Město Kostelec nad Orlicí se připravuje v příštím roce na velké oslavy – uplyne 700 let od první
písemné zmínky

Vážení provozovatelé gastronomických a ubytovacích zařízení v Kostelci nad Orlicí a okolí,
s rokem 2016 vstoupí naše město do významného výročí - uplyne celých 700 let od dosud první
známé zmínce o jeho existenci v dějinách našeho národa. Pro nás všechny to znamená, že bychom si
měli připomenout, kde žijeme a jaký vztah k našemu městu máme a z roku 2016 tak společně udělat
rok plný zábavy a oslav a odlehčit tak dnešní dobu plnou ne příliš pozitivních zpráv.
K organizaci oslav výročí byl ustanoven organizační výbor, který má za úkol především vytvořit
zajímavý program pro všechny obyvatele města a okolí. Jeho členové se shodli na tom, že by tento
program rádi komunikovali s veřejností a znali její nápady a náměty na zajímavé akce a události.
Oslavy tudíž budou celoroční, poskládané z již dobře známých a tradičních akcí, které se v Kostelci a
okolí pravidelně konají, ale také z akcí nových – pojítkem mezi nimi bude společný kulturní kalendář
pod záštitou výročí 700 let od založení města. Hlavní program oslav proběhne o víkendu 24. – 26.
června 2016.
Ačkoliv se program teprve tvoří, již nyní můžeme zmínit, že se s rokem 2016 uvažuje o založení
tradice studentského majálesu, poběžíme společně charitativní běh pro organizaci ORION, bude
vydána historická kniha o Kostelci, místní dobrovolní hasiči oslaví 145. let od svého založení a
proběhne 25. ročník setkání Kostelců.
Tím rozhodně nekončíme – další průběh a program oslav je ovšem tak trochu i na vás. Vyzýváme
tímto občany města, školská zařízení, spolky, sdružení a podnikatele – všechny, kteří mají zájem se
zapojit, aby zasílali na níže uvedené kontakty informace o akcích, které chtějí v roce 2016 pořádat.
Ty budou s vaším souhlasem zařazeny do společného kalendáře, bude jim přiděleno logo oslav a
získají tak zajímavou propagaci. Informace je možné zasílat do 10. listopadu 2015.

Toliko na úvod, těšíme se na spolupráci a společná setkání
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