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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
s příchodem nového roku - tak jako s každým nový dnem - přichází
nová energie, nové myšlenky i další šance dělat všechno správně. Je
před námi mnoho věcí, situací a událostí, které se ještě nikdy nestaly.
Poslední dva roky v pandemii byly pro celý svět velmi náročné.
I v roce 2022 budeme doufat v další rozvoj a pokrok v oblasti medicíny a vědy i ve správná rozhodnutí lidí v čele našeho státu.
Když se člověk otočí čelem ke slunci, všechny stíny se objeví v jeho
zádech. A možná s touto představou bychom mohli nacházet další
víru, že jsou před námi na prahu nového roku lepší věci než ty, které

 


jsme nechali za námi, že máme novou naději plnit naše sny, neboť
bez nich člověk existuje, ale ve svém nitru tak trochu žít přestává.
Náš osud není ve hvězdách, ale je především v nás samotných. Jsme
osobami, jakými jsme se rozhodli být a takovou tvoříme budoucnost.
S příchodem nového roku máme mnohá předsevzetí, a tak se s každým dalším rokem každý z nás může stát lepším člověkem…
Přeji vám hodně zdraví, štěstí, víry a dobrých lidí po boku po celý
rok 2022.
František Kinský, starosta města
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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•
•

•
•

•

•

•

ze dne 22.11.2021
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 27.
smlouvu darovací na poskytnutí finanční
částky ve výši 20.000 Kč s nadací DOBRÝ
ANDĚL, nadace, se sídlem 150 00 Praha 5,
Holečkova 3331/37, IČ: 24161501.
plán jednání rady města v roce 2022.
ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Chaloupkova 1003, výsledek finančního
hospodaření za 3. čtvrtletí 2021.
ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Chaloupkova 1003, zakoupení osobního
služebního vozidla 4x4 SUV pro potřeby
lesníka do výše 300.000 Kč bez DPH.
souhlasí
s prodloužením termínu ukončení akce
Oprava místní komunikace ul. Stradinská
Kostelec nad Orlicí-větev 1,2 - II. etapa
společnosti KENVI CZ, s.r.o., se sídlem
500 04 Hradec Králové, Markova 191/49,
IČ: 28825039, a to do 20.12.2021
ze dne 06.12.2021
schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. 276/2021 na pronájem prostoru označeného B-905 o podlahové ploše 12,45 m2 umístěného v 1.PP
budovy čp. 985 Dukelských hrdinů v Kostelci nad Orlicí se společností Regionální
turistické a informační centrum, o.p.s., se

•
•

•

•

•

•

•

•

sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, I.J. Pešiny 39, IČ: 26011531, a to s účinností od
01.01.2022 do 31.12.2032.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 29.
darovací smlouvu na finanční dar ve výši
10.000 Kč za účelem uspořádání charitativního koncertu - Nadačnímu fondu Spolu na draka se společností AQUA SERVIS,
a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
roční odměny pro členy Redakční rady
zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice za jejich činnost v roce 2021 dle přílohy.
odměny ředitelů škol a školských zařízení,
zřizovaných městem Kostelec nad Orlicí za
II. pololetí roku 2021 dle přílohy.
roční odměny pro členky Sboru pro občanské záležitosti Kostelec nad Orlicí za
jejich činnost v roce 2021 dle přílohy.
smlouvu o přenesení regionálních funkcí
se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci
Králové, se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Hradecká 1250, IČ: 412821.
ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, smlouvu o výkonu
funkce jednatele společnosti Městské lesy
Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova
1003 s panem Ing. Martinem Záveským.
souhlasí
s podáním opakované žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy MMR ČR Podpora

•

•

•

•

rozvoje regionů pro rok 2021 - 117D8220 podpora obcí s 3001-10 000 obyvateli DT
117d8220A - Podpora obnovy místních komunikací, na rekonstrukci havarijního stavu místní komunikace ulice Michalcova.
bere na vědomí
informaci svozové společnosti Marius
Pedersen a.s. Hradec Králové, týkající se
navrhované úpravy cen pro rok 2022 za
služby v oblasti odpadového hospodářství.
výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu
některých činností obecní policie s obcí
Žďár nad Orlicí, se sídlem 517 23 Žďár nad
Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, IČ: 00275565.
odvolává
ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., pana Ing. Jana Havránka ke dni
31.12.2021 z pozice jednatele společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Chaloupkova 1003.
jmenuje
ve funkci valné hromady společnosti
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o., pana Ing. Martina Záveského s účinností ode dne 01.01.2022 do pozice jednatele společnosti Městské lesy Kostelec
nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat společnosti Federal–Mogul Friction Products a.s. za přízeň, kterou nám dlouhodobě zachovává. Díky jejich
ﬁnančnímu daru jsme opět mohli v roce 2021 podpořit zájmové a sportovní organizace z Kostelce nad Orlicí a jeho místních částí.

Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s.: Soustředění a doprava na kulturní akce žáků
DÁMSKÝ KLUB SLAVĚTÍNA, z.s.: Promítání ze života naší vesnice pro veřejnost, II. část Soutěž o nejlepší lhoteckou buchtu

V loňském roce byly podpořeny následující projekty:
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s.: Sportovní dny na Stadionu
Eastwicked Promotion z.s.: Kostelecká náplavka vol. 3: NA JEDNÉ LODI
Kostelecký okrašlovací spolek: Kostelecké posvícení pro děti
Sportovní sdružení Zdravé děti, z.s.: Nutnost pohybové aktivity dětí školního věku
PROSTOR PRO, o.p.s.: Vybavení nízkoprahového klubu pro děti a dospívající
Břetislav Štěpař: II. Westernové hobby závody pro mládež i dospělé
Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s.: Zastřešení táborové
kuchyně
FbK Kostelec nad Orlicí, z.s.: Florbalový klub Kostelec nad Orlicí 2021
TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s.: Ukončení prázdnin - sportovní odpoledne
pro děti
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí: Oprava a úprava
soutěžní hasičské stříkačky PS 12 kroužku mladých hasičů - etapa I.: PROSTOR PRO, o.p.s.GARÁŽ - Mobilní klub NZDM
Junák - český skaut, středisko Kostelec nad Orlicí, z. s.: Výměna osvětlení
v klubových a venkovních prostorách

Finanční podpory si moc vážíme a těšíme se na další spolupráci.
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Š. Slezáková, Organizačně správní odbor a živnostenský úřad

3

INFORMACE PRO OBČANY

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou LEDEN–ÚNOR 2022
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00
01. 01. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Paličková Zlata)
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54, 721 200 244

22. 01. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra)
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54, 721 200 244

02. 01. SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)
U Stadionu 594, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, 604 878 560

23. 01. MUDr. Malátková Ludmila
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, 494 515 696

08. 01. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej)
Kvasiny 145, , 517 02, 771 155 445

29. 01. Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie)
Kvasinská 129, Solnice, 602 152 873

09. 01. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)
Kvasiny 145, , 517 02, 771 155 445

30. 01. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, 775 224 093

15. 01.
MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk, 517 54, 602 514 715

05. 02. Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 , 494 323 152

16. 01.
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno, 517 73, 494 621 665

06.02. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 517 41, 494 323 958

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

Pomoc lidem v souvislosti s ukončením činnosti dodavatelů energiíí
Pokud Váš dodavatel energie (elektřiny nebo plynu) ukončil činnost, nastupuje
místo něj dodavatel poslední instance. Ten má povinnost Vás okamžitě informovat o zahájení dodávek energie, cenách a podmínkách dodávek. Do šesti měsíců si musíte najít nového dodavatele energie. ERÚ všem zákazníkům důrazně
doporučuje, aby na standardní produkty obchodníků aktivně přešli co nejdříve
a využívali formuláře na webových stránkách nově zvolených dodavatelů.
POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si
musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami.
Dodavatelé poslední instance stále evidují velké množství tzv. nekontaktních spotřebitelů, kteří zatím nevyvinuli žádnou aktivitu – nebyla jimi doposud zahájena změna dodavatele, a ani nebyla zaplacena listopadová záloha
za energii (elektřinu nebo plyn). Energetický regulační úřad (ERÚ) se proto
ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a Svazem místních samospráv ČR (SMS ČR) zaměřuje právě na nekontaktní spotřebitele, především
seniory, kteří se – nikoliv svou vinou – po říjnovém pádu několika dodavatelů
energie, například ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., ocitli v dočasné – šestiměsíční – záchranné síti dodavatelů poslední instance.
Většina spotřebitelů zažívá přechod k dodavateli poslední instance poprvé
v životě a neví si s ní rady, protože se v problematice neorientuje. Vzhledem
k nekompletní databázi dodavatelů, kteří ukončili činnost, mohlo podle informací ERÚ dojít také k situaci, kdy spotřebitel nemohl být dodavatelem
poslední instance kontaktován, a vůbec tak netuší, že v režimu dodávky poslední instance je.
SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo
zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie České
spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli
poslední instance.
4

NEBO
Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda
máte nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte, dlužíte
za energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic řešit.
Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše
platby dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.
Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám
i Váš starosta, nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.
Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.
Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této
situaci – o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do
stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit
schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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KLUB SENIORŮ POHODA
Malé ohlédnutí za rokem 2021
V uplynulém roce se členům Klubu seniorů Pohoda zkrátilo období pro klubovou činnost pouze na šest měsíců, to je přesně na polovinu. Od 01.06. do
konce listopadu se nám ale i tak podařilo společně prožít spoustu hezkých
setkání. Ať už to byly turnaje v pétanque, besedy, krásný koncert tibetských
mís, zájezd do Olomouckého kraje nebo Hry seniorů, všechny akce byly zúčastněnými přijímány se vstřícností a radostí. Zejména při Hrách seniorů se
ukázalo, že se dá s nadšením soutěžit v každém věku. Během posledního
měsíce jsme ještě stihli navštívit nádherné Východočeské divadlo a město
Pardubice, vyrobit si vánoční ozdoby a naším posledním setkáním byla už
dvakrát odložená beseda o poutní cestě do Santiaga de Compostela.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Děti nazdobily stromky a potěšily
seniory v Kostelci nad Orlicí
Pravidelná mezigenerační setkávání omezila pandemie koronaviru, přesto
ale děti na „své“ seniory nezapomněly! Malí tvůrci ze Základní školy Gutha
Jarkovského v Kostelci nad Orlicí a Pobytového střediska MV ČR Kostelec
nad Orlicí vyrobili pro klienty z domova vánoční dekorace.
Moc děkujeme dětem a pedagogům, že potěšili naše seniory, zvláště pak
v této neveselé době.
Šárka Slezáková

Klubová posezení občas také zpestřili naši milí jubilanti. Rovněž nově zakoupený dataprojektor neleží ladem. Je využitý nejen při besedách, ale máme
možnost si kdykoliv prohlédnout fotograﬁe a videa z našich akcí. Možnost
podělit se o své zážitky z cestování mají i všichni zájemci z řad členů.
Opět se nám ale nepodařilo sejít se společně na Rabštejně na tradičních
květnových a prosincových setkáních. Nepodařilo se to díky covidu už dva
roky po sobě a tato společná setkání nám všem moc chybí. Nezbývá nám ale
nic jiného, než čekat. Snad už bude líp. Mějte se všichni v novém roce dobře
a buďte zdraví. Těšíme se na vás!
Členky výboru a vedoucí klub

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
Zásahy Jednotky sboru dobrovolných hasičů
08.12. Osoba v bezvědomí Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k osobě v bezvědomí. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že je postižená osoba při vědomí
a komunikuje. Z preventivních důvodů byla osobě poskytnuta kyslíková terapie a do příjezdu posádek zdravotnické záchranné služby KHK jsme kontrolovali základní životní funkce. Po transportu postižené osoby do sanitního
vozidla jsme se vrátili zpět na základnu. Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
07.12. Otevření uzavřených prostor Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k nouzovému otevření dveří bytu seniora. Jednotka provedla za asistence Policie ČR otevření dveří speciálním nářadím a seniorovi byl tak umožněn vstup do jeho bytu. Poté se jednotka vrátila zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad orlicí.
06.12. Dopravní nehoda osobního vozidla Vamberk
Jednotka byla povolána na žádost Policie ČR k dopravní nehodě jednoho
osobního vozidla. Po příjezdu na místo události na místě již zasahovala jednotka z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou. Vozidlo se nacházelo na boku
uprostřed kruhového objezdu a řidič vyvázl bez zranění. Ve spolupráci s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou jsme provedli převrácení vozidla zpět na kola a zajistili protipožární opatření odpojením akumulátoru. Poté
se jednotka po domluvě s velitelem zásahu vrátila zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.

Psychoterapeutické konzultace
pro pečující osoby zdarma
Jste přetíženi péčí o blízkého člověka? Nabízíme možnost psychoterapeutické individuální konzultace zdarma pečujícím osobám, a to v Kostelci nad
Orlicí, nebo po domluvě online. Pro ty, kteří pečují doma o svého blízkého,
seniora, člověka s duševním či zdravotním znevýhodněním, nebo o dítě, které potřebuje dlouhodobou domácí péči. Konzultace poskytuje psychoterapeut Mgr. Hana Zakouřilová, MBA. V případě zájmu prosím volejte tel. 704
607 850, nebo kontaktujte přes e-mail: kralovehradecky@pecujdoma.cz.
Konzultace jsou realizovány v rámci projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII.“
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

PRODEJ ZE DVORA

KRAVSKÉ MLÉKO

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

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

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

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

Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat.
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03.12. Požár dřevníku a kompostu Přestavlky
Jednotka byla povolána k požáru dřevníku a kompostu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje JSDH Lhoty u Potštejna, která nasadila na likvidaci požáru jeden C proud. Na jejich
C proud jsme nasadili proudnici s kartuší smáčedla a zapojili jsme se do vyklízení dřeva ze dřevníku a postupně jsme rozhrabávali kompost, který jsme
zároveň dohašovali. Průběžně jsme termokamerou kontrolovali možná skrytá ohniska požáru a i jeho samotné okolí. Během zásahu byla doplňována
voda z naší CAS do CAS JSDH Lhoty u Potštejna. Spolupráce s jednotkou
z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Lhoty u Potštejna a Policií ČR.

Dopravní nehoda kamionu s vyproštěním osob
Čestice směr Borohrádek
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě kamionu s vyproštěním osoby.
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že řidič
kamionu je uvězněn uvnitř vozidla, při vědomí a komunikuje. Pro vyproštění zraněného jsme museli vyříznout čelní sklo a za pomocí páteřní desky
jsme ho vyprostili z kabiny vozidla. Dále naše jednotka spolupracovala se
zdravotnickou záchrannou službou KHK na ošetření a následném transportu
zraněného řidiče do sanitního vozidla. Ve spolupráci s ostatními jednotkami
PO na místě zásahu jsme zajistili vozidlo proti požáru a zachytávali unikající
motorový a hydraulický olej a přelévali jsme ho do nádob k tomu určených.
Poté byla velitelem zásahu na místě mimořádné události provedena redukce sil a prostředků a naše jednotka byla odeslána zpět na svoji základnu.
Na místě události spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, JSDH Týniště nad Orlicí, JSDH Borohrádek, zdravotnickou záchrannou službou KHK, Policií ČR a SUS KHK.

vyšetření. Naše jednotka dále provedla zajištění místa nehody, kontrolu stavu havarovaných vozidel a úniku provozních kapalin. Z vozidel k úniku PHM
nedocházelo. Po příjezdu jednotky z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
a dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na svou základnu. Spolupráce s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, zdravotnickou
záchrannou službou KHK, Městskou policií Kostelec nad orlicí a Policií ČR.
28.11. Zprůjezdnění komunikace Suchá Rybná
Jednotka byla povolána k nakloněnému stromu, který se díky sněhu nakláněl nad komunikaci a bránil tak bezpečnému průjezdu. Jednotka po příjezdu
provedla mechanické oklepání keře od napadaného sněhu. S majitelem přilehlého domu bylo dohodnuto zajištění oklepávání sněhu v případně opakované situace. Po zprůjezdnění komunikace a dohodě s majitelem přilehlého
objektu na zajištění průjezdnosti se jednotka vrátila zpět a svoji základnu.

02.12.

23.11. Únik nebezpečných látek Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k úniku provozních náplní z osobního vozidla.
Po příjezdu na místo události byla provedeným průzkumem tato skutečnost
potvrzena. Jednotka provedla zajištění uniklých pohonných hmot pomocí
sorpčních rohoží. Následně byl vzhledem k množství uniklých provozních
náplní odpojen akumulátor vozidla a blok motoru proměřen termokamerou.
Po odtlačení vozidla mimo zasaženou oblast jednotka spolupracovala při
odstranění kontaminované zeminy. Po dokončení těchto prací se jednotka
po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na svoji základnu. Spolupráce
s jednotkou Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
Více informací na adrese: www.hasicikostelecno.cz
Hasiči Kostelec nad Orlicí

POZVÁNÍ DO REGIONU
RTIC
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

29.11. Dopravní nehoda tří osobních vozidel Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. Při našem
příjezdu na místě zasahovala RV posádka zdravotnické záchranné služby
KHK a měla v péči jedno zraněné dítě. Dítěti jsme předali plyšovou hračku
sloužící pro zmírnění nepříjemného zážitku a zklidnění jeho stavu k dalšímu
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Provozní doba v lednu:
Pondělí–pátek 08:00–17:00
Sobota, neděle zavřeno
Těšíme se na vás 03.01.2022.
Vaše íčko
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

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

středa

15:00–16:00

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

Nejedlého. AVU absolvoval v roce 1956,
ale dále tvořil u prof. Nejedlého v tak
zvaném čestném roce. Ten však zemřel
v roce 1957 ještě před koncem školního
roku, a tak byl Rudolf Černý poslední
žák, který u prof. Nejedlého ukončil studium malířství.
Po návratu z Prahy žil trvale od roku
1957 v Kostelci nad Orlicí. Účastnil se
členských výstav krajské pobočky Českého svazu výtvarných umělců v Hradci
Králové. V Kostelci nad Orlicíse představil se sochařem Zdeňkem Kolářským
na společné výstavě v novém zámku roku 1958. Samostatnou výstavu měl až
mnohem později v Orlické galerii a Žamberku.
V roce 1965 byl požádán, aby vedl právě zakládanou okresní galerii v zámku
Rychnově nad Kněžnou. Po těžkých začátcích téměř z ničeho dal se svými
spolupracovníky dohromady galerii výtvarného umění s názvem Orlická
galerie. Ta byla po několika letech vysoce hodnocena jak Národní galerií
v Praze, tak i ministerstvem kultury. Nákup významných výtvarných děl byl
v těchto letech již obtížný, přesto se mu ale podařilo pomocí přátel, především umělců – V. Sedláčka, J. Slavíčka a jeho sestry dr. A. Masarykové, M.
Holého, L. Kubíčka, Vrat. Trampoty, umělců z Říček a dalších - tato díla pro
galerii získat. Bylo to 13 let obětavé, nesmírně náročné a vyčerpávající práce.
V roce 1978 Rudolf Černý odešel z Orlické galerie, aby se opět mohl věnovat
vlastní výtvarné práci a rekonstrukci svého domu č. 132, Lázním Žofín, který
získal v roce 1968 téměř jako demolici. Vrátil se opět ke svým zamilovaným
námětům. Ke stromům ve starých dožívajících alejích pro jejich krásu, životnost a harmonické sepětí s člověkem, ale také ke staré architektuře. Maloval
barokní dvorské štíty s piniovými šiškami a jiné objekty stálé krásy, kterých
se člověk tak často bezcitně zbavuje. Nesmazatelné stopy v jeho tvorbě zanechalo i období totálního nasazení. Francouzská krajina nenechala nikdy
žádného výtvarníka lhostejným. Znepokojovaly ho především vojenské hřbitovy z první světové války. Místa, jež dávala možnost přemýšlet o věčném
násilí a zbytečnosti válečného krveprolití. Sesuté zákopy a pole křížů kolem
Verdunu připomínaly jednu z velkých světových tragédií.

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

Pozvánka na výstavu
Srdečně vás všechny zveme na výstavu obrazů
akademického malíře Rudolfa Černého
uspořádanou ke 100 letům jeho narození
Výstavu si můžete prohlédnout
od pondělí 10.01.2022 ve výpůjční době knihovny.
Akademický malíř Rudolf Černý se narodil v Kostelci nad Orlicí 30. ledna 1922
(+2013), kde také navštěvoval obecnou
a měšťanskou školu. Po skončení měšťanské školy se učil u Františka Gutlebena malířem pokojů. Ve svém volnu
maloval v přírodě a prohluboval svůj zájem o výtvarné umění. Ve válečném roce
1942 byl totálně nasazen jako pomocný
dělník na práci do okupované Francie
a různých míst západního Německa.
V nelidských podmínkách měst stále
zasahovaných nálety, kdy šlo o život, se
nemohl jako malíř rozvíjet. Po osvobození v počátku roku 1945 odjel z Porýní do francouzského Verdunu, kde strážil zajaté německé vojáky. Po návratu domů pracoval jako malířský dělník a začal zpracovávat motivy z pobytu
ve Francii. V roce 1951 absolvoval jednoroční kurz pracujících na vysoké školy
v Liberci a téhož roku byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Z tohoto období vzpomínal nejraději na svého profesora ve speciálce, na Otakara
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Římskokatolická farnost
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl, farář
Mše svatéKostelec nad Orlicí, kostel sv. Jiří:
Neděle, 09:30
Úterý, čtvrtek (mimo první a třetí)
Pátek, 17:00 alter. na faře
Středa, sobota 08:00 alter. na faře
Adorace (tichá) v Kostelci nad Orlicí, kostel sv. Jiří
Vždy hodinu před večerní mší sv. od 16:00
Ohlášená v neděli, 18:00–19:00
Bohoslužby a akce farnosti v adventu, o Vánocích a na Nový rok:
01.01.2022, sobota – 09:30 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Nový rok
mše sv. v kostele sv. Jiří
06.01., čtvrtek – 17:00

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
(TŘI KRÁLOVÉ) mše sv.

v kostele sv. Jiří
09.01., neděle –09:30
KŘEST PÁNĚ
mše sv. v kostele sv. Jiří konec Vánoční doby
Pevně doufáme, že se coronavirová situace uklidní a všechny plánované bohoslužby i ostatní aktivity se budou moci uskutečnit dle plánu a bez větších
omezení. Všichni jste na ně co nejsrdečněji zváni. Případné změny sledujte
na vývěsce farnosti nebo na webu.
Přejeme milostiplné a opravdové prožití svátků Božího narození.

Červená středa v Kostelci
Ve středu 24.11. se krátce po 18:00 rozsvítil kostel sv. Jiří červenou barvou. Tím se
i Kostelec poprvé připojil do akce RedWednesday.
Červená středa je kampaň s heslem Make
a standforfaith and freedom (Společně
za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti
a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku
vykonávaného ve jménu náboženství.
Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.
Smyslem akce je veřejně si připomenout
všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené
červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Je dobré vědět, že daleko nejpronásledovanějším náboženstvím v současné době je křesťanství (80 %). Týká se více než 340 milionů křesťanů
v řadě zemí.
Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví
v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské
organizace Aid to theChurch in Need. Akce se koná na dalších místech
ve světě mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách a v ČR
na více než 100 místech.
Zakončím slovy arcibiskupa Jana Graubnera "Je dobře připomenout společnosti, která žije v pokoji a pohodě, že i dnes je na světě mnoho těch,
kdo trpí pro víru."
Petr Pávek

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).
02.01.2022, neděle – 08:30 NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
16.01., neděle – BOHOSLUŽBA
Bližší informace ve vývěsce u sboru.

NEUNIKLO NÁM
30. Výročí dětského oddílu
Thompsonovi vlci
Dostalo se mi pozvání na slavnostní výročí kamarádů, které znám více než 20 let. Kdysi jsem sem
do Kostelce nad Orlicí na Ranč přátelství jezdila
i se svými dětmi. Se šerifem Drobkem jsem celou
tu dobu ve spojení. Tentokrát jedu s přítelem a s radostí, že mu mohu ukázat lidi a místa, o kterých
jsem mu už tolikrát vyprávěla.

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 2022 probíhají 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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oheň přátelství rozďelán od jiskry pazourku
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

Je 15.10. pátek večer, vítají nás kluci z dětského trampského oddílu i se svým
dětským náčelníkem Vlčkem a Drobek nám ukazuje, kde si můžeme rozložit
věci na spaní. Vlci se připravují na slavnost, kterou si s mým údivem organizují úplně sami, jen s dozorem dospělých, a my se vítáme s dalšími kamarády. Po letech nacházím ve srubu, kde je nádherná klubovna, také pár mnou
namalovaných placek, mám z toho radost, že si jich považují natolik, že je
tu stále mají. Samozřejmě jich tu je mnohem víc, a nejenom malovaných
placek, kluci z oddílu za roky své činnosti vyhráli na různých trampských
akcích skutečně hodně zajímavých cen, a některé z nich teď zdobí jejich dětskou klubovnu. V ní budou spát kamarádi v teple krbu. Někteří raději dají
přednost svým stanům a ani chladnější počasí je neodradí. V bývalé konírně
je nyní klubovna Trampů Orlických hor a zde už je živo, až do noci se zde
o zábavu stará Stáni, Jarek Houslička, Samotář a další kamarádi, kteří hrají
na kytary, housle a basu.

šesticípý oheň podpálený shora
V sobotu dopoledne už se na dvorku chystají ohně na pečení masa, jak vepřového, tak i kuřecích stehen. Pohoštění je pro všechny zdarma, a tak si pochutnáváme a plníme svoje bříška. Přijela spousta lidí, které jsem dlouho
neviděla, a máme si o sobě navzájem co povídat. Celkem nás tu je kolem
168 ze všech koutů republiky a samozřejmě i ze Slovenska. Jdeme se podívat i ke koním a projít se po blízkém okolí. Brzy ale začínají soutěže a jsou
zajímavé. Chodím od soutěže k soutěži a sleduji ostatní. Jsou tak šikovní!
Hod nožem, lukostřelba a chůze na chůdách je klasika, která nikdy nezklame. Předpokládala jsem, že ve hře práčata se bude střílet z praku, ale jaké
překvapení, místo střílení z novodobého praku všichni hází kamínky na terč
pomocí praku vrhacího, známého již z pravěku, později od indiánů a poté i ze
středověku. Můj přítel Lišák vyhrává první místo, takže velká spokojenost.
Hra fazolovačka je také obdobou lovecké techniky pravěkých lovců a indiánů, jedná se vlastně o jednoduchou foukačku, kamarádi ale svým foukáním
nestřílejí šípy, nýbrž obyčejné kuchyňské fazole. Úplným překvapením pro
mne je hra hřebíková, kde úlohou soutěžícího je na stole z jakési zajímavé
konstrukce co nejrychleji odebrat co nejvíce hřebíků tak, aby tato konstrukce nespadla. Hodně zajímavé.

Před setměním vlci svolávají k malému Ohni přátelství kamarády, kteří vlkům
pomáhali v posledních pěti letech. 13letý Johnny křesáním pazourku rozdělává oheň v kruhu přátel a daří se mu to skvěle, asi za minutu oheň hoří. Malý
slavnostní obřad podle indiánských tradic, sloužící k ukotvení přátelství, zakončují vlci předáváním malých dárků svým přátelům.
Se soumrakem nejmladší člen oddílu, 10letý Tříska, opět pomocí pazourku
a troudu rozdělává malý oheň a přináší ho k připravené úžasné hranici v podobě šesticípé hvězdy. Členové oddílu si tento oheň předávají jeden druhému, vyslovují přitom zákony lesní moudrosti, až nakonec, po dokončení
celého kruhu, zapaluje Johnny tímto malým ohněm oheň velký, zmíněnou
šesticípou hvězdu, a to shora! Nikdy jsem neviděla hořet hranici shora dolů,
ale Thompsonovi vlci to umí, a umí to perfektně! Koneckonců, hranici shora
zapalovali už při svém 25. výročí, tehdy ale měli hvězdu pro změnu čtyřcípou a oheň zapalovali třením třecími dřívky. Tenkrát jsem u toho nebyla, ale
teď jsem vše viděla na vlastní oči, a malí vlci mají můj neskutečný obdiv!
A to ještě z jejich historie vím, že byli i spoluorganizátory dvou Československých potlachů, což jsou nevětší trampské akce pořádané v Evropě. Také jsou
pravidelnými spoluorganizátory Festivalu trampských písní v Horním Jelení,
hrdě tak reprezentují Kostelec nad Orlicí a jeho okolí.
Oheň se rozhořívá, zní trampská hymna, pak minuta ticha za kamarády, kteří
už mezi námi nejsou, poté náčelník oddílu obřadně uzavírá slavnostní kruh
s ohněm a pak už nastává zábava, rozeznívají se trampské písně, mezi nimi se
vyhlašují výherci odpoledních soutěží, předávají se ceny, zní i pěkná recitace, oheň nás k tomu pěkně hřeje, prostě pohoda. Několik kamarádů u ohně
setrvává až do svítání.
V neděli dopoledne ještě probíhá společné ukončení oslav, ale u toho už bohužel nejsem, musela jsem odjet hodně brzy, sotva jsem si stihla vypít ranní
kávu, něco sníst a rozloučit se. Doufám, že tentokrát už to nebude na tak
dlouho, že se vrátím dříve než za dalších 20 let. Ale doma se určitě ještě
podívám na jejich web Trampici.cz, případně na facebook Thompsonovi vlci,
připomenu si kamarády a jejich vydařenou akci. Klidně se podívejte taky, vyžití dětí z tohoto oddílu je opravdu výjimečné.
Marie Rosnička Novotná, Dobřichovice

vedoucí Drak, náčelník Vlček, Dobby, Tichošlápek, Johnny s vlajkou Tříska
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022
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Víte, že
• v žádné peněžence, kabelce ani kapse nesmí chybět KAPESNÍ KALENDÁŘ 2022 vydaný městem Kostelec nad Orlicí. Nové kalendáříky včetně
většího plánovacího si můžete ZDARMA vyzvednout v Regionálním
turistickém a informačním centru, v Městské knihovně Kostelec nad
Orlicí a na podatelně městského úřadu.

• v prosince 2021 vstoupil v platnost celostátní změna jízdních řádů železniční i autobusové dopravy. K tomuto datu dochází ke změnám v časech odjezdů vlaků a autobusů též na území Královéhradeckého kraje.
Více informací na webu www.dopravakhk.cz

SK RABŠTEJN
Aktuálně z Rabštejna
Radostná zpráva pro nejmladší diváky kina Rabštejn: pohádka Tajemství
staré bambitky 2 má naplánovanou premiéru v únoru 2022. Už se všichni
moc těšíme!
Na začátku listopadu jsme zakončili minulou divadelní sezonu skvělou francouzskou komedií Rodina je základ státu v nastudování Divadla Palace Praha. Celkem ztvárnilo své role v této hře deset herců. Mezi nimi Richard Trsťan
nebo Eva Kodešová. Poprvé k nám na Rabštejn zavítal Miroslav Etzler.
Prvním představením probíhající divadelní sezony byla komedie Svatba
bez obřadu. Představili se v ní známí herci Olga „Háta“ Želenská, Betka
Stanková, Marcel Vašinka a další. Byl to příjemně strávený večer se zaplněným hledištěm.
Jarmark poskytovatelů sociálních služeb pořádaný Svazem postižených
civilizačními chorobami, m.o. Kostelec nad Orlicí, úspěšně proběhl na sále
vyzdobeném vánoční tématikou. Děkujeme všem, kteří přišli sebe i vystavovatele potěšit zakoupením drobných vánočních předmětů.
Snow Film Fest je oblíbeným festivalem outdoorových ﬁlmů. V polovině
listopadu návštěvníci viděli šest zajímavých a krásných ﬁlmů se zimní tematikou přírody a dobrodružství včetně animovaného outdoorového ﬁlmu. Novinkou tohoto ročníku bylo využití profesionální kinařské techniky
ve standardu DCI.
Veškerý program, který ve zpravodaji uvádíme, podléhá aktuálním úpravám
nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, což způsobuje změny
v programu. Zakoupené a rezervované vstupenky z přesouvaných pořadů
(divadla, koncerty,…) zůstávají v platnosti. Děkujeme za Vaši vstřícnost.
Ke státnímu svátku Dne boje za svobodu a demokracii 17.11.se Rabštejn připojil nasvícením budovy do náměstí barvami trikolory. Děkujeme všem,
kteří si všimli a zaslali nám své kladné ohlasy.

• 3. Charitativní koncert Dashy a PajkyPajk, který byl z důvodu mimořádných epidemických opatření zrušen, se bude konat dne 12.06.2022
v chrámu sv. Jiří.

na snímku scénická světla (bílá, červená a modrá) na budovu Kulturního
domu Rabštejn

• výtvarná skupina Gama (Josef Benedikt – Dobruška, Jan Holec – Javornice, Miroslav Malý – Vamberk, Jan a Karel Martincovi – Kostelec nad
Orlicí) vystavují své výtvarné práce v Městské knihovně v Dobrušce.
Výstava potrvá do konce ledna 2022.
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Pořádání všech akcí na Rabštejně podléhá aktuálním nařízením Vlády
ČR, proto sledujte stránky www.skrabstejn.cz pro aktuální informace.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

Filmové okénko
BETLÉMSKÉ SVĚTLO – NOVÝ FILM SVĚRÁKOVÝCH
Nový film otce, syna a už i vnuka Svěrákových sice dorazí do našeho kina
Rabštejn na jaře 2022, už teď ale tvůrci odtajnili trailer snímku, který
vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. V Betlémském
světle režiséra Jana Svěráka se představí v hlavních rolích kromě Zdeňka Svěráka a Daniely Kolářové také Ondřej Vetchý, Vojta Kotek, Tereza
Ramba, Vladimír Javorský nebo Jitka Čvančarová.
„Je to hodně barevný film, nic takového jsme ještě nedělali. Ale všechno je
jednou poprvé," svěřil se kameraman snímku Vladimír Smutný.
„Dali jsme každé postavě a jejímu příběhu vlastní škálu barev. Dodržujeme je
v kostýmech, rekvizitách i v barvách dekorací. Jak se spolu postavy a jejich
příběhy setkávají, vznikají z toho nové a často opravdu krásné kombinace.
Náš film je komedie plná fantazie a takový žánr si o barevnou opulentnost
přímo říká,“ dodal režisér filmu Jan Svěrák.
I obsazení je hodně „barevné“. Kromě herců, s nimiž Svěrákovi rádi a často spolupracují, jako je Daniela Kolářová nebo Ondřej Vetchý, uvidí diváci
v Betlémském světle i několik nových tváří. Například neherce Martina
Polišenského nebo tajemnou dánskou herečku Patricii Schumann. Tuto
společnost doplní Vojta Kotek nebo Vladimír Javorský, kteří se s Janem
Svěrákem potkali pracovně poprvé, ale jak sám říká, jistě ne naposledy:
„Jsou to oba skvělí komediální herci a opravdové hvězdy. Těším se, až jejich
zář pocítí vystupovat z plátna i diváci," svěřil se režisér Jan Svěrák.
Inspirací pro vznik scénáře byly Janu Svěrákovi oblíbené povídky Zdeňka
Svěráka.

Zdeněk Svěrák při natáčení filmu Betlémské světlo (Bioscop)
„Baví mě, že se postavy z různých mých povídek ve ﬁlmu setkávají v nových nečekaných situacích. Pro ﬁlm je to stmelující prvek a pro diváky to bude doufám
zábavné,“ vysvětlil Zdeněk Svěrák, který v této komedii s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou a humorem. „Nic lepšího než humor proti smutku nemáme,“ zakončuje Svěrák
trailer tak trochu s odkazem na dnešní neveselou dobu.
Snímek Betlémské světlo natočený letos na jaře uvede do kin v březnu
příštího roku společnost Bioscop. Koproducentem ﬁlmu je Česká televize.

Štáfka jako nezaměnitelného Laviho, Jakuba Prachaře jako jeho agenta
Jardu a Šárku Vaculíkovou jako Laviho „duty free“ partnerku Lucii. Diváci
se však mohou těšit absolutně nekorektní humor a také na celou plejádu
hvězd hereckých, ale i sportovních. Chybí snad jen Jarda Jágr…
SRDCE NA DLANI
Na konci ledna bude mít v kinech premiéru nová komedie Srdce na dlani režiséra Martina Horského a producenta Tomáše Hoffmana. Ti jsou
podepsáni pod diváckým hitem Ženy v běhu, který přilákal do kin téměř
1 600 000 diváků. Tvůrci film Srdce na dlani označují jako komedii „pro
všechny, kteří věří na lásku". Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se
těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane
se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška
Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život.
Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička (Jana Pidrmanová) i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy definitivně skončila, ale setkání
s dávnou láskou Pavlem (Matouš Ruml) ji zasáhne u srdce. K Honzíkovi
do školky nastupuje nová holčička Alenka. Honzík poprvé zažívá pocity
spojené s láskou, úplně se v nich neorientuje, a tak sbírá rady od maminky, dědečka Josefa nebo sympatického strejdy Karla (Vladimír Polívka).
„V komedii Srdce na dlani se proplétá několik příběhů o lásce, která temperamentně zasáhne do života starších, mladších i nejmladších hrdinů. A zamilují
se dokonce i baseti Váleček a Šalina. Věřím, že naše nová komedie udělá divákům v kinech radost a potěší je stejně jako Ženy v běhu,“ vzkazuje divákům
režisér a scenárista Martin Horský.
Boleslav Polívka k filmu prozradil: „Srdce na dlani je příjemný a chytrý
film s humorem. V životě mnohých je radosti málo a tato komedie pěstuje
úsměv a inteligentní legraci.“ Vladimír Polívka hraje Josefova syna Karla,
a tak se na filmovém plátně poprvé setkávají Boleslav a Vladimír Polívka
v rolích otce a syna. Vladimír k tomu prozradil: „S tátou se mi hraje skvěle, známe se tak dobře, že jen v pohledech se dokážeme perfektně dorozumět a sladit. Jediný problém je v tom, že se na place rozchechtáme,
nebo nám aspoň cukají koutky. Jak říká táta, kdybychom spolu chodili
do školy a seděli v lavici, tak nás rozsadí.“
O filmu Srdce na dlani něco málo naznačila i Eliška Balzerová: „Režiséra
Martina Horského znám už dávno a mám moc ráda jeho komedie. V této
době je jich třeba, diváci se chtějí zasmát a Srdce na dlani je krásný film
přesně toho druhu.“ V dalších rolích se představí Jana Pidrmanová, Matouš
Ruml, Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová, Marek Taclík, Jenda
Čadil a Jaroslava Kretschmerová.
Film SRDCE NA DLANI uvede Kino Rabštejn v premiéře v sobotu
22.01.2022 v 19:00.

VYŠEHRAD: FYLM
Julius „Lavi“ Lavický, fotbalista, který uchvátil před pár lety onlinový svět,
se na jaře konečně dostaví na filmové hřiště se svým plnohodnotným
a plnokrevným Fylmem. Snímek Vyšehrad: Fylm představí opět Jakuba

Vyšehrad: Fylm (Bioscop)
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

Bolek Polívka a Veronika Khek-Kubařová (Cinemart)
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Zápis do tanečních pro mládež 2021
Rádi uveřejňujeme, že zápis do Kurzu společenského tance a chování
bude ve středu 23.02.2022 od 14:00. Taneční kurzy probíhají ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec Králové. Kurz společenského
tance a chování povedou taneční mistři Mgr. Daniel Zhouf a p. Simona
Ouzká. Bližší informace o termínech a struktuře Tanečních Vám přineseme v únorovém vydání zpravodaje.

oslavit své narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet,
který podnikla se svými kamarádkami před čtvrtstoletím. Tentokrát však
cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale s pětadvacetiletou
zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí bilancovat - ironicky
a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí a nástrahách i radostech života.

Oblíbené taneční pro páry na Rabštejně
V době uzávěrky zpravodaje předpokládáme, že od února začnou Taneční
pro páry.
Absolventi těchto tanečních sklízí spoustu pochvalných ohlasů od ostatních návštěvníků Tančíren, plesů a ostatních tanečních akcí. Máme
z toho velikou radost. Kdo povede Taneční pro páry? Jsou to taneční
lektoři Josef a Klára Solárovi z Rychnova nad Kněžnou.
V letošním kurzu pro rok 2022 jsou tedy vypsány tyto úrovně:
1. Mírně pokročilí – bronzová úroveň – vhodné pro absolventy základních
tanečních nebo pro zopakování základních kroků a figur se zapojením
nových tanečních prvků.
2. Pokročilí – stříbrná úroveň – určeno všem, kteří již absolvovali bronzovou úroveň tanečních a chtějí se zdokonalit a naučit nové taneční
kreace.
Předpokládané termíny jednotlivých lekcí:

Letos neotevíráme „přípravku“ (až zase příští ročník). „Bronzová“ i „stříbrná“ úroveň mají 8 lekcí. Na konci kurzu bude „Věneček II – aneb Roztančený Rabštejn“. Samozřejmě si mohou přijít zatančit i všichni ostatní
příznivci tanečních kroků. Všichni jsou srdečně zváni.
Kde a kdy se můžete do tanečních pro páry přihlásit?
Můžete přijít do Divadelní kavárny a u kávy nebo vínka na Rabštejně vyplnit tištěnou přihlášku. Nebo lze využít elektronického formuláře přístupného z našich webových stránek v sekci Taneční a rezervaci včetně
zaplacení provést z „tepla domova“. Další informace najdete na našich
webových stránkách www.skrabstejn.cz

Peter Lipa – Přesun koncertu
V předvánočním čase měl vystoupit na Rabštejně Peter Lipa se slovenským jazzovým AMC Triem.
Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci na Slovensku jsme byli nuceni tento koncert přesunout. Předpokládáme, že náhradní termín koncertu bude na jaře 2022. Samozřejmě Vám náhradní termín upřesníme.
Rezervace a vstupenky zůstávají v platnosti.

Tak já letím – Anna Polívková
V lednu k nám přijede divadlo, na které se mnoho z nás velmi těší. Jedná se
o hru pro jednoho herce – v tomto případě herečku – Aničku Polívkovou.
Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne
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Autorem divadelní hry je Peter Quilter. Dramatik, jehož hry byly přeloženy
do třiceti jazyků a hrály se ve více než čtyřiceti zemích světa. V roce 1999
debutoval muzikálem BoyBand v londýnském West Endu. Velký mezinárodní
úspěch zaznamenalo v roce 2005 muzikálové drama o posledních měsících
života Judy Garlandové Na konci duhy. Světová premiéra proběhla v Austrálii, ve slavné sydneyské Opeře. Následně se hrála s velkým úspěchem opět
ve West Endu, než byla v roce 2012 přenesena na Broadway, kde byla nominována na tři ceny Tony Awards. V roce 2019 byla hra přepsána do scénáře
oscarového ﬁlmu Judy s herečkou Renée Zellwegerovou v hlavní roli (tento ﬁlm jste mnozí viděli u nás v Kině Rabštejn). Jiným autorovým hitem je
komedie Je úchvatná!, pravdivý příběh Florence Foster Jenkinsové, nejhorší
operní pěvkyně na světě.
Světová premiéra one-woman show Just the Ticket se uskutečnila roku 2011
v Sydney a hra se poté inscenovala v mnoha dalších australských městech
a následně se objevila na jevištích v Kanadě, Německu, Polsku, Estonsku
a Španělsku. Česká premiéra s titulem Tak já letim! je zatím poslední hrou
Petera Quiltera inscenovanou v České republice.
Susan: Anna Polívková
Hlas:
Petr Svojtka (ze záznamu)
Režie:
Petr Svojtka
Hudba: Vladimír Nejedlý
MEDAILONEK: ANNA POLÍVKOVÁ
Je dcerou herců Bolka Polívky a Eveliny Steimarové. Pro herectví byla předurčena a nutno říci,
že má velký talent, patří mezi výrazné osobnosti
mladé generace. Vystudovala Státní konzervatoř
v Praze, po jejím úspěšném ukončení navštěvovala na HAMU obor Nonverbální divadlo. Studovala
také v Paříži pohybové divadlo Jacqua Lecoqa.
Se společností Sabooge Theater Company nastudovala pouliční kočovné
představení Skok kachny a procestovala s ním velkou část Evropy a Kanady.
Kromě hraní se zapáleně věnuje hře na příčnou ﬂétnu, akrobacii a řeči mimů.
Spolu s Dagmar Bláhovou a Michaelou Sajlerovou nastudovala hru Monology vagíny, která sklízí velký úspěch.
Ve ﬁlmu na sebe více upozornila kriminálním snímkem Bolero (2004), kde
hrála dceru svého skutečného otce. O rok později se objevila i ve ﬁlmu
Restart. Největší úspěch jí přinesla hlavní role Jolany v adaptaci románu
Michala Viewegha Účastníci zájezdu (2006). V poslední době je velmi obsazovaná do ﬁlmových rolí. Z poslední doby jmenujme například Ženská
na vrcholu (2019), Špunti na vodě (2018) a mnoho dalších.
Divadelní představení „Tak já letim“ uvidíte na Rabštejně v pátek 21.01.
od 19:00. Představení je součástí Rabštejnského divadelního abonmá.
Ing.Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

KOUPÍM VŠE CO UKRÝVÁ VÁŠ DŮM, PŮDA GARÁŽ I CELOU POZŮSTALOST, NÁBYTEK, HODINY, SKLO, PORCELÁN, OBRAZ, HRAČKY,
POHLEDY, STARÁ RÁDIA, ELEKTRONKY, JINÉ SOUČÁSTKY, ATD.
TEL.: 725 679 532.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v lednu
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
85 let
90 let
91 let
91 let
91 let
93 let
95 let

Jana Oberreiterová
Jiří Poupal
Petr Dostál
Jiří Vaněk
Jiří Plný
Jana Vondráčková
Jaroslav Fiala
František Písecký
Zdeněk Boháček
Marie Bečičková
Zdenka Dvořáková
Jarmila Pavelková
Marta Libotovská
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody!

Sňatek uzavřeli
Sebastian Svoboda a Anastasia Zaporožan
Hodně lásky a vzájemného porozumění!
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Z našich řad odešli
Jan Duda
Marie Dudová
František Botlík
Petr Kunc
Jindřich Novotný
Helena Hatašová
Ing. Jiří Izák
Oldřich Pečenka
Zdeněk Kuhn

* 1940
* 1940
* 1930
* 1958
* 1939
* 1956
* 1956
* 1947
* 1957

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
V návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, prosíme rodiče,
kterým se narodilo miminko a budou mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se
dostavili na matriku Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, kde jim budou sděleny
bližší informace. Děkujeme za pochopení.
Vážení jubilanti,
pokud budete chtít zajistit slavnostní připomenutí výročí zlaté, diamantové nebo
kamenné svatby se svými blízkými v obřadní síni Městského úřadu v Kostelci nad
Orlicí, prosíme Vás, abyste se osobně dostavili alespoň 2 měsíce předem na matriku. V případě, že budete požadovat v této záležitosti osobní návštěvu u vás doma,
nebo budete-li chtít být uveřejněni pouze ve zpravodaji, kontaktujte nás na telefonu 778 493 604, 773 763 321.
Organizačně správní odbor a živnostenský úřad, matrika

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které
nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za každý
den, který jsi s námi žil.
Dne 18. ledna uplynou dva smutné roky, co nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček pan Ladislav MAREK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Jana s manželem a vnoučata
Jakub, Karolína, Venda, Eliška a sourozenci Eva a Marie s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta
a krásné vzpomínky v našich srdcích žijí dál…
Dne 13. ledna uplynou čtyři smutné roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček
pan Karel KARÁSEK.

Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili
naše milované rodiče Marii Dudovou a Jana Dudu
na jejich poslední cestě a svou účastí se snažili
zmírnit naši bolest. Rovněž děkujeme za květinové
dary a slova útěchy.

Nikdy na Tebe nezapomeneme.
Dcery Dana a Jana s rodinami
S velkou láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022
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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
JAK ZÍSKAT VSTUPENKY?
1. ONLINE na webu www.skrabstejn.cz
2. e-mailem na adrese pokladna@skrabstejn.cz (platbu
za vstupenky je možné provést i bezhotovostně).
3. telefonicky 774 697 209, 494 320 288
Na požádání vystavujeme dárkové poukazy.
Předprodej probíhá v budově SK Rabštejn, Palackého náměstí 36 - vchod
z náměstí.

Program na leden 2022
02.01., neděle – 08:30 SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
07.01., pátek – 15:30

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 v pátek v 15:30 s rozpisem délky kurzu dle
lichých a sudých týdnů. Salonek, sál.
07.01., pátek – 19:00 TANČÍRNA „TŘÍKRÁLOVÁ“
Slavnostní tančírna – tři hodiny plné hudby určené milovníkům tance.
Přijďte si zatančit například waltz, valčík, cha-cha, mambo a další společenské tance. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál. Vstupné: dobrovolné.
08.01., sobota – 09:00 VÝDEJ POVOLENEK
ČRS m.o. Kostelec nad Orlicí. Sál.
10.01., pondělí – 18:00 JÓGA
Jóga v denním životě tě naučí zvládat každodenní starosti a stres, zbaví tě
fyzických bolestí a pročistí tvoji mysl. Propojíme DECH a TĚLO s VĚDOMÍM, prostřednictvím fyzických a dechových cvičení, ásan a meditací. Pravidelně každé pondělí 18:00–19:00. Salónek.
13.01., čtvrtek – 18:00 PILATES
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.
13.01., 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.
15.01., sobota
LATINA PRO ŽENY
(dvě úrovně: začátečníci a pokročilí) – 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
14

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.
– 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 nawww.skrabstejn.cz
16.01., neděle – 11:00
Divadelní kavárna.

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV

21.01., pátek
DIVADLO: TAK JÁ LETÍM! – Div. Ag. ADF Praha
One-woman show. Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice
Susan se rozhodne oslavit své narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se
tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale
s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí
bilancovat - ironicky a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím, láskou,
osamělostí a nástrahách i radostech života... Autor: Peter Quilter, režie: Petr
Svojtka, hrají: Anna Polívková. Nová divadelní sezona 2021/2022
29.01., sobota
LATINA PRO ŽENY
(dvě úrovně: začátečníci a pokročilí) - 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
23.02., středa – 14:00 KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE A CHOVÁNÍ
PRO MLÁDEŽ PODZIM 2022
ZÁPIS do Kurzu společenského tance a chování Podzim 2022. Taneční mistři jsou z Taneční školy Bonstep Hradec Králové (Mgr. Daniel Zhouf se
svou taneční partnerkou pí Simonou Ouzkou). Zápis probíhá v Divadelní
kavárně Rabštejn (14:00–16:00), vchod z Palackého náměstí.
Únor/březen 2022

TANEČNÍ PRO PÁRY
– stříbrná a bronzová úroveň
Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování a více informací v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo ON-LINE na www.skrabstejn.cz
13.02., neděle

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 VyZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

dra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana Boušková/Jana Malá/Marcela Peňázová, Martin Zahálka/Martin Davídek, Lenka Zahradnická/Barbora Petrová/
Kateřina Petrová, František Skopal/Martin Zahálka ml. Nová divadelní sezona 2021/2022.
Březen 2022

DIVADLO: JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
– Divadlo Palace Praha
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky. Tato komedie stojí na vynikajícím hereckém výkonu Jiřího
Langmajera. Postarší profesor se snaží ukončit románek se svou žačkou,
která by jej zase ráda „dohnala k oltáři“. Autor: Jean-Claude Islert, režie: Petr
Hruška, hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, David Punčochář, Karolína Krejčová. Nová divadelní sezona 2021/2022.
27.04., středa – 19:00 TRAVESTI SHOW:
TECHTLE MECHTLE A KOČKY
Jedno z nejúspěšnějších uskupení ve svém oboru s profesionální úrovní.
Travesti skupina přijíždí do našeho města s novým zábavným pořadem
„KABARET – MOULIN ROUGE“. Vstupenky jsou již v prodeji. Vstupné: 320 Kč
v předprodeji. Přesunuto z 21.04.2021 na nový termín - vstupenky zůstávají
v platnosti.
Duben 2022

JAZZMANI NA RABŠTEJNĚ:
PETER LIPA & AMC TRIO
V rámci jazzového cyklu Jazzmani na Rabštejně vystoupí vynikající slovenský jazzový zpěvák Peter Lipa za doprovodu slovenského AMC Tria (Martin
Marinčák-bass, Peter Adamkovič-klavír, Stano Cvanciger-bicí + Samuel
Marinčák-kytara). Sál. Vstupné 380 Kč předprodej / 450 Kč na místě. Přesunuto ze dne 04.12.2021 na nový termín – vstupenky zůstávají v platnosti
Květen 2022

DIVADLO: PUSŤTE MĚ VEN
– Divadlo Kalich Praha
Francouzská komedie o velké hvězdě pařížského divadla a ﬁlmu Joce
de Guérande. Ta se doma chystá na odjezd do televizního studia, neboť
na programu bude přímý přenos galavečera na její počest. Už je vlastně
na odchodu z bytu, téměř všechno připraveno, jen ještě musí spustit novou
bezpečnostní roletu na terasu. A z vteřiny na vteřinu může být všechno jinak…. Autor: Jean-Marie Chevret, režie: Sabina Remundová, hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová / Adina Pitrová. Nová divadelní sezona 2021/2022.
Přesunuto
KONCERT: CIMBÁLOVÁ MUZIKA HARAFICA
Stálice hradišťského folklóru. Jejich koncerty jsou po celé republice vyprodány. Můžete se těšit na vynikající hudební vystoupení cimbálové muziky
Haraﬁca proložené vtipným vyprávěním. Příjemný večer s cimbálem a kvalitními hudebníky (a kvalitním vínem). Vstupné: 250 Kč v předprodeji. Přesunuto na nový termín - vstupenky zůstávají v platnosti.
Červen 2022

ZÁBAVNÝ KLUBOVÝ POŘAD:
Dana Syslová, Milena Steinmasslová
a Jiří Hána
Veselé povídání nejen o hereckém životě se známými osobnostmi.

Kino Rabštejn
Zůstaňte s námi - více programu na www.skrabstejn.cz
vstupenky on-line – sledujte naše webové stránky
05.01., středa – 19:00
HLAS LÁSKY – ARTkino
Filmová ﬁkce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion.
Quebec, 60. léta 20. století. Sylvee a Anglomard se radují ze svého čtrnáctého dítěte, holčičky Aline. Ve skromné rodině všichni žijí hudbou. Když pak
hudební producent Guy Claude objeví Aline a její jedinečný hlas, vyvstane
mu v hlavě jediný cíl – udělat z Aline nejlepší zpěvačku na světě. Hudební
životopisný ﬁlm CAN/FR 2021
NÁBOR DO KURZU ORIENTÁLNÍHO
TANCE PRO TEENAGERKY
Kurz je vhodný pro dívky 13-18 let. Tančit budeme na Rabštejně každý čtvrtek
od 16:00. Více informací na www.skrabstejn.cz a www.pavlaart.eu. Těší se
na Vás lektorka Pavla Kostková.

09.01., neděle – 15:00

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
(děti - rodinný)
Emily právě nastoupila na novou školu, kde se na ni všichni spolužáci dívají
skrz prsty, protože jim připadá divná. Po dobu máminy služební cesty stará
velmi nezodpovědný strýček Casey, který je magnetem na nejrůznější katastrofy. Emily se ocitne v podivném stanu podivného chovatele zvířat pana
Birdwella a okamžitě se zamiluje do jednoho malého červeného štěněte.
Netuší, jak moc může pes vyrůst... Rodinný ﬁlm USA 2021.
12.01., středa – 19:00
KLAN GUCCI – ArtKino
Hvězdně obsazen ﬁlmKlan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž
nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady
mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. Hrají: Lady
Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons. Životopisný thriller USA 2021.
16.01., neděle – 17:.00
PŘÍŠERÁKOVI 2 (děti - rodinný)
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk znovu vám házet
klacky pod nohy… Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka
Renﬁelda je tak pro rodinu vítaným rozptýlením. Jenže pak jsou snoubenci
uneseni a na Příšerákových je úkol, jak zajatce zachránit. Pokračování úspěšné rodinné animované komedie. Animovaný GB/DE 2021.
16.01., neděle – 19:00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: Dobro došli
Úspěšná romantická komedie se dočkala svého pokračování, které se „točí“
okolo přípravy svatby Marka a Hany (kteří se v minulém díle poznali). Děj
se ﬁlmu se odehrává v Chorvatsku.Hrají: Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová,
Antónia Lišková, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová, Marek Majeský, Jiří
Bartoška, Tomáš Maštalír, Ján Koleník. Romantická komedie SR/ČR 2021
20.01., čtvrtek – 10:00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY – MAMAkino
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.
22.01., sobota – 19:00
SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si
po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním
klaunem. Svým šarmem okouzlí Marušku (Eliška Balzerová), majitelku pojízdné
kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička (Jana Pidrmanová) i s pětiletým Honzíkem. Láska přináší do životů našich hrdinů naději a krásu, ale i komplikace a překážky, které
budou muset s úsměvem a dobrou vůlí překonat. Hrají: Vladimír Polívka, Eliška
Balzerová, Matouš Ruml, Boleslav Polívka a další. Romantická komedie ČR 2021.
23.01., neděle – 15:00
ZPÍVEJ 2 (děti - rodinný)
Pokračování velmi úspěšného animovaného ﬁlmu. Parta ze Zpívej se snaží proniknout do vyšších pater šoubyznysu. Aby to dokázala, musí získat
na svou stranu legendu, která se zařekla, že už nikdy nevystoupí… Animovaný
ﬁlm USA 2021.
23.01., neděle – 17:00
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve ﬁlmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš
dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man
požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však
způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v paralelním světě. Peter tak musí
překonat svou doposud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů. Akční sci-ﬁ ﬁlm USA 2021.

06.01., čtvrtek – 16:00
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27.01., čtvrtek – 10:00

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
– DOPOLEDNÍ BIOGRAF
Nová česká romantická komedie. Ve ﬁlmu Přání Ježíškovi se ukázkově
rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný ﬂoutek,
15

jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská
a partnerská odpovědnost. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí
a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci. Hrají: Richard
Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, a další. Komedie ČR 2021.
28.01., pátek –19:00
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIONEK
Životopisné drama, natočené podle skutečného příběhu, který inspiruje celý
svět. Příběh Richarda Williamse, trenéra a otce světově proslulých tenistek
Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic Comptonu
v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný příběh ukazuje
sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa. Hrají: Will Smith, a další. Sportovní
životopisné drama USA 2021.
29.01., sobota – 19:00
MATRIX: RESURRECTIONS
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako
Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale
navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne
červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. Hrají: Keanu Reeves,
Carrie-Anne Moss, … Sci-ﬁ, akční USA.
30.01., neděle – 15:00
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU (děti – rodinný)
Nové zpracování legendární pohádky režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro
Popelku. Severská pocta české ﬁlmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Stejně jako u nás
nebo v Německu se právě Vorlíčkova Popelka stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Norsku, diváci ji tam milují a právě místní tvůrci si proto trouﬂi ji
po téměř padesáti letech znovu převyprávět. Pohádka Norsko 2021.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. OBČERSTVENÍ V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ RABŠTEJN (vč. POPCORNU).

06., 13., 20. a 27.01., čtvrtek 17:00–18:00
LEZENÍ NA UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNĚ PRO DOSPĚLÉ
Přijďte si procvičit obratnost, mrštnost a hlavně sílu na umělou lezeckou
stěnu. 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.
11.01., úterý 18:00–20:00
Workshop SPOLEČENSKÉHO TANCE
Srdečně vás zveme na naší druhou tančírnu. S pomocí Ondry Sitky a Tomáše
Hurdálka se úplní začátečníci mohou naučit základní kroky několika standartních i latinských tanců. Do tančírny jsou však vítáni i pokročilí tanečníci,
kteří si můžou zdokonalit, co už umí, a užít si pohodovou atmosféru.
Cena workshopu je 30 Kč pro děti a studenty a 50 Kč pro dospělé. Přihlášky
jsou k dispozici v budově DDM, nebo na webu www.ddmkostelec.cz, kontaktní osoba Tomáš Hurdálek, 773 781162. Sraz v 18:00 v budově DDM (Seykorův park).
26.01., středa – 18:00
POVÍDÁNÍ O EKVÁDORU s Honzou Dlabalem
Od Honzy, dlouholetého obyvatele Sklenářky, se můžete těšit na zajímavé
povídání o osobních zkušenostech s indiány, šamany, léčením a ﬁlozoﬁí
ekvádorské Amazonie. Honza musel zrušit svoji listopadovou cestu do Ekvádoru za soběstačnými a udržitelnými projekty na rozvoj Amazonie (Forest.ink
a Bosque medicinal), pojďme si užít jeho poutavé vyprávění a podpořit tyto
skvělé aktivity. Sraz v 18:00 v budově DDM. Vstupné: dobrovolné.
27. 02., neděle 14:00–17:00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti na Rabštejně. Karneval plný tance, her a soutěží. Součástí bude ocenění masek a tombola.Podrobnější informace ke všem
akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz
Připravujeme

DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz
08., 15., 22., 29.01., sobota 08:30–16:30
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
Škola lyžování a snowboardingu začíná v sobotu 09.01. a další lekce budou
následovat každou sobotu až do 6. února. Pro předem přihlášené. Vedoucí:
Mgr. Petra Hladká, Jan Alexandr Dostálek, Mgr. Tomáš Hurdálek, Mgr. Miroslav Sejkora.
06., 13., 20. a 27. 01., čtvrtek 17:00–18:00
KLUB KYTARY BEZ NOT PRO POKROČILÉ
Hra na kytaru podle akordů, zpěv písní, tvorba zpěvníku. Vedoucí: Ivana Minaříková. Cena 80 Kč/lekce.
03., 10., 17., 24. a 31.01., pondělí 16:00–17:00
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Není nad to společně si zašpinit ruce a vytvořit tak umělecké dílo. Přijďte
tvořit spolu s vašimi dětmi do keramické dílny. Cena 80 Kč/lekce. Vedoucí:
Marcela Zahradníčková.
03., 10., 17., 24. a 31.01., pondělí 17:00–18:30
KLUB KERAMIKY pro mládež a dospělé
Vlastní tvorba z keramické hlíny pro začátečníky i pokročilé. Poplatek 80 Kč.
Vedoucí: Marcela Zahradníčková.
06., 13., 20. a 27.01., čtvrtek 17:00–18:30
KERAMIKA + TOČENÍ NA KRUHU
Relaxujte s námi při práci s keramickou hlínou. Vyzkoušejte točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro mládež a dospělé. Poplatek 80 Kč. Vedoucí: Marcela
Zahradníčková.
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POLOLETNÍ PRÁZDNINY
04.02., pátek 08:00–13:45
VÝLET DO TONGA
Pojeďte s námi vlakem do Tonga. Sraz účastníků v 08:00 hodin na vlakové zastávce. Předpokládaný návrat v 13:45. Přihlášky do 27.01. v DDM.
Cena 200 Kč (vlak, MHD, vstup). Vedoucí: Mgr. Petra Hladká.
04.02., pátek 08:30–13:00
HERNÍ DEN V DDM
Přijďte si užít přátelskou atmosféru plnou společenských her i her, které rádi
hrajeme na táborech. Zažijeme spolu spoustu srandy, uvaříme si oběd a pak
ho společně sníme.
Přihlášky do 03.02. v DDM. Cena: 60 Kč (jídlo a spolubytí s vedoucím Tomášem). Vedoucí: Mgr. Tomáš Hurdálek
Přihlášky v DDM nebo ke stažení na webových stránkách www.ddmkostelec.cz
04.02., pátek 09:00–12:00
ZÁVODY VE STŘELBĚ Z NERF PISTOLE
Zveme vás na tradiční pololetní turnaj čtyřčlenných družstev využívajících
airsoové zbraně „NERF“. Nejprve si společně zastřílíme a potrénujeme fyzičku. Samotný následující program se skládá z měřené nerf dráhy a jednotlivých soubojů mezi dvěma čtyřčlennými týmy najednou. Hlásit se mohou
už složená družstva, nebo jednotlivci ze kterých družstvo sestavíme. Sraz
v 08:55 v hale Havlíčkova. S sebou ochranné brýle, pití, sálová obuv, 50 Kč
jednotlivec, nera a minimálně šest podepsaných nábojů. Nejlepší tři družstva budou oceněna medailemi.
Vedoucí: Jan A. Dostálek. Přihlášky v DDM nebo ke stažení na webových
stránkách www.ddmkostele.cz

LETNÍ TÁBORY
25.06.–02.07. 2022 (8 dní) – letní pobyt na horské chatě
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI – RAKOUSKO SCHLADMING
Pojeďte s námi na velký rodinný výlet na horskou chatu v rakouském SchladZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

mingu „Zeleném srdci“ Rakouska. V ceně zájezdu je 7 nocí na horské chatě, jídlo a především četné výlety lanovkou (ledovec Dachstein s atrakcí
Skywalk), autobusová doprava, všechna krytá i venkovní koupaliště v okolí
a muzea.
Ubytování a stravování: na horské chatě – pouze pro náš zájezd, chata je
plně vybavená jídlem na týden s vlastním kuchařem a dopomocí v kuchyni
Kapacita tábora: 29 osob
Cena: 8.500 Kč/5.600 Kč dítě do 8 let
Věk: rodiče s dětmi, účastnit se mohou i děti bez rodičů od 10 let
Vedoucí tábora: Mgr. Tomáš Hurdálek
Kontakt: 773 781 162
Variabilní symbol: 202201
04.07.–08.07.2022 (5 dní) – příměstský tábor
SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 1.–4. TŘÍDU
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější sportovní aktivity. Jeden den tábora bude věnován cyklistice, děti musí umět jezdit na kole bez přídavných koleček.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: pro 1.–4. třídu ZŠ
Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek
Kontakt: 777 483 039
Variabilní symbol: 202202
11.07.–15.07.2022 (5 dní) – příměstský tábor
TÁBOR PIRÁTKY Z KARIBIKU
Tábor plný pohybu a tvoření v pirátském prostředí. Vydáme se na cestu
za dobrodružstvím a hledáním pokladu. Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat denně od 08:00 do 16:00.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: dívky od 6 do 10 let
Vedoucí tábora: Lenka Malíková
Kontakt: 733 765 788
Variabilní symbol: 202203
11.07.–19.07.2022
TÁBOR U MOŘE – DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA K MOŘI
Pojeďte s námi do Chorvatska k moři. Můžete počítat s koupáním v průzračně čisté vodě, sluněním na plážích, výletech po okolí a hlavně spoustou her
s novými kamarády. Děti by měly být plavci. Na tábor je nutné se přihlásit
a uhradit jej nejpozději do 31.03.2022. Nutná předchozí táborová zkušenost
s přespáním!
Ubytování: na jihu Chorvatska u města Split
Stravování: strava 5 x denně, pitný režim
Kapacita tábora: 15 dětí
Cena: 8.500 Kč (doprava, ubytování, strava, program, zdravotník), plus vlastní kapesné a pojištění do zahraničí
Věk: 9 až 15 let
Vedoucí tábora: Mgr. Tomáš Hurdálek
Kontakt: 773 781 162
Variabilní symbol: 202204
17.07.–30.07.2022 (13 dní) – pobytový tábor
SRDCE LORETÁNIE
Vítejte v Loretánii, tajemném světě pirátů a neohrožených mořských vlků!
Pod napnutými plachtami budeme brázdit její bouřlivé vody, hledat dávno
zapomenuté poklady a jen ti nejstatečnější zjistí, jaká tajemství skrývají vraky roztroušené po mořském dně. Přidej se i Ty ke skupině odvážných, kteří
mají dobrodružství v krvi a nebojí se cesty do neznáma. Avšak pozor, ne vše
je takové, jak se může na první pohled zdát...
Ubytování: tábořiště v Hájemství u Dvora Králové (doprava do tábora vlastní), spaní ve stanech s podsadou
Stravování: strava 5x denně, celodenní pitný režim
Kapacita tábora: 50 osob
Cena: 3.900 Kč (200 Kč sleva za sourozence)
Věk: 7 až 15 let
Hlavní vedoucí: Petr Hron
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Kontakt: 725 779 445
Variabilní symbol: 202205
18.–22.07.2022 (5 dní) – příměstský tábor
AFRIKA (TÁBOR PRO 1.–4. TŘÍDU ZŠ)
Vydejte se společně s námi napříč africkým kontinentem. Poplujeme
po Nilu, vyšplháme na Kilimandžáro a prozkoumáme tajemství pyramid,
mumií a faraonů. Tábor plný her, soutěží a výletů. Tábor bude probíhat
denně od 08:00 do 16:00.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–4. třída ZŠ
Vedoucí tábora: Mgr. Lucie Bobišová (roz. Janoušková)
Kontakt: 731 014916
Variabilní symbol: 202206
25.07. –29.07.2022 (5 dní) – příměstský tábor
BYLINKOVÝ TÁBOR
Pojďte s námi poznávat bylinky, jejich využití v kuchyni, kosmetice i v léčitelství. Budeme vyrábět voňavá mýdla, mastičky, vytvoříme si herbář, budeme
připravovat zajímavé pokrmy. Tábor bude probíhat denně od 08:00 do 16:00.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: max. 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1–4. třída
Vedoucí tábora: Bc.Karolína Hiršová
Kontakt: 733 765 788
Variabilní symbol: 202207
31.07.–20.08. 2021 (20 dní) – pobytový tábor
TÁBOR JUDO
Táborový pobyt pro opravdové drsňáky a drsňačky, kteří se nebojí přežití
v přírodě.
Pobyt v přírodě, tábornické dovednosti, trénování technik JUDA, sport, hry,
samostatnost, nové zážitky, kamarádi, soutěže a celotáborovka plná legrace.
Ubytování: Petrovičky u Mladkova, stany pro 2 osoby, vojenské stany
Stravování: polní kuchyně, strava 5x denně, celodenní pitný režim
Kapacita tábora: 50 osob
Cena: 4.800 Kč/20 dní
Věk: 7 až 15 let
Vedoucí tábora: Štefan Trebatický
Kontakt: 737 083 038
Variabilní symbol: 202208
01.–05.08.2022 (5 dní) – příměstský tábor
CESTOMÁNIE – TURISTICKO-ZÁŽITKOVÝ TÁBOR
Od pondělí do pátku budeme na cestách. Vyjedeme na dvoudenní výpravu
do přírody s přespáním na skautské základně (místo upřesníme). Jeden den
si odpočineme na koupališti a zbylé dva dny strávíme výšlapem po okolních
památkách nebo se budeme učit přírodním dovednostem na Sklenářce.
Stravování: oběd vždy zajištěn, vlastní svačina (dle programu)
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: děti od 8 do 15 let
Vedoucí tábora: Mgr. Tomáš Hurdálek
Kontakt: 773 781 162
Variabilní symbol: 202209
08.08.–12.08.(5 dní) – příměstský tábor
TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
Během příměstského tábora budou mít kluci a holky možnost nejen zábavnou formou potrénovat angličtinu, ale zároveň si užít spoustu zábavy a dobrodružství!
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 20 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–5. třída
Vedoucí tábora: Bc. Veronika Svatošová
Kontakt: 775 152 750
Variabilní symbol: 202210
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08.08.–12.08. (5 dní) – příměstský tábor
SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
Od pondělí do pátku budou na děti čekat sportovní a adrenalinové aktivity.
Cyklistika, plavba po řece na raech a kánoích, vysoké lanové překážky, plavání, šlapadla, orientační běh, lezení na skalách apod.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 15 osob
Cena: 1 890,- Kč/1.390 Kč sleva projekt
Věk: druhý stupeň ZŠ
Vedoucí tábora: Mgr. Miroslav Sejkora
Kontakt: 737 844 393
Variabilní symbol: 202211
08.08.–12.08. 2021 (5 dní) – příměstský tábor
NERF TÁBOR
Pojďte s námi už po čtvrté vyrazit každý den s NERFkou do terénu. Umět
pracovat v týmu, zasportovat si a prožít již tradiční akční týden s bezva partou, to bude hlavní náplň. Vlastní NERF zbraň a podepsané náboje výhodou.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: pro 1. třídu – 9. třídu ZŠ
Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek
Kontakt: 777 483 039
Variabilní symbol: 202112
15.08.–19.08.2022 (5 dní) - příměstský tábor
TANEČNÍ TÁBOR SUMMER DANCE
Tábor plný tance, gymnastiky výletů a kamarádů. Na závěr tábora nacvičíme
malé vystoupení pro rodiče. Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat denně
od 08:00 do 16:00.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–5. třída ZŠ
Vedoucí tábora: Natálie Šrámová
Kontakt: 773 461 495
Variabilní symbol: 202213
22.08.–26.08. 2022 (5 dní) – příměstský tábor
TÁBOR NA HORÁCH
Kde se dá zažít nejkrásnější konec léta? No přece na horách! Každý den nás
čeká cesta na jiné místo Orlických hor. Tábor bude plný turistických výletů,
poznávání horské přírody a outdoorových aktivit. Tábor je určen pro všechny
hodné děti, které mají rády přírodu a chtějí se na závěr prázdnin zrelaxovat
před nástupem do školy a všedních povinností.
Stravování: Oběd vždy zajištěn, svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 20 osob
Cena: 1.790,- Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: pro 3.–9. třídu ZŠ
Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek
Kontakt: 777 483 039
Variabilní symbol: 202214

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
01.01., sobota – 13:00
NOVOROČNÍ PROCHÁZKA OKOLO KOSTELCE NAD ORLICÍ
Sraz u kašny na náměstí v Kostelci nad Orlicí. Trasa dle počasí a stavu cest
délka 5–7km. Vedoucí Jitka Kružíková.
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15.01., sobota – 09:00
TŘEBECHOVICE POD OREBEM – TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Procházka povede po Stavu, okolo Petrovic do Týniště nad Orlicí. Délka trasy
8-9km. Sraz na zastávce vlaku v 09:00 odjezd v 09.08 do Častolovic přestup
do Týniště nad Orlicí a přestup v Týništi odjezd v 09:32. Třebechovice 09:40.
Výlety budou uskutečněny za předpokladu,že epidemiologická situace bude
vyhovující.
Výbor SKT Kostelec nad Orlicí přeje všem příznivcům turistiky do nového
roku hodně zdraví,pohody a pěkných zážitků po toulání naší krajinou.

ZUŠ F. I. Tůmy
24.01.2022, pondělí – 17:30
KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY – SÁL ŠKOLY
Prosíme o dodržování mimořádných hygienických pravidel. Možná účast
pouze do naplnění sálu.
Těšíme se na Vás. ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí.

Komunitní centrum
KOMUNITNÍ CENTRUM KOSTELEC NAD ORLICÍ
Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí
FB: Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí
Web: www.kc.kostelecno.cz,
Budova KC je bezbariérová.
Rezervace jsou možné nejpozději 48 hodin před akcí na telefonním čísle
770 100 084, a to pouze v době uvedené níže. K rezervaci prostor KC a dalším
podnětům a inspiracím lze využít e-mail: kc@kostelecno.cz.
Provozní 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
Každé úterý 16:00–18:00
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU, MALOVÁNÍ A OSOBNÍ
ROZVOJ - ZAČÁTEČNÍCI
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.“
Každé úterý 17:30–19:30
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU, MALOVÁNÍ A OSOBNÍ
ROZVOJ - POKROČILÍ
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.“
každé úterý v 09:00–10:00; 16:00–17:00 BODYFORMING
každý čtvrtek 09:30–10:30; 16:30–17:30
Cílem každé lekce je posílení, zpevnění a postupné tvarování jak problémových partií (břicho, zadek, stehna), tak i celého těla. Co očekávat:
zlepšení vytrvalosti, síly i zvýšení energie. Dynamickou rozcvičku vystřídá
posilovací část. využívat budeme vlastní váhu těla, činky, overball a další.
Cvičení je vhodné pro každou věkovou skupinu. Sebou: podložky, ručník.
V případě dotazu volejte na číslo 724 937 534 nebo pište na e-mail:
creznickova@seznam.cz
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022

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.

Z NAŠICH ŠKOL
ZUŠ F. I. Tůmy

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
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, e-mail: dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz

Sklenářka
Centrum meditace a přírodního učení
Aktuální informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.
adresa: Sklenářka 458, Kostelec nad Orlicí
AKCE PRO VEŘEJNOST
26.–02.01.2022
NOVOROČNÍ CESTA SRDCE
Průběžné aktivity mimo tyto akce:
* individuální ústraní v přírodě
* pobyt ve tmě
* pravidelná praxe jógy (17:00–18:30)
* přírodní lázně – masáže, očistné procedury
* pomoc v areálu
Aktuální informace a přihlášky na www.sklenarka.cz.

Různé
23.12.–02.01.2022

UMĚLÉ KLUZIŠTĚ

Venkovní kluziště za budovou Obchodní akademie bude otevřeno každý
den, a to v čase 13:00–16:00.
Vstup zdarma a na vlastní nebezpečí a dle platných epidemických opatření.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022
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ZŠ Gutha–Jarkovského
Čertovsko-andělské dopoledne
V pátek 03.12. nepřišli do třídy 3. A žáci, ale čertíci s rošťáckým úsměvem a roztomilí andílci. Celé dopoledne andílci i čerti přátelsky spolupracovali a společně plnili tematicky laděné úkoly. V pracovních listech
dokreslovali podle čísel čertovské vidle, nebo rozlišovali vyjmenovaná
a slova příbuzná po B. Aktivity byly prokládány tanečky a zpěvem vánočních koled. Do třídy se na děti přišel podívat i Mikuláš s krásnými
anděly a strašidelnými čerty a čerticemi. Ze začátku se děti polekaly,
ale po chvilce z nich strach opadl a nakonec i zlobivcům, které měl Mikuláš na svém seznamu, pomohly zazpívat písničku. Všichni pak dostali
od Mikuláše sladký kornout. Celé dopoledne jsme si užili.Do nového
roku 2022 přeji všem mnoho pohody, spokojenosti, úsměvu na tváři
a hlavně hodně zdraví.
Mgr. Sabina Martincová a žáci 3. A

mezi obrázky, udělat rohy z prstů a zatancovat jako čertík, správně rozdělit bonbony, zkusit se vytáhnout co nejvýše a jít zpříma jako Mikuláš,
napodobit zvíře apod. U každého úkolu si děti opisovaly správné symboly, které na konci stezky vyměnily za písmena, ze kterých složily tajenku.
Všem dětem se stezka povedla a našly správné symboly, ze kterých poskládaly tajenku.
Družina bylo v podvečer opět plná smíchu a dětského švitoření. A my vychovatelky, děkujeme všem dětem, které přišly a užily si tento podvečer
s námi. Určitě nebyl poslední.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova

Školní družina Erbenova
Mikulášská stezka
V úterý 07.12. jsme se s dětmi sešli ve školní družině Erbenova v 16:30,
abychom se společně vydali na MIKULÁŠSKOU STEZKU. Některé děti se
na tuto stezku pěkně připravily a přišly převlečené za čerty nebo anděly.
Nejprve jsme měli pro děti přichystané dílničky. Vyráběli jsme čerty, anděly a Mikuláše.
Poté již následovala samotná stezka, na kterou se děti moc těšily.
Jejich úkolem bylo najít 12 karet s úkoly. Děti měly např. zarecitovat básničku, která by potěšila Mikuláše, najít, co chybí čertíkovi, najít rozdíl

Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Projektový den na OA TGM
Dne 23.11. proběhl na naší škole další projektový den pro studenty IT
třetích a čtvrtých ročníků. Tentokrát byl zaměřený na pokročilé techniky
programování, konkrétně na problematiku tzv. Design Patterns. Přednášejícím byl pan Lubomír Andrle z firmy UNICORN, který je současně
profesorem na UHK. Studenti se za pomoci srozumitelné prezentace
a mnoha ukázek dozvěděli, co jsou to Návrhové Vzory a co je motivací
k jejich používání při vývoji SW systémů. Přednáška byla rozšířením studia programování a navazovala na znalosti studentů z hodin předmětu
Programování. Na závěr projektového dne jsme rozebrali zadání konkrétního studentského projektu a prodiskutovali návrh jeho řešení, které budou studenti 4. ročníku v brzké době realizovat.
Mgr. Jaroslav Kudr
20
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Etická výchova na OA - díl třetí
V pátek 26.11. proběhlo třetí setkání s výjimečnou osobností v rámci projektu Etická výchova, který je ﬁnancován Královéhradeckým krajem.
Tentokrát jsme velmi rádi přivítali pana Jiřího Studeného, který vyučuje
kreativní psaní na Univerzitě Pardubice a zároveň skládá básně, je autorem
několika básnických sbírek.
Tématem workshopu s názvem Nezkrotná žula Etika a estetika divočiny
v americké literární tradici byla environmentální etika, která se netýká
jen našeho vztahu k přírodě, ale zasahuje také samotnou podstatu lidské
osobnosti, našeho já, tzv. jáství. Na ukázkách poezie amerického básníka
Donalda Halla studenti sledovali proměnu lyrického mluvčího ve vztahu
k přírodnímu dění, proces ozeleňování svého já, jenž se zdá být nezbytnou
podmínkou morálně únosného spolubytí člověka s přírodním světem.
První část workshopu byla spíše teoretická, ve které byli studenti uvedeni
do situace a seznámili se s literárním pozadím básníka. Druhá část byla
praktická, ve které studenti sami po přečtení básní živě diskutovali. A v poslední tvořivé části studenti sami vytvořili báseň s názvem Mé zelené já.
Toto setkání zanechalo ve všech našich hlavách otevřené otázky, jaký by
měl opravdu být náš vztah k přírodě. Myslím, že se každý poté zamyslel,
jestli by tento vztah neměl přece jenom trochu změnit.
Mgr. Jitka Kosařová

OA T.G.M. v boji
za lepší životní prostředí
Obchodní akademie prezenčně zahájila projekt Erasmus+ CCC Cooler
Climate Challenge s tématikou ochrany životního prostředí. Do Kostelce nad Orlicí přijeli a přiletěli učitelé z Maďarska a Kanárských ostrovů
na první z plánovaných setkání ohledně projektu.
V týdnu od 29.11. do 03.12. na ně čekal nabitý program. V pondělí navštívili naši akademii a vybraným žákům třetího ročníku představili své školy. Odpoledne pokračovalo návštěvou místní firmy TTV, která se aktivně
podílí na ochraně životního prostředí podorlického regionu. V úterý se
v Rokytnici v Orlických horách názorně přesvědčili, jak funguje ekologické třídění odpadů, a tímto děkujeme panu starostovi P. Hudouskovi
za příjemné přivítání a seznámení s problematikou řešení likvidace odpadu v Orlických horách. Ve středu zahraniční vyučující navštívili Rychnovek u Jaroměře, kde zhlédli velkokapacitní třídičku odpadů u společnosti
Marius Pedersen. První setkání projektu bylo zakončeno návštěvou Prahy, kde poznali nejvýznamnější památky našeho národa a zároveň nasáli
vánoční atmosféru přicházejícího adventu.
Projekt CCC je v České republice zaměřen na recyklaci. Po návštěvě učitelů bude následovat návštěva šestnácti zahraničních studentů. Ti do školy
dorazí příští rok na jaře a budou pracovat společně se studenty obchodní
akademie na plánovaných aktivitách.
Za pedagogický tým OA:
R. Čermáková, J. Nunvářová, J. Felixová, J. Černá, J. Kosařová

SZeŠ a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí
Den otevřených dveří
se nám vydařil
Na sobotu 27.11. jsme se těšili a připravovali, ale také tu byla velká obava,
že den otevřených dveří zmaří nějaké to protiepidemické opatření. Nakonec vše dobře dopadlo a akce se mohla uskutečnit, ovšem při respektování
platných hygienických opatření.

Přednáška o finanční gramotnosti
na Obchodní akademii T. G. Masaryka
Dne 29.11. se žáci 3. a 4. ročníků Obchodní akademie T. G. Masaryka
zúčastnili přednášky na téma finanční gramotnost. Přednášku prezentovala Ing. Pavlína Rykrová, bývalá studentka naší školy. Přednáška byla
zpestřením hodin ekonomiky a ekonomické teorie, která se na naší škole vyučuje ve všech ročnících. Žáky mohlo zaujmout téma důchodu,
finančního zabezpečení nebo například inflace a její vliv na naše životy.
Přednáška nás obohatila o mnoho informací a ukázala nám ekonomiku i z jiného úhlu pohledu. V hodině ekonomiky jsme dále diskutovali
o dané problematice a mimo jiné jsme si uvědomili, že je nutné informace si nejen vyslechnout, ale také ověřovat z více zdrojů.
Mrázová A. 3.B, Hermanová K. 3.B
Společenská místnost - předvánoční atmosféra
A jak vše proběhlo? Přesně tak, jak jsme byli z minulých let zvyklí. Jen
účast byla rekordní – např. o maturitní obor Agropodnikání projevilo zájem
45 žáků základních škol z různých koutů naší republiky. Velký zájem byl
také o učební obor Zemědělec-farmář a přišla i řada budoucích „chlaďařů“, kteří si prohlédli naše špičkově zařízené dílny v Havlíčkově ulici.
Největší nápor návštěvníků ovšem směřoval do areálu zemědělské školy.
Jako vždy jsme je po skupinkách provedli celým areálem. Jeden tatínek poznamenal, že mu to připomíná prohlídku zámku, ale zatraceně velkého…
Pochlubili jsme se dílnami, malou mechanizací, naší „hračkárnou“ v mechanizační hale, jíž vévodí obilní kombajn, odbornými učebnami a laboratořemi, jídelnou a samozřejmě kynologickým areálem s pejsky. Nechyběla
ani prohlídka minifarmy, království našich farmářů.
Závěrečné setkání ve společenské místnosti se tentokrát odehrálo bohužel bez tradičního občerstvení. Návštěvníci ale zkrátka nepřišli – mohli si
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice leden 2022
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odnést zajímavé předvánoční suvenýry – svícny, sklenky s marmeládou,
povidly či s pečeným čajem.
Zahájení adventu se nám tedy v rámci současných omezených možností vydařilo. Věříme, že se podaří uskutečnit také lednový den otevřených
dveří. Je naplánován na pátek 14.01. od 12:00 do 16:00. Rádi Vás ve škole
uvítáme.
PaedDr. Ladislav Miček, učitel SZeŠ a SOU CHKT

V mechanizační hale

Naše minifarma

Žákyně 3. A předvedly, co už umí naše štěňata

Ve společenské místnosti

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

Anděl páně aneb čertovské kejkle
Letošní oslava Mikuláše se konala opět ve spolupráci s Eastwickedpromotion. Předem nahlášení rodiče s dětmi se nejprve podél řeky dostali ke kapličce, kde začala čertovská stezka plná úkolů jako třeba skládání dřeva pod
kotel či hra skořápky. Poslední čertovské stanoviště s Luciferem v nejednom
dítku probudilo pocit nejistoty ze svých malých hříchů, jelikož místo bylo tak
uvěřitelné, že i dospělí se krčili opodál. Cesta dětí dále pokračovala směrem
k andělské bráně, kde je přivítaly již svaté bytosti s křídly a později samotný
Mikuláš. Dle našich informací se všechny děti s rodiči dostali až do cíle zpět,
takže čerti i letos v Kostelci ostrouhali. Kdo chtěl, mohl se ještě na místě
zdržet. Třeba si v dílničkách v hotelu U Splavu něco hezkého vyrobit, nebo se
občerstvit venku u stánků, kterých bylo dostatek. Večer se ještě konal slavnostní průvod Mikuláše, andělů, čertů a dalších návštěvníků od řeky až do
Spiegelova dvora, kde byla po společném zpěvu několika vánočních písní
Mikulášská akce ukončena. Celé odpoledne a večer bylo jistě pro mnoho
dětí i rodičů velikým darem, který v současné době bohužel není samozřejmý. Jsme rádi, že jsme ten čas mohli strávit společně, a upřímně děkujeme
všem, s kterými jsme na této akci mohli spolupracovat.
Jan A. Dostálek, pedagog volného času
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Kroužek Agility. Foto: Lucie Bočková

Kroužek Kin ball. Foto: Tomáš Hurdálek

Kroužek Králičí hop. Foto: Tomáš Hurdálek

Mikuláš navštívil děvčata z Gymnastiky. Foto: Adéla Mrázová

Mikulášská nadílka u Mažoretek Safira. Foto: Sandra Fialová

Vánoční ozdoby vyrobené v kroužku Správňačky. Foto: Zuzana Fialová

Mikulášská nadílka ve Cvičení rodičů s dětmi 1–3 roky. Foto: Hana Řeháková
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Mikulášská nadílka v kroužku Šikulkové.
Foto: Lenka Malíková
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Kostelecký okrašlovací spolek

SPCCH

17. listopad

Tradiční Vánoční jarmark

Na výročí 17.11. jsme se sešli u naší lípy. Kdo neví, tak je to krásná lípa v rohu
náměstí u Zušky. Lípu jsme zasadili jako Lípu svobody společně s kosteleckými skauty.
Zavzpomínali jsme na Jana Opletala a rok 1939 i na listopad 1989. Po poslechu Modlitby pro Martu jsme zapálili svíčky a ozdobili lípu květinovou vazbou v barvách trikolory.

Dne 24.11. SPCCH Kostelec nad Orlicí uspořádalo tradiční Vánoční jarmark. Za přísných hygienických podmínek se vše velice povedlo.
Prodávajícím i nakupujícím se akce líbila,všichni byli moc spokojeni.Moc
děkuji paní Klimešové, kolektivu SK Rabštejn, panu Musilovi, Matějusovi,
Mohrovi, Uhlířovi, paní Uhlířové, Mohrové, Bazilákové za pomoc při práci
kolem jarmarku. Už se těšíme na ten velikonoční. Za ZO SPCCH Kostelec
nad Orlicí přejeme všechno nejlepší v roce 2022 a krásné prožití vánočních svátků, hlavně přejeme všem pevné zdraví.
Předsedkyně SPCCH Kostelec nad Orlic Blanka Matějusova

Dana Bečičková, Blanka Miklová KOS

DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Pohled do hrnce uprchlíka
– ukrajinská Kutia

Magické Vánoce
Po roční pauze jsme se sešli v Komunitním centru, aby nás děvčata z Pomněnky poučila o trendech letošních Vánoc.
Krásné vazby věnců, svícnů, ozdob na domy i stoly jsme obdivovali a vymýšleli, jak využijeme do svých domovů. Zlatá, stříbrná i přírodní krása
ozdobená- světýlky, domečky, látkovými květy apod., nás inspirovala a dokázala navodit vánoční atmosféru. Iva Jelínková povídala, Zdena Kvasničková vytvářela. Naše pomněnky jsou léta sehraný tým a obdivujeme ruce
Zdeničky, že stačí Ivině puse. Děkujeme.
Dana Bečičková, Blanka Miklová KOS
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V loňském roce jste měli možnost blíže se seznámit s činností našeho střediska a migrační problematikou. V letošním roce jsme se rozhodli, že Vám
umožníme nahlédnout pod pokličku uprchlického hrnce. Tedy, každý měsíc
Vám přineseme recept na nějaký tradiční recept z národních kuchyní zemí,
ze kterých přicházejí naši klienti.
Protože v lednu se slaví příchod nového roku a vlastně i ukrajinské „Vánoce“,
jako první přinášíme recept na tradiční sváteční pokrm zvaný Kutia.
Kutia je jedním z 12 chodů slavnostní večeře. Každý host by měl dostat trochu pokrmu, aby jeho příští rok byl šťastný a úspěšný.
Suroviny na 4 porce
500 g máku
300 g pšenice nebo jáhel nebo krup
150 g rozinek
100 g loupaných vlašských ořechů
100 g mandlí
3–4 lžíce kandované pomerančové kůry
0,5 sklenice medu
0,5 sklenice smetany
Pšenici opláchneme, zalijeme studenou vodou a vaříme asi 2 hodiny doměkka. Ořechy i mandle spaříme, oloupeme a nasekáme. Mák opláchneme,
zalijeme vroucí vodou a vaříme 15 minut na mírném ohni. Necháme vychladnout a třikrát umeleme na masovém strojku. Med zahříváme ve vodní lázni, až se rozpustí. Mák smícháme s rozinkami, medem, smetanou, ořechy,
mandlemi, pomerančovou kůrou a pšenicí. Hotový dezert vložíme do misky
a dáme na 1–2 hodiny do ledničky.
Přejeme Vám dobrou chuť.
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Pohled do minulosti
Kouzlo starých časů na historických fotograﬁích
Dnes nás reklama „bombarduje“ na každém kroku. Bylo tomu tak snad
vždycky. Vraťte se spolu s námi do minulosti a podívejte se, jaké reklamy si
lidé četli v našem městě.
Šárka Slezáková

KOUPÍM STARÉ POHLEDNICE DO ROKU 1945. STAČÍ SMS,
ZAVOLÁM. TEL. 608 420808
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Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17, 500 02 Hradec Králové

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace
a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli
podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních
pracovištích (dále „ÚP“).
ÚP v Hradci Králové, U Koruny 1632, 500 02 Hradec Králové

495 852 111

ÚP v Jičíně, Havlíčkova 56, 506 14 Jičín

493 542 111

ÚP v Náchodě, Tyršova 49, 547 01 Náchod

491 418 111

ÚP v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 1497, 516 01 Rychnov n.K.

494 505 111

ÚP v Trutnově, Slezská 166, 541 1 Trutnov

499 801 111

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka.
Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech
věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době

Po, St 8:00 – 16:30
Út, Čt 8:00 – 14:30
Pá 8:00 – 13:30
ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022
Ing. Robert Hofman, MBA, v.r.
ředitel finančního úřadu
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Čertovské odpoledne
Dámský klub Slavětína v Kostelecké Lhotě
připravil pro děti Mikuláše. Vzhledem k epidemiologické situaci netradičně. O předvánoční
atmosféru děti a rodiče místní části Kostelecké
Lhoty, Koryt a Kozoder tak nepřišli. Na obecním hřišti se na malou chvilku v neděli 5. prosince odpoledne zastavil Mikuláš, anděl a čerti,
aby se dětem ukázali ve své celé parádě. To vše
proběhlo bez doprovodného programu.
Některým vykouzlili úsměv na tváři, ale objevila se i nějaká ta slzička. Od Mikuláše a Anděla
dostaly všechny děti nadílku se sladkostmi.
V té nechyběla ani brambora. V projektu Mikulášské nadílky budeme pokračovat chystaným
divadlem pro děti. To se jako doprovodný program letos nemohlo uskutečnit.
-lfal-

Foto: R. Málková
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OHNOSTROJ
1. ledna 2022 od 18:00

PA L A C K É H O N Á M Ě ST Í
Děkujeme za finanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům akce, jsou to:
Penzion Podhorní mlýn
ISO - 9001

