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INFORMACE Z RADNICE
Výtah z usnesení RM Kostelec nad Orlicí
•

•

•

•

ze dne 13.12.2021
schvaluje
a) darovací smlouvu na peněžitý dar ve výši
20.000 Kč se společností Federal-Mogul
Friction Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233, IČ: 45534144.
ze dne 20.12.2021
schvaluje
smlouvu o dílo na zabezpečení prohrnování místních komunikací v Kostelci nad Orlicí v místních lokalitách Kostelecká Lhota,
Koryta, Kozodry pro rok 2022 se společností ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41
Krchleby 2, IČ: 48173215.
darovací smlouvu na peněžitý dar ve výši
20.000 Kč financování kulturních akcí v roce
2022 se společností Federal-Mogul Friction
Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Jirchářská 233, IČ: 45534144.
rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
na podporu jednotlivých dotačních programů na základě Pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
dle přílohy.

•

•

•

•

•

•

finanční prostředky z rozpočtu města určené na podporu individuálních žádostí pro
poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí mimo schválená Pravidla dle
předlohy.
smlouvu o poskytování regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních
funkcí s Městskou knihovnou Týniště nad
Orlicí, se sídlem 517 21 Týniště nad Orlicí, Čs.
armády 937, IČ: 48616303.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 30.
souhlasí
se zveřejněním dotačního programu Podpora sociálních služeb a služeb navazujících,
prevence před rizikovými jevy pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí na rok 2022 dle předlohy.
s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
v období od 01.01.2022 do 31.08.2022, a to
z 24 na 26 dětí v druhé třídě a z 24 na 26 dětí
ve třetí třídě.
se zveřejněním výzev dotačních programů
pro poskytování dotací z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí na základě Pravidel pro

poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí dle přílohy.
•

•
•

•

pověřuje
s účinností ode dne 21.12.2021 paní Evu
Fabiánkovou dočasným vedením odboru
správy majetku města, a to do nástupu nového vedoucího odboru, který vzejde z výběrového řízení.
jmenuje
paní Ing. Gabrielu Bohušovou vedoucí ekonomického odboru s účinností ode dne
01.01.2022.
grantovou komisi pro vyhodnocení předložených žádostí do dotačních programů
na základě Pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí a individuálních žádostí ve složení pan František
Kinský, Mgr. Martina Kalousková, paní Iva
Jelínková, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., paní
Šárka Slezáková, pan Dušan Divíšek, pan
Daniel Faltys a pan Petr Mařík, a to s účinností od 01.01.2022.
předsedkyni grantové komise paní Mgr. Martinu Kalouskovou s účinností od 01.01.2022.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Výtah z usnesení ZM Kostelec nad Orlicí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ze dne 13.12.2021
schvaluje
rozpočet města Kostelec nad Orlicí pro rok
2022 dle předloženého návrhu rozpočtu jako
schodkový:
příjmy celkem 174.774.484,00 Kč,
běžné výdaje 157.980.546,00 Kč,
kapitálové výdaje 31.771.585,00 Kč,
výdaje celkem 189.752.131,00 Kč,
-financování celkem 14.977.647,00 Kč.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou odvětvová
třídění rozpočtu dle rozpočtové skladby, tzv.
paragrafy.
střednědobý výhled rozpočtu města Kostelec
nad Orlicí na roky 2023-2024 dle předloženého návrhu.
změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové
opatření č. 28.
investiční záměr s názvem Bytový dům Pelclova v Kostelci nad Orlicí. Předmětem investičního záměru je pořízení sociálních bytů /
sociálního domu / smíšeného bytového domu
v rámci programu Výstavba pro obce formou
dotace. Sociální byty jsou určeny k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají
nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení,
dle podmínek stanovených v nařízení vlády
č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
plán zasedání zastupitelstva města na rok
2022.

•

•

•

•

•

souhlasí
s prodejem pozemků parc. č. 2568 o výměře
938 m2, parc. č. 2569 o výměře 1953 m2, parc.
č. 2570 o výměře 1218 m2, parc. č. 2571 o výměře 1038 m2 a parc. č. 2574 o výměře 1221 m2,
a to jako celku, vše vedeno jako trvalý travní
porost v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
s prodejem pozemků parc. č. 2568 o výměře
938 m2, parc. č. 2569 o výměře 1953 m2, parc.
č. 2570 o výměře 1218 m2, parc. č. 2571 o výměře 1038 m2 a parc. č. 2574 o výměře 1221 m2,
a to jako celku, vše vedeno jako trvalý travní
porost v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí, a to
obálkovou metodou nejvyšší nabídce, s minimálním podáním odpovídajícím požadované
ceně, a to ceně obvyklé stanovené znaleckým
posudkem.
s navýšením ceny vodného a stočného
dle návrhu společnosti AQUA SERVIS, a.s.
na částku 43,40 Kč/m3 za vodné a na částku
43,60 Kč/m3 za stočné. Celková cena je stanovena na částku 87,- Kč/m3 vč. DPH s účinností od 01.01.2022.
nesouhlasí
s odkoupením pozemků parc. č. 3506/3 lesní pozemek o výměře 148 m2 a 3532/2 lesní
pozemek o výměře 3306 m2 v obci a kat. ú.
Kostelec nad Orlicí od pana xxxx.
s prodejem pozemku parc. č. 815/1 trvalý trav-
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•

•
•
•

ní porost o výměře 65 m2 a části pozemku
parc. č. 815/24 - trvalý travní porost o výměře
cca 400 m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
se směnou pozemků parc. č. 2338/14 a 2338/17
v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
bere na vědomí
zprávu o stavu oprav a investičních akcí za rok
2021 a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentací a studií ke dni 16.11.2021.
změny rozpočtu č. 22, 23, 24, 25, 26 a 27 roku
2021.
vyhodnocení Plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb za období 2018-2020.
Výtah vyhotovila: Ivana Hrabinová

Informace o dotaci MV ČR
Město Kostelec nad Orlicí obdrželo v roce 2021
na základě vydaných Rozhodnutí Ministerstva
vnitra ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením
na jejím území podle § 84 zákona č. 325/1999
Sb., o azylu, v platném znění, neinvestiční dotaci celkem ve výši 339.870 Kč (účelový znak
14137), která byla využita v plné výši na úhradu
sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu
ve městě Kostelec nad Orlicí.
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou ÚNOR–BŘEZEN 2022
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00

19.02.
MUDr. Pokorná Jaroslava		
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, 494 515 697

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

20.02. Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram)		
Kvasinská 129, Solnice, 602 152 873

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

26.02. MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona)		
Jana Pitry 448, Opočno, 517 73, 799 545 112

12.02.
Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš)		
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54, 721 200 244

27.02.
MUDr. Skřičková Zdeňka		
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, 494 515 695

13.02.
Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana)
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21, 494 371 110

05.03. MDDr. Slouková Kamila		
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, 494 515 694

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

Dotační programy roku 2022

Kotlíkové dotace pokračují

Na svém jednání Rada města dne 20.12.2021 vyhlásila následující dotační
programy pro rok 2022:

Od 01.09.2022 bude v platnosti zákaz provozu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu.

a) Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež (alokovaná částka
100.000 Kč*).
Příjem žádostí od 24.01.2022 do 04.02.2022.
b) Sport – celoroční pravidelná činnost (alokovaná částka 600.000 Kč*).
Příjem žádostí od 24.01.2022 do 09.02.2022.
c) Individuálně posuzované žádosti mimo schválená „Pravidla“ (alokovaná částka 770.000 Kč*).
Příjem žádostí od 24.01.2022 do 25.11.2022.

Občané mají možnost využít podporu výměny nevyhovujících zdrojů tepla
a to z operačního fondu Životního prostředí (krajské úřady), který je zacílen na domácnosti s nižšími příjmy (příjem žádostí jaro 2022) a z programu
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, kdy je poskytovatelem Státní fond životního
prostředí a je určen pro ostatní domácnosti (příjem žádostí od 12.10.2022).
https://www.mzp.cz/cz/news_20210726-Minimanual-na-kotlikove-dotace-2021-2022

Žádost a pravidla pro přidělování dotací naleznete na www.kostelecno.cz,
sekce: Granty a dotace
d) Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty (alokovaná částka 80.000 Kč*)
Příjem žádostí od 24.01.2022 do 25.11.2022 nejpozději do 25. dne daného měsíce.
Kontaktní osoba – administrátor: Šárka Slezáková, Organizačně správní odbor a živnostenský úřad, tel: 725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz
e) Finanční dary do 5.000 Kč (alokovaná částka 40.000 Kč*)
Příjem žádostí od 24.01.2022 do 25.11.2022 – žádost se podává formou dopisu
(není tedy předepsaný formulář)
* Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Rady města na návrh Grantové komise města
Kostelec nad Orlicí, rozpočtovým opatřením, vratek nepoužitých částí
dotací, odmítnutých nebo nevyplacených dotací, přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních programů
b) snížit vlivem rozhodnutí Rady města na návrh Grantové komise města
Kostelec nad Orlicí převodu peněžních prostředků do jiného dotačního
programu.
RM jmenovala grantovou komisi pro vyhodnocení předložených žádostí do
dotačních programů na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí a individuálních žádostí ve složení: pan František
Kinský, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., Mgr. Martina Kalousková (předsedkyně
grantové komise), paní Iva Jelínková, paní Šárka Slezáková, pan Dušan Divíšek, pan Daniel Faltys a pan Ing. Petr Mařík.
Šárka Slezáková, Organizačně správní odbor a živnostenský úřad
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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: 20 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.

Tvorba webových stránek
Výroba e-shopů na míru
Propagace na internetu
Marketing pro firmy
+420 792 314 502 • info@webona.cz • www.webona.cz
Pod Branou 208, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Hradecké centrum
Dobrý den z Hradce Králové!
Dnes bychom Vám chtěli představit služby Hradeckého centra pro osoby
se sluchovým postižením o.p.s.
Ťukají na Vás sousedi, protože máte příliš nahlas televizi nebo rádio a potřebujete poradit, jaká kompenzační pomůcka by to mohla vyřešit! Víte, že
můžete získat příspěvek na tuto pomůcku od Úřadu práce? Máte Vy nebo
někdo z Vašich blízkých potíže se sluchem a porozuměním řeči? Už neslyšíte jako za mlada? Nosíte sluchadlo a potřebujete poradit s péčí o něj
– vyměnit hadičku, vyčistit…?
Jste Vy nebo někdo z Vašeho okolí neslyšící a potřebujete tlumočení
do a z českého znakového jazyka při komunikaci s lékaři, úřady…?
Ve Všech těchto případech Vám nabízíme spolupráci. Pokud bude o naše
služby zájem, rádi přijedeme za Vámi do Kostelce nad Orlicí.
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
Milady Horákové 504, Hradec Králové 500 06
mobil: 773 595 328
e-mail: poradna@hradeckecentrum.cz
web: https://www.hradeckecentrum.cz

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří si ve vánočním a povánočním čase vzpomněli na klienty Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí,
Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí a obyvatele Domů
zvláštního určení Frošova 763 a Frošova 1414 v Kostelci nad Orlicí.

Děkujeme paní Ing. Jaroslavě Blažkové za krásný vánoční stromek, který
ozdobil společné prostory Domu zvláštního určení Frošova 1414 v Kostelci
nad Orlicí, dětem ze Základní školy Gutha - Jarkovského v Kostelci nad Orlicí a Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí za vánoční ozdoby, děvčatům ze Skautského střediska v Kostelci nad Orlicí za milá vánoční přání,
firmě Adient Kvasiny za vánoční balíček pro naše seniory, paní Gabriele
Pelové z Penzionu Podhorní mlýn za realizaci vánočního dne pro klienty
Centra denních služeb Domovinka, studentům a zaměstnancům Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí za finanční dar pro seniory,
prostřednictvím kterého bude realizováno zdravotní cvičení a canisterapie.
Pavlína Blažková, pověřená vedoucí pečovatelské služby
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Kostelec nad Orlicí

HASIČI VÁS INFORMUJÍ
Zásahy Jednotky sboru dobrovolných hasičů
09.01.2022

Dopravní nehoda osobního vozidla
do stromu Lupenice
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě osobního vozidla s vyproštěním
osob po čelním nárazu do stromu. Po našem příjezdu na místo události se
zde již nacházela jednotka Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a zdravotnická záchranná služba KHK, která měla zraněnou osobu ve své péči. Naše
jednotka ve spolupráci s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou
zajistila havarované vozidlo proti vzniku požáru a dalšímu možnému pohybu. Po celou dobu zásahu jsme na místě události řídili provoz na pozemní komunikaci. Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět
na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad
Kněžnou, zdravotnickou záchrannou službou KHK a Policií ČR.

04.01.2022
Otevření uzavřených prostor Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k otevření dveří bytu, kde se nacházela nemohoucí osoba. Za asistence Policie ČR jsme provedli otevření vstupních dveří
a uvnitř bytu byla nalezena osoba. Té jsme pomohli se zvednout zpět na lůžko, provedli jsme orientační celkové vyšetření a následně byla osoba předána do péče rodině, která se dostavila na místo. Následně se jednotka vrátila
zpět na svoji základnu. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou a Policií ČR.
03.01.2022
Požár stromu Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru stromu. Po příjezdu na místo události bylo
provedeným průzkumem potvrzeno zahoření dutiny stromu. Na lokalizaci
a likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud vody. Po příjezdu jednotky z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou byl požárem poškozený strom
pokácen, ve vodě pomocí ocelových úvazků zajištěn, navijákem na CAS 20S2R vytažen na břeh a vysokotlakým proudem vody dohašen. Následně se jednotka po kontrole stromu a okolí termokamerou vrátila zpět na svoji základnu.
Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022
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03.01.2022
Osoba v bezvědomí Chlínky
Jednotka byla povolána k záchraně osoby s využitím přístroje AED. Po našem příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byla osoba nalezena v rodinném domě a byla při vědomí. Osobě jsme poskytli předlékařskou
první pomoc a orientační vyšetření postižené osoby. Na základě informací
svědka události a provedeného vyšetření jsme osobě podali kyslík, průběžně kontrolovali její zdravotní stav do příletu LZS HK a příjezdu zdravotnické
záchranné služby KHK. Dále jsme spolupracovali při ošetření a poté pomohli s jejím transportem do sanitního vozidla. Po zabezpečení odletu LZS HK
jsme se vrátili zpět na svoji základnu. Na místě události spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou KHK a LZS HK.
25.12.2021

Dopravní nehoda osobního vozidla
Kostelec nad Orlicí směr Čermná nad Orlicí
Jednotka byla povolána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla v lesním úseku ve směru z Kostelce nad Orlicí na Čermnou nad Orlicí. Po našem
příjezdu k události a provedeném průzkumu byl potvrzen náraz osobního vozidla do stromu. Uvnitř dopravního prostředku cestovala jedna osoba, která
byla při našem příjezdu mimo vozidlo. Havarovaný dopravní prostředek jsme
zajistili proti možnému vzniku požáru odpojením akumulátoru a zkontrolovali únik provozních kapalin, ke kterému nedocházelo. Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět na svoji základnu. Událost se obešla
bez zranění osob. Na místě události spolupráce s jednotkou z Požární stanice
Rychnov nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
21.12.2021
Požár elektrospotřebiče Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru myčky v bytě v 6.NP panelového domu.
Po našem příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno
plamenné hoření na spotřebiči. Za pomocí sněhového hasícího přístroje byl
požár lokalizován. V bytě byla vypnuta elektrická energie a zasažená myčka
odpojena ze zásuvky. Zakouřené prostory byly přirozeně odvětrány. Oba uživatele bytu jsme evakuovali do přízemí panelového domu a poskytli jsme jim
tepelný komfort. Prostor kuchyňské linky byl měřen termokamerou z důvodu možných skrytých ohnisek požáru. Žádná skrytá ohniska nebyla nalezena. Po zdokumentování místa události vyšetřovatelem příčin vzniku požárů
byl spotřebič přemístěn před dům a dohašen vysokotlakým proudem vody.
Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět na svoji základnu.
Na místě mimořádné události spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou, JSDH Častolovice a vyšetřovatelem příčin vzniku požárů.
20.12.2021
Odstranění naplavenin na splavu Kostelec nad Orlicí
Jednotka vyjela na žádost obsluhy splavu Kostelec nad Orlicí na vyčištění
stavidla. Jednotka pomocí ženijního nářadí vyčistila stavidlo od nánosů větví
a naplavené zeleně, která neumožňovala bezproblémový tok vody.
11.12.2021
Otevření uzavřených prostor Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k otevření uzavřených prostor z důvodu zapnutého
sporáku uvnitř bytu. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jsme se za pomocí speciálního nářadí rozlomením vložky dostali dovnitř
do bytu. Na místě události spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov
nad Kněžnou, Policií ČR a Městskou policií Kostelec nad Orlicí.
10.12.2021

Odstranění nalomeného stromu nad komunikací
Kostelec nad Orlicí směr Zdelov
Jednotka byla povolána k nalomenému stromu nad komunikací. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu naše jednotka provedla od-

stranění nalomeného stromu za pomocí motorové řetězové pily, který hrozil
pádem na vozovku. Poté byla silnice uklizena a znovu zprůjezdněna. Spolupráce s jednotkou z Požární stanice Rychnov nad Kněžnou.
09.12.2021
Požár dopravního prostředku Kostelec nad Orlicí
Jednotka byla povolána k požáru dodávkového vozidla v blízkosti rodinného domu. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu se událost potvrdila. Na zahradu u domu jsme vnikli přeskřípnutím visacího zámku
na bráně a na likvidaci požáru jsme nasadili jeden vysokotlaký proud vody
a jeden C proud se smáčedlem. Dále jsme ochlazovali další vozidla, která
stála v blízkosti požárem zasažené dodávky. Během zásahu bylo okolí i zaparkovaná vozidla kontrolována termokamerou. Místo události bylo nasvíceno osvětlovacím stožárem z naší CAS 20. Celý zásah probíhal v dýchací
technice. Na mstě zásahu spolupráce s jednotkou z 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
Provozní doba v lednu:
Pondělí–pátek 08:00–17:00
Sobota, neděle zavřeno
Vaše íčko

KOUPÍM VŠE CO UKRÝVÁ VÁŠ DŮM, PŮDA GARÁŽ I CELOU POZŮSTALOST, NÁBYTEK, HODINY, SKLO, PORCELÁN, OBRAZ, HRAČKY,
POHLEDY, STARÁ RÁDIA, ELEKTRONKY, JINÉ SOUČÁSTKY, ATD.
TEL.: 725 679 532.
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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

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.

Harmonogram přednášek
Virtuální Univerzity
třetího věku
Studenti VU3V začínáme v úterý 01.02.2022 v 9:00 přednáškovým cyklem Dějiny oděvní kultury.
1. Přednáška:

Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid
(pravěk, Mezopotámie, Egypt) (Ing. Petr Tylínek)
„Kdo nepozná svou historií je často nucen ji opakovat“. Z obsahu tohoto
citátu jde trochu strach. Věřím, že lidské civilizace nedopustí takový vývoj,
kdy by jejich jedinci byli opět nuceni nosit zvířecí kůže, vydávat neartikulované zvířecí skřeky a živit se kořínky! A právě na podobné základně
začínaly pravěké dějiny lidské pospolitosti. Než se společně vydáme k počátkům lidstva a jeho odívání, ozřejmíme si některé důležité pojmy, používané v módních, oděvních i kulturních oborech, jako jsou např. móda,
vkus, idoly, trendy atd. Pak už budeme sledovat pouť našich předchůdců
po světových teritoriích. Navštívíme oblast starověké Mezopotámie, Sumer a Babylon. Zastavíme se v úrodném údolí Nilu, kde nás uvítají obyvatelé starověkého Egypta v čele se svými faraony. Nadlidské monumenty,
mohutné paruky, velkolepé šperky, nápadné líčení i tajemná mytologie.
Tato kultura a její odívání je stálou inspirací i pro dnešní módní tvůrce!
2. Přednáška:

Počátky klasické evropské kultury
(Kréta, Mykény, Řecko) (Ing. Petr Tylínek)
Stejně jako bájný Theseus se pohoupáme na bárce směřující po moři
na tajuplný ostrov Krétu. Sem směřovaly výpravy dávných obyvatel okolních kontinentů, aby zde zanechaly své stopy. Prohlédneme si labyrint
paláce v Knossu, oblečení hrdých ostrovanů atletických postav s komplikovanými účesy, bohyni s hady, šperky a nádherné malby. Zamíříme zpět
na řeckou pevninu do okolí Mykén, kde pod akropolí s kyklopským zdivem a lví bránou objevil Heinrich Schlieman hrob krále Agamemnona se
zlatou obličejovou maskou. Čekají nás brány Athén a Sparty. Zkoumáním
umění, ideálů krásy i řasených oděvů starověkých Řeků si uvědomíme,
kde se nachází kolébka evropských civilizací.
3. Přednáška:

Všechny cesty vedou k Římu
(Oděv Etrusků a Římanů) (Ing. Petr Tylínek)
Ocitneme se v mírné krajině starodávné Itálie, kam přichází dosud plně
nepoznaná kultura tajemných Etrusků. Jejich odívání vykazuje orientální
vlivy. Špičaté střevíce, ostrá ramena, mohutné pláště a umění zpracovávat kovy. Na základě jejich kultury a umění začnou budoucí pyšní Římané
stavět svou světovou velmoc. Přepíší legendu o založení Říma. Na forech, v circích i v palácích potkáme senátory, plebejce, gladiátory, otroky
a možná i samotné caesary. Bude nás zajímat jejich oblečení, které přes
své jednoduché tvarování, vyžadovalo velice náročné zpracování, údržbu
i elegantní zůsob držení těla při nošení.
4. Přednáška:

Cesty byzantské a křesťanské
středověké kultury (Ing. Petr Tylínek)
Po rozpadu římské říše nastal čas pro rozmach křesťanské kultury. Zpočátku těžkopádné oděvy mužů i žen postupně nabírají okázalé podoby.
Navštívíme dvůr císaře Konstantina, vydáme se po stopách odvážného
Benátčana Marka Pola, kterého hedvábná stezka zavedla až do starověkého Mongolska a Číny. Vrátíme se do Evropy, po jejímž území se přesouvají kmeny barbarů, Germánů, Slovanů, Visigótů, Keltů atp. Ti všichni
zanechávají otisk svých kultur v umění, oblečení a doplňcích, jako zárodku budoucí evropské oděvní kultury. Mnišské řády zakládají první kláštery jako centra vlivu nové románské středověké kultury doby karolínské.
Prohlédneme si vzácnou tapiserii v Bayeux s malou módní přehlídkou
oblečení tehdejší evropské společnosti.
5. Přednáška:
Ve stínu lomeného oblouku (Ing. Petr Tylínek)
Na objevné pouti za dějinami odívání vstupujeme do období vrcholného středověku. Církevní i světské stavby se pyšní lomenými oblouky, barevná vitrážová okna proteplují prostory ohromných katedrál. Oděvy se
začínají tvarovat přímo na tělo, což umožní nebývalý rozvoj střihů, materiálů, výzdob, doplňků i neobvyklých tvarů. Procestujeme Evropu vrcholné i pozdní Gotiky. Šatníky hýří barvami, trubadůři opěvují dámy svého
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srdce a Romeo potkává svou Julii. Překvapí nás nápady doznívajícího
dvora Burgundského vévody. Špičaté boty a klobouky odkazují na orientální inspiraci. Z těchto období již máme spoustu uměleckých dobových
dokladů, zachovalých oděvů a jejich součástí. To vše budeme společně
studovat a možná nás právě tento tzv. barbarský sloh bude inspirovat!
6. Přednáška:
Oděv evropské renesance (Ing. Petr Tylínek)
Co může být krásnějšího, než když se v lidech začne probouzet touha
po kráse a humanistických ideálech klasického Řecka a Říma. Vydáme
se do kolébky rene-sančního umění, do nádherného města Florencie.
Rodové paláce jsou plné umění. Na ulicích potkáme mnoho význačných
umělců. Michelangela, Leonarda da Vinci, Donatela, Bruneleschiho, Boticeliho a další. Rod Medici přeje kráse. Rozvíjí se manufakturní výroba
nádherných tkanin, gobelínů, užitého umění a řemesel. I další italská
města bohatnou. Sem přijíždí evropští šlechtici pro inspiraci. Ideály renesanční obrody se šíří do ostatní Evropy. Prohlédneme si oděvní kulturu
renesanční Francie Františka I., Lutherova Německa, Anglie Jindřicha VIII.
a jeho dcery Alžběty, Čech Rudolfa II. Překvapí nás tuhá upjatá móda dvora španělského Filipa II. Ti všichni se snažili o nádhernou podobu svých
královských dvorů. My se však podíváme i na oblečení obyčejného lidu.
Renesanční epocha hýří nápady, tvary a barvami. Mnoho návrhářů z ní
neustále čerpá inspirace pro své kolekce. Co bude inspirovat nás?

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).
06.02., neděle – 08:30
20.02., neděle – 08:30

BOHOSLUŽBA
BOHOSLUŽBA

Bližší informace ve vývěsce u sboru.

POBYTOVÉ STŘEDISKO

Vedoucí lektor Ing. Petr Tylínek
Harmonogram přednášek
01.02. úterý – 09:00, 15.02. úterý – 09:00, 01.03. úterý – 09:00,
15.03. úterý – 09:00, 29.03. úterý – 09:00, 12.04. úterý – 09:00

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 na faře
Středa, sobota 08:00 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
Počty účastníků bohoslužeb neomezen (podmínky účasti: respirátor, dezinfekce, rozestupy), dále dle aktuálního upřesnění Vlády ČR; podobně na
svatbách a pohřbech.
Během adorací příležitost ke sv. smíření.
Časy bohoslužeb a adorací sledujte přednostně a aktuálně na webu farnosti
nebo na vývěsce před farou.

NEUNIKLO NÁM
Českobratrská církev evangelická,
sbor Kostelec nad Orlicí

Znečištění ovzduší a benzo(a)pyren

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.

V minulých letech bylo na našem území změřeno vysoké množství podílu
benzo(a)pyrenu v ovzduší. Co to vlastně benzo(a)pyren je a kdo a co ho
způsobuje? To jsou hlavní otázky, na které si v tomto článku odpovíme.
Benzo(a)pyren je v současné době hlavní problém znečišťování ovzduší
v České republice, se jedná o karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík, který se váže na jemnou frakci suspendovaných částic. V atmosféře
je stabilní a navázán na pevné částice je schopen přenosu na velké vzdálenosti. Benzo(a)pyren se rozkládá vlivem slunečního záření a neprosakuje
do podzemní vody.
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Vzniká jako vedlejší produkt při nedokonalém spalování organické hmoty
(uhlí, dřevo), ale uvolňuje se například i během lesních požárů. Tyto přírodní
emise jsou však zanedbatelné v porovnání s těmi antropogenními (tedy těmi,
které vznikají lidskou činností). Z 98,3 % vzniká benzo(a)pyren při nedokonalém spalování v malých kotlích (v domácnostech) při teplotách 300–600 °C.
Benzo(a)pyren běžně všichni dýcháme. V lidském těle je rychle metabolizován, avšak některé z těchto metabolitů jsou karcinogenní a způsobují
například poškození dýchacích cest a trávicího traktu, benzo(a)pyren je
mutagenní a poškozuje imunitní systém a červené krvinky, dále může procházet placentou či omezuje reprodukční schopnosti.
Na závěr je tedy nutné říct, že zhoršená kvalita ovzduší na našem území je
převážně způsobena lokálními topeništi, a proto je třeba zamyslet se nad
tím, čím a jakým způsobem topíme, protože ne vždy je dřevo a uhlí, o kterých se lidé domnívají, že jsou přírodní a čisté topivo vhodné.

Víte, že
• výtěžek ze sbírkových pokladniček Tříkrálové sbírky v Kostelci nad
Orlicí činil 40.638 Kč?
• město vydalo ve spolupráci s kosteleckým rodákem Michalem Tomešem placky? Sice jsou neprodejné, ale budou připraveny pro návštěvníky na nejbližší akci pořádané městem Kostelec nad Orlicí.

ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost. „Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný
zážitek v mnoha ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka.
Titulní mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, který neplánovaně zastaví mezi poli a vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný technický
problém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu a vlak mu ujede. Samospádem a tam, odkud vyjel. Brblající cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si
uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují se informací.
Kabina strojvedoucího je zamčená a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi
pasažéry se šíří první náznaky paniky. Kontakt s okolím prostřednictvím
mobilních telefonů selhává a nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Cestující
za pomocí mírného násilí nakonec dveře kabiny strojvůdce otevřou, ale
tam si pouze potvrdí nejhorší očekávání - motoráček nikdo neřídí. Velmi
nesourodá skupina lidí, kterou na chvíli svedla dohromady jízda vlakem,
má teď jeden společný cíl – ve zdraví tuhle cestu přežít.
Komedie Mimořádná událost se volně inspirovala skutečným příběhem
„splašeného vlaku“, který ujel svému strojvůdci i s cestujícími před pár
lety na Českomoravské vrchovině. Jiřímu Havelkovi nešlo o věrnou rekonstrukci případu, ale o další zábavný ponor do světa úplně normálních lidí,
kteří se ocitnou v extrémní situaci. Možná byste se divili, kolik toho můžou
mít společného vypjatá domovní schůze a vlak, který nikdo neřídí.

Film Mimořádná událost ( foto distributor Cinemart)

SK RABŠTEJN

Zajímavosti o filmu: Strojvedoucího vlaku hraje Václav Kopta. Ten je již
od mládí velkým fanouškem vlaků, autobusů a hromadné dopravy obecně. V době kulturního lockdownu dokonce Václav Kopta řídil autobusy
MHD v Praze.
Když nám film představovali autoři na konferenci kinařů, tak mimo jiné
mluvili o tom, jak je náročné do malého „motoráčku“ vtěsnat všechny
herce, kameramany a zbytek štábu. Teplota uvnitř se blížila ke 40 stupňům Celsia. Pro zdání pohybu vagónu byli na každé straně vlaku čtyři
muži, kteří tyčemi hýbali vagónem.
„MIMOŘÁDNOU UDÁLOST“ uvedeme v Kině Rabštejn
v neděli 06.02. v 19:00.

Aktuálně z Rabštejna
Tančírna – vzhledem k tomu, že na Rabštejně v měsíci únoru a březnu
probíhají taneční kurzy pro páry, na další tančírně se setkáme v průběhu
měsíce dubna.
Již tradiční akce na Rabštejně Tříkrálová Tančírna se těší velké oblibě. Stejně tomu bylo i letos. Sešlo se mnoho tanečních párů. V krásně adventně
vyzdobeném sále a jevišti si tanečníci užili mnoho tanečních rytmů – standardem počínaje, přes latinu až po závěrečný waltz. Velmi příjemný večer.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Po dvouměsíčním odkladu do kin přichází nová očekávaná pohádka TAJEMSTVÍ STRÉ BAMBITKY 2.
Pohádka Tajemství staré bambitky se stala stálicí televizního programu,
uvedena již byla 18x a každá její repríza se pohybuje kolem milionové
sledovanosti.

DÁRKOVÉ POUKAZY na kulturní pořady na Rabštejně jsou velmi oblíbené.
Proto jsou stále v naší nabídce i na všechny nadcházející pořady (více informací na pokladně Kulturního domu Rabštejn).
Poprvé jsme v prosinci loňského roku uspořádali SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ v Kině Rabštejn. Největší oblibě se těšil nový česko-slovenský
film Šťastný nový rok 2 s podtitulem Dobro došli. Skvěle načasované téma
na Silvestra!

Filmové okénko
„MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST“ V KINECH
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na
tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci,
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022

Tajemství staré bambitky 2 (zdroj: Bioscop)
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„Mám tu pohádku strašně rád a pro mě představuje hlavně harmonii, klid
a naději. A to nejen tím, jaká je, ale i jak vznikala. Natáčení byla taková
pohádka v pohádce. Byla tam sranda a zároveň se vždy udělal kus práce
a s Ivem Macharáčkem se všechny napjaté situace zvládaly s klidem,“
vzpomínal Tomáš Klus, který si zahrál jednu z hlavních rolí.
S novým příběhem Tajemství staré bambitky 2 se vrací tým z původního
úspěšného filmu. Režisér Ivo Macharáček a scenárista Evžen Gogela, ale
také většina hereckého obsazení.
Svou roli si tedy zopakují Ondřej Vetchý jako Karaba, Tomáš Klus a Kamila Janovičová jako Jakub a Anička, tentokráte už v královských rolích,
a Miroslav Vladyka s Jiřím Lábusem v postavách zlotřilých rádců Ference a Lorence. Znovu uvidíme i Petra Štěpánka jako kuchaře Frita nebo
generála Otmara Brancuzského.
Pár zajímavostí o natáčení: Ve filmu si zahrálo 8 koní, 25 slepic, 16 hus,
dále kozy, ovce, 1 velbloud a 1 papoušek. Pro scény venkovského trhu nechala produkce navézt 250 hlav zelí, pro různé scény bylo použito 75 balíků slámy. Natáčení probíhalo ve skanzenech Přerov nad Labem a Kouřim
a také na zámku v Jindřichově Hradci a Mníšku pod Brdy. A nejvíc si lokaci
pochvaloval Tomáš Klus, který v Mníšku pod Brdy bydlí, a mohl tak podle
vlastních slov „chodit do práce v bačkorách.“
Filmovou pohádku Tajemství staré bambitky 2 uvedeme v Kině Rabštejn v premiérovém víkendu v sobotu 12.02. a v neděli 20.02. vždy
v 17:00.

Prázdninové promítání v kině rabštejn
Jarní prázdniny pro děti z okresu Rychnov nad Kněžnou připadají letos na 20.
až 27.02. Abychom je dětem a rodičům zpříjemnili, tak jsme naplánovali čtyři
filmová představení:
20.02., neděle – 15:00 HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
20.02., neděle – 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
23.02., středa – 14.00 ZPÍVEJ 2
23.02., středa – 16.30 SPIDERMAN: BEZ DOMOVA
Těšíme se na Vás! Popkorn ve filmových kelímcích bude zvláště propečený!

Zápis podzim 2022 mládež – moderní taneční

Úvodní „nultá“ lekce se bude konat ještě
před letními školními prázdninami.
A kdo bude naše frekventanty letos
učit?
Kurz povede Mgr. Daniel Zhouf se svojí taneční partnerkou Simonou Ouzkou.
Daniel Zhouf vedl Taneční na Rabštejně
i v minulých letech.
Daniel Zhouf je držitelem výkonnostní kategorie „A“ v latinsko-amerických tancích
a Mistr ČR v párové salse roku 2016. Mezi
dalšími úspěchy jsou třetí místo na Mistrovství Evropy v salse a mnoho dalších.
Kromě kurzu na Rabštejně vyučuje také
v Taneční škole Bonstep Hradec Králové
a stále se aktivně zúčastňuje tanečních
soutěží. Kurz je organizován ve spolupráci s Taneční školou Bonstep Hradec
Králové.
Zápis frekventantů proběhne ve středu 23.02.
v Divadelní kavárně na Rabštejně od 14:00 do 16:00.
V rámci jednotlivých lekcí se naši frekventanti naučí základům společenských tanců, základním pravidlům společenského chování a etikety (včetně praktické ukázky stále více používané formy občerstvení – rautu), atd.
Věříme, že i letošním nově přihlášeným frekventantům se podaří úspěšně
vykročit do společenského života.
Jak se tedy letos přihlásit do Tanečních pro mládež?
- Osobně – od středy 23.02. od 14:00 v Divadelní kavárně.
- ONLINE – na www.skrabstejn.cz
• Mohu provést rezervaci a pak osobně zaplatit kurzovné během následujících 14 dnů
• Platbu mohu provést rovnou při rezervaci – přes platební bránu – platební kartou nebo bezhotovostně přes účet.
• Pokud jste platili ONLINE, tak Vaši e-Vstupenku vyměníte za kartičku
frekventanta tanečních kurzů. Stačí například na nulté lekci.
- Veškeré další informace naleznete na www.skrabstejn.cz nebo osobně či
telefonicky v Divadelní kavárně Rabštejn (tel. 774 697 209).

Po loňském podzimu, kdy jsme na Rabštejně měli dva kurzy tanečních
(a také dva Věnečky), opět připravujeme tradiční podzimní Kurz společenského tance a chování pro mládež.
V loňském roce jsme poprvé zavedli možnost zápisu a rezervace kurzu Tanečních pro mládež i ONLINE. Stejně tak tomu bude i letos. Můžete přijít
k zápisu osobně nebo bude zřízen přístup k zakoupení kurzovného a gardenky z našich webových stránek www.skrabstejn.cz. Informace o přihlášení a platbě bude vlevo v menu v kategorii „Taneční“.
Letos poprvé můžete také platit Taneční v pokladně kulturního domu
Rabštejn PLATEBNÍ KARTOU.
Proč do Tanečních?
Taneční – fenomén, který je specifický pro střední Evropu. Česká republika,
Slovensko a Rakousko jsou jediné země ve světě, kde probíhá organizovaná výuka tance a společenského chování. Je to společenská událost, která
pomáhá mladým lidem vykročit do společnosti. Kupříkladu v mnoha amerických filmech je ukázáno, jak novomanželé mají obrovské obavy z toho,
že budou muset na své svatbě tančit před zraky zúčastněných valčík! Tyto
obavy mít naši frekventanti rozhodně nemusí….
Co frekventanty v tanečním kurzu na Rabštejně čeká?
- Nultá lekce s informacemi o průběhu kurzu
(seznámení s tanečními mistry)
- 12 lekcí věnovaných výuce tanců a společenské výchovy
- v rámci těchto lekcí jsou dvě lekce prodloužené
• v rámci první prodloužené je společné fotografování
• na druhé prodloužené si frekventanti mimo jiné osvojí chování na rautu
- Kurz je zakončen slavnostním Věnečkem s živou hudbou a krásnou atmosférou.
- V neposlední řadě Vás čeká mnoho zábavy, příjemných moderních
písní (DJ Gsus Tom) a nových zážitků.
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Dětský karneval ve znamení indiánů
Jako každý rok, tak i letos čeká na naše nejmenší DĚTSKÝ KARNEVAL,
který pořádá DDM Kostelec nad Orlicí a Kulturní dům Rabštejn. Na děti
během veselého karnevalu čeká odpoledne plné hudby, her, úkolů (a samozřejmě sladkých odměn za jejich plnění), a maškarního veselí. Děti
a jejich nejbližší se mohou těšit na vesele vyzdobený sál a foyer včetně
nafukovacích balónků. Kamarádskou atmosféru k tanci a soutěžím podpoří i světelná technika kulturního domu.
Tentokrát bude dětský karneval ve znamení INDIÁNŮ, INDIÁNEK A DIVOKÉHO ZÁPADU.
Občerstvení pro malé i větší tanečníky je zajištěno!
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022

společenskou situaci byl koncert krásným zakončením roku a nádherným zážitkem. Koncert zakončil dlouhotrvající potlesk a ovace ve stoje.
Mnohé z Vás potěší, že máme přislíbeno, že se k nám 4 TENOŘI před
Vánoci opět vrátí v novém Galakoncertu. Rezervace na Vánoční koncert
2022 jsou již zahájeny.
Nyní Vám přinášíme dvě fotografie z tohoto Galakoncertu na Rabštejně.
Další fotografie z koncertu si můžete prohlédnout na www.skrabstejn.cz

Dětský karneval pořádají DDM Kostelec nad Orlicí a SK Rabštejn v neděli
27.02. od 14:00. Jste srdečně zváni!

Taneční pro páry začínají!
Na začátku února začínají Taneční pro páry. Budeme se scházet na pravidelných tanečních hodinách bronzové a stříbrné úrovně. Absolventi těchto tanečních sklízí spoustu pochvalných ohlasů od ostatních
návštěvníků různých tanečních akcí. Máme z toho velikou radost. Kdo
povede Taneční pro páry? Jsou to taneční lektoři Klára a Josef Solárovi
z Rychnova nad Kněžnou.
V letošním kurzu 2022 jsou tedy vypsány tyto úrovně:
1. Mírně pokročilí – bronzová úroveň – vhodné pro absolventy základních tanečních. Zopakování základních kroků se zapojením nových tanečních prvků.
2. Pokročilí – stříbrná úroveň – určeno všem, kteří již absolvovali bronzovou úroveň tanečních a chtějí se naučit nové taneční kreace.
Pozn.: Taneční Přípravka pro začínající taneční páry je vypisována jednou
za dva roky (bude v roce 2023).
Rozpis lekcí pro Bronzovou a Stříbrnou úroveň:

Vánoční galakoncert Rabštějn 2021 - 4 Tenoři

Slavnostní věnečky
V předvánočním čase jsme spolu s frekventanty Tanečních pro mládež
a jejich hostů slavnostně zakončili celý kurz Věnečkem. Tentokrát však
musím říci Věnečky. Vzhledem k platným omezením jsme uspořádali Věnečky dva – jeden pro kurz z roku 2020 a druhý pro kurz 2021. Vše dopadlo na jedničku.
Po slavnostním nástupu a předtančení frekventantů jsme si užili mnoho
tanců, taneční soutěž s jablkem a také předtančení latinsko-amerických
tanců našeho tanečního mistra Mgr. Daniela Zhoufa a taneční partnerky
Aničky Váňové.
Jelikož nemohli do sálu jít všichni návštěvníci, tak jsme poprvé udělali ONLINE přenos obou Věnečků. Ze slavnostního nástupu máme také vytvořené
video, které můžete zhlédnout na www.skrabstejn.cz
DĚKUJEME všem zúčastněným za vstřícnost a vytvoření krásné atmosféry!

V letošním roce taneční pro páry obsahují osm lekcí. Přihlašovat se můžete ONLINE na stránkách www.skrabstejn.cz nebo osobně na pokladně
Kulturního domu Rabštejn (lze platit i platebními kartami).
Těšíme se na Vás ve svěžích tanečních rytmech!

Vánoční koncert na rabštejně
V předvánočním čase se na Rabštejně uskutečnil skvělý Vánoční galakoncert muzikálových melodií, který přinesli 4 TENOŘI. I přes složitou
Frekventanti kurzu Tanečních na Rabštejně – Slavnostní Věneček.

Divadlo žije!
Rukojmí bez rizika
Ano a pokračujeme v divadelní sezóně
2021/22. Dalším divadelním představením na Rabštejně je francouzská komedie
s kriminální příchutí s názvem RUKOJMÍ
BEZ RIZIKA.
Marc je ženami obdivovaný spisovatel
románů červené knihovny, ale delší dobu
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022
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již nemá o čem psát. Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci,
a tak se rozhodne spáchat sebevraždu. Překvapí ho však letitý přítel Luc,
který se už také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena, a teď chce učinit
totéž, protože se k němu vrátila.

Václav Vydra, Jana Boušková, Svatopluk Skopal v představení Rukojmí bez rizika

Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů
s pytlem plným peněz. Vtrhnou do bytu, sebevrahy si vezmou za rukojmí
a vyhrožují, že je zabijí. Přestože je to právě to, co si Marc s Lucem nejvíce
přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají znovu chuť do života. Tvůrčí fantazie se tak Marcovi vrací právě včas. Lupičské trio potřebuje
plán a za dveřmi je policie. Máte se na co těšit!
Komedie slavného francouzského autora je skutečnou lahůdkou z jeho divácky oblíbených inscenací (např. Monsieur Amédée).
Osoby a obsazení:
Marc Besson – spisovatel románů pro ženy: Václav Vydra
Luc – jeho přítel, milovník dívčích srdcí: Jan Šťastný / Svatopluk Skopal
Madame Mabouin – o všem informovaná domovnice - Jana Boušková /
Jana Malá
Jojo - šéf lupičské bandy - Martin Zahálka
Suzy – ozdoba zlodějského tria - Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná
Banán – lidožrout vegetarián a také lupič - František Skopal / Martin Zahálka ml.
Divadelní představení „RUKOJMÍ BEZ RIZIKA“ uvidíte na Rabštejně
v neděli 13.02. od 19:00. Představení je součástí Rabštejnského divadelního abonmá.
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea v únoru
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let

Miloslava Dvořáková
Josef Linek
Pavel Hajn
Milan Šubrt
Zdeňka Šotolová
Stanislav Hlaváček
Věra Vavříková
Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme železné zdraví,
hodně štěstí, klidu, lásky a rodinné pohody!

Jubilejní svatby
50 let – zlatá svatba
Jana a Antonín Markovi
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a spokojenosti!

Z našich řad odešli
Jiřina Nováková
Josef Prudič
Marie Pisková
Růžena Krejsová
Alena Hloušková

* 1933
* 1933
* 1944
* 1935
* 1952

Vojtíšek Kopsa
František Kašpar
Ing. Josef Potštejnský
Jaroslav Šotola
Věra Mrázková

* 2021
* 1948
* 1957
* 1947
* 1945

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
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V úterý 28. prosince jsme se ve velice hojném počtu naposledy rozloučili
se všemi milovaným Zdeňkem Kuhnem. Rádi bychom Vám všem jménem
celé rodiny touto cestou ze srdce poděkovali nejen za účast, ale i květinové dary a slova útěchy. V srdcích všech jsi stále s námi a my víme, že se
na nás všechny díváš s úsměvem.
Syn Marek s rodinou a všichni tví kamarádi

Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám zůstalo
jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád…
Dne 25. února uplyne 15 smutných let, co nás navždy
opustil pan František Marek.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.

Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
ty se k nám nevrátíš, už není naděje.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 19. ledna uplynuly dva smutné roky, kdy nás
navždy opustila naše milovaná sestra a teta
paní Marie Vodehnalová.
Stále vzpomínají sestra Eva a neteř Jitka
„Vzpomínka je jako květ, když si k němu z jara přivoníte.“

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká…
Dne 19. února uplyne desátý smutný rok, kdy zemřela
manželka, snacha, babička paní Jaroslava Papayová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami

Druhého února uplyne pět let od chvíle, kdy nás
navždy opustil Josef Nedbal. Manžel, tatínek,
dědeček, bratr i přítel.
Zapad den, slunce svit vymizel z údolí, z temen hor.
Odpočiň každý, kdos boží tvor.
Za rodinu Marie Nedbalová

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a strýc Jaroslav Šotola.

Kdo měl rád, nezapomíná.
Dne 14. února to bude 6 let, co zemřel pan František
Krch, kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku.

manželka Zdena, syn Jaroslav s manželkou Marcelou ,
vnoučata Marta, Filip a Jáchym

Sestra Věra a děti s rodinami

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU A VZDĚLÁNÍM
S ohledem na opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru se nemusí některé uvedené akce konat.
Pro další informace ohledně následujících dní sledujte webové stránky a plakáty pořadatelů, kde budou informace upřesňovány.

SK Rabštejn
Tel.: 494 321 588
E–mail: pokladna@skrabstejn.cz
Web: www.skrabstejn.cz
Předprodej vstupenek a informace:
pondělí: 08:00–12:00
13:00–16:00
úterý:
08:00–12:00
13:00–15:00
středa: 08:00–12:00
13:00–16:00
čtvrtek: 08:00–12:00
13:00–15:00
pátek:
08:00–12:00
Dále 1 hodinu před každým představením nebo promítáním kina.

Program na únor 2022
03.02., 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.
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022

03.02., 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.
04.02., 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 hod s rozpisem délky kurzu dle lichých a sudých týdnů. Salonek, sál.
05.02., sobota – 17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY
– stříbrná a bronzová úroveň
Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). První lekce. Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihla13

šování a více informací v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo ON-LINE
na www.skrabstejn.cz
06.02., neděle – 08:30
SETKÁNÍ FILATELISTŮ
Určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní kavárna.
07.02., 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). Salonek.
11.02., pátek –17:00, 19:00

TANEČNÍ PRO PÁRY
– stříbrná a bronzová úroveň
Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Druhá lekce. 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 – 19:00
DIVADLO: RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Ag. Harlekýn Praha - Francouzská komedie s kriminální příchutí. Dva
letití kamarádi si vzájemně svěří stejný úmysl spáchat sebevraždu Plán
jim ale překazí trojice prchajících amatérských lupičů s plným pytlem
peněz. Při pohledu na pytel plný bankovek dostávají oba hrdinové znovu
chuť do života... Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana
Boušková/Jana Malá/Marcela Peňázová, Martin Zahálka/Martin Davídek,
Lenka Zahradnická/Barbora Petrová/Kateřina Petrová, František Skopal/
Martin Zahálka ml. Nová divadelní sezona 2021/2022

Březen/duben 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/květen 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 04.12.2021 na nový termín – vstupenky zůstávají v platnosti.

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

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

20.02., neděle – 11:00

Přesunuto

18.02., pátek 17:00, 19:00

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV.
Divadelní kavárna.

St 23.2. ve 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 nám.
26.02., sobota – 10:00, 13:00 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 ON-LINE
na www.skrabstejn.cz
26.02., sobota –17:00, 19:00 TANEČNÍ PRO PÁRY
– stříbrná a bronzová úroveň
Dvě úrovně: pro mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Čtvrtá lekce. Taneční lektoři Klára a Josef Solárovi. Přihlašování a více informací v Divadelní kavárně na Rabštejně nebo ON-LINE
na www.skrabstejn.cz
27.02., neděle – 14:00
KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti plné masek, tance a veselých písní – pořádá DDM Kostelec nad Orlicí a Kulturní dům SK Rabštejn. Součástí bude
ocenění masek a tombola pro všechny zúčastněné děti. Vyhlášené téma
karnevalu: INDIÁNI. Občerstvení zajištěno.
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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.
10.06., pátek –19:00

ZÁBAVNÝ KLUBOVÝ POŘAD:
KŘESLO PRO HOSTA: Dana Syslová,
Milena Steinmasslová a Jiří Hána
Veselé povídání nejen o hereckém životě. Tradiční příjemné setkání s výraznými hereckými osobnostmi v zábavném pořadu tentokrát věnovanému třem hercům u příležitosti uzavření divadelní sezóny 2021/2022.
ADF Praha. Sál

Kino Rabštejn
Zůstaňte s námi - více programu na www.skrabstejn.cz
vstupenky on-line – sledujte naše webové stránky
02.02., středa – 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
04.02., pátek – 19:00
MOONFALL
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce a ten se řítí přímo
na Zemi. Vesmírná posádka se vydává na záchranou misi s jediným cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety. Hrají: Halle Berry, Patrick
Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland. Sci-fi USA 2022
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022

06.02., neděle –17:00
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA (děti – rodinný)
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka
krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zloduch,
který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se
jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru nohama a začne
v lese diktovat svá vlastní pravidla. Bogey se s tím hodně težko srovnává, vlastně ji i tak trochu nenávidí, ale jak víme, hranice mezi nenávistí
a láskou jsou mnohdy hodně tenké… Animovaná pohádka RU 2021
06.02., neděle – 19:00
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří,
nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil.
Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí
stanice. Ovšem bez strojvedoucího… Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela,
Jenovéfa Boková, Alois Švehlík, Tereza Marečková, Václav Kopta. Komedie
ČR 2022.
09.02., středa – 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
12.02., sobota – 17:00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
(děti – rodinný)
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky.
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který
se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc však připravují na Karabu novou důmyslnou past. Teď je
potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska zvítězily. Hrají: Tomáš Klus,
Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika
Khek Kubařová. Pohádka ČR 2021
16.02., středa –19:00
VEM SI MĚ
Jedna z nejslavnějších světových zpěvaček a plachý učitel matematiky.
Může to takhle rozdílným lidem klapat? Zvlášť když jejich vztah začíná
svatbou na koncertě pro desetitisíce fanoušků? Hrají: Jennifer Lopez, Owen
Wilson, Sarah Silverman, Chloe Coleman. Romantická komedie USA 2022
19.02., sobota – 19:00
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
V létě ti řeknu, jak se mám, mapuje životy bývalých spolužáků ze střední
školy, kteří se i roky po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný
životní příběh, jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší
vtip i napětí. Do života hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci,
po kterých přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicátiny.
Hrdiny nacházíme v různých fázích života, přitom jejich osudy se díky
náhodám proplétají víc než dosud. Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol,
Martin Hofmann, … Komedie ČR/SR
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
(děti – rodinný)
Haftaňan je mladý šlechtic, který sice nemá moc peněz, ale má o to více
ideálů. Jeho životním cílem je stát se jedním z králových mušteriérů.
Haftaňan se svým koněm Sandym odjíždí za dobrodružstvím do Paříže.
Připojí se k němu Pip, upovídaný myšák a spolu se svými novými kamarády a spolubojovníky, mušteriéry Athosem, Porthose a Aramisem objevují hodnotu přátelství a spravedlnosti. Animovaná pohádka. ŠP 2021

se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc však připravují na Karabu novou důmyslnou past. Teď je
potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska zvítězily. Hrají: Tomáš Klus,
Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika
Khek Kubařová. Pohádka ČR 2021
23.02., středa – 14:00
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
23.02., středa – 16:30
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
23.02., středa – 19:00
SPENCER – ARTkino
Příběh Lady Diany stále inspiruje… Během vánočních svátků s královskou rodinou na panství Sandringham v anglickém Norfolku se Diana
Spencer (Kristen Stewart), potýkající se s duševními problémy, rozhodne ukončit své deset let trvající a dávno vychladlé manželství s princem
Charlesem. Ačkoli se množí zvěsti o aférách a rozvodu, na Vánoce se
musí o všem mlčet a předstírat pokoj v rodině. Je tu jídlo a pití, střelba
a lov. Diana tu hru zná. Ale letos to bude úplně jinak. Film Spencer vypráví o tom, co se mohlo odehrát během těch pár osudných dní.
24.02., čtvrtek – 10:00

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
– DOPOLEDNÍ BIOGRAF
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
04.03., pátek – 19:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Nejnovější film z dílny rodiny Svěrákových. Příběh o stárnoucím spisovateli (Zdeněk Svěrák), kterému začnou vcházet do života postavy z jeho
vlastních povídek. Scénář byl napsán podle povídek „Ruslan a Ludmila“,
„Fotograf“ a „Betlémské světlo“. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová,
Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Ondřej Vetchý, Jitka Čadek Čvančarová, Vladimír Javorský, Komedie ČR 2022
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. OBČERSTVENÍ V DIVADELNÍ
KAVÁRNĚ RABŠTEJN (vč. POPCORNU).

20.02., neděle – 15:00

20.02., neděle – 17:00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
(děti – rodinný)
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky.
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který
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DDM Kamarád
DDM KAMARÁD, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí
Mob.: 773 781 161, 773 781 162
E–mail: ddmkostelec@email.cz, Web: ddmkostelec.cz
03., 10., 17. a 24.02., 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.
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03., 10., 17. a 24.02., čtvrtek 09:30–11:00
KLUB MAMINEK
Společné setkávání maminek se svými dětmi od 6 měsíců do 3 let. Povídání,
zpívání, tvoření, cvičení. Vedoucí: Bc. Veronika Svatošová, Cena 50 Kč/klub.
Účast prosím oznamte 1 den dopředu na tel. 773 781 161.
03., 10., 17. a 24. 02., 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.
03., 10., 17. a 24.02., 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.
05.02., sobota 08:30–16:30
ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
Škola lyžování a snowboardingu – závěrečné závody. Pro předem přihlášené.
Vedoucí: Mgr. Petra Hladká, Jan Alexandr Dostálek, Mgr. Tomáš Hurdálek,
Mgr. Miroslav Sejkora
07.02., pondělí 19:00–21:30
FILMOVÝ KLUB – Nedotknutelní (Intouchables)
Přijďte se podívat na zábavné a zároveň dojemné francouzské drama „Intouchables“, po jehož zhlédnutí bude následovat diskuze. Film bude promítán
na filmovém plátně v budově DDM, a to v originálním znění (francouzština)
s českými titulky.
Cena vstupného je 20 Kč pro mládež a 40 Kč pro dospělé. Přihlášky jsou
k dispozici v budově DDM, nebo na webu www.ddmkostelec.cz, kontaktní
osoba Tomáš Hurdálek, 773 781 162. Sraz v 17:55 v budově DDM (Seykorův
park) Kostelec nad Orlicí.
07., 14., 21., 28.02., 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.
07., 14., 21., 28.02., 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.
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. Vstupné: 50 Kč dítě, 60 Kč
dospělý.
16.02., středa 15:00–16:30
HALOVÝ ATLETICKÝ VÍCEBOJ pro žáky I. st. ZŠ
Soutěžit se bude o medaile v několika atletických disciplínách: skok daleký,
hod, sprint, vytrvalost apod. Sportovní akce pouze pro předem přihlášené.
Vedoucí akce: Jan Alexandr Dostálek, tel. 777 483 039.
17.02., čtvrtek 17:00–18:30
HALOVÝ ATLETICKÝ VÍCEBOJ pro žáky II. st. ZŠ
Soutěžit se bude o medaile v několika atletických disciplínách: skok daleký,
hod, sprint, vytrvalost, skok vysoký apod. Sportovní akce pouze pro předem
přihlášené. Vedoucí akce: Jan Alexandr Dostálek, tel. 777 483 039.

PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNINY 21.–25.02. v DDM
Přihlášku na jarní prázdniny odevzdejte do DDM nejpozději do 14.02.2022
21.–22.02., pondělí, úterý 08:00–14:30
PAINTBALL, PARKOUR a KIN-BALL v DDM
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Zúčastněte se dvoudenního zážitkového programu v DDM. V pondělí se
vydáme do Týniště n. O., kde si užijeme největší paintballové hřiště v Královéhradeckém kraji. Paintball je sport, při kterém je cílem vyřadit protivníka zasažením kuličkou s barvou vystřelenou z paintballové zbraně. Areál je
skvěle vybavený přímo pro paintball budovami, autovraky a velkým množstvím různých překážek.
Po návratu do Kostelce nad Orlicí bude program pokračovat dalším sportem nebo společenskými hrami až do večera. Přespání bude v budově
DDM nebo v hale Havlíčkova.
Druhý den bude opět ve znamení zajímavých sportovních aktivit. V hale
se budeme věnovat parkouru, nebo velmi atraktivnímu sportu Kin-ball.
Po obědě, který si společně uvaříme, se rozloučíme a už budeme jen užívat
zbytek jarních prázdnin. Jídlo bude po celou dobu akce zajištěno.
Přihlašujte se na webových stránkách www.ddmkostelec.cz nebo na čísle:
773 781 162. Cena 750 Kč. (paintball, doprava, jídlo)
Vedoucí: Mgr. Tomáš Hurdálek
21.02., pondělí 08:45–14:45		
VÝLET NA BÍLOU VĚŽ A DO MĚSTSKÝCH LÁZNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
Sraz účastníků v 08:45 na vlakové zastávce v Kostelci. Společně pojedeme
vlakem do Hradce Králové. Nejprve naše kroky povedou na Velké náměstí, kde společně vystoupáme na nejvyšší dominantu města a dozvíme se
něco o její historii. Dále naše cesta bude pokračovat do městských lázní
kde budeme plavat, vyzkoušíme atrakce a zrelaxujeme více jak 2 hodiny!
Po dovádění v bazénu bude čas na svačinu, nebo si zakoupit ve vestibulu
něco menšího k obědu. S sebou plavky, ručník a svačinu. Vzhledem k bezpečnosti se mohou hlásit pouze plavci! Bližší info v DDM. Poplatek: 250 Kč.
Vedoucí: Jan Alexandr Dostálek tel. 777 483 039.
Kapacita 15 dětí.
23.02., středa 07:45–16:00
HURÁ NA LYŽE
Sraz účastníků v 07:45 na náměstí v Kostelci. Společně pojedeme s jedním přestupem do Deštného v Orlických horách. Podle sněhové situace se
uvidí do jakého skicentra. Na svahu si zahrajeme několik her, zalyžujeme
si a zasoutěžíme. Oběd bude zajištěný na místě (nebo možné vzít svačinu
s sebou). Předpokládaný návrat je v 16:00. Z organizačních i bezpečnostních důvodů se mohou přihlašovat pouze děti, které jsou alespoň středně
pokročilí lyžaři! Bližší info v DDM. Poplatek: 520 Kč (bez obědu) Vedoucí:
Jan Alexandr Dostálek tel. 777 483 039.
Kapacita 15 dětí.
25.02., pátek 08:45–12:00
FLORBALOVÝ TURNAJ DDM
Pro všechny, kteří mají rádi tuto kolektivní hru. Vyzkoušíme si tréninková cvičení, střelbu na brankáře, nájezdy. Poté se rozdělíme na čtyřčlenná
družstva a odehrajeme turnaj. S sebou sportovní oblečení, sálovou obuv,
kdo má i svoji florbalovou hůl, pití, svačinu. Poplatek 60 Kč. Vedoucí: Jan
Alexandr Dostálek
Podrobnější informace ke všem akcím v DDM nebo na www.ddmkostelec.cz

TÁBOROVÉ LÉTO 2022

TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI – RAKOUSKO SCHLADMING
25.06.–02.07. (8 dní) – letní pobyt na horské chatě
Pojeďte s námi na velký rodinný výlet na horskou chatu v rakouském
Schladmingu „Zeleném srdci“ Rakouska. V ceně zájezdu je 7 nocí na horské chatě, jídlo a především četné výlety lanovkou (ledovec Dachstein
s atrakcí Skywalk), autobusová doprava, všechna krytá i venkovní koupaliště v okolí a muzea.
Ubytování a stravování: na horské chatě – pouze pro náš zájezd, chata je
plně vybavená jídlem na týden s vlastním kuchařem a dopomocí v kuchyni.
Kapacita tábora: 29 osob
Cena: 8.500 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
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SPORTOVNÍ TÁBOR PRO 1. – 4. TŘÍDU
04.07.–08.07. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou pro kluky a holky připraveny nejrůznější sportovní aktivity. Jeden den tábora bude věnován cyklistice, děti musí umět
jezdit na kole bez přídavných koleček.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: pro 1.–4. třídu ZŠ
Vedoucí tábora: Jan Alexandr Dostálek
Kontakt: 777 483 039
Variabilní symbol: 202202
TANEČNÍ TÁBOR PIRÁTKY Z KARIBIKU
11.07.–15.07. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor plný pohybu a tance v pirátském prostředí. Chcete zkusit tančit
s hůlkou, s třásněmi, zumba, gymnastika, balet, latina? Těšíme se na Vás.
Tábor bude probíhat denně od 08:00 do 16:00.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: dívky od 6 do 10 let
Vedoucí tábora: Lenka Malíková
Kontakt: 733 765 788
Variabilní symbol: 202203
TÁBOR U MOŘE – dobrodružná výprava k moři
15.07.–23.07.
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. Čeká nás pohodlná a zajímavá cesta vlakem
až do Splitu. Tohle nádherné město si prohlédneme, strávíme noc a druhý
den se přesuneme na naši základnu v Duće. Duće je městečko asi 20 km
od Splitu a skýtá krásy nejen moře, ale i blízkých hor a ostrovů.
Děti by měly být plavci. Na tábor je nutné se přihlásit a uhradit jej nejpozději do 31. března 2022. Nutná předchozí táborová zkušenost s přespáním!
Doprava: přímým vlakem do Splitu
Ubytování: Duće (vila Goran) – 20 km jižně od Splitu
Stravování: strava 5 x denně, pitný režim
Kapacita tábora: 15 dětí
Cena: 8.900 Kč pro děti do 12 let, 9.700 Kč pro děti od 12 let (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
SRDCE LORETÁNIE
17.07.–30.07. (13 dní) – pobytový tábor
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
Kontakt: 725 779 445
Variabilní symbol: 202205
AFRIKA: tábor pro 1.–4. třídu ZŠ
18.–22.07. (5 dní) – příměstský tábor
Vydejte se společně s námi napříč africkým kontinentem. Poplujeme
po Nilu, vyšplháme na Kilimandžáro a prozkoumáme tajemství pyramid,
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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: 731 014 916
Variabilní symbol: 202206
BYLINKOVÝ TÁBOR
25.07.–29.07. (5 dní) – příměstský 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 8 do 16 hodin.
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
Tábor JUDO
31.07.–20.08. (20 dní) – pobytový tábor
Táborový pobyt pro opravdové drsňáky a drsňačky, kteří se nebojí přežití
v přírodě.
Pobyt v přírodě, tábornické dovednosti, trénování technik JUDA, sport,
hry, samostatnost, nové zážitky, kamarádi, soutěže a celotáborovka plná
legrace.
Ubytování: Petrovičky u Mladkova, stany pro 2 osoby, vojenské stany
Stravování: polní kuchyně, strava 5x denně, celodenní pitný režim
Kapacita tábora: 50 osob
Cena: 4.800 Kč/20 dní
Věk: 7 až 15 let
Vedoucí tábora: Štefan Trebatický
Kontakt: 737 083 038
Variabilní symbol: 202208
CESTOMÁNIE – turisticko-zážitkový tábor
01.–05.08. (5 dní) – příměstský 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
TÁBOR S VÝUKOU ANGLIČTINY
08.08.–12.08. (5 dní) – příměstský tábor
Během příměstského tábora budou mít kluci a holky možnost nejen zábavnou formou potrénovat angličtinu, ale zároveň si užít spoustu zábavy
a dobrodružství!
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 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
SPORTOVNĚ-OUTDOOROVÝ TÁBOR OD 5. DO 9. TŘÍDY
08.08.–12.08. (5 dní) – příměstský tábor
Od pondělí do pátku budou na děti čekat sportovní a adrenalinové aktivity.
Cyklistika, plavba po řece na raftech a kánoích, vysoké lanové překážky,
plavání, šlapadla, orientační běh, lezení na skalách apod.
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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
NERF TÁBOR
15.08.–19.08.(5 dní) – příměstský tábor
Pojďte s námi už po páté 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. Přespání dle počasí v terénu Orlických hor.
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: 202212
TANEČNÍ TÁBOR SUMMER DANCE
15.08.–19.08. (5 dní) – příměstský tábor
Tábor plný tance, gymnastiky výletů a kamarádů. Na závěr tábora nacvičíme malé vystoupení pro rodiče. Těšíme se na Vás. Tábor bude probíhat
denně od 8 do 16 hodin.
Stravování: Oběd zajištěn, pitný režim v ceně. Svačiny vlastní.
Kapacita tábora: 30 osob
Cena: 1.790 Kč/1.290 Kč sleva projekt
Věk: 1.–5. třída ZŠ
Vedoucí tábora: Natálie Šrámová
Kontakt: 773461 495
Variabilní symbol: 202213
TÁBOR NA HORÁCH
22.08.–26.08. (5 dní) – příměstský tábor
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
FANTASY VÍKEND
22.07.–24.07. (5 dní) – příměstský tábor
Víkend pro malé dobrodruhy ve světě historie a fantasy s přespáním na tábořišti Sopotnice (v případě nepříznivého počasí v DDM Kostelec). Na programu stavba tvrze, výroba kostýmu a vybavení, hry v přírodě. S sebou
vlastní karimatka, spací pytel, meč, štít, kožené rukavice.
Stravování: Zajištěno
Kapacita tábora: 20 osob
Cena: 600 Kč
Věk: ZŠ
Vedoucí tábora: Ing. Robert Marek, Klára Marková
Kontakt: 603 414 583
Variabilní symbol: 202215
Příměstské tábory jsou zapojeny do projektu. Pokud oba rodiče (otec dítěte a matka dítěte) dodají vyplněné tiskopisy, mají slevu 500 Kč na dítě/
příměstský tábor. Sleva se netýká POBYTOVÝCH TÁBORŮ. Tiskopisy a přihlášky ke stažení na www.ddmkostelec.cz nebo v DDM). Teprve po odevzdání přihlášky (osobně do DDM nebo mailem na adresu ddmkostelec@
email.cz) je dítě zapsáno do pořadníku tábora.
TÁBORY JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 31.05.2022.
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TÁBOR U MOŘE nejpozději do 31.03.2022.
Platbu je možné uhradit převodem na účet 2200377848/2010 nebo složenkou.
Každý tábor má přidělený variabilní symbol. Do poznámek k platbě uveďte
jméno dítěte.

Turistika
Pojďte–jdeme
Přírodou chodíme, po krajině hledíme,
kondičku si tužíme, ve zdraví se vrátíme.
02.02., sobota –09:15 VAMBERK - LUPENICE - KOSTELEC NAD ORLICÍ
Sraz na náměstí v 09:15, odjezd v 09:30. Trasa: Vamberk (židovský hřbitov), Lupenice, Kostelec nad Orlicí, délka výletu 8 km. Vedoucí Věra
Hrdličková.
12.02., sobota – 08:00 HRADECKÉ RYBNÍKY
Sraz v 08:00 na zastávce vlakové, odjezd v 08:16. Trasa Nový Hradec Kluky,Datlík, Biřička. Délka trasy 7 km. Bude opékání, tak buřty s sebou.
Vedoucí Ivana Lorencová.
26.02., sobota – 09:20 IVANSKÉ JEZERO
Sraz na náměstí v 09:20 odjezd v 09:32. Trasa Rychnov nad Kněžnou Ivanské jezero a zpět. Délka trasy 10 km. Vedoucí výletu Jitka Kružíková
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
11.02., pátek – 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.
Únor 2022
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – vestibul

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
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KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU,
MALOVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ - ZAČÁTEČNÍCI
Každé úterý 16:00–18:00
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.“
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU,
MALOVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ - POKROČILÍ
Každé úterý 17:30–19:30
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.“
BODYFORMING
každé úterý v 09:00–10:00; 16:00–17:00
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. S sebou: podložky, ručník. V případě dotazu volejte na číslo 724 937 534 nebo pište
na email creznickova@seznam.cz
JÓGA A DECH S MARTINOU
Každou neděli v 17:00
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.
ČCHI-KUNG OREL V HNÍZDĚ
Každou středu 17:30–19:00
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.

PŘIPRAVUJEME
01.04 –30.10.
ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM BRATŘÍ FORMANŮ 2022
Galerie Kinský. Vstupenky: pokladna Nového zámku
01.05., 05. 06., 03.07., neděle – 11:00, 14:00 a 17:00
FRANTIŠEK KINSKÝ A MATYÁŠ NOVÁK: TVÁŘÍ V TVÁŘ 2022
Zámecká expozice a Zrcadlový sál. Účinkují: František Kinský – majitel
zámku, Matyáš Novák - klavírista
Program: Prohlídka zámecké expozice Život v biedermeieru s majitelem
zámku Františkem Kinským, klavírní recitál Matyáše Nováka v Zrcadlovém sále, ochutnávka maďarských vín řady Ferenc Liszt.
Vstupenky: www.ticketportal.cz
12.05., čtvrtek –19:30
ŠTEFAN MARGITA – INTIMITY
účinkuje: Štefan Margita – tenor
hosté: Iris Moris – violoncello, Michal Kindl – zpěv a klavír
Program: tenorista Štefan Margita se poprvé vydává do světa šansonu.
Vstupenky: www.ticketportal.cz
24.05., úterý – 19:30
MATYÁŠ NOVÁK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE:
POCTA J. S. BACHOVI
Zrcadlový sál. Účinkují: Matyáš Novák – klavír, Barocco sempre giovane
– komorní ansámbl
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart.
Vstupenky: www.ticketportal.cz
(koncert přeložený ze 17.11.2021)

Různé
únor–březen
UMĚLÉ KLUZIŠTĚ
Venkovní kluziště za budovou obchodní akademie bude otevřeno
v sobotu a neděli, a to v čase 13:00–16:00.
Vstup zdarma a na vlastní nebezpečí a dle platných epidemických opatření.

JÓGA S KATKOU
úterý od 17:30 JEMNÁ FLOW JÓGA
Jemné jógové plynutí z pozice do pozice s cílem jemně a nenásilně postupně rozhýbat a posílit celé tělo. Vhodné i pro jógové začátečníky.
Čtvrtek od 18:00 VINYASA FLOW JÓGA
Vědomé propojování pohybu a dechu v lekci lehce dynamičtějšího a silovějšího charakteru. Ideální pro všechny, kteří by rádi zapracovali na své
mobilitě a ohebnosti, ale dávají přednost spíše intenzivnějšímu cvičení.

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
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022
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Z NAŠICH ŠKOL
ZŠ Gutha–Jarkovského
Andělský den ve 3. B

Tři králové

Těsně před vánočními svátky se naše třída oděla do bílé barvy. Jako každý rok
si každý z nás hned ráno vylosoval kamaráda, kterému nenápadně drobnými
maličkostmi zpříjemňoval celý den. Ve skupinách jsme se zamýšleli nad tím,
jaké vlastnosti by měl každý anděl mít. A opravdu jsme se snažili tím andělem stát. Řešili jsme i hvězdné matematické řetězce, procvičili jsme si vyjmenovaná slova. A šlo nám to andělsky, jak jinak. Na závěr jsme si pochutnali
na cukroví od maminek a rozdali malé dárečky. Věříme, že rok 2022 přinese
každému jen to nejlepší.
Šárka Špačková a andílci ze 3. B

Rok se s rokem sešel a naší školu opět navštívili milí tři králové. Děti z 2. B:
Eliška Soldátová, Martin Doležal, Kristýna Packová a Zuzka Barnová co by
Kašpar, Baltazar a Melichar obešli a zazpívali všem třídám na prvním stupni
Komenského. Popřáli nám všem do nového roku hodně štěstí, zdraví a pokoj svatý. Velký dík patří rodičům dětí za krásné kostýmy!
Těšíme se zase za rok na shledanou
J. Havlová

Školní družina Erbenova
Projekt Naše město

Tři králové

,V hodinách prvouky jsme si povídali o místě, kde žijeme. Začali jsme dvouhodinovou procházkou po našem městě. A i když jsme ze začátku kroutili
hlavami, že nikam chodit nemusíme, protože vše dobře známe, překvapila
nás spousta nových informací. Prohlédli jsme si všechny kostely i oba zámky,
zastavili se na kosteleckých náměstích, kde jsme si všímali stavebních památek i pamětních desek. Pořídili jsme si i fotografickou dokumentaci naší
výpravy. Ve škole jsme pak ve skupinách tvořili mapy Kostelce nad Orlicí. Na
závěr projektu si každý z nás vytvořil svůj lapbook se základními informacemi o městě doplněný fotografiemi významných pamětihodností. Myslíme si,
že se z nás stali zdatní průvodci pro případné návštěvníky malého městečka
nad Orlicí řekou.
Šárka Špačková a třeťáci

Legenda o Třech králích, kteří putovali za narozeným Ježíšem do Betléma, je
všeobecně známa. Tři králové Kašpar, Baltazar a Melichar se chtěli Ježíšovi
poklonit a předat mu vzácné dary: kadidlo, zlato a myrhu.
S dětmi jsme si během projektového odpoledne přečetli tuto legendu a zvyky, které ji provází dodnes.
Poté děti plnily přichystané úkoly: spojit podle čísel obrázek, najít cestu bludištěm, poskládat z fazolí písmena K M B, zazpívat písničku My tři králové
jdeme k vám nebo zkusit jedním tahem nakreslit kometu či krále.
Nakonec si každý vytvořil obrázek Tří králů.
Dětem se vše zdařilo a celé odpoledne se jim líbilo.
Jitka Bezdíčková, ŠD Erbenova
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Obchodní akademie
T. G. Masaryka
Kostelec nad Orlicí
Amnesty International
OA TGM se rozhodla zapojit do celosvětového Maratonu psaní dopisů
v rámci Amnesty International. Během hodin angličtiny jsme se napříč
všemi ročníky seznámili se samotnou organizací. Byly nám popsány
osudy sedmi neprávem držených lidí z různých koutů světa. Přáli jsme
si přispět vlastní iniciativou a projevit tím nesouhlas s postojem jejich
vlád. Každý z nás si vybral osudy těch z obětí, které ho nejvíce zasáhly,
a následně napsat žádost o jejich osvobození. Dohromady jsme sepsali
310 žádostí, které následně poputují do Guatemaly, Egypta, Eritrey, Číny,
Běloruska a na Ukrajinu.
Každého z nás oslovila možnost napsat přímo vládě daného státu, nebo
onomu konkrétnímu člověku. Těžké životní příběhy těchto lidí jsme najednou nevnímali jen v plochých obrázcích z televize, staly se nám bližší,
osobnější. Bylo znát, že mnohé z nás informace o tomto bezpráví zaskočila: zjistili jsme, že spravedlnost a svoboda (tak, jak je známe my) nejsou
vždy samozřejmostí. Příběhy oněch sedmi lidí budeme sledovat i nadále
s přáním přívětivější budoucnosti.
Mgr. Marek Linke a Klub mediální komunikace

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.
Mgr. Marek Linke a Klub mediální komunikace

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

Vánoční turnaj v badmintonu
I přes nepřízeň nízké docházky v posledních týdnech z důvodu karantén
a nachlazení jsme uspořádali poslední hodinu v letošním roce Vánoční
badmintonový turnaj. Děti si zahrály v tabulce každý s každým a za výhru
se udělovaly dva body. Celkovým vítězem se stal zkušený matador Vojta Ja-
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neček, pro kterého to bylo již několikáté turnajové vítězství v rámci soutěží
DDM. Gratulujeme ale i dalším umístěným, protože jejich hra se za tři měsíce
tréninků neuvěřitelně posunula. Příště doufejme, že budeme v plném počtu,
protože více než polovina účastníků kroužku se nyní nemohla zúčastnit
Stupně vítězů: 1. Vojtěch Janeček 8 bodů, 2. Dan Tejkl 4 body, Valerie Forštová
4 body, 3. Josefína Vejsová 2 body, Tomáš Padrián 2 body
Jan A. Dostálek, pedagog volného času

Předvánoční kroužek Nerf
Poslední hodinu kroužku Nerf jsme si chtěli zpestřit malým týmovým turnajem. Z více než dvaceti členů se nás sešlo pouze devět, a tak se jednalo
o turnaj trojic. Jednak se bojovalo o drobné ceny a diplomy, ale také to byl
dobrý trénink na velký NERF TURNAJ, který je každý rok v plánu na pololetní
prázdniny.
Jan A. Dostálek, pedagog volného času

Vánoční atletické závody II. stupně
Poslední hodina Atletiky III, před Vánočními svátky, je vždy ve znamení závodu v netradičních disciplínách s prvky atletiky. Soutěž ve skocích mezi vánočními ozdobami, pletení vánočky, hod 3 kg těstem na cukroví, skok přes
zamrzlý potok s taškou plnou dárků, nebo běh s kaprem do kádě se jistě budou hodit i v běžném životě. S nástrahami těchto disciplín si nejlépe poradila
Lucka Horáková, následovaná Mončou Myšákovou a Káťou Izákovou. Nutno
podotknout, že umístění od 3. do 5. místa bylo velice těsné. Jediná kaňka
za speciální hodinou byla jen nízká účast, která nás zasáhla díky nařízeným
karanténám, a závodu se tak nemohla účastnit více než polovina atletů.
Stupně vítězů: 1. Lucie Horáková, 2. Monika Myšáková, 3. Káťa Izáková
Jan A. Dostálek, pedagog volného času

Silvestrovský běh 2021
Poslední den v roce 2021 se konal tradiční SILVESTROVSKÝ BĚH. V letošním
roce se jednalo o 34. ročník a zúčastnilo se ho 72 běžců z řad ,,hobíků“, ale
i profesionálních sportovců. ,,Hobící“, často dvě i tři rodinné generace většinou Kostelečáků, se přijdou na čerstvém vzduchu na konci roku pobavit
a společně si zasportovat. Profící, jakým je i například letošní vítěz Vojtěch
Král, pak berou Silvestrovský běh jako příjemné zpestření náročné sportovní
přípravy. Když se sejdou dobré podmínky jako letos, může padnout i traťový rekord. Jeho nová hodnota je stanovena pro trať 5,9 km na 17 minut 43
sekund. Vojtěch Král, český reprezentant v orientačním běhu, několikanásobný nejlepší orientační běžec ČR a vítěz několika závodů světového poháru, tak
nastavil laťku pro budoucí vyzyvatele pěkně vysoko. Jsme rádi, že již po několikáté byl pro něj kostelecký Silvestrovský běh posledním závodem roku.

Vánoční závody Atletiky I a II
Poslední trénink v letošním roce jsme prožili ve Vánočním duchu. Obě spojené skupiny Atletiky I a II se zúčastnily závodů v netradičních vánočních
disciplínách s prvky atletiky. Skvělá závodní i uvolněná atmosféra zároveň
zajistila vzájemné fandění, takže o zábavu a radost nebyla nouze. A o tyto
dvě věci šlo v předvánočním tréninku hlavně. Sami se můžete podívat na pár
fotografií z disciplín i stupně vítězů.
Jan A. Dostálek, pedagog volného času
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Na stupních vítězů se umístili:
Muži do 40 let
pořadí
jméno
1
Král Vojtěch
2
Bílek David
3
Honzíček Michal
Muži nad 40 let
pořadí
jméno
1
Bílek Pavel
2
Kyncl Tomáš
3
Koblic Jan

čas (min)
17:43
19:41
19:48
čas (min)
23:12
23:16
23:27
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Ženy
pořadí
1
2
3
Chlapci do 10 let
pořadí
1
2
3
Dívky do 10 let
pořadí
1
2

jméno
Myslivcová Denisa
Machačová Ivana
Zigová Helena

čas (min)
24:10
25:22
27:33

jméno
Granát Lukáš
Potštejnský Vít
Novotný Jonáš

čas (min)
8:45
9:44
11:19

jméno
Brychtová Kristýna
Vachová Natálie

čas (min)
10:10
12:11

Kroužek Jezdectví

Chlapci nad 10 let
pořadí
1
2
Dívky nad 10 let
pořadí
1
2
3

jméno
Brychta Jakub
Hladký Radovan

čas (min)
8:23
9:26

jméno
Turynková Sára
Brychtová Veronika
Drahošová Vendula

čas (min)
8:13
9:00
9:55

Děkujeme všem běžcům, kteří plni pozitivní energie si přišli poslední den v roce
zasportovat i divákům, kteří přišli podpořit náš tradiční Silvestrovský běh.
kolektiv pracovníků DDM

Kroužek módního návrhářství

Škola lyžování a snowboardingu 2022
Dne 09.01. jsme se spolu se 48 dětmi vydali na první lekci lyžařské a snowboardové školy do Orlických hor na sjezdovku Šerlišský mlýn.
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Skaut
Přijímací a šátková výprava oddílu světlušek Cácorky
Každý rok na podzim se 1. roj světlušek Cácorky vydává na výpravu, na které přijímáme nové členky do oddílu. Letos jsme zvolily pro náš přijímací
rituál krásné magické místo v Orlických horách, poutní kostel sv. Matouše.
A abychom nešly jen tam a zpět, vyjely jsme si autobusem na Šerlich a odtud pěkně pěšky přes Velkou Deštnou, kde jsme si vylezly na rozhlednu, ze
které jsme bohužel nic neviděly, protože byl všude sníh, mlha a námraza.
Nejstatečnější z Cácorek vystoupaly až na vrchol rozhledny, kde neuvěřitelně foukalo, a zapózovaly na společnou fotografii.
Naše cesta následně pokračovala Luisiným údolím až ke kostelu sv. Matouše, kde mohl konečně začít kouzelný přijímací rituál. Přijato bylo celkem

10 nových sestřiček. Prostory kostela udělaly z tohoto rituálu nezapomenutelný okamžik jak pro Cácorky, tak pro nás vedoucí. Před kostelem jsme
si ještě stihly zahrát pár her, zhoupnout se na úžasných dřevěných lanových houpačkách a pak už jsme musely pokračovat v cestě na zastávku
autobusu, který nás odvezl zpět do našich domovů. Protože v předchozím
roce nebylo možné přijímací výpravu uskutečnit, o to více jsme si ji letos
všechny užily. Již nyní se těšíme na další dobrodružství, která nás ve skautu
v oddíle Cácorek čekají.
Lucie Granátová (Housenka), Štěpánka Cetelová

Český zahrádkářský svaz
Zprávy od zahrádkářů
Milí přátelé,
rok 2021 je za námi se všemi příjemnými i složitými událostmi
a nastoupil další nový rok 2022.
Nastává čas hodnocení uplynulého období. Něco se zadařilo uskutečnit,
některé akce s ohledem na složitost epidemiologické situace bylo nutno
odvolat, v něčem jsme byli nuceni improvizovat.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří zůstávají zahrádkářskému spolku věrni, spřízněným a sympatizujícím duším za vstřícnost, ochotu naslouchat a poskytnout pomoc. Zejména z tohoto místa
děkuji celému výboru za aktivní přístup a nezištnou práci nejen pro organizaci, ale i pro širší veřejnost. Nesmírně oceňuji spolupráci s Městem
Kostelec nad Orlicí a spřátelenými spolky a kluby. Věřím, že v letošním
roce se podaří uskutečnit více společenských akcí bez obav o zdraví.
Zajisté všichni jsme si při půlnočním odbíjení hodin přáli, aby byl nastupující rok lepší a vyhnuly se nám nepříjemné a traumatizující události
a život se vrátil do stavu, na jaký jsme byli navyklí. Do určité míry závisí na nás všech, jaký tento rok bude. Nejsme schopni ovlivnit počasí
a přírodní jevy, jsme ale schopni se na chvíli zastavit a zhodnotit životní
priority a míry rizika. Žijme přítomností, najděme na každém dni nějaká
pozitiva, hledejme radost a pečujme o své zdraví i zdraví okolí, udržujme
dobrou náladu a nečekejme, že to za nás udělá někdo jiný.
Přeji nám všem z celého srdce, ať je tento rok lepší než byl minulý, ať
v něm neschází láska, zdraví, nezbytná dávka štěstí, skutečné přátelství,
ohleduplnost a více pokory.
Dana Musilová, Základní organizace ČZS Kostelec nad Orlicí
24

PRODEJ MOŠTU

Pokračuje v moštárně Pod Branou i v letošním roce,
a to až do vyprodání zásob.
Otevřeno bude každou 2. sobotu
v měsíci od 9:00 do 11:00.
tel. 605 147 418
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SPCCH
Zprávy od nás
Nejdříve přeji všem občanům hodně zdraví a spokojenosti v roce 2022.
Bohužel jsme plánovanou poslední prosincovou akci museli zrušit, a to
pro zhoršující se epidemiologickou situaci. Dle této situace budeme řešit
i plánované akce v tomto roce. V lednu a v únoru žádná schůzka nebude.
V březnu oslavíme MDŽ společně s harmonikáři a uskupením Kluci z hor.
Duben bude ve znamení každoroční akce, a to Velikonočního jarmarku.
Dne 21.04. se uskuteční zájezd do Lysé nad Labem na 20. výstavu narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin a poté do nejstaršího českého
skanzenu lidové architektury: Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. 16.05.–20.05. jedeme na Slovensko do Velkého Mederu. Tento zájezd si každý hradí sám. V květnu též společně oslavíme
Den matek v kostelíku J. A. Komenského u Rabštejna. V letošním roce
nezapomeneme ani na sport a zábavné hry, které plánujeme uskutečnit,
a to pro seniory, děti i ostatní, kteří se přijdou podívat – místo upřesníme
na plakátech. Těšit se můžete na tyto disciplíny: Discogolf, Bean Bag,
Hra na smeč, Street Hockej a další. Samozřejmě nezapomeneme ani na
každoroční rekondice v Poděbradech, a to v červenci.
Doufejme, že se situace zlepší a že budeme moc vše uskutečnit, tak jak
jsme si naplánovali.
Za SPCCH Kostelec nad Orlici předsedkyně Blanka Matějusová

Úspěchy: vítěz Divize C. ČFL (nejlépe 2. místo 2003/2004), Akademické ME Paříž
2000 (3. místo), Univerziáda Uzmir 2005 (7. místo).
Vinou ne úplně ideálního zdravotního stavu po zranění aktivně zasáhl jen do některých duelů. Hrající trenér Kostelce nad Orlicí není s podzimní části sezony MIACOM krajského přeboru úplné spokojený. Na druhou stranu, sedmnáct bodů
na kontě nemusí nahánět hrůzu. „Chceme předvádět líbivý fotbal a vyhnout se
záchranářským problémům." Má jasno fotbalista se zkušenostmi z divize či ČFL,
jenže chce v budoucnu pomáhat ve fotbalovém rozvoji svému synovi.
Sedmnáct bodů po podzimu. Panuje spokojenost?
V klubu jsme měli nastavený cíl na hranici dvaceti bodů. Z tohoto pohledu
tedy spokojeni nejsme. Nicméně ke splnění cíle chybělo úspěšně zvládnout jedno utkání.
Co obecně říkáte na podzimní část přeboru?
Důležité je, že se podzimní část soutěže vůbec odehrála. Zápasů se odložilo
minimum a s ohledem na nynější nepříjemně se vyvíjející covidovou situaci
jsme rádi, že jsme odehrál všechna plánovaná utkání.

SPORT
Kamil Kaplan, hrající trenér Kostelce nad
Orlicí
Úroveň přeboru? Týmy si dlouhodobě drží
určitý standard
KAMIL KAPLAN
Narozen: 14.05.1981 v Rychnově nad Kněžnou
Hráčská kariéra: FK Kostelec nad Orlicí, Spartak Rychnov nad Kněžnou,
FK Náchod-Deštné, Akademická reprezentace ČR
Trenérská kariéra: Deštné v Orlických horách, FK Kostelec nad Orlicí,
GTM OFS Rychnov rad Kněžnou.

Jaká je úroveň soutěže v porovnání s posledními sezonami?
Mužstva v krajském přeboru Královéhradeckého kraje si dlouhodobě drží
určitý standard výkonnosti. Nicméně kdo pamatuje ještě Východočeský oblastní přebor, tak dnešní úroveň je v porovnání určitě nižší.
Jaké bude mít Kostelec letos cíle?
Snažíme se naplňovat stanovené koncepční dlouhodobé cíle v práci
s vlastními hráči a jejích zabudováním do mužstva. Cílem pro letošní ročník je předvádět líbivý fotbal pro naše fanoušky a vyhnout se starostem se
záchranou soutěže.
Postupně jste se přesunul na trenérskou lavičku. Aktivní hraní v této sezoně již neplánujete?
Do několika utkání jsem během podzimu nastoupil, ale bohužel po zranění
nejsem zcela v pořádku. Tedy pokud to nebude nutné, rád bych v našem dresu na hřišti viděl své mladé spoluhráče.
Jak vás trenérské řemeslo baví a kde se vidíte do budoucna?
Trénování se věnuji již deset let, navíc pracuji jako pedagog a lektor, tedy
k předávání znalostí a zkušeností mám blízko. Těším se, až povyroste můj
nedávno narozený syn a budu se moci, věnovat ve sportovním rozvoji jemu.
Plánuje Kostelec v zimě posilovat svůj kádr?
Kádr opustilo během dvou covidových sezon z různých důvodů hned několik opor. Noví hráči ještě potřebují čas, aby si navykli na tréninkový proces
a zápasové tempo úrovně krajského přeboru. O kvalitní doplnění mužstva
během zimní přestávky budeme usilovat.
Na čele tabulky je novobydžovská Cidlina a Slavia HK. Koho favorizujete
na prvenství a proč?
Oba týmy mají kvalitní široký kádr. Přeji jim, ať naplní své předsezonní cíle
a postoupí do vyšší soutěže.
převzato (pvh)
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Mladší žáci – hodnocení podzimní sezony
Kategorii mladších žáků letos tvoří hráči narození v letech 2009 a 2010.
Tyto ročníky patří mezi početně silnější (zejména 2010), proto jsme
do dlouhodobých soutěží přihlásili 2 družstva, tak aby měli všichni hráči
co největší zápasové vytížení bez ohledu na výsledky odehraných utkání.
O prázdninách se kluci měli možnost účastnit soustředění v Dolní Čermné nebo příměstského kempu v areálu sokolské zahrady v Častolovicích.
Zpestřením byl také trénink s hráči prvoligového FC HK Dominikem Soukeníkem a Fandou Čechem.

Starší žáci – hodnocení podzimní sezony
V rámci podzimu jsme obsadili 1. místo skupiny A krajského přeboru KH
kraje před týmem České Skalice, která nám nejvíce šlapala na paty.
Trocha statistiky: V podzimní části sezony jsme ze 14 utkání posbírali
36 bodů a nastříleli 96 branek. Nejlepším střelcem se stal Tomáš Hodný
s 35 góly a stal se tak i nejlepším střelcem krajského přeboru KH kraje pro
tuto část sezony. Druhým nejlepším střelcem našeho týmu je Michal Beneš s 11 góly. Do týmu se velmi dobře zapracovali naší mladší spoluhráči
r. 2008 v čele s Davidem Šedou a Martinem Šlajem, kteří se dokonce stali
tahouny a patřili k základnímu pilíři základní sestavy. Kluci r. 2007 se pak
starají o velmi dobrou partu a dále je třeba pochválit nováčky Shervina
a Patrika Wolfa, kteří velmi dobře zapadli do fotbalového prostředí a snaží se rychle dohnat ostatní kluky. Před námi je zima, která bude probíhat

26

Družstvo hrající krajský přebor předvádělo celý podzim výborné výkony a po zásluze tak obsadilo 1. místo ve své skupině, když zaznamenalo
23 vítězství, 1 remízu a pouze jedenkrát odešlo poraženo. Nastřílených
103 branek je také slušnou vizitkou. Týmu hrající okresní přebor se už
výsledkově tolik nedařilo, přesto ale musíme kluky pochválit za snahu
a nasazení. Celkově hodnotíme podzimní část jako velice vydařenou.
Hlavním důvodem naší spokojenosti je počet 28 hráčů, kteří v této kategorii nastupují a většinou i pravidelně trénují.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podílejí na práci s mládeží nebo pro ni vytváří velmi dobré podmínky.
Trenérský tým mladších žáků

v duchu fyzické přípravy, rozvoje fotbalových a taktických dovedností. Během zimní přípravy odehrajeme zimní turnaj na UMT v Novém Městě nad
Metují a snad se nám podaří sehnat další přátelská utkání, abychom byli co
nejvíce připraveni na jarní sezonu, kde nás čekají souboje s předními týmy
krajského přeboru odehrané skupiny A a B.
Za podzim patří všem hráčům, ale i trenérskému kolektivu, velká pochvala.
Na vítězném tažení se podíleli:
Brankáři: Michal Mareš a Pavel Hubálek
kapitán: Vašek Myšák
zástupce kapitána: Kuba Myšák, Honza Barvínek, Séba Hernych, Adam
Nývlt, Matouš Podstávek, Tonda Sládek, Matyáš Langr, Lukáš Svatoš, Honza Mikysa, Vojta Diviš, Martin Šlaj, David Šeda, Michal Beneš, Šimon Lux,
Dominik Potměšil, Šimon Knoško, Patrik Wolf, Shervin Ebrahimpanah, Michal Beneš , Michael Šreibr, Tomáš Hodný
Tomáš Vik
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Co možná nevíte?
Kdo je patriot – pojmenování ulic v Kostelci nad Orlicí
Mnozí z nás pozorují, jak mizí ve tmě některé pojmy jako jsou tradice,
historie, kulturní dědictví, vlast, národ a rodina. Šance zastavit tento
úpadek je jen na nás každém. Musíme nejprve začít v místě, kde žijeme,
tedy v Kostelci nad Orlicí. Vztah ke svému okolí, propojování minulosti
s přítomností a budoucností bez vytrhání kořenů starých stromů a citlivá
výsadba stromků nových a zdravých je dobrou cestou k tomu, jak znovu
skutečný patriotismus vzkřísit. Máte skutečně rádi své místo, kde žijete? S jedním takovým patriotem města Kostelce nad Orlicí (jak se sám
tak pojmenoval) jsem se setkala. Byl jim pan Zeman a ten mi vnuknul
myšlenku, předložit čtenářům své obce ve zpravodaji právě historii pojmenování ulic. Hlavním pramenem pro toto označení byly staré městské
a pozemkové knihy, kde najdeme tyto údaje uvedeny poměrně do hluboké minulosti. Data dále získáme, když sáhneme po berních soupisech,
urbářích, či kronikách.
K číslování domů a pojmenování ulic u nás došlo v roce 1771. Později byla
zavedena orientace objektů podle orientačních čísel v jednotlivých ulicích. Předtím byla tato místa označována dost neurčitě, buď podle majitelů domů, významnějších představitelů obce, či podle činnosti, které
se v nich vykonávaly. Také přírodní útvary, stromy, řeky, rybníky, určovaly
jejich názvy. U silnic to byl často směr na sousední obec, město. Často se
tyto názvy vžily do té míry, že jejich označení používáme dodnes. První
číslování domů v Kostelci nad Orlicí bylo provedeno k roku 1790. Soupis
byl ještě před Josefovským katastrem z roku 1785 opraven.
V městských knihách Lvech máme pro období XV. a XVII. století zmíněno
při kupních smlouvách nebo kšeftech několik označení ulic. Tak např.
dnešní Husova ulice (dříve Široká) je nazývána ve starých městských
knihách Zlatou ulicí. Byla zřejmě nejširší ze všech ve městě. Označena
byla na domě č.p. 143. Několikrát najdeme označení koupě domu v ulici
Rybářské.

tejna a urovnáno vyústění Příkopů do této silnice. Ulice vedla k Novému
zámku, proto pojmenování Novozámecká.
Nádražní ulice (dnes Tyršova ul.). Označení této ulice bylo umístěno
na budově č. p. 17 a 18, tedy na staré radnici, od níž vedla tato komunikace směrem ke starému zámku a před ním se uhýbala vpravo dolů
k vlakovému nádraží.

K ulici Nádražní později Tyršově
Zoubkova ulice (název přetrval). Tato ulice odbočuje z bývalé Nádražní
(dnes Tyršovy ulice). Označení bylo na rohovém domě č. p. 103, t. č. dům
Václava Roštlapila. Pojmenování bylo zvoleno po významné osobnosti Janu Františku Zoubkovi, gymnazijnímu profesorovi, regionálnímu historikovi a spisovateli, který se v dolní části ulice v domě č.p. 139 narodil.
Dnes dům neexistuje. Po jeho zbourání na jeho místě byl vystavěna rodinná vila. Dnes je v přízemní části domu prodejna barev. Ve svém rodišti
Jan František Zoubek navštěvoval dvoutřídní školu. Poté absolvoval rychnovské a královéhradecké gymnázium. Pokračoval na filozofické fakultě
v Praze studiem filozofie, filologie a historie. Vyučoval historii na gymnáziu v České Lípě. Zde také dokončil práci Kostelec nad Orlicí Stručný
přehled jeho minulosti (1860). Od roku 1863 až do své smrti 29. 06. 1890
žil a pracoval Zoubek v Praze. Postupně se stal jedním z životopisců Jana

Rybářská ulice
V roce 1890 se rozhodlo městské zastupitelstvo v Kostelci pojmenovat
a současně označit všechny městské ulice novými jmény a ta potom
ve zdejší slévárně na kovy ulité železné tabulky s ustanovenými jmény
připevnit na domy, aby tak ulice označeny byly.
Novozámecká ulice (dnes Komenského ul.). Na dům tehdejší městské
spořitelny č. p. 38 a 39 (dnes sídlo České spořitelny a.s. a samosprávy
města MěÚ) byla zasazena deska s tímto označením ulice, která vycházela ze západního rohu náměstí, v místech bývalé městské brány. Vedla zářezem ve svahu kolem Rabštejna ve směru na Častolovice. V roce
1836 byla pro tuto novou císařskou neboli erární silnici z Hradce Králové
do Šumperka zasypána dolní část úvalu na náměstí, upraven svah RabšZpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022

Dopravní nehoda v Zoubkově ulici u Žofínské ul.
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Nádražní ulice ke Starému zámku
Amose Komenského. Svoji pozornost věnoval i zpracování historie svého
rodného kraje, např. Řemesla a živnosti v Kostelci nad Orlicí. Regionální
historik F. Zoubek je právem považován za jednoho z prvních spisovatelů
historie svého rodného kraje.

Žofínská ulice (název přetrval). Označení bylo umístěno na domě
č. p. 132, místo bývalého názvu Mařanská ulice. Tento původní název byl
odvozen od lazebníka Mařana, který v uvedeném domě vlastnil lázeň.
Královna Žofie, manželka Václava IV., mu obnovila v roce 1413 všechna
práva, která udělil jeho předchůdci, lazebníku Světlíkovi, Mikuláš z Potštejna v roce 1330. Časem si lidé pozměnili ulici Mařanovu na Mařanskou.
Rybářská ulice (název přetrval). Tabule s označením této ulice byla umístěna na domě č.p. 110, podle starého názvu u Vítkových. Objekt byl
koupen rodem Kinských. Projdeme-li Rybářskou ulicí, dojdeme k tzv.
mlýnskému náhonu a lokalitě Na bělidle. Kdybychom pokračovali dále
přes lávku přes náhon na tzv. panský nebo později Škopův mlýn (později
elektrárna) a po další lávce překročili řeku Divokou Orlici, přivede nás
tzv. Černá cesta ke kapličce, k lipové stráni a bývalým nejstarším lázním
v Kostelci. Pojmenování ulice bylo odedávna užíváno k označení cesty,
podle které bydleli rybáři. Ti využívali bohaté tehdy zarybněné řeky pro
svoji obživu prodej a lov ryb. Rybami bohatou řeku symbolizuje socha
Orlice na kašně uprostřed tehdy Velkého náměstí (dnes Palackého náměstí).
lfal

Novozámecká ulice, později Komenského ul.
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Cena vody v Kostelci nad Orlicí v roce 2022 činí 87,00 Kč, jak se měnila od roku 2016?
Občané města v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí 87,00 Kč. Z toho vodné činí 43,40 Kč a stočné 43,60 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně
10% DPH.
“V porovnání s průměrem ČR 97,53 Kč za kubík vody si město Kostelec nad
Orlicí vede skvěle, voda zde patří mezi nejlevnější v republice”, uvádí Petr
Novák z webu Skrblík.cz. Dodavatelem vody ve městě je AQUA SERVIS a.s..
V loňském roce se v Kostelci nad Orlicí za vodu platilo 83,01 Kč, meziročně
tak zdražila o 3,99 Kč. Podrobný vývoj ceny vody a poplatků za odpad od
roku 2016 najdete na webu Skrblik.cz. Snížení ceny v roce 2020 je způsobeno změnou DPH z 15 % na 10 %.
Průměrná cena vody v ČR v roce 2022 činí 97,53 Kč
Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší je
v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného a stočného dohromady vyjde
na 138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v
roce 1989 stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč, celostátní průměr o třiatřicet
let později činí zmiňovaných zmiňovaných 97,53 Kč.

Hlavní příčinou zdražování je přenesení nákladů na provoz a budování
čističek, kanalizací i další infrastruktury na zákazníka. Dříve byly náklady
dotovány. Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně vyšší než dnes. Na
jednu osobu v domácnosti a kalendářní den dříve připadalo 170,9 litrů
vody, nyní je to pouze 89,2 litru. Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat
mezi nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila nárůst cen, který byl
nejcitelnější zejména v první polovině devadesátých let.
Jak se v Kostelci nad Orlicí vyvíjely poplatky za svoz odpadu?
Vedle cen vody se každoročně mění také poplatky za svoz komunálního
odpadu. Ten je v Kostelci nad Orlicí v roce 2022 stanoven na 600 Kč za
osobu a kalendářní rok. V loňském roce to bylo také 600 Kč.
Z dat analýzy společnosti Kodino vyplývá, že průměrná sazba poplatku je
v ČR 621 Kč. Kostelec nad Orlicí tak vybírá mírně nižší poplatek za odpad,
než je průměr v České republice.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci od roku 2016 občané najdou
na stránce https://www.skrblik.cz/radce/mesto/kostelec-nad-orlici/

Rok
2022
2021
2020
2019
2018
Kostelec nad Orlicí 87,00 Kč 83,01 Kč 81,00 Kč 80,99 Kč 80,99 Kč
Průměr ČR
97,53 Kč 92,39 Kč 88,50 Kč 87,96 Kč 85,38 Kč

Hlavní příčinou zdražování je přenesení nákladů na provoz a budování čističek, kanalizací i
další infrastruktury na zákazníka. Dříve byly náklady dotovány. Spotřeba vody byla v roce
1989 také výrazně vyšší než dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalendářní den dříve
připadalo 170,9 litrů vody, nyní je to pouze 89,2 litru. Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat
mezi nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila nárůst cen, který byl nejcitelnější
zejména v první polovině devadesátých let.

Jak se v Kostelci nad Orlicí vyvíjely poplatky za svoz odpadu?
Vedle cen vody se každoročně mění také poplatky za svoz komunálního odpadu. Ten je v
Kostelci nad Orlicí v roce 2022 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. V loňském
Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí | Orlice únor 2022
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OBSAZUJE POZICE:

Provozní elektrikář

POŽADUJEME:

vyučen, kvalifikace dle vyhl. 50/1978, § 6

řidičské oprávnění skupiny B

šikovnost, samostatnost, spolehlivost
Pracoviště: dle dohody
Nástup: ihned

Provozní montér

POŽADUJEME:

vyučen (obor instalatér, topenář výhodou)

řidičské oprávnění skupiny B

samostatnost, šikovnost, spolehlivost
Pracoviště: Dobruška
Nástup: ihned
NABÍZÍME:

jednosměnný provoz – 7,5 hod./den (6,00 – 14,00 hod.)

5 týdnů dovolené + 3 dny navíc

stravenka v hodnotě 120 Kč

příspěvek na penzijní připojištění

zvýhodněná nabídka v oblasti telefonování i rodinným příslušníkům

jistota zaměstnání
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Bližší informace poskytne p. Jiří Luňák - tel. 602 274 702, jiri.lunak@aquark.cz

Vydává město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí
Šéfredaktor: Ing. Zdeněk Fabiánek. Tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková.
Členové redakční rady: František Kinský, Bc. Ivona Jasníková, Mgr. Renáta Dvořáková, Karel Martinec, Mgr. Helena Horáková.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji.
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968
Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924.
Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí.
Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 725 099 614, e–mail: sslezakova@muko.cz.
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Jak jsme žili v Kostelci
Každý měsíc budeme zveřejňovat historické archivní snímky z našeho města.
Podíváme se, jak se žilo lidem v Kostelci, nahlédneme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších.
V tomto vydání zpravodaje se ohlédneme za historií Domu dětí a mládeže. V lednu roku 1973 byl založen Městský dům pionýrů a mládeže v Kostelci nad Orlicí.
Nově vzniklé organizaci byla přidělena stará budova po školní družině a dětské ordinaci (bývalá Seykorova vila v parku).
Zvláštní poděkování patří paní Dráže Paulusové za zapůjčením historických fotografií a dokumentů.
Poznáváte se na neoznačených fotografiích? Ozvěte se nám: sslezakova@muko.cz, nebo 725 099 614.
Šárka Slezáková

Fotografie z divadelního představení Zahrada víl (27. února 1978)

Fotografie z divadelního představení Zahrada víl (27. února 1978)

Fotografie z divadelního představení Zahrada víl (27. února 1978)

Fotografie z divadelního představení Zahrada víl (27. února 1978)

Fotografie z divadelního představení Zahrada víl (27. února 1978)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSTELEC NAD ORLICÍ

VÝSTAVA OBRAZŮ K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ
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RUDOLFA ČERNÉHO
VÝSTAVU JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT VE VÝPŮJČNÍ DOBĚ KNIHOVNY
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