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Velikonoce v našich domovech
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Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Připomínají konec Ježíšova pozemského života a jeho následné vzkříšení. V lidových
tradicích jsou spojeny s vítáním jara a mísí se v nich různé regionální zvyky z pohanských dob. Jsou svátky pohyblivými, každý rok se jejich
datum mění. V západní církvi pravidla pro určení data Velikonoc stanovil První nikajský koncil v roce 325, podle kterého připadají na neděli
následující po prvním jarním úplňku.
Označení Velikonoc jako velké noci nebo velkého dne se vyskytuje v mnoha slovanských jazycích. Slovo velký symbolizuje význam těchto svátků v křesťanství, slovo noc odkazuje na velikonoční vigilii, noční liturgii, kterou začíná nedělní Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Stále také přežívá
latinské označení Pascha, které přes řečtinu pochází z hebrejského názvu židovského svátku pesach, na který Velikonoce navazují. Odtud také
pochází paškál, název velikonoční svíce.
K prastarým tradicím v Čechách patří hodování a pomlázka. Dívky se šlehají, aby byly zdravé, plodné, pilné, svěží a ohebné. Vdaným ženám prý
koledníci vyhánějí „zlý jazyk“. V některých krajích mohou ženy koledování mužům odpoledne oplatit, jinde se praktikuje oblévačka: polévání
děvčat vodou. Specialitou naší oblasti Podorlicka je dívčí koleda. Za normálních okolností dva týdny před Velikonoci vídáme po Kostelci dívky,
které putují s pomlázkou od domu k domu.
Letošní Velikonoce budou kvůli koronaviru bohužel opět jiné. V komplikované době žijeme již velmi dlouho. Téměř na každého z nás její důsledky doléhají v nejrůznějších ohledech a životních potřebách. Z dopadů pandemie jsou mnozí smutní, jiní vyčerpaní. A to mě vede k tomu,
abych v naději připomněl duchovní podstatu těchto svátků: Velikonoce jsou svátkem naší spásy, našeho vytržení z nebezpečí života, naší
ochrany, osvobození, vykoupení, vítězství i vyléčení. Velikonoce jsou svátky života v plnosti, pokoji a v míru. Připomeňme si jejich smysl
s blízkými v našich domovech.
Vše dobré a hodně zdraví vám všem.
František Kinský, starosta města

7. března se před 171 lety narodil
Tomáš Garrigue Masaryk

Foto: Šárka Slezáková

Česká republika si 7. března připomněla výročí narození našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
Tomáš Garrigue Masaryk byl bezpochyby jednou z největších postav naší
historie. Nebyl jen naším historicky prvním prezidentem, ale byl i významným ﬁlozofem a pedagogem. Je všeobecně znám jako mimořádně populární
prezident nově vytvořené republiky, ale je třeba zdůraznit, že byla i období,
kdy většina společnosti stála proti němu. Bylo to dáno tím, že se nebál stát si
za svým názorem, i když většina společnosti měla odlišný názor.
Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně a zemřel 14. září 1937 na zámku v Lánech. Jeho pohřeb dne 21. září se stal velkou manifestací zármutku,
byl mu uspořádán státní pohřeb. Jeho úmrtí bylo vnímáno jako velká symbolická rána pro republiku v době, kdy musela čelit narůstajícím požadavkům Sudetoněmecké strany.
Pietní setkání s ohledem na stávající situaci a platná opatření město Kostelec
nad Orlicí bohužel nepořádalo.
sl

Výpadek v doručování zpravodaje města do domácností v Kostelci nad Orlicí
Omlouváme se tímto našim čtenářům za výpadek v doručování březnového vydání zpravodaje, a to z důvodu karantény ve ﬁrmě poskytující
roznášku. V případě, že jste zpravodaj neobdrželi, je možné si jej vyzvednout na podatelně městského úřadu či kontaktovat tajemnici redakční
rady Šárku Slezákovou na tel. 725 099 614.
Děkujeme za pochopení
Redakce zpravodaje
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•

•

ze dne 08.02.2021
schvaluje
kupní smlouvu číslo: KSP/5035/2020 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 24729035.
nájemní smlouvu na část pozemku parc. č.
722/6 - ostatní plocha o výměře 25 m2 v obci
a kat. ú. Kostelec nad Orlicí s panem xxxx, bytem xxxx.
smlouvu mezi partnerem projektu a spolupracujícím subjektem o zapojení do projektu
se spolkem Potravinová banka Hradec Králové, z.s., se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Na Kropáčce 30/3, IČ: 03642640.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 2.
souhlasí
se žádostí společnosti Scolarest - zařízení
školního stravování, spol. s r.o. o navýšení
cen u jídel pro žáky škol a školských zařízení, zaměstnance škol, důchodce a cizí strávníky dle předloženého ceníku s účinností
od 01.03.2021.
ve funkci valné hromady společnosti Městské
lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. s vyhlášením výběrového řízení na pozici jednatele
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí,
spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003.
bere na vědomí
prolongaci smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 21/2017 dle ujednání smlouvy s družstvem COOP družstvo HB, se sídlem
130 00 Praha 3, Žižkov, U Rajské zahrady
1912/3, IČ:00032115.

•

•

•

•

•

•

•

•

termín zápisu dětí do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, který se uskuteční dne 03.05.2021
v době od 09:00 do 15:00 hodin.
kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí pro
školní rok 2021/2022.
termín zápisu dětí do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, který se uskuteční dne 03.05.2021
v době od 08:00 do 17:00 hodin.
kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí pro
školní rok 2021/2022.
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí
v období od 01.07.2021 do 31.07.2021.
uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí
v období od 01.08.2021 do 31.08.2021.

ze dne 15.02.2021
souhlasí
s konáním veřejné sbírky organizované městem Kostelec nad Orlicí na shromažďování ﬁnančních prostředků za účelem humanitární
pomoci v nouzi občanu Kostelce nad Orlicí
po zničení jeho rodinného domu požárem
v místní části Kozodry.

ze dne 22.02.2021
schvaluje
dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů se společností Marius Pedersen a.s.,

•

•

•
•

•

se sídlem 500 09 Hradec Králové, Průběžná
1940/3, IČ: 42194920.
smlouvu o umístění informační tabule IREDO se společností OREDO s.r.o., se sídlem
500 02 Hradec Králové, Nerudova 104/63,
IČ: 25981854 na dobu určitou s účinností
od 01.03.2021 do 31.12.2023.
přiložené cenové kalkulace tepla a TUV za rok
2020 pro bytový dům čp. 1456 v ulici Rudé
armády a bytový dům čp. 1453 v ulici K Tabulkám a dále cenovou kalkulaci tepla za rok
2020 pro dům čp. 69 na Jiráskově náměstí, to
vše v Kostelci nad Orlicí.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 3.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_21_1172890 na rok
2021 z dotačního programu A na podporu sociálních služeb deﬁnovaných v zák. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů v Královéhradeckém kraji v roce 2021
pro Pečovatelskou službu Kostelec nad Orlicí
v částce 3.571.950 Kč s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2, IČ: 70889546.
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_21_4531517
na rok 2021 z dotačního programu A podporu sociálních služeb deﬁnovaných v zák.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v Královéhradeckém
kraji v roce 2021 pro Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí v částce
500.000 Kč s Královéhradeckým krajem, se
sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské
náměstí 1245/2, IČ: 70889546.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Zasílání údajů pro úhradu poplatku za odpady e-mailem
Vážení občané,
na konci února jsme odeslali téměř 200 e-mailových zpráv plátcům místního poplatku za odpady, kteří nám svoji e-mailovou adresu nahlásili.
Každý plátce v e-mailu obdržel informace o svém kontu, variabilní symbol, číslo bankovního účtu města, seznam přidružených poplatníků
a také platební QR kód. Všechny námi zaslané informace se vztahují k aktuálnímu poplatkovému roku.
Chcete být také informování e-mailem?
Je to jednoduché, vyplňte Váš e-mail do formuláře Ohlášení změny poplatkové povinnosti za komunální odpad, který naleznete na webových
stránkách města nebo na podatelně a doručte jej Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí. Formulář lze zaslat také e-mailem (podatelna@muko.cz),
popřípadě vhodit do schránky u dveřích MÚ.
Pokud jste dosud poplatek neuhradili, zašleme Vám platební údaje na e-mail, ihned jak Vaši žádost zpracujeme. Služba je dobrovolná a její
zřízení je bezplatné.
Informace o místním poplatku za odpady a příslušné formuláře naleznete na webu města www.kostelecno.cz/mp-odpady
Správce poplatku Lenka Žáčková, lzackova@muko.cz, 777 458 603.
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Platnost řidičáků a technických prohlídek
je prodloužena
Začíná platit evropské nařízení Omnibus II. Propadnuté řidičské nebo
profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 01.09.2020
do 30.06.2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní
platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé
mohou evropské nařízení využívat od 06.03.2021.
„V současné situaci je důležité, aby lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K tomu nám pomůže i toto nedávno přijaté nařízení, které bude možné v různých oblastech
dopravy u nás využívat. Úřady i provozovny STK však zůstávají i nadále
otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a např. udržovat své
vozidlo v dobrém technickém stavu,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.
Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných
technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro
dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti
o dalších 10 měsíců od konce jejich původní platnosti. Prodloužení lze
využít i u některých dokladů či lhůt v oblasti nákladní, železniční a vodní
dopravy, viz níže.
V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. Mapa
obcí s rozšířenou působností a seznam stanic STK je k dispozici na webu
Ministerstva dopravy. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se
cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí,
mají auto v depozitu a podobně.
Ministerstvo dopravy o novém nařízení informovalo již všechny úřady obcí s rozšířenou působností, stanice technických, krajské úřady
a Policii ČR.

V SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ SE OMNIBUS II TÝKÁ
I NÁSLEDUJÍCÍCH NAŘÍZENÍ:
1071/2009
Prokázání ﬁnanční způsobilosti lze prodloužit až o 12 měsíců (běžně lze
prodloužit až o 6 měsíců)
1072/2009
Prodloužení platnosti eurolicencí a osvědčení řidičů (třetizemci) o 10 měsíců
1073/2009
Prodloužení platnosti eurolicencí
Povolovací řízení se prodlužuje na 3 a 6 měsíců (z 2 (pro sdělení stanoviska)
a ze 4 (pro vydání povolení od podání žádosti) měsíců)
165/2014
Ověření tachografu se musí provést do 10 měsíců od data, kdy mělo být
provedeno
Vydání karty při její obnově nebo náhradě do 2 měsíců od podání žádosti,
řídit lze i bez ní

V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ SE TÝKÁ:
Směrnice 2007/59:
Platnost licencí a osvědčení strojvedoucích, jež uplyne v referenčním období, lze prodloužit až o 10 měsíců; stejně tak lze prodloužit až o 10 měsíců
lhůty pro pravidelné zdravotní prohlídky a přezkoušení odborné způsobilosti strojvedoucích
Směrnice 2016/798:
Platnost osvědčení dopravce lze prodloužit až o 10 měsíců
Směrnice 2012/34/EU:
Lhůta pro provedení pravidelných přezkumů ﬁnanční způsobilosti železničních podniků se prodlužuje až o 10 měsíců.

VE VODNÍ DOPRAVĚ SE TÝKÁ:
Tzv. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti
s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 01.02. do 31.08.2020.
Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit, a to
buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost
vyprší po datu 1. července 2021.

Směrnice Rady 96/50/ES o harmonizaci podmínek pro získání národních
osvědčení kapitánů pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských
vodních cestách ve Společenství
Vyžaduje, aby držitelé osvědčení velitele plavidla po dosažení věku 65 let
v následujících třech měsících a následně každý rok absolvovali lékařskou
prohlídku.

PŘÍKLADY ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
•

Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu již
25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25.10.2020.
Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021.

•

Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29.08.2020 a Omnibusem I
mu byl prodloužen až do 29.03.2021. Omnibus II mu prodlouží doklad
až do 29.09.2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu
01.07.2021.

Návrh nařízení Omnibus II předložila v lednu Evropská komise v reakci
na aktuální pandemickou situaci a na základě podnětů členských států,
včetně České republiky. Nařízení bylo následně v rámci zrychlené procedury projednáváno na půdě Evropského parlamentu a Rady EU a je
účinné od 6. března v celé Evropské unii. Na řidičské průkazy i na další
dopravní doklady se tak bude hledět jako na platné ve všech členských
státech.
Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle
kterého se hledí na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadlé od 01.09.2020 do 31.03.2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. To ovšem platilo pouze na území České republiky. Nyní je nahrazeno
novou evropskou úpravou a prodloužení platnosti dokladů se tak vztahuje
na celou Evropskou unii.
4

Směrnice EP a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby
Kterou se mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES,
omezuje dobu platnosti osvědčení Unie pro vnitrozemskou platbu.
Nařízení EP a Rady (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení a směrnice EP a Rady 2005/65/ES ze dne 26.10.2005 o zvýšení
bezpečnosti přístavů.
Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s COVID-19 bylo ztíženo provádění inspekcí a průzkumů námořní bezpečnosti, protože vyžadují fyzickou přítomnost inspektorů v přístavech, přístavních zařízeních a na lodích,
a s tím související obnovení osvědčení, hodnocení a plánů vyžadovaných
právními předpisy Unie o námořní bezpečnosti ve stanovených lhůtách.
Je proto nezbytné podle potřeby prodloužit platnost těchto dokumentů
o přiměřenou dobu.

Pronájem nebytových prostor plátci DPH v Kostelci nad Orlicí
- vhodné jako ordinace nebo kanceláře. Tel. 736 137 846.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Do velkoobjemových kontejnerů bude na jednotlivých stanovištích po městě odebírán pod dohledem odpovědné
osoby (pracovníka technických služeb) pouze odpad, který je uveden na rozpisu pro příslušný svozový den.
Uložení tohoto odpadu je pro fyzické osoby města Kostelce nad Orlicí a jeho částí (Kostelecká Lhota,
Koryta, Kozodry), které mají zaplacený místní poplatek, bezplatné.

Sběrná místa, termíny a časy přistavení velkoobjemových kontejnerů
pro rok 2021
Termíny přistavení
vždy od 14:00 do 16:30 hodin

Sběrná místa

DRUHY ODPADŮ

DRUHY ODPADŮ

Stan.
číslo

Sběrná místa

Z

OO

Z

Z

Z

1.

ul. Ptáčkova
(předm. 5. Května)

6. 4.

19. 4.

3. 5.

4. 10.

18. 10.

2.

ul. Čermákova
(sídliště U Váhy)

6. 4.

20. 4.

4. 5.

5. 10.

19. 10.

3.

ul. Pelclova
(výdejna plynu)

7. 4.

21. 4.

5. 5.

6. 10.

20. 10.

4.

ul. Masarykova
(u hřiště TJ Sokol)

8. 4.

22. 4.

6. 5.

7. 10.

21. 10.

5.

ul. Proškova
(u trafostanice)

9. 4.

23. 4.

7. 5.

8. 10.

22. 10.

6.

ul. Rybářská
(vánoční ozdoby)

12. 4.

26. 4.

10. 5.

11. 10.

25. 10.

7.

ul. Trávnická
(u firmy Renovak)

13. 4.

27. 4.

11. 5.

12. 10.

26. 10.

Skála - náměstíčko

14. 4.

28. 4.

12. 5.

13. 10.

27. 10.

Skála - sídliště

14 4.

28. 4.

12. 5.

13. 10.

27. 10.

Kostelecká Lhota
-dolní (u čp. 81)

15. 4.

29. 4.

13. 5.

14. 10.

29. 10.

Kostelecká Lhota
- horní (prodejna)

15. 4.

29. 4.

13. 5.

14. 10.

29. 10.

Koryta

16. 4.

30. 4.

14. 5.

15. 10.

29. 10.

Kozodry

16. 4.

30. 4.

14. 5.

15. 10.

29. 10.

8.

9.

10.

LEGENDA:

Z - zeleň (odpad ze zahrad)

OO - objemný odpad (nábytek, matrace, koberce ...)

UPOZORNĚNÍ:
Na základě výzvy odpovědné osoby (obsluhy mobilního velkoobjemového kontejneru) musí každý, kdo
ukládá odpad, předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz) nebo doklad o zaplacení
místního poplatku.
OBČANY ŽÁDÁME, ABY SVŮJ ODPAD PŘIVÁŽELI DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ JIŽ
PŘETŘÍDĚNÝ NA OBJEMNÝ ODPAD, VĚTVE A OSTATNÍ (MĚKKÝ) ODPAD ZE ZAHRAD BEZ
DALŠÍCH PŘÍMĚSÍ.
Případné další informace obdržíte na tel. 724 178 480 nebo přímo na odboru správy majetku města (M. Černohorská).
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2021
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online, které začíná o půlnoci z 26. na 27.03.2021.
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Pokud se do 09.04. nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací formulář,
který získáte spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání.
Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
Obec - Kostelec nad Orlicí
Sčítací komisaři
Jméno

Číslo průkazu

Sčítací obvod

Vlasta Švejdová

90-05-01373

51707020

Stanislava Hostinská

90-05-03775

51707015

Klára Stará

90-05-04709

51707021

Karel Veyr

90-05-04726

51707017

Petra Špaňhelová

90-05-07151

51707019

Kateřina Nováková

90-05-07181

51707018

Petra Ulčová

90-04-08579

27600010

Petra Pohlová

90-05-11187

51707016

František Vogl

90-05-11276

Obec - Kostelec nad Orlicí – část obce Kostelecká Lhota
Sčítací komisaři
Jméno

Číslo průkazu

Sčítací obvod

Stanislava Hostinská

90-05-03775

51707015

Karolína Staroňová

90-05-09660

51707014

Obec - Kostelec nad Orlicí – část obce Koryta
Sčítací komisaři
Jméno

Číslo průkazu

Sčítací obvod

Karolína Staroňová

90-05-09660

51707014

Obec - Kostelec nad Orlicí – část obce Kozodry
Sčítací komisaři
Jméno

Číslo průkazu

Sčítací obvod

Karolína Staroňová

90-05-09660

51707014

Kontaktní místa
Kostelec nad Orlicí

Dukelských hrdinů 900, 51741, Kostelec nad Orlicí

51741

Uvedený výpis vychází z aktuálního plánu pochůzek a přiřazených komisařů.
Sčítací komisaři začnou roznášet listinné sčítací formuláře 17. dubna. Plány pochůzek a seznamy komisařů průběžně aktualizujeme.
Pokud jste nenašli jméno komisaře, bude zveřejněno v následujících dnech.
Aktuální informace najdete vždy na webu h ps://scitani.ceskaposta.cz.
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NECHTE SE INFORMOVAT
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY
E-MAILEM NEBO SMS
Je to snadné.
Krok 1
Zaregistrujte se na webové stránce:
www.cezdistribuce.cz/sluzba
Krok 2
Vyplňte:
 EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování
za elektřinu)
 Datum narození zákazníka / IČO
 E-mail pro potvrzení nastavení služby

Krok 3
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS.
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.
A máte HOTOVO!
O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě

INFORMACE PRO OBČANY

Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci

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

okresu Rychnov nad Kněžnou DUBEN–KVĚTEN 2021
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00

24.04. MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 371 781

02.04. MUDr. Salamin Akram
Kvasinská 129, Solnice, 602 152 873

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

03.04. MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 695

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

04.04. MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 494 371 031

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

05.04. MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 737 791 333

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

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

09.05. MUDr. Bergmanová Dita
Záhumenská 445, České Meziříčí, 734 324 600

11.04. MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 736 419 151

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

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

16.05. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 694

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2021
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22.05. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 494 531 955

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

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

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

Nový jízdní řád přinese více přímých spojů
Od neděle 07.03. jezdí autobusy v Královéhradeckém kraji podle nového
jízdního řádu.
 změny přinesou více přímých spojů mezi většími městy
 linka z Hradce Králové do Deštného v Orlických horách se dočká
nových přímých spojů
 přímé spoje pojedou také nově mezi Náchodem a Trutnovem a mezi
Trutnovem a Hradcem Králové

KLUB SENIORŮ POHODA
PANÍ JIŘINA KAMENÍKOVÁ OSLAVILA
100. NAROZENINY
Je to skoro neuvěřitelné, ale 9. března 2021 oslavila paní Jiřina Kameníková výjimečné životní výročí,
obdivuhodných 100 let. Je úžasné, v jaké kondici se
ve svých 100 letech nachází. Její elán, svěžest a chuť
do života jsou darem pro všechny její přátele. Je laskavá, usměvavá a šíří kolem sebe dobrou náladu.
Má ráda život a lidi. Všem přináší radost, každý ji má
rád. Nevynechá téměř žádnou klubovou akci, ani
úterní posezení ve společenské místnosti.

Všechny další změny naleznete zde:
hps://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/
aktuality1/novy-jizdni-rad-prinese-vice-primych-spoju-326204/?clid=IwAR3fgg-Ek5_3BL7e09qdY_tFCqOPt3_A07JGxZOkA-Q-4A9DZZbzSLWicqo

ÚPRAVA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MEZI RYCHNOVEM NAD KNĚŽNOU A ROKYTNICÍ V ORLICKÝCH HORÁCH
Z důvodu minimálního využití je zrušen spoj v 5 hodin z Rychnova nad
Kněžnou do Rokytnice v Orlických horách, který byl minimálně využíván.
Naopak v podvečerních hodinách pojede na lince IREDO 201 nový spoj
v 18:10 z Rychnova nad Kněžnou do Rokytnice v Orlických horách.
Úprava dopoledního spojení mezi Rychnovem nad Kněžnou a Hradcem
Králové
S ohledem na ukončení provozu komerční linky 660554 dochází k jejímu
převzetí do závazku Královéhradeckého kraje v úseku Rokytnice v Orlických horách – Častolovice,,žel.st., kde navazuje vlak směr Týniště nad
Orlicí a Hradec Králové. V úseku Třebechovice pod Orebem – Hradec
Králové je náhrada zajištěna linkou IREDO 264. V opačném směru budou
autobusové spoje z Hradce Králové do Rychnova nad Kněžnou odjíždět
v 9:30 (nově linka 700991) a v 11:30 (linka IREDO 115), aby byl zajištěn
proklad s vlakem. Rozsah dopravy v úseku Častolovice – Rychnov nad
Kněžnou se nemění.

AUTOBUSY BUDOU OD 13.03. O VÍKENDECH OMEZENY

Vzhledem k současné vážné epidemiologické situaci se gratulace uskutečnila pouze na dálku. Květiny a dárky čekají na uvolnění zavedených opatření.
Milá Jiřinko,
srdečně blahopřejeme k výjimečnému výročí a děkujeme za všechno, co jsme společně prožili. Do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti, radosti ze života a
spoustu dalších krásných setkání.
Přátelé a kamarádi Pohodáři

Členský příspěvek na rok 2021
Členský příspěvek na rok 2021 bude vybírán až po obnovení činnosti klubu.
Výše příspěvku bude upravena (snížena), podle počtu měsíců, kdy byl Klub
seniorů Pohoda uzavřen.
Jakmile to situace dovolí, sejdeme se všichni, bez ohledu na tradiční termíny,
na mimořádném setkání na Rabštejně.
Informace budou uvedeny ve zpravodaji města a ve vývěsní skříňce.
Všem členům klubu přejeme pevné zdraví a těšíme se na obnovení naší činnosti.
Členky výboru a vedoucí klubu

V důsledku vládních nařízení přistoupil Královéhradecký kraj k dalšímu
dočasnému omezení veřejné dopravy na svém území. I o víkendech budou autobusy omezeny.
Víkendová omezení se týkají především spojů turistického charakteru,
které lidé za současných pravidel nemohou využívat. Po dobu omezení
mobility obyvatelstva budou zrušeny víkendové spoje do turistických
oblastí, konkrétně oblasti Orlických hor (Deštné v Orlických horách)
a Krkonoš (Pec pod Sněžkou, Horní Malá Úpa a Špindlerův Mlýn). Omezení se dotkne také několika spojů, které byly v posledních víkendových
dnech nevyužívané a neslouží tak pro dopravu do práce. Celkem kraj počítá s omezením cca 140 spojů, což přináší snížení kilometrického rozsahu o cca 15%.

NABÍZÍ:

PRODEJNÍ DOBA:

Út – Pá
13:00 – 18:00
So
08:00 – 12:00
dopoledne dle domluvy

okrasné kvetoucí keře
túje
conifery
čarověníky
azalky a rododendrony
trvalky a skalničky
hnojiva a substráty
mulčovací kůru
substráty

Prodejna okrasných rostlin
Frošova 774

(za mostem směr Skála)

KOSTELEC NAD ORLICÍ

tel.: 776 636 700, email: tzahrady@seznam.cz, www.t–zahrady.com

Věříme, že situace v ČR se bude i nadále zlepšovat a bude možné víkendové spoje obnovit a přivítat tak opět cestující v turisticky významných
destinacích.
Více informací na www.dopravakhk.cz
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Hledám paní na hlídání chlapce 2.5 roku na 2-3 dny v týdnu dle
dohody v Kostelci n. O. Tel:736505959
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Doma až do konce s Domácím hospicem
Paní Eva se starala o svého nemocného tatínka spolu s maminkou doma.
Díky jejich obětavé péči a lásce za pomoci Domácího hospice Setkání mohl
tatínek dožít své dny v rodinném kruhu. Nechme promluvit paní Evu.
Náš příběh doprovázení se týká mého tatínka, který v 66 letech onemocněl rakovinou tlustého střeva. Již v době diagnózy měl rozsáhlé metastáze
na jiných orgánech, započal tedy paliativní léčbu. Žil velmi dobře a téměř
spokojeně ještě téměř tři roky a opravdu až asi poslední tři měsíce přestal
být samostatný a péče o něj se přesunula na rodinu. Nejvíce pečovala má
maminka, jeho žena, která s ním byla celé dny a noci. Dále pomáhal můj bratr, jak mu dovolilo jeho zaměstnání. Také já, jelikož bydlím hned vedle a v té
době jsem byla na mateřské dovolené.
Hospic nám byl doporučen při poslední návštěvě na onkologii, která už byla
pro tatínka tak náročná, že se těžko dostával z auta a i pár kroků z parkoviště
ho velmi vysilovalo. Těžko dýchal a byl mu doporučen domů kyslík, který
domácí hospic půjčuje.
Uvažovali jsme i o přesunu do hospice lůžkového, ale tatínek se vyslovil, že
by byl raději s námi a to rozhodlo. Kdyby služba domácího hospice neexistovala, nikdy bychom si netrouﬂi doprovázet tatínka doma. Nevěděli bychom,
že máme nárok na příspěvek na péči a že byl opravdu významný. Využili jsme
také zapůjčení několika zdravotnických pomůcek. Přes domácí hospic jsme
také velmi snadno zařídili instalaci polohovací postele.
Díky zkušenostem pracovníků hospice jsme měli trochu představu, co nás
čeká a že se to blíží. Byli jsme vděční, že na telefonu je někdo, kdo naprosto
rozumí tomu, co prožíváme, a hlavně tomu, co se děje s tatínkem.
Poslední dny byly opravdu náročné, sestřičky z hospice k nám jezdily každý
den a poskytovaly tatínkovi léky proti bolesti a nám útěchu. Vím určitě, že
i když tátovi ke konci života dobře vůbec nebylo, bolesti nepociťoval.
Každý příběh odcházení je určitě velmi individuální, všemu přihlížet z blízka je náročné, ale s odstupem času jsem moc hrdá na to, jak jsme to doma
zvládli, a že s námi tatínek zůstal až do konce, protože si to tak přál.
Eva Julišová, dcera, Pěčín

LUKÁŠ NEZBEDA Kostelec nad Orlicí
E-mail: nezbeda.lukas@seznam.cz | Tel.: 736 158 199
STAVEBNÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE (i menšího rozsahu)
- zdění, základy, omítání, malování
- sádrokarton, zateplení, …

PRÁCE SE DŘEVEM

HODINOVÝ MANŽEL

- montáže palubek
- terasy, pergoly, dřevníky
- zahradní nábytek

KOUPÍM vše co ukrývá váš dům, půda garáž i celou pozůstalost,
nábytek, hodiny, sklo, porcelán, obraz, hračky, pohledy, stará
rádia, elektronky, jiné součástky, atd. tel.725 679 532.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2021
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky
Sboru dobrovolných hasičů
09.03. Dopravní nehoda osobního vozidla
Vamberk směr Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které
se převrátilo do příkopu a zůstalo na boku. Po našem příjezdu k události jsme
ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou poskytli
předlékařskou pomoc zraněné řidičce z OA, která byla již mimo dopravní
prostředek. Havarované vozidlo jsme zabezpečili proti požáru a dalšímu pohybu stabilizačními klíny z důvodu hrozícího převrácení vozidla. Po příjezdu
zdravotnické záchranné služby KHK jsme pomohli s transportem zraněné
osoby do sanitního vozidla. Na místo události velitel zásahu nechal povolat
SÚS k ošetření zledovatělé vozovky. Poté jsme se po domluvě s velitele zásahu vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

19.02. Dopravní nehoda osobního vozidla Kostelec nad Orlicí směr Zdelov
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, které dostalo na zledovatělé vozovce smyk a skončilo v příkopu v potoce. Vozidlo
jsme zabezpečili proti vzniku požáru a zkontrolovali, zda nedochází k úniku
provozních náplní z vozidla. Únik se nepotvrdil. Řidička vozidla si stěžovala na bolest zad, z toho důvodu byla na místo události povolána posádka
zdravotnické záchranné služby KHK. Do jejich příjezdu jsme osobě zajistili
tepelný komfort. Do příjezdu Městské policie Kostelec nad Orlicí jsme řídili
kyvadlově provoz na komunikaci. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.

07.03. Osoba na střeše domu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána na pomoc osobě, která byla v důsledku vyčerpání sil
uvězněna na střeše rodinného domu. Na střechu jsme vylezli za pomoci žebříku a osobě jsme pomohli zpět do domu vikýřem. Spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
20.02. Dopravní nehoda osobního vozidla Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla.
Po našem příjezdu k události s technikou TA L1Z VW T6 jsme provedli průzkum a dále pokračovali směrem na Kosteleckou Lhotu, až do Svídnice,
zda se někde nenachází další DN. S technikou CAS 20 4000/240-S2R jsme
zůstali u havarovaného osobního vozidla, které přejelo obrubník, skončilo
částečně mimo komunikaci a přitom si poškodilo přední nápravu. Dopravní
prostředek jsme zajistili proti pohybu. Událost se obešla bez zranění osob.
Malému dítěti z havarovaného vozidla byla předána plyšová hračka ke zmírnění stresu z této události. Osobní vozidlo jsme odtáhli na vedlejší komunikaci pro odtahovou službu a provoz byl řízen Městskou policií Kostelec nad
Orlicí. S vozidlem TA L1Z VW T6 jsme další DN nenalezli a vraceli se zpět
na základnu. V Kostelci nad Orlicí jsme při návratu pomohli řidiči motocyklu, který před naším vozem při jízdě z kopce upadl s motocyklem na vozovku a poškodil si ho. Zkontrolovali jsme řidiče, zda není zraněn, a motocykl
odtáhli na jeho pozemek. Prostřednictvím KOPIS byla vyrozuměna Údržba
silnic KHK s požadavkem na ošetření vozovky z důvodu silného náledí. Poté
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
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16.02. Nouzové otevření dveří v bytě Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána od předešlé události k nouzovému otevření dveří
ložnice v bytovém domě, ve kterém se nacházela zraněná osoba s podezřením na onemocnění COVID-19. Dveře od ložnice nešly odemknout, bylo
použito páčidlo a dveře násilím vypáčeny. Zraněné osobě byla poskytnuta
předlékařská první pomoc kyslíkovou terapií, zajištěním tepelného komfortu a na místo zásahu jsme povolali posádku zdravotnické záchranné služby
KHK. Pomohli jsme se snesením pacienta do sanitního vozidla. Zasahující
hasiči použili dostupné osobní ochranné prostředky proti infekci onemocněním COVID-19. Dále byla provedena dekontaminace zasahujících hasičů
a použitých věcných prostředků. Poté jsme se vrátili k předešlé události.
Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK.
16.02. Vyproštění zapadlého nákladního vozidla Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k vyproštění zapadlého nákladního vozidla. Při našem příjezdu byla komunikace zcela neprůjezdná a z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny. Během vyprošťovacích prací byla jednotka odvolána
k další události a vyprošťování bylo přerušeno. Po návratu jednotky byl nákladní automobil vyproštěn pomocí kurty a vozidla CAS 20 - S2R. Událost
se obešla bez zranění osob a jednotka se po vyproštění vrátila zpět na svoji
základnu. Spolupráce s Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
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14.02. Požár dílny a střechy rodinného domu
Kostelec nad Orlicí– Kozodry
Jednotka byla povolána k požáru dílny. Po našem příjezdu na místo události
byla požárem kompletně zasažena dílna se stodolou v plném rozsahu a požár se začal šířit na obytnou část usedlosti. Na likvidaci požáru jsme nasadili
tři proudy C a jeden vysokotlaký proud. Během hasebních prací se prováděla
evakuace předmětů z obytných částí budov zasažených požárem. K odvětrání zakouřených prostor byla nasazena přetlaková ventilace. Následně probíhalo rozebírání střešních konstrukcí a stropních podhledů a dohašovala se

skrytá ohniska za pomoci termokamery. Zásah probíhal v dýchací technice.
Na závěr jsme vyklidili obytné místnosti od materiálu zasaženého požárem.
Po likvidaci požáru byla velitelem zásahu z jednotky Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou nařízena dohlídka požářiště do odpoledních hodin. Místo události bylo předáno majiteli a naše jednotka se vrátila zpět na svoji základnu.
Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, JSDH Častolovice, JSDH Doudleby nad Orlicí, JSDH
Vamberk, vyšetřovateli příčin vzniku požárů a Policií ČR. U CAS 20 - S2R se
po příjezdu na místo zásahu vyskytla porucha na přívodu vzduchu k ovládání zavodnění čerpadla (pro hasební zásah vozidlo neprovozuschopné). Vozidlo bylo odstaveno a nahrazeno vozidlem CAS 24 - S3Z.
08.02. Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k náhlé zástavě krevního oběhu u osoby v rodinném
domě. Po našem příjezdu k události jsme začali ve spolupráci s hlídkou Policie ČR a First respondery osobu resuscitovat včetně napojení na přístroj
AED, poskytnutí umělých vdechů a kyslíku. Přístrojem AED bylo podáno několik výbojů. Po obnovení krevního oběhu a příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme dále spolupracovali během ošetření pacienta. Osoba
byla poté transportována do sanitního vozu a naše jednotka se vrátila zpět
na svoji základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK,
First respondery a Policií České republiky.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Hasiči Kostelec nad Orlicí

POZVÁNÍ DO REGIONU
RTIC

Městská policie

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.
Palackého náměstí 29, 517 41 Kostelec nad Orlicí
E–mail: rtic@kostelecno.cz,
Web:
www.rtic.cz
Telefon: 494 337 261 / 724 367 861
V případě rozvolnění vládních opatření se provozní doba stanovuje:
Pondělí
Úterý
Středa

08:00–14:30
08:00–14:30
10:30–17:00

SLOŽKY MĚSTA

Čtvrtek
Pátek
So, Ne

08:00–14.30
08:00–14:30
Zavřeno

Polední pauza je stanovena 12:00–12:30

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

UPOZORNĚNÍ!

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

OD PONDĚLÍ 08.03.2021 JE KNIHOVNA UZAVŘENA Z DŮVODU VÝMĚNY
OKEN A CELKOVÉ REKONSTRUKCE BUDOVY.
Pro bližší informace sledujte naši webovou stránku a facebook.

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
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, administrátor
Mše svaté Kostelec nad Orlicí:
Neděle
09:30
Úterý, čtvrtek (mimo první a třetí), pátek 18:00
Středa
08:00
Sobota
17:00 s nedělní platností
Adorace (tichá) v Kostelci nad Orlicí:
Vždy hodinu před večerní mší sv. od 16:00, 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 (10 % kapacity míst sezení v kostele),
dále dle aktuálního upřesnění Vlády ČR;
na svatbách a pohřbech nejvýše 15 osob.
Mše sv. a adorace všedních dní v Kostelci nad Orlicí na faře. V neděli
vždy v kostele.
Během adorací příležitost ke sv. smíření. Aktuální pořady bohoslužeb
a bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích je možné sledovat na
webu farnosti nebo na vývěsce před farou.

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 dubnu:
04.04., neděle – 08:30

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

18.04., neděle – 08:30
Bližší informace ve vývěsce u sboru.
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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
V roce 2021 budou probíhat bohoslužby každou neděli od 09:45 a každou 3.
neděli s večeří páně a s nedělní školou.
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Velikonoční procházka
Doba koronavirová nepřeje téměř ničemu, asi nejvíce nás omezuje nemožnost nebo jen nepatrná možnost cestování. Výlety, poutě a různé
další radovánky se dnes omezují buď na online platformu, nebo se můžeme těšit fotkami, videi a různými dalšími záznamy z našich bývalých cest.
Ale není nutné smutnit a uzavřít se do zdí domova. Můžeme si přece vyjít
po katastru města a uvidíme, že i tady se dá leccos nového objevovat
nebo již zapomenutého nebo dříve nepovšimnutého obnovit. Ráda bych
Vás pozvala na malý výlet, chcete-li pouť, kde povinným vybavením budou pouze slušné boty, oči k vidění a duše k vnímání.
Sejdeme-li se u kostela sv. Jiří, tak můžeme zamířit na Palackého náměstí
a jsem hned u první zastávky. Stojíme před Mariánským sloupem přesněji
sochou Panny Marie Neposkvrněné Immaculaty. Zkusme si položit ruku
na parapet balustrády. Ucítíme chlad kamene, ale i pulz života těch, kteří
dílo vytvářeli. Důležitá je v tu chvíli však pro nás samotná socha Panny
Marie; s vlajícím rouchem s kovovou lilií v levé ruce, stojící na půlměsíci a zeměkoulí ovinutou hadem. Hlavu sochy zdobí svatozář s dvanácti
pozlacenými hvězdami. Měla jsem to štěstí vidět ji zblízka. Je přes svoji
kamennou podstatu nadpozemská. Kdo umí, může si třeba jen v duchu
zazpívat několik slok slavné lurdské Ave Maria.
V ose sloupu mariánského máme několik desítek kroků před sebou pilíř
se sochou Nejsvětější Trojice. V jeho výklencích stojí další Immaculata,
mladší sestřička té na sloupu, po jejích bocích sochy svatého Vojtěcha,
Václava a Františka z Assisi. V horní části pilíře se nachází drobné sousoší
Boha Otce, Syna a Ducha svatého, tedy Nejsvětější Trojice. Vzdáme jí čest
a půjdeme dál.
Ulicí Komenského dojdeme téměř na západní konec Kostelce, kde kaplí
svatého Antonína Paduánského začíná zámecké zeď Nového zámku. Svatý Antonín, nebo taky lidově Antoníček, je mimo jiné patronem pro výběr
dobrého životního partnera a též ztracených věcí. Už se mnohokrát stalo,
že se mi podařilo na jeho přímluvu během krátké chvilky najít, co jsem
postrádala. Díky svatý Antoníne a my putujeme dál.
Líčit krásy kosteleckého parku by zabralo hodně času i místa, možná se
o to někdy pokusím, ale dnes ho jen projdeme a budeme se těšit z každého stromu, keře, květiny a ptáka, či veverky poskakující ze stromu
na strom. Jdeme-li parkem na jaře, nemůžeme si nevšimnout a musíme
obdivovat kvetoucí koberce sněženek, bledulí, žlutých talovínů a později
jásat nad úžasnými barvami a tvary narcisů.
Když dostatečně vychutnáme přírodní parkové bohatství, přejdeme kolem železniční stanice a přes most směrem na Skálu zamíříme po levém
břehu Orlice k další naší zastávce a tou je kaple Panny Marie nebo taky
U Kapličky nebo jen Kaplička. Stojí pod Lipovou strání a je zasvěcena
události Navštívení Panny Marie či Navštívení Páně. Původní stavba
z 18. století byla nejnověji přestavěna v secesním stylu. Vždy mě pohladí
po duši, že ve dveřích kapličky svítí svíčka a po stranách nad schodištěm
je sezonní výzdoba. Díky těm, kteří o ni takto pečují. Stavbě však vůbec
nesvědčí vlhké prostředí, do kterého je zasazena, a moc by potřebovala
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2021

obnovit. S modlitbou Velebí má duše Hospodina odcházíme dál. Volíme cestu pod penzionem a přes louku přicházíme ke splavu. Přes něj se
dostaneme na druhou stranu řeky a jdeme podél ní až na Podhornou.
Podél řeky je možné vidět hejna kachen a pozorovat je, když vzlétají nebo
usedají na hadinu řeky. Když je velký proud, unáší je a ony to nemají rády.
Proto vzlétnou a cestu kombinují chvíli po vodě, chvíli vzduchem. Jsou
tak zkrátka vybavené a my jim můžeme v tomto trochu závidět.
Naše velikonoční putování po kosteleckém katastru zakončíme u Seykorovy
studánky na Podhorné. Studánka s nadstavbou, se sedátky a reliéfem Panny
Marie s Dítětem je v létě osvěžujícím místem pro poutníky i cyklisty, na podzim a v zimě trochu chladí a na jaře dýchá vůní prvních blatouchů a petrklíčů.
I tady je možné pozdravit Pannu Marii třeba modlitbou Zdrávas a potom se
vracet do města, domů, kde žijeme, které je bohaté na historii, přírodní krásy
ale i na skvělé lidi. Přeji požehnané velikonoční svátky a mnoho krásných
zážitků při procházkách městem a jeho okolí.
M. Slavíková
Foto: H. Růžičková

Nabídka pro všechny
V současné situaci potřebujeme víc než jindy duchovní pomoc a podporu.
Jsme připraveni naslouchat vašim úzkostem a obavám.
Hovořit s vámi o všem, co považujete za důležité.
Budete-li chtít, nabídnout vám jiný pohled na to, co se děje.
Podpořit vás v pozitivních životních hodnotách.
Jsme vám k dispozici:
každé úterý, čtvrtek a pátek v době
od 15:30 do 17:30 na faře v Kostelci nad Orlicí
po předchozí telefonické domluvě na číslech:
731 238 250, 731 604 685, 777 001 182, 736 533 585.
Duchovní správce farnosti a členové farní rady.

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl
Prodejní doba: každý den
ráno
8:00–8:30 hod.
večer 18:00–18:30 hod.

Prodejní cena: 14 Kč/l
Prodejní místo: kravín Záměl

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, tuk min. 3,7 %,
pouze do vlastních nádob!!!

Kontakt: kravín Záměl
tel.: 494 546 215, mobil: 603 112 690

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2021
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POBYTOVÉ STŘEDISKO

NEUNIKLO NÁM

Vzdělávání žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany

Nahodit potřebný počet ok, 2 hladce,
2 obrace, rozdělit na 4 jehlice…

V současné době se v pobytovém středisku nachází celkem 33 dětí do 18-ti let. Velká většina
z nich je dětí školou povinných. Již od počátku
vzniku střediska provozuje Základní škola Gutha
Jarkovského v Kostelci nad Orlicí tzv. přípravnou třídu, která se nachází
přímo v prostorech střediska. Zpočátku neexistovala ani žádná metodika, jak s těmito dětmi pracovat. To si musela paní učitelka sama utvořit.
Postupem času předávala své znalosti a zkušenosti do dalších škol.

Jestli vás baví ruční práce, pusťte se ve volném čase do pletení ponožek
pro pacienty.

Ve třídě najdeme děti z různých koutů světa, různého věku s rozdílnými jazykovými znalostmi a úrovní vzdělání. O tyto děti se starají 2 učitelky a 1 asistentka. Ve třídě je v tuto chvíli 9 dětí. Děti se zde připravují na to, aby mohly
být zařazeny do běžné třídy základní školy. Je tedy nutné, aby se především
naučily česky. Ve chvíli, kdy je dítě schopné nastoupit do standardní třídy,
přechází do města a čeká ho zcela nový svět. Tady nastává složitá práce pedagogů, kteří musí umět pracovat v multikulturním prostředí. Do běžných
tříd máme k dnešnímu dni zařazeno celkem 13 dětí.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
oslovuje šikovné pletařky, pletaře, maminky, tatínky, babičky, dědečky
a všechny šikovné ručičky, které umí plést ponožky.
Ty totiž poslouží všem pacientům, které transportují nejenom po nemocnici, ale i mezi dalšími zdravotnickými zařízeními. Ponožky zahřejí i dlouhodobě hospitalizované pacienty.
Fantazii se meze nekladou, velikosti dámské i pánské.
Kontaktní osoba pro přebírání ponožek:
Mgr. Renata Dušková, samostatný referent pro styk s veřejností,
duskova.renata@nemocnicenachod.cz
Děkujeme za pomoc.

Od zavedení povinné školní docházky i pro děti předškolní musíme nově
zajišťovat jejich umístění do mateřské školy. Všichni víme, že míst v mateřských školách je nedostatek, a tak se ani v našem případě nejedná
o snadný úkol. Navíc nevíme, zda děti u nás budou po celý školní rok.
V tomto roce máme do mateřské školy přihlášeny dvě děti.
Vzdělávání dětí však nekončí ukončením základní školy. Ve středisku jsou v současné době 4 děti, kteří studují na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové
škole v Rychnově nad Kněžnou. Jako velký úspěch vnímáme, když se některému
z těchto studentů podaří středoškolské vzdělání dokončit. Což se však stává
zcela výjimečně, protože zpravidla jejich pobyt skončí dříve než studium.
V době pandemie byly děti ze střediska postaveny před nelehký úkol, jakým je on-line výuka. Všichni víme, že toto je náročné pro všechny děti
i rodiče. Zde však je vše ztíženo nedostatečnou znalostí českého jazyka.
Z tohoto důvodu často chybí podpora rodičů.
Posledním velkým úspěchem se jeví přijetí jednoho chlapce na Pražskou
hudební konzervatoř.
Vzdělávání ve středisku však není zaměřeno pouze na děti. Ve středisku
probíhá výuka českého jazyka pro dospělé. O tu se starají dvě lektorky.
Ani tato výuka není snadná. Ve skupině dospělých se objevují klienti
z různých zemí světa a někteří i negramotní, či zcela bez znalosti latinky,
takže se kromě jazyka učí i nové písmo.
Rádi bychom toto cestou poděkovali všem učitelům a učitelkám vzdělávajícím naše děti a také lektorkám, které vyučují český jazyk.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV
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Sociální podnik Švadlenky pomáhá lidem,
kteří přes své potíže chtějí pracovat
Sociální podnik Švadlenky pomáhá lidem v Královéhradeckém kraji, kteří
se ocitli ve ﬁnanční nouzi a potřebují práci. Své uplatnění na trhu práce
však nachází z nejrůznějších důvodů obtížně například, protože jako samoživitelé, nebo ze zdravotních důvodů nemohou pracovat na plný úvazek. Někteří během nouzového stavu přišli o svou práci či brigádu a jiní při
hledání práce zažívají opakovaně neúspěch už dlouhodobě. Právě těmto
lidem dávají Švadlenky novou šanci.
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První švadlenkou se stala paní Iveta, která žije nedaleko Hradce Králové.
Život se jí obrátil naruby, když se jí stala před 13 lety dopravní nehoda.
Zdravotní následky úrazu jí komplikují život dodnes.
Jak sociální podnik funguje?
Jednoduše: Švadlence zapůjčíme šicí stroj, domluvíme se na výrobku, nakoupíme látky a další materiál. Hotové výrobky vyzvedneme a prodáváme na
webu www.svadlenky.com. Průměrně 50% z každého prodaného výrobku zůstává švadlence, zbylá část jde na nákup materiálu, provoz a další vybavení.
Proč nakupovat u Švadlenek?
Protože Švadlenky šijí kvalitní a praktické výrobky. Při výrobě myslíme nejen na design, ale také na přírodu a zbytky látek dál zpracováváme. A hlavně protože každým svým nákupem přispíváte k sociálnímu začlenění lidí,
kteří i přes své potíže chtějí pracovat a žít lépe. A to se vyplatí!
Více informací:www.svadlenky.com, www.facebook.com/svadlenky
Mgr. Lenka Matoušková

Lidem na Kostelecku pomáháme
i v době nouzového stavu
Aufori, o.p.s., poskytuje terénní program na Kostelecku přes 6 let. Terénní pracovníci pomáhají dospělým lidem, kteří jsou ohroženi chudobou nebo sociálním
vyloučením. Služby, které jsou klientům poskytovány, jsou zcela bezplatné.
Terénní sociální pracovník nejčastěji dochází za klienty do jejich přirozeného prostředí, nejčastěji do jejich domácností. Schůzky probíhají i v kontaktním místě, které je ve 2. patře Komunitního centra v Kostelci nad Orlicí.
Přestože je Komunitní centrum během probíhajícího nouzového stavu pro
veřejnost uzavřeno, terénní sociální pracovníci ve vašem regionu služby
terénního programu nadále poskytují, a to právě přímo v terénu.
S čím klientům nejčastěji pomáháme?
•
s problémy s bydlením – klientům pomáháme se zlepšením bytových
podmínek nebo nalezením jiného bydlení
•
s komunikací na úřadech a v dalších institucích – klienta na tato místa
doprovázíme, nebo mu pomáháme se na jednání připravit,
•
s ﬁnančními problémy – klientům pomáháme zažádat o ﬁnanční
podporu z úřadu práce, asistujeme při sestavení rodinného rozpočtu
a poskytujeme poradenství ohledně hospodaření,
•
s dluhy – společně s klientem mapujeme dluhovou situaci, pomáháme vyjednat splátkový kalendář u věřitelů, nebo klientovi pomáháme
připravit podklady pro oddlužení,
•
s řešením zdravotního stavu – klientům pomáháme při hledání a zajištění lékaře, ke kterému klienta můžeme i doprovodit, pokud si to přeje.
Ve vašem regionu služby terénního programu poskytuje Bc. Martin Paseka,
tel. 773 128 720 a Bc. Leona Zemanová, tel. 773 284 868. Kontaktovat nás
můžete každý všední den od 08:00 do 16:30.
Bc. Leona Zemanová
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Provoz Občanské poradny v epidemické situaci
Občanská poradna v Kostelci nad Orlicí z důvodu nouzového stavu,
kdy došlo k uzavření Komunitního centra, kde sídlí, nemůže poskytovat osobní konzultace. Klienti však mohou využít možnosti telefonické a e-mailové komunikace, případně skypu. Služby jsou poskytovány
od pondělí do čtvrtka dle provozních hodin Občanské poradny Náchod
a každý sudý pátek. Aktuální informace jsou dostupné na www.ops.cz.
Poskytujeme odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé životní a sociální situaci nebo jim tato situace hrozí. Jde především
o poradenství související s problémy, které musí občan často řešit,
např. zadlužení (jsme akreditovaná osoba pro sepsání a podání návrhu
na povolení oddlužení), potíže se zaměstnavatelem, rodinné neshody
(rozvod, výživné), spory s pronajímatelem nebo nájemcem bytu, problémy týkající se spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy,
prodejní podvody aj.).
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás
zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny a smlouvy. Poskytneme
vám právní radu, informaci a podpoříme vás při sepsání návrhů, smluv
apod. Pro zkvalitnění služby využíváme objednávkový systém.
Pokud hledáte pomoc při řešení vašich problémů a nevíte, na koho se
obrátit, kontaktujte nás na tel. 734 370 960. Poradenství je poskytováno
bezplatně. Poradna sídlí v ulici Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí, v prvním
patře (9:00 12:00, 13:00 15:00 hod. - dočasně uzavřena). V případě dotazů nás můžete kontaktovat také e-mailem: opnachod@ops.cz. Využít lze
i skype: Občanské poradenské středisko (je nutné se předem objednat)
nebo chatové poradenství na facebooku: Občanská poradna (pondělí
čtvrtek). Další informace o službě naleznete na www.ops.cz.
Mgr. Lenka Sedlářová

Město Kostelec nad Orlicí již zdobí
velikonoční výzdoba
Palackého náměstí zkrášluje velikonoční dekorace, kterou pro město
na zakázku vytvořil pan Aleš Fajfr. O květinovou dekoraci se postaralo město Kostelec nad Orlicí společně s Květinářstvím Pomněnka Kostelec nad
Orlicí a Kosteleckým okrašlovacím spolkem.
Na tradiční pomlázku letos musíme zapomenout, přesto si lze Velikonoce užít. Do 05.04. si můžete s dětmi zahrát: Stopovačku za velikonočními
vajíčky, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Kamarád. Na Škaredou středu
můžete projít dům, vymést pavučiny a prach ze všech koutů. Na Zelený
čtvrtek naposledy zazní kostelní zvony a podle tradice odletí do Říma.
Od toho čtvrtka až do soboty nahrazuje zvony řehtání. Velký pátek je dnem
smutku, protože byl ukřižován Kristus. Dle tradic se v tento den otevírají
hory s poklady. Velký pátek je prý plný magických sil. Pověry praví, že se
nesmí hýbat se zemí, ani prát prádlo, uklízet, péct, přijímat dary a nemělo
by se nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována. Člověk
by se měl postit. Bílá sobota je ve znamení pečení velikonočních beránků a mazanců. V tento den se opět rozeznívají kostelní zvony. Velikonoční
pondělí neboli červené je ve znamení bohatého hodování.
Přejeme Vám radostné a poklidné prožití Velikonoc!
Šárka Slezáková
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Polední menu ze stolního kalendáře 2021
z kuchyně paní Jany Chaloupkové.

Víte, že
pro rok 2022 se připravuje opět kalendář plný nápadů a regionálních receptů, tentokrát s podtitulem jídlo z naší zahrádky.
Dnešní doba přináší řadu důvodů pro pěstování vlastních
plodin na zahrádce a často, a to nejen protože se začínáme více zajímat o zdravou výživu. Kalendář bude motivací
pro všechny, kteří rádi pěstují vlastní ovoce a zeleninu, ať již
na svých zahrádkách, záhonech, v zahrádkářských koloniích, balkonech či rádi navštěvují tržnice s těmito produkty.
Pokud máte osvědčený rodinný recept, tak jej můžete poslat vč. fotografie na adresu: sslezakova@muko.cz, nebo zavolat na tel. 725 099 614. Stanete se tak spoluautory našeho
kosteleckého kalendáře.
A jak se vaří podle stolního kalendáře pro rok 2021? O tom
se můžete přesvědčit v zámecké jídelně paní Jany Chaloupkové (Tyršova ulice 2, Kostelec nad Orlicí), která recepty
z kalendáře zařazuje do svých jídelních lístků.

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Kulturní dům Rabštejn má již mnoho let plánovanou rekonstrukci. V listopadu 2020 byla oficiálně vyhlášena architektonická soutěž
o nejlepší návrh na přestavbu kulturního domu Rabštejn. V minulém
měsíci únoru 2021 proběhla oficiální prohlídka budovy kulturního
domu Rabštejn určená architektům, kteří se chtěli seznámit se stavem budovy, interiérů a přilehlých oblastí. Vše prozatím v rámci regulí
soutěže dle Komory architektů ČR anonymně. Prohlídky probíhaly pod
vedením ředitelky kulturního domu Ing. Marty Klimešové a městského
architekta Ing. arch. Oldřicha Bittnera. Dále byla přítomna paní Fabiánková ze správy majetku města Kostelec nad Orlicí a tým zaměstnanců SK Rabštejn – pokladní a barmanka Divadelní kavárny paní Ilona
Pavlíčková, mistr sálový pan Bohumil Flídr a mistr technický (světla,
zvuk, promítání) Ing. Jan Klimeš.
Taneční skupina ET Dance (hip-hop pro nejmenší) tančí ON-LINE. Během
nemožnosti pořádat prezenční výuku na sále Rabštejna vzniklo krásné
taneční video složené ze zaslaných příspěvků jednotlivých dětí. Velké
poděkování v tomto směru patří jejich rodičům, kteří jim s tím pomáhají
a podporují je v této náročné době! Poděkování také patří Elišce, která
je vede, a Týnce za spolupráci a DJ GSusovi za videoedit. Video můžete
zhlédnout na Youtube kanálu SK Rabštejna.
S ohledem na vývoj současné Covidové situace jsou všechna plánovaná
divadelní představení, koncerty a zábavné pořady přesunuty. Konkrétní
termíny včas oznámíme. Děkujeme za vstřícnost a pochopení! Velice si
toho vážíme.

RABŠTEJNSKÉ FILMOVÉ OKÉNKO
Český lev – 28. ročník
Nejlepším celovečerním ﬁlmem byl vyhlášen ﬁlm Šarlatán v režii Agnieszky Holland. Získal celkem 5 Českých lvů (mj. také v kategorii nejlepší herec v hlavní roli získal Českého lva Ivan Trojan). Film Šarlatán jsme promítali
v posledním týdnu před „lockdownem“ a těšil se v našem kině vysoké návštěvnosti. Máme jej naplánován také ihned, jak bude umožněno promítání
v kině. Nejvíce Českých lvů letos získal ﬁlm Krajina ve stínu – celkem šest
(režie Bohdan Sláma).
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Foto: Herec Ivan Trojan s oceněním Český lev

Dokončeno natáčení romantické komedie
JEDINĚ TEREZA – v nedalekém Českém ráji
Koncem ledna skončilo v srdci Českého ráje, na prosluněném a zasněženém vrcholku hory Kozákov, natáčení romantické komedie Jedině Tereza.
Právě tady se rozhodovalo o tom, jestli řada nedorozumění, chyb a omylů,
která rozklížila lásku hlavních hrdinů, Tomáše a Terezy, přece jen nepovede ke šťastnému konci. Hlavních rolí se ujali Veronika Khek Kubařová a Igor
Orozovič, režisérem ﬁlmu je Jaroslav Fuit a autory scénáře jsou Kateřina
Gardner a Pavel Novák.
Film Jedině Tereza je romantická komedie, Veronika Khek Kubařová prozradila, že je jejich velkým fanouškem: „Miluju je a často po nich sahám. Mám
ráda i jiné žánry, ale romantické komedie mají pro mne velmi důležité místo.
Myslím, že jsou v životě dny, kdy člověk potřebuje něco takto pozitivního,
o čem ví, že to dobře skončí, a u čeho mu bude hezky. Ve ﬁlmu mám krásné
partnery, nejenom vizuálně, jsou to moc milí a fajn kolegové - Matouš Ruml,
Lenka Vlasáková, Igor Orozovič. S ním se potkávám pracovně poprvé a je to
krásné setkání, za které jsem vděčná. Je to strašně inspirativní herec, člověk.“
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ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
- PODZIM 2021 POKRAČUJE!
Ve středu 24.02. byl zahájen zápis do Kurzu společenského tance a chování pro mládež – Podzim 2021. Frekventanti k radosti všech přibývají.
Volná místa jsou ještě k dispozici. Informace o přihlašování do tanečních
jsou na webových stránkách www.skrabstejn.cz (hned v úvodu stránek).
Přihlašovat se můžete jak osobně v Divadelní kavárně Rabštejn, tak i přímo ON-LINE. Úhrada kurzovného a případné gardenky může být provedena hotovostně nebo bezhotovostním způsobem (platba přes BÚ nebo
platební kartou). Těšíme se na Vás!

Foto: Veronika Khek Kubařová a Igor Orozovič v hlavních rolích ﬁlmu Jedině Tereza

PROBÍHAJÍCÍ TANEČNÍ MLÁDEŽ PODZIM 2020

A se svým názorem na žánr se přidává i její ﬁlmový partner Igor Orozovič:
"Moc romantické ﬁlmy rád nemám. Ale zase na druhou stranu úplně fanaticky
mám rád tři tituly romantických komedií, což jsou Noing Hill, Prey Woman
a samozřejmě Láska nebeská.“

Pro frekventanty Tanečních Podzim 2020 a všechny zájemce o tanec přinášíme slíbené informace o dalším tanci – kubánské Cha-cha, taneční schéma a pozdrav od našeho tanečního mistra Mgr. Daniela Zhoufa z Taneční
školy Bonstep Hradec Králové.

Romantická komedie Jedině Tereza bude mít premiéru 29.07.2021 a kino
Rabštejn jej uvede ve svém programu.

TANEC CHA-CHA – HISTORIE
Tanec Cha-cha je velmi svižný latinskoamerický tanec pocházející z Kuby
se jménem Cha-cha-chá. Čte se [čača] a uvádí se někdy i česky ča-ča. Jeho
tvůrcem byl skladatel Enrique Jorrín, který začal kombinovat převážné
afrokubánské rytmy s prvky jazzu. Charakteristickým prvkem tance je vychylování kyčli do stran a tzv. cha-cha-cha přeměna. Jinak mnoho ﬁgur
a variací pochází z USA. Cha-cha byla standardizována Angličany a zařazena do stálého repertoáru latinskoamerických tanců.

Ve ﬁlmu hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová, David Matásek, Lenka
Vlasáková, Matouš Ruml, Emma Smetana, Anna Schmidtmajerová, Václav
Kopta, Jiří Vyorálek, Iva Janžurová a další.

Nové mystické drama ARVÉD
Na začátku února odstartovalo natáčení nového ﬁlmu Arvéd. Mystické drama je inspirováno skutečným životním osudem kontroverzní osobnosti hermetika a mystika Jiřího Arvéda Smíchovského.
Film vzniká v česko-slovenské koprodukci. Podstatná část natáčení proběhne v Praze v ateliérech ve Kbelích, kde filmaři pod vedením režiséra
Vojtěcha Maška a kameramana Dušana Husára natáčejí v dekoracích,
které jsou na pomezí surreálného snu a uvěřitelné skutečnosti. Tyto scény tvůrci následně propojí s reálnými lokacemi a vytvoří svébytný svět
hlavního hrdiny Arvéda.
Příběh Jiřího Arvéda Smíchovského vyšel knižně v roce 2016 pod názvem
Malostranský ďábel a ihned tento portrét jedné z nejrozporuplnějších osobností české historie vyvolal velké ohlasy. Autor této knihy, spisovatel Jan Poláček, je i spoluscenáristou ﬁlmu.

Na původ názvu tance se názory značně liší, většinou se ani neuvádí. Podle
jedné verze je termín imitací zvuků bot tančících kubánských žen, podle druhé - téměř nevěrohodné pohádky, tak na sebe pokřikovali Indiáni některého
kmene. O jaký kmen šlo a co to vlastně znamenalo, se ale již neříká.
Jisté je, že chacha znamená ve španělštině chůvu, děvče, služebnou, ale
také žvanila. Slovo „chaca-chaca“ zase klep klep klep a „cha!“ je ve španělštině používaný amerikanizmus a znamená - sakra!
POZDRAV OD TANEČNÍHO MISTRA MGR. DANIELA ZHOUFA:
Krásný dobrý den všem frekventantům a příznivcům tance.
Od minulého vydání tohoto zpravodaje nám neuběhlo mnoho času, nicméně jsem rád, že s Vámi
mohu komunikovat alespoň touto formou.
Jaro nám pomalu začíná a my stále nevíme, jak
se celá situace bude vyvíjet. Nikdo z nás pořádně
neví, co bude zítra, natož za pár měsíců. Stále doufám, že se nám podaří rozběhnuté taneční ukončit
do konce letních prázdnin a nebudeme nuceni přesouvat kurz na podzim. Snad budeme mít štěstí!
Ve středu 24.02.2021 byl spuštěn zápis do tanečních kurzů pro mládež na novou taneční
sezónu 2021/2022. Jednotlivé přihlášky se nám
pomalu množí a jsme za ně velice rádi. Stejně tak jsme potěšeni, že se o naše taneční kurzy zajímá stále více lidí. Nemějte strach, zápis v žádném případě není
u konce, stále běží. Pokud přemýšlíte o registraci, dlouho neváhejte, přemluvte
kamarády a zaregistrujte se na internetových stránkách Rabštejna.
A teď už k současným frekventantům. V předchozím zpravodaji jsme se věnovali anglickému waltzu, ani tentokrát nás opakování nemine. Dalším tancem,
který jsme se společně učili, je latinskoamerický, konkrétně kubánská CHACHA.

Foto: Michal Kern v hlavní roli Jiřího Arvéda SmíchovskéhoTereza
Režisérem a druhým spoluscenáristou silného a nadčasového příběhu je
Vojtěch Mašek, který o filmu řekl: „Životní příběh doktora Smíchovského
mi dává možnost nahlédnout historickou látku pohledem charismatického démona, který se svou složitou povahou zaplete do složité doby.“
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CHLAPCI začínají pravou nohou na místě s přenosem váhy a dělají levou
nohou krok vpřed. Stojíme na levé noze a vrátíme se zpět na pravou. V tuto
chvíli máme volnou levou nohu a jdeme přeměnu doleva. Následuje krok vzad
od pravé nohy a opět zpět na levou. Automaticky nám vyjde pravá noha volná,
můžeme jít od pravé nohy přeměnu doprava a poté celé od začátku. Opakováním tohoto krokového schéma nám vznikne základní krok chachy.
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DALŠÍ ZVÍDAVÁ OTÁZKA:
Kolik párů tanečních bot má náš taneční
mistr Mgr. Daniel Zhouf?
(a kolik jich již protančil)
Odpověď naleznete v příštím čísle zpravodaje!

DÍVKY začínají levou nohou na místě s přenosem váhy a pravou nohou udělají krok vzad. Stojíme na pravé noze a vrátíme se zpět na levou. V tuto chvíli
máme volnou pravou nohu a jdeme přeměnu doprava. Následuje krok vpřed
od levé nohy a opět zpět na pravou. Automaticky nám vyjde levá noha volná,
můžeme jít tedy přeměnu doleva a poté celé od začátku. Opakováním tohoto
krokového schéma nám vznikne základní krok chachy.
Snad se Vám podaří chachu zopakovat a nezamotáte si přitom nohy.
Nakonec bych chtěl poděkovat paní ředitelce, Ing. Martě Klimešové, se kterou
je vynikající spolupráce. Jsem s ní v neustálém telefonickém kontaktu a řešíme
vše, co je možné. Mockrát děkuji za spolupráci!
Mějte se hezky, těším se na Vás,
Mgr. Daniel Zhouf
INFORMACE K CHA-CHA OD NAŠEHO DJ
KURZU SPOLEČENSKÉHO TANCE A CHOVÁNÍ:
Hudba na Cha-cha nemusí být zrovna speciﬁcká. Tančí se na čtyřdobou
hudbu, což je i většina moderní hudby. Hudba je tempově obvykle od 120
do 130 BPM (beats per minute). Rytmizace je RAZ-DVA-TŘI-CHA-CHA,
RAZ-DVA-TŘI-CHACHA.
Melodie Cha-cha se vyvinula převážně z latinskoamerického tance Mambo. Mambo bylo sice velmi populární, ale moc rychlé, tak se zpomalilo
a vznikla cha-cha. Cha-cha vznikla na Kubě ve 20. století. Typické žánry
pro hudbu jsou Latinskoamerická, Pop Music, Latin Rock.

RABŠTEJN LIVE! – VÝSTAVA KRESEB VE VÝLOZE
Abychom Vás mohli potěšit i v těchto komplikovaných časech, vznikl originální nápad „Live“ výstavy obrazů ve výloze Kulturního domu Rabštejna.
O tom, že na Rabštejně v salonku probíhají muzikoterapeutické večery s tibetskými mísami, jistě již z našich článků víte. Možná jste se jich také účastnili… Přibližně před rokem a půl jsme v salonku instalovali výstavu kreseb
mandal muzikoterapeutky Báry Lýdie Sládkové. Jsou opravdu krásné!
Jelikož není možné nyní vidět tuto výstavu osobně, tak jsme pro Vás připravili výstavu těchto kreseb „živě“ na naší digital signage obrazovce
ve výloze!
Až se půjdete projít po náměstí, zastavte se na chviličku u naší výlohy
s prezentovanou výstavou a nechte na sebe působit krásu tvarů a barev
těchto mandal!
Poprosili jsme autorku Báru Lýdii o pár slov ke kresbám, k záměru a tvorbě:
Většina mých obrazů je inspirována prastarou technikou kreslení mandal. Stejně jako tibetské mísy k nám promlouvají svými tóny, tak i zde při malování
či koukání na obraz na nás působí tvary a barvy. Pracují s naším podvědomím,
ať již člověk chce či nechce. Objevila jsem v sobě dar, který mi umožňuje namalovat přesný tvar i barevné zpracování na určité téma.

Pokud si budete chtít pustit k zopakování výše uvedených tanečních kroků nějakou pěknou Cha-chu, tak si na youtube.com (příp. iTunes, Spotify
apod.) vyhledejte „Get lucky“ od Da Punk (moderní, ale velmi dobře čitelná cha-cha) nebo „Lets get loud“ od Jennifer Lopez. Tyto skladby si určitě
užijete, protože jsou skvělé i jen na poslech.
DJ GSus Tom

Foto: Betlémská hvězda (autor: Bára Lýdie Sládková)
Moo mandaly: „Pojď za hvězdou. Nachází se ve tvém nitru.“
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THE BEST OF… RABŠTEJN

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Slíbený seriál fotograﬁí „The best of … Rabštejn“ pokračuje. Rádi si společně připomeneme některá skvělá představení, která jste měli možnost
s námi na Rabštejně prožít…

Jubilea v roce 2021
Rok 2016 – divadelní představení Ledňáček – Vtipná a milá hra plná anglického humoru v nastudování Divadla Ungelt Praha. Přestavily se nám
velké osobnosti českého divadla a ﬁlmu – Petr Kostka v roli vtipného sluhy
Hawkinse, Františku Němcovi skvěle seděla role Sira Cecila a výborně jim
sekundovala Alena Vránová.

Duben
70 let

Jana Venclová
Luboš Kouba
Miroslav Frydrych

80 let

Jiří Dušek

90 let

akad.soch. Zdeněk Kolářský

91 let

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

Z našich řad odešli

Rok 2018 – divadelní hra Perfect Days – jedna z moderních divadelních
her (byl podle ní natočen i úspěšný ﬁlm). Romantická komedie o úspěšné
kadeřnici, která má v podstatě vše – ovšem nestihla mít dítě… A potenciální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají… Představila se nám Lenka
Vlasáková, Jan Dolanský (ještě nebyli manželé), Dana Syslová a další.

Miloslav Šrámek
Josef Ehl
Vladimír Cabalka
Jaroslav Hirš
Jaroslav Pfeifer
Jiří Karásek

* 1951
* 1927
* 1931
* 1932
* 1946
* 1940

Miroslav Johanides
Miloslava Endlerová
Jana Žampachová
Jaroslav Lepšík
Helena Fiedlerová
Věra Mánková

* 1950
* 1934
* 1956
* 1927
* 1948
* 1948

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

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

Dne 1. března 2021 se dožil ve výborné kondici 90 let
náš milý tatínek a dědeček,
pan ing. Jaroslav Janečka z Kostelce nad Orlicí.
Rok 2018 – Peter Lipa a AMC Trio – Nádherný předvánoční jazzový koncert. Peter Lipa a slovenské uskupení AMC Trio nám představilo společné
skladby i včetně nového videoklipu Because Of Your Sad Eyes a skladby
Lapis Refugii. Předskokanem koncertu bylo královéhradecké STO Jazz Orchestra.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

Přejeme mu v této době hlavně hodně zdraví, štěstí,
radosti, pohody a ještě spoustu dalších spokojených let.
Máme Tě moc rádi a jsme rádi, že Tě máme, všechno nejlepší!
Halina, Julie, Jaroslav

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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POHŘEBNÍ ÚSTAV CHARON ®

Kdo měl rád, nezapomíná.

Jitka Filipová s. r. o.

Dne 15. dubna uplyne 15 let od úmrtí
pana Jaroslava Lipenského.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Jaroslav s rodinou

"A za vše, za vše dík,
za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl..."

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

S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera s partnerem a vnukem.

obřadní síň
(vedle hřbitova)

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

pracovní doba: 8:00–15:30

Dne 4. dubna uplynou 2 smutné roky, kdy od nás navždy
odešel, v kruhu rodinném, náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, bratr a strýc
pan Antonín Doležal.
Všichni, kdo jste ho znali,
věnujte s námi tichou vzpomínku.

Týniště nad Orlicí
Vrchlického 312
Tel.: 494 371 534

kopání hrobů a kamenické práce

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

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

duben 2021
TANEČNÍ 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež – šestá lekce. Lekce jsou
veřejnosti přístupné – sál.

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

duben 2021

Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

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
duben 2021
JÓGA
Kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí. Salonek.

04.04., neděle – 9:00
SETKÁNÍ FILATELISTŮ –– VÝROČNÍ SCHŮZE
Dle aktuálního nařízení vlády ČR a MZČR – určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.

duben 2021
PILATES
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení). Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates - joga,
Pilates intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý
čtvrtek. Sál.

08.04., pátek – 15:30

09.04., čtvrtek – 15:30

Program SK Rabštejn

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.
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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.
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18.04.., neděle – 11:00

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV
Divadelní kavárna.

Duben/květen, úterý
MUZIKOTERAPIE - TIBETSKÉ MÍSY
18:00
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.
Duben/květen 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

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

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.

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.

Přesunuto

Prosinec 2021

21.04., středa – 14:00

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. Přesunuto z 21.04.2021 na nový termín - vstupenky zůstávají
v platnosti
DIVADLO:
PRO TEBE COKOLIV
– Divadlo Kalich Praha
Komedie pro sedm herců a králíka - Mateřská láska nemá žádné hranice.
Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete
do oblečení z biobavlny. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl a další. Vstupné: 240–390 Kč
v předprodeji. Přesunuto z 25.04.2021 na nový termín – vstupenky zůstávají
v platnosti.

Listopad 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. Přesunuto
z 22.12.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.

Přesunuto

ČERVEN

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.
Přesunuto

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 21.5.2021 na nový termín – vstupenky zůstávají v platnosti
07.05., pátek – 19:00

RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
„MÁJOVÁ“
Tančírna a tři hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit
například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Heslo:
zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné: dobrovolné.
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.

Kino Rabštejn
Duben/květen
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.
duben/květen
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.
duben/květen
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
duben/květen
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

Červen 2021
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duben/květen
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
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i nelehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že
lepší než drahé sezení u psychoterapeuta bude pomsta. Komedie ČR 2020.
duben/květen
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
duben/květen
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.
duben/květen
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 připadnout 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.
duben/květen
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.
duben/květen
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.
duben/květen
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
KONKRÉTNÍ DATA PROMÍTÁNÍ FILMŮ BUDOU VČAS ZVEŘEJNĚNA
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A FB DLE FILMOVÝCH DISTRIBUTORŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz
Silně vyznačené texty se budou konat pouze v případě, že bude ukončen
nouzový stav, ostatní budou realizovány, a to bez ohledu na epidemii

12., 19., 26.04. (pondělí) 9:30 – 11:00
KLUB MAMINEK
Setkávání a společné tvoření pro maminky s dětmi.
Poplatek 40 Kč. Vedoucí: Lucie Granátová
12., 19., 26.04. (pondělí) 16:00 – 17:00 KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Marcela Zahradníčková
12., 19., 26.04. (pondělí) 17:00 – 18:30 KERAMIKA pro mládež a dospělé
Vlastní tvorba z keramické hlíny pro začátečníky i pokročilé, mládež
i dospělé. Dílny jsou určeny pro veřejnost. Poplatek 80 Kč. Vedoucí:
Marcela Zahradníčková
12., 19., 26.04. (pondělí) 18:00 – 19:00
LEZENÍ NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ
Přijďte si procvičit obratnost, mrštnost a hlavně sílu na lezeckou stěnu
do tělocvičny v Havlíčkově ulici. Vhodné pro mládež a dospělé. Nutné se
telefonicky objednat 3 dny dopředu na mob. 737 844 393. Poplatek 50 Kč +
30 Kč půjčovné za sedák a jisticí pomůcky. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora
01., 15., 22. a 29.04. (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.
12., 19., 26.04., pondělí 14:00 – 15:00
ANGLICKÁ KONVERZACE ON-LINE
V této epidemiologické době, kdy se nemůžeme setkávat na kroužcích,
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jsme pro vás připravili alternativu ve formě on-line konverzace v angličtině. Konverzace, hry, doučovaní v anglickém jazyce v on-line prostředí,
ke kterému se můžete připojit prostřednictvím zaslaného odkazu. O poslání odkazu můžete požádat na emailové adrese ddmkostelec@email.cz.
Určeno žákům a žákyním 2. stupně ZŠ.
pondělky a středy 16:00 – 17:00
ON-LINE CVIČENÍ S DDM
V této epidemiologické době, kdy se nemůžeme shledávat na kroužcích,
jsme pro vás připravili alternativu. Každé pondělí a středu od 16 do 17
hodin probíhá on-line trénink, ke kterému se můžete připojit prostřednictvím zaslaného odkazu. O poslání odkazu mohou požádat všichni
účastníci, kteří do DDM zaslali na začátku školního roku přihlášku na jakýkoliv kroužek pořádaný DDM. Pak už stačí zahájit videokonferenci
a užít si společné cvičení.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
01.04.–02.04. (čtvrtek–pátek) 9:00 – 9:00 SPORTOVNÍ 24HODINOVKA
Kratší trek (do 10-ti 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. Přihlašujte se na webových stránkách www.ddmkostelec.cz nebo na čísle: 773 781 162. Vedoucí: Bc. Ondřej Sitka
02.04–04.04 (víkend)
SOUSTŘEDĚNÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU
Intenzivní závodní příprava v orientačním běhu. Trénink mapování v lesích v Rekreačním středisku Krasnice u Litošic. Cena 1000 Kč do 15 let,
1100 Kč nad 15 let. Vedoucí: Ing. Viktor Hladký, Mgr. Petra Hladká
01.04–30.04.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NEJ ČARODĚJNICI
Čarodějnice se pomalu blíží, tak jsme pro vás připravili výtvarnou soutěž
o nej čarodějnici a netopýra. Prázdný obrys si můžete stáhnout na stránkách DDM nebo vzít z eurofolie, která bude připevněna na bránu areálu
DDM. Nejpovedenější výtvory oceníme a vystavíme na vývěsku DDM pod
náměstím. Svá dílečka vhoďte do poštovní schránky DDM na bráně. Nebo
můžete výtvor vylepit doma do okna a poslat nám na email ddmkostelec@
email.cz fotograﬁi vaší čarovýzdoby v okně.
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01.04–30.04.
ČARODĚJNICE S DDM KAMARÁD
Zveme vás na čarodějnickou stezku plnou čarootázek. Stezka začíná Ť
YUŇMChCJX. Místo startu je zašifrované. Šifru můžete rozluštit tak, že
každé písmeno posunete o jednu pozici v abecedě vpřed. Písmeno A se
posouvá na B, B na C… a Ž na A. Stezka zde bude po celý duben.

26.–30.07.2021 (5 dní)

V den Filipojakubské noci bu de start stezky MŽ MŽLĎŘŠCh.

02.08.–06.08.2021 (5 dní)

Stáhněte si z webových stránek www.ddmkostelec.cz startovní kartičku
na zapisování odpovědí. Na kartičce vyplňte své jméno a adresu a do políček zapište své odpovědi (a, b, c). Vyplněné startovní kartičky vhoďte
do poštovní schránky na bráně DDM Pelclova 279 Kostelec nad Orlicí
(na kruhovém objezdu).

25.07.–14.08.2021 (20 dní) Tábor JUDO
– pobytový tábor

Jméno:

6.

Adresa:

7.

1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

K č í s l ů m na piš
odpověď (a,b,c) a
kartičku vhoď do
poštovní schránky
DDM.

Mapa čarodějnické trasy:

TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
– příměstský tábor

06.08.–16.08.2021 (10 dní) TÁBOR U MOŘE
– expedice na ostrov pokladů
09.08.–13.08.2021 (5 dní)

SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR
OD 5. DO 9. TŘÍDY
– příměstský tábor

09.08.–13.08. (5 dní)

BAREVNĚ VÝTVARNÝ TÁBOR
pro 5.–7. třídu ZŠ
– příměstský tábor

09.08.–13.08.2021 (5 dní)

NERF TÁBOR
– příměstský tábor

16.08.–20.08.2021 (5 dní)

RETRO TÁBOR
– příměstský tábor

24.–28.08.2021 (5 dní)

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL!
– příměstský tábor

Startovní kartička:
ČARODĚJNICKÁ STEZKA- 5.
startovní kartička

CESTOMÁNIE
– příměstský tábor turisticko-zážitkový tábor

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.

Připravujeme na červen:
01.06. (úterý) od 16:00
DEN DĚTÍ V AREÁLU ZAHRADY DDM
Připraven bude soutěžní program pro děti, kapela, skákací hrad, střelba
za vzduchovky, slack-line, ukázka agility a několik překvapení. Vedoucí: Jan
Alexandr Dostálek, Bc. Ondřej Sitka, Mgr. Petra Hladká.
27.06.–04.07.2021 (8 dní)

TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
– RAKOUSKO SCHLADMING

05.07.–09.07.2021 (5 dní)

SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 1.–4. TŘÍDU
– příměstský tábor

12.07.–16.07.2021 (5 dní)

Taneční tábor SUMMER DANCE
– příměstský tábor

18.07. až 31.07.2021 (13 dní) BYLO, NEBYLO
– pobytový tábor
19.07.–23.07.2021 (5 dní)

TANEČNÍ TÁBOR
– příměstský tábor

19.–23.07.2021 (5 dní)

INDIÁNSKÉ LÉTO:
TÁBOR PRO 1.–4. TŘÍDU ZŠ
– příměstský tábor
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Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.

DUBEN 2021
Z důvodu hygienických opatření vlády se činnost klubu Turista Kostelec
nad Orlicí až do odvolání pozastavuje. Vyhlídky nejsou dobré ani do budoucna. Pokud se situace zlepší natolik, abychom se mohli scházet, činnost obnovíme. O všem budete informováni.

Komunitní centrum
KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí
FB: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
Web: www.kc.kostelecno.cz,
Budova KC je bezbariérová.
Rezervace jsou možné nejpozději 48 hodin před akcí na telefonním čísle
770 100 084, a to pouze v době uvedené níže. K rezervaci prostor KC a dalším
podnětům a inspiracím lze využít e-mail: kc@kostelecno.cz.

přeloženo na červen 2021, přesný termín bude upřesněn,
MATYÁŠ NOVÁK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE: POCTA J. S. BACHOVI
účinkují: Matyáš Novák – klavír, Barocco sempre giovane komorní ansámbl
18.06.2021, pátek
JANEK LEDECKÝ & BAND: AKUSTICKÉ TURNÉ
přeloženo ze 07.08.2020
23.06.2021, středa přeloženo z 23.10.2020
KATEŘINA ENGLICHOVÁ A VILÉM VEVERKA: 15 LET SPOLU
účinkují: Kateřina Englichová harfa, Vilém Veverka hoboj
03.07.2021, sobota
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU FRANTIŠKEM KINSKÝM
Koncert, původně plánovaný na Silvestr 2020, bude v původním obsazení
(s jiným programem) proveden v letních měsících.
JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
účinkují: Jana Šrejma Kačírková soprán, Barocco sempre giovane komorní ansámbl
18.09.2021, sobota FOOD FESTIVAL NA ZÁMKU
02.10.2021, sobota
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
S MAJITELEM ZÁMKU FRANTIŠKEM KINSKÝM
Informace ke všem akcím najdete na

www.zamekkostelecno.cz
nebo na www.kinskyartmedia.cz

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.

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení

Nový zámek

SKLENÁŘKA V DUBNU
V případě, že bude možné v dubnu uspořádat komorní setkání:

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.

02.–05.04.
09.–14.04.
12.–18.04.
16.–25.04.
16.–18.04.
23.–25.04.
30.04.–02.05.

VELKÉ NOCE
NAVARATRI
JÓGOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
SOBĚSTA(TE)ČNOST - čištění jezírka, les
ZAHRADNÍ WORKSHOP
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ & TINY-HOUSE
BELTINE

Mimo program nabízíme individuální ústraní v přírodě a možnost připojit se k pravidelné praxi jógy a pomoci v areálu. Individuální pobyt ve
tmě je v provozu.
Aktuální informace k dění u nás 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.
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

Různé
duben–květen
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
GUTHA-JARKOVSKÉHO
Srdečně zveme na výstavu
prací žáků základní školy,
která je umístěna ve vestibulu u České spořitelny
Kostelec nad Orlicí.

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
24
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Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Krupkova Kostelec nad Orlicí
Zápis do MŠ Krupkova
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411

Do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve
školském rejstříku.
2. Děti, pro které není mateřská škola spádová, podle věku od
nejstarších po nejmladší.
Od školního roku 2021/2022 bude přijímáno 32 dětí. V případě přijetí dítěte
s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijatých dětí bude snižovat.

Vás srdečně zve na Zápis pro školní rok 2020/2021,
který se uskuteční v pondělí 03.05. od 08:00 do 17:00.
Děti budou přijímány v následujícím pořadí:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší), do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
2. Děti, pro které není mateřská škola spádová od nejstarších po nejmladší.
S sebou přineste:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem (ke
stažení na webových stránkách MŠ, k vyzvednutí v MŠ, nebo na Městském
úřadě Kostelec nad Orlicí, Organizačně-správní odbor p. Matyášová)
Občanský průkaz zákonného zástupce
Rodný list dítěte

K zápisu přineste:
Vyplněnou přihlášku s potvrzením o stanoveném očkování
(nevyplňuje se na přihlášce dítěte, pro které je vzdělávání povinné)
Rodný list dítěte
Průkaz totožnosti zákonného zástupce
Doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud je jiné, než bydliště zákonného zástupce
Přihlášky jsou k dispozici:
V ředitelně mateřské školy
Ke stažení na webových stránkách mateřské školy
Na Městském úřadě - paní Iva Matyášová
Vzhledem k současné situaci budeme upřesňovat podobu zápisu na webových stránkách MŠ.
Bc. Petra Zakouřilová

V případě dotazů volejte na telefonní číslo: 732 818 812 - Bc. Lenka Šlapáková, ředitelka školy
Těšíme se na Vás!
Bc. Lenka Šlapáková

Školní družina Erbenova
Karneval
Během měsíce února proběhly v ŠD Erbenova karnevaly.

MŠ Mánesova Kostelec nad Orlicí
Zápis do MŠ Mánesova
Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
srdečně zve všechny zájemce k zápisu pro školní rok 2021/2022.
Zápis proběhne 03.05.2021 od 09:00 do 15:00.
Děti budou přijímány v následujícím pořadí:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová
(podle věku od nejstarších po nejmladší).
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2021
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DEN V MASKÁCH
V pondělí 22.02. přišli prvňáčci do školy v různých maskách, aby si alespoň
takto užili karnevalovou náladu. Nejprve museli trénovat čtení a počítaní,
ale po svačině už hurá na soutěže. Princezna klidně závodila s vojákem nebo
kočička s drakem, kdo zvládne donést míček na tenisové raketě do cíle bez
pádu. Voják s robotem zase prolézali tunelem na čas nebo policista s myškou
lovili pavouky. Pak si všichni společně zahráli židličkovanou a balónkovou
štafetu. Nejvíce děti bavilo pinkání nafukovacích balónků. Za soutěže sbírali
razítka šikulků a na závěr si mohli vybrat nějakou sladkost a balónek.
Za 1.C Veiserová Dana

Letos si bohužel každé oddělení připravilo karneval a soutěže samo.
Všechny děti si s nadšením vyrobily krásné masky a zúčastnily se soutěží
skáču jako žába, hbité prsty, navlékání korálků, skládání obrázků, stavění
věží z kostek, zlatá brána, židličkovaná, soutěž o nekrásnější masku apod.
Karnevalová odpoledne si všechny děti moc užily, stejně jako diskotéky, které karnevaly ukončily.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

ZŠ Gutha–Jarkovského
Dvanáct měsíců ve 2. A
V posledních dvou týdnech v únoru jsme se s žáky věnovali v prvouce tématu měsíce v roce. Toto téma jsme uplatnili i v ostatních předmětech. Během
prvouky jsme si povídali, co je pro jaký měsíc typické a jak vypadá příroda.
Žáci ve skupinách vyplňovali zábavné křížovky a pracovní listy, které byly
laděny do tohoto tématu. Dále se děti rozdělily do dvojic, vybraly si jeden
měsíc a pomocí myšlenkové mapy shrnuly veškeré informace k danému
měsíci. V rámci výtvarné výchovy si žáci daný měsíc ztvárnili pomocí kresby. Vznikly krásné obrázky. Celé téma jsme uzavřeli tím, že se děti naučily
krátkou říkanku na svůj měsíc. Básničku pak zarecitovaly před celou třídou.
Všichni byli odměněni velkým potleskem, pochvalou a krásnou známkou do
žákovské knížky.
Mgr. Sabina Faltová a žáci 2. A
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Masopust v 1.B
Víte, že?
Masopustní období je období, které začíná na Tři krále a končí Popeleční
středou. Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma
postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Letos jsme s dětmi oslavili tento svátek hned,
jak jsme se vrátili do třídy po jarních prázdninách. Společně jsme zhlédli
pohádku: Chaloupka na vršku, abychom si svátek vysvětlili. Úkoly v českém
jazyce a matematice propojené s masopustním veselím jsme zvládli hravě.
Opět jsme zapojili i naše maminky, které nám pomohly s přípravou naší masopustní hostiny. Tímto jim všem patří velký dík! V rámci pracovních činností
jsme si vyrobili lahodné jednohubky a osvěžující ovocné špízy. Děti byly velmi šikovné a moc jsme si všichni pochutnali. Na závěr si každý vyrobil zvířecí
masopustní masku, ze které měli radost určitě i doma.
Děti 1.B a Jana Havlová
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Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
Jméno Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského jsem měla ještě do nedávna
spojené pouze s názvem naší základní školy. Více jsem se s touto významnou osobou seznámila v průběhu distanční výuky. Paní učitelka
Šlajová nám při hodině českého jazyka o Guthovi Jarkovském vyprávěla
a následně zaslala vtipné naučné video, které jsem poté doma zhlédla.
Nejen z tohoto videa, ale také z různých internetových stránek jsem se dozvěděla, že Jiří Stanislav Guth Jarkovský se narodil v rodině úředníka na velkostatku Kinských, Karla Gutha a Barbory, rozené Bačinové, v noci z 23.
na 24.01.1861 v Heřmanově Městci. V roce 1868 se přestěhovali do matčina rodiště Kostelce nad Orlicí. Již od školního věku byl velmi slušný a sečtělý. Studoval na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, kde také úspěšně
odmaturoval. Ve studiu pokračoval na Filozoﬁcké fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Zde složil státní zkoušku z ﬁlozoﬁe, matematiky
a fyziky. Poté se chtěl stát středoškolským profesorem, ale toto vysněné
místo nezískal. V roce 1883 se tedy stal domácím učitelem v knížecí rodině v Náchodě. Známý je především jako autor pravidel slušného chování,
která shrnul do svého životního díla Společenský katechismus. Prohlásil
větu: Svět nebude nikdy pořádně fungovat, dokud se k sobě lidé nebudou
chovat slušně! Dále jsem se též dočetla, že nebyl však jen básník, spisovatel, cestovatel, ale také propagátor olympijského hnutí. Za svůj život

procestoval skoro celou Evropu, navštívil Severní Ameriku, Asii i Afriku.
V roce 1896 se zúčastnil vůbec první olympiády v Athénách a seznámil se
zde se zakladatelem olympijského hnutí s panem Piérrem de Coubertinem.
Olympiádou byl doslova očarován a nemohl ji dostat z hlavy. Až nakonec
roku 1899 založil Český olympijský výbor spolu s panem Rösslerem - Ořovským. Díky nim jeli Češi na druhou novodobou olympiádu do Paříže jako
samostatná delegace a soutěžili samostatně, nikoli jako součást Rakouska
- Uherska. Na sport a tělovýchovu nedal Guth - Jarkovský dopustit. V roce
1919 byl jmenován radou prezidenta republiky T. G. Masaryka. Navrhl pro
něho vyznamenání řádu Bílého lva, který dodnes propůjčuje nebo uděluje prezident republiky. Zavedl úřadování na zámku v Lánech a vypracoval
audienční řád. Ke konci svého života se odstěhoval do Náchoda, kde žil až
do své smrti. Zemřel na mozkovou mrtvici dne 08.01.1943 a pochován byl
v rodinné hrobce na pražských Olšanských hřbitovech. Ve vzpomínkách
na Gutha Jarkovského je kladen důraz na slušnost, čestnost, skromnost
a vzájemnou úctu.
Letos uplynulo 160 let od jeho narození. Mnohá města na jeho počest vybudovala památná místa. Ani Kostelec nad Orlicí není výjimkou. Osobně
v tomto městě navštěvuji již zmíněnou základní školu, která nese jeho
jméno. Několikrát jsem také šla po zdejší turistické stezce, kde je umístěna jeho pamětní deska. Jsem hrdá na to, že zde pobýval.
Lucie Bártová 5.B
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Informace k zápisu k povinné školní docházce
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje zákonným
zástupcům předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná vzhledem k mimořádným okolnostem následujícím způsobem:
Škola bude přijímat pouze písemné Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od zákonných zástupců a to v období od 01.04.20201 do 30.04.2021 v sekretariátu na pracovišti Komenského. Způsob doručení - osobně. Formulář
a další informace naleznete na webových stránkách školy.
Tuto žádost podávají i zákonní zástupci, jejichž dítě mělo školní docházku
o rok odloženou.
Zápis tedy proběhne bez přítomnosti dětí, pouze uvedeným formálním způsobem.
Přijetí dítěte se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním
číslem, které bude žadateli přiděleno v den podání žádosti o přijetí. Seznam
bude vyvěšen u vstupů do budov a na webových stránkách školy.
ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí

ZUŠ F. I. Tůmy

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Informace z Obchodní akademie
Už to bude rok, co jsme byli nuceni přejít na způsob výuky, který byl nám
učitelům i našim žákům velkou neznámou. Nikdo z nás si nedovedl představit, že místo plné třídy žáků budeme sedět před počítačem a s našimi
studenty komunikovat pouze ve virtuálním světě.
Ale stalo se a svět se nezastavil. A nezastavili jsme se ani my, naše výuka,
ale ani naši žáci připravující se na svůj další život. Po roce online výuky můžeme směle říci, že výuka probíhá v plném rozsahu bez jakýkoliv problémů
a všichni žáci jsou plnohodnotně připravováni k maturitě. Úspěch závisí
už jen na nich.
Za účelem informovanosti rodičů, veřejnosti i budoucích uchazečů jsme též
převedli Den otevřených dveří a konzultační schůzky pro první ročníky do online prostoru. Poté, co se nám tento způsob komunikace s rodiči osvědčil,
plánujeme uskutečnění konzultačních schůzek online i pro další ročníky.
Na dni otevřených dveří i na webových stránkách naší školy jsme poskytli
informace o studiu pro budoucí uchazeče. Zájemci o studium již přihlášky
odevzdali a nyní čekáme na vývoj situace. Školní přijímací zkoušky proběhnou v termínu 06. a 07.05.2021. Změna termínu byla provedena dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zda se přijímací zkoušky
v těchto termínech uskuteční, záleží na rozhodnutí Ministerstva školství
a tělovýchovy.

POZVÁNKA
Vážení rodiče, žáci a naši příznivci,
srdečně Vás zveme na další online koncerty žáků
hudebního oboru v době distanční výuky.
Ukázky výtvarných prací žáků výtvarného oboru,
které jsou průběžně doplňovány, jsou ke zhlédnutí v Tematických minigaleriích na webu školy.

Přestože jsme vše změnili od základů, tradice zůstávají. V neděli 07.03.2021
měl svátek a zároveň narozeniny náš první československý prezident T. G.
Masaryk, po kterém nese jméno i naše škola. K uctění jeho památky jsme
položili věnec k soše před naší školou.

Koncerty a výstavu z distanční výuky najdete nawww.zus-kostelec.cz
Žáci a učitelé

Věříme, že se opět vše brzy navrátí do starých kolejí, a na naší škole to
opět ožije. V těchto nelehkých dnech přejeme všem hlavně pevné zdraví
a dostatek optimismu.
vedení školy

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

28

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2021

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Cesta časem se zemědělci z Kostelce
Kostelecká „zemědělka“ si na podzim připomněla kulaté výročí – uběhlo 125 let od založení Rolnické školy v Kostelci nad Orlicí. Oslavy,
které jsme chystali na první adventní sobotu a
neděli, se bohužel konat nemohly. Máme ale
facebookovou stránku vytvořenou právě kvůli zmíněnému výročí – stačí si v internetovém vyhledávači zadat slova
Cesta časem aneb 125 let rolnické školy a můžete se seznámit se spoustou zajímavostí z minulosti nejstarší zemědělské školy ve východních
Čechách. Badatelský klub, který ve škole pracuje, stránku neustále doplňuje novými příspěvky. A proč jsme zvolili název Cesta časem? Každý
příspěvek je samostatnou výpravou do minulosti, přičemž stránka není
budována chronologicky, ale „na přeskáčku“ – to se nám jeví zajímavější. Střídají se tu „výpravy“ do doby Rakousko-Uherska s „cestováním“ do
nedávné minulosti. Klub má k dispozici bohatý archiv fotografií, kroniku
vedenou takřka od založení rolnické školy a různé staré písemnosti.
Historických pramenů však nikdy není dostatek. Máte-li nějaké staré
fotografie týkající ze zemědělské školy, budeme Vám vděčni za jejich
zaslání v elektronické podobě na adresu micek@szeskostelec.cz. K ofotografování postačí mobilní telefon, dostatek světla, pevná ruka a chvilka Vašeho času…
Ladislav Miček, učitel SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

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

Valentýnský altán
14.02. na svátek zamilovaných jsme vyzdobili altán v Sejkorově parku
a umožnili lidem vyplnit seznamovací profil na zavěšená srdíčka. Kromě
možnosti na seznámení byla v altánu k rozebrání keramická srdíčka pro
zamilované páry nebo jako dáreček pro někoho blízkého. Další zajímavostí Valentýnského altánu byl foto koutek, kde se mohl kdokoliv zvěčnit
a fotografii poslat do soutěže. Nejvíce like (94) na facebooku získala fotografie dětí s plyšovým zajíčkem (níže). Doufáme, že jste našli spřízněnou duši v našem altánu nebo mimo něj.

Nejhezčí karnevalové masky
Začátek roku je vždy plný plesů a karnevalů. Letos tomu bohužel tak
nebylo, ale my jsme si pro vás připravili tematickou soutěž o nejlepší
zvířecí karnevalovou škrabošku. Děti si mohly vybrat ze dvou vzorů na
bráně DDM, nebo stáhnout z webových stránek. Všechny masky, které
se k nám dostaly zpět, jsme se rozhodli vystavit ve vývěskách DDM
pod náměstím a autory odměnit volnou vstupenkou na karneval v roce
2022. Podívat se na ně můžete i vy, třeba až půjdete jen tak okolo.
Jan Alexandr Dostálek
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – duben 2021
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SPCCH
Gratulace

Informace pro členy ZO SPCCH

ZO SPCCH přeje k významnému životnímu jubileu 100 let
hlavně hodně zdraví, pohody a elánu paní Jiřince Kameníkové.

Obdrželi jsme členské známky na letošní rok 2021 ve výši 100 Kč. Členky
výboru ZO si rozdělily úseky a jednotlivé členy osobně navštíví. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na číslech: paní Irena
Forchová 604 107 281 a paní Anna Mohrová 732 706 486.

Předsedkyně ZO SPCCH Blanka Matějusová
ZO SPCCH přeje dlouholeté člence výboru paní Janě Uhlířové k 70. narozeninám všechno nejlepší hlavně hodně zdraví a životní spokojenosti.
Předsedkyně ZO SPCCH Blanka Matějusová

Děkujeme všem, kteří statečně čelí v této nelehké době, a pevně věříme,
že se vše v dohledné době začne vracet do normálu a my se zase všichni
ve zdraví sejdeme.
za výbor ZO SPCCH Blanka Matějusová.

ČZS
Milí přátelé zahrádkáři,
vstoupili jsme do nového roku 2021 a to přímo vybízí k ohlédnutí za rokem
minulým. Dovolte mi, abych alespoň v krátkosti bilancovala naše aktivity
a alespoň tímto způsobem Vás se závěry seznámila do doby, než se budeme moci sejít na výborových a následně na výroční členské schůzi našeho
spolku. Současná epidemiologická situace, bohužel, nenavozuje uvolňování stanovených opatření k omezení šíření Covid-19 a je nezbytně nutné
brát zřetel na věkovou strukturu naší členské základny a zvažovat činnost
a program tak, aby nebylo ohroženo zdraví.
Příroda k nám v loňském roce byla milosrdnější než v roce 2019, moštaři
zpracovali více než 30 000 kg jablíček a vyrobili zhruba 20 000 l stoprocentní ovocné šťávy a s ohledem na zájem veřejnosti byl provoz prodloužen
do poloviny měsíce listopadu. Začátkem roku 2020 předal p. ing. Losenický,
který řadu let vykonával funkci vedoucího, pomyslnou štafetu p. Stanislavu
Valcovi, který vlastní provoz i vedení kolektivu zvládl na výbornou. Celému
kolektivu moštárny i oběma pánům tímto děkuji za skvělou práci a věřím, že
ing. Losenický bude pro nás stále zdrojem dobrých rad a pomoci.
Podařilo se pronajmout uvolněné prostory po zahrádkářské prodejně, etapově se provádí výměna topení v zahrádkářském domě. Naším cílem je
pokračovat v potřebných opravách a rekonstrukcích, aby společenské i výrobní prostory mohly nadále sloužit členské základně co nejlépe.
Co nám příroda dala na úrodě a návazně na možnosti výdělku, to nám,
bohužel, současná epidemiologická situace vzala na možnosti společenského vyžití. Podařilo se zrealizovat pouze grilování s přátelským posezením pro Klub seniorů Pohoda a naše členy základní organizace, dále účast
s prezentací našeho vyhlášeného moštu na kosteleckém posvícení.

Plánovaná setkání, besedy a zájezdy v předvánočním čase nebylo možno
uskutečnit, stejně tak pořádání tradičního zahrádkářského plesu, z důvodů
nám všem známých.
Myslíme na budoucí generaci a snažíme se vzbudit zájem o zahrádky a přírodu vůbec zapojením školních a předškolních dětí do výtvarných soutěží.
Námi podchycené děti již dosáhly významných umístění v rámci celé republiky. Minulý měsíc jsme odesílali výtvarné práce dětí Mateřské školy
Krupkova a budeme jim moc přát, aby se v rámci republiky umístily na co
nejlepším místě.
Dovolte mi, abychom touto cestou ještě jednou popřáli všem jubilantům,
kteří v minulém roce oslavili životní jubilea, pevné zdraví, klid, spokojenost
a radost ze života do dalších let.
Přestože je spolkový život značně paralyzován a všem nám již dlouhou
dobu schází možnost se scházet, komunikovat a bavit se obvyklým způsobem, věřme, že po překonání stávajícího těžkého období budeme moci vše
dohonit besedy, zájezdy, posezení, že Vás budeme moci podrobně seznámit s výsledky za minulé období, návrhem činnosti pro období příští. Plánů
je dost, vše se bude odvíjet od epidemiologické situace ve státě i jednotlivých regionech.
Jaro již na sebe nedá dlouho čekat, v prodejnách již čekají primule, narcisy,
semínka, zahrádkáři i nezahrádkáři chystají sadbu.Tak jako se probouzí příroda po zimě, věřme, že i my se brzy probudíme do lepších dnů.
Do té doby si musíme uchovat pevné duševní i fyzické zdraví, optimismus,
naději a v neposlední řadě potřebnou dávku zodpovědnosti za zdraví své
i za bezpečnost okolí.
Dana Musilová a výbor ZO

Co možná nevíte?
Lhota – ve staročeštině polehčení, osvobození
Pojmenování Lhota i zdrobnělé Lhotka se u nás vyskytuje velmi často. Lhotu máme i místní část našeho města a to Kosteleckou. V našem kraji máme
celou řadu míst označených tímto názvem: Malšovu Lhotu, Královu Lhotu,
Lhotu pod Libčany, Šárovcovu Lhotu, Lhoty u Potštejna, Zeleneckou Lhotu,
Bolehošťskou Lhotu, Klášterskou Lhotu a mohli bychom pokračovat.
Jméno Lhota znamenalo ve staročeštině lhóta polehčení, osvobození po určitou
dobu - lhůtu. Toto jméno dostávaly obce a osady zakládané většinou na lesní
půdě, i na močálišti, blatech či jiné neúrodné půdě. Za práci s vykácením lesa
a obděláním půdy byli noví osadníci do jisté míry l h ů t y, tj. do určitého počtu
let, osvobozeni od placení dávek pozemkovému pánu, které se skládaly z ročního platu úroku a z dávek naturálních. Dostávalo se jim úlev v robotě.
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Pro velký počet takových názvů bylo zapotřebí rozlišovat jednotlivé stejně
pojmenované osady, a to se dělo buď přidáním jména jejich rychtáře nebo
prvního hospodáře. V našem případě byla Lhota u Kostelce, tak odlišením
bylo pojmenování Lhota Kostelecká.
V historických datech je o Kostelecké Lhotě psáno:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

první doložená písemná zmínka o existenci Kostelecké Lhoty je z roku
1358.
v roce 1832 byla v obci Kostelecká Lhota povolena jednotřídní škola.
V této škole bylo započato vyučování, prozatím v Korytech, domku
Vojtěcha Šrejbra čp. 13 a Františka Vavrušky čp. 17. V jednotřídní škole
bývalo zapsáno v těchto letech 50 60 dětí. V roce 1836 byla zahájena
výstavba nové budovy. Potřebný materiál ke stavbě školy poskytl majitel panství hrabě Josef Kinský. V této budově, která byla předána do užívání v roce 1838 bydlel i první řídící učitel František Stránský z Voděrad
(1833-1869).
v roce 1843 bydlelo v obci 263 obyvatel ve 42 domech.
v první polovině minulého století byl v Kostelecké Lhotě čilý kulturní a společenský život. Dokumentuje to pozvánka na ples sdružených
spolků katolických.
v roce 1850 byl v obci zřízen Obecní úřad.
v roce 1886 sehráli místní divadelní ochotníci spolku Slavětín pro veřejnost první divadelní hru.
v roce 1900 žilo v obci 362 obyvatel v 54 domech.
v roce 1925 byla založena obecní veřejná knihovna. První funkci knihovníka (1925 1939) vykonával Josef Petr řídící učitel.
v roce 1927 bylo zavedeno autobusové spojení Kostelec nad Orlicí Choceň, se zastávkou v Kostelecké Lhotě.
v roce 1936 uspořádal spolek divadelních ochotníků Slavětín oslavy 50
let trvání spolku. Za tuto dobu sehrál více jak 140 divadelních představení.
obec Kostelecká Lhota byla řízena obecním zastupitelstvem. Při obecních volbách 12. července 1938 byl starostou obce Kostelecká Lhota
zvolen František Luňák. Osadním starostou Kostelecké Lhoty byl Antonín Novohradský. Osadním starostou Koryt byl Josef Dvořáček. Osadním starostou Kozoder byl do 17.01.1939 Jindřich Doležal, od 17. ledna
1939 Josef Vaigl. Každá z osad obce Kostelecká Lhota, osady Kostelecká
Lhota, Koryta a Kozodry měla svůj vlastní ﬁnanční rozpočet.
v roce 1945 se stal předsedou místního národního výboru v Kostelecké
Lhotě Miloslav Lžíčař.
v roce 1950 v hostinci U Suchánků byla obnovena činnost Sokola v obci.
v roce 1952 byl při Místním národním výboru v Kostelecké Lhotě zřízen
Výbor žen.
v roce 1957 bylo v Kostelecké Lhotě založeno Jednotné zemědělské
družstvo. Jeho předsedou se stal František Faltys z Koryt.
v roce 1960 měla obec Kostelecká Lhota v evidenci 533 trvale hlášených
obyvatel.
v roce 1964 byl předsedou MNV zvolen František Pohl.
od ledna 1976 je obec Kostelecká Lhota místní částí města Kostelce nad
Orlicí.
- lfal -
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Pohled do minulosti
Kouzlo starých časů na historických pohlednicích
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Veřejná sbírka pro rodinu postiženou požárem
Lidé mohou do 30. dubna přispívat finančními částkami na pomoc rodině z Kozoder,
které v noci z 13.02 na 14.02.2021 shořel dům, kůlna, dílna, stodola a garáž.
Vzhledem k velkému a rozsáhlému množství škod,
není rodina schopna ufinancovat všechny náklady na opravu.
Rada města rozhodla na svém mimořádném zasedání dne 15.02.2021
uspořádat veřejnou sbírku ve prospěch této rodiny.

Do veřejné sbírky bude možné přispět bezhotovostně
na transparentní účet

050032-1240074329/0800
Přispěvatelé souhlasí se zveřejněním údajů na transparentním sbírkovém účtu.

Kdo chce přispět hotově, bude moci do kasiček.
První je umístěna na podatelně městského úřadu,
Dukelských hrdinů 985 v Kostelci nad Orlicí
a druhá je u paní Jitky Prossové (Koryta),
která na telefonické požádání přijde k Vám (tel. 733 740 188).

Všem dárcům děkujeme.
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Zdravotní
programy 2021
Požádejte si o příspěvky
pro Vaše zdraví!
Kdykoliv během roku,
s doklady ne staršími 3 měsíců
Nově můžete žádat i elektronicky
Proplácíme pouze bezhotovostně
na Váš účet
Příspěvky proplácíme do 30. 11. 2021,
v určených případech až do 20. 1. 2022.
Bližší podmínky na www.zpskoda.cz

Nový
způsob
proplácení
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Přidejte se k nám
do 31. 3. 2021
Registrace jednoduše
v pár krocích on-line na

www.pojistovnamehosrdce.cz

Kostelec nad Orlicí

Novinka thePet+

Holistické krmivo pro Vaše mazlíčky
k zakoupení u nás na prodejně
Přijďte si koupit nová krmiva a dostanete
až 50% slevu nebo konzervyy pro psy zdarma.

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 30. 04. 2021.

