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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
30. června skončil letošní školní rok, který byl ve stínu koronavirových opatření velmi komplikovaný a náročný, a to jak pro naše děti,
žáky, studenty a jejich rodiče, tak pro pedagogy.
Děkuji vám všem, kteří jste se pečlivě podíleli na distanční výuce a navzdory všem překážkám jste dokázali naučit prvňáčky číst
a psát, i vám, kteří jste dovedli upoutat pozornost naší mladé generace a trpělivě čelit všem nepozornostem i technickým komplikacím
při on-line hodinách.
Obdivuji všechny mladé lidi, kteří se připravili na přijímací zkoušky
na střední a vysoké školy, rovněž blahopřeji všem maturantům a absolventům k úspěšnému složení nejrůznějších zkoušek dospělosti.
Tou nejtěžší a největší byla samostatnost a odpovědnost v oblasti
školních povinností. Ať už jste jimi, milí žáci a studenti, prošli jakkoli, hrdinou je každý z vás, kdo jakýmkoli způsobem postoupil dál.
Děkuji všem učitelům, lektorům i trenérům, kteří na dálku rozvíjeli
zájmy naší mladé generace v nejrůznějších oborech, uměleckých

Dotační programy roku 2021
Na svém jednání Rada města dne 21.06.2021 vyhlásila následující
dotační programy pro rok 2021:

školách, kroužcích i sportu i všem zaměstnancům školství za ochotu
zajistit provoz budov a výuky za přísných protiepidemických opatření.
A v neposlední řadě děkuji i rodičům a prarodičům, kteří se vedle
svých pracovních a osobních povinností stali domácími učiteli svých
dětí a vnoučat.
V naší krásné zemi je mnoho půvabných zákoutí, památek i přírodních krás, a tak, myslím, existuje mnoho důvodů, pro které stojí za to
věnovat se ve dnech volna poznání naší republiky. Je to také způsob,
jakým alespoň částečně můžeme přispět k omezení přenosu mutací
koronaviru z rizikových zemí a současně podpořit oblast cestovního
ruchu a gastronomie i provozovatele volnočasových a zážitkových
areálů v českých destinacích.
Přeji vám krásné léto, příjemný čas dovolených a prázdnin.
František Kinský, starosta města

d) Sport – celoroční pravidelná činnost
e) Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež
Příjem žádostí od 24.07.2021 do 09.08.2021.

a) Jednorázové akce pro děti a mládež
b) Kultura mládeže i dospělých
c) Sport – jednorázové akce
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Žádost a pravidla pro přidělování dotací naleznete
na www.kostelecno.cz, sekce: Granty a
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
ze dne 10.05.2021
schvaluje
• prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 10.000 Kč společnosti KHTU
s.r.o., se sídlem 198 00 Praha 14, Černý Most,
Generála Janouška 897/20, IČ: 07343311.
• prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 5.000 Kč spolku K.D.H.,
z.s., Kostelecký klub deskových her, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Školní 1495,
IČ: 08659192.
• prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 5.000 Kč organizaci Tělocvičná
jednota Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 265,
IČ: 60885084.
• darovací smlouvu na ﬁnanční dar ve výši
5.000 Kč s obecně prospěšnou společností
Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem 190 00 Praha 9, Vysočany, Paříkova 355/7, IČ: 26547953.
• změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 13.
• změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 14.
• podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném jarmarku v rámci 19. Kosteleckého posvícení a 3. Kids food festivalu konaném dne
18.09.2021.
• změnu organizační struktury Městského úřadu Kostelec nad Orlicí s účinností ode dne
01.07.2021 následovně:
a) stávající název odbor dopravy - obecní živnostenský úřad „ODOŽÚ“ se mění na odbor dopravy „OD“;
b) stávající název organizačně-správní odbor
„OSO“ se mění na organizačně správní odbor
a živnostenský úřad „OSOŽÚ“;
c) dvě stávající pracovní místa „referent živnostenského úřadu“ doposud zařazené pod odbor
dopravy - obecní živnostenský úřad se nově
zařazují pod organizačně správní odbor a živnostenský úřad;
d) ruší jednu pracovní pozici „referent živnostenského úřadu“ na odboru dopravy - obecním
živnostenském úřadu;
e) zřízení jedné pracovní pozice „referent pro silniční a městskou dopravu“ zařazené pod odbor
dopravy;
f) ruší jednu pracovní pozici „referent bezpečnosti státu“ na odboru kanceláře tajemníka;
g) zřízení jedné pracovní pozice „správce ICT“ zařazené pod odbor kancelář tajemníka;
h) zřízení jedné pracovní pozice „účetní“ zařazené
pod ekonomický odbor;
i) schvaluje celkový počet funkčních míst Městského úřadu Kostelec nad Orlicí na 77, přičemž
počty zaměstnanců na jednotlivých odborech
se stanovují k 01.07.2021 takto:
• VED
2
• KTAJ
5
• EO
11
• OSOŽÚ
13
• OD
10
• SMM
10

•
•
•

OSV
12
SÚŽP
14
změnu organizační struktury Městského úřadu Kostelec nad Orlicí s účinností ode dne
01.11.2021 následovně:
a) zřízení čtyř pracovních pozic „referent přípravy
řešení přestupků“ zařazených pod odbor dopravy;
b) zřízení jedné pracovní pozice „referent pro silniční a městskou dopravu“ zařazené pod odbor
dopravy;
c) schvaluje celkový počet funkčních míst Městského úřadu Kostelec nad Orlicí na 82, přičemž
počty zaměstnanců na jednotlivých odborech
se stanovují k 01.11.2021 takto:
• VED
2
• KTAJ
5
• EO
11
• OSOŽÚ
13
• OD
15
• SMM
10
• OSV
12
• SÚŽP
14
• ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, výsledek ﬁnančního hospodaření
za 1. Q. 2021.
nesouhlasí
• s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši
10.000 Kč organizaci Linka bezpečí, z.s., se
sídlem 181 02 Praha 8, Bohnice, Ústavní 95,
IČ: 61383198.
bere na vědomí
• hodnocení poroty architektonické soutěže
o návrh - SK Rabštejn - Nová etapa kulturního centra Kostelec nad Orlicí.
• výsledek Inventarizace majetku a závazků
za rok 2020.

•

•

•

•

•

ze dne 24.05.2021
schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce
č. 300/2019 ze dne 26.09.2019 se spolkem
TERCIA VOLTA, se sídlem 517 42 Doudleby
nad Orlicí, Vyhnánov 47, IČ: 26666740 ke dni
30.06.2021.
smlouvu o výpůjčce č. 136/2021 se spolkem
PROSTOR PRO, se sídlem 500 09 Hradec
Králové 9, Čajkovského 1861, IČ: 70155577
na dobu určitou s účinností od 01.06.2021
do 31.12.2023.
prominutí plateb za náklady spojené s užíváním nebytových prostor v Komunitním centru na základě žádosti Mgr. Hany Zakouřilové,
517 43 Potštejn, Brná 55, IČ: 02541203 za období od 01.01.2021 do 31.03.2021.
smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Zdelov s obcí
Zdelov, se sídlem 517 21 Zdelov 44.
dohodu o vyhrazení společensky účelného
pracovního místa a poskytnutí příspěvku spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fonduč. RKA-JZ-24/2021
s Úřadem práce České republiky, se síd-
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lem 170 00 Praha 7, Dobrovského 1278/25,
IČ: 72496991.
pořadník na přidělení bytů ve vlastnictví
města a pořadník na přidělení bytů v Domě
zvláštního určení v Kostelci nad Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne
05.05.2021.
ze dne 07.06.2021
schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí“ se společností Rocky stavby Company s.r.o., se sídlem
110 00 Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24,
IČ: 08118442.
příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP
na akci „Modernizace chodníku Gallova
v Kostelci nad Orlicí“ se společností CPH
s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29,
IČ: 44264038.
plnou moc pro společnost CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29, IČ: 44264038,
k zajištění výkonu činnosti TDI a k výkonu
činnosti koordinátora BOZP na akci „Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí“.
kupní smlouvu na akci „Dodávka výpočetní techniky pro město Kostelec nad Orlicí“
se společností TOPSOFT JKM spol. s r. o., se
sídlem 413 01 Ústí nad Labem, Jungmannova
1029, IČ: 25403435.
výsledek hodnocení nabídek na veřejná zakázku „Oprava místní komunikace ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí - větev 1,2 - II.
etapa“.
smlouvu o umístění směrového značení
č. 153/2021 se společností Hotel Resort Panský dům, s.r.o., se sídlem 636 00 Brno, Židenice, Ondříčkovo náměstí 2956/1, IČ: 06118844
na dobu neurčitou, s účinností od 01.07.2021
za cenu 500 Kč/1ks + DPH v zákonem stanovené výši.
prominutí plateb za náklady spojené s užíváním nebytových prostor v Komunitním
centru na základě žádosti spolku Tercia Volta,
se sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov 47, IČ: 26666740 za období od 01.01.2021
do 31.03.2021.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 15.
smlouvu o poskytování reklamních služeb při konání „XVIII. Hudebního festivalu
F. I. Tůmy a 19. Kosteleckého posvícení“ se
společností AQUA SERVIS, a.s., se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova
1094, IČ: 60914076.
darovací smlouvu na ﬁnanční dar ve výši
8.000 Kč za účelem ﬁnancování XVIII. Hudebního festivalu F. I. Tůmy a 19. Kosteleckého posvíceníse společností STATING s.r.o.,
se sídlem 500 04 Hradec Králové, Pardubická
861/75a, IČ: 25963864.
odměny ředitelů škol a školských zařízení,
zřizovaných městem Kostelec nad Orlicí za
I. pololetí 2021 dle návrhu.
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Týden pěstounství
Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní rodinné péče Týden pěstounství
Královéhradeckého kraje 2021. Týden pěstounství proběhne ve dnech
13.–19.09.2021 a nabídne program pro širokou veřejnost.
Veškeré informace a aktivity spojené s Týdnem pěstounstvím a náhradním rodičovstvím naleznete na webových stránkách
www.stansenahradnimrodicem.cz.

V prostorách Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí - odbor sociálních věcí - můžete zhlédnout
plakáty na téma: „Jsou věci, které
zažijete jen v rodině“ a „Minimum
práv dětí v NRP“ a zároveň ve dnech 13.–19.09.2021 bude v úředních
dnech promítána přednáška Dr. Lidmily Pekařové na téma Výchova dětí
(otázky a odpovědi).
V případě Vašeho zájmu o téma náhradní rodičovství se můžete obracet
na Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor sociálních věcí – referentky
Mgr. Lenku Bartošovou a Bc. Ivu Slaninovou.

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci

31.07.
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515 , Opočno, 777 667 353

okresu Rychnov nad Kněžnou ČERVENEC-SRPEN 2021
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00

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

03.07.
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí, 721 460 150

07.08.
MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 736 419 151

04.07. MDDr. Paličková Zlata
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244

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

05.07.
MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 783

14.08.
MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114

06.07. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 697

15.08.
MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 781

10.07.
MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno, 494 667 628

21.08.
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou, 494 534 841

11.07.
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209 , Častolovice, 494 322 706

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

17.07.
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 494 531 955

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

18.07.
MUDr. SalaminAkram
Kvasinská 129 , Solnice, 602 152 873

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

24.07.
MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 695

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

25.07.
MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 031

MUDr. Dagmar Miřejovská neordinuje z důvodu dovolené od
01.08.2021 do 15.08.2021.

www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
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KLUB SENIORŮ POHODA
V červenci i v srpnu bude pro vás klub otevřen
Činnost klubu seniorů byla obnovena v úterý 01.06. Zatím ještě s částečným omezením, protože do klubu mají přístup pouze ti, stejně jako
ve všech podobných zařízeních, kteří se mohou prokázat negativním
testem, nebo potvrzením o očkování, nebo potvrzením o prodělání
nemoci covid-19.
Členky výboru už také začaly vybírat členský příspěvek ve výši 50 Kč,
tj. snížený na polovinu. Členský příspěvek bychom chtěli mít vybraný do konce července. Během července je možné příspěvek uhradit
při úterních setkáních, kromě 06.07., to bude klub z důvodu státního
svátku uzavřen.
Beseda Co nám COVID dal a vzal
V úterý 13.07. od 14:00 se ještě vrátíme k tématu COVID. V prostorách klubu proběhne ve spolupráci se sociálním odborem Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí beseda s psychoterapeutkou Mgr. Hanou
Zakouřilovou. Na tuto besedu je ve zpravodaji zveřejněna samostatná
pozvánka.
Grilování u zahrádkářů
Tradiční přátelské posezení s grilováním se uskuteční ve čtvrtek 14.07.
od 14:30. Účast je třeba nahlásit do 08.07. Majce Votroubkové.
Zájezd
Na čtvrtek 02.09. plánujeme výlet. Navštívíme Dům přírody Litovelského Pomoraví Sluňákov, v Horce nad Moravou. Čeká nás zde zážitková komentovaná prohlídka přírodní galerie a procházka romantickým
areálem kolem Nových Zámků u Litovle. Odpoledne si ještě projdeme královské město Litovel na pěti ramenech řeky Moravy, kterému
se přezdívá Hanácké Benátky na deltě bez moře. Přihlášku na zájezd si
můžete vyzvednout v klubu při některém z úterních posezení.
Těšíme se na vás
Alena Židová, vedoucí klubu

.OXEVHQLRUĤ3RKRGD
YHVSROXSUiFL
VRGERUHPVRFLiOQtFKYČFt.RVWHOHFQDG2UOLFtSRĜiGi

%(6('8QDWpPD
Ä&RQiP&29,'GDODY]DO³
GQHþHUYHQFH ~WHUê RGKRGLQ
9iVVUGHþQČ]YHPHGRNOXEX3RKRGD
QDSRYtGiQtRSV\FKLFNp]iWČåLYGREČSDQGHPLH
0JU+DQD=DNRXĜLORYi VSHFLiOQtSHGDJRJSV\FKRWHUDSHXW
VH9iPEXGHYČQRYDWQDSĜtNODGYREODVWHFK
-DNMVPHYQtPDOLVDPRWX
3
 V\FKLFNi]iWČåMDNRUL]LNRYêIDNWRU
6
 MDNêPLSUREOpP\MVPHVHQHMþDVWČMLVHWNiYDOL
&
 RE\FKRPYGREČSDQGHPLHSĜLYtWDOL]PČQLOL
-DNpVOXåE\QiPSRPRKO\ NUL]RYpOLQN\GRYR]QiNXSĤDOpNĤ« 
-DNMVPHWUiYLOLVYĤMþDV
-DNMVPHE\OLYHVSRMHQtVURGLQRX
7
 LS\SURQDVWDYHQtSV\FKLFNpSRKRG\DSRG
9DãHSRVWĜHK\DSRGQČW\E\FKRPPRKOLY\XåtW
YSRGREQêFKVLWXDFtFKDE\FKRPYČGČOLFR]OHSãLW

7ČãtPHVHQD9DãLQiYãWČYX

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Kdo mi pomůže?
Život bez bariér, z.ú.sídlív Nové Pace a nabízí několik sociálních služeb pro
handicapované, seniory, osoby v krizi nebo pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Stačí vyhledat na www.zbb.cz potřebné informace
a kontakty, zavolat, napsat nebo se osobně přijít podívat do Centra Klášter.
Příkladem dobré praxe je Odborné sociální poradenství, kde sociální pracovník bezplatně pomůže odpovědět na mnoho neznámých otázek. U většiny volajících se jedná o podobné problémy například:
- Nevím si rady, jsem senior, nemocný, asi mám nárok na příspěvek od státu,
ale kam se obrátit, kdo mi pomůže?
- Mám zdravotní problémy, pohybové potíže, potřebuji pomůcku ke
zlepšení zdravotního stavu a imobility. Kde si ji mohu zapůjčit nebo
mám na ně nárok?
- Jsem doma sama, je mi smutno, chtěla bych si povídat, být mezi lidmi,
dělat i malé užitečné věci
- Nejsem doma sám, ale kolem mě je tolik nových věcí, kterým nerozumím,
internet, mobily, facebook, bojím se, abych někomu „nenaletěl“.
Denní stacionář je sociální službou za úhradu, která zajistí lidem s různým typem zdravotního postižení denní činnost a jistotu dobře prožitého
dne pod dohledem vzdělaných pracovníků sociální péče. V době, kdy jsou
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021
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někteří zavřeni za svými dveřmi,
všem blízkým vzdálení, mnohdy v
samotě tráví spoustu dní a čekají,
než se život zase rozední máme k
dispozici Gentleman a Lady club.
Místo, kde každý najde příležitost
strávit den tak, aby již neměl pocit, že je osamocen. Určený pracovník připraví program, který je
mnohdy na přání klienta. Rodina
bude vědět, že je o jeho blízkého
profesionálně postaráno.
Sociální rehabilitace je dalšísociální službou bezplatnou, která
je útočištěm pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
Díky cíleně připravovaným aktivitám připravuje uživatele služby pro budoucí plnohodnotný život. Získat
poznatky, jak se postarat o vlastní domácnost, umět spravovat ﬁnance, najít
si pracovní uplatnění, nové přátele nebo jen mít pocit, že je součástí kolektivu,je pro mnohé handicapové velkým přínosem.
Aby veškeré činnosti byly opravdu na dobré úrovni, za to je potřeba poděkovat dárcům, kteří ﬁnančně podporují určité sociální služby a jejich programové aktivity. Příkladem je ﬁnanční dar od Nadace ČEZ, nebo od Nadace
Komerčníbanky, a.s. – Jistota, díky kterým jsou služby atraktivnější, zajímavější pro všechny účastníky. Proč? Protože lze díky těmto ﬁnancím zakoupitdalší pomůcky pro činnosti, více nastavit ucelenost některých kurzů, mnozí
klienti navštíví místa, kam by se za normálních okolností nepodívali, a naši
pracovníci v sociálních službách se mohou vzdělávat nad rámec povinného
vzdělávání.
Jitka Fučíková

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky Sboru dobrovolných hasičů
12.06. Osoba v bezvědomí Častolovice
Jednotka byla povolána s přístrojem AED na pomoc osobě s údajnou
zástavou krevního oběhu v Častolovicích. Po cestě k zásahu jsme byli
odvoláni zpět na svoji základnu. KOPIS HK, které vyhlásilo poplach,
JSDH Častolovice, nemělo žádné zprávy o jejich stavu výjezdu, proto vyhlásilo poplach i naší jednotce. Během naší jízdy k události se
KOPIS HK podařilo spojit s JSDH Častolovice, která jim podala zprávu
z místa události.
09.06. Dopravní nehoda osobního vozidla Vamberk
směr Rybná nad Zdobnicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla, které skončilo na boku a komunikaci s řidičkou uvnitř. Po našem
příjezdu k události již na místě zasahovala jednotka z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou. Svědci události pomohli řidičce z osobního
vozidla ven a vozidlo převrátili zpět na kola před příjezdem JPO. Jednotky zajistily vozidlo proti požáru a zkontrolovaly řidičku a kočku
v přepravním boxu z havarovaného vozidla, zda nejsou zraněné. Provozní kapaliny byly zasypány sorbentem. Naše jednotka řídila silniční provoz. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme pomohli
odtahové službě naložit havarovaný dopravní prostředek. Na závěr
byla komunikace uklizena a poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osoby a zvířete kočky. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a odtahovou službou.
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30.05. Dopravní nehoda osobního vozidla Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla,
které narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Po příjezdu na místo
události jsme poskytli zraněné osobě předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme ji předali do jejich
péče. Dále jsme zabezpečili vozidlo proti vzniku požáru odpojením
akumulátoru. Po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili na svou základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
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22.05. Dopravní nehoda osobního vozidla Olešnice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že osobní vozidlo sjelo
ze silnice a narazilo do plotu. Řidička byla v době našeho příjezdu
venku z vozidla a bez zranění. Vozidlo bylo mimo komunikaci a nebránilo dalšímu provozu. Na vozidle jsme provedli protipožární opatření
a po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií
České republiky.

20.05. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se
zraněním osob. Při našem příjezdu k události se oba řidiči nacházeli mimo havarovaná vozidla. Řidička si stěžovala na bolest v oblasti
hrudníku a událostí byla otřesena. Provedli jsme orientační celkové
vyšetření a zajistili komfort v prostoru našeho vozidla. Po příjezdu
posádky zdravotnické záchranné služby KHK byla předána do jejich
péče. Dále jsme provedli zajištění místa události a monitoring stavu
havarovaných vozidel. Na pokyn velitele zásahu jsme se vrátili zpět
na základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií České republiky a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
19.05. Pomoc se zvednutím osoby po pádu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána na pomoc nemohoucí osobě po pádu z invalidního vozíku. Při našem příjezdu k události se osoba nacházela
na zemi při vědomí a stěžovala si na bolest dolní končetiny. Osobě
jsme zajistili úlevovou polohu pro zmírnění bolesti, monitorovali
jsme její stav a zajistili jsme tepelný komfort. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby KHK jsme ve spolupráci s jednotkou z Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou a posádkou zdravotnické záchranné
služby osobu zafixovali do vakuové matrace a transportovali do sa-

nitního vozidla. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Spolupráce
s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou KHK a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
15.05. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel a dodávky Peklo
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě 2 osobních automobilů
a dodávky. Při našem příjezdu na místě zasahovala jednotka z Požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, naše jednotka se po dohodě s velitelem zásahu zapojila do zabezpečení místa události, protipožárního
zabezpečení vozidel a kontroly úniku PHM. Jednotka prováděla kyvadlové řízení provozu do převzetí Policií ČR. Na místě se nacházelo
ve vozidlech celkem 5 dospělých osob a 1 dítě. Dítě bylo za doprovodu matky odvezeno na vyšetření do nemocnice. Po zdokumentování
nehody Policií ČR jsme pomocí navijáku vyprostili jedno z vozidel ze
svodidel, aby mohlo být naloženo na odtahovou službu. Spolupráce
s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou KHK a Policií ČR.

13.05. Požár tlakové nádoby Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru tlakové nádoby s propan butanem u rodinného domu. Po našem příjezdu k události jsme požár tlakové nádoby na zahradě rodinného domu lokalizovali a zlikvidovali vysokotlakým proudem
vody. Při požáru se nacházeli majitelé domu v těsné blízkosti hořící tlakové
nádoby, proto jsme je odvedli do bezpečné vzdálenosti. Termokamerou byla
měřena teplota nádoby. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou a Městskou Policií Kostelec nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Hasiči Kostelec nad Orlicí

„Floriáda“ aneb malé ohlédnutí za kroužkem
hasičské mládeže v Kostelci nad Orlicí
Kroužek mladých hasičů v Kostelci nad Orlicí a stejně tak i „Floriáda'' má
v našem městě dlouholetou tradici. Setkávání malých hasičů ve školním roce
2020/2021 začalo v září 2020, tak jako každý rok v pondělí v hasičské zbrojnici. Přivítali jsme mezi sebou nováčky a potěšilo nás, že ostřílení a dlouholetí členové kroužku našli opět cestu mezi nás hasiče. A tak se mnoho
nezměnilo. Kdyby naši činnost nezastavila, tak jako všechno okolo, covidová
doba, která ukončila to - co bylo jen krátce započato. Velké plány, soutěže,
akce, připravené projekty, jen málo z toho se bohužel podařilo zrealizovat.
Nikdo z nás asi netušil, že to vše bude opravdu na dlouho.
Začátkem roku 2021 se v hlavě jednoho mladého hasiče zrodil bezvadný nápad. Touha po kamarádech a podpora ze strany rodiny – vedoucích kroužku
vedla k realizaci našeho malého projektu HASIČSKÉHO KROUŽKU jak jinak
než ONLINE. Zpočátku panovala trochu obava, zda budou mít dětičky ještě
po školní výuce na počítači chuť na kroužek taky přes počítač. A jaký byl výZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021
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sledek? Neskutečně kladný ohlas jak od dětí, tak i od jejich rodičů. Prostřednictví Skypu jsem se setkávali pravidelně každé pondělí. A neseděli jsme jen
u počítačů. V rámci projektu „Hledání pokladu“ dostaly děti každých čtrnáct
dní souřadnici místa v Kostelci, kde byla skryta pokaždé jiná indicie nebo
úkol, který měl přivést děti k pokladu. Setkávání online bylo jiné, hodně
jsme si povídali, a to jak tradičně o věcech spojených s hasičskou tématikou,
kde hasiči řešili zábavné úkoly nebo kvízy, tak i o věcech, které nás zajímaly. Novinkou a zároveň velkým zpestřením našich setkávání byla akce, kdy
si každý z dětí mohl připravit svou prezentaci na jakékoliv téma a seznámit
své kamarády v kroužku např. se zajímavým nebo oblíbeným místem našeho
města nebo republiky, které navštěvuje třeba s rodiči, mohl přiblížit dětem
svou oblíbenou knihu, ﬁlm či zábavnou hru nebo se pochlubit s kulinářským
uměním a doporučit recept na vlastní delikatesu. Každý dostal svůj prostor,
každý se podělil o to své nej s ostatními kamarády a rozhodně vždy s heslem
„fantazii“ se meze nekladou. Poutavé vyprávění nám každé pondělí rychle
uteklo, a tak i čas, kdy jsme se nemohli setkávat, se blížil ke konci.
První opravdové setkání kroužku proběhlo hned, jak nám to situace dovolila, a bylo naladěno na velmi přátelskou a milou notu. Akce Hledání pokladu byla nakonec ukončena a poklad nalezen. Kde jinde než právě na první
schůzce. A co bylo tím největším pokladem pro malé hasiče? Právě setkání
v hasičské zbrojnici a první pocovidový kroužek, který bylo nutné zpestřit
ještě nějakou tou sladkou mlskou.
Školní rok jsme zakončili krásnou akcí nazvanou „Dětský den“ s hasiči – „Floriáda 2021“, která se uskutečnila dne 14.06.2021 v hasičské zbrojnici a jejím přilehlém okolí. Na programu mimo jiné byla ukázka hasičské techniky,
sportovní a hasičské soutěže, prohlídka nové přístavby hasičské zbrojnice
a nechybělo ani občerstvení a opékání špekáčků. Touto hasičskou akcí byla
ukončena také činnost kroužku mladých hasičů pro školní rok 2020–2021.
Akce se konala za ﬁnanční podpory NAD ORLICÍ, o.p.s. a SH ČMS - Sboru
dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí. Skončil další školní rok a my jsme

POZVÁNÍ DO REGIONU
RTIC

MĚSTSKÁ POLICIE KOSTELEC NAD ORLICÍ
Dukelských hrdinů 985,
517 41 Kostelec nad Orlicí

Provozní doba:
08:00–17:00
08:00–17:00
08:00–17:00

Čtvrtek
Pátek
Sobota

08:00–17:00
08:00–17:00
08:00–17:00

Neděle

zavřeno

Letošní léto se však neobejde bez některých tradičních akcí, např. koncerty na Výravě, např. Výrava fest03.07, Proměny dřeva ve Skuhrově nad Bělou
03.-05.07., VOODOO KARNEVAL 2021 na koupališti v Kostelci nad Orlicí 17.07. Doudlebský zámek nabídne trhy 18.07. a 15.07., koncert Petry Janů
pak 22.07. Galerie zámku v Kostelci představí díla Unie výtvarných umělců
Hradec Králové, výstava potrvá do 12.09., písně Janka Ledeckého si můžete
užít v areálu zámku 13.08. Množství zajímavých výstav nabízí také Muzeum
a galerie Orlických hor ve všech svých prostorách.
Pandemie stále přináší, i přes aktuální uvolňování opatření, značnou nejistotu pořadatelům akcí. Proto prosíme, sledujte naše sociální sítě a případně
výlohu IC, kde jsou a budou zveřejňovány aktuálně realizované akce a události z města a jeho okolí.
Přejeme to nejkrásnější léto, Vaše íčko.
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SLOŽKY MĚSTA
Městská policie

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

Pondělí
Úterý
Středa

moc rádi, že se dětem dařilo a že si i poslední pondělní odpoledne moc užily. Děkujme mnohokrát za ﬁnanční podporu mladých hasičů a všem dětem
nejen těm hasičským, přejeme krásné prožití letních prázdnin a spoustu zážitků prožitých s kamarády a rodinou! Těšíme se, že se budeme potkávat zase
od září v novém školním roce každé pondělí. Kdo by měl zájem rozšířit naši
členskou základnu hasičského kroužku, pokud nám situace dovolí, začínáme
v pondělí 06.09.2021 od 17:00 v hasičské zbrojnici v Kostelci nad Orlicí.
Michaela Vodičková, vedoucí kroužku

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

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
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021

Městská knihovna
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154
Virtuální Univerzita třetího věku - vzdělávání seniorů v regionech
Mobil: 724 733 940
724 329 557
E–mail: knihovna@biblio.cz,
detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
Web: www.biblio.cz

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního
vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost
od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.
V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Výpůjční doba knihovny v červenci a srpnu:
dospělé oddělení:

dětské oddělení:

Středa
Čtvrtek

Středa

07:00–17:30
08:00–17:00

07:00–17:30

Od pondělí 03.05.2021 je knihovna otevřena.
Do budovy knihovny vstupujte pouze v respirátoru.
U vchodu do budovy použijte dezinfekci na ruce.
Na půjčovně smí pobývat co nejkratší dobu pouze 5 osob.
V nevýpůjční době knihy vracejte do boxu na knihy.
V době výpůjční bude box nepřístupný. Knihy vracejte na půjčovnách.
REZERVOVANÉ KNIHY SI MŮŽETE VYZVEDNOUT, AŽ VÁM PŘIJDE
SMS NEBO EMAIL, ŽE MÁTE KNIHY PŘICHYSTANÉ.
Pro bližší informace sledujte naši webovou stránku a facebook.

Novinka!
Když „nový kabát“, tak nejen samotná budova knihovny
Když „nový kabát“, tak nejen samotná budova knihovny, ale také webové
stránky. Věříme a doufáme, že budou pro Vás mnohem přívětivější a více přehlednější. Funkční je máme od 28.05., ale stále je ještě „dolaďujeme“. Jelikož
jsme knihovna pověřená regionální funkcí, část "webovek" je určena pro
knihovny v našem regionu.

Stručné informace všem zájemcůmo studium VU3V
Přednášky probíhají v sálku v přízemí u nás v knihovně - konzultačním
středisku České zemědělské univerzity v Praze vždy v úterý od 9:00
1x za 14 dní. Celkem 6 přednášek jednoho semestru. V den první přednášky příchozí zájemci vyplní přihlášku a zaplatí studijní poplatek 300 Kč.
Proto začátek promítání první přednášky proběhne o něco málo později. Centrum České zemědělské univerzity nabízí možnost poslechnout
si 2 přednášky zdarma, a pak se teprve rozhodnout, zda se stanete studenty. Samotné promítání přednášky trvá 45 minut, pak následuje asi
20 min přestávka k vzájemnému seznámení se a popovídání si. Po přestávce si na závěr společně vyplníme ukázkový 10 otázkový test. Více informací naleznete na h ps://e-senior.czu.cz. Pokud by někdo z Vás potřeboval
podrobnější vysvětlení, může se přijít zeptat přímo k nám do knihovny
ve výpůjční době nebo volat na 724 329 557 a 724 733 940. Podmínkou
studia je důchodový věk a umět pracovat s e-mailovou poštou.
Skupina pokračujících studentů studujících u nás v knihovně vybírá
na zimní semestr z těchto témat:
1. Dějiny oděvní kultury
2. Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka
3. Historie a současnost české myslivosti
4. Hudební nástroje
5. Křesťanská ikonograﬁe a hagiograﬁe
6. Leonardo da Vinci (1452–1519): renesanční uomo universale
7. Lesnictví
8. Lidské zdraví
9. Mistři evropského barokního malířství 17. století
10. Obklopeni textilem
11. Pozoruhodný svět hub
12. Rituály evropských královských rodů
13. Umění rané renesance v Itálii
14. Včelařský rok
15. Život a dílo Michelangela Buonarroti
16. Život s energií

ēũńāęϰßĢØŀãμ
łēãŢ¾ϰĻľĢϰĐ¾ųßäüĢς
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, farář
Mše svaté Kostelec nad Orlicí, kostel sv. Jiří
Neděle,
09:30
Úterý, čtvrtek (mimo první a třetí)
Pátek,
18:00
Středa,
08:00
Sobota, 18:00 s nedělní platností (může být změněno na 08:00)
Adorace (tichá) v Kostelci nad Orlicí, kostel sv. Jiří:
Vždy hodinu před večerní mší sv. od 17:00,
Neděle

18:00–19:00 (mimo druhou a čtvrtou)

Mše svaté Chleny
Neděle
08:00
Čtvrtek 17:00 (první a třetí)
Adorace (tichá) v Chlenech:
Vždy hodinu před čtvrteční mší sv: od 16:00
Mše svaté Homol:
Neděle,
14:30 (pravidelně druhá a čtvrtá v měsíci).
Podzimní pouť v neděli 19.09., mše sv. 08:00, 10:00, 14:00
Počty účastníků bohoslužeb neomezen (podmínky účasti: respirátor, dezinfekce, rozestupy), dále dle aktuálního upřesnění Vlády ČR; podobně na svatbách a pohřbech.
Během adorací příležitost ke sv. smíření.
Časy bohoslužeb a adorací sledujte přednostně a aktuálně 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 o prázdninách:
04.07. v 08:30 se vzpomínkou na M.J.Husa
18.07. v 08:30
01.08. v 08:30
15.08. v 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.

POBYTOVÉ STŘEDISKO
Integrace
Pojem integrace je velice široké téma.
V rámci naší práce se klienty snažíme nějakým způsobem integrovat do české společnosti již od počátku jejich pobytu v našem
zařízení. Jedním z prvních bodů je vysvětlit klientům, jaké jsou kulturní zvyklosti ,živost v České republice. K tomu slouží brožurka nazvaná Vítejte v ČR,
která shrnuje ty nejzákladnější společenské normy. K integraci je rovněž nezbytně nutná alespoň základní znalost českého jazyka. Jak jsme Vás již dříve
informovali, klientům nabízíme možnost docházky na bezplatný kurz českého
jazyka v našem středisku.
Zvláštní důraz na integraci je kladen především u klientů, kterým byl udělen
azyl nebo doplňková ochrana. Česká republika, jako jedna z mála zemí, má
pro integraci osob s udělenou mezinárodní ochranou komplexní nástroj, a tím
je Státní integrační program. Integrační program se zaměřuje na poskytování
asistence v oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání, sociální a zdravotní. Správa uprchlických zařízení MV je zákonem stanoveným poskytovatelem integračních služeb. To znamená, že provozuje tzv. integrační střediska, kde mají
klienti s uděleným azylem možnost pobývat po dobu, než si najdou samostatné bydlení. Tato doba je samozřejmě omezena a klienti si pobyt hradí. Během
této doby je jim poskytována zmíněná asistence. Nedílnou součástí je aktivní
kurz českého jazyka. Klienti, kteří se rozhodnou bydlet v soukromí, mají rovněž
možnost využít asistence našich pracovníků na tzv. kontaktních místech.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

NEUNIKLO NÁM
Poděkování
DDM Kostelec nad Orlicí připravil na Den dětí Zámeckou pohádkovou
stezku. Děti procházely parkem, kde potkávaly pohádkové postavičky a plnily různé úkoly. Počasí ideální, vše bylo perfektně naplánované.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.
Bylo to krásně prožité odpoledne a mé vnučky odcházely nadšené, plné
dojmů a nezapomenutelných zážitků. Moc děkujeme.
Babi Šveidlerová Jitka

Nadační fond
Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlašuje grantové výzvy Tady jsem doma na
rozvoj občanské společnosti a Region bez bariér na pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel. V průběhu září je pak plánováno spuštění grantů
na podporu dopravní bezpečnosti a dopravní výchovy.
Grantová výzva Tady jsem doma bude pro příjem žádostí otevřena do
21.07.2021.
Do programu Region bez bariér je možné hlásit projekty do 11.08.2021.
Bližší informace: www.nfsa.cz/47-otevirame-nove-grantove-programy-pro-rok-2021/
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Evropský den proti vloupání 2021
V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí (h ps://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 16.06., je dobré si připomenout základní
pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:
• Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která
nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
• K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní
ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes
mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.
1/ Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích
a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním
pachatele narušit integritu Vašeho domova.
3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj
dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření,
která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí
takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šé uchař, kdo vás ten večer překvapí“. Současně
se bude prezentovat také sloganem z loňské kampaně: „Ať se z vysněné
dovolené nestane noční můra“. - viz přiložené letáky

This campaign
was funded by the
European Union’s
ISF-P

Do Vámi tvořených textů k Evropskému dni proti vloupání lze použít i tyto
dvě citace:
„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk odejde z domova jen na moment pro
něco do obchodu, nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání
osvojit a zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních nezamčených dveří trvá zloději
otevření pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního
prezidia ČR.
„Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak
je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato
kampaň upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále
myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou,
tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen o technických opatřeních, ale zejména o našem běžném chování a zvycích“, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra.
Lze také využít aktuární statistické údaje k majetkové kriminalitě
V období od 01.01.2021 do 30.04.2021 eviduje policie nižší počet případů
vloupání do bytů (r. 2021 – 466 případů, stejné období r. 2020–687 případů)
či rodinných domů (r. 2021–667 případů, stejné období r. 2020–763 případů).

ǹчǪūчȧчȖȝǪƲŮƲŬч
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ȗȗȗϯǪǷƼǟȖƧƼǿǟŀƲƐϯŜȧ

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit
případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách
hp://www.stopvloupani.cz.
zpracovalo OPK ve spolupráci s Policií ČR

Rouška jako bariéra v komunikaci
¿ȩƐơǷūчǪƐч
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Doba pandemie změnila životy nám všem. Lidem se ztrátou sluchu však mimo
omezení, která zažíváme všichni, přináší překážky, které si slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácí
sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např.
komunikace v obchodech, na úřadech i v nemocnicích. Roušky a respirátory jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový projev,
možnost sledovat mimiku i výraz obličeje a znemožňují odezírání. Snadno tak
dochází ke komunikačnímu šumu a následnému nepochopení situace.

ǢūȖūƲǷƐȖƲƒчǷƐǟȝчƲŀϱ
ȗȗȗϯǪǷƼǟȖƧƼǿǟŀƲƐϯŜȧ

Obecné rady a doporučení
• Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
• Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný
systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
• Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky,
bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.).
• Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certiﬁkované výrobky.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021
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Tichý svět nabízí všestrannou podporu osobám se sluchovým a kombinovaným postižením v rámci sociálních služeb. Pracovníci pomáhají klientům
například při vyřizování různých příspěvků a dávek,např. pomoc s kompenzačními pomůckami. Pomáháme se získáváním nových dovedností a návyků,
ať už se jedná o ﬁnanční gramotnost, pracovní uplatnění, bydlení, dohledávání informací, podporou při registraci na očkování nebo nácvik práce
s počítačem, mobilním telefonem a aplikacemi, usnadňující porozumění
a mnoho dalšího.V neposlední řadě poskytujeme fyzické tlumočení do znakového jazyka a přepis mluvené řeči. Specializujeme se na online formu, kde
tlumočení a přepis probíhají skrze tzv. Tichou linku.
Pracovníci Tichého světa klientům poskytují sociální služby nejen v prostorech regionálních kanceláří, ale také v terénu po celém Královéhradeckém
kraji. Je nutné se jen předem domluvit na místě setkání. Zájemci o služby
ze vzdálenějších částí kraje uvítají také dostupnost pracovníků online, bez
nutnosti fyzického setkání, což je velkou výhodnou v dobách nejrůznějších
vládních opatření.
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu
nás neváhejte kontaktovat.
Mgr. Michaela Novotná, vedoucí konzultantka
michaela.novotna@tichysvet.cz, mobil 602 635 100

Víte, že
Víte, že
když někdo nosí slunečnicovou pásku kolem krku,
tak je to symbolem používaným, většinou na častých místech (vlakové nádraží, letiště atd.), kde jsou
zaměstnanci diskrétně varováni, že tento člověk má
zvláštní potřeby. Pokud uvidíte dítě, nebo osobu se slunečnicovou páskou
kolem krku, znamená to, že mají skrytou překážku, mentální nebo fyzickou.
Možná, když si přečtete toto vysvětlení, tak takovou osobou pustíte před sebe
v řadě, nebo jí necháte více prostoru a budete pro ně mít větší pochopení.
Víte, že
od 15.07.2021 do 12.10.2021 bude přechodná úprava provozu na silnici I/11
v obci Častolovice z důvodu částečné uzavírky při rekonstrukci mostu ev.
č. 11-053. I. etapa: 15.07.–31.08. – částečná uzavírka - průjezd přes most jednosměrně od HK do Vamberka;
II. etapa: 01.09.–12.10. - průjezd přes most jednosměrně od Vamberka do HK.
Víte, že
30–50% melanomů vznikne na podkladě pigmentového znaménka?
Vyšetření znamének nejmodernějším celoplošným robotickým skenování
těla FotoFinder v Rychnově nad Kněžnou již od září.
Objednat se můžete už nyní na tel.: 730 132 730, 494 515 682, nebo e-mailem
info@surgimed.cz

Platinový raper René Dang a spol. pomůžou
ukázat mladým, jak se neztratit v dospívání
Oči zabořené hodiny do mobilu, čas s partou v ulicích nebo v parku. Potýkání
se s pořádkovou službou a s výtkami dospělých. Spousta dětí opouští v dospívání zájmové kroužky, hledá volný prostor bez dohledu dospělých a začíná
trávit volný čas „na divoko“. Touha dělat věci po svém ale přináší nová rizika
i potíže. A také potřeby.
Projít obdobím dospívání bez zbytečných pádů, jít vlastní cestou a neohrožovat u toho sebe ani své okolí pomáhá mladým v Kostelci už druhým rokem
nezisková organizace PROSTOR PRO.
Že to jde a že jsou v Kostelci místa, kde se dá trávit čas bez dozoru, přitom
smysluplně a bezpečně, ukáže ve čtvrtek 26.08. od 14:00 do 19:00 pouliční
akce PRO STREET JAM Kostelec, kterou PROSTOR PRO pořádá.
„PRO STREET JAM je preventivní pouliční akce pro mladé. Pomáhá nám přitažlivou formou kontaktovat především teenagery. V příjemné atmosféře jim
vysvětlujeme, jak funguje naše nízkoprahová pomoc, budujeme s nimi vztah
a díky tomu je můžeme začít dlouhodobě provázet nástrahami dospívání,“
vysvětluje David Hladík, terénní pracovník a koordinátor prvního kosteleckého PRO STREET JAMU. "René Dang a další účinkující mají k teenagerům
blízko. Pomůžou nám přesvědčivě ukázat alternativy, představí své zkušenosti
a usnadní nám navazování vztahu s těmi, kterým v Kostelci pomáháme zvládnout cestu k dospělosti bez velkých pádů."
Součástí akce bude mimo jiné i freestylová BMX exhibice mistra ČR 2020 Tomáše Berana nebo soutěž ve freestyle BMX/skate/scoot pro amatéry.

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Připravujeme výstavu soutěžních návrhů architektonické soutěže „SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN – NOVÁ ETAPA KULTURNÍHO CENTRA V KOSTELCI
NAD ORLICÍ“, jejíž vyhodnocení proběhlo v dubnu letošního roku. Nainstalovány budou na Rabštejně foamboard panely jednotlivých dvaceti zúčastněných architektů či ateliérů včetně vítězného návrhu. Výstava bude
k vidění během měsíce srpna a září.
Pravidelné akce na Rabštejně (Pilates, ET Dance – hip hop pro nejmenší,
jóga, …) mají přes léto také prázdniny. Vrátí se na Rabštejn během září. Obdobně muzikoterapie Tibetské mísy bude zařazena na pravidelný program
v září. Informace přineseme v příštím vydání zpravodaje.
Taneční skupina ET Dance (HIP HOP PRO NEJMENŠÍ) zápis nových členů
– během měsíce června a září je možné podávat přihlášky na Rabštejně v Divadelní kavárně. Kurz vede Eliška Klimešová (T-Bass HK) a je vhodný pro děti
ve věkovém rozmezí od 4 do 10 let. Pro kluky i pro holky. A komu je určen?
Pro všechny energické děti, které mají rády hudbu a moderní tanec a chtějí
se ho naučit ve skvělém kolektivu.

Kompletní program akce naleznete ve druhé polovině července na webu
www.prostorpro.cz
PRO STREET JAM se koná ve čtvrtek 26.08.2021 od 14:00 do 19:00 v areálu
Skateparku Kostelec nad Orlicí.
Kontaktní údaje:
Mgr. Marek Nagy, Ph.D.
PR a komunikace
PROSTOR PRO, o.p.s.
nagy@prostorpro.cz; +420 731 650 999; www.prostorpro.cz

KOUPÍM STARÉ POHLEDNICE DO R. 1945 I JINÉ SBĚRATELSKÉ
VĚCI. STAČÍ SMS, ZAVOLÁM. TEL. 608 420 808.
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Foto z natáčení ﬁlmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel (Bontonﬁlm)

JAK SE INSTALUJE DCI KINO – FOTOSERIÁL
Vážení diváci, během jara 2021 se nám díky podpoře Města Kostelec nad Orlicí
a dalších subjektů podařilo zásadně zmodernizovat Kino Rabštejn. Od 9. června již promítáme přes nové DCI zařízení SONY (velmi výkonná 4K promítačka,
kino server, dolby server, …) na úplně nové plátno o úhlopříčce devět metrů.
Určitě Vás zaujme několik fotograﬁí z instalace kina s krátkým komentářem:

FILMOVÉ OKÉNKO
Během letošního června došlo po osmi měsících k postupnému otevírání
kin. V loňském roce navštívilo kina v celé republice kvůli pandemii nejméně diváků od roku 1993. Přitom rok 2019 byl pro kina velmi zajímavý
a úspěšný (vzhledem k velmi vysoké návštěvnosti).
Nyní jde do distribuce rekordní počet téměř 20 premiérových celovečerních českých filmů. K tomu také deset dokumentárních českých filmů.
Zatím (v době uzávěrky zpravodaje) je však stále možné obsazovat jen
polovinu míst a dodržovat podmínky opatření nařízená vládou. V českých distribučních premiérách budete moci i u nás v Kině Rabštejn vidět Tichého společníka s Bolkem Polívkou nebo Klárou Issovou, který se
natáčel loni ve Zlínském kraji. Kina nasadí i několik komedií, mezi nimi
Matky s Hanou Vágnerovou či Sandrou Novákovou, film Prvok, Šampón,
Tečka a Karel podle knižní předlohy a v režii Patrika Hartla, Muže se zaječíma ušima s Miroslavem Krobotem.

Nová promítačka SONY k nám putovala z USA přes Itálii. Fotograﬁe vznikla
při přejímce a zkoušení promítačky naším kinointegrátorem v Římě.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ podle stejnojmenného knižního hitu
Patrika Hartla bude mít v českých kinech premiéru 29. července 2021 a ve
chvíli, kdy se kina znovu otevírají, představuje svou oficiální upoutávku.
Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi středního věku plněním odvážných úkolů. Prvním z nich bude svléknout se na
veřejnosti do naha.
V hlavních rolích čtyř kamarádů se představí Martin Pechlát jako Prvok,
David Švehlík jako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponese
tvář Martina Hofmanna. Jejich ženské protějšky hrají Daniela Kolářová,
Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová nebo Bára Poláková.
Patrik Hartl jako autor předlohy snímek natočil také jako režisér, k filmové podobě napsal i scénář. Hrdinům však oproti románu připravil několik
změn, milovníky knihy tak čekají i překvapení.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021

Promítačka se stěhuje na Rabštejn do promítací kabiny. Promítačka SONY
sama o sobě (bez objektivu, serveru, …) váží přes 150 kg. Zajímavost: stejný
typ promítačky používá také královehradecké kino Centrál.

KOUPÍM gramofonové desky do své archivní sbírky.Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.Platba ihned v hotovosti. Děkuji
za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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KINO RABŠTEJN - NOVINKY

Příjezd nového kinoplátna se neobešel bez uzavření dvorany u kostelíku
a využití „ještěrky“ od ﬁrmy Stavebniny Morávek. Velký dík patří panu Davidu Morávkovi (fa Stavebniny Morávek), který nám ji zapůjčil a cennými
radami pomohl ke zdaru díla.

Promítání kina s vnitřní projekcí (v kamenném kině) o letních prázdninách
je letos naprogramováno podobně jako minulý rok (díky spoustě kladných
ohlasů). Ovšem letos s ﬁlmovým zážitkem na zcela novém kinoplátně (úhlopříčka 9 metrů) a s novou kinotechnikou dle standardu DCI a kvalitním
osmikanálovým zvukem zajištěným 14 reproduktory. A s premiérovými tituly!
Mimo výše zmíněného letního kina bude díky zdárně proběhlé digitalizaci
během měsíce července i srpna bohatší nabídka ve vnitřních prostorách
kina Rabštejn. Jsou zařazené ﬁlmy se sportovní tematikou (např. Zátopek)
nebo oddechové komedie (např. Matky, Ubal a zmiz), ale i snímky, o kterých
jsme Vás referovali ve „Filmovém okénku“ v minulých obdobích (např. Prvok,
Šampón, Tečka a Karel nebo Gump – pes, který naučil lidi žít). Pro děti jsou
ﬁlmy pravidelně v sobotu nebo neděli v podvečer. Konkrétní program je zveřejněn v řádkovém přehledu na jiném místě tohoto zpravodaje.
Přejeme Vám příjemný ﬁlmový zážitek v Kině Rabštejn na nově instalovaném kinoplátně a kinotechnikou dle standardu DCI.

IVA JANŽUROVÁ PŘIJEDE NA RABŠTEJN

Stěhování plátna ve fortelném dřevěném obalu o délce 9 metrů. Muselo projít oknem ve výšce 2,5 metrů nad zemí. Vše bylo vypočítáno na centimetry.

Plátno je zavěšeno na speciálních zdvihacích mechanismech, které musí
unést váhu plátna vč. tubusu, která činí přes 300 kg!

Dobrá práce se vydařila! Motorizované elektrické plátno již visí a je připraveno ke zkouškám a DCI certiﬁkaci. Výrobu a montáž plátna zajišťovala odborná ﬁrma MW-Screens z Červeného Kostelce.
Kino Rabštejn bude promítat v létě 2021 jak uvnitř v „kamenném“ kině,
tak i na zahradě – Letní kino Rabštejn.
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Blíží se léto, čas prázdnin a pravidelně v této době Vám přináším informace
o nadcházející divadelní sezoně na Rabštejně. Kultura (a nejen ona) prošla
velmi náročným obdobím, ale všichni věříme, že již bude lépe. Nadcházející
sezona bude speciální tím, že nejdříve budeme hrát představení, která se
přesouvají z jara 2020. Jedná se o představení „Pro tebe cokoliv“ a „Rodina,
základ státu“. Následně začne nová divadelní sezóna 2021/22.
PODZIM 2021 – sezona 2019/20
V měsících říjen a listopad 2021 tedy uvedeme dvě představení, která patří
do předplatného 2019/20. Jedná se o dvě komedie se skvělými herci:
PRO TEBE COKOLIV
V neděli 24.10.2021 - Komedie Divadla Kalich Praha o tom, že mateřská láska
překoná vše (i když Vás donutí převléci se z kožešin do oblečení z biobavlny).
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Simona Lewandowska,
Ladislav Hampl a další.
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
V pondělí 08.11.2021 – Divadelní hra Divadla Palace Praha se odehrává v prostředí Londýnské nemocnice. Hra začíná tak, že před důležitou přednáškou
oznámí bývalá milenka doktoru Davidovi, že s ním má (již dospělého) syna.
Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Martina
Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula,
a další.
PODZIM 2021/ZIMA + JARO 2022 – nová divadelní sezona 2021/22
Novou divadelní sezonu zahájíme již tradičně – Divadelním spolkem Háta,
který je zárukou humoru v podání známých herců a dobré zábavy.
SVATBA BEZ OBŘADU
Sobota 27.11.2021 – 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.
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
TAK JÁ LETÍM
Leden 2022 –One-woman show Anny Polívkové. Neuvěřitelně upovídaná
výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své narozeniny cestou
do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, …
Autor: Peter Quilter, režie: Petr Svojtka, hrají: Anna Polívková.
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Únor 2022 –Francouzská komedie s kriminální příchutí. Dva letití kamarádi
si vzájemně svěří stejný úmysl spáchat sebevraždu Plán jim 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.
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Březen 2022 –Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky. Tato komedie stojí na vynikajícím hereckém
výkonu Jiřího Langmajera. Postarší profesor se snaží ukončit románek
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021

se svou žačkou, která by jej zase ráda „dohnala k oltáři“.
Autor: Jean-Claude Islert, režie: Petr Hruška, hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, David Punčochář, Karolína Krejčová

LETNÍ KINO RABŠTEJN (ČESKÉ LÉTO)
Pro letní pohodu jsme letos pro Vás připravili čtyři české filmy, které
promítneme v Letním kině Rabštejn. Promítání bude probíhat tradičně
v příjemném prostředí na zahraděza Rabštejnem. Moc rádi Vás přivítáme
na těchto filmech:
ŠARLATÁN – strhující životopisné drama člověka obdařeného léčitelskými schopnosti Jana Mikoláška
BÁBOVKY – romantická komedie, která ukazuje, jak některá setkání dokáží změnit život
MATKY – nová komedie o čtyřech kamarádkách, které každá řeší mateřství z jiného pohledu.
ŽENY V BĚHU – jeden z nejúspěšnějších a nejvtipnějších filmů minulé
sezony.

Jiří Langmajer v divadelní hře Jo, není to jednoduché
PUSŤTE MĚ VEN!
Květen 2022 – Iva Janžurová v roli velké hvězdy pařížského divadla a ﬁlmu,
jenže cestou na galavečer zůstane uvězněna za bezpečnostní roletou…
Iva Janžurová v této hře spolupracuje se svojí dcerou, Sabinou Remundovou,
která ji režírovala a také v alternaci v této hře hraje roli Karolíny.

Těšíme se na Vás v romantickém prostředí zelené oázy v centru města na
zahradě za Rabštejnem. Občerstvení je zajištěno.

RODINNÝ BIOGRAF – KINO PRO DĚTI

Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová / Adina Pitrová
Od srpna 2021 probíhá na Rabštejně prodej předplatného pro příští sezonu.
Zvýhodněná cena zahrnuje pět večerních představení včetně možnosti využití bonusů.
Zakoupením předplatného si zajistíte:
Vaše oblíbené místo v hledišti
Cenově výhodnější vstupné na představení
Nezapomenutelné večery v hledišti divadla

Myslíme i na naše nejmenší diváky. Během celého léta pro ně a jejich nejbližší bude kino promítat na vnitřní projekci (v kamenném kině) spoustu
krásných titulů. Zařazeny jsou do programu dětské filmy, ale i rodinné.
A samozřejmě klasické animované filmy. Ještě dodám, že promítání bude
pravidelně o každém víkendu (sobota nebo neděle) vždy od 17:00.
Pro děti o letních prázdninách jsou připraveny tyto filmy:
Tom a Jerry ve filmu, Croodsovi: Nový věk, Králíček Petr bere do zaječích,Duše, Moře kouzel, Dračí země, Hotel Transylánie: Transformánie,
Raya a drak
Konkrétní program je zveřejněn v řádkovém přehledu. Jste srdečně
zváni společně s Vašimi dětmi.

Stávající předplatitelé mohou své abonentky vyměnit výjimečně nejpozději
do 30.09., poté budou jejich místa nabídnuta novým zájemcům. Ti se už nyní
mohou hlásit v kavárně SK Rabštejn.
Abonenti mají slevu 25% ve srovnání s plnou cenou vstupného. Úhrada abonentky je možná v hotovosti nebo bezhotovostní platbou přes účet (více informací můžete získat v Divadelní kavárně na Rabštejně). Abonentka je přenosná!
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DOPOLEDNÍ BIOGRAF
Pro velký zájem bude „Dopolední biograf“ zařazen do programu v červenci
i srpnu. Doposud bylo tradicí, že o letních prázdninách měl prázdniny i „Dopolední biograf“. Letos je to jiné. Snažíme se pro Vás tradičně zajistit v rámci
Dopoledního biografu zvýhodněné vstupné, což je závislé na konkrétních
podmínkách jednotlivých ﬁlmových distributorů.
Prázdninové termíny Dopoledního biografu na Rabštejně jsou:
29.07., čtvrtek – 10:00
ŠARLATÁN
26. 08., čtvrtek –10:00
BÁBOVKY

TANEČNÍ VÍKEND NA RABŠTEJNĚ
Kostelec nad Orlicí je v odborné veřejnosti znám jako město tanci zaslíbené. Např. tanečník Jan Onder velmi obdivoval na Rabštejně taneční sál
a všechny tanečníky, se kterými se u nás potkal na „Zatoulané prodloužené“. Nejedna kapela se na plesech na Rabštejně podivovala, kolik požadavků
na latinskoamerické tance od publika vzešlo (a to včetně proseb o sambu,
salzu a podobné).
Proto jsme připravili pro všechny milovníky společenského tance VÍKEND
VĚNOVANÝ TANCI. Jeden víkend v půli srpna bude zasvěcen tanci ve čtyřech
akcích. Lektorem kurzů je Mgr. Daniel Zhouf z Taneční školy Bonstep Hradec
Králové.
14.08., sobota – 10:00
LATINA PRO ŽENY
UMĚNÍ I SPORT, ELEGANCE A ENERGIE V JEDINEČNÉ KOMBINACI LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ
Kurz Latina pro ženy je zaměřený na nácvik krásných latinskoamerických tanců, jako např. cha-cha, rumba nebo jive v sólové úpravě pro ženy. Podstatný je celkový rozvoj vnímání ženského těla. Umět ovládat své tělo, zpevnit
a zapojit ty správné svalové partie, pohybovat se na podpatcích s elegancí
a šarmem modelky a vychutnat si smyslnou radost z pohybu – to vše Vám dá
Latina pro ženy. Konec Latiny pro ženy předpokládáme v cca 14 hod.
14.08., sobota – 19:30
FILM POLINA
V sobotu večer promítneme
v kině Rabštejn francouzský taneční ﬁlm POLINA. Film pojednává o tanečnici Polině, která
od malička směřovala k vysokým
cílům na poli klasického baletu.
Po uměleckém šoku, který zažije
po představení francouzského
souboru moderního tance se jí
mění svět. Odcestuje do Francie, kde se chce učit modernímu
pojetí tance. Film je o hledání
vlastní cesty v tanečním světě.
Všichni účastníci kurzu Latina pro ženy nebo Taneční
RESTART! mají vstupné zdarma!
15.08., neděle – 16:00
TANEČNÍ PRO PÁRY – RESTART!
Aktivní víkendový odpočinek a relax! Určeno pro všechny, co mají rádi
společenský tanec a rádi si osvěží taneční kroky a figury. Vhodné jak
pro začátečníky, tak i pokročilé. Náplní workshopu jsou standardní
tance (waltz, …) a latinsko-americké tance (cha-cha, jive, …) Lekce pokračuje Tančírnou.
15.08., neděle – 19:00 hodin LETNÍ RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Tančírna plná taneční hudby určené milovníkům společenského tance v rytmu zejména standardních a latinsko-amerických tanců. Přijďte si zatančit
například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. K tanci
a poslechu hraje DJ Tom. Vstupné dobrovolné.
Taneční víkend proběhne na Rabštejně od soboty 14.08. do neděle 15.08.
Přihlásit se můžete již nyní ON-LINE na www.skrabstejn.cz.
Za SK Rabštejn ředitelka Ing. Marta Klimešová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v červenci a v srpnu
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
85 let
90 let
91 let
91 let
92 let
101 let

Miloš Krtička
Marie Bartošová
Jiří Cvejn
Miroslav Svoboda
Ivanka Bočková
Ladislav Bohuš
Božena Paulusová
Josef Němec
Vlastimil Dyntar
Jarmila Vilímková
Bohuslava Císařová

Blahopřání
Dne 7. července oslaví paní Bohuslava Císařová, nejstarší občanka Kostelce nad Orlicí, úctyhodných 101 let. Ke krásnému životnímu jubileu
ji popřeje starosta města pan František Kinský. Oslavenkyni přejeme
hlavně pevné zdraví.
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody

Sňatek uzavřeli
Petr Rak a Lenka Sedláčková
Roman Vašata a Denisa Matěnová
David Pour a Tereza Vomelová
Jiří Pauk a Světlana Haltmarová
Bohumil Murka a Lucie Zezulková
Hodně lásky a vzájemného porozumění!
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Jubilejní svatby
65 let – Kamenná svatba
Dne 23. června oslavili manželé Jiřina a Miroslav Myšákovi neuvěřitelné životní jubileum – kamennou svatbu. Manželům Myšákovým přejeme hodně
zdraví, lásky a spokojenosti.
50 let – Zlatá svatba
Dne 24. července oslaví významné životní jubileum – zlatou svatbu manželé
Danuše a Jan Vodičkovi. Manželům Vodičkovým přejeme mnoho společně
strávených let, lásku, pohodu a zdraví.
60 let – Diamantová svatba
Neuvěřitelných šedesát let společného života oslaví dne 5. srpna 2021 manželé Anežka a Jaroslav Fialovi. Manželům Fialovým do dalších společných let
přejeme hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Vítání občánků
V sobotu 29. května2021 přivítala MUDr. Renata Skuhrovcová, radní města
Kostelec nad Orlicí v obřadní síni nové občánky. Slavnostní akce se uskutečnila za mimořádných protiepidemických opatření a bez vystoupení dětí
z MŠ. Na klavír hrála paní Táňa Pešková ze ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí.
Rodiče dětí provedli zápis do pamětní knihy města. Maminky obdržely kytičku a pro děti byl přichystán dárek.
V návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko a budou mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili na matriku Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, kde jim budou sděleny bližší
informace. Děkujeme za pochopení.
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Přivítány byly tyto děti:
Natálie Podstavková, Šarlota Skřivánková, Dominik Uhnavý, Nina Vavřincová,
Adam Hrubý, Vojtěch Zeman, Magdaléna Šebelová, Alice Bubnová, Františka
Dragounová, Marta Benešová, Šárka Šedová, Anna Bartíková, Šarlota
Motyčková, Adéla Svatošová, Daniel Kunz, Šimon Kubec, Oliver Nosál, Jiří
Barvínek, Emílie Šedová.
Našim malým občánkům přejeme hodně zdraví
Organizačně-správní odbor, matrika - Ing. Jana Duchoňová, Ing. Eliška Slámová

města připravil a zorganizoval. Stále usměvavý a v pohodě, talentovaný muzikant a skvělý člověk, manžel, táta Vašek Uhlíř zůstane v našich srdcích
navždy.
Možná, že ani nepamatujete, že poměrně dlouhý čas byl i členem okresního
poradního sboru pro hudební soubory při Okresním kulturním středisku.
Byl to všestranně zapojený člověk do kulturního dění nejen v našem městě, ale i v okrese. Dovedl povzbudit, pochválit, ocenit snahu být stále lepší
a hlavně byl spravedlivý. Předával zkušenosti mladým, ale měl i respekt a autoritu u starších muzikantů. Čest jeho památce!
S úctou Míša Nováková

Rozum pochopí, ale v srdci zůstává žal a nakonec jen
vzpomínka.
Dne 6. července to bude 15 let, co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček pan Jiří Čech.
S láskou v srdci vzpomínají
Děti Jana, Jirka a Alena s rodinami.

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

Dne 11. července uplynuly 4 smutné roky, kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Pavel Šindelek.
Foto: Z. Fabiánek

Nikdy nezapomeneme.
Manželka a dcera s rodinou.

Z našich řad odešli
Květoslav Mrkvička
Jiřina Kaplanová
Ladislav Mačát
František Fridrich
Oldřich Jiruška

*1933
* 1951
* 1956
* 1943
* 1945

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Vzpomínka na vzácného
člověka, pana Václava Uhlíře
Někteří lidé do našeho života vstoupí a zase odejdou.
Někteří třeba jen na chvíli zůstanou a navždy náš život změní. A pak jsou tu vzácní lidé, kteří díky svému
talentu a povaze dovedou vytvořit pro druhé pohodu,
předávat své zkušenosti, rozdávat radost a hlavně výrazně ovlivnit náš život třeba už od mládí. Mezi takové
patřil skvělý muzikant, hudební pedagog, člověk, který miloval lidi a dovedl si získat nejen diváky, ale také účinkující v místním
kulturním zařízení. Tvůrčí, s nápady na rozdávání, byl respektován a ctěn
muzikanty celého okresu i svými žáky v kostelecké umělecké hudební škole.
Dovedl být ale i přísný a nesmlouvavý při kapelnických zkouškách muzikantů a jako dirigent hudebního souboru měl velkou autoritu. Pro své žáky byl
vzorem a amatérští muzikanti celého okresu v něm měli nejen přísného porotce třeba na povinných přehrávkách, ale také skvělého a stále usměvavého kamaráda, který kolem sebe šířil kromě muziky i dobrou náladu.
Jen nedávno nás všechny moc, moc zarmoutil. To když nemoc ukončila
jeho životní pouť. Nade vše miloval svoji rodinu, jeho manželka mu byla
velkou oporou do posledního dechu. Vyslovujeme celé rodině tu nejhlubší soustrast. Budeme na něho vzpomínat s láskou a poděkováním za vše,
co pro své žáky, muzikanty, diváky, kamarády a všechny obyvatele svého
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
S ohledem na opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru se nemusí některé uvedené akce konat.
Pro další informace ohledně následujících dní sledujte webové stránky a plakáty pořadatelů, kde budou informace upřesňovány.

SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 08:00–12:00
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
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

Program SK Rabštejn
04.07., neděle–08:30
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
Červenec/srpen 2021 ZÁPIS KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE A CHOVÁNÍ
PRO MLÁDEŽ PODZIM 2021 – Zápis do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2021 je v letošním roce mimořádně prodloužen i v době letních prázdnin. Taneční mistři jsou z Taneční školy Bonstep Hradec Králové
(Mgr. Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou p. Simonou Ouzkou). Zápis
probíhá v Divadelní kavárně Rabštejn nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz
14.08., sobota–10:00
LATINA PRO ŽENY
UMĚNÍ I SPORT, ELEGANCE A ENERGIE V JEDINEČNÉ KOMBINACI LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ - Kurz Latina pro ženy je zaměřený na nácvik
krásných latinskoamerických tanců, jako např. cha-cha, rumba nebo jive
v sólové úpravě pro ženy. Podstatný je celkový rozvoj vnímání ženského těla.
Umět ovládat své tělo, zpevnit a zapojit ty správné svalové partie, pohybovat se na podpatcích s elegancí a šarmem modelky a vychutnat si smyslnou
radost z pohybu – to vše Vám dá Latina pro ženy. Lektor: Mgr. Daniel Zhouf
– TŠ Bonstep HK. Přihlašujte se v Divadelní kavárně nebo ONLINE na www.
skrabstejn.cz
15.08., neděle–16:00
TANEČNÍ PRO PÁRY – „RESTART!“
Aktivní víkendový odpočinek a relax! Určeno pro všechny, co mají rádi společenský tanec a rádi si osvěží taneční kroky a ﬁgury. Vhodné jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Náplní workshopu jsou standardní tance (waltz, …)
a latinsko-americké tance (cha-cha, jive, …) Lektor: Mgr. Daniel Zhouf – Pořádáme ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové. Přihlašujte
se v Divadelní kavárně nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz
15.08., neděle–19:00
LETNÍ RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Tančírna plná taneční hudby určené milovníkům společenského tance v rytmu zejména standardních a latinsko-amerických tanců. Přijďte si zatančit
například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. K tanci
a poslechu hraje DJ GSus Tom. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál.
Vstupné: dobrovolné
04.09., sobota–17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ PODZIM 2020, 2021
Kurz společenského tance a chování pro mládež. První lekce – zahájení. Taneční mistři (Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou) z Taneční školy Bonstep Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné - sál.
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21.09., úterý–18:00 MUZIKOTERAPIE - TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace
s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. Salonek.Vstupenky
možno zakoupit on-line.
24.10., neděle–19:00
DIVADLO: PRO TEBE COKOLIV
Divadlo Kalich Praha - Komedie pro sedm herců a králíka - Mateřská láska
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce
stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte,
protože pro ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček,
David Suchařípa, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl a další. Vstupné: 240
– 390 Kč v předprodeji. Přesunuto z 21.03.2020 a z 27.06.2020 – vstupenky
zůstávají v platnosti.
08.11., pondělí–19:00
DIVADLO: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo Palace Praha - Komedie odehrávající se v londýnské nemocnici pár
dnů před Štědrým dnem. Těsně před důležitou přednáškou oznámí doktorovi Davidovi jeho bývalá milenka, že s ním má (nyní již dospělého) syna. Zoufalý lékař přemluví svého přítele, aby se vydával za otce (alespoň do konce
přednášky). Co nastane? Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Martina Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/Eva
Kodešová, Zdeněk Piškula, a další. Vstupné: 240– 390 Kč v předprodeji. Přesunuto z 06.06.2020 – vstupenky zůstávají v platnosti.
27.11., sobota–19:00
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
Nová divadelní sezona 2021/2022
11.12., sobota–19:00
VĚNEČEK TANEČNÍCH – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ KURZU SPOLEČENSKÉHO TANCE A CHOVÁNÍ
Večer plný hudby a tance, slavnostní uvedení nových frekventantů do společenského života, pořádáno ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové, hraje vynikající hudební skupina EGO RETRO MUSIC HOŘICE,
DJ GSUS.
17.12., pátek–19:30 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.
Leden 2022
DIVADLO: TAK JÁ LETÍM!
Div. Ag. ADF Praha –One-woman show. Neuvěřitelně upovídaná výstřední
pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami
před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos
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ji přimějí bilancovat –ironicky a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím,
láskou, osamělostí a nástrahách i radostech života... Autor: Peter Quilter,
režie: Petr Svojtka, hrají: Anna Polívková.
Nová divadelní sezona 2021/2022
Únor 2022
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.
Nová divadelní sezona 2021/2022
Březen 2022
DIVADLO: JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Divadlo Palace Praha - Francouzská konverzační komedie o tom, jak může
dopadnout doučování matematiky. Tato komedie stojí na vynikajícím hereckém výkonu Jiřího Langmajera. Postarší profesor se snaží ukončit románek
se svou žačkou, která by jej zase ráda „dohnala k oltáři“.Autor: Jean-Claude
Islert, režie: Petr Hruška, hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková,
David Punčochář, Karolína Krejčová.
Nová divadelní sezona 2021/2022
Duben 2022
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
Květen 2022
DIVADLO: PUSŤTE MĚ VEN
Divadlo Kalich Praha - Francouzská komedie o velké hvězdě pařížského divadla a ﬁlmu Joce de Guérande. Ta se doma chystá na odjezd do televizního studia, neboť na programu bude přímý přenos galavečera na její počest.
Už je vlastně na odchodu z bytu, téměř všechno připraveno, jen ještě musí
spustit novou bezpečnostní roletu na terasu. A z vteřiny na vteřinu může
být všechno jinak…. Autor: Jean-Marie Chevret, režie: Sabina Remundová,
hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová/Adina Pitrová.
Nová divadelní sezona 2021/2022
Přesunuto
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. Příjemný večer s cimbálem a kvalitními hudebníky (a kvalitním vínem). Vstupné: 250 Kč v předprodeji.
Přesunuto na nový termín – vstupenky zůstávají v platnosti.

KINO RABŠTEJN – VNITŘNÍ PROJEKCE
10.07., sobota–17:00
PRO DĚTI: TOM A JERRY
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manha anu, kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se
myšáka zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou svatbu, ale i skoro celý hotel. Animovaný/komedie/rodinný ﬁlm USA 2021.
10.07., sobota–19:30
MATKY
Mohl by to být ﬁlm o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní
kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti,
nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Ústřední postavou je Sára… Hrají:
Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub
Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka a další. Komedie ČR 2021.
11.07., neděle–19:30
UBAL A ZMIZ
Dva kamarádi, Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se živí pěstoZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021

váním trávy a dostanou nabídku, která se neodmítá. Prodat veškeré zásoby
trávy za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem
a jeho pravou rukou, zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin
na to, aby zachránili nejen kše roku, ale taky …. Hrají: Matouš Ruml, Janek
Gregor, Lukáš Duy Anh Tran, Predrag Bjelac, Karel Dobrý, Marek Lambora, Martin Hofmann, Leoš Noha, Radim Fiala a další. Komedie ČR 2021.
18.07., neděe–17:00

PRO DĚTI: KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
Ve ﬁlmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený
králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se
Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček
Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Když
se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla,
musí se Petr rozhodnout, jaký králíček chce vlastně být. Hrají: James Corden,
Domhnall Gleesona další. Animovaný/komedie/rodinný, USA/Austrálie 2021.
18.07., neděle–19:30
BOŽE, TY SEŠ HAJZL!
Steﬃ právě dokončila střední školu a těší se na poslední třídní výlet do Paříže, kde chce prožít první romantickou noc s Fabianem, svou středoškolskou
láskou. Stane se ale něco, s čím nikdo nepočítal. Jednou lékařskou kontrolou
se pro Steﬃ všechno mění. Má před sebou jen necelý rok života. Její matka
Eva se ji okamžitě snaží ochránit před vším, co by mohlo Steﬃ ještě více
ohrozit. Tedy i před plánovaným výletem do Paříže. Její otec, evangelický
pastor, jí naopak v rozletu bránit nechce. Jak má teď Steﬃ s tou situací naložit? Jednoduše, rozhodne se jednat. A to okamžitě! Hrají: Sinje Irslinger, Max
Hubacher a další. Komedie/drama/romantický. Německo 2020.
24.07., sobota–17:00
PRO DĚTI: CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se
držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji.
Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může
být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. Po mnoha našlapaných kilometrech a řadě příjemných
i nepříjemných zážitků Croodsovi takové místo našli…Hrají: Ryan Reynolds, Nicolas Cage, Emma Stonea další. Animovaný/komedie/rodinný, USA 2020.
29.07., čtvrtek–10:00
DOPOLEDNÍ BIOGRAF: 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. Vstupné 60 Kč.
31.07., sobota–17:00
DUŠE
Co dělá člověka… člověkem? Pixar Animation Studios uvádí celovečerní
film Duše, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy
Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese
z ulic New Yorku do do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky
i zlozvyky. Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný/fantasy/hudební.
USA 2020.
31.07., sobota–19:30
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde
své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání
psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému
člověku. Je o síle a nezlomnosti. Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana
Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo a další. Rodinný/dobrodružný ČR 2021.
01.08., neděle–17:00
PRO DĚTI: RAYA A DRAK
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro
záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato
monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby… Hrají: Kelly Marie Tran, Alan Tudyk, Gemma Chana další. Animovaný/komedie/rodinný/fantasy, USA 2021.
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07.08, sobota–17:00
PRO DĚTI:
MOŘE KOUZEL
Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy Aleca Sokolowa, nominovaného na Oscara za ﬁlm Toy Story: Příběh hraček. Bojácný a stydlivý
delfín Delphy objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta dokáže každou rybu proměnit v to, čím by chtěla být… Hrají: Liza Klimova a další profese. Režie: Vasilij
Rovenskij. Animovaný/komedie/rodinný, Rusko 2020.
07.08., sobota–19:30
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku
přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi
provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je
opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann,
Daniela Kolářová a další. Komedie ČR, 2021.
14.08., sobota–19:30
POLINA
Polina se už jako malá holčička stala žákyní profesora Bojinského, významného učitele klasického tance a přísného perfekcionisty. Ten ji od prvních tanečních kroků směřuje na dráhu klasické ruské baletky a Polina je na nejlepší
cestě stát se členkou baletního souboru prestižního moskevského Velkého
divadla. Ale když se jednoho dne zúčastní představení francouzského souboru moderního výrazového tance, nečekaně ji to rozruší a rozhodí. Zažije
totiž umělecký šok, který ji naprosto vykolejí a změní její dosavadní život…
Hrají: Julie e Binoche, Niels Schneider, Alexej Guskov a další. Drama/taneční.
Francie 2016.
22.08., neděle–17:00

PRO DĚTI:
HOTEL TRANSYLVÁNIE: TRANSFORMÁNIE
Pokračování oblíbených dobrodružných příběhů upírů a ostatních strašidel
v moderním světě. Hrají: Andy Samberga další profese. Animovaný/komedie/
dobrodružný/rodinný/fantasy, USA 2021.
26.08., čtvrtek–10:00
DOPOLEDNÍ BIOGRAF: 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. Vstupné 60 Kč
28.08., sobota–19:30
ZÁTOPEK
Výpravný ﬁlm režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale
i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce
i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Hrají: Václav Neužil ml.,
Martha Issová, Robert Mikluš, James Frecheville, Jiří Šimek, Milan Mikulčík a další. Životopisný/drama, ČR 2021.
29.08., neděle–17:00
PRO DĚTI: DRAČÍ ZEMĚ
Rodinný ﬁlm s trojící neobvyklých hlavních hrdinů, drakem, zlodějíčkem
a horským šotkem. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země.… Hrají: Felicity Jones, Freddie Highmore, Patrick
Stewart, Thomas Brodie-Sangster, Nonso Anozie, Sanjeev Bhaskar, Meera Syal
a další profese. Animovaný/komedie/rodinný, Německo 2020.
29.08., neděle–19:30
VEČÍREK
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže
místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se
za ním společně vydávají autobusem…. Hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková,
Karel Roden, Marek Taclík a další. Komedie ČR, 2021.

nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Jan Budař a další.Životopisný ČR 2020.
16.07., pátek–21:00
BÁBOVKY
LETNÍ KINO - 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.
30.07., pátek–21:00
ŽENY V BĚHU
Věra a Jindřich jsou manželé ve středním věku, kteří společně vychovali tři
dcery a svou lásku prožívají skoro stejně jako v začátcích jejich vztahu. Jindřich má seznam přání, která by si ještě rád splnil a postupně si je plní. Jako
seskok padákem nebo třeba upletení ponožek pro svou ženu Věru. Jednoho
dne si nechá od Věry na seznam napsat své poslední přání. Rád by uběhl maraton. To je také to poslední, co své ženě sdělí, protože ho vzápětí zastihne
okamžitá smrt. Věra je však odhodlaná Jindřichovi jeho přání splnit i když
posmrtně... Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová,
Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchýa další.Komedie ČR.
06.08., pátek–21:00
MATKY
Mohl by to být ﬁlm o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se
starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Ústřední postavou je Sára… Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka
a další. Komedie ČR 2021.
Změna programu vyhrazena.
Letní kino začíná promítat po setmění na zahradě za Rabštejnem.
Při nepřízni počasí se projekce přesouvá do vnitřních prostor.
Občerstvení zajištěno.

DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz
červenec, srpen (každý pátek a sobota), 17:00-19:00
PRÁZDNINOVÉ JÍZDY NA ČTYŘKOLCE/ HOVERBOARDU
Každý pátek a sobotu od 17:00 do 19:00 o prázdninách si můžete rezervovat
čas projížďky na čtyřkolce po zahradě DDM v Seykorově parku nebo na hoverboardu. Vhodné pro děti do 60 kg.
Rezervujte vždy minimálně den dopředu na telefonním čísle 702 437 188.
Poplatek: 60 Kč/15 minut. S sebou vlastní helmu na kolo a vyplněnou přihlášku
podepsanou rodičem. Přihláška ke stažení na www.ddmkostelec.cz

TÁBOROVÉ LÉTO 2021
05.07.–09.07. (5 dní)

SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 1.–4. TŘÍDU
příměstský tábor

12.07.–16.07. (5 dní)

Taneční tábor SUMMER DANCE
příměstský tábor

LETNÍ KINO – ZAHRADA ZA RABŠTEJNEM

12.07.–16.07. (5 dní)

09.07. pátek–21:00 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

TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
příměstský tábor

18.07. až 31.07. (13 dní) BYLO, NEBYLO
pobytový tábor
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Komunitní centrum

19.07. –23.07.(5 dní)
příměstský tábor

TANEČNÍ TÁBOR

19.–23.07.(5 dní)
příměstský tábor

INDIÁNSKÉ LÉTO /tábor pro 1.–4. třídu ZŠ

26.–30.07. (5 dní)
příměstský tábor

CESTOMÁNIE – turisticko-zážitkový tábor

26.–30.07. (5 dní)
příměstský tábor

CESTOMÁNIE 1 – turisticko-zážitkový tábor

25.07.–14.08. (20 dní)
pobytový tábor

TÁBOR JUDO

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

09.08.–13.08. (5 dní)

SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ
TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY

Každé úterý 17:30–19:30

příměstský tábor
09.08.–13.08. (5 dní)
příměstský tábor ZŠ

BAREVNĚ VÝTVARNÝ TÁBOR pro 5.–7. třídu

09.08.–13.08.(5 dní)
příměstský tábor

NERF TÁBOR

16.08.–20.08. (5 dní)
příměstský tábor

RETRO TÁBOR

24.–28.08. (5 dní)
příměstský tábor

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL!

KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí
FB: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
Web: www.kc.kostelecno.cz,
Pracovní doba recepce:
Pondělí + čtvrtek 08:30–15:00
Úterý + středa 08:30–17:00

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU
HEMISFÉROU, MALOVÁNÍ
A OSOBNÍ ROZVOJ
Kreslení je pro začátečníky i pokročilé. NUTNÉ nahlášení účasti na
tel. 601 372 630, nebo na e-mailu: ivavejnarova@seznam.cz, „Rozvíjíme
pravou mozkovou hemisféru, abychom se zlepšovali ve všech oblastech
našeho života.“
Každo úterý 17:30
JEMNÁ JÓGA
Jóga s lektorkou Kateřinou Janečkovou
Každý čtvrtek 17:30
DYNAMICKÁ JÓGA
Jóga s lektorkou Kateřinou Janečkovou

Nový zámek
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

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

VÝLET DO DEŠTNÉHO
V ORLICKÝCH HORÁCH
Odjezd autobusu v 07:56 z Kostelce nad Orlicí, z Častolovic 07:48 příjezd
do Zákoutí 09:08. Trasa Deštné zákoutí-Šerliský mlýn-Bukačka-Masarykova
chata-Šerlišským dolem po žluté do Zákoutí–9,4 km. Vedoucí Jitka Kružíková.
17.07., sobota
VÝLET DO OKOLÍ HOŘIC V PODKRKONOŠÍ
Odjezd z Kostelce nad Orlicí vlakem 07:14 s přestupy v Častolovicích, Týništi nad Orlicí do Hradce Králové, příjezd v 07:56 odjezd do Ostroměře
v 08:04 příjezd je 08:53 odjezd v 09:00 do Šárovcovy Lhoty 09:07. Odjezd
z Borohrádku v 06:28. Trasa Šárovcova Lhota -Nad Libínem-rozcestí-Hořický Chlum rozhledna–Masarykova–Hořice–12,3 km. Vedocí Ivana Lorencová
28.07., středa
VÝLET VÍZMBURK–ÚPICE
Odjezd vlakem 08:15 do Červeného Kostelce. Trasa Červený Kostelec-Devět Křížů-Krákorka-Vízmburk-Havlovice-Úpice (popřípadě Batnovice –jídlo). 10–12 km. Odjezd autobusem do Červeného Kostelce vlakem domů.
Vedoucí Věra Hrdličková.
14.08., sobota
VÝLET DO ČESKÉ TŘEBOVÉ
Odjezd vlakem z Kostelce nad Orlicí 08:15. Příjezd do České Třebové
v 09:27. Trasa Třebová-Rybník- Doly pod Kalvarii-Na studené hůře-Třebová,
cca 10,1 km. Vedocí Jitka Kružíková.
25.08., středa
VÝLET ORLICKÉ HORY TROCHU JINAK
Odjezd vlakem do Nového Města pak autobusem do Ohnišova. Trasa
Ohnišov-kolem Janovského potoka -Janov-Bystré-Doly-Kounov-Bačetín.
Zpět autobusem do Nového Města pak vlakem.Vedoucí Věra Hrdličková.
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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.
www.zamekkostelecno.cz
www.facebook.com/novyzamekkostelecno
Kontakt:
Ivona Jasníková, manažerka
mobil: +420 734 709 023
E-mail: info@zamekkostelecno.cz

KINSKÝ Art Media s.r.o.
Komenského 266, 517 41, Kostelec nad Orlicí
www.kinskyartmedia.cz
www.facebook.com/kinskyartmedia
Kontakt:
Jana Dioszegi, manažerka
mobil: +420 604 514 383

NEJBLIŽŠÍ AKCE V NOVÉM ZÁMKU
11.06.–12.09.

VÝTVARNÉ LÉTO (Galerie Kinský)
Bienále Unie výtvarných umělců Hradec Králové

18.07., neděle–11:00, 14:00, 17:00
FACE TO FACE
PROHLÍDKA ZÁMKU S MAJITELEM FRANTIŠKEM KINSKÝM SPOJENÁ
S KONCERTEM KLAVÍRISTY MATYÁŠE NOVÁKA
Pořad navazuje na úspěšné komponované pořady, vysílané z Nového zámku
od listopadu 2020 do května 2021. VYPRODÁNO.
28.07., sobota–18:00
TALENTISSIMO Zrcadlový sál
KONCERT Z CYKLU „ZLATÁ PECKA PODPORUJE MLADÉ TALENTY“ SE KONÁ
V RÁMCI HUDEBNÍHO FESTIVALU ZLATÁ PECKA 2021
účinkují: Dagmar Pecková – mezzosoprán a průvodní slovo, mimořádně talentované děti ve věku do 15 let, Žesťová harmonie Pardubice, Karel Vrtiška
– klavír
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08.08., neděle–11:00, 14:00, 17:00
FACE TO FACE
PROHLÍDKA ZÁMKU S MAJITELEM FRANTIŠKEM KINSKÝM SPOJENÁ
S KONCERTEM KLAVÍRISTY MATYÁŠE NOVÁKA
Pořad navazuje na úspěšné komponované pořady, vysílané z Nového zámku
od listopadu 2020 do května 2021. VYPRODÁNO.
13.08., pátek–21:00, areál parku
JANEK LEDECKÝ & BAND: AKUSTICKÉ TURNÉ

Různé

02.09., čtvrtek–19:30, Zrcadlový sál
GUARNERI TRIO PRAGUE: POCTA L. VAN BEETHOVENOVI
účinkují: Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello, Ivan Klánský – klavír
09.09., čtvrtek–19:30, areál parku
(v případě nepříznivého počasí Zrcadlový sál)
LUBOMÍR BRABEC A BAROCCO SEMPRE GIOVANE
XVIII. ročník Hudebního festivalu F. I. Tůmy
účinkují: Lubomír Brabec – kytara, Barocco sempre giovane – komorní ansámbl
Koncert pořádá Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s agenturou
KINSKÝ Art Media a Novým zámkem.
19. 09., neděle–11:00, 14:00, 17:00 FACE TO FACE
PROHLÍDKA ZÁMKU S MAJITELEM FRANTIŠKEM KINSKÝM SPOJENÁ
S KONCERTEM KLAVÍRISTY MATYÁŠE NOVÁKA
Pořad navazuje na úspěšné komponované pořady, vysílané z Nového zámku
od listopadu 2020 do května 2021.
www.kinskyartmedia.cz; www.zamekkostelecno.cz

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
SKLENÁŘKA V ČERVENCI A SRPNU
02.07., 11.07. LETNÍ JÓGOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ JIŘÍHO ČUMPELÍKA
19.07., 28.07. LESNÍ RODINNÝ TÁBOR PŘÍRODNÍHO UČENÍ
A DOVEDNOSTÍ
29.07., 01.08. SÍLA TANCE
Průběžné aktivity mimo tyto akce:
- individuální ústraní v přírodě
- pobyt ve tmě
- pravidelná praxe jógy (17:00–18:30)
- Přírodní lázně - masáže, očistné procedury
- pomoc v areálu
Aktuální informace k dění u nás na www.sklenarka.cz.
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Benefiční koncert pro Centrum Orion, z.s.

Pavel Šporcl

Láska a nenávist
ne

SHM Klub Kostelec nad Orlicí, z. s.

Historická šifrovací hra
1.10. od 19 hodin
- Kostelec nad Orlicí a okolí

Společenský Dům Solnice

- známá i neznámá místa

Vstupné: 480 Kč

- šifry, křížovky, hlavolamy
- pohyb v přírodě
- malé okénko do středověku

Pavel Šporcl - housle, Petr Jiříkovský - klavír
Barbora Šporclová Kodetová - umělecký přednes
Lenka Löfflerová - zpěv
Generální partner benefice:
Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí

Benefiční koncert
na podporu
terénní osobní asistence

... a hlavně zábava pro celou rodinu

Předprodej vstupenek:
Centrum Orion, z.s.,
Dlouhá Ves 116,
www.centrum-orion.cz

Dvě trasy

Pavel Šporcl společně s klavíristou Petrem
Jiříkovským zasvětili tento program lásce
a vášni, která vede až k démonickým stavům.
V roce 2020, kdy zazněla jeho premiéra,
jej věnovali Ludwigu van Beethovenovi
při příležitosti 250. výročí jeho narození.

Pod záštitou:
PETROF Gallery Hradec Králové

Červená

pro děti od 3. třídy ZŠ s rodiči

Modrá

pro dobrodruhy jakéhokoli věku

Více na: http://slechticishm.cz

Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Den dětí ve 4.A v bláznivých ponožkách
Sváteční den jsme si jaksepatří užili. Zpestřily nám ho nejen pestrobarevné ponožky, ale i Lichožrouti, kterých je na světě prý stejně jako lidí.
Dopočítat se nám jich ani nedalo velikou práci. Za to při češtině nám
ponožky daly zabrat. Přece jen určovat vzory na ponožkách je mnohdy
snazší než posuzovat ponožky z hlediska češtinářského. Naštěstí jsme
nad ponožkami zvítězili! A jelikož jsme si na chvíli obrátili role, některé
děti se staly učiteli a připravily si pro ostatní hádanky, myšlenkové mapy,
lota, zkrátka si své učení užily a my s nimi. O legraci nebyla nouze. Na zahradě jsme se díky postřehové hře vydali do světa pohádek a na konci
cesty vyřešili tajenku: Něco si přej! A tak jsme svá přání pošeptali staré
vrbě. Doufáme, že se nám splní
Lucie Felcmanová

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.
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Poděkování
Chtěla bych poděkovat jménem svým a dětí z 1. B paní Simoně Kňourkové
za milou návštěvu u nás ve třídě. Jako každý rok byla paní knihovnice výborně připravena na setkání s dětmi, které zaujala vyprávěním o nové knížce
pro děti od Michaely Fišarové: „První školní výlet“. Kniha vychází v projektu:
Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Nadšené děti knížku dostaly a odnesly
si domů. Protože se dětem knížka velmi líbila, každý namaloval, kam by letos jel se svojí třídou na školní výlet. Namalované obrázky jsme předali do
knihovny a moc se těšíme na další spolupráci.
Jana Havlová a děti 1. B.
Jana Havlová

Polytechnická
výchova ve 4.B
V hodinách pracovní výchovy
se žáci ze čtvrté třídy s nadšením a zaujetím pustili do
sestrojování staveb a modelů
ze stavebnice Seva. V závěru
hodiny jsme společně obdivovali různé modely aut,
bojová vozidla, letadla, autobusy a dokonce i koně. Odměnou byla nejenom hezká
známka, ale i možnost si se
svými modely pohrát.
Mgr. Libuše Chmelařová

5. Back to school
Na návrat do školy a mezi kamarády jsme se my všichni z 5.B moc těšili.
I když nás před prázdninami čekalo jen pár společných týdnů, věděli jsme,
že si je užijeme.
Začali jsme slavnostním předáváním pololetního vysvědčení. Zúčastnili jsme
se výchovného e-koncertu Tančíme světem Filharmonie Bohuslava Martinů
ze Zlína. Koncert vedený pod taktovkou dirigenta Michaela Roháče byl pěkným zážitkem a hezkým vstupem do obnovení prezenční výuky ve škole. Připojili jsme se také k oslavám svátku Dne Země. Diskutovali jsme o nutnosti
ochrany životního prostředí a přemýšleli, jaký dárek bychom naší planetě
dali. Nezapomněli jsme ani na svátek čarodějnic, jehož oslava proběhla opět
netradičně v online prostředí různých výukových her a aplikací, ve kterých
už jsme po roce distanční výuky „jako doma“. Druhý prezenční týden výuky jsme zakončili Dnem s dopravní výchovou. Zaměřili jsme se na bezpečné
chování chodce i cyklisty v silničním provozu. K upevnění znalostí jsme využili školní deskové hry a materiály věnované ﬁrmou Federal-Mogul, které
tímto děkujeme.
Mgr. M. Šlajová a 5.B
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Školní družina Erbenova
Pokusy
Další vydařené odpoledne prožily děti ve školní družině v pátek 14. 05 Předešlá hodina ekologie se dětem moc líbila, pokusy s gumovými medvídky,
nafukovacím balónkem či gumovým vejcem, děti nadchly. A tak se těšily
na další pokračování. A co se dělo? Vytvářeli jsme velkého bublinového
hada a černobílé tanečky. Proč byl pepř k nafouknutému balónku přitahován, proč jednotlivá zrníčka pepře zůstala na balónku? Proč k vyfukování
bublin nestačí čistá voda a musíme přidávat saponát? Na tyto otázky dostaly děti odpověď a vše si mohly vyzkoušet. Odpoledne bylo velice zdařilé
a děti odcházely domů natěšené, že si pokusy doma s rodiči zkusí znovu.
Mgr. Jitka Šveidlerová, ŠD Erbenova
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Den dětí

ZUŠ F. I. Tůmy

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 01.06. Také my jsme si pro děti ve
ŠD Erbenova přichystali zábavné odpoledne Pohádkovou stezku.
Stezka měla 17 stanovišť, na kterých děti plnily úkoly.
Děti si musely úkol pozorně a pomalu přečíst, aby správně porozuměly tomu,
co mají udělat. Měly např. podle obrázku poznat pohádku, vzpomenout si,
která zvířátka pomáhala s přebíráním hrachu Popelce, kdo přelstil Koblížka,
jak lákala liška Budulínka, co potřebovala slepička, aby zachránila kohoutka,
v jaké zvíře se proměnil čaroděj v pohádce Kocour v botách, kdo zachránil
Karkulku, co se nakonec stalo z ošklivého káčátka, jak se jmenoval chlapec z
pohádky O Perníkové chaloupce apod.
Děti si se všemi úkoly hravě poradily a následující tajenku vyplnily všechny
správně. Odměnou pro ně byl pamětní list a sladkost na cestu domů.

Den otevřených dveří v ZUŠ

Jitka Bezdíčková

Hurá! Díky červnovému uvolnění jsme mohli 08.06.
pozvat děti z místních mateřských školek do naší
školy. Celé dopoledne si malí návštěvníci tvořivě
hráli, radostně tančili a nadšeně sledovali hru a výklad o různých hudebních nástrojích. Dále se seznámili s různými technikami ve výtvarném oboru
a s velkými možnostmi interaktivní tabule MultiBoard.
Jsme velice rádi,že nás děti navštívily a mohly s námi prožít inspirativní dopoledne plné hudby, tvořivého tance a zajímavého výtvarného umění. Věříme, že se mnozí z nich stanou i našimi budoucími žáčky.
Přejeme všem krásné prožití léta a již se těšíme na nový školní rok.
Vedení ZUŠ

Školní družina Drtinova

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

Koloběžky

Jak a s čím hospodaříme

V pátek 18.06. jsem se s dětmi ze ŠD Skála vydala do Mstudia v Kostelci
nad Orlicí. Zde děti byly seznámeny s jízdou na koloběžkách, které jsou
v dnešní době velmi populární aktivitou. Nejdříve proběhla krátká rozcvička a poté se děti dozvěděly o typických faktech týkající se koloběžek např.
pozdrav koloběžkářů („Trhni si nohou!“) a naučily se správně manipulovat
s koloběžkou. O vedení programu se postarala ﬁtness trenérka Šárka Slezáková z Mstudia, která si děti rozdělila do dvou skupin. Jedna polovina
dětí zkoušela jízdu na koloběžce po místním dvoře a druhá si mezitím zacvičila na posilovacích strojích a bosu (balanční balón). Skupiny se po určitém čase prohodily. Po týdnu jsme se vrátili zpět a tentokrát si vyzkoušeli
jízdu na koloběžkách v terénu. Trenérka nás vzala na cyklostezku a děti si
to moc užily. Mnohokrát děkujeme za tuto příteležitost.

Kostelecká veřejnost jistě zná naše traktory s velkým písmenem L na střeše, které jsou stálou součástí silničního provozu ve městě a v nejbližším
okolí. Ne, prázdninový příspěvek nebude o autoškole, ba ani o „traktoroškole“. Bohatý a radikálně zmodernizovaný strojový park slouží především k praktické výuce,
jejíž součástí je školní hospodářství. A na čem a s čím v roce 2021 hospodaříme?
Celková výměra obdělávané půdy činí 16,48 ha. Z toho připadá 7,48 ha
na ozimou pšenici, na 6,2 ha pěstujeme sóju a na 0,4 ha brambory. Trvalé
travní porosty, tj. louky, zabírají 2,4 ha.

Eva Langrová, vychovatelka ŠD Skála
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Také letos, stejně jako v uplynulém roce, museli jarní zemědělské práce zajistit učitelé praxe – Ing. Jaroslav Hladík, Ing. Zdeněk Kováříček a pan Roman
Švorc. Žáci oborů Agropodnikání a Zemědělec-farmář nám opět v důsledku
uzavření škol citelně chyběli. Agrotechnické lhůty, které je třeba dodržovat,
se na to, zda v zemi řádí koronavirus, neptají…
Jsme samozřejmě zvědavi na letošní výnosy pěstovaných plodin. Loňská
čísla byla lichotivá: pšenice – 7,8 t/ha, soja – 2,8 t/ha, brambory – 28 t/ha.
Brambory pěstujeme pro potřebu školní kuchyně, seno a slámu využíváme
v našem školním drobnochovu.
A jaké nejnovější mechanizační prostředky pro zemědělské práce používáme?
Kolové traktory – Zetor 140 HSX FORTERRA, NEW HOLLAND TD5.95, Malotraktor Kubota B 2420, nesený postřikovač AMAZONE UF 901, secí stroj
AMAZONE 2500 Special s rotačním kypřičem, lis na kulaté balíky Kverneland
6516, rozmetadlo průmyslových hnojiv Amazone ZA – V, rozmetadlo statkových hnojiv RUR 60 a fekální návěs MFN – 2000. Nejnápadnější z našich
strojů je ovšem sklízecí mlátička (obilní kombajn) NEW HOLLAND TC 4,90.

Věřme, že příští školní rok už nebude poznamenaný protiepidemickými
opatřeními a proběhne tak, jak jsme zvyklí…
PaedDr. Ladislav Miček, učitel SZeŠ a SOU CHKT

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

Mažoretky Saﬁra
To, že mažoretky Safira mají dvě základny, jednu v Kostelci a druhou
v Borohrádku, to už víte. Tentokrát přijela děvčata z Borohrádku na soustředění k nám do Kostelce, kde máme nově zrekonstruovanou tělocvičnu v Havlíčkově ulici. Velké nadšení sklidil zrcadlový sál. Holčičky mohly
pozorovat samy sebe, co dělají špatně a chybu napravit i bez nápovědi
trenérek. Program byl opravdu pestrý, základy baletu vystřídala gymnastika, nářadí, práce s hůlkou a třásněmi. Odměnou za dřinu bylo cvičení
na trampolínkách a výroba oddílových triček. Co dodat, když odcházejí
z tělocvičny spokojené děti, je spokojená i trenérka.
za oddíl Safira Lenka Malíková, Petra Nedvídková
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KOSTELECKÝ GLADIÁTOR – 2. ROČNÍK
V sobotu 22.05. se konal 2. ročník závodu Kostelecký Gladiátor. Předem
přihlášení závodníci začali chodit k 14 hodině, aby za sebou postupně
startovali po dvou minutách. Na trati je čekala řada překážek na zemi,
nad vodou, či mezi stromy. I přes tuto složitou dobu byl o závod veliký
zájem, o čemž svědčí startovní listina, která čítala 66 závodníků. S těmi
nejmladšími běželi rodiče, někteří starší měli na trati trenéry či kamarády.
Vyhlášení výsledků proběhlo online a dekorování vítězů bylo následující
úterý před DDM. Chceme tímto moc poděkovat nejen rodičům a samotným závodníkům za účast, ale především externím vedoucím na stanovištích, bez kterých by tento závod nemohl být realizován. Celkové
výsledky, fotografie a video z akce můžete shlédnout jak na stránkách
www.ddmkostelec.cz, tak i na facebook profilu DDM.

DEN DĚTÍ ANEB ZÁMECKÁ
POHÁDKOVÁ STEZKA
Pracovníci a přátelé DDM Kostelec přichystali na Den dětí pohádkovou
trasu v areálu místního zámku. Na celkem devíti stanovištích se děti se
svými rodiči mohli seznámit s bytostmi z klasických českých pohádek
a plnit u každé z nich úkol. Jako první potkali princeznu Arabelu, která si
děti vyzkoušela ze zvířecí řeči. Před zámkem na trůnu čekal král Já První
se záludnou otázkou- Jako co mě máte rádi? Na třetím stanovišti děti pomáhaly vodníkovi a čertovi s lovem ryb pro Elišku ze mlýna. U pomáhání
se zůstalo i u Popelky, která měla problém s přebíráním luštěnin. Na pátém stanovišti se návštěvníci museli vykoupit Lotrandově loupežníkům
a pomoci jim s přípravou tábořiště. O kousek dál čekal Dařbuján se
Smrťákem a úkolem rozdělit zdravé potraviny od těch nezdravých. Kočičí
obratnost děti musely dokázat na dovednostní dráze Kocoura v botách.
Na osmé zastávce návštěvníci pomáhali s čarováním a mícháním lektvarů popletené Saxáně. Nejodvážnější úkol připravili Jeníček a Mařenka,
ve kterém děti musely uloupnout perníček z chaloupky zlé ježibaby.
Poté už zbývalo pár metrů do cíle, kde na úspěšné poutníky pohádkovou
stezkou čekala zasloužená odměna. Doufáme, že si návštěvníci slunečný
a pohádkový Den dětí užili stejně, jako si ho užili pohádkové postavy.
výsledky, fotografie a video z akce můžete shlédnout jak na stránkách
www.ddmkostelec.cz, tak i na facebook profilu DDM.

Závodníci zdolávali celkem dvanáct stanovišť.

NOVÉ EKOLOGICKO-NAUČNÉ TABULE
V SEYKOROVĚ PARKU

Závodníci zdolávali celkem dvanáct stanovišť.
Vítězové svých kategorií:
1.–2. třída: Valentýna Havlová (dívky), Jakub Hrubý (chlapci)
3.–5. třída: Sára Turynková (dívky)*, Jan Kotlář (chlapci)
6.–7. třída: Klára Bechná (dívky), Vojtěch Hrubeš (chlapci)
* absolutní vítěz všech kategorií

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže
v Seykorově parku již skončila a při
této příležitosti se prostor před DDM
využil na instalování novýchekologicko – naučných tabulí. Děti si
budou moci sami na tabulích vyzkoušet, jaké věci se dávají do různých odpadkových košů, přečíst si,
jak dlouho trvá rozklad jednotlivých
výrobků či obalů, nebo se dozvědět
něco o stromech ve zdejším parku.
Součástí tohoto prostoru budou
i nové lavičky a koše na tříděný odpad. Vše v krásném přírodním materiálu ze dřeva. Tabule a koše na tříděný odpad jak venku, tak i uvnitř
pokračují v ekologickém trendu, kterému chceme jít co nejvíce naproti.

TÁBORY JIŽ
V SEYKOROVĚ
PARKU
Důležitá zpráva pro rodiče a děti je, že se letošní příměstské tábory
již budou organizovat
v DDM v Seykorově
parku.
Sára Turynková – absolutní vítěz všech kategorií..
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Kostelecký okrašlovací spolek
Zelená křižovatka
Slovo brigáda ve mně vždy vyvolávalo odpor a taky vzdor. Nikdy mě nenapadlo, že se budu na brigádu tolik těšit. Konečně. Sluníčko vylézá a kovid
zalézá. Tak jsme si dovolily se zase sejít na naší Zelené křižovatce. Vyplet,
ostříhat, zastříhat, upravit. Když je hotovo, tak odměna v konečně otevřené
Vodárně. Ale i u občerstvení probíhá velká diskuze a plány. Debata o konečné
podobě zdi u zastávky. Víme, že názorů bude spousta, ale u nás zvítězil návrh komiksových postav a celkové modernizace. Bude to zase něco nového
a malba upoutá návštěvníky našeho města hned po vystoupení z vlaku.
Také připravujeme akci pro všechny děti. Využijeme loňského úspěchu a velkého množství lidí na náměstí v rámci Kosteleckého posvícení. Kdo si bude
chtít chvilku odpočinout a nechat děti zasportovat a zasoutěžit, tak nás najde v Jiráskově parku u náměstí.
Velkou akci také připravujeme na září pro školky a školy na koupališti.
Ačkoli nejsme nejmladší a víme, že máme mezi lidmi dost přezdívek, je nám
to jedno. Jsme po dlouhé době plny elánu a těšíme se na Vás a společné akce.
Dana Bečičková, Blanka Miklová KOS

SPCCH
Informace pro členy
ZO SPCCH Kostelec nad Orlicí.
V rámci rozvolňování po Covidové pandemii,naplánoval výbor činnost
na druhé pololetí 2021. S ohledem na skutečnost, že jsme byli velmi
dlouhou dobu doma, dovolili jsme si i pro letošní rok zrušit prázdninové volno.
Plán činnosti na druhé pololetí2021
Červenec
08.07. je naplánován výlet do Litomyšle, spojený s návštěvou zámku,
klášterní zahrady, katedrály, muzea domečků a hraček a zahradnické
školky. Při zpáteční cestě navštívíme karosářské muzeum a minipivovar ve Vysokém Mýtě. Cena zájezdu je 200Kč na osobu. Zúčastnit se
mohou i nečlenové ZO. Odjezd autobusu je v 08:00 od ZŠ na náměstí.
V červenci je v plánu návštěva M studia Kostelec nad Orlicí pod vedením paní Š. Slezákové. Datum bude upřesněn dle dohody.
Srpen
05.08.bude společné setkání v KC od 14:00, kde budou vystavovat své
práce naše členky – malování paní Blanka Matějusová a paličkování
paní Milena Limmlová.
Září
09.09. ve 14:00 v KC – přátelské posezení – zážitky z dovolené.
Říjen
07.10.od 14:00 v KC se bude konat výroční členská schůze. Výbor očekává hojnou účast členů ZO. Po ukončení schůze nám zahrají harmonikáři
„Kluci z Hor“.
Listopad
Na listopad plánujeme jednodenní Vánoční jarmark, který bychom rádi
uskutečnili v termínu od 22.11. do 26.11. termín konání bude upřesněn
s ohledem na volnou kapacitu na SK Rabštejn.

KOS – nová stěna

Prosinec
16.12.od 14:00 v KC, bude vyhodnocení činnosti naší ZO a závěr roku
proběhne již tradičně za účasti harmonikářů „Kluci z Hor“.
Všem přejeme mnoho pevného zdraví a zveme vás na naše akce a zároveň mezi sebe rádi uvítáme nové zájemce o členství v naší organizaci.

Malovaná stěna lemující zastávku ČD již dlouho trpěla klimatickými vlivy,
které způsobily zánik barevnosti. Stěna volala po novém povrchu, což se
právě teď daří zrealizovat a můžete se těšit na zcela nové graﬃti, propagující
řadu subjektů a míst ve městě a okolí. Je nám líto, že utrpí přilehlá zeleň,
ale věříme, že se s naší pomocí brzy vrátí do své původní krásy a jak travnatý
pás, tak linie maleb bude tvořit ucelený a netradiční přírodní obraz.
J. Blažková

Za výbor ZO SPCCH Předsedkyně ZO SPCCH Blanka Matějusová

Kosmetika
HANA AL NAAMI-KLEJMOVÁ
ZNOVU OTEVŘENO BEZ KOMPLIKACÍ
-
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PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
ŠPIČKOVÉ BARVY NA PERMANENTNÍ MAKE-UP
GALVANICKÁ ŽEHLIČKA
Komenského 649,
LÍČENÍ
Kostelec nad Orlicí
DEPILACE
NEHTOVÁ MODELÁŽ
www.hanaalnaami.webnode.cz
KOSMETIKA ZN. CHRISTINA
+420 736 184 640
LYMFODRENÁŽ
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SPORT
Mažoretky Marlen na On-line šampionátu!
Po dlouhé roční pauze se kostelecké mažoretky Marlen konečně dočkaly první soutěže. Ve dnech 29.–30.05. se uskutečnil On-line šampionát
CMA,naší domovské asociace. Jelikož šlo o zcela novou formu soutěže,
bylo potřeba velkého plánování a rozmýšlení, jak takovou akci zorganizovat co nejlépe. Finální podoba byla taková, že dívky měly, stejně jako
na klasických soutěžích, pouze jediný pokus, který porota okamžitě zhodnotila. Veškerá komunikace probíhala skrz živé vysílání, týmy se střídaly
jednotlivě dle harmonogramu. Videa bylo možné zhlédnout na Instagramu, což byl hlavní kanál,přes který hodnotila výstupy porota, a dále si veřejnost mohla pustit stream na Youtube, avšak s menším zpožděním.
Kostelec nad Orlicí reprezentovalo 5 vystoupení – jedno sólo a čtyři dua.
Na startovních listinách bylo vidět, jak moc všem skupinám z celé republiky chybí závodní atmosféra, neboť jednotlivé kategorie praskaly ve švech
a původně jednodenní soutěž musela být rozšířena na dva dny.
Den první byl ve znamení hůlkových choreograﬁí, kde nás reprezentovalo
duo - Ema Chaloupková a Natálie Reková. Hůlka již pár let nepatří k našemu hlavnímu zaměření a na trénincích jí není věnováno příliš prostoru.
Holky se i přesto stále snaží učit nové a nové prvky a mezi kadetkami se
umístily na 14. místě.
V neděli pak přišly na řadu pompony, tedy kategorie, ve kterých naše ambice sahají k příčkám nejvyšším. Dopoledne v kategorii kadetek soutěžilo
duo - Viktorie Janáčková a Žanet Pešková. Tato dvojice Marleneknasadila
laťku vysoko, vlastně úplně nejvýše, protože se umístila na 1. místě a porazila dalších 15 soupeřek z celé republiky. Odpoledne jsme se přesunuly
do kategorií juniorek a seniorek. Nejprve se se sólem představila Ela Janáčková, která se utkala s dalšími 22 soupeřkami a v jedné z nejnabitějších kategorií vytančila skvělé 6. místo. Po rychlém převleku se společně
se svojí parťačkou Lolou Lokayovou popraly o co nejlepší umístění v kategorii duo/trio. A je vidět, že jde nejen o jednu z nejsehranějších dvojic
nejen v Kostelci, ale i v republice, díky čemuž si mohly stoupnout na pomyslné bedně na třetí příčku. Posledním vystoupením mažoretek Marlen
na šampionátu bylo duo - Aneta Horčičková a Adéla Mrázová v nejstarší
kategorii. Holky se s novou choreografií, kterou nacvičily za necelé dva
měsíce, umístily na 4. místě.

Denisa Kalousková

Zase jedna podařená akce S-C-S
Ptáte se jaká? Po dlouhé době „s koronavirem“ jsme
se zase uviděli na své již 185.sešlosti. Na pátek
11.06. jsme naplánovali setkání s účastníky automobilové soutěže veteránů Vaškem a Evou Krejsovými.
V srpnu loňského roku jeli 1000 mil československých ve svém Mercedesu Benz.
Povyprávěli nám o celé soutěži, ukázali svého opečovávaného veterána, zodpověděli na všechny naše
všetečné otázky a závěrem jsme se s nimi společně
vyfotili.
Jsme rádi, že nám Krejsovi vyšli vstříc, že jsme mohli
nahlédnout pod pokličku takovéto v Česko Slovensku ojedinělé soutěže. Obohatili členy našeho S-C-S
o pěkné společné zážitky. Zajímavým vyprávěním
jsme s nimi loňskou soutěž málem prožívali, a protože příjemné prostředí vytvořilo báječnou atmosféru, odcházeli jsme nadšeni a nadmíru spokojeni.
K tomu nám přálo počasí, takže ti naši členové, kteří
nepřišli, mají čeho litovat.
Všichni účastníci sešlosti moc děkují a přejí hodně
úspěchů v letošním ročníku.
Za všechny zúčastněné předsedkyně S-C-S
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021
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Fotoreportáž
Spanilá jízda historických policejních vozidel k 30. výročí Policie ČR, 19.06.2021 v Kostelci nad Orlicí
Foto: Martin Rýdel
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Co možná nevíte?
Kožedělný průmysl nejdůležitějším výrobním
odvětvím ve městě – bývávalo …
Majitel koželužství průmyslový podnikatel Josef Seykora(*19.09.1813,
†09.04.1870) požádal dne 6. července 1858 místodržitelství v Praze o udělení jednoduchého továrního oprávnění pro provozování koželužny v č.p.
233 v Kostelci nad Orlicí. Začal po zkušenostech získaných v zahraničí provozovat koželužské řemeslo v roce 1836 v malém domku v Jirchářské ulici.
Později zaměstnával v Kostelci 25-30 odborných i jiných dělníků, výrobky
již exportoval do vzdálených zemí. Svůj podnik hodlal provozovat ve velkém
a v roce 1851 se zúčastnil všeobecné průmyslové výstavy v Londýně, kde získal zlatou medaili. Státní zakázka na výrobu vojenské obuvi udělená Josefu
Seykorovi rozhodnutím ze 16. srpna 1866 výrazně pomohla zlepšit hospodářské výsledky ﬁrmy, které mu dovolily v roce 1869 zvýšením o dvě patra
přestavět tříslárnu na sušárnu usní a v roce 1871 vystavět nové koželužské
dílny. Továrník přikoupil další objekty v ulici, hlavně Luňáčkův statek. Firma
zažívala velký rozmach. Dne 4. srpna 1870 byla ﬁrma „Josef Seykora a synové,
továrna na kůže“, Kostelec nad Orlicí zaregistrována jako veřejná obchodní
společnost (nyní je v místě ﬁrma Federal Mogul). Společníky ﬁrmy se stali

ulici a postavil si vilu s krásným parkem na Vinici (dnes Dům dětí a mládeže),
u kterého později syn František (*09.03.1875,†05.11.1930) založil dendrologicky bohatý anglický park (Seykorův park, Dolní a Horní park, Fučíkův park,
Městský park Julia Fučíka, Městský park Františka Seykory, Park kultury a oddechu, Park Na Vinici, Seykorův městský park) a nechal ho obklopit tzv. Hladovou zdí. V jihozápadní části se skleníky se nacházelo alpinum se studnou.
V roce 1935 se park stal centrem významné Krajinské hospodářské výstavy
konané v Kostelci nad Orlicí.
Počátkem 20. století ﬁrma Josef Seykora a synové koupila od spořitelny Škopův mlýn, který byl postupně přebudován na pilu a malou vodní elektrárnu.
Současně byla provedena úprava odtokové části náhonu pro přenesení části
výrobního procesu do koželužny. Elektrárna vyrobila více energie, tu nabídl
František Seykora jako přebytečnou městu Kostelci nad Orlicí.
Obnova válkou zdevastovaného hospodářství se potýkala s mnoha těžkostmi. Hlavní výrobní odvětví ve městě procházelo stagnací, ostatní průmysl

Seykorova továrna

Pohled na Seykorovu továrnu ve II. pol. 19. stol.
jeho čtyři synové, které sám vyučil doma koželužství a po praxi v cizině jim
rozdělil vedení svého rostoucího podniku. Byli jimi průmyslový podnikatel
Josef(*13.09.1839, † 20.07.1915) jeho bratři Vojtěch (*17.01.1843 †16.03.1902),
Alois (*1847, † Vídeň) a Rudolf (*05.03.1852, † 18.01.1927) Seykorovi. Syn Alois
později odchází do Vídně, kde se stal úspěšným podnikatelem. Postupně
z ﬁrmy vystoupili s výplatou zákonných podílů na podzim roku 1880 Alois
Seykora, v roce 1896 Rudolf Seykora a na podzim 1911 František Seykora.
Firma byla prvním dodavatelem Rakousko-Uherské armády. Dodávali koňské postroje, sedla pro jízdu na koni i boty jezdcům. Do Kostelce nad Orlicí
přijížděly kolem roku 1900 celé nákladní vlaky se suchými kůžemi se srstí
z Brazílie obdivované pro svoji barevnost místními. Továrna na usně ﬁrmy
Josef Seykora a synové v Kostelci nad Orlicí v roce 1900 zaměstnávala 460
dělníků a sedm úředníků a byla největším podnikem svého druhu tehdejšího Rakouska-Uherska. Většina zboží šla do zahraničí, do Itálie a Německa.
Na výstavě v Paříži získaly její výrobky cenu Grand Prix. Firma se zúčastnila
světových výstav i v Londýně a Vídni.
Josef postavil v roce 1888 za městem vilu Mírov a secesní vilu nad závodem.
Rudolf pro sebe postavil za městem v lesích vilu Sklenářku, pravděpodobně
pojmenovanou po operní pěvkyni Otýlii Sklenářové, která zde byla na návštěvě. Ve vile Rudolf bydlel. Vojtěch vybudoval dělnické domy v Trávnické
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice – červenec–srpen 2021

Busta továrníka Františka Seykory
v městském Seykorově parku po
rekonstrukci

Pomník - celkový pohled čelní 2008
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Kožedělná továrna bratří Seykorů před 120 lety

na tom nebyl o moc lépe. Po smrti otce Vojtěcha řídil továrnu syn František
spolu se strýcem Josefem. Syn Josefa Seykory, také Josef (*06.11.1867), nebyl
již tak úspěšný. Na jeho hospodaření se podepsala válka a po jejím skončení byla továrna ﬁrmy Josef Seykora a synové, Kostelec nad Orlicí dána pod
vojenskou správu, která jako dozorčí orgán tovární skupiny řídila provoz. Ani
vojenské zakázky nestačily zabránit krachu kožedělného průmyslu v Kostelci. Dluhy z období války a recese průmyslu stáhly ke dnu vlajkovou loď kosteleckého kožedělného průmyslu a ta se začala počátkem roku 1921 potápět.
Došlo k propouštění dělníků a 19. října 1922 byl provoz natrvalo zastaven.
Bez práce se ocitlo 211 osob. V říjnu 1924 byl podnik exekučně vydražen spolu s pilou a elektrárnou. Ostatní objekty a pozemky byly prodány. František
koupil Podhorní mlýn a nad ním Staročeskou chaloupku.
František Seykora po zchudnutí rodiny majetek i s parkem a vilou odkázal
městu s tím, že po jeho smrti bude popel s ostatky vhozem do Divoké Orlice. Město ale pietně uložilo jeho ostatky do parku pod mramorový pomník
zřízený díky kosteleckému Muzejnímu spolku. Pomník byl rekonstruován
v roce 2008 a doplněn o bustu Františka Seykory.
lfal

Pohled do minulosti
KRAJINSKÁ VÝSTAVA V KOSTELCI NAD ORLICÍ
Dne 17. července uplyne celých 86 let od doby, kdy se v našem městě otevřely brány Krajinské výstavy. Byla to událost hodná historie Kostelce nad
Orlicí. Naše město bylo vybráno pro tuto akci pro svoji vhodnou polohu,
vlakové a autobusové spojení, vzornou úpravu a čistotu, i jeho komunikací. Navíc mělo i na tak malé město s 5 400 obyvateli řadu škol, státních
a reprezentačních budov pro umístění výstavních exponátů z oboru průmyslu, zemědělství a kultury nejen města, ale i širokého okolí a kraje.
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Platí od 13.6.2021 do 11.12.2021

950151 Jeseník-Hradec Králové-Praha

Přepravu zajišťuje: ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, provozovna Jeseník, tel. 597 827 430, www.arriva.cz
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% Branná,,průtah ........................................
26 7
% Jindřichov,,žel.st. .....................................
32 8
Hanušovice,,Potraviny ............................
40 9
% Malá Morava,,pohostinství ......................
45 10
% Králíky,Červený Potok,u kostela .............
49 11
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15 23 ...
14 00 ...
...
...

...
...
...

16 40

... 15 23 ...
... 14 00 ...
... ... ...

18 43

MHD zastávka s možností přestupu na městskou
ß

hromadnou dopravu
zastávka s možností přestupu na metro

zastávky

nejede od 13.6.21 do 11.12.21

Na lince platí tarif vyhlášený ARRIVA MORAVA a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech.
Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze nebo přesahující hodnotu 5.000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči.
V případě dotazů a reklamací kontaktujte naše zákaznické centrum na telefonním čísle +420 725 100 725 nebo na e-mailové adrese info@arriva.cz.
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s jízdenkou v předprodejní síti skupiny ARRIVA a na jizdenky.arriva.cz nebo přímo ve vozidle. Informace o místech prodeje jízdních dokladů jsou uvedeny na webových stránkách www.arriva.cz
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<bC/:-CIʥ
gbI:-CI
SE ŠKODA AUTO
Vstup ZDARMA

<bC/:-CI

gbI:-CI

ZÁMECKÝ PARK,

PRORUBKY,

Wy*CIrC:CCIg

$Ib<Ir*Y-]b

9. 7. | 21:30 - Proti vlastní krvi

1. 7. | 21:30 - Šarlatán

(titulky, 98 min.)

10. 7. | 21:30 - Dolittle

ɂÝºĀÄÄȮǜǜǣÃ«ÄȳɃ

8. 7. | 21:30 - Ýä«ÄÄä

ɂÝºĀÄÄȮǜǛǝÃ«ÄȳɃ

16. 7. | 21:30 - Láska na druhý pohled

ɂÝºĀÄÄȮǣǞÃ«ÄȳɃ

15. 7. | 21:30 - Ëôºû

ɂä«äé½ºûȮǜǜǢÃ«ÄȳɃ

17. 7. | 21:30 - 8Ăº[ËÄ«

ɂÝºĀÄÄȮǤǢÃ«ÄȳɃ

22. 7. | 21:30 - :«Ä£ËôÖËÃÝä

ɂÝºĀÄÄȮǤǤÃ«ÄȳɃ

23. 7. | 21:30 - <ûBä¨

ɂÝºĀÄÄȮǜǛǝÃ«ÄȳɃ

29. 7. | 21:30 - Kolonie

(titulky, 89 min.)

24. 7. | 21:30 - Bò·ÖÝÖ«äËÃ

ɂÝºĀÄÄȮǜǜǛÃ«ÄȳɃ

19. 8. | 21:00 - TÛÝºËÝä«ÃÙäôü¨

ɂä«äé½ºûȮǜǛǡÃ«ÄȳɃ

ɂä«äé½ºûȮǜǝǣÃ«ÄȳɃ

Kontakt:

ɴǟǝǛǝǝǝǤǤǛǞǛǞ

Kontakt:

ɴǟǝǛǝǝǝǤǤǛǞǛǞ

Adresa:

Ù½ĀÃº¨ËÖÙºéȮ
TË½ºËôËÄÃÝäǜǟǞǟȮ
Wû¨ÄËôÄ:ÄĂÄËé

Adresa:

$Ëä½Ëô¨Û«ßäTÙËÙéºûȮ
TÙËÙéºûǟȮ<«Ùº

GPS:

ǠǛȳǝǜǜǠǛǢȮǜǡȳǞǞǤǞǜǝ

GPS:

ǠǛȳǜǡǠǤǝǝȮǜǡȳǝǢǡǞǡǢ

ȩº«ÄË·ÖÛÝäéÖÄôĂûÖò½¨Ë«ÄûÖÛĀäºÃÖÙË·ºȳ

~ÃÝäÄÄ«]:IgbIÖËÖÛ½ËĂÄ
B$ºÙäûËÙĂÖËÖËÙÄÄÖË·~WBȰ
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RODINNÝ FESTIVAL
[]:IgbI
[I<C-:<IgC/[<bB
SPORTOVNÍ AREÁL SOLNICE, 29. SRPNA 2021
~b::9:00

KAPELA MIRAI
b[:z[TIWbIrC/TWI%WB
bW-C/:I<I:-
b[bIr/8/~y
*TWIT$Wg

Vstup ZDARMA
º«ÖËÛ]:IgbI
ôÝÖË½éÖÙ«ÝÃÝäÃ[Ë½Ä«

Odměňte
mazlíčky
za jejich
služby
A MY ODMĚNÍME VÁS!

Kupujte
K
upujte
pochoutky
pochoutky
SNAX
SNAX a soutěžte
soutěžte
Phone 1
2
o iiPhone
12
a ttisíce
dalších
isíce d
alších
ccen
en
cen.

Kostelec nad Orlicí
Pochoutky SNAX jsou poctivou odMĚNOU
za služby našich mazlíčků.
Vyrábíme je jen z ryze přírodních ingrediencí na
našem původním statku v podhůří Orlických hor.
Kolik SNAX odMĚN si zaslouží váš pes nebo kočka?

BUĎTE VE HŘE O iPHONE 12
a tisíce dalších cen!
Soutěžní kódy najdete v každém
balení Fitmin Purity Snax.
Vyhrává každý!

Pochoutky Purity Snax koupíte
v prodejně v Kostelci nad Orlicí.

ﬁtmin.cz/odmena
termín soutěže: 7.6. - 8.8. 2021

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 08. 08. 2021.

