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Nabídka pomoci
pro seniory
Město Kostelec nad Orlicí
přichází s nabídkou pomoci pro seniory.
V době mimořádného opatření nabízíme pomoc
spočívající v zajištění nákupu základních potravin,
drogerie a léků, kterou nemůže zajistit
z vážných důvodů rodina nebo osoba blízká.

V případě zájmu se obracejte
na tel. č.

777 355 363

od 8:00 do 12:00 hodin.
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Pokud máte informaci o někom,
kdo by tuto službu využil, kontaktujte ho,
popřípadě volejte na uvedené číslo.

C N AD

Starosta města Kostelec nad Orlicí zve občany města na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ,
které se uskuteční v sále SK Rabštejn
v pondělí

15.03.2021 od 16:00 hodin.

Královéhradecký kraj spustil vlastní informační linku
pro pomoc s očkováním proti covid-19. Linka bude
v provozu ve všední dny od 09:00 do 15:00. Nenahrazuje celostátní koronavirovou linku 1221, ale
slouží jako další informační alternativa pro obyvatele regionu. Lidé se na ni dovolají na telefonním čísle
495 817 110.
Po registraci si lidé podle dalších pokynů zarezervují termín a následně se budou moci nechat očkovat
na jednom ze sedmi stávajících očkovacích míst regionu – v nemocnicích v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad
Kněžnou a také ve Vrchlabí.
Vedle stránek ministerstva zdravotnictví lidé najdou
o očkování také na krajském webu na adrese koronavirus.kr-kralovehradecky.cz. Lidé mohou primárně získat
informace či pomoc s registrací na centrální informační lince ke koronaviru 1221.
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•
•

•

•

•

ze dne 07.12.2020
schvaluje
nájemní smlouvu č. 297/2020 na pronájem
vývěsní skříňky č. 1 umístěné na Jiráskově
náměstí v Kostelci nad Orlicí s Ing. Zdeňkou Dostálovou, se sídlem 198 00 Praha 98,
Nepelova 952/6, IČ: 75920379 s účinností od 01.01.2021 za roční nájemné ve výši
1.000 Kč + DPH v zákonem stanovené výši.
smlouvu s panem xxxx, kterou se započítává
pohledávka z titulu rekonstrukčních prvků
ve výši 51.428 Kč dle dohody o vyrovnání ze
dne 11.04.2007 oproti nájemnému za užívání bytu za období 01/2020 12/2020 ve výši
43.416 Kč.
smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu č.
123-1927660287/0100 se společností Komerční banka, a.s., se sídlem 114 07 Praha 1,
Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054.
změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové
opatření č. 31.
smlouvu darovací na poskytnutí ﬁnanční
částky ve výši 20.000 Kč s nadací DOBRÝ ANDĚL, nadace, se sídlem 150 00 Praha 5, Holečkova 3331/37, IČ: 24161501.
smlouvu o přenesení regionálních funkcí se
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Hradecká 1250, IČ: 412821.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse Častolovice
s městysem Častolovice, se sídlem 517 50
Častolovice, Masarykova 10, IČ: 00274780.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse Doudleby nad

•

•

•

•

•

•

Orlicí s městysem Doudleby nad Orlicí, se
sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí, Dukelská
68, IČ: 00274909.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany města Borohrádek
s městem Borohrádek, se sídlem 517 24 Borohrádek, Husova 240, IČ: 00274739.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Chleny s obcí
Chleny, se sídlem 517 45 Chleny, Chleny č.p.
68, IČ: 00274917.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Čestice s obcí
Čestice, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Čestice 94, IČ: 00274828.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany Hřibiny Ledská s obcí
Hřibiny - Ledská, se sídlem 517 41 Hřibiny
Ledská, Hřibiny 11, IČ: 00579271.
souhlasí
se zapojením Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45,
do projektu Učebna v přírodě z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci MAP.
s uzavřením darovací smlouvy mezi Základní školou Gutha-Jarkovského Kostelec nad
Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Palackého náměstí 45, IČ: 70157332 a Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245,
IČ: 70889546, o poskytnutí daru na podporu přírodovědného vzdělávání realizovaného

•

•

•

•

v rámci projektu Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I s registračním číslem CZ.02
.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
s vytvořením 1 pracovního místa sociální pracovník na odboru sociálních věcí, Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí, ke dni 01.01.2021
a stanoví celkový počet systemizovaných
pracovních míst odboru sociálních věcí na 12.
V souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích se stanovuje celkový počet přepočtených
zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Kostelec nad Orlicí na 75.
se stanovením náhrady nákladů za zajištění
a poskytování pečovatelské služby okolním
obcím pro rok 2021 na částku 328 Kč za hodinu.

ze dne 21.12.2020
schvaluje
smlouvu o dílo na akci: Energetické úspory na budově knihovny v Kostelci nad Orlicí
se společností STATING s.r.o., se sídlem 500
04 Hradec Králové, Pardubická 861/75a, IČ:
25963864.
dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v Kostelci nad Orlicí, uzavřené
dne 14.12.2017 se společností AUDIS BUS
s.r.o., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Soukenická 242, IČ: 15040500.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

ze dne 26. října 2020
schvaluje
rozpočet města Kostelec nad Orlicí pro rok
2021 dle předloženého návrhu rozpočtu jako
vyrovnaný:
příjmy celkem 155.809.448,65 Kč,
běžné výdaje 123.370.664,00 Kč,
kapitálové výdaje 32.345.500,00 Kč,
výdaje celkem 155.716.164,00 Kč,
ﬁnancování celkem -93.284,65 Kč.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou odvětvová
třídění rozpočtu dle rozpočtové skladby, tzv.
paragrafy.
střednědobý výhled rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí na roky 2022-2023 dle předloženého návrhu.
navýšení ceny vodného na částku 41,60 Kč
vč. DPH a ceny stočného na částku 41,40 Kč
vč. DPH, celková cena je stanovena na částku
83,00 Kč vč. DPH s účinností od 01.01.2021.
souhlasí
s doﬁnancováním dotačního dopravního au-

tomobilu pro JSDH Kostelec nad Orlicí, varianty č. 2 dle předlohy.

•
•

•

neschvaluje
prodej pozemku označeného dle GP č. 2276209/2013 parc. č. 2345/98 - ostatní plocha o výměře 2.489 m2 nacházejícího se v obci a kat. ú.
Kostelec nad Orlicí v areálu bývalých kasáren.

•

•
•

•

•

nesouhlasí
s prodejem či přenecháním do užívání pozemků dle předlohy spolku Skoola vědomí
života, z. s., se sídlem 530 02 Pardubice, Pod
Vinicí 2840, IČ: 06672663.
stanovuje
s účinností od 01.01.2021 v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci rady města k provádění
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
změny rozpočtu bez změny salda rozpočtu
bez omezení,
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•

•

změny rozpočtu se změnou salda rozpočtu
do výše 400.000 Kč,
zapojení dotací a transferů do příjmů a výdajů rozpočtu bez omezení.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo na
informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci rady na zasedání zastupitelstva.
Změny rozpisu rozpočtu budou předkládány na vědomí radě města.
volí
paní Ing. Jarmilu Vavrochovou, bytem 517
41 Kostelec nad Orlicí, Tůmova 703 do
funkce přísedící u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou na další volební období.
pana Mgr. Břetislava Fialu, bytem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 7
do funkce přísedícího u Okresního soudu
v Rychnově nad Kněžnou na další volební
období.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová
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INFORMACE PRO OBČANY
Místo složenky na odpady e-mailová zpráva
Vážení občané,
v minulém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o zřízení nové elektronické služby – zaslání informací o platebních údajích pro místní poplatek
za komunální odpad e-mailem.
Tato služba je určena pro všechny plátce místního poplatku za komunální odpad, kteří nám sdělí svoji e-mailovou adresu. Jakmile bude poplatek
na daný poplatkový rok správcem poplatku vyměřen, odešleme automaticky
každému plátci e-mailovou zprávu s platebními údaji, včetně výše poplatku,
variabilního symbolu a způsobu úhrady. Služba je pro každého plátce dobrovolná a její zřízení je bezplatné.
Pokud si přejete být každý rok informováni o Vaší poplatkové povinnosti
formou e-mailové zprávy, vyplňte, prosím, Váš e-mail do formuláře Ohlášení
změny poplatkové povinnosti za komunální odpad, který naleznete na webových stránkách města (www.kostelecno.cz/mp-odpady) nebo na podatelně
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.
Připomínáme, že pokud došlo k zavedení tzv. skupinového plátce, kdy např.
za vícečlennou rodinu platí jeden ze členů, potom bude e-mail odeslán pouze na tohoto hlavního plátce v souhrnu za všechny poplatníky.
Věříme, že si služba najde svoje příznivce, kterým usnadní komunikaci
s námi a eliminuje každoroční starost s termínem úhrady místního poplatku
za komunální odpad.

Dotační programy roku 2021
Na svém jednání Rada města dne 25.01.2021 vyhlásila následující dotační
programy pro rok 2021:
a) Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež
b) Sport – celoroční pravidelná činnost
c) Individuálně posuzované žádosti mimo schválená „Pravidla“
d) Finanční dary: posuzované žádosti mimo schválená „Pravidla“

Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ÚNOR–BŘEZEN 2021
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00
06.02. MDDr. Chládek Tomáš
Kvasiny 145, 771 155 445
07.02. MDDr. Rýdlová Zuzana
Tyršova 515 , Opočno, 777 667 353
13.02. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127 , Opočno, 494 621 665
14.02. MDDr. Machková Terezie
Jana Pitry 448, Opočno, 731 980 112
20.02. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 696
21.02. MDDr. Matoušková Lucie
Kvasinská 129, Solnice, 602 152 873
27.02. MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 494 323 152
28.02. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou, 775 224 093
06.03. MDDr. Paličková Zlata
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244
www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/

Příjem žádostí od 27.02.2020–03.03.2021
e) Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty
Příjem žádostí od 27.02.2020, vždy k 25. dni v měsíci (nejpozději do
25.10.2021)
Žádost a pravidla pro přidělování dotací naleznete
na h ps://www.kostelecno.cz/dotace
Kontaktní osoba – administrátor: Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor, tel: 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz
Šárka Slezáková, Organizačně-správní odbor

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
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Pomáháme lidem dýchat
Kyslíkový koncentrátor neboli oxygenátor.
Věc, kterou většina lidí nikdy neviděla a nepotřebovala. A přesto může tolik pomoci,
zejména v tomto období pandemie, kdy mají
lidé v souvislosti s onemocněním covid 19 dýchací potíže.
Domácí hospic Setkání v Rychnově nad Kněžnou disponuje několika těmito přístroji, které
jsou již sedm let využívány pacienty v terminálním stadiu onemocnění, ale v poslední době
také čím dál více veřejností. Možná si pod tímto
pojmem představujete veliký ventilátor s kyslíkovými bombami. Tak tomu ale není. Jedná se
o relativně malé, přenosné zařízení, které dýchání nenahrazuje, ale pouze mu přiváděným kyslíkem napomáhá. Uživatel
si při použití nasadí pomocí tzv. brejliček hadičku do nosu, oxygenátor zapojí
do zásuvky a zapne. Přístroj lze podle potřeby kdykoli vypnou nebo zapnout.
Kyslíkový koncentrátor umožňuje lidem s dýchacími potížemi jít dříve domů
z nemocnice, pomáhá astmatikům i kardiakům. Slouží také jako psychická pomoc při dušnosti už jen tím, že ho pacient má vedle sebe a kdykoliv může použít.
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Zájemci o půjčení přístroje se mohou obracet
na Domácí hospic Setkání. Při předání dojde
k podrobnému zaučení v jeho obsluze. Oxygenátory procházejí každoročně revizí, aby byly
správně kalibrované a jsou okamžitě k dispozici.

domácí hospic uspěl v grantové výzvě nadačního fondu Tesco, které přispělo
částkou 20 000,- Kč.

Většina koncentrátorů byla pořízena z ﬁnancí nadačních fondů nebo beneﬁčních akcí. V letošním roce budeme moci zakoupit další přístroj, neboť

Další informace a kontakt najdete na internetových stránkách Domácího
hospic Setkání www.hospicrychnov.cz.

V uplynulém roce 2020 si oxygenátor vypůjčilo 49 zájemců. Délka výpůjčky se
většinou pohybuje kolem dvou týdnů, občas ale dosáhne i několika měsíců.

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky
Sboru dobrovolných hasičů
07.01.2021 Dopravní nehoda osobního vozidla Kostelecká Lhota
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla mimo komunikaci. Při našem příjezdu bylo havarované vozidlo v příkopě nakloněné nad terénem. Jednotka zajistila vozidlo proti pohybu pomocí lanového navijáku z CAS
20 Terrno a po příjezdu Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme spolupracovali při vytažení vozidla zpět na pozemní komunikaci. Nehoda se obešla bez
zranění osob a úniku provozních kapalin. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

30.12.2020 Požár lesa Doudleby nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru lesa. Cestou k zásahu jsme byli KOPIS odvolání zpět na základnu, jednalo se o nahlášené pálení. Jednotka nezasahovala.
28.12.2020 Odstranění spadlého stromu z komunikace Kostelec nad Orlicí
směr Tutleky
Jednotka provedla odstranění spadlého stromu, který částečně bránil provozu na komunikaci. Strom byl rozřezán motorovou řetězovou pilou a vozovka
uklizena. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.

27.12.2020 Zahoření elektrospotřebiče Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána do domu s pečovatelskou službou k údajnému výbuchu lednice. Při příjezdu byla seniorka mimo byt, ve kterém nedocházelo k viditelnému plamennému hoření. Ohořelou lednici jsme evakuovali z bytu mimo
budovu a provedli kontrolu spotřebiče i jejího okolí termokamerou. Následně
byl byt přirozeně odvětrán. Uživatelce bytu byla naší jednotkou poskytnuta
předlékařská první pomoc a následně po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK jsme ji předali do jejich péče k dalšímu ošetření. Poté se jednotka
vrátila zpět na svoji základnu. Na místě spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

26.12.2020 Dopravní nehoda osobního vozidla Lupenice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla mimo komunikaci s vyproštěním jedné osoby. Po našem příjezdu k události již na místě
zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou. Ve spolupráci s ní
jsme začali provádět vyproštění osoby z vozidla pomocí páteřní desky. Po jejím
vyproštění jsme spolu se zdravotnickou záchrannou službou KHK a leteckou
záchranou službou HK spolupracovali při oživovacích pokusech, které byly neúspěšné. Dále jsme provedli zajištění místa nehody a protipožární opatření na havarovaném vozidle. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme provedli úklid
komunikace od trosek z havarovaného vozidla včetně odklizení zeminy a trosek
mostku. Následně jsme asistovali pracovníku odtahové služby s naložením vozidla. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na svou základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou KHK, leteckou záchranou službou HK a Policií ČR.

27.12.2020 Odstranění nakloněného stromu nad komunikací Kostelec nad
Orlicí směr Čermná nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nakloněnému stromu nad komunikací. Strom jsme
pokáceli a rozřezali za pomoci motorové řetězové pily. Komunikaci jsme
následně uklidili a zprůjezdnili. Pří návratu na základu jsme narazili na další
nakloněný strom. Ten jsme zlikvidovali obdobným způsobem. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.

24.12.2020 Požár sazí v komíně Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru komína v řadových domcích. Ve dvou bytových jednotkách jsme odstavili topidla a srazili saze v zasaženém komínu.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2021
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Dále jsme ve spolupráci s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
vybrali čistící brankou sražené saze a komín pročistili. Proběhla kontrola teploty komínového tělesa termokamerou. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
17.12.2020 Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Libel
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se zraněním
osob. Po našem příjezdu k události byla na místě hlídka Policie ČR. Průzkumem
bylo zjištěno nedobrždění osobního vozidla, které narazilo do před sebou jedoucího osobního vozidla. Dva účastníci nehody si stěžovali na nevolnost,
a proto byla na místo povolána zdravotnická záchranná služba KHK, která si je
vzala do své péče. Havarované dopravní prostředky jsme zajistili proti požáru
a ohraničili světelnými dopravními kužely. Policie ČR řídila provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR jednotky pomohly naložit na odtahovou službu jedno z havarovaných vozidel. Druhé vozidlo bylo schopné odjet.
Na závěr byla komunikace uklizena od trosek z havarovaných vozidel. Poté jsme
se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
14.12.2020 Dopravní nehoda osobního vozidla Tutleky
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že vozidlo skončilo mimo
komunikaci a řidič vyvázl bez zranění. Havarovaný automobil byl na boku
a hrozilo jeho převrácení do rybníka, proto jsme provedli jeho zajištění proti
pohybu za pomoci klínů a navijáku z našeho TA. Ve spolupráci s jednotkou
z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a využití druhého navijáku z jejich
CAS jsme vozidlo převrátili zpět na kola a vytáhli ho do bezpečné vzdálenosti
od rybníka. Dále jsme osvětlovali místo události z naší CAS a po celou dobu
zásahu jsme kyvadlově řídili provoz na komunikaci. Spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz

POZVÁNÍ DO REGIONU
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

Polední pauza je stanovena 12:00–12:30

08:00–14.30
08:00–14:30
Zavřeno

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
15:00–16:00

Městská knihovna
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154
Mobil: 724 733 940
724 329 557
E–mail: knihovna@biblio.cz,
detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
Web: www.biblio.cz

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

Virtuální Univerzita třetího věku
– vzdělávání seniorů v regionech
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního
vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel
vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody,
ﬁnanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se
vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.
Koronavirová pandemie nám neumožňuje se setkávat, ale vy, naši stálí
studenti, víte, že jsme spolu ve spojení přes email a telefon. Začínáme
v úterý 02.02. přednáškovým cyklem kurzu Barokní architektura v Čechách, kterou jste si sami odhlasovali.
Harmonogram přednášek:
02.02., úterý
16.02., úterý
02.03., úterý
16.03., úterý
30.03., úterý
13.04., úterý
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Barokní architektura v Čechách
Vedoucí lektor
doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Lektoři
doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Osnova
Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžete prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení
barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky
postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje –
Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Pozvánka
Srdečně vás všechny zveme
na výstavu fotograﬁí
Vladimíra Damaška
PODIVNÝ SVĚT.
Výstavu si můžete prohlédnout až do konce
února 2021 ve výpůjční době knihovny.
Pokud nebude knihovna ani v únoru kvůli pandemii koronaviru otevřena,
výstava bude prodloužena.

Adorace (tichá) v Kostelci nad Orlicí:
Vždy hodinu před večerní mší sv. od 16:00, fara
Neděle
17:00–18:00, kostel
Mše svaté Chleny
Neděle
08:00
Čtvrtek 16:00 (první a třetí)
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 dle aktuálního upřesnění Vlády ČR (nyní
10% kapacity míst k sezení); na svatbách a pohřbech (nyní 15 osob).
Během adorací příležitost ke sv. smíření.

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 únoru:
07.02., neděle – 08:30
21.02., neděle – 08:30
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farář Mgr. Michael Erdinger,
Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem, telefon: 606 930 630.
Kurátorka: Dana Tichá, Dlouhá Ves 119, telefon: 736 533 443.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
Od nového roku budou probíhat bohoslužby každou neděli od 9:45 a každou 3. neděli s večeří páně a s nedělní školou.
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
POBYTOVÉ STŘEDISKO
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
Mše svaté Kostelec nad Orlicí:
Neděle
09:30, kostel
Úterý, čtvrtek (mimo první a třetí), pátek 17:00, fara
Středa
08:00, fara
Sobota
17:00 s nedělní platností, kostel
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2021

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
slaví 20 let
Dne 05.01. uplynulo dlouhých 20 let od příchodu prvních uprchlíků do Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí. Samotnému zřízení tzv. uprchlického tábora v prostorách bývalých kosteleckých kasáren předcházela
velká nevole v řadách místních obyvatel podpořená peticí. Obavy občanů
jsou zcela pochopitelné. Nikdo neměl žádné informace, občané se báli
chorob, kriminality atd.
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Původní kapacita střediska byla 300 klientů. Samotné středisko mělo dvě
budovy, z čehož jedna byla v počátku určena pro nezletilé bez doprovodu
zákonných zástupců a samostatné ženy či matky s dětmi. Ve středisku byla
jídelna, kde si klienti mohli vybírat ze 3 druhů jídla (A bez omezení, B bez
vepřového masa, C vegetariánská strava). I přes veškerou snahu strava byla
vždy postavená na základech naší tradiční kuchyně, a tak docházelo k nespokojenosti strávníků. V roce 2007 se podařilo některé pokoje přebudovat
na kuchyňky. Díky tomu začali klienti dostávat ﬁnanční příspěvek na stravu. Mohou si tedy sami nakoupit potraviny a jídlo si připravit dle svých
zvyklostí. Klienti jsou tak spokojenější. Navíc si to žádá nutnost naučit se
hospodařit s poskytnutými prostředky, nakoupit si jídlo a uvařit. Tímto dochází k smysluplnému využití volného času.
V roce 2003 probíhala tzv. čečenská krize a v prostorách střediska byly postaveny mobilní buňky, které pomohly ubytovat všechny potřebné cca 450
klientů. Po této krizi postupně počet ubytovacích klesal a nepřesahoval
kapacitní možnosti.
Poslední známá uprchlická krize probíhala v roce 2015. Ta však počet ubytovaných ve středisku nijak neovlivnila.
V následujících měsících bychom Vám chtěli středisko více přiblížit. Dozvíte se o tom, jak probíhá řízení o udělení azylu, jak mohou klienti trávit
volný čas, odkud jsou a jaké byly počty těch, kteří střediskem prošli. A také
se možná dozvíte, jak byli někteří z nich úspěšní.
Pokud nám to současná situace dovolí, rádi bychom některý den otevřeli
brány střediska a pozvali Vás za námi.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

tiletky, střední všeobecně vzdělávací školy, gymnázia, střední ekonomické
školy, od roku 1990 obchodní akademie TGM, začala postupně mládnout,
když se tehdy ujala vedení energická Ing. Anna Oberreiterová a mladý středoškolský učitel Mgr. Václav Pavelka. Byli jsme svědky, jak oba neváhali třeba
skoro po celé prázdniny navléct modráky a přiložit vlastní ruce k dílu a zapřáhnout i Aniččina manžela. Renovace budovy od sklepa po střechu, velkorysé
úpravy vnitřního nádvoří i dvora, věhlasné tělocvičny se stařičkým náčiním,
dříve ponurých sklepních prostor, v nichž byly zřízeny nové šatny, posilovny,
cvičná kuchyň pro žačky dvou rodinných škol, jedné státní, druhé soukromé,
které tam v 90. letech výtečně prosperovaly, vybavení tříd, poslucháren s interaktivními tabulemi, moderní jazykové laboratoře, výměna parku psacích
strojů za počítačovou techniku, odpočinková zařízení na chodbách, vybavení sborovny, ředitelny a kabinetů učitelských, to všechno zajistit, propočítat,
sehnat peníze a pečlivě kontrolovat realizaci zadání, to všechno představovalo hodiny přemýšlení, plánování, jednání, zajišťování, aby byly vytvořeny
co nejpříhodnější podmínky pro vlastní vzdělavatelskou práci pedagogů
a jejich svěřenců.
K tomu patřila i starost vedení o stálé vzdělávání a vnitřní růst učitelského
sboru. A tak jsme se my, kteří se tehdy připravovali už na konec své kantorské
kariéry, dostali poprvé na studijní zájezd do Švýcarska či se studenty do Paříže v polovině 90. let, po čemž následovaly a dosud pokračují výměny a stáže v Anglii, Holandsku i dalších zemích. Inspirativní cesty studentů i učitelů
měly bezpochyby vliv na bohatý vnitřní život školy. Mnohačetné úspěchy
nejlepších studentů a studentek nejen v oboru ekonomiky se dočkaly celorepublikového věhlasu, četné kontakty zahraniční působí dodnes blahodárně na jazykovou a odbornou úroveň studujících. I proto není náhodou, že se
stal ústav školou roku ve školním roce 2012/2013 a těší se výborné pověsti
nejen v Královéhradeckém kraji, stejně tak, jako se škola může pochlubit
mnoha oceněními, které snad ani nelze spočítat.
Mgr. Václav Pavelka působí jako ředitel ve své funkci 9 let, kdy předal funkci zástupce paní Mgr. Renatě Čermákové. A zde nesmíme zapomenout ani
na mimoškolní Václavovu činnost. Zejména v oboru, který vystudoval, což
je tělesná výchova. Je nejméně trojnásobným hlavním autorem gymnastických skladeb mužů pro tři všesokolské slety, je uznávaným lektorem cvičitelů
a v této funkci se účastnil i zahraničních sokolských cvičení, byl úspěšným
tenistou a velmi úspěšným hráčem badmintonu. Navíc člověkem ochotným pomoci snad všem, kdo pomoci potřebují. Při té příležitosti je nutno
připomenout jeho starostlivou péči o vlastní rodinu, ženu, děti, teď i vnoučata a více než devadesátiletou maminku. Jeho předčasně zesnulý tatínek
by na něj byl jistě hrdý. Vždyť Václav k tomu všemu překonal vítězně i zlou
nemoc, byl nesmírnou oporou své ženě v nemoci její a kolik práce věnoval
městu, to snad nelze v jedné větě říct.
Své rozhodnutí odejít z činné služby načasoval až po překonání největších
organizačních obtíží v době nově propuknuvšího náporu pandemie Covid-19, tedy až k poslednímu lednu letošního roku, místo v létě 2020. To
proto, aby svým nástupcům pomohl z nejhoršího. To je gesto hodné džentlmena. A tím Mgr. Václav Pavelka vždy byl, je a zůstane.

NEUNIKLO NÁM
KOSTELEČAN
Mgr. Václav Pavelka, dlouholetý člen vedení Obchodní akademie TGM a jejich dalších
učilišť, od 01.02.2012 ředitel těchto zařízení,
odchází s koncem prvého pololetí školní rok
2020/2021 do důchodu!

S poděkováním za někdejší spolupráci a přáním pevného zdraví a pohody
“období třetího věku“ posílají své pozdravy všichni, kdo měli tu čest být jeho
kolegy a zaměstnanci.
Mgr. Jana Albrechtová
někdejší učitelka OA TGM a rodinných škol v Kostelci nad Orlicí,
nyní Častolovice 75
Rád bych se tímto připojil k paní Mgr. Janě Albrechtové a také poděkoval
Mgr. Václavu Pavelkovi za jeho celoživotní přínos pro kosteleckou střední
školu, sport a město vůbec.

Nám, bývalým pedagogům a zaměstnancům jmenované školy, to zní neuvěřitelně.
Tak tenhle chlapák v plné mužné síle už posílí naše řady? Čas je věru neúprosný běžec
s dlouhým krokem….

U Václava jsem si vždy nejvíce vážil třech životních hodnot, kterými se vyznačuje. Je to obrovská pracovitost, zodpovědnost a přátelství. Měl jsem
to štěstí, že jsem mohl sledovat jeho práci a přístup již od 90. let nejprve
jako student Obchodní akademie, později po roce 2000 i jako jeho, alespoň
na malou chvíli, kolega. Po celou tu dobu až do současnosti se Vašek nikdy
nezpronevěřil ani jedné z výše zmíněných hodnot.

My, kteří jsme opustili činnou službu před více než dvaceti lety, jsme jen zírali, jak mohutná, leč stárnoucí budova pradávné reálky, později jedenác-

Za významné považuji schopnost citlivě reagovat na potřeby trhu tím, že
se vedení školy podařilo v průběhu let nastartovat nové učební obory, kte-
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ré naše společnost potřebuje, a tím mimo jiné zabezpečit stálý chod školy
a zároveň si udržet prestiž, kterou škola měla a má. S tím jsou také spojeny
požadavky na špičkové vybavení školy, což obnáší nemalé ﬁnanční prostředky, které škola, díky výbornému týmu, také získala. Nemalou měrou k tomu
přispěli nejbližší kolegové, ať z řad učitelů nebo hospodářského zázemí, které má Vašek kolem sebe. Na tomto místě nesmím také opomenout výstavbu výtahu a stavební úpravy, které zajišťují bezbariérový přístup do budovy
Obchodní akademie.
Památným počinem, kterým se Václav nesmazatelně zapsal do historie našeho města, bylo znovuobnovení sochy prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka, která byla po sedmdesáti letech opět odhalena před budovou Obchodní akademie v roce 2018, při stém výročí vzniku naší republiky.

Děkujeme všem, kdo se do této akce zapojili a pomohli tak udělat Vánoce
seniorům radostnější!
Šárka Slezáková

Nemalé díky patří Václavovi za rekonstrukci sportovní haly v ulici Jungmannova, v areálu bývalé zvláštní školy, která je hojně využívána nejen sportující mládeží. Za veliký úspěch dále považuji zřízení kluziště za školou, které
slouží nejen potřebám školy, ale také široké veřejnosti. Slavnostní otevření
se konalo dne 16.01.2020. Uskutečnit tento projekt, ale hlavně dotáhnout ho
do konce, vyžadovalo obrovského úsilí a nemálo peněz.
V neposlední řadě bych také rád zmínil autorství několika všesokolských
skladeb pro muže, které připravoval buď Vašek sám, nebo se svým kolegou
PaedDr. Františkem Dosedlou.
Své poděkování bych ukončil vlastními slovy Vaška, který do studentského
časopisu SEŠ v roce 1986 na otázku: „Co si myslíte o mladých lidech?“ mimo
jiné řekl: „Myslím si, že člověk, který zapadne do dobré party a uvědomí, si
proč tady je, proč žije, co dělá, tak ten člověk je pro společnost prospěšný,
sám sobě dokáže, že není zbytečný a že je na světě krásně.“
Vašku, přeji Ti mnoho štěstí a zdraví a děkuji za vše, co jsi pro nás, Kostelečáky, udělal!
Ing. Kamil Zdrálek

Nová lesní škola LESNÍ CESTOU
v Čermné nad Orlicí – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme děti a rodiče zajímající se o alternativní vzdělávání do nové Lesní školy v Čermné nad Orlicí.
Budete si moci prohlédnout naši novou dřevostavbu, posedět u ohýnku v teepee nebo pohladit našeho Shetlandského poníka.
Akce se bude konat v březnu 2021 podle aktuální situace, přesné datum se
dozvíte na webových stránkách: www.lesnicestou.cz nebo na FB Lesní Cestou.

Dětská přáníčka pro babičky a dědečky
z domovů pro seniory
Chtěly potěšit babičky a dědečky z domovů pro seniory. Kdo? Děti ze Základní školy Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí spolu s paní učitelkou
Jitkou Bezdíčkovou.
Děti neváhaly, vytáhly ze stolu papíry, nůžky, pastelky, samolepky... prostě
cokoli je napadlo a daly se do tvoření.

Naše Lesní škola je inspirovaná prvky Svobodného vzdělávání a Waldorfskou pedagogikou, ale hlavní inspirací je příroda samotná. Lesní školy se
řadí k hnutím, která vznikají po celém světě a zaměřují se na to, aby děti
s přírodou navázaly opět důvěrný vztah. Díky všem jejím vůním, povrchům,
strukturám, tvorům i bezpočtu rostlin představuje příroda to nejlepší hřiště, jaké může být. Kromě tohoto modelu vychází i z teorie výchovy a hravé
pedagogiky zaměřené na osobnost dítěte a dále se inspiruje vzděláváním
v přírodě Kurta Hahna, skautingem a dalšími zdroji. Být obklopen přírodními
živly v partě kamarádů a dospělých, kterým věříme, to je jedním z poselství
lesní školy. Součástí roku v Lesní škole je konání Slavností, které děti spojují
s rytmem a koloběhem roku, jako Michaelská, Svatojánská a další.
Srdečně Vás zve Spolek Lesní Cestou

Víte, že
•

sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.03.2021. Do 09.04.2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na této stránce: https://www.czso.cz/csu/scitani2021/, nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17.04. do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci a sběr zajišťují sčítací komisaři a síť kontaktních míst
Sčítání 2021. Výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu roku 2021 a roku 2022;

•

prodejna Zdravé výživy Kostelec se stěhuje do nových prostor? Od
února jí naleznete na adrese: Tyršova 10

Přáníčka předávali pracovníci Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí seniorům, kteří žijí v pobytových zařízeních s pečovatelskou službou, a to
v Domově důchodců Borohrádek, Domově důchodců Albrechtice nad Orlicí
a Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí.
Přesvědčili jsme se, že není vůbec složité vykouzlit na stříbrné tváři úsměv,
stačí jen chtít.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2021
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SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Taneční pro páry – V tomto období se běžně „rozbíhají“ Taneční pro páry.
V letošním roce Taneční pro páry zahájíme hned, jak to bude umožněno
s ohledem na platná nařízení MZČR a Vlády ČR a situace bude uspokojivá.
Přihlašování je možné osobně v Divadelní kavárně nebo ONLINE na našich
webových stránkách.

ZÁPIS KURZ TANCE PODZIM 2021
– MODERNÍ TANEČNÍ
Na podzim letošního roku budeme na Rabštejně již tradičně pořádat Kurz
společenského tance a chování pro mládež.
Letos poprvé zápis i ONLINE

Tančírna je mimořádně zařazena i v měsíci únoru. Ještě před tanečními určitě nějakou Tančírnu pro lehké zopakování kroků stihneme…
Letos byl opět značný zájem o dárkové poukazy. Máme radost, že mnohé
z Vás pod stromečkem potěšily. Děkujeme.

Vzhledem k situaci ve společnosti bude letos poprvé umožněn zápis do tanečních ONLINE. Přístup k zakoupení kurzovného a gardenky bude z našich
webových stránek www.skrabstejn.cz. Informace o přihlášení a platbě bude
vlevo v menu v kategorii „Taneční“.

RABŠTEJNSKÁ ADVENTNÍ SOUTĚŽ

Proč do Tanečních?
Taneční – fenomén, který je speciﬁcký pro střední Evropu. Česká republika,
Slovensko a Rakousko jsou jediné země ve světě, kde probíhá organizovaná výuka tance a společenského chování. Je to společenská událost, která
pomáhá mladým lidem vykročit do společnosti. Kupříkladu v mnoha amerických ﬁlmech je ukázáno, jak novomanželé mají obrovské obavy z toho,
že budou muset na své svatbě tančit před zraky zúčastněných valčík! Tyto
obavy mít naši frekventanti nemusí….

Každým rokem tradičně na Rabštejně zapalujeme adventní svíce spolu s významnými osobnostmi, které na Rabštejně vystupují. V loňském roce to nebylo možné, proto jsme uspořádali ADVENTNÍ SOUTĚŽ.
Tato soutěž nás velice mile překvapila, jaký velký zájem mezi Vámi vyvolala.
Na některé otázky se nám sešlo až ke stovce odpovědí! Na facebooku získaly
mnoho „liků“ a zobrazení se počítala na tisíce.
Všem Vám děkujeme za zájem a podporu!
A jaké otázky v soutěži zazněly? Pro Vás, kdo jste se aktivně neúčastnili
soutěže v prosinci 2020, správné odpovědi uvedeme až na konci našich příspěvků v článku „Odpovědi na Rabštejnskou Adventní soutěž“ (otočeno, pro
větší napětí soutěže).
1. Svíce první „Naděje“: Kolik má Rabštejn oken do náměstí?
a) 4 b) 7 c) 12
2. Svíce druhá „Láska“: Kolik váží digitální kinoprojektor na Rabštejně?
a) 205 kg b) 25 kg c) 2050 kg
3. Svíce třetí „Radostná“:
Jak je vysoké jeviště na Rabštejně od podlahy po provaziště?
a) 2,4 m b) 4,8 m c) 8 m
4. Svíce čtvrtá „Andělská“: Byli Jan Dolanský a Lenka Vlasáková manželé,
když hráli na Rabštejně ve hře „Perfect Days“ (2018)?
a) ano b) ne

Co frekventanty v tanečním kurzu na Rabštejně čeká?
- Nultá lekce s informacemi o průběhu kurzu (seznámení s tanečními mistry)
- 12 lekcí věnovaných výuce tanců a společenské výchovy
- v rámci těchto lekcí jsou dvě lekce prodloužené (na druhé prodloužené
si frekventanti mimo jiné osvojí chování na rautu).
- Kurz je zakončen slavnostním Věnečkem s živou hudbou a krásnou
atmosférou.
- V neposlední řadě Vás čeká mnoho zábavy, příjemných moderních písní
(DJ Gsus Tom) a nových zážitků.
Úvodní „nultá“ lekce se bude konat ještě před letními školními prázdninami.
A kdo bude naše frekventanty letos učit?
Kurz povede pan Daniel Zhouf se svojí taneční partnerkou Simonou Vaníčkovou. Daniel Zhouf vedl Taneční na Rabštejně v loňském roce.
Daniel Zhouf je držitelem výkonnostní kategorie „A“ v latinsko-amerických
tancích a Mistr ČR v párové salse roku 2016. Mezi dalšími úspěchy jsou třetí
místo na Mistrovství Evropy v salse a mnoho dalších.

Výherci jednotlivých otázek:
1.
2.
3.
4.

Renáta D. z Kostelce nad Orlicí (maxi kbelík popcornu)
Kateřina S. (vstupenky do kina), Denča S. (maxi kbelík popcornu)
Petr H. (sekt), Jakub J. (vstupenky do kina), Zuzka D. (maxi kbelík popcornu)
Iva J. (vstupenky na divadlo Rodina je základ státu), Irena F. (vstupenky
do kina), Jana L. (sekt), Simona L. (maxi kbelík popcornu)
Vítězům gratulujeme a těšíme se na další soutěže!!!

Kromě kurzu na Rabštejně vyučuje také v Taneční škole Bonstep Hradec Králové a stále se aktivně zúčastňuje tanečních soutěží. Kurz je organizován ve
spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové.
Zápis frekventantů proběhne ve středu 24.02.
v Divadelní kavárně na Rabštejně od 14:00 do 16:00.
V rámci jednotlivých lekcí se naši frekventanti naučí základům společenských tanců, základním pravidlům společenského chování a etikety (včetně praktické ukázky stále více používané formy občerstvení – rautu), atd.
Věříme, že i letošním nově přihlášeným frekventantům se podaří úspěšně
vykročit do společenského života.
Jak se tedy letos přihlásit do Tanečních pro mládež?
Osobně – od středy 24.02. od 14:00 v Divadelní kavárně.
ONLINE – na www.skrabstejn.cz
• Mohu provést rezervaci a pak osobně zaplatit kurzovné během následujících 14 dnů
• Platbu mohu provést rovnou při rezervaci – přes platební bránu – platební kartou nebo bezhotovostně přes účet.
• Pokud jste platili ONLINE, tak Vaši e-Vstupenku vyměníte za kartičku
frekventanta tanečních kurzů. Sta čí například na nulté lekci.
Veškeré další informace naleznete na www.skrabstejn.cz nebo osobně či telefonicky v Divadelní kavárně Rabštejn (tel. 774 697 209).
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„Kosteleckém“ ﬁlmu také odchází lidé z továrny v Kostelci. Co je velmi zajímavé,
tak několik návštěvníků, kteří ﬁlm viděli, na něm poznalo své příbuzné, které
znají z fotek z mládí! Tento „Kostelecký“ ﬁlm také promítneme na oslavě 100
let kina Rabštejn.
Pro současného diváka nejde o nic zajímavého, ale pro publikum v pařížské
kavárně byly pohybující se obrázky šokující, něco takového v životě neviděli. Všichni v místnosti v úžasu ztichli a napjatě sledovali plátno po celou
dobu promítání.
Auguste a Louis v průběhu večera postupně představili všech deset ﬁlmů
zachycujících každodenní život Francouzů ke konci 19. století, přičemž každý z nich trval kolem minuty. Kromě snímku o dělnících bratři zachytili
například akrobaty přeskakující přes koně nebo šťastnou rodinu krmící své
dítě při snídani.

FILMOVÉ OKÉNKO – DNES NĚCO Z HISTORIE…
O tom, že kino Rabštejn slaví 100 let od svého založení, jsme již do zpravodaje psali. Pro Kostelec nad Orlicí je to velmi významné výročí, (neboť
Kostelec nad Orlicí byl v té době jedním z prvních biografů ze širokého
okolí). Samozřejmě chystáme oslavu tohoto významného výročí a určitě
budete včas pozváni.
Podívejme se však, jak vypadalo úplně první promítání v dějinách lidstva.

Zvláštní pozornost si vydobyl snímek „Arrivée d'un train en gare La Ciotat“
(Příjezd vlaku do stanice La Ciotat), o kterém koluje legenda, podle níž při
promítáních vyvolal u diváků naprosté zděšení. Traduje se, že návštěvníci
biografů buď uskakovali, anebo dokonce ze sálu strachy utíkali, vlak totiž
zdánlivě najížděl přímo na ně. Historici se na důvěryhodnosti tohoto příběhu neshodují. Pravděpodobnější ale je, že šlo o marketingový tah, který
měl do kin přitáhnout více lidí.
Mezi třiatřiceti šťastlivci sledujícími úplně první ﬁlmy byl i jistý Georges
Méliés, budoucí průkopník kinematograﬁe a otec vizuálních efektů, které navždy změnily ﬁlmovou tvorbu. Mimo jiné je autorem prvního „velkoﬁlmu“ Cesta na Měsíc (La Voyage dans la Lune), známého právě svými
revolučními triky. Představením byl tak uchvácen, že si od Lumièrů o rok
později stroj odkoupil. Krátce nato začal natáčet a promítat své vlastní
krátké snímky.
O osudové návštěvě pařížské kavárny později prohlásil: „V úžasu a otupělém překvapení jsme zírali na to, co se před námi právě odehrávalo. Ke konci představení zavládl v místnosti naprostý chaos. Nikdo z nás nemohl
uvěřit tomu, že je něco takového vůbec možné.“
Po skončení promítání se rozutekli nadšení hosté zpět do pařížských ulic.
Sláva revolučního vynálezu se rychle šířila po celém hlavním městě i mimo
něj. Bratři se stali hvězdami a začali postupně rozšiřovat své podnikání.
A to vše díky vynálezu, který jim nařídil vyrobit jejich otec Antoine.

Před stoletím a čtvrt, 28.12.1895, se v kavárně Grand Café na pařížském
bulváru Kapucínů shromáždilo 33 váhavých hostů, kteří si nebyli jisti,
na co se to vlastně přišli podívat. Přesto dal každý z nich za dlouho
očekávané představení jeden frank. O několik okamžiků později bylo
všem zřejmé, že právě byli svědky něčeho, co navždy změní celý svět.
Toho večera se udál zrod nového zábavního průmyslu – takzvaného
„sedmého umění“ – filmu. Auguste a Louis Lumièrové tehdy napjatému
publiku představili deset krátkých snímků, které natočili na svůj nový
vynález kinematograf.
Diváci byli usazeni a vyčkávali, zatímco bratři operovali se svým strojem. V zatemněných sklepních prostorách kavárny Grand Café náhle
vyšlehly na plátno jasné paprsky světla. Před uchváceným obecenstvem
se zničehonic objevily pohybující se obrázky zachycující dělníky končící dlouhou směnu v továrně a chystající se po únavném dni vrátit
domů. Jednalo se o krátký, nestřižený záběr východu z továrny, z dnešního pohledu by se ani nedalo říct film. Byl to pouze jeden neměnný
záběr z místa, takzvaný „šot“.

DĚTSKÝ KARNEVAL

Šlo o režijní debut bratrů Lumiérů a historicky první ﬁlm, 46 sekundový
černobílý snímek „La sortie des ouvriers de l'usine Lumière“, neboli Dělníci opouštějí továrnu Lumière v Lyonu. Název říká o ﬁlmu prakticky vše, co
se v něm odehrává, statická kamera natáčí poměrně všední situaci v lyonském závodu.

V únoru 2021 se opět setkáme na Rabštejně na dětském karnevalu (samozřejmě v souladu s platnými nařízeními MZČR a Vlády ČR). Na děti
během veselého karnevalu čeká odpoledne plné her, úkolů (a samozřejmě sladkých odměn za jejich plnění), ale hlavně hudby a maškarního veselí. Děti a jejich nejbližší se mohou těšit na vesele vyzdobený sál a foyer
včetně nafukovacích balónků. Kamarádskou atmosféru k tanci a soutěžím podpoří i nová světelná technika LED par světel.

Mimochodem: tento záběr se velmi podobá části ﬁlmu, který vznikl v roce
1933 a ukazuje Kostelec nad Orlicí před jubilejní Zemskou výstavou. Na tomto

Občerstvení pro malé i větší tanečníky je zajištěno – rytířský kvas a nektar pro princezny nebude chybět.
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THE BEST OF RABŠTEJN…
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.
A opět malá ochutnávka, z toho, co jsme společně s Vámi na Rabštejně již
zažili a můžete si prohlédnout na obrazovce ve výloze Divadelní kavárny:
Rok 2018 – divadelní představení Můj báječný rozvod – herecký koncert Elišky Balzerové. Tato hra je na repertoáru již od roku 2003 a divácký zájem ani dnes nepolevuje. Fantastická Eliška Balzerová představuje
sama všech 18 rolí, které se v této laskavé komedii vyskytnou. V této roli
je úžasně „zabydlená“. Skvělé vyprodané představení bylo odměněno
ovacemi vestoje.
Dětský karneval pořádají DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn v neděli 27.02. od 14:00. Jste srdečně zváni!

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! Tři ﬁlmy, které můžete na festivalu zhlédnout, jsme představili v minulém vydání zpravodaje.
Filmový festival Snow Film Fest uvidíte na Rabštejně v pátek 26.02.
od 17:30 (přesunuto z listopadu 2020). Termín může být změněn dle aktuální situace.

Rok 2017 – klubový pořad – Uršula Kluková a Vlastimil Harapes – Zajímavé a poutavé povídání výjimečné osobnosti Vlastimila Harapese a herečky Uršuly Klukové. Velmi zajímavé, vtipné a poutavé vyprávění bylo
doplněno i několika speciálními videi, která přivezl Vlastimil Harapes.
Mimochodem – netušili jsme, kolik vtipných situací lze zažít u baletu!

RABŠTEJNSKÁ ADVENTNÍ SOUTĚŽ
- ODPOVĚDI
Pokud jste si s námi zasoutěžili, tak na tomto místě si můžete zkontrolovat
Vaše odpovědi. Odpovědi jsou otočeny.

Tak co, jak dobře znáte svůj Rabštejn? Kolik jste měli správných odpovědí?
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Rok 2017 – saxofonista Eric Marienthal - exkluzivní hudební zážitek
v podání držitele několika cen GRAMMY a skvělého slovenského jazzového uskupení AMC Tria. Eric Marienthal byl mimo jiné součástí slavného
Elektric bandu Chicka Corey. Nádherný hudební večer s mnoha ohlasy.
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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 10:00–17:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 9:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.
Aktuální informace najdete na webových stránkách či na facebooku.

František Kinský a Matyáš Novák
zůstávají s diváky online a zvou ke sledování
dalších dílů úspěšného komponovaného
pořadu z Nového zámku

jako to baví společně nás všechny, kteří se na natáčení a vysílání jednotlivých
dílů podílíme,“ vysvětluje František Kinský.
Pořad bude pokračovat jednou měsíčně, a to až do té doby, než bude možné
kulturní a společenské akce v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí opět pořádat naživo. Diváci, kteří v prosinci pořady sledovali, již vědí, že každý z dílů je
zcela jiný a že je v pořadu čeká vždy nějaké překvapení.
S Františkem Kinským a Matyášem Novákem si diváci o každé poslední
neděli připomenou významné svátky, výročí, zvyky či pranostiky. Pořadem
bude dále provázet majitel Nového zámku František Kinský. Posluchači se
rovněž mohou těšit na geniálního klavíristu Matyáše Nováka, který nejen
zahraje, ale také okomentuje hudební složku každého dílu.„Díky komponovanému pořadu z Nového zámku, zůstávám i v této složité době v kontaktu
se svými posluchači. A za to jsem moc rád,“ dodává Matyáš Novák.
Premiéra prvního dílu nové série s názvem František Kinský a Matyáš Novák:
Leden v Novém zámku byla vysílána v neděli 31.01.2021 ve 14:00 hodin.
Jana Dioszegi
On-line pořady z Nového zámku můžete sledovat:
www.facebook.com/kinskyartmedia
www.facebook.com/matyasnovakpianist
www.facebook.com/novyzamekkostelecno
h ps://www.youtube.com/channel/UC7WeGdSVGMoynCv7ONkPMew/videos

Komponovaný pořad Adventní neděle
v Novém zámku v podání majitele zámku
Františka Kinského a talentovaného klavíristy Matyáše Nováka sledovaly v prosinci
tisíce diváků po celé České republice. Čtyři
vánočně laděné programy zhlédlo na Facebooku na 93 tisíc diváků. Na YouTube
kanálu Matyáše Nováka potom přes 17 tisíc posluchačů. Velký zájem a ohlas
inspiroval tvůrce k dalšímu natáčení. První díl nové série s názvem Leden v Novém zámku bude vysílán 31.01.2021 ve 14:00. Další premiérové díly komponovaného pořadu budete moci sledovat jednou za měsíc, a to o každé poslední
neděli v daném měsíci, vždy ve 14:00 hodin na Facebooku agentury KINSKÝ Art
Media, Nového zámku a Facebooku a YouTube kanálu Matyáše Nováka.
„Před Vánoci jsme chtěli poslat lidem radost do jejich domovů. Počty zhlédnutí a stovky děkovných a dojemných zpráv nás inspirovaly k dalšímu pokračování. Vrací se nám krásná energie od posluchačů nejen z různých koutů
České republiky, ale i ze zahraničí. Jsme rádi, že to s námi diváky baví stejně,

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v roce 2021
Únor
75 let

Karel Kalousek
Marie Plašilová

85 let

Jiřina Hlavsová
Oldřich Plašil
Václav Jarkovský
Marie Svatošová

Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2021

V návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, prosíme
rodiče, kterým se narodilo miminko a budou mít zájem zúčastnit se vítání
občánků, aby se dostavili na matriku Městského úřadu Kostelec nad Orlicí,
kde jim budou sděleny bližší informace. Děkujeme za pochopení.

Vážení jubilanti,
pokud budete chtít zajistit slavnostní připomenutí výročí zlaté, diamantové nebo kamenné svatby se svými blízkými v obřadní síni Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, prosíme Vás, abyste se osobně dostavili alespoň 2
měsíce předem na matriku. V případě, že budete požadovat v této záležitosti osobní návštěvu u vás doma, nebo budete-li chtít být uveřejněni pouze
ve zpravodaji, kontaktujte nás na telefonu 778 493 604, 773 763 321.
Organizačně-správní odbor, matrika
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Z našich řad odešli
Václav Jošt

* 1947

František Semerád

* 1944

Marta Doubravová
rozená Trojanová

* 1933

Jan Plašil

* 1943

POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®

Šlapák Petr

* 1942

Jitka Filipová s. r. o.

Ing. František Langer

* 1927

Jaroslav Brekl

* 1938

Jiřina Sládková

* 1931

Augustina Siwiecová

* 1927

Bohumil Felcman

* 1938

Lukáš Nyiri

* 1987

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Dne 19. ledna uplynul jeden smutný rok od chvíle,
kdy nás bez svého zavinění navždy opustila
milovaná sestra a teta

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)

paní Marta Vodehnalová.
S láskou v srdci stále vzpomínají
sestra Eva a neteř Jiřka s rodinou.

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
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a krásné
vzpomínky v našich srdcích zůstávají.

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

Dne 16. února 2021 uplyne 10 let od posledního rozloučení s naší maminkou, babičkou a prababičkou,
paní Miluši Komárkovou
a 11. listopadu 2020 uplynulo 5 let, kdy nás opustil
tatínek, dědeček a pradědeček
pan František Komárek.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Komárkova, Pavelkova a Zachova.

Dne 25. února 2021 si připomeneme
100 let od založení ﬁrmy ROJEK,
6 let od úmrtí jejího obnovitele
pana Jiřího Rojka
a zároveň 81. narozeniny
paní Věry Rojkové.

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.
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Program SK Rabštejn
04.02., 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.
Únor 2021
TANEČNÍ 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež – šestá lekce. Lekce jsou
veřejnosti přístupné – sál.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2021

Únor 2021
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.
Únor 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.
05.02., 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.
07.02., neděle – 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ –– VÝROČNÍ SCHŮZE
Dle aktuálního nařízení vlády ČR a MZČR – určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
Únor/březen 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
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

21.02., neděle – 11:00

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Divadelní kavárna.

23.02., 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.
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

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.
Prosinec 2021

24.02., středa – 14:00

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.
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.
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
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2021

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.

Kino Rabštejn
26.02., 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.
Únor/březen
KAREL
Celovečerní dokumentární ﬁlm Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Go a. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela
s Karlem Go em 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 Go ův nadhled a humor. Životopisný dokument ČR 2020.
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Únor/březen
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.
Únor/březen
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.
Únor/březen
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
Únor/březen
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
Únor/březen
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
Únor/březen
TENET
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo – TENET. V temném světě mezinárodní

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.
Únor/březen
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.
Únor/březen
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
Únor/březen
BÁBOVKY
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit
život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí 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.
Únor/březen
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.
KONKRÉTNÍ DATA PROMÍTÁNÍ FILMŮ BUDOU VČAS ZVEŘEJNĚNA
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A FB DLE FILMOVÝCH DISTRIBUTORŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

PRODEJNÍ AKCE
23.02., úterý – 09:00

ZEPTER
Předváděcí akce – sál.

DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz
LEDEN – ÚNOR – BŘEZEN, sobota 08:30 – 16:30
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
Kurzy se odjezdí podle epidemiologické situace. Přihlášení účastníci ať
sledují aktuální situaci na webových stránkách DDM. Vedoucí: Mgr. Petra
Hladká, Jan Alexandr Dostálek, Bc. Ondřej Sitka
08.02., pondělí 16:00–17:00 VALENTÝNSKÁ DÍLNIČKA
Výroba Valentýnského magnetu na lednici a Valentýnské placky. Přijďte si
vyrobit dárek pro své nejbližší. Poplatek 50 Kč za kus. Každý další kus 30 Kč.
V případě uzavření DDM stáhněte z webových stránek podklad (kolečko
na výrobu placky), nakreslete svůj Valentýnský motiv a vhoďte do schránky
DDM na bráně. Vyrobenou placku si po té vyzvedněte 10.02. mezi 15:00–
18:00 v DDM. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek
01.02.–19.02. SOUTEŽ O NEJLEPŠÍ KARNEVALOVOU MASKU
Nejkratší měsíc v roce je vždy plný plesů a karnevalů. Letos tomu bohužel
tak není, ale my jsme si pro vás připravili tématickou soutěž o nejlepší zvířecí
karnevalovou škrabošku. Prázdný obrys si můžete stáhnout ze stránek DDM,
nebo vzít z eurofólie, která bude připevněna na bránu areálu DDM. Nejhezčí
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masky oceníme a vystavíme na vývěsku DDM pod náměstím. Své vytvořené
škrabošky odevzdávejte do schránky DDM na bráně. Kolektiv DDM
01.02.–26.02.
SOUTĚŽ: VALENTÝNSKÁ BÁSNIČKA
V měsíci únoru se slaví svátek všech zamilovaných. Zvykem posledních let
je obdarovávat jen své nejbližší. Pojďte to letos udělat s námi trošku jinak.
Přijměte pozvání k soutěži, kde vymyslíte hezkou básničku, která zahřeje
na duši a zlepší náladu našim seniorům v kosteleckém domě s Pečovatelskou službou. Na konci měsíce února po té všechny básničky odevzdáme
našim babičkám a dědečkům k přečtení. Nejkrásnější básně zveřejníme
a zašleme i drobnou cenu. Děkujeme všem, kteří se zúčastní. Kolektiv DDM
14.02., neděle –14:00
VALENTÝNSKÝ ALTÁN V SEYKOROVĚ PARKU
Nemáte nikoho, komu by jste věnovali svou valentýnku? Hledáte kamaráda/ku, partnera/ku?
V Seykorově parku pro vás bude připraven altán plný zavěšených srdíček,
do kterých můžete napsat svůj seznamovací proﬁl. Do růžových srdíček
může psát mládež od 15 let, do červených dospělí. Valentýnská zavěšená
srdce budou zdobit altán do konce února.
01., 08., 15., 22.11., pondělí 09:30–11:00 KLUB MAMINEK
Setkávání pro maminky s dětmi. Cvičení nebo tvoření. Vedoucí: Lucie Granátová. Cena 45 Kč/lekce.
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04., 11., 18. a 25.11., čtvrtek 17:00–18:00
KLUB KYTARY BEZ NOT PRO POKROČILÉ
Hra na kytaru podle akordů, zpěv písní, tvorba zpěvníku.Vedoucí: Ivana Minaříková. Cena 70 Kč/lekce.
01., 08., 15., 22.11., pondělí 16:00–17:00 KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Cena 80 Kč. Vedoucí:
Marcela Zahradníčková.
01., 08., 15., 22.11., pondělí 17:00–18:30
KLUB KERAMIKY pro mládež a dospělé
Vlastní tvorba z keramické hlíny pro začátečníky i pokročilé. Poplatek
80 Kč. Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
04., 11., 18. a 25.11., 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.
01., 08., 15., 22.11., pondělí 18:00–19:00
LEZENÍ NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ PRO DOSPĚLÉ
Přijďte si procvičit obratnost, mrštnost a hlavně sílu na lezeckou stěnu
do tělocvičny v Havlíčkově ulici. Určeno pro mládež a dospělé. Cena 70
Kč/lekce + půjčovné jistících pomůcek 30 Kč/os.. Vedoucí: Mgr. Miroslav
Sejkora. Nutné se 2 dny předem telefonicky objednat 737 844 393.
17.02., středa, 15:30 – 16:30
HALOVÝ ATLETICKÝ VÍCEBOJ pro žáky I. st. ZŠ
Soutěžit se bude o medaile v několika atletických disciplínách: skok z místa, slalom, sprint apod. Sportovní akce pouze pro předem přihlášené. Vedoucí akce: Jan Alexandr Dostálek, tel. 777 483 039.

JARNÍ PRÁZDNINY 08.–14.02.
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

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
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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
v Kostelci nad Orlicí. 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
10.02., středa 08:30–12:00 HOROLEZENÍ
Přijďte si procvičit obratnost, mrštnost a hlavně sílu na lezeckou stěnu do tělocvičny v Havlíčkově ulici. Určeno pro mládež a dospělé. Cena 70 Kč. Vedoucí:
Mgr. Miroslav Sejkora. Nutné se 2 dny předem telefonicky objednat 737 844 393.
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.
12.02. , pátek 08:30–12:00
VŠESTRANNÉ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
Přijďte si zacvičit na nářadí (kruhy, trampolína, hrazda, bedna, koza), skákací hrad, cvičení s tělocvičnými pomůckami do tělocvičny v Havlíčkově
ulici. Cena 70 Kč. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora. Nutné se 2 dny předem
telefonicky objednat 737 844 393.
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

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
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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 Magnus všechny postavy z Pohádkové říše zaklel a uvěznil v zapadlé
vesničce ve světě lidí. Přidej se k záchrannému týmu a najdi v sobě
hrdinu! Pojeď s námi v létě na pomoc pohádkám!
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 (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
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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 raech 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
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
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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

PRODEJ ZE DVORA
Zrušení ankety Sportovec 2020
Výkonný výbor Okresního sdružení České unie sportu Rychnov nad
Kněžnou, z.s. a pracovní štáb ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2020
okresu Rychnov nad Kněžnou, se po uvážlivém zhodnocení současné
koronavirové situace v naší republice a s tím spojených opatřeních vlády
rozhodl, letošní ročník této ankety a její slavnostní večer neuspořádat.
V takto ztížených podmínkách nejsme schopni navázat na předchozí
úspěšné ročníky a to zejména svým obsahem a kvalitou. Veškeré soutěže byly zmrazeny a tudíž nám chybí sportovci a především jejich výkony.
Věřím, že příští rok nebude kopírovat tento letošní a my se opět budeme
společně s Vámi věnovat sportu na plný plyn.

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.

Pronájem nebytových prostor plátci DPH v Kostelci nad Orlicí
- vhodné jako ordinace nebo kanceláře. Tel. 736 137 846.

Kadeřnictví

Studio SUN a solárium
Veronika Šabatová
Pod Branou 208 | Mobil: 736 761 974
PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ NEBO EMS CVIČENÍ.

AKCE 10+2 ZDARMA CENA 2 000 Kč
Lymfodrenáž očista organismu odstraňuje otoky,
celulitidu, nadváhu, vyplavuje škodlivé látky z těla,
napomáhá regeneraci. Ems zpevňuje vnitřní svaly.
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Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.

ÚNOR 2021
Podle současného nouzového stavu a opatření vlády je velmi nepravděpodobné, že klub Turista bude moci v únoru uspořádat nějaký výlet.
Pokud se situace změní k lepšímu a klubu výlet v únoru připraví, tak vás
budeme informovat.

Komunitní centrum

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

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

23.06.2021, středa přeloženo z 23.10.2020
KATEŘINA ENGLICHOVÁ A VILÉM VEVERKA:
15 LET SPOLU
účinkují: Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj

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.

03.07.2021, sobota
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU FRANTIŠKEM KINSKÝM

Otevírací doba:
Po + Čt 08:30–15:00

Koncert, původně plánovaný na Silvestr 2020, bude v původním obsazení
(s jiným programem) proveden v letních měsících.
|

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.

JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
účinkují: Jana Šrejma Kačírková - soprán, Barocco sempre giovane komorní ansámbl
18.09.2021, sobota FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU
02.10.2021, sobota
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU FRANTIŠKEM KINSKÝM

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.

Informace ke všem akcím najdete na
www.zamekkostelecno.cz
www.kinskyartmedia.cz

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
V únoru nepořádáme žádné akce pro veřejnost.
Můžete k nám přijet do individuálního ústraní v přírodě a připojit se
k pravidelné praxi jógy a pomoci v areálu (pokud okolnosti dovolí).
Aktuální informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.

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.
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Různé
Únor

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO
OBORU ON-LINE KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
Vážení rodiče, žáci a naši příznivci, srdečně Vás zveme na první virtuální výstavu žáků výtvarného oboru a na online koncert žáků hudebního
oboru v době distanční výuky.
Výstavu i koncert najdete na stránce naší školy www.zus-kostelec.cz
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – únor 2021

Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Andělské dopoledne

,,Čerti nikdy nespí"

Co by to bylo za třídu, aby se alespoň jednou v roce neproměnila v andělskou. Také u nás se 17.12. proměnila třída 1. B v třídu andělskou. Slétli se
nám do třídy andělé z celého Kostelce a okolí. Společně jsme roznesli zprávu
o narození Ježíška. Plnili jsme andělské úkoly v matematice i českém jazyce.
Po náročném učení jsme si slupli andělský mls a andílka si vyrobili. Největší
radost nám udělaly nafukovací balónky, se kterými jsme si užili spoustu legrace. Je krásné mít třídu plnou andělů.

,,Bylo, nebylo, jedno peklo! Ano, 10.12. se třída 1. B proměnila v peklo. Sešli
se tu čerti hodní, zlobiví, legrační, vtipálci a všichni společně jsme se přivítali a představili. V čertovské škole jsme si předvedli jak se čerti válí, jak si
povídají, jak si hrají a jak jsou líní. Plnili jsme pekelně těžké čertovské úkoly:
skládali puzzle, luštili křížovky, malovali jsme poslepu a namotávali čertí mls.
Na závěr dopoledne jsme obuli čertovo kopyto, hádali, ,,koho odnesl čert,
a jednoho krásného čerta si i vyrobili. Celé dopoledne se nám moc líbilo a těšíme se na další.
1.B a Jana Havlová

Přeji Vám všem kouzelné Vánoce s Vašimi andílky.
Jana Havlová

Andělský den ve 2. B

Projekt Etické dílny

Před blížícími se vánočními svátky se naše třída proměnila v nebe a my
v okouzlující andílky. Pro tento den se každý z nás stal dobrým andělem pro
svého kamaráda, jehož jméno si vylosoval z kouzelného klobouku. Po celé
dopoledne mu nenápadně zpříjemňoval chvilky ve škole.

V minulém kalendářním roce se ve všech třídách 1. stupně naší základní školy konaly preventivní programy pod vedením Bc. Víta Pospíšila.

Zároveň jsme plnili andělské a vánoční úkoly. Na závěr našeho andělského dopoledne došlo k rozluštění a často i k překvapení při zjištění, kdo byl
po celý den naším strážným andělem. Dopoledne jsme si báječně užili, krásně jsme se naladili na Vánoce.
Šárka Špačková a druháci

V 1. a 2. ročnících proběhl program s názvem O jedné tajuplné jeskyni, který
byl inspirován knihou Slon a mravenec od autorky Daisy Mrázkové. Téma
dvouhodinového bloku bylo zaměřeno na vzájemnou komunikaci a pomoc
ve skupině, kde nejsme všichni stejní.
V programu Strážci pravidel se druháci přenesli na Divoký západ. Stali se šerify, kteří bdí nad dodržováním pravidel. Uvědomili se, že nejen ve třídě, ale i
v dalších oblastech společenského života platí často nepsaná, pravidla, která musíme dodržovat, aby se nám všem společně dobře žilo. Dodržováním
pravidel zároveň chráníme svoje zdraví a život.
Program pro 3.–5. ročníky se jmenoval Sedmero moří internetu. Tato etická
dílna by se mohla nazývat i Hledá se Nemo, protože stejně jako moře sociálních sítí, tak i skutečné moře kromě všech svých krás skrývá i řadu nebezpečí, o kterých musíme vědět. Abychom se do nich nezapletli, musíme
dodržovat určité zásady. A to nejen děti, ale i my dospělí.
4. ročníky absolvovaly program Všechno jde vyřešit. Kooperativní hry utvrdily děti v tom, že je lépe táhnout za jeden provaz a že umět si říci o pomoc
není žádná ostuda. Děti se snad i trochu naučily najít cestu k řešení všelijakých nástrah, které na ně život nachystá. Získaly povědomí o tom, že pokud
se nám něco nedaří tak, jak bychom chtěli, vždy existuje cesta ke zlepšení.
A i cesta může být cíl.
Páťáci se v programu Jsme jedna parta zaměřili na vztahy ve třídě. Uvědomili
si, že mezi lidmi jsou rozdíly. Někdo je nám bližší a s jiným těžko hledáme
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společnou řeč. Pokud však máme spolu trávit nějaký čas, musíme se snažit
minimalizovat konﬂikty a vytvářet pozitivně naladěnou atmosféru v kolektivu.
Projekt byl spoluﬁnancován prostřednictvím dotačního příspěvku KHK na
oblast Etická výchova.

Školní družina Erbenova
Vánoční přání pro seniory
Tento rok nebyl pro nikoho z nás jednoduchý. Nejhůře na tom byli a bohužel
stále ještě jsou naše babičky a dědečkové.

Za 1. stupeň Šárka Špačková
Proto jsme se s dětmi ze ZŠ Gutha-Jarkovského a ze ŠD Erbenova zapojili
do celorepublikového projektu DĚTI MALUJÍ SENIORŮM TENTOKRÁT K VÁNOCŮM.
Děti se s chutí pustily do práce a vytvořily neuvěřitelných 111 přání.
Doufáme, že našim seniorům touto akcí na chviličku vykouzlíme úsměv
na tváři a zahřejeme jejich srdíčka alespoň milým a upřímným přáníčkem
k Vánocům.
Škoda, že reakce našich dědečků a babiček nemůžeme vidět na vlastní oči,
ale i tak přejeme všem pevné zdravíčko.
Jitka Bezdíčková, vedoucí ŠD Erbenova

Tři králové
,,My tři králové jdeme k vám, text této písně se Martin, Kristýnka a Eliška naučili nazpaměť jako básničku. Obešli všechny tři třídy, které zůstaly ve škole v prezenční výuce, a popřáli štěstí a hlavně zdraví do nového
roku. Mile překvapené tváře ostatních dětí potěšil pamlsek, který dostali
od třech králů. Děkuji touto cestou rodičům, kteří se podíleli na výrobě
kostýmů. Těšíme se na příští rok, kdy už snad tři králové zavítají opět do
našich domovů.
J. Havlová a děti z 1.B

ZUŠ F. I. Tůmy
POZVÁNKA
Vážení rodiče, žáci a naši příznivci,
srdečně Vás zveme na první virtuální výstavu žáků výtvarného oboru a na online koncert žáků hudebního
oboru v době distanční výuky.
Výstavu i koncert najdete na stránce naší školy

www.zus-kostelec.cz
Žáci a učitelé
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Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Ekonomická olympiáda tentokrát trochu jinak
Na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí byste začátkem
prosince 2020 našli polovinu studentů. V prvních a čtvrtých ročnících probíhala prezenční výuka, zatím co studenti druhých a třetích ročníků byli
připojeni ze svých domovů v online hodinách. Přesto i v této těžké době se
podařilo zorganizovat již pátým rokem školní kolo Ekonomické olympiády,
a naši studenti se tak mohli zúčastnit největší ekonomické soutěže v České
republice a na Slovensku. Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěží ve znalostech ekonomie a ﬁnancí, která je určená pro studenty všech
středních škol. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání
(INEV) a České národní banky (ČNB) a jsou zaměřeny na makroekonomii,
mikroekonomii, ﬁnanční gramotnost a aktuální dění z české a světové
ekonomiky. Každoročně se Ekonomické olympiády účastní okolo 20 tisíc
studentů a tento rok se do soutěže zapojilo také Maďarsko.
Školní kolo na naší škole proběhlo od 30.11. do 04.12.2020 za účasti 210
studentů z prvních až čtvrtých ročníků všech studovaných oborů. Studenti, kteří měli prezenční výuku, vyplňovali online test v počítačových učebnách na naší škole, ostatní studenti ze svých domovů. Testy byly tentokrát
koncipovány tak, aby byl omezen vliv nekontrolovaného přístupu na internet. Čas se oproti předchozím ročníkům zkrátil ze 45 minut na 25 minut
a otázky byly položeny tak, aby se studenti museli nad danou problematikou zamyslet. Naši studenti prokázali, že jejich znalosti jsou na velmi dobré úrovni, a do krajského kola postoupilo 6 z nich. Krajské kolo proběhne
16.03.2021 a věřím, že studenti navážou na skvělé úspěchy z předchozích
let v celostátních kolech.
Ing. Jana Nunvářová

ZÁJMOVÁ ČINNOST

a výsledný čas i trasu nám zaslat na email – změřenou trať s GPS trasou v mobilu nebo z hodinek a my
vás zařadíme do letošních výsledků. Jsme rádi, že si
silvestrovskou trať individuálně zaběhli tito tradiční
každoroční účastníci: Dušan Marek, Petr Baše, Radim
Chmelař, Tomáš Zilvar, Tomáš Sršeň, Vendula Večeřová, Vojťěch Vodehnal, Michal Čada, Jan Kalousek,
Tomáš Hladký, Kateřina Tichá a dětský účastník Lukáš
Granát. Sportu zdar a běhání zvlášť!

SPORT
Marlen v nouzovém režimu
Ačkoliv poslední týdny a měsíce nejedeme v klasickém módu, na jaký jsme
zvyklé, a kromě velké porce tréninků jsme byly nuceny zrušit také podzimní soustředění kadetek, juniorek i seniorek, neusnuly jsme na vavřínech
a máme pár novinek, o které bychom se rády podělily.
Tou hlavní je úspěch naší juniorky v soutěži MISS CMA 2020, kterou naše
asociace uspořádala v on-line formě. Vaneska Štěpánová se v obrovské konkurenci probojovala do TOP TEN. Všech deset dívek soutěžilo v několika
různých disciplínách a Vanča si vedla ve všech více než dobře. Na základě videa a zodpovězených otázek zvítězila v hlasování veřejnosti v kategorii MISS
SYMPATIE. V hlavní kategorii, kde rozhodovala odborná porota po uvážení
několika oblastí včetně volné disciplíny, kterou můžete najít také na našich
facebookových stránkách, se umístila na úžasném třetím místě a získala titul
2. vicemiss CMA 2020.
V prosinci se nám také naskytla chvilková možnost vrátit se v omezeném
počtu do tělocvičny. Juniorky a seniorky se tedy rozdělily do několika skupin, tak abychom dodržely počet deset osob v tělocvičně a vrátily se k tréninkům přes týden. Kadetky, které bylo potřeba kvůli vysokému počtu hned
do tří skupin, si naplánovaly dvě nedělní soustředění. Bohužel nám štěstí
příliš nepřálo a stihly jsme uskutečnit pouze jedno před úplným uzavřením
tělocvičen. I tak holky pořádně zamakaly, připomněly si, co už umí, a naučily
se pár nových věcí. Teď už si jen držíme palce, abychom se opět viděly dřív
než za dva měsíce.

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

SILVESTROVSKÝ BĚH 2020 v době epidemie
Poslední den v roce 2020 se měl konat tradiční SILVESTROVSKÝ BĚH.
V letošním roce se jednalo o 33. ročník běhu. Vzhledem k přísným epidemiologickým opatřením byla pro závodníky na webu a facebooku
vyhlášena sportovní výzva: trasu si můžete individuálně zaběhnout
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Co možná nevíte?
Příběh Muzea v Kostelci nad Orlicí
První podnět k založení muzea v Kostelci nad Orlicí vzešel od kosteleckého městského lékaře MUDr. Karla Švehly. Ten 24.11.1890 zaslal městskému
zastupitelstvu návrh a zároveň zdůvodnění tohoto počinu. Místní muzeum mělo shromažďovat veškeré městské listiny, starožitnosti cechů,
písemnosti a předměty ze dřeva a kovu. Vyjádřil přesvědčení, že se stane
chloubou města a svědkem uvědomělosti zastupitelstva a obyvatel vůbec. Připomněl také praktický význam muzea a jím shromažďovaných
sbírek pro školní výuku.
Městské zastupitelstvo na svém zasedání konaném dva dny poté jeho návrh schválilo, ale vlastní přípravná jednání na sebe dala ještě rok a půl čekat. Teprve na sklonku května 1892 byl ustaven přípravný výbor Muzejního
spolku v Kostelci nad Orlicí, zřizovaného za účelem pečování o muzeum.
Členy přípravného výboru se tehdy stali: lékárník PhMr. Eduard Bőhm, děkan Karel Syrový a již zmíněný dr. K. Švehla. V roce 1896 měl spolek 82 členů. Pro ukládání sbírkových předmětů a archiválií byl v roce 1912 uvolněn
kostelík sv. Václava za Rabštejnem (nynější kostel J. A. Komenského). Plány
na rekonstrukci objektu vypracoval významný architekt Václav Roštlapil
(1856–1930), kostelecký rodák. Muzejní sbírky byly v letech 1917–1919 utříděny a inventarizovány středoškolským profesorem Antonínem Friedlem
a v roce 1921 přestěhovány do rekonstruovaného objektu. Jejich kustodem
se stal Václav Morávek (1873–1937), vyučený řezbář a od roku 1903 majitel
sochařské a kamenické dílny v Kostelci nad Orlicí.
Slavnostní otevření muzea se uskutečnilo 28.09.1923. Tehdy byly muzejní sbírky zpřístupněny veřejnosti. V roce 1936 se však město rozhodlo
o propůjčení kostelíka sv. Václava církvím českobratrské a československé a vrátit jej bohoslužebným účelům. Muzeu přidělilo objekt Staré
radnice (nyní Základní umělecká škola F.I.Tůmy). Sbírky bylo nutné převést do vlastnictví města, aby mohlo uplatňovat nárok na státní subvenci. Spravoval je muzejní spolek. Po dobu okupace bylo muzeum pro
veřejnost uzavřeno. V letech 1939–1945 byl dozorem nad ním pověřen
dr. Emanuel Braun, ředitel říšského župního muzea v Opavě. Muzejní
spolek v Kostelci nad Orlicí po více než půlstoleté existenci ukončil činnost a rozešel se v roce 1947. O muzeum měla nadále pečovat muzejní
komise při Místním (od roku 1960 Městském) národním výboru (MNV,
MěstNV) v Kostelci nad Orlicí, později kulturní komise.

Něco jiného však je instalovat nějakou expozici byť stálou a něco zcela
rozdílného zřídit muzeum jako organizaci. Zřízení, respektive obnovení staronové instituce přináší problémy se sbírkami již několik desítek
let uložených a evidovaných v jiném muzeu, na něž obnovené muzeum
a jeho zřizovatel vznáší restituční požadavky. Sbírkotvorná činnost takového muzea prakticky začíná vlastně od nuly. Podmínkou je rovněž minimální odborné personální obsazení této instituce.
- lfal Zdroj: HLADKÝ L., Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí. In: Orlické hory a Podorlicko, sv.2,1969,s.91–103

Archiv města

Poměry v muzeu byly zřejmě neutěšené, a tak 03.09.1963 MěstNV v Kostelci nad Orlicí podal žádost Okresnímu národnímu výboru v Rychnově
nad Kněžnou o zrušení muzea. Ta byla schválena radou ONV v Rychnově nad Kněžnou 19.11.1964 a muzeum bylo vzápětí likvidováno. Sbírkové
předměty archivního charakteru přešly do Okresního (dnes Státní okresní) archivu v Rychnově nad Kněžnou a převážně trojrozměrné sbírkové
předměty připadly tehdejšímu Okresnímu vlastivědnému muzeu (dnes
Muzeum a galerie Orlických hor) v Rychnově nad Kněžnou.
Kostelecké muzeum, jež nesporně za šest desetiletí své činnosti shromáždilo cenné sbírky a patřilo k nejbohatším muzeím regionu Orlických
hor a Podorlicka, se neustále potýkalo s nedostatkem prostoru a neustále se měnícím místem uložení sbírek ve městě, prožilo spletité osudy.
Proč došlo ke zrušení zdůvodňuje tehdy redakci Rudého práva vedení
MěstNV (dopis archivu města).
Snaha o obnovení muzea v Kostelci nad Orlicí, jehož se město v minulosti dobrovolně vzdalo, tady stále je. Jejím dosavadním vyvrcholením je
otevření Stálé muzejní expozice města v propůjčených prostorách majitele pana Františka Kinského Nového zámku v Kostelci nad Orlicí.
Stalo se tak 02.05.2010 a návštěvník zde může zhlédnout model středověkého osídlení města, faksimile kosteleckého kancionálu z konce
16. století, poznat život a působení cechů, živností a spolků, seznámit
se s archeologickými nálezy a jejich schématy. Součástí této expozice je
také samostatná část věnovaná významnému rodákovi Zdeňku Kolářskému (*1931), akad. sochaři, medailéru, jeho osobnosti i dílu.
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Víte co hasiči potřebují, aby Vám mohli v bytovém domě pomoci?
Hasiči se při jízdě k zásahu velmi často setkávají se situacemi, že jsou parkoviště, zejména na sídlištích, plná neukázněných řidičů, kteří parkují svá vozidla jak
na označených nástupních plochách, ale i na komunikacích v rozporu s předpisy
o provozu na pozemních komunikacích. Pro těžkou zásahovou technik|j je pak
velmi problematické dostat se rychle na místo, kde někdo potřebuje naši pomoc.
V této souvislosti vyzýváme občany, aby neparkovali na nástupních plochách a dbali na dodržování průjezdné šíře na vozovce minimálně 3 metry.
V případě zásahu při požáru v bytovém domě mohou mít velké problémy
s průjezdností zejména hasičské cisterny nebo výšková technika, jako je automobilový žebřík nebo automobilová plošina.
V případě výškové techniky je pak důležité nejen na místo události projet, ale také ji
musí jednotky řádně a bezpečně ustavit. Šířka automobilové plošiny je standardně
2,5 m, ale pokud se využívá k zásahu, šířka nutná pro ustavení vozidla se najednou
mění na 6 m. Proto je skutečně důležité dbát na to, aby zůstaly nástupní plochy pro
hasičskou zásahovou techniku volné a uličky pro průjezd dostatečně široké.
Všem, kdo na to při parkování myslí, děkujeme a těm, kteří tato pravidla ignorují,
doporučujeme se zamyslet. Nikdy totiž neví, kdy budou potřebovat naši pomoc.

Vydává město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí
Šéfredaktor: Ing. Zdeněk Fabiánek. Tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.
Členové redakční rady: František Kinský, Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, Mgr. Helena Horáková.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
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Ježíškova kouzelná poštovní schránka
Během adventního času se v Kostelci nad Orlicí vhazovala do speciální poštovní schránky přání pro Ježíška.
Do schránky neházely přání jen děti, ale i dospělí. V dopisech se tak například objevila žádost o dovolenou.
Kromě toho si dva zamilovaní přáli nehasnoucí lásku svých partnerů a nechyběla ani tradiční přání zdraví
pro celou rodinu. Smyslem bylo vytvořit milou tradici s vánoční symbolikou, a to se nám myslíme podařilo,
takže se děti i dospělí mohou na Ježíškovu poštovní schránku znovu těšit již v tomto roce.
Za její zhotovení děkujeme panu Alešovi Fajfrovi.
Šárka Slezáková

POCHOUTKOVÝ ROK 2021
s Českým rozhlasem
Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Pošlete nám své tradiční
domácí recepty a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně
v hodnotě 100 000 Kč.
www.pochoutkovyrok.cz

Kostelec nad Orlicí
96.5 FM | R-HK
Jaroslav Sapík

Naďa Konvalinková
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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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Novinka

Kostelec nad Orlicí

Fitmin For Life polštářkyy pro kočky
Představujeme vám křupavou pochoutku
pro mlsné kočičí jazýčky různorodých
chutí. Lahodné polštářky obsahují
krevety, lososa, kuřecí maso, granátová
jablka i brusinky pro správné fungování
urinárního systému.
Nabízíme ve dvou příchutích.

Cena 25 Kč

Fitmin For Life pochoutky pro psy
Jak lépe odměnit Vašeho pejska při
náročném tréninku než sušeným masem?
?
Odměňte svého parťáka chutnou, lehce
stravitelnou pochoutkou s vysokým podílem
em
kvalitních bílkovin a s nízkým obsahem tuku.
ku.
Máme široký výběr

70g již od 39,90 Kč
200g již od 99,90 Kč

ﬁtmin.cz
Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid

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 28. 02. 2021.

