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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
dovolte mi prvně malé ohlédnutí za kulturními a společenskými
akcemi, které se v našem městě za poslední měsíc uskutečnily.
V důsledku koronavirové pandemie po dvou letech opět proběhl
tradiční zářijový Hudební festival F. I. Tůmy. Ten, jak je nám známo,
nese jméno výjimečného kosteleckého rodáka Františka Ignáce
Antonína Tůmy. První festivalový koncert se konal ve čtvrtek 02.09.
v Zrcadlovém sále Nového zámku. Jemu v rámci doprovodného
festivalového programu předcházela beseda o životě a díle tohoto
významného hudebního skladatele z období přechodu mezi barokem a klasicismem, kterou provedl Jan Zemen, violoncellista a pedagog Konzervatoře Pardubice.
Autorova hudba také večer s názvem Vzpomínka na F. I. Tůmu rámovala. Na začátku zazněla skladatelova Sinfonia č. 8 G dur pro
smyčce a continuo, v závěru druhé poloviny pak Partita in d pro
smyčce a cembalo v podání souboru Barocco sempre giovane. Sólistou večera byl přední český klasický kytarista Lubomír Brabec, jehož
ansámbl doprovodil v překrásných barokních koncertech – d moll
Johanna Sigismunda Weisse a D dur Antonia Vivaldiho. Posluchači
si u proslulého umělce jako přídavek vytleskali Largo z loutnového
koncertu Johanna Sebastiana Bacha. Velký úspěch rovněž sklidili
hráči z ansámblu Barocco sempre giovane za vedení mimořádné
houslistky Ivy Kramperové. V jejich excelentním a jiskřivém podání s mladistvým a energickým nábojem dále zaznělo Divertimento
F dur KV 138/125c „Salcburská symfonie č. 3“ a další dvě věty ze
známých mozartovských divertiment hudebníci přidávali.
Koncert Filharmonie Hradec Králové v děkanském kostele sv. Jiří
v Kostelci nad Orlicí k programu Hudebního festivalu F. I. Tůmy
již neodmyslitelně patří. Na jeho letošním XVIII. ročníku v neděli
12.09. - pod taktovkou dirigenta Andrease Sebastiana Weisera –
orchestr provedl skladby klasicistních autorů První vídeňské školy.
Divertimento pro smyčcový orchestr č. 1 D dur KV 136 Wolfganga
Amadea Mozarta a slavný Houslový koncert D dur op. 61 Ludwiga van Beethovena. Ten přednesl vynikající houslista slovenského
původu Milan Paľa. S účinkujícími umělci se i na tomto koncertě
posluchači rozloučili ovacemi ve stoje.
Na organizaci festivalu, jehož hlavním pořadatelem je Město Kostelec nad Orlicí, se dále podíleli: Agentura KINSKÝ Art Media, Nový
zámek Kostelec nad Orlicí, Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí a Římskokatolická farnost-děkanství Kostelec nad
Orlicí. Program se konal za laskavé podpory Královéhradeckého
kraje a partnerů Tiskárny AG TYP, Tiskárny TISK AS, společností
STATING a AQUA Servis.

Po dvou letech také úspěšně proběhlo 19. Kostelecké posvícení s multižánrovým festivalem. Jeho celodenní zábavný program
určený všem generacím oživil Palackého náměstí v sobotu 18.09.
Program jako vždy zahájily kostelecké Mažoretky Marlen, Rytmy
sběrného dvora Davida Andrše a Kangoo jumps M studia Kostelec nad Orlicí. U příležitosti 150. výročí od založení sboru hasičů
v našem městě měli návštěvníci mj. příležitost vyzkoušet hasičskou
techniku i výstroj. Na hlavním pódiu se vystřídali: Míša Růžičková
se svým Pohádkovým lesním královstvím, legendární bejbypanková kapela Kašpárek v rohlíku, Jaroslav Břeský se svojí Freddie Mercury – Tribute show, oblíbení členové Black Buřiňos, rapper Lipo,
s electroswingovou formací Mr. Moos. Závěr patřil herečce a spisovatelce Berenice Kohoutové. V rámci posvícení, které jako obvykle
moderoval Jan Dušek, proběhl i tradiční charitativní jarmark, jeho
výtěžek byl věnován chlapci Zdendovi, který se narodil se vzácným
onemocněním spinální maskulární atroﬁe.
Na organizaci letošního posvícení a multižánrového festivalu se spolu s Městem Kostelec nad Orlicí podílel KOS - Kostelecký okrašlovací
spolek, DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí, Hasiči Kostelec nad Orlicí
a pan Jaroslav Rázek. Tento program se konal za podpory partnerů:
Tiskárna AG TYP, společností STATING a AQUA Servis.
Ačkoli společnost stále čelí mnoha protiepidemickým opatřením,
všechny akce se nakonec těšily poměrně hojné účasti. Ještě jednou
děkuji všem partnerům i kolegům z Městského úřadu v Kostelci
nad Orlicí a všem dalším lidem, kteří se na společenském a komunitním životě v Kostelci nad Orlicí podílejí. Organizátoři takových
programů s ohledem na epidemická opatření čelí řadě nelehkých
úkolů, které pořádání zásadně stěžují. Jsem rád, že se v našem městě nadále koná řada kvalitních kulturních produkcí a děkuji také
vám všem, kteří se jich i v této složité době účastníte a svou návštěvou je přes všechny překážky podporujete.
Stejně tak bych vás rád vyzval k účasti na letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které jsou vyhlášeny na 08. a 09.10. tohoto roku. Vlastní hlasování se uskuteční
(volební místnosti budou otevřeny) v pátek 08.10.2021 od 14:00
do 22.00 a v sobotu 09.10.2021 od 08:00 do 14:00. Do těchto voleb
bylo v našem kraji zaregistrováno celkem 17 politických stran, hnutí
a koalic. Hlasování do Parlamentu České republiky v Kostelci nad
Orlicí proběhne ve volebních místnostech celkem sedmi volebních
okrsků.
Děkuji vám a přeji klidný čas podzimní.
František Kinský, starosta města

Foto: Z. Fabiánek
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ze dne 26.07.2021
schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor
č. 180/2021 na pronájem 2 nebytových
prostor označených č. 1205/24 a 1206/24
umístěných v 1. PP budovy čp. 1205-1206
v ul. Jirchářská v Kostelci nad Orlicí se Společenstvím vlastníků Jirchářská 1205 a 1206,
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 1205, IČ: 25963627
na dobu určitou s účinností od 01.08.2021
do 31.07.2023.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 20.
souhlasí
s určením Základní školy Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí k poskytování bezplatné
přípravy k začlenění žáků cizinců plnících
povinnou školní docházku do základního
vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků
s účinností od 01.09.2021.
ze dne 09.08.2021
schvaluje
příkaz k obchodování zemního plynu v rámci
sdružených služeb dodávky zemního plynu
pro odběr do 630 MWH pro rok 2022 2023.
příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové
hladině nízkého napětí pro rok 2022 2023.
smlouvu o dílo na vedení a zpracování monitoringu ve městě Kostelec nad Orlicí - SD2111
se společností EFektivní OSvětlování s.r.o.,
se sídlem 470 01 Česká Lípa, Děčínská 509,
IČ: 27267806.
smlouvu na realizaci koncertu Berenika Kohoutová v rámci 19. Kosteleckého posvícení
dne 18.09.2021 se společností RedHead Music s.r.o., se sídlem 170 00 Praha 7- Holešovice, Tusarova 791/31, IČ: 02489881.
smlouvu o uměleckém vystoupení Míša Růžičková Pohádkové lesní království v rámci
19. Kosteleckého posvícení dne 18.09.2021
s paní Michaelou Růžičkovou, se sídlem
742 85 Vřesina, U Kříže 733, IČ: 88383181.
smlouvu na realizaci koncertu Lipo v rámci
19. Kosteleckého posvícení dne 18.09.2021
se společností RedHead Music s.r.o., se sídlem 170 00 Praha 7- Holešovice, Tusarova
791/31, IČ: 02489881.
smlouvu na realizaci koncertu Kašpárek
v rohlíku v rámci 19. Kosteleckého posvícení
dne 18.09.2021 se společností Ameba Production, spol. s r.o., se sídlem 110 00 Praha 1,
Těšnov 1163, IČ: 25617303.
smlouvu o dodání uměleckého pořadu
v rámci XVIII. Hudebního festivalu F. I. Tůmy
dne 12.09.2021 s obecně prospěšnou společností FILHARMONIE Hradec Králové,
o.p.s., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/5, IČ: 27504247.
darovací smlouvu na poskytnutí ﬁnančního
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daru ve výši 20.000 Kč manželům xxxx, bytem xxxx za účelem humanitární pomoci.
souhlasí
s vyvolávací cenou ve výši 1.900 Kč/MWh
pro nákup elektrické energie na ČMKBK pro
rok 2022 - 2023 pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřízené organizace.
s vyvolávací cenou ve výši 700 Kč/MWh pro
nákup zemního plynu na ČMKBK pro rok
2022 - 2023 pro Město Kostelec nad Orlicí
a jím zřízené organizace.
nesouhlasí
s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši
10.000 Kč evidované církevní právnické
osobě Oblastní charita Pardubice, se sídlem
530 02 Pardubice, V Ráji 732, IČ: 46492160.
neschvaluje
snížení nájemného za pronájem prostor
v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí
pobočnému spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem 51741,
Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 69,
IČ: 75032546.
ze dne 23.08.2021
schvaluje
dohodu pro rozdělení kapitálu mezi
vlastníkem a provozovatelem pro výpočet
přiměřeného zisku z použitého kapitálu - odpadní voda k 31.12.2020 se společností AQUA
SERVIS, a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
dohodu pro rozdělení kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu - pitná voda
k 31.12.2020 se společností AQUA SERVIS,
a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
smlouvu o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 2345/39 - ostatní plocha o výměře
1290 m2, nacházející se v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí se společností MONIKA AUTO
s.r.o., se sídlem 518 01 Dobruška, Orlická 977,
IČ: 05642205 na dobu neurčitou s výpovědní
dobou tří měsíců s účinností od 01.09.2021.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 21.
smlouvu o dílo o zajištění uměleckého výkonu s panem Jaroslavem Břeským, se sídlem
289 06 Sány, U Cidliny 244, IČ: 74993828.
darovací smlouvu číslo FD 5/2021 o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí ve výši 5.000 Kč se spolkem
Sportovní klub Turista Kostelec nad Orlicí,
z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 533, IČ: 71228942.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory Drobné veřejně
prospěšné a mimořádné aktivity, malé projekty takto:
10.000 Kč Oldřichu Procházkovi, se síd-
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lem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Luční 1367,
IČ: 04122062 účelově vymezená dotace: Parohy 2021;
9.730 Kč Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad
Orlicí, z. s. se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, IČ: 26670305 účelově vymezená dotace: Návštěva koncertu Concertino
Praga 2021;
10.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Kostelecká Lhota, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 5,
IČ: 71182179 účelově vymezená dotace: Loučení s prázdninami.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí, oblast podpory Kultura mládeže
i dospělých takto:
10.000 Kč Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad
Orlicí, z. s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Tyršova 17, IČ: 26670305 - Vzdělávací
zájezd výtvarného oboru - výstavy;
5.000 Kč Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Jiráskovo náměstí 69, IČ: 75032546
Kulturní akce ZO SPCCH z.s. Kostelec nad
Orlicí v roce 2021;
15.000 Kč Oldřich Procházka, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Luční 1367,
IČ: 04122062 - Voodoo karneval 2021;
10.000 Kč Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad
Orlicí, z. s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Tyršova 17, IČ: 26670305 - Muzikál
Rebelové.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí takto:
5.000 Kč Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 69,
IČ: 75032546 - Zdravý životní styl;
23.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Kostelecká Lhota 5, IČ: 71182179 Podzimní soutěž Posvícenská zábava.
poskytnutí ﬁnančního prostředku z účelově vymezené dotace z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí, oblast podpory: Sport
jednorázové akce ve výši 20.000 Kč pro Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stadion 543,
IČ: 46460829 - Výlet pro mládež ku příležitosti ukončení sezóny.
ﬁnanční prostředky poskytnuté z účelově
vymezené dotace z rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí takto:
6.900 Kč DÁMSKÉMU KLUBU SLAVĚTÍNA,
z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Kostelecká Lhota 24, IČ: 01519387: Polepšovna pro děti interaktivní hrátky s pekelnými čerty ukončené Mikulášskou nadílkou;
10.000 Kč Junák - český skaut, středisko
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Kostelec nad Orlicí, z. s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Lom 1, IČ: 15040771: Celoroční činnost skautského střediska v Kostelci nad Orlicí v roce 2021.
kupní smlouvu č. 0219/2021 na prodej nákladního požárního vozidla Volkswagen
Transporter T4 s panem Danielem Šíbou,
bytem 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova
27/14, IČ: 41131827.
darovací smlouvu č. KVA-JJ-21-036-SR se
společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem
293 01 Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř.
Václava Klementa 869, IČ: 00177041.
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 02.08.2021.
souhlasí
se zveřejněním výzvy dotačního programu
Kultura mládeže i dospělých pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí na základě Pravidel pro poskytování
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dotací z rozpočtu města Kostelce nad Orlicí
dle předlohy.
bere na vědomí
informaci starosty města o odvolání pana
Tomáše Sršně z pozice velitele Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Kostelec nad
Orlicí ke dni 31.08.2021.
informaci starosty města o jmenování pana
Bc. Jiřího Lásky do pozice velitele Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Kostelec nad
Orlicí s účinností ode dne 01.09.2021.
odvolává
z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí pana Tomáše Sršně
ke dni 31.08.2021.
jmenuje
do funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí pana Bc. Jiřího Lásku
s účinností ode dne 01.09.2021.
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ze dne 06.09.2021
schvaluje
smlouvu o nájmu na pronájem areálu Měst-

ského stadionu Kostelec nad Orlicí se spolkem Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí, z.s.,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stadion 543, IČ: 46460829, a to na dobu určitou do 30.09.2031 za roční nájemné ve výši
1.000 Kč bez DPH.
smlouvu o nájmu na pronájem prostor, a to
garáže č. 6 o výměře 54 m2 umístěné v budově bez čp./če, jež je součástí pozemku parc.
č. 2345/30 - zastavěná plocha a nádvoří nacházejícího se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
s panem xxxx, bytem xxxx na dobu určitou
s účinností od 01.12.2021 do 30.11.2026.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 22.
smlouvu o vytvoření a užití uměleckého výkonu s panem Michalem Dvořáčkem, bytem
551 01 Jaroměř, Na Cihelnách 230.
nesouhlasí
s poskytnutím ﬁnančního daru pro spolek
NAŠE ODPADKY, z.s., se sídlem 691 62 Uherčice, Uherčice 339, IČ: 10722289.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ŘÍJEN–LISTOPAD 2021
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00

17.10.
MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169 , Vamberk, 602 514 715
23.10.
MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 721 200 244
24.10.
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou, 494 534 841

02.10.
MUDr. Handl Jindřich st.
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou, 604 878 560
03.10.
MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 696
09.10. MDDr. Matoušková Lucie
Kvasinská 129 , Solnice, 602 152 873
10.10.
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127 , Opočno, 494 621 665
16.10.
MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou, 775 224 093

28.10.
MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 783
30.10.
MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 697
31.10.
MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno, 494 667 628
06.11.
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice, 494 322 706
07.11.
MDDr. Handl Kapolková S.
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou, 604 878 560

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

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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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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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Žít spolu - je to výzva!?

MEZIGENERAČNÍ
KONFERENCE
PŘEDNÁŠKA JERONÝMA KLIMEŠE:
Psychologie životního oblouku - life span psychology
aneb když jdete na výlet, vezměte si pláštěnku...

14. 10. 2021
od 9:00 hod. do 16:00

Program:
I. blok - Jak podporovat mezigenerační vztahy
II.blok – Vztahy v rodině
- přednáška dr. Jeronýma Klimeše

v Sálu zastupitelstva, Pivovarské nám. 1245
III. blok – Sendvičová generace, aneb péče
napříč generacemi

Pro více informací jděte na http://www.kr-kralovehradecky.cz/mezigeneracni-konference-321683/
nebo kontaktujte na tel.: 728483919 nebo emailem: jana.frohlichova@mpsv.cz
Konference je zdarma. Je možné se účastnit jednotlivých bloků. Během konference bude zajištěno zdarma hlídání dětí. Hlídání dětí je třeba nahlásit předem.

Bílá pastelka 2021
Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic!
Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opatřeními se letos
sbírka Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11.–13.10.,
v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým
lidem vidět svět.
Minulý ročník sbírky Bílá pastelka, na němž se v podobě nižšího počtu dobrovolníků podepsala covidová pandemie, je za námi. V tom letošním se opět
v půlce října po celém Česku rozběhne na 2 000 dobrovolných dvojic. Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR kódem a s logem sbírky na tričku budou
dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pastelky symbolizující podporu lidem se
zrakovým postižením. Výtěžek sbírky je určen na zajištění speciálních služeb
pro nevidomé a slabozraké poskytované v rámci celé České republiky. Každý,
kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik chůze
s bílou holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěšných projektů. Značná část prostředků putuje na pomoc s návratem zpět
do běžného života lidem, kteří přišli o zrak v dospělosti. TV spot pro kampaň
2021 Bílá pastelka pomáhá vidět svět namluvil herec Kryštof Hádek a na obrazovkách jej lidé uvidí v září a v říjnu ve vysílání charitativních spotů v ČT. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,
která v květnu oslavila 25. výročí svého založení, ve spolupráci s jí založenými
obecně prospěšnými společnostmi Tyﬂoservis a krajskými TyﬂoCentry.
Kontakt:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.
Ing. Radek Šváb, koordinátor sbírky
Tel.: 221 462 453, 778 768 390, e-mail: svab@sons.cz,
Lucie Marková
Tel: 604 911 600, e-mail: markova@sons.cz
www.sons.cz www.bilapastelka.cz www.facebook.com/bilapastelka
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice říjen 2021
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HASIČI VÁS INFORMUJÍ
SDH Kostelec nad Orlicí – město
Zásahy jednotky Sboru dobrovolných hasičů
14.09.
Požár pergoly – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru pergoly u rodinného domu. Při našem
příjezdu byla pergola o rozměru cca 10 × 3 m z převážné většiny zasažena
plamenným hořením. Nasadili jsme ihned dva vodní proudy C, kterými
jsme požár lokalizovali. Informace o přítomnosti tlakové lahve uvnitř
objektu se potvrdila. Evakuovali jsme celkem 2ks propanbutanových
lahví, které jsme chladili proudem vody a kontrolovali jejich teplotu
pomocí termokamery. Přilehlá garáž byla přirozeně odvětrána po zpřístupnění vnitřních prostor majitelem. Požár byl likvidován a vyklizený
ohořelý materiál dohašen proudem vody doplněný o smáčedlo. Událost
se obešla bez zranění osob. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Častolovice, vyšetřovatelem příčin vzniku požáru a Policií ČR.

13.09.
Dopravní nehoda nákladního vozidla – Kostelecké Horky
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě nákladního vozidla. Při našem příjezdu k události se tahač s návěsem plným písku nacházel na boku
v příkopě. Z vozidla masivně unikaly provozní náplně z poškozené nádrže,
kterou jsme ihned po příjezdu začali ucpávat havarijním tmelem. Zároveň
s tím jsme prováděli protipožární opatření na vozidle a jímali jsme unikající
ropné produkty. Následně jsme ve spolupráci s jednotkou z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou provedli ﬁnální provizorní opravu proražené nádrže,
která zamezila dalšímu úniku na y. Dále jsme začali ve spolupráci s JSDH
Borohrádek vyklízet korbu od převáženého písku. Poté proběhla na místě
události redukce sil a prostředků a naše jednotka se vrátila zpět na svoji základnu. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, CPS Hradec Králové, JSDH Borohrádek,
Policií ČR a orgánem životního prostředí.

14.09.
Požár pole od kabelu elektrického napětí – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru pole z důvodu spadlých drátů elektrického
napětí. Po našem příjezdu k události se malá ohniska požáru dále nerozšiřovala a postupně vyhasínala. Zajistili jsme místo události a vyčkali do příjezdu pohotovostní služby energetiků. Po dohodě s velitelem zásahu jsme
se vrátili zpět na svoji základnu. Na místě události spolupráce s jednotkou
Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a pohotovostní službou
energetiků.
6
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10.09. Dopravní nehoda osobního vozidla – Častolovice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla
do sloupu veřejného osvětlení a plotu. Po příjezdu na místo události se
nacházela řidička mimo vozidlo a nestěžovala si na žádné zranění, řidičce
jsme poskytli tepelný komfort. Na vozidle jsme ve spolupráci s jednotkou
z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou provedli protipožární opatření. Komunikace byla po dobu zásahu částečně neprůjezdná. Na místě události
jsme ve spolupráci s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou řídili provoz na komunikaci. Po zdokumentování místa nehody Policií ČR jsme
komunikaci uklidili od trosek z havarovaného vozidla a poškozené osvětlení
jsme uklidili mimo komunikaci a spolupracovali jsme na vytažení vozidla
za pomocí navijáku. Poté jsme se vrátili zpět na svoji základnu.

balíky slámy. Naše technika CAS 20 4000/240-S2R prováděla kyvadlovou dopravu vody pro zásobování techniky PO na požářišti po celou dobu zásahu.
Dále jsme otrhávali poškozené opláštění haly z hliníkových plechů pomocí
trhacího háku. Nejprve probíhaly hasební práce zvenku objektu a po zjištění
stavu haly začaly i uvnitř, kde se rozhrabávaly balíky slámy a dohašovala skrytá ohniska. Po zredukování sil a prostředků velitelem zásahu jsme se vrátili
zpět na svoji základnu. Naše druhé družstvo, na žádost KOPIS HZS KHK, drželo pohotovost na vlastní zbrojnici pro případ další události.
27.08.
Dopravní nehoda osobního vozidla – Tutleky
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se vozidlo nachází na střeše mimo
komunikaci a řidička je mimo vozidlo. Před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby KHK jsme provedli orientační vyšetření a následně ji
předali do jejich péče. Na havarovaném vozidle jsme provedli protipožární
opatření odpojením akumulátoru a preventivní opatření pro případ rozvoje
úniku provozních náplní z vozidla. Následně byla naše jednotka po dohodě
s velitelem zásahu odeslána zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou
z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou
KHK, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
25.08. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel bez zranění osob. Jednotka po příjezdu provedla preventivní kontrolu zdravotního
stavu účastníků nehody, protipožární opatření na obou havarovaných vozidlech, zasypala unikající provozní náplně a řídila provoz na pozemní komunikaci. Ve spolupráci s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
byla vozidla odklizena mimo komunikaci a vozovka byla uklizena a zprůjezdněna. Následně se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Spolupráce s jednotkouz Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.

08.09. Dopravní nehoda osobního vozidla – Brná směr Litice nad Orlicí
Jednotka byla povolána k vozidlu hrozícímu pádem ze srázu. Při našem příjezdu k události se vozidlo nacházelo na lesní cestě, blokovalo průjezd v celé
šířce komunikace a řidička vozidla se nacházela stále uvnitř vozu. Vozidlo
jsme stabilizovali za pomoci kurty a navijáku z našeho TA a klínů pod kolem.
Následně bylo vozidlo vytaženo na cestu, aby byl umožněn jeho bezpečný
odjezd. Následně se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na svou základnu.
Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
07.09. Záchrana kočky ze střechy – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k záchraně kočky ze střechy. Po příjezdu na místo
byla provedeným průzkumem nalezena kočka ve výšce cca 6m uvězněná
na okrasné stříšce nad vchodem do restaurace. Za pomoci nastavovacího
žebříku jsme kočku odchytili a následně předali do transportního boxu majitelce zvířete. Poté se jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
31.08.
Odstranění spadlého stromu z komunikace – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci, který bránil
průjezdnosti v celé její šířce. Jednotka strom odstranila za pomoci motorové řetězové pily a následně komunikaci zprůjezdnila. Na místě události
spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
30.08. Dopravní nehoda autobusu – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nehodě autobusu, který sjel z komunikace částečně do příkopu a zůstal nakloněn. Po našem příjezdu k události 3 cestující
z místa události odešli sami a nezranění a na místě zůstal pouze řidič havarovaného autobusu, který byl také bez zranění. Autobus spodkem vozu
seděl na hraně krajnice a nedocházelo k žádnému úniku provozních náplní.
Naše jednotka, po dobu zásahu, řídila provoz na komunikaci kyvadlově. Velitel zásahu nechal na místo povolat specializační vyprošťovací ﬁrmu na vytažení autobusu z příkopu a naše jednotka se vrátila zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií
České republiky.

19.08.
Zahoření elektrorozvaděče – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k zahoření elektrorozvaděče na vnější straně budovy. Před naším příjezdem prováděl ohlašovatel události hašení práškovým
RHP a při našem příjezdu nebylo již vnější plamenné hoření viditelné. Naše
jednotka provedla vnější kontrolu elektrorozvaděče, preventivní přistavení
CO2 RHP, proměření termokamerou a přirozené odvětrání vnitřních prostor
budovy. Do příjezdu jednotky z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme
provedli vytyčení prostoru k zamezení vstupu nepovolaných osob. Následně byla po dohodě s velitelem zásahu naše jednotka odeslána zpět na svou
základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou,
Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
19.08.
Požár dřevěné chatky – Tutleky
Jednotka byla povolána k požáru dřevěné chatky u rybníka. Po našem příjezdu k události byla na místě již jednotka z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou a celá chatka byla zasažená požárem v plném rozsahu. Ve spolupráci s nimi byly rozvinuty dva útočné proudy C a požár chatičky a přilehlých stromů se lokalizoval. Skrytá ohniska požáru byla odhalena pomocí
termokamer a následně dohašena. Po zadokumentování události vyšetřovatelem příčin vzniku požáru se provedlo částečné rozebrání zbytků ohořelé konstrukce a její konečné dohašení včetně ohořelých stromů. Požár byl
poté zlikvidován. Z našich CAS jsme doplňovali vodu do techniky zPožární
stanice Rychnov nad Kněžnou. Událost se obešla bez zranění osob. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, vyšetřovatelem
příčin vzniku požáru a Policií ČR.

27.08.
Požár skladovací haly – Rychnov nad Kněžnou
Jednotka byla povolána k požáru skladovací haly s uskladněnými balíky slámy. Po našem příjezdu k události jsme rozvinuli dopravní vedení s rozdělovačem a s dvěma útočnými proudy podél skladovací haly zvenku. Ve spolupráci
s JSDH Vamberk jsme útočnými proudy C ochlazovali vnitřek haly s hořícími
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice říjen 2021
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18.08.
Dopravní nehoda osobního vozidla – Hřibiny - Ledská
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla se
zraněním řidiče. Po našem příjezdu k události na místě zasahovala posádka
zdravotnické záchranné služby KHK, která měla v péči zraněného řidiče a Policie ČR. Osobní vozidlo se nacházelo převrácené na střeše a bránilo provozu
na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme ve spolupráci
s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou havarované vozidlo
převrátili zpět na kola a zabezpečili proti vzniku požáru. Vozidlo bylo poté
odtlačeno na krajnici. Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
15.08.
Dopravní nehoda dvou osobních vozidel – Vamberk
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po příjezdu již na místě události zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zdravotnická záchranná služba KHK, která měla v péči
všechny zraněné osoby. Naše jednotka zajistila obě havarovaná vozidla proti vzniku požáru a zasypala unikající provozní náplně z vozidel sorbentem.
Po celou dobu zásahu jsme řídili kyvadlově provoz na komunikaci. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme společně s jednotkou z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou odtlačili obě vozidla mimo komunikaci a provedli její
úklid a zprůjezdnění. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.
Dopravní nehoda osobního vozidla a motocyklu
– Čestice směr Lípa nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu.
Po příjezdu na místo události jsme začali poskytovat předlékařskou první
pomoc zraněnému řidiči motocyklu a po příjezdu zdravotnické záchranné
služby KHK jsme dále spolupracovali na ošetřování obou řidičů. Ve spolupráci s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a JSDH Týniště
nad Orlicí jsme zajistili obě vozidla proti požáru odpojením akumulátoru
a zasypali jsme unikající provozní náplně sorbentem. Po vyšetření nehody
Policií ČR jsme společně s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou odtlačili havarované vozidlo mimo komunikaci a motocykl naložili
na vlek. Dále jsme uklidili a zprůjezdnili vozovku. Poté se jednotka vrátila
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, JSDH Týniště nad Orlicí, zdravotnickou záchrannou službou
KHK a Policií ČR.

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

středa

15:00–16:00

13.08.

10.08. Transport pacienta – Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k transportu pacienta na žádost zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu na místo události jsme pomohli posádce zdravotnické záchranné služby s imobilizací poraněné končetiny a zaﬁxováním
pacientky do celotělové vakuové matrace. Následně jsme ve spolupráci
s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou osobu transportovali do sanitního vozidla. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Městskou policií
Kostelec nad Orlicí.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Hasiči Kostelec nad Orlicí

POZVÁNÍ DO REGIONU

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
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA, ulice Krupkova 1154
Mobil: 724 733 940
724 329 557
E–mail: knihovna@biblio.cz,
detske@biblio.cz,
dospele@biblio.cz
Web: www.biblio.cz
Výpůjční doba knihovny:
dospělé oddělení:
Pondělí
08:00–17:30
Středa
07:00–17:30
Čtvrtek
08:00–17:00

dětské oddělení:
Pondělí
12:00–17:30
Středa
12:00–17:30
Pátek
12:00–16:00

Co vše si může registrovaný čtenář u nás zapůjčit?
• Papírové knihy (beletrie, naučná literatura) na 1 měsíc
s možností prodloužení
• elektronické knihy, tj. 2 knihy na 21 dní
• audioknihy na 1 měsíc s možností prodloužení
• časopisy na 14 dní s možností prodloužení
• elektronickou čtečku eReading na 1 měsíc na kauci 500 Kč
• hry na 1 měsíc na kauci 200 Kč
• knihy Kouzelného čtení na 1 měsíc s možností prodloužení
• elektronickou Albi tužku na 1 měsíc na kauci 200 Kč
• brýle na blízko (pokud zapomenete vlastní)
Jak se stát naším čtenářem?
Přijít do knihovny ve výpůjční době knihovny, předložit občanský průkaz
a zaplatit registrační poplatek.
Pracující 130 Kč, důchodový věk 80 Kč, ženy na mateřské dovolené 80 Kč,
studenti 80 Kč, děti 50 Kč.
Děti musí poprvé přijít se svým zákonným zástupcem matka, otec.

RTIC

Provozní doba: pondělí–pátek 08:00–17:00

Městská knihovna

sobota, neděle zavřeno

Jaké další výhody má registrace?
Čtenář je informován o uplynutí doby výpůjčky upozorňujícím emailem 5
dnů předem a v den konce výpůjčky. O nedodržení doby výpůjčky pak 5. den
upomínkovým emailem.
Čtenář si může knihy prodloužit dvakrát, pokud nebudou rezervované jiným
čtenářem.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice říjen 2021

Čtenář si může knihy prodloužit 3 způsoby:
• telefonicky 724 329 557 a 724 733 940
• emailem: dospele@biblio.cz, detske@biblio.cz
• přes své čtenářské konto
Čtenář může vracet knihy do boxu na knihy i mimo výpůjční dobu knihovny.
Čtenář si může knihy rezervovat přes své čtenářské konto. Pokud budou knihy dostupné, budou mu připraveny. Po obdržení emailu si knihy může do 10

dnů vyzvednout. Pokud budou nedostupné, tj. má je vypůjčené jiný čtenář,
po vrácení knih mu budou přednostně přichystány a bude emailem informován o jejich dostupnosti.
Čtenář si může zadat požadavek na knihu, kterou bychom mohli koupit.
Čtenář si může objednat knihy z jiné knihovny tzv. meziknihovní výpůjční
službou. Pozor! Čtenář si hradí poštovné dle ceníku pošty.

Doporučujeme nové knihy:
Danišovi, Justina a Petr: Svobodná hra: jak nechat
vyrůst radostné, odolné a samostatné děti.

Aiken, Mary: Nebezpečný efekt: Přední kyberpsycholožka vysvětluje, jak online svět mění lidské chování.

Socha, Radomír a Vít, Aleš: Houby z Boží lékárny:
Léčivé houby v terapii a kuchyni.

Cílek, Václav, Mačura, Viktor a kolektiv: Stromy mě
znají jménem: Kniha o přírodních a léčivých zahradách.

Harari, YuvalNoah: Sapiens: Stručné dějiny lidstva.

Lednická, Karin: Šikmý kostel: románová kronika
ztraceného města léta 1921–1945 druhý díl.

yľĢÛϰČãěϰČłãęϰłÿ
ěãěãÙü¾ēϰĻĢľ¾ßÿŊπ
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

POBYTOVÉ STŘEDISKO

Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí

Spolupráce s organizacemi
v regionu

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, sobota 08:00

Naše středisko chce být nejen dobrým zázemím pro klienty, ale stejně tak
dobrým sousedem. Proto je pro nás nesmírně důležité navazovat a udržovat vztahy s organizacemi v blízkém okolí.
Vedení střediska se účastní pravidelných schůzek se zástupci městské
i státní policie. Je v kontaktu s vedením města. Komunikujeme s vedením
Základní školy Gutha Jarkovského a případně i dalšími školami v okolí v závislosti na tom, do kterých zrovna děti ze střediska docházejí. Mimo to
docházejí naše pedagožky volného času s dětmi na pravidelné návštěvy
do Domovinky. Tato spolupráce funguje již několik let. Snažíme se být se
seniory v kontaktu i během coronakrize. Dochází zde nejenom k setkávání
generací, ale i kultur. Tato spolupráce má pozitivní vliv na obou stranách.
Děti i senioři se vždy na setkání těší.
Další spolupráci jsme navázali s Místním akčním spolkem v Rychnově nad
Kněžnou. Především se sdružením SPLAV. Některé z našich klientek jezdí
navštěvovat terapeutickou zahradu DOBROMYSL v Záměli. Zde mají možnost smysluplně trávit volný čas a zahodit své běžné starosti za hlavu. Přidanou hodnotou je nutnost se domluvit česky.
Zkoušeli jsme i spolupráci se sdružením NERATOV, naši klienti jezdili pomáhat do jejich komunitních zahrad. Díky pandemii a velké vzdálenostitato spolupráce pomalu ustala. Přesto stále věříme, že v nějakém, možná
menším rozsahu budeme nadále spolupracovat.
Zapomenout nemůžeme ani na kostelecký zahrádkářský svaz. Díky paní
Musilové a dalším členům svazu, měly naše děti možnost vidět, jak z jablek
vzniká lahodný mošt. Děti se také účastní různých výtvarných soutěží pořádaných zahrádkářským svazem či připravují věci na výstavu v Častolovicích.
Velmi úzce spolupracujeme s paní Šárkou Slezákovou, díky které se můžeme účastnit různých akcí pořádaných městem Kostelec nad Orlicí.
Dále jsme v kontaktu s Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, která nám příležitostně vypomáhá poskytováním potravin z potravinové banky a mnoha
dalšími organizacemi, které jsou zaměřeny přímo na pomoc uprchlíkům.
Všem spolupracujícím děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na její
pokračování.
Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Správa uprchlických zařízení MV

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).
Počty účastníků bohoslužeb neomezen (podmínky účasti: respirátor, dezinfekce, rozestupy), epidemická opatření dle aktuálního upřesnění; 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 08:30 hodin v kostelíku
Jana Amose Komenského (na Rabštejně).
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí
Administrátor sboru: farář Mgr. Michael Erdinger,
Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem,
telefon: 606 930 630.
Kurátorka: Dana Tichá, Dlouhá Ves 119,
telefon: 736 533 443.
e–mail: kostelec–nad–orlici@evangnet.cz
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.
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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 říjen 2021

Víte, že
v autokempu v Kostelci nad Orlicí jsme otevřeli novou hospůdku? K jejímu
umístění jsme využili prostory klubovny kempu. K dispozici je 35 míst v útulném prostředí.Hospoda bude otevřena celoročně. V zimních měsících bude
provoz omezen na tři dny, a to od pátku do neděle od 14:00 do 22:00.
Mimo jiné nabízíme možnost využití na pořádání rodinných oslav a ﬁremních večírků. Od listopadu do března se zde pořádají každý pátek večery s
kytarou. Muzikanti se budou střídat dle jejich časových možností.
Více: www. autokemporlice.cz

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Pro bezpečí návštěvníků z pohledu Covid-19 v kulturním domě Rabštejn byly zakoupeny a nainstalovány profesionální UV čističky vzduchu
s potřebnými atestacemi a certifikáty. Jednotky mají velmi vysoký výkon,
což je jeden ze základních splněných požadavků námi kladených. Celkem byly pořízeny 4 jednotky dle objemu vzduchu na sále a počtu návštěvníků – vše konzultováno s odbornými firmami. Během měsíce září
proběhla instalace na stěny odbornou firmou a vše je již plně funkční
pro maximální spokojenost a bezpečnost našich návštěvníků. Děkujeme
firmě HDT za podporu naší neziskové organizace SK Rabštejn ve formě
významné slevy na dodaná zařízení.
S ohledem na množství ohlasů a obrovský úspěch Latiny pro ženy (konala se
v rámci Tanečního víkendu v srpnu o prázdninách) jsme zařadili do programu slíbené pravidelné lekce Latiny pro ženy. Během podzimních měsíců si
můžete přijít zatančit s Danem Zhoufem každou druhou sobotu odpoledne.
Již nyní si můžete vyzvedávat rezervované lístky na Vánoční koncert
4 TENOŘI.
Abonentní předplatné na Divadelní sezonu 2021/22 je aktuálně v prodeji.
Další informace jsou k dispozici na našich webových stránkách
www.skrabstejn.cz nebo v Divadelní kavárně (tel.: 774 697 209).
Během léta Kino Rabštejn promítlo téměř třicet ﬁlmů. Převážná část byla
uvnitř budovy (sál Kina Rabštejn). Sezona byla úspěšná. Osmý ročník Letního kina Rabštejn uvedl čtyři tituly letních českých komedií na zahradě
v centru města.

Filmové okénko
V říjnu nás v Kině Rabštejn čeká několik dlouho očekávaných premiér.
Některé Vám nyní ráda představím.
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KAREL
Snímek přinese jedinečný, neobvykle osobní až intimní pohled na jeho
život, který se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům,
nenaskytl. Tento ojedinělý filmový počin z dílny Olgy Malířové Špátové měl mít v českých kinech premiéru v roce 2020, ale jeho vydání bylo
odloženo až na letošní podzim. Film budeme promítat o premiérovém
víkendu v neděli 10.10.Další promítání bude ve středu 27.10.Již nyní je
vydáno několik rezervací.

ŠESTIMINUTOVÝ APLAUS PRO DUNU
Na filmovém festivalu v Benátkách si „odbyl“ svou světovou premiéru
film DUNA inspirovaný stejnojmennou sci-fi knihou klasika tohoto žánru, Franka Herberta. Po premiérovém promítání byly v Benátkách šestiminutové ovace ve stoje.
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření
- melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují
cestování vesmírem. Imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze
je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synu
Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí
jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve
vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak
dlouho čekají?
V neposlední řadě je třeba poznamenat, že hudbu k ﬁlmu DUNA složil
Hans Zimmer, držitel několika Oscarů a Zlatých Globů za ﬁlmovou hudbu.
Podle zatím zveřejněných trailerů a ukázek se opravdu máme na co těšit.

Timothée Chalamet a Rebecca Ferguson ve ﬁlmu DUNA
Můžete se těšit na krásně vizuálně zpracovaný snímek s dechberoucím
příběhem.
Film DUNA uvedeme na Rabštejně v PŘEDPREMIÉŘE
ve středu 20.10. od 19:00.
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ZBOŽŇOVANÝ – S JIŘÍM BARTOŠKOU
Na začátku října přichází do kin ﬁlm Petra Kolečka Zbožňovaný. Exceluje
v něm Jiří Bartoška jako uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk, který jde
do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem v místní nemocnici a teď se
těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka
Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat, až o něj bude pečovat,
stejně jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se
nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina
Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké
tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou
(Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít
konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne
bezstarostný důchod, který si plánoval…

Jaký je ve ﬁlmu váš lékař?
Pediatr na malém městě, to je bůh. Je tam i taková scéna, kdy ho zastaví policajt
Vávra kvůli rychlé jízdě. A on řekne, že když mu byly tři roky, tak mu zachránil
život. A ať se na to zeptá maminky. A ten policajt ho nechá odjet…
Je podle vás v pořádku, když si děti svoje rodiče idealizují?
Děti jsou nastavené zrcadlo, takže to, co nás na dětech rozčiluje, nás rozčiluje
na nás samých. I rodiče si idealizují svoje děti, že budou možná premiéři, světoví
tenisté, ale je to tak, jak to je. A hlavně život je takový, jaký je.
Je ve vašem životě někdo, kdo pro vás je nebo byl zbožňovaný?
Pro mě to byl asi děda Skalický – otec z matčiny strany. Na prázdniny jsme jezdili s bráchou do Kutné Hory a to byla taková moje škola života, univerzita, kde
jsem se naučil všechno. Hrát čáru, první cigára, prostě všechno byla Kutná Hora
a děda Skalickej byl dokonalej…
A několik dotazů pro Zuzanu Kronerovou – role Olgy
Představte nám, prosím, svoji roli…
Jsem manželka pana profesora, známého lékaře, pediatra. Jsem tedy paní profesorová, velmi tolerantní, milující a hlavně věřící žena, takže manželský slib je pro
mě velmi závazný. Jsem vynikající kuchařka a peču skvělé koláče.
Co vás přesvědčilo, abyste tuto roli vzala?
Věděla jsem, že Petr Kolečko je velmi talentovaný scénárista, vystudovaný divadelní dramaturg, ale hlavně že skvěle píše. Je to teprve jeho druhý ﬁlm, kde je v pozici režiséra, ale já se nebojím riskovat, ráda pracuji s mladými režiséry. Líbil se mi
scénář a moc se mi líbilo, že jsme dokonce mohli o scénáři diskutovat! To mě velmi
bavilo. A když jsem se dozvěděla, že mými partnery budou Ivana Chýlková a Jirka
Bartoška, tak to byl velký tahák. Jsou to skvělí herci, a navíc se máme moc rádi.
Váš tatínek byl jedním z nejvýznamnějších slovenských herců, když jste
byla mála, idealizovala jste si ho, zbožňovala jste ho?
Můj tatínek pro mě byl zbožňovaný, ale nevyžadoval to. Jsem bohužel jedináček
a byla jsem pro mého tatínka všechno, takže jsem si s ním mohla dělat, co jsem
chtěla. On měl hodně práce už od mého narození, ale vynahrazoval mi to o to
intenzivněji. Hráli jsme spolu různé hry, dokonce zinscenované pohádky jako Sůl
nad zlato… To byla moje životní pohádka, tatínek hrál krále a ty dvě zlé sestry
a já jsem byla Maruška. A vždycky, když král řekl: Běž, ty dcero nezdárná, pryč
z mého království, tak já jsem se prý usedavě rozplakala a rodiče mě nemohli utišit. Takže to spíš bylo takové psychodrama. Ale i když byl tatínek hodně slavný,
byl to velmi skromný člověk a velmi mě miloval. A já jeho…
Film Zbožňovaný uvedeme v Kině Rabštejn ve středu 13.10. v 19:00.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí vyhlašuje

SBÍRKU ŠATSTVA
23. října 2021
Jiří Bartoška poskytl rozhovor o této roli:
Jak byste si představil svoji roli ve ﬁlmu Zbožňovaný?
Hraju chlapa, který odchází do penze, loučí se v nemocnici, kde pracuje, všem děkuje a najednou divák zjišťuje, že děkuje své ženě a druhou osobu to hrozně rozčílí, že
poděkoval své ženě a nikoliv jí. A tím se dostáváte do děje, že žije vlastně dva simultánní životy – má ženu, která je vynikající kuchařka, a milenku, kolegyni, lékařku.
A v okamžiku, kdy odchází do penze, se rozhodne, že už bude na té zahradě a že už
tenhle dvojvztah ukončí. Což se samozřejmě nelíbí jeho milence, protože mu obětovala 40 let svého života. Tahle situace, kdy lidé žijí dvojím životem a musí soﬁstikovaně vymýšlet, jak to udělat, aby na Štědrý den byli u jedné rodiny a na Boží hod
u té druhé… Jestli byla Teorie tygra instruktážní ﬁlm, jak si zařídit život v šedesátce,
tak tohle je instruktážní ﬁlm o tom, jak žít dva životy najednou.
Jak se vám točilo s Petrem Kolečkem?
Petr má výhodu, že je autorem scénáře a zároveň režisérem, protože ty věci, které
napsal, se mnohdy zásadně změní díky režisérovi. Byl jsem rád, že se dělaly čtené
zkoušky, na to už nejsem moc zvyklý, a přitom je to strašně fajn. Právě tam se
řekne, že tohle nejde, to se nedá, pojďme to zkusit jinak... A budiž Petrovi přičteno
ke cti, že druhý den měl napsaný scénář nebo tu variantu, o které se diskutovalo.
To bylo strašně příjemné.
Natáčeli jste skoro na stejném místě, kde se točila Teorie tygra…
Ano, ob barák vedle. Koukal jsem tak ze současné vily na vilu Teorie tygra! A taky
jsem vlastně zjistil, kolik reklam a bijáků se točí právě v téhle vile. Už by se měla
hledat jiná lokalita.
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Věci, které nám pomáhají!
- Letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské (použitelné, nepoškozené).
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky - minimálně 1 m2.
- Boty (nepoškozené) svázané v páru v igelitové tašce.
- Kabelky a batohy.
- Přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové.
- Drobné elektrické spotřebiče (žehličky, varné konvice, fény, ...).
- Knihy.

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

Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.

Sbírka se uskuteční v sobotu 23. října 2021
od 8:00 do 11:00 hodin
v prostorách Hasičské zbrojnice, ulice Příkopy č. p. 267
Bližší informace na tel. 725 475 566, Ivana Hrabinová (MÚ)
nebo dispečink Diakonie Broumov tel. 491 524 342.

Předem děkujeme všem dárcům.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice říjen 2021

Cvičení na Rabštějně
V letošní sezoně dochází k drobným změnám v rámci pravidelných cvičení.
Pro začátek podzimního období Pilates povede Michal Peňáz.
Od října také připravujeme nové cvičení – „FULL BODY s Michalem“.
Pro koho je „FULL BODY“ určeno? Začínáš cvičit nebo jsi měl/a dlouho pauzu? Baví tě cvičit, chceš se dostat zpět do formy a mít super postavu? Tak
právě pro Vás je tohle nové cvičení s Michalem.
Bude se jednat o nový formát skupinového cvičení. Kombinace vysoce intenzivního tréninku (HIIT), hudby.
Trénink, který bude pravidelně jednou za týden ve čtvrtek, je založený zejména na posilování těla vlastní vahou. Cílem je posílení každé jednotlivé
svalové partie všech částí těla. Tréninková lekce zaměřená na zvýšení fyzické
kondice obsahuje protažení (stretching), cviky na posílení středu těla (core
training), cviky na zvýšení celkové síly (power), atd.
První ukázková lekce FULL BODY tréninku je zdarma. Přijď si zatrénovat!
Pilates pro všechny –ve čtvrtek v 18:00
FULL BODY s Michalem –první trénink ve čtvrtek 07.10. od 19:00.

a výpravám. Letošní Snow Film Fest se bude konat přibližně v polovině
listopadu. Těšit se můžete na filmy o lyžování, horolezectví a přírodě.
Více informací o připravovaném programu filmového festivalu Vám přineseme v příštím vydání Zpravodaje Orlice.

„Prvok“ vrátil návštěvníky do kin

Snow film fest

Když se po dlouhé odmlce znovu otevřela kina, tak všichni kinaři netrpělivě
čekali, jak budou návštěvníci reagovat na první ﬁlmy. Po pomalém návratu do kin se prvním ﬁlmem s velmi zajímavou návštěvností stal český ﬁlm
Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Parta čtyřicátníků řeší svá životní zklamání
a nudu zvláštními soutěžemi. Film je nejen vynikající komedií, ale přiměje
návštěvníka i k zamyšlení. Mnoho lidí také zaujal svou hudební stránkou
(dovolím si Vás upozornit na skvělé zpracování písně od Lenky Filipové „Za
všechno může čas“ s kytarovými riﬀy Led Zeppelin v závěru ﬁlmu…) Do září
jej vidělo v kinech již téměř půl milionu návštěvníků. I u nás v Kostelci jsme
jej již 3× reprízovali a říjnu jej budeme promítat ve středu 06.10. v 19:00.

Po roční odmlce se vrací oblíbený festival outdoorových filmů se zimní tématikou – SnowFilm Fest. Je vynikající inspirací k zimním sportům

Taneční na Rabštejně
Na začátku září jsme na Rabštejně, jako již tradičně, zahájili Kurz tance a společenského chování pro mládež.
Na nulté lekci, které proběhla krátce před letními prázdninami, se seznámili
frekventanti s tanečními mistry z Taneční školy Bonstep Hradec Králové –
Mgr. Danielem Zhoufem (Mistr Evropy v Jive – 2017, Mistr ČR v párové salse
atd.) a jeho taneční partnerkou paní Simonou Ouzkou.
Letošní rok je pro Taneční speciﬁcký. Máme dvě skupiny frekventantů. Loňská skupinas ohledem na předpisy Covid-19 nemohla svůj kurz dokončit
během podzimu 2020. Ovšem nyní má „náskok“ v tom, že loni již 5 lekcí
absolvovala. Spolu s letošními frekventanty se střídají v 17:00 a 19:30 hodin.
Prodloužené lekce a Věneček budou mít obě skupiny společně.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice říjen 2021
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Jsme potěšeni a zároveň děkujeme, že rodiče a příchozí diváci na tanečních
si vzali k srdci slova tanečního mistra a přichází na lekce ve společenském
oděvu. Tímto dávají výborný vzor frekventantům.
Po druhé lekci již účastníci Tanečních kurzů začínají tančit po parketu
v rytmuwaltzu, užívají si rychlý a svižný clock a nesmí chybět ani tradiční
česká polka.

Kurz společenského tance a chování 2021 – 2. lekce

Divadlo s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem
Po několika postupných přesunech představení „Pro tebe cokoliv“ se
v říjnu konečně dočkáme…
Jana Paulová a Pavel Zedníček představují v lehké francouzské komedii
z pera Jeana Roberta-Charriera divoký manželský pár (ona hysterická
soudkyně, on zpěvák v domácnosti), který si „dopřává sex každý pátek“
(citace ze hry).
Zápletka se točí okolo jejich dcery (kterou zde představuje Simona Lewandowska), která hedonistické rodiče nutí, aby se na jeden večer
změnili ve vegany a asketické ochránce planety. Důkaz, že pochází z uvědomělé rodiny, je totiž podle ní jediná možnost, jak se dostat na humanitární misi do Afriky. Vděčná situace staví do středu dění především
Janu Paulovou. Jako puntičkářská workoholička si chce o víkendu užít
svůj klid, který rozhodně nesouzní s hrou na konzumenta obilných klíčků
a zachránce zelené planety. Ale jako milující matka dceru samozřejmě
podpoří. I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý byt, namísto
steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste "alter-globalizační nadšenci", i když nemáte ponětí, co to je.
Završte to adoptováním hluchého, slepého, pajdajícího králíka, a to by
bylo, abyste nebyli přesvědčiví…!

Tvůrci:
Autor: Jean Robert-Charrier
Překlad: Anežka Svobodová
Režie: Petr Kracik
Hudba: Milan Svoboda
Osoby a obsazení:
Jacqueline Du Vivier: Jana Paulová
Gerard Du Vivier: Pavel Zedníček
Christiane Du Vivier: Simona Lewandovská
Paul Fischer: David Suchařípa
Pierre Du Vivier: Ladislav Hampl
Maire Fischer: Pavla Vojáčková
Romain Fischer: Kristián Kašpar
Představení „Pro tebe cokoliv“ je součástí divadelního abonmá
2019/20. Hrajeme jej na Rabštejně v neděli 24. října od 19 hodin.
Za kulturní dům Rabštejn Ing. Marta Klimešová, ředitelka

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Recenze:
„Paulová do komediální role dává všechno, Pavel Zedníček jí jako lehce
uťáplý manžel dobře nahrává.“
MF Dnes
„Pokud se chcete zasmát a zamyslet nad vážným nevážně, komedie Pro
tebe cokoliv tato očekávání zaručeně naplní. Svědčí o tom i opakovaná,
neutuchající standing ovation v rámci jeho premiérového uvedení.“
Informuji.cz
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Prodejní doba: každý den
ráno
8:00–8:30 hod.
večer 18:00–18:30 hod.

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice říjen 2021

NOVÝ ZÁMEK
GALAKONCERT NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH
ÚČASTNÍKŮ KOCIANOVY HOUSLOVÉ
A HERANOVY VIOLONCELLOVÉ
SOUTĚŽE 2021
Pozvání na koncert v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí je speciální cenou majitele zámku Františka Kinského pro nejlepší české
účastníky Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže. Obě soutěže se konají v Ústí nad Orlicí, rodišti mistrů Jaroslava Kociana, významného představitele české houslové školy a neméně proslulého violoncellisty
a pedagoga Bohuše Herana. Kocianova houslová soutěž probíhá každoročně, Heranova violoncellová soutěž jednou za dva roky. Na mezinárodní Kocianovu houslovou soutěž a mezinárodní Heranovu violoncellovou soutěž
se sjíždějí houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let z celého světa.
Poprvé ve své historii se letos obě soutěže uskutečnily on-line.
Na 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže speciální cenu Františka Kinského získali a na koncertě v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí:
Lucie Troupová (Suzuki studio Praha) – 3. cena v 1. kategorii
Milan Kostelenec (ZUŠ Liberec) – 3. cena ve 3. kategorii
Roman Červinka (Imola Music Academy, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien) – 2. cena ve 4. kategorii
Na 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže speciální cenu Františka
Kinského získali a na koncertě vystoupí:
Markéta Štenclová (ZUŠ J. A. Komenského Studénka) – 3. cena v 1. kategorii
Naďa Strnadová (Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy) – 3. cena
v 1. kategorii
Seoyeon Lim (Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy) – 2. cena
ve 3. kategorii
Lukáš Mareček (ZUŠ Smetanova Brno) – 2. cena ve 4. kategorii

Michal Frydrych a Miluše Nováková
Petr Šeda a Karin Vyhnalíková
Jarmil Grim a Petra Přibylová
Matěj Horák a Anna Zemanová
Filip Matějka a Kristýna Königová
Hodně lásky a vzájemného porozumění!
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Z našich řad odešli
Eva Hudousková
Libuše Přibylová
Růžena Giňová
Miroslav Bobr
Josef Vilímek
Ing. František Čermák
Miroslav Myšák

* 1946
* 1952
* 1950
* 1940
* 1940
* 1931
* 1928

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se 17. září přišli rozloučit
s panem Miroslavem Myšákem.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka a synové s rodinami.

Vstupenky:
ww.ticketportal.cz a RTIC Kostelec nad Orlicí (tel.: +420 494 337 261) a ve vybraných předprodejích a informačních centrech po celé České republice.
Více na: www.kinskyartmedia.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v říjnu
70 let
90 let
91 let
94 let

Zdeňka Koubová
Alena Mrázová
Jiří Říčař
Miluše Kohlová
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody!

Sňatek uzavřeli
Aleš Klapka a Kristýna Faltová
Jiří Donaj a Darja Pivcová
Lukáš Hájek a Barbora Vymětalová
Pavel Šponar a Denisa Cinková
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice říjen 2021
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Maminky neumírají, maminky jen usínají,
aby se probouzely v srdcích svých dětí.

„Dotlouklo srdíčko, utichl Tvůj hlas a Ty jsi tak mladá
odešla od nás“.

Dne 2. října si připomeneme smutné 5. výročí od
úmrtí naší milované maminky, babičky
a prababičky paní Emilie Slabotínské.

Dne 29. září uplynulo již 13 let, co nás opustila naše milovaná dcera, maminka a sestra paní Pavlína
Prokopcová rozená Marková z Kostelce nad Orlicí.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla. Za ruce, které
nám tolik pomáhaly. Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla. Za ruce, které
nám tolik pomáhaly. Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Dcera Hana, Jarmila a syn Jiří s rodinami

S bolestí v srdci stále vzpomíná mamka Danuše, syn Václav, dcera Eliška,
sestra s rodinou a Ti, kteří ji znali.

Zlatá svatba

Diamantová svatba

„Život je cesta, které až manželství dává cíl!“

Manželé Jarmila a Josef Stehlíkovi oslavili 14. září 60 let společného života.
V sobotu 11.09. uprostřed rodiny a přátel v kostele sv. Jiří poděkovali, obnovili
svůj manželský slib a poprosili za ochranu a pomoc v dalších dnech.

Dne 04.09. 2021 oslavili v obřadní síni Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí
významné životní jubileum - zlatou svatbu manželé Josef a Vlasta Vaňkovi.
Byli oddáni přesně před 50 lety jak v obřadní síni tak i v kostele v Kostelci
nad Orlicí. Prožitých 50 let si připomněli společně se svou rodinou. Paní Iva
Jelínková, zastupitelka města Kostelce nad Orlicí, pronesla slavnostní řeč
a vyslechla jejich symbolicky obnovený manželský slib a popřála oslavencům hodně zdraví, štěstí, radost a spokojenost.
Ing. Jana Duchoňová, matrika

Vážení jubilanti,
pokud budete chtít zajistit slavnostní připomenutí výročí zlaté, diamantové nebo kamenné
svatby se svými blízkými v obřadní síni Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, prosíme Vás,
abyste se osobně dostavili alespoň 2 měsíce předem na matriku. V případě, že budete požadovat v této záležitosti osobní návštěvu u vás doma, nebo budete-li chtít být uveřejněni
pouze ve zpravodaji, kontaktujte nás na telefonu 778 493 604, 773 763 321.
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.
Organizačně správní odbor a živnostenských úřad, matrika
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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 na říjen 2021
02.10., sobota – 19:00

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ PODZIM
– PRVNÍ PRODLOUŽENÁ
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Pátá lekce – I. prodloužená.
Taneční mistři (p. Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou) z TŠ Bonstep
Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné – sál.
02.10., sobota – 16:30
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. Pravidelně v sobotu (1x za 14 dní). Přihlašujte se v Divadelní
kavárně nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz
03.10., neděle – 08:30
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
HIP HOP PRO NEJMENŠÍ
– TANEČNÍ SKUPINA ET DANCE
Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí se naučit moderní tanec.
Pro všechny děti, které chtějí být součástí skvělé party ve skupině ET Dance
Rabštejn. Pravidelně každý týden – konkrétní dny budou včas upřesněny. Salonek, sál.

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. Pravidelně v sobotu (1× za 14 dní). Přihlašujte se v Divadelní
kavárně nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz
16.10., sobota 17:00 a 19:30 TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ PODZIM
2021, 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Šestá lekce. Taneční mistři (p. Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou) z Taneční školy Bonstep
Hradec Králové. Dvě skupiny frekventantů A, B s pravidelným střídáním v 17:00
a v 19:30. Lekce jsou veřejnosti přístupné – sál.
17.10., neděle – 11:00
Divadelní kavárna.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

22.10., pátek 17:00 a 19:30

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ PODZIM
2021, 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Sedmá lekce. Taneční mistři (p. Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou) z Taneční školy Bonstep
Hradec Králové. Dvě skupiny frekventantů A, B s pravidelným střídáním v 17:00
a v 19:30.Lekce jsou veřejnosti přístupné - sál.

Říjen 2021

07.10., čtvrtek – 18:00
PILATES S MICHALEM
Cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení postavy).
Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates - joga, Pilates intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý čtvrtek. Sál.
07.10., čtvrtek – 19:00
FULL BODY S MICHALEM
Cvičení založené zejména na posilování těla vlastní vahou. Cílem je zvýšení
fyzické kondice, tj. posílení každé jednotlivé svalové partie všech částí těla.
Tréninková lekce obsahuje stretching, cviky na posílení stability svalů středu
těla, cviky na zvýšení síly svalů středu těla atd. Pravidelně každý čtvrtek. Sál.
08. a 09.10., pátek–sobota
Divadelní kavárna, sál.

VOLBY DO PARLAMENTU ČR

16.10., sobota – 15:00
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.
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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
27.10., středa – 18:00
MUZIKOTERAPIE - TIBETSKÉ MÍSY
Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku tibetských mís a zvonkoher. Relaxace s těmito tóny umí zklidnit a zharmonizovat tělo i duši. Salonek. Vstupenky možno
zakoupit on-line.
29.10., pátek 17:00 a 19:30 TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ PODZIM 2021, 2020
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Osmá lekce. Taneční mistři (p. Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou) z Taneční školy Bonstep
Hradec Králové. Dvě skupiny frekventantů A, B s pravidelným střídáním v 17:00
a v 19:30.Lekce jsou veřejnosti přístupné – sál.
30.10., sobota – 19:00
RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA
Tři hodiny plné hudby určené milovníkům tance. Přijďte si zatančit například
waltz, valčík, cha-cha, jive, mambo, sambu a další společenské tance.
Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné dobrovolné.
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06.11., sobota – 16:30
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. Pravidelně v sobotu (1x za 14 dní). Přihlašujte se v Divadelní
kavárně nebo ONLINE na www.skrabstejn.cz
06.11., sobota – 19:00

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ PODZIM
– DRUHÁ PRODLOUŽENÁ
Kurz společenského tance a chování pro mládež. Devátá lekce – II. prodloužená. Včetně ukázky rautového pohoštění. Taneční mistři (p. Daniel Zhouf
se svou taneční partnerkou p. Simonou Ouzkou) z Taneční školy Bonstep
Hradec Králové. Lekce jsou veřejnosti přístupné - sál.
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.
20.11., sobota – 09:00

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝ RYBÁŘSKÝ
SVAZ – z.o. ČRS Kostelec nad Orlicí.

Sál.
24.11., středa – 08:00
VÁNOČNÍ JARMARK
Atmosféra vánoc s možností zakoupit si drobné dárečky pro potěšení své,
ale i svých blízkých. Svou přítomností současně podpoříte dobrou věc vč.
poskytovatelů sociálních služeb z našeho okolí. Jste srdečně zváni ve středu
od 8:00 do 17:00. Sál.
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
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před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním
a sny, ale s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos 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.
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.
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.
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.
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
Zůstaňte s námi - více programu na www.skrabstejn.cz
vstupenky on-line – sledujte naše webové stránky
01.10., pátek – 19:00
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Jeden ze světově nejočekávanějších ﬁlmů.
James Bond – „Agent
007“ skončil aktivní službu, ale klid nemá dlouhého trvání. Objeví se jeho
starý přítel Felix ze CIA a žádá jej o pomoc. Hrají: Daniel Craig, Rami Malek,
Ana de Armas a další, USA 2021.
03.10., neděle – 17:00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (děti - rodinný)
Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti. Psí záchranáře,
kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry, strážit zákon a dělat spoustu dalších užitečných věcí milují děti po celém světě. Jít do akce je přiměje Humdinger, špatností skrz naskrz prolezlý tlusťoch, který se právě stal starostou
Adventure City. Animovaný, rodinný USA/CAN 2021.
03.10., neděle – 19:00 JEDINĚ TEREZA
Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Veronika Khek Kubařová) prožívali lásku
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jako z učebnice. Pak se však vše začne kazit… Naštěstí Tomáš má kamaráda
Karla (Matouš Ruml), ﬁlmového fanatika, který má jednoduché řešení – proč
se neinspirovat scénami ze slavných romantických ﬁlmů? Komedie.ČR 2021.
06.10., středa – 19.00 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.
10.10., neděle – 17:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE (děti - rodinný)
Příběh ﬁlmu Myši patří do nebe se začal psát v roce 2010, kdy režisérka
a výtvarnice Denisa Grimmová přišla s nápadem převést do podoby loutkového snímku úspěšnou knihu Ivy Procházkové. Její originalita spočívá
mimo jiné v přístupu k tématu smrti, které autorka dětem umí předložit
s lehkostí a hravostí. Snímek nabízí nejen nevšední příběh plný silných
emocí, ale i nezapomenutelnou podívanou, co se týče výtvarného provedení loutek, dekorací a prostředí a precizně odvedené animační práce.
Animovaný ČR/SR/Fr/Be 2021.
10.10., neděle – 19:00 KAREL
Celovečerní dokumentární ﬁlm Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Goa. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Goem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka,
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
Zároveň v něm nechybí Goův nadhled a humor. Biograﬁcký, ČR 2020.
13.10., středa – 19:00 ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu
a těší se na zasloužený odpočinek. Stejně tak i jeho rodina. Má však velké
tajemství v podobě v podobě mileneckého vztahu. Takže na něj místo pohody čekají pěkně horké chvilky... Hrají: Jiří Bartoška, Ivana Chýlková, Štěpán
Kozub, Zuzana Kronerová a další. Komedie, ČR 2021.

21.10., čtvrtek – 10:00 ZÁTOPEK – DOPOLEDNÍ BIOGRAF
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.
27.10., středa – 17:00 ROZBITÝ ROBOT RON (děti – animovaný)
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího
a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Animovaný USA/VB 2021.
27.10., středa – 19:00 KAREL
Celovečerní dokumentární ﬁlm Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Goa. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Goem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka,
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
Zároveň v něm nechybí Goův nadhled a humor. Biograﬁcký, ČR 2020.
31.10., neděle – 17:00 ADDAMSOVA RODINA 2 (děti – rodinný)
Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu
– Addamsovi jedou na výlet… Animovaný, rodinný, horror USA/VB/CAN 2021.
31.10., neděle – 19:00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Film sleduje pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň
do svých životů. Přijíždějí na kurz ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, který vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří Bartoška).
Duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí
na maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného objetí. Hrají: Jiří Bartoška, Vojtěch Kotek, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer,
Jana Plodková, Radek Holub,… Komedie/drama ČR 2021.

14.10., čtvrtek – 10.00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA – MAMAkino
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe ﬁnančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské
dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že
mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje.
Chyba lávky! Komedie ČR 2021.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. OBČERSTVENÍ V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ RABŠTEJN (vč. POPCORNU).

17.10., neděle – 17:00

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
(děti - rodinný)
Dvacetiletá dívka Alma přeruší své studium hry na piano a odjede na nějaký
čas na chatu po svém dědečkovi, která leží na ostrově uprostřed majestátní
kanadské divočiny. Brzy potom se její život obrátí vzhůru nohama a navždy
změní. Po letecké havárii v lesích objeví malé lvíče určené pro výcvik v cirkuse a současně s tím se ujme i mláděte vzácného stříbrného vlk. Velké dobrodružství začíná… Dobrodružný rodinný ﬁlm, FR 2021.

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

17.10., neděle – 19:00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Bývalá primabalerína se po úraze stěhuje do malého města, kde
zabydluje starý mlýn, začíná vyučovat děti základům baletu. Ale vše se
komplikuje když partner Petr se chce vrátit do Prahy. Pokud to vše chce
Tereza ve zdraví přežít, musí vymyslet plán… Hrají: Vica Kerekes, Ondřej
Veselý, Valentýna Bečková, Jiří Havelka, Leoš Noha a další. Romantická komedie ČR 2021.

27.–28.10., středa–čtvrtek

20.10., středa – 19:00 DUNA - PŘEDPREMIÉRA
Kultovní sci-ﬁ dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria,
v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže,
jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou
těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Hrají: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Oscar Isaac, Javier Bardem a další. Hudba
Hans Zimmer. Dobrodružný, sci-ﬁ. USA 2021.
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DDM Kamarád

Ve dnech 27. a 29.10.2021 mají děti podzimní prázdniny. Kroužky v těchto
termínech neprobíhají.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM
VÝLET NA STEZKU
V KORUNÁCH STROMŮ

Pojeďte s námi na dvoudenní
turistický výlet s přespáním
do Trutnova a okolí. Na programu je Stezka v korunách
stromů v Janských Lázních,
přespání v Trutnově a prohlídka obou krásných měst. V ceně
je doprava vlakem a autobusem, nocležné, pedagogický
dozor a vstupné na atrakce.
Přihlášky k dispozici v DDM nebo
na webových stránkách
www.ddmkostelec.cz, odevzdejte zpět do 17.10.2021. Cena 570 Kč.
Vedoucí: Mgr. Tomáš Hurdálek
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27.10., středa 08:15–15:00

BRUSLENÍ NA LEDĚ,
PLAVÁNÍ V BAZÉNĚ
Přijměte pozvání na výlet, který bude ve znamení vody! První část se bude
konat (ve zmrzlém skupenství) na ledě zimního stadionu a po obědě ve školní jídelně, bude druhá část ve vlnách rychnovského bazénu. Kdo nevlastní
zimní brusle, je možné si na místě za poplatek zapůjčit. Dále s sebou plavky,
ručník a dobrou náladu. Předpokládaný návrat je v 15:00 na náměstí v Kostelci. Cena: 250 Kč. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek
29.10., pátek 08:30–12:00
NERF FPRÁZDNINY
Po letním táboře přichází již tradiční setkání všech, kteří mají rádi nery.
Čeká nás dopoledne plné pohybu, opičích drah se střelbou a mnoho nerf
bitev. S sebou sportovní oblečení, obuv do haly i ven, svačinu a pití. Vlastní
nera a podepsané náboje výhodou, ne však povinností. Cena: 50 Kč. Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek
AGILITY,
cvičení s pejsky
Chcete trávit svůj volný čas s pejskem aktivně? Přijďte vyzkoušet Agility!
Vhodné pro všechna psí plemena, podmínkou je dobrý zdravotní stav pejska! Pro děti od 11 let, mládež a dospělé. Vedoucí: Lucie Bočková. Na zahradě DDM v Seykorově parku.

05.11., pátek 18:00–20:00
HOROROVÁ NOČNÍ STEZKA
Seberte odvahu a vydejte se po setmění do areálu, který býval DDM, ale nyní
se proměnilna strašidelný dům hrůzy. Vaším úkolem bude „přežít“ setkání
se strašidelnými postavami, které můžete znát z Vašich nejhorších nočních můr. Dokážete přežít? Startovné: s rezervací 40 Kč/os., bez rezervace
na místě0 Kč/os. Na označenou trasu svíčkami se vydají skupinky 2–4 osob
s rouškou. Rezervujte předem – skupinky vypouštíme na trasu v intervalu
3–5 minut. Zajistěte si přesný čas vašeho startu a vyhněte se tak čekání
ve frontě. Proveďte rezervaci na email ddmkostelec@email.cz a my vám odpovíme a přidělíme startovní čas.
PŘIPRAVUJEME:
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU 2021
Výuka lyžování a snowboardingu na sjezdovkách Orlických hor proběhne
v lednu a únoru (08., 15., 22., 29.01. a 05.02.2022). Cena: 3.600 Kč (z toho
hrazen autobus, vlek, kvaliﬁkovaný instruktor).

01., 08., 15., 22., a 29.10., čtvrtek 16:00–17:00

ZÁVODY
V ORIENTAČNÍM BĚHU
Mapa, buzola, zdravé běhání v lesním prostředí. Zábava a pohyb pro celou
rodinu. Účast na závodech Východočeského poháru. Vedoucí: Mgr. Petra
Hladká, Ing. Viktor Hladký

UMÍTE LYŽOVAT/JEZDIT NA SNOWBOARDU A NEPOTŘEBUJETE
INSTRUKTORA? Zúčastněte se lyžařské školy bez výuky lyžování. Cena
3.600 Kč (z toho hrazen autobus, vlek, pedagogický dozor na svahu).
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 05.12.2021 do DDM, (platba na účet
č. 2200377848/2010, var. symbol 12348)

02., 16., 23. a 31.10., sobota

07., 14., 21. a 28.10., čtvrtek 09:30–10:30

ZNAKUJEME
SE ZPĚVEM A HROU
Kurz, ve kterém se miminka a batolata učí komunikovat znaky při hře a veselých písničkách. Vhodné pro maminky s miminky od 6 měsíců do 3 let. Lekce
mají různá témata ze života, nařp. Čas jídla, návštěva parku, koupání apod.
Vedocí Bc. Veronika Svatošová, Cena 520 Kč/pololetí.
04., 11., 18. a 25.10., pondělí 16:00–17:00

KERAMIKA PRO
RODIČE S DĚTMI
Není nad to si společně zašpinit ruce a vytvořit tak umělecké dílo. Přijďte
tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Cena 80 Kč/lekce.
Vedoucí: Marcela Zahradníčková
04., 11., 18. a 25.10., pondělí 18:30–19:30

LEZENÍ NA UMĚLÉ
HOROLEZECKÉ STĚNĚ
PRO DOSPĚLÉ
Přijďte si procvičit obratnost, mrštnost a hlavně sílu na lezeckou stěnu do tělocvičny v Havlíčkově ulici. Určeno pro mládež a dospělé. Cena 80 Kč/lekce
+ půjčovné jistících pomůcek 30 Kč/os.. Vedoucí: Mgr. Miroslav Sejkora.
Nutné se 2 dny předem telefonicky objednat 737 844 393.
20.10., středa 16:00–17:00
DRAKIÁDA
Foukej, foukej větříčku, lítej, lítej můj dráčku! Společné pouštění draků, ocenění nejkrásnějšího a nejvýše letícího draka. Sraz v 16:00 u tělocvičny Obchodní akademie. Vedoucí: Mgr. Tomáš Hurdálek
22.10., pátek – 18:00

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
– cesta zázraků
Povídání o zážitcích, zázracích a setkáních na nejproslulejší pouti světa ze Saint
Jean Pied du Port do Santiaga de Compostela (800 km). O své zkušenosti s cestováním během covid „krize“, dálkovými pochody a mentalitou Španělů se s vámi
s radostí podělí Ondřej Sitka. Sraz v 18:00 v budově DDM. Vstupné: dobrovolné
23.–24.10., sobota, neděle
VÍKEND S PARKOUREM
Baví vás akrobacie, skákání přes překážky, nebo parkour? Přihlaste se na Víkend s parkourem, kde strávíte pod vedením zkušených instruktorů Ondry
a Tomáše víkend plný zábavy, nových triků, posilování a zajímavých překážek, které budeme společně zdolávat.Kde: Ekofarma Bílý mrak v Šachově.
Cena: 1.600 Kč (dítě od 11 let), 1.500 Kč (dítě do 11 let) (ubytování, strava a pitný režim, pedagogický a odborný dozor instruktorů). Vhodné jak pro pokročilé akrobaty, tak i úplné začátečníky od 6 do 15 let i celé rodiny.
Vedoucí: Mgr. Tomáš Hurdálek, Bc. Onřej Sitka
20

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

09.10., sobota
DEŠTENSKÝ ŠPIČÁK
Sraz na náměstí v Kostelci nad Orlicí v 07:40, odjezdv 07:56
do Deštného-Národní dům. Délka trasy 10 km, vede Věra Hrdličková.
20.10., středa
RÝCHORY
Sraz na zastávce vlaku v 07:00, odjezd v 07:11 do Trutnova. Délka 11,4 km,
vede Ivana Lorencová.
30.10., sobota
SLAVNÝ BOŽANOVSKÝ ŠPIČÁK
Sraz na zastávce vlaku v 06:00, odjezd v 06:6 přes Václavice do Police nad
Metují a dále autobusem do obce Slavný. Délka trasy 9,5 km, vede Zdeněk
Provazník.

Komunitní centrum
KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí
FB: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
Web: www.kc.kostelecno.cz,
Budova KC je bezbariérová.
Rezervace jsou možné nejpozději 48 hodin před akcí na telefonním čísle
770 100 084, a to pouze v době uvedené výše. K rezervaci prostor KC a dalším
podnětům a inspiracím lze využít e-mail: kc@kostelecno.cz.
Pracovní doba recepce:
Pondělí 08:30–15:00
Úterý 08:30–17:00
Středa 08:30–17:00
Čtvrtek 08:30–15:00
Pátek: po předchozí telefonické domluvě
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Každé úterý 17:30–19:30

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.“
Každou neděli v 17:00
JÓGA A DECH S MARTINOU
Zvu Vás strávit společný čas uvolněním těla a přečištěním mysli. Hatha jóga
zaměřená na zdravá záda, vědomý dech a závěrečná relaxace s vizualizacemi
Vás v neděli podvečer uvolní a krásně připraví na vstup do nového týdne
v té správné náladě. Vezměte si s sebou karimatku a dorazte na hodinu jógy
v neděli v 17:00.
Každou středu 17:30–19:00 ČCHI-KUNG OREL V HNÍZDĚ
Skrze uvolnění vytváříme prostor pro obnovu sil. Naučíme se základní
principy čchikungového stylu: blahodárnou masáž, přirozený postoj, sestavu 17 cviků pro lepší zdraví, vizualizace pro přeměnu emočních stavů
a dechová cvičení. S sebou pohodlné oblečení a sportovní obuv.

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
Aktuální informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.
adresa: Sklenářka 458, Kostelec nad Orlicí
05.–10.10.
05.–10.10.
13.–17.10.
15.–17.10.
16.10.
28.10.
28.–31.10.
29.–31. 10.

NAVARATRI
JÓGOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
SOBĚSTA(TE)ČNOST
ALCHYMISTICKÁ DIVOČINA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PODZIMNÍ JEDLÁ DIVOČINA
MUNAY KI 2 - CESTA SRDCE
DUŠIČKY

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
Aktuality, informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.

Nový zámek
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Otevírací doba:
Duben, říjen: sobota, neděle 10:00–16:00
Květen-září: Denně kromě pondělí 09:00–17:00
Ve státní svátky je zámek otevřen.
www.zamekkostelecno.cz
www.facebook.com/novyzamekkostelecno

Různé
01.10., pátek – 19:00
LÁSKA A NENÁVIST
Beneﬁční koncert pro Centrum Orion, z.s. Centrum Orion srdečně zve do
Společenského domu Solnice na Beneﬁční koncert na podporu terénní
osobní asistence. Vystoupí Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský – klavír,
Barbora Šporclová Kodetová – umělecký přednes, Lenka Lőﬄerová – zpěv.
Koncert se uskuteční pod záštitou PETROF Gallery Hradec Králové. Generální partner beneﬁce Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí.

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
16.10., sobota – 18:00, Zrcadlový sál KONCERT NEJLEPŠÍCH ČESKÝCH
ÚČASTNÍKŮ KOCIANOVY HOUSLOVÉ A HERANOVY VIOLONCELOVÉ
SOUTĚŽE 2021 účinkují: talentovaní houslisté a violoncellisté ve věku
do 16 let, kteří uspěli v 63. ročníku Kocianovy houslové a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže.
24.10., neděle, 11:00, 14:00 a 17:00,

Expozice Život v biedermeieru
a Zrcadlový sál
FRANTIŠEK KINSKÝ A MATYÁŠ NOVÁK: FACE TO FACE.
Prohlídka zámecké expozice s majitelem zámku Františkem Kinským a klavírní recitál Matyáše Nováka v Zrcadlovém sále.
17.11., sobota – 19:00, Zrcadlový sál MATYÁŠ NOVÁK A BAROCCO
SEMPRE GIOVANE: POCTA J. S. BACHOVI
účinkují: Matyáš Novák – klavír, Barocco sempre giovane – komorní ansámbl
www.kinskyartmedia.cz; www.zamekkostelecno.cz

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice říjen 2021

21

Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
První den ve škole
Ve středu 01.09. se do naší ZŠ Gutha-Jarkovského chystalo 60 prvňáčků.
Většina z nich nemohla dospat, někteří přiznali, že měli před vstupem
do třídy trému. Přesto se našli odvážlivci, kteří zpestřili program písničkou
nebo říkankou. V tento pro ně slavnostní den je doprovázeli rodiče, sourozenci a některé i babičky a dědečkové. Ve škole je přivítali: v 1.A Mgr.Božena Kuncová, v 1.B Mgr. Vladimír Limmla v 1.C Mgr. Luboš Faltys. Slavnostně
uvítat nové žáčky přišel pan ředitel s paní zástupkyní pro I. stupeň a starosta města pan František Kinský. Po krátkých proslovech si děti prohlédly
připravené školní pomůcky a seznamovaly se s vyučovacími předměty, které je ve škole čekají. Radost jim udělaly dárky, které věnoval krajský úřad,
Sbor pro občanské záležitosti a ﬁrma „Ovoce do škol“. Následovaly nezbytné informace rodičům, seznámení s provozem školní družiny a odměnou za zvládnutí prvního dne ve škole byl sladký kornout od Klubu rodičů.
Uvítání je za námi a my si moc přejeme, aby se našim novým žáčkům
ve škole dařilo a chodili k nám rádi a s úsměvem. Rodičům přejeme hodně
elánu a trpělivosti se zvládáním jejich prvních školních krůčků a těšíme se
na vzájemnou spolupráci.
Třídní učitelé I.A, I.B, I.C

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Učitelé kostelecké Obchodky opět
v létě studovali
Pandemie Covid-19 narušila harmonogram aktivit, které se měly uskutečnit
v rámci projektu Erasmus+ mobilit učitelů na Obchodní akademii. Naplánované tzv. job-shadowing, neboli stínování učitelů na zahraniční škole nemohla proběhnout vůbec, neboť v současné situaci žádná zahraniční škola
nedovolí vstup nikomu cizímu do svých prostor.
Naštěstí se nám podařilo tuto aktivitu vyměnit za zahraniční jazykový kurz.
Další překážkou bylo, že bychom museli po příjezdu do Velké Británie či Irska
strávit deset dní v karanténě, to znamená v zemích, kde bychom nejraději
své kurzy absolvovali.
Nakonec jsme kurzy uskutečnili. Pět vyučujících absolvovalo kurzy všeobecné a obchodní angličtiny nebo španělštiny na ostrově Kypr, Malta
a Tenerife.
22
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I přes počáteční problémy a místní omezení jsme si kurzy nakonec velmi užili.
Naše jazyková vybavenost se opět zlepšila. Ale především jsme poznali mnoho
nového. Kromě samotných kurzů jazyků jsme se snažili zhlédnout co nejvíce
z místních památek, setkávat se s místními lidmi a poznávat místní kulturu.
Program Erasmus+ mobility studentů a pracovníků škol je skvělou příležitostí, jak si rozšiřovat obzory a neustrnout. Vždy po absolvování takového kurzu
máme opět větší chuť a motivaci do práce.
Máme nyní velikou radost, že se podařilo opět uspět v žádosti o ﬁnancování
tohoto projektu na dalších 15 měsíců. Finance jsme získali i na praxe žáků v zahraničí. Doufáme, že situace dovolí všechny naše plány uskutečnit.
Mgr. Jitka Kosařová

Následovala poznávací vycházka po Kostelci a nejbližším okolí. Nemohli
jsme vynechat Podhorní mlýn, areál kosteleckých rybářů, Staročeskou chaloupku, Seykorovu studánku, Lipovou stráň a památnou Erbenku.

A už jsme na poznávačce Kostelce - foto od splavu.

Jako každý rok jsme pro naše nové kamarádky a kamarády uspořádali adaptační kurz. Tentokrát hned po nástupu do školy, tj. ve čtvrtek 2. a v pátek 3. září.
Čtvrteční program zajistila královéhradecká organizace PROSTOR PRO,
o.p.s. Hráli jsme kolektivní hry, stavěli věž, přenášeli sklenici s vodou na kusu
látky a uskutečnili spoustu zajímavých aktivit. Prostě jsme se poznávali a učili se spolupracovat.

Ubytování bylo zajištěno v místním autokempu. Tady na nás čekal krátký
vodácký výcvik, který se odehrál jako vždy na vodě starobylého náhonu. Vše
proběhlo v pohodě, až na to, že nám jedna posádka dívek s kánoí odplula
až k mostku, ale po velkém půlhodinovém boji se děvčatům podařilo vrátit
proti proudu do přístaviště. První den zakončil táborák spojený s představováním jednotlivých žáků.
V pátek program pokračoval ve škole – proběhla tu beseda o nebezpečí různých závislostí (drogy, alkohol, internet) doplněná ﬁlmy.
A účast? Byla hojná – z 1. A (maturitní obor Agropodnikání) 29 žáků, z 1. F
(učební obor Zemědělec-farmář) 19 žáků, z 1. M (maturitní obor Mechanik
pro chladicí a klimatizační techniku) 9 žáků a z 1. R (učební obor Elektromechanik pro chladicí a klimatizační techniku) 19 žáků. Akce se nezúčastnilo
z různých důvodů 7 žáků. I tak nám ubytovací prostor v kempu byl malý –
obsadili jsme všechny chatky, a dokonce jsme využili i jeden stan dovezený
dvěma studentkami 1. A až z Chlumce nad Cidlinou…
Tak jsme se tedy seznámili a nyní si nepřejeme nic jiného, než abychom
mohli po celý rok chodit do školy…
PaedDr. Ladislav Miček, třídní učitel 1. A

Stavíme věž.

Vodácký výcvik.

Fantasticky jsme spolupracovali.

Vzájemně se představujeme.

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Adaptační kurz
pro začínající studenty
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ZUŠ F. I. Tůmy
Na koncertu Lubomíra
Brabce se souborem
Barocco sempre giovane

Každá soutěž musí mít i přes vynikající výkony vítězei poražené. Proto jsme
vyčkali až do úplného konce, ve kterém bylo vyhlášeno pořadí soutěžících.
První místo a hlavní cenu získal Ryan Martin Bradshaw, kterému jsem mimo
jiné fandil i já. Zpestřením pro nás jistě byla i možnost hlasovat a ovlivnit
cenu publika, kterou získal Jan Schulmeister. Odpoledne strávené v Rudolﬁnu jsme si tedy velice užili a doufáme, že se podobných akcí budeme moci
zúčastnit znovu. Zájezd se uskutečnil díky grantu města Kostelec nad Orlicí
a Klubu rodičů při ZUŠ.
Ondřej Baše, žák klavírního oddělení

Dne 09.09. 2021 se v zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí
konal koncert českého kytarového umělce Lubomíra Brabce a komorního
souboru Barocco sempre giovane, což v překladu znamená „Baroko stále
mladé“. Před koncertem, který byl součástí Hudebního festivalu F. I. Tůmy
Kostelec nad Orlicí, se konala beseda o životě a díle hudebního skladatele
a kosteleckého rodáka Františka Ignáce Tůmy. Této besedy se zúčastnili i naši
žáci se svými pedagogy. Přednášející pan MgA. Jan Zemen, profesionální
violoncellista a pedagog na Konzervatoři Pardubice, poutavým způsobem
vyprávěl nejen o skladateli F. I. Tůmovi, ale i o barokní době. V průběhu večerního koncertu zazněly skladby od J. S. Weisse, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho
a také dvě skladby od F. I. Tůmy. Z naší školy se tohoto krásného koncertu
účastnili žáci kytarového a smyčcového oddělení. Velkým potěšením pro
žáky bylo jistě krátké setkání s umělci po koncertu. Vstupné bylo dětem
hrazeno díky grantu Města Kostelec nad Orlicí, který byl poskytnut Klubu
rodičů při ZUŠ. Těšíme se na další koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže na zámku v Kostelci nad
Orlicí, ale i rovněž na koncert mladého klavíristy Matyáše Nováka. Velice si
vážíme krásné spolupráce s Kinský Art Media Kostelec nad Orlicí. Poledne
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.
ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí

Zájezd na mezinárodní soutěž
CONCERTINO PRAGA
V sobotu 18.09. jsem jel se spolužáky a učiteli z klavírního a smyčcového
oddělení ZUŠ F. I. Tůmy do Rudolﬁna v Praze, kde se konalo ﬁnálové kolo
v sólové hře soutěže CONCERTINO PRAGA, což je mezinárodní hudební soutěž pro mladé hudebníky.
Do ﬁnálového kola postoupili čtyři nadaní soutěžící. Program zahájila maďarská klavíristka IldikóRozsonits klavírním koncertem č. 1 g moll op. 25
od skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho, ve kterém ji, stejně jako
ostatní soutěžící, doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ten
patří k nejvýznamnějším a nejstarším orchestrům v ČR. Poté ke klavíru zasedl Slovák Ryan Martin Bradshaw, který zahrál velice známý klavírní koncert
č. 1 b moll op. 23 od Petra Iljiče Čajkovského. Jako třetí soutěžící vystupoval
německý houslista Mark Anthony Lewin se skladbou d moll op. 47 od Jeana
Sibelia. Koncert zakončil český rodák Jan Schulmeister klavírním koncertem
č. 1 Des dur op. 10 od Sergeje Prokoeva.
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
SPORTOVNĚ OUTDOOROVÝ TÁBOR PRO 5.–9. TŘÍDU

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

Prázdniny u koní
I přes to, že během školního roku se při jezdeckém kroužku mnoho hodin
neodjezdilo, nakonec jsme i letos vyjeli na závody do Javornice. Nejdříve
v červenci na Minimilitary a poté v srpnu na Čihadelský pohár. Jako vždy
jsme vyrazili o dva dny dříve a koně ustájili na ranči. Ve čtvrtek před Minimilitary jsme si ještě mohli nanečisto potrénovat terénní překážky na crossové části závodiště, poté jsme pomohli s přípravami na závody a mohlo vše
začít. Rodiče i další diváci si dali výbornou klobásu a z reproduktorů začaly
hrát typické písně jako každý rok. Bez toho by to nebylo ono.
Počasí bylo deštivé a vše dost podmáčené, ale v den závodů se udělalo hezky
a vše krásně vyšlo. Káťa s Martinem startovali v parkurech 50 cm s rozeskakováním, kde se jim podařilo získat první místo. V parkuru 60 cm s rozeskakováním se umístili 3. a v parkuru 70 cm s crossem udělali dohromady tři
chyby. Maruška s Innes startovali v parkuru 60 cm, kde se umístili na 5. místě
s jednou chybou v rozeskakování a v parkuru 70 cm v kombinaci s crossem
zajeli čistě a získali 3. místo. Takže tyto závody se celkově velmi povedly.
Před Čihadelským pohárem opět nebylo hezky a kolbiště hodně klouzalo, museli jsme jet opatrně. Na těchto závodech startovala Anička s Innes
a Káťa s Martinem. Obě v parkurech 60 cm, kde Anička s Innes byla první
a Káťa s Marťou na druhém místě. V parkuru 70 cm se Anička s Innes umístila 5. s jednou chybou a Káťa s Marťou udělali dvě chyby. I z těchto závodů
jsme si odvezli hezké poháry, mašle a ceny a doufáme že příští sezona bude
ještě vydařenější!
Kateřina Nosková, jezdkyně pod vedením Mgr. Marie Gregorové

RETRO TÁBOR

TÁBOR JUDO

JUMANJI, DALŠÍ LEVEL!
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NERF TÁBOR

Dámský klub Slavětína
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Prevence může výrazně
snížit množství onemocnění
Celková délka života se díky úrovni zdravotní péči výrazně prodloužila. Na druhou stranu přibývají závažná onemocnění, kvůli kterým začala převažovat
kvantita nad kvalitou. Jedná se o tzv. civilizační choroby, které často vznikají
v důsledku nezdravého životního stylu, a proto je možné jim částečně předcházet. A protože civilizační nemoci svůj název nezískaly pro nic za nic, je možné jim
částečně předcházet. Způsob je vlastně velmi snadný – zdravý životní styl. Jenže
ono se to lehce řekne, ale obtížněji koná. Těch nezdravých lákadel je kolem nás
přemíra. Na druhou stranu by postačilo dodržování rozumného životního stylu.
Důležitý je pohyb, a to prakticky jakýkoliv. Jeho četnost a intenzita je velmi individuální. Někomu vyhovují dlouhé procházky, jinému pravidelný trénink
v posilovně. Důležité je cítit se u toho dobře, protože je to jediná možná cesta,
jak u nějaké aktivity setrvat. Naše organizace se proto v měsíci září opět sešla
v M studiu Kostelec nad Orlicí, kde se uskutečnilo „Cvičení pro radost a pro zdraví“ pod vedením p. Šárky Slezákové.
V rámci 19. Kosteleckého posvícení měla naše organizace prodejní stánek, kde
bylo možné ochutnat výrobky našich členek, a to v rámci Charitativního jarmarku pro Zdendu.. Celý výtěžek byl věnován pětiletému Zdendovi, který se narodil
se vzácným onemocněním spinální muskulární atroﬁe.
havém vstupu do zahrad opravdu chyběly lavičky, na kterých by bylo možno
si odpočinout. Po prohlídce zahrad jsme si ještě prohlédli biofarmu „Arónie“,

kde z černého jeřábu vyrábějí širokou škálu čajů, léčebných extraktů a mnoho
dalších produktů. Možnost si zakoupit místní produkty naše členky ve velkém
využily. V poledne jsme odjeli do Náchoda, kde byl zajištěn v Zámecké restauraci pro všechny účastníky chutný oběd dle vlastního výběru. Ke zdaru zájezdu
přispělo nejen dobré počasí, ale především ochotný řidič autobusu, který vyhověl všem našim požadavkům a zato mu patří velký dík.
V srpnu (05.08.) jsme uskutečnili „Letní salón“, což byla výstava konaná v KC,
která se týkala prací členek naší ZO. Byly vystavovány práce z oblasti malování,
háčkování, paličkování a mnohé další. Některé práce si mohli návštěvníci i zakoupit. Domníváme se, že se i tato akce setkala s kladným ohlasem.
Za výbor SPCCH Blanka Matějusová

P OZ VÁ N K A N A Č L E N S KO U S C H ŮZ I
Rádi bychom informovali členy ZO o přípravě Výroční členské
schůze, která se bude konat ve čtvrtek 07.10. od 14:00 v Komunitním Centru v Kostelci nad Orlicí. Všichni jsou srdečně zváni.
Doprovodným programem na schůzi bude vystoupení skupiny
Kluci z hor se zpěvačkou p. Marií Kudibalovou.

Co možná nevíte?
Soubor věcí, areál „Socha domu Jiřího Kaloče“
v obci Vrbice
Malířské dílo Jiřího Kaloče představuje logickou syntézu dlouholeté tvůrčí práce a zkušenosti umělce, který je nepřehlédnutelnou osobností české
výtvarné scény. Vedle dominantní malby a kresby se odedávna souběžně
věnoval i dalším oborům: monumentální tvorbě, objektům, výtvarným konceptům, architektuře, ale i poezii a hudbě. Od roku 1967 se věnoval budování
svého domu ve Vrbici. Ruina staršího vesnického objektu se s vynaložením
nezměrného množství energie během třiceti devíti let proměnila v duchovní místo, které se stalo esencí autorova uměleckého směřování a prostorem
pro celou řadu konceptuálních realizací. Toto komplexní promyšlené dílo,
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završené provedením rozměrných nástěnných maleb (2003–2006), sám autor příznačně nazval Socha domu. V březnu roku 2014 Ministerstvo kultury
soubor věcí Sochy domu Jiřího Kaloče prohlásilo za kulturní památku.
Dům vznikal jako projev vlastní tvůrčí individualizace. Dobou svého vzniku
patří společně s přilehlou zahradou mezi stavby moderní architektury. Slohově se však jedná o objekt těžko zařaditelný, z moderních architektonických
trendů výrazně vybočuje. Při pohledu na jeho konečnou podobu i sledování
stop jeho postupného dlouho trvajícího vzniku je velmi dobře patrné, že se
jedná spíše o dílo umělecké, než architektonické. Tento vjem umocňuje i skutečnost, že byl postaven bez jediného architektonického návrhu, stavebního
plánu či skici. Vznikal postupně podle uměleckých představ, myšlenkových
pochodů, ale i potřeb běžného a tvůrčího života svého autora.
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Autorem celého komplexu není architekt, ale akademický malíř, který zde
spojil v jedno svůj osobní život, uměleckou tvorbu i duševní cítění. To se
projevuje zejména v uměle vytvořené zahradě s řadou mysticky uzavřených
zákoutí, jejichž dílčí i celková koncepce se opírá o učení přírodní ﬁlosoﬁe,
esoterie, působení kosmické energie i vegetabilních sil. Celé místo tak nese
zvláštního genia loci, vnímaného pouze při jeho návštěvě. Emotivní vjem
navíc umocňuje lesní kulisa, která celý areál ohraničuje. Celý komplex proto
není pouze architekturou, ale velice svébytným výtvarným dílem uměleckým
i duševním projevem svého tvůrce. Celý komplex s sebou nese citelný výbor
autorovy tvůrčí iniciativy i jeho duchovních proměn. Tím dokládá, že architektura je, nebo by alespoň měla být, věcí přirozeného instinktu.
Jedním z jeho základních stavebních principů je druhotné použití tradičních stavebních materiálů (kámen, cihly, dřevo), postupně získaných během
stavby z demolic v blízkém okolí. Naprostá většina stavebních dílů byla před
konečným osazením několikrát přemístěna a obrácena podobně jako je přidávání a odebírání hmoty při vzniku sochařského díla. Vedle odrazu autorových duchovních a tvůrčích proměn je to dalším podnětem vedoucím k jeho
metaforickému pojmenování Socha domu. Sledování jeho déle trvajícího
vzniku potvrzuje slova autora, že byl postaven záměrným postupem výstavby po vzoru lepení vlaštovčího hnízda.

Velmi zajímavým a originálním je propojení tradičních materiálů s železobetonovými konstrukcemi a prvky, které jsou důmyslně uschovány
v obytné části domu. Dům se tak projevuje jako nadčasový, přestože podle
autorových slov nadčasovost nebyla záměrem, ale vyplynula až ze situace.
Od počátku cíleným a zcela originálním vyvrcholením stavby domu je uzavřený prostor sálu Svatyně nástěnných maleb s nástěnnými malbami současnost a tradice založenými na proměnách světelných poměrů.
Měnící se podmínky osvětlení mají přímý vliv i na vjem výmalby. Výmalba
s výjevy duchovní geometrie pod panoramatem Orlických hor je shrnutím
celoživotního uměleckého díla Jiřího Kaloče a podle jeho slov i shrnutím
závěrečným. Sál sumarizuje vývojové periody a postoje celoživotní tvorby jedné z nejvýznamnějších postav českého moderního malířství. Podle
posudků předních uměnovědců i slov samotného autora nemá tento sál
s výmalbou v kontextu moderního umění analogie, jedná se o celosvětový unikát. Výjimečný je nejen rozsah výmalby, ale především její vjem
primárně postavený na proměnách světelných poměrů. Dalším unikátem
je i výmalba tradiční, dnes již takřka zapomenutou malířskou technologií.
Výjimečné je zejména použití této technologie v moderním malířství. Nezvyklé a v nástěnné malbě nevyzkoušené je užití akrylátových barev.
- lfal -

Pohled do minulosti Kostelecký softbal slaví 40 let
V roce 1981 byl založen sobal v Kostelci nad Orlicí. Tato pálkovací hra se
vyvinula z amerického baseballu koncem 19. století. V meziválečném období
byly pálkovací hry oblíbené rovněž i v Sokole v Kostelci nad Orlicí, kde je
zavedl cvičitel František Albrecht st. V 60. letech 20. století pokračoval v jeho

šlépějích František Albrecht ml., který seznámil s pravidly současného sobalu své žáky a cvičence, s některými z nich se dokonce zúčastnil prvních
sobalových turnajů, jako byla např. Meta Mikrofóra na konci 70. let

1984, Praha. Softbalisté TJ Sokol Kostelec nad Orlicí na přeboru ČSSR mužů.
Stojící zleva: Pavel Svoboda, Petr Martinec, Luděk Michera, Miroslav Sejkora.
Uprostřed zleva: Jiří Forman, Petr Novotný, Oldřích Procházka, Martin
Neuwirth, Jan Smutek. Sedící zleva: Pavel Martinec, Miroslav Procházka, Jiří
Plocek, Zbyněk Svoboda a Petr Procházka.

1986, Trutnov. Softbalisté TJ Sokol Kostelec nad Orlicí. Turnaj žáků O trutnovského draka, 6. místo. Stojící zleva: Tomáš Martinec, Ivan Kudibal, Pavel Kameník, Tomáš Jelínek, Libor Kheil, Pavel Fiedler, Michal Boček, Karel Záruba, Pavel
Hrdlička, Petr Hájek. Klečící zleva: Radek Martinec, Jiří Kalina a Jan Martinec.

1986, Liberec. Dužstvo starších žáků TJ Sokol Kostelec nad Orlicí. Východočeský
přebor žáků. Horní řada zleva: Karel Záruba, Pavel Hrdlička, Tomáš Jelínek,
Pavel Daníček, Prostřední řada zleva: Jiří Pril, Tomáš Martinec, Libor Kheil,
Stanislav Fajgl. Dolní řada zleva: Pavel Kameník, Jiří Kalina a Petr Hájek.

1991, Hradec Králové. Ženy TJ Sokol Kostelec nad Orlicí.Stojící zleva: Jana
Křížová, Radka Doležalová, Denisa Žišková, Sabina ?, Irena Mikulecká. Sedící
zleva: Jana Švorcová, Eva Procházková, Marta Mánková, Carmen Žišková
a Helena Šedková.
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1987, Trutnov. Softbalisté TJ Sokol Kostelec nad Orlicí. Turnaj žáků O trutnovského draka, 3. místo. Horní řada zleva: Pavel Fiedler, Karel Záruba, Jiří
Kalina, Tomáš Jelínek, Libor Kheil, Michal Boček. Prostřední řada zleva: Ivan
Kudibal, Pavel Kameník, Petr Hájek, Tomáš Martinec, Pavel Hrdlička. Ležící
zleva: Radek Martinec a Jan Martinec.

2000, Dvůr Králové nad Labem. Žákyně TJ Sokol Kostelec nad Orlicí. Horní
řada zleva: Michaela Horáková, Miroslav Sejkora, Lenka Dohnalová. Prostřední řada zleva: Vendula Zářecká, Alena Kollertová, Pavla Dvořáková,
Markéta Micherová, Pavla Tobišková, Denisa Chlajnová.
Dolní řada zleva: Petra Špaňhelová, Barbora Zimová, Hana Sejkorová.

Charitativní jarmark
v Kostelci nad Orlicí opět pomohl
V sobotu 18.09.2021 pořádalo Město Kostelec nad Orlicí Charitativní jarmark pro Zdendu z Týniště nad Orlicí. Zdenda se narodil vzácným onemocněním spinální muskulární atroﬁe. I přes svůj hendikep je to stále
usměvavý kluk, který musí být všude, kde se něco děje a zkusit všechno,
co se nabízí. Jelikož je to velký bojovník, který se nikdy nevzdá a jednou
toho draka (jak říká jeho nemoci) určitě porazí. Zdenda je příkladem toho,
že když se chce, jde úplně všechno!
Do prodeje a výroby výrobků na akci se zapojili:
Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Mateřská škola Mánesova Kostelec nad Orlicí
Klub seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, základní organizace
Kostelec nad Orlicí
Pobytové středisko MV ČR - Kostelec nad Orlicí
Ondra Kalous z Doudleb nad Orlicí
Ája Drejslová z Rychnova nad Kněžnou
Děkujeme všem za hojnou účast a úžasnou atmosféru na jarmarku, jehož
výtěžek je 27.137 Kč. Finanční prostředky budou použity na terénní vozík,
aby Zdenda mohl i na pole nebo do lesa.
Šárka Slezáková
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19. Kostelecké posvícení
19. Kostelecké posvícení skončilo a my vám moc děkujeme za všechny! Na viděnou příští rok!
Fotografie z akce naleznete: https://www.kostelecno.cz/19-kostelecke.../gs-1402/p1=5074
Děkujeme partnerům:
ISO - 9001

Vydává město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí
Šéfredaktor: Ing. Zdeněk Fabiánek. Tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.
Členové redakční rady: František Kinský, Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, Mgr. Helena Horáková.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 725 099 614, e–mail: sslezakova@muko.cz.
UZÁVĚRKA LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ ZPRAVODAJE: 08.10.2021
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Foto: I. Matyášová
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Kostelec nad Orlicí
RAJTE AU O
VYHv á s a v a š e h o š a m p i oT
n
pro

Soutěžte o auto s výbavou
pro vašeho šampiona v hodnotě
500 000 Kč a další parádní výhry.

a

Rikina
mistryně
v plachtění

1
2
3

NAKUPTE PRODUKTY
FITMIN
v hodnotě 1 500 Kč
pro psy, kočky i koně

NAHRAJTE ÚČTENKU
a fotku svého šampiona
s produkty Fitmin

VYHRAJTE AUTO
a další parádní ceny

www.krmivosampionu.cz
Příkopy 901, Kostelec nad Orlicí 517 41 tel.: 773 796 526
Otevírací doba prodejny: Po-Pá: 8.00–12.00, 13.00–17.00,
So: 8.00–11.00. Na prodejně je možné platit kartou.
Soutěž probíhá od 1. 10. do 30. 11. 2021

Foto slavnostního otevření kluziště: Milan Zářecký a Josef Žid

