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Slovo starosty města
Dobrý březnový den. 
Dovoluji si vám touto již tradiční cestou

popsat další mé konání na radnici našeho
města. V minulém čísle zpravodaje jsme se
vás, společně s redaktorem Tomášem Ká-
brtem, formou rozhovoru snažili informo-
vat o tom, kam bych chtěl společně
s ostatními nasměrovat pomyslné kormidlo
naší lodi. Máme toho rozpracováno dost,
až někdy pochybuji, jestli toho není najed-
nou rozehráno mnoho. Proto se alespoň na
části rozpracovaných projektů pokusím po-
psat, jak pokračujeme. 

Ohledně otázky dopravy jsme za osobní
podpory poslance (TOP 09) doc. MUDr.
Leoše Hegera, Csc., zkušeností  Ing. Jiřího
Hanuše a odbornosti Ing. arch. Marka Waj-
sara společně absolvovali jednání u ná-
městka ministra dopravy, abychom našli
podporu k prosazování vhodnější varianty
přeložky silnice I. třídy č. 14. Na základě
takto získané podpory ministerstva budeme
na krajské úrovni prosazovat odklonění
trasy od zastavěné části Olešnice a vhod-
nější průchod stolínskou průmyslovou
zónou. V rámci tvorby nového územního
plánu klademe důraz na dostatečnou kapa-
citu průmyslové zóny, abychom maximálně
podpořili to naše „průmyslové“ pole, které
dává chleba mnoha našim spoluobčanům.
Návrh strategického plánu úspěšně postu-
puje přes odborné komise a blíží se čas na
vaše připomínky. Veřejné projednání ná-
vrhu je naplánováno na 8. dubna od
16.30 hod. v malém sále Divadla J. K.

Tyla.Věřím, že postupně vytvoříme dobrý
plán, který nás povede správným směrem.

Dalším těžkým úkolem bude najít vhod-
ného kandidáta nebo kandidátku na pozici
ředitele městského kulturního střediska.
Vypadá to, že prvním opatřením před vol-
bou nového ředitele bude výměna ředitel-
ské židle, abychom přerušili ne zcela
úspěšnou sérii posledních let. Nechci ale
situaci zlehčovat a věřím, že najdeme
vhodného kandidáta nejlépe z Červeného
Kostelce. Pokud byste měli o tento post
zájem a máte co nabídnout kultuře v našem
městě, zúčastněte se vypsaného výběro-
vého řízení. Možnost máte do 9. března
2015. Zároveň bych rád touto cestou podě-
koval rezignující ředitelce Mgr. Lence Sla-
víkové za snahu a dobrou vůli a přeju jí
hodně sil a štěstí v další práci.

I když jsem sám sobě řekl, že nebudu
kritizovat, dovolím si udělat výjimku. Jak
někteří z vás možná vědí, manželka prezi-
denta České republiky navštívila Červený
Kostelec, přesněji Hospic Anežky České.

Nechci zpochybňovat význam návštěvy tak
příkladného zařízení v péči o umírající, ale
na ostatní se tentokrát bohužel nedostalo.
Jako starosta města jsem chtěl první dámu
našeho státu krátce a bez oficialit v rozsahu
jedné minuty přivítat v našem městě, ale
v protokolu se bohužel volná minuta ne-
našla. Je to asi tak, jako kdyby člena vaší
rodiny navštívila významná návštěva a vás
s omluvou zavřeli do špajzu i s připravenou
kyticí. O absenci pozvání představitelů na-
šeho města na setkání starostů Královéhra-
deckého kraje s prezidentem republiky ani
nemluvím. Veřejná slova Miloše Zemana
o „prezidentovi všech“, kterými se pojme-
noval v jednom z rozhovorů, se v našem
případě bohužel nenaplnila. No snad někdy
jindy.

Naštěstí máme jiné osobnosti, které se
Kostelci nevyhýbají, i když mají jistě také
nabitý program. Dovoluji si vás touto ces-
tou pozvat na vzpomínkovou akci na gene-
rála Jana Kratochvíla za přislíbené účasti
náčelníka Generálního štábu Armády
České republiky arm. gen. Petra Pavla
a dalších významných postav vojenské his-
torie. Věřím, že tuto akci podpoříte osobní
účastí, a chci vás touto cestou pozvat. 

Važme si prosím slušných a odvážných
lidí a snad nebude moc foukat od východu,
abychom je nemuseli opět hledat.

Přeji vám všem příjemný začátek jara a
dobrou náladu.

Rostislav Petrák, starosta města
Foto: T. Kábrt

Úřední dny MěÚ

Červený Kostelec

Pondělí   8–12, 13–17 hod.
Úterý       8–11, 13–15 hod.
Středa     8–12, 13–16 hod.
Čtvrtek    Zavřeno
Pátek       8–11 hod., zavřeno má odb.
                výstavby, matrika, sociální,

                  evidence obyvatel

Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz
Twitter: @cervenykostelec

Informace z jednání rady města 
(výběr ze zápisů RM z 28. 1. a 16. 2. 2015,
více na www.cervenykostelec.cz)
Rada města bere na vědomí 
• informace o průběhu a přípravách inves-
tičních akcí.
• informaci o výsledku zápisu dětí do
1. ročníku ZŠ.
• zprávu o současném stavu bytového
fondu města a hospodaření s ním.
• návrh úprav interiéru obřadní síně a cho-
deb před ní v budově MěÚ.
• informace z jednání komise životního
prostředí, tělovýchovy a sportu a osadních
výborů Olešnice a Bohdašín.
• informaci o přípravě nového plánu odpa-
dového hospodářství města.
• informaci o hospodaření spol. VODA
Č. Kostelec s.r.o. za prosinec 2014.
• zprávy za rok 2014: o hodnocení vlivu
bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na
podzemní vody, o bezpečnosti ve městě
(městská policie i obvodní odd. Policie
ČR), o hospodaření v městských lesích.
• rezignaci na funkci ředitelky měst. kul-
turního střediska Mgr. Lenky Slavíkové.

Rada města ukládá
• vystavit objednávku na zpracování studie
sportovního areálu dle nabídky Ing. arch.
Marka Wajsara ze dne 7. 2. 2015.
• dále pracovat na koncepci přidělování pří-
spěvků do sportu, kultury a dalších organizací.
• řediteli ZŠ V. Hejny zpracovat výhledo-
vou studii o naplněnosti 1. a 2. stupně ZŠ.

Rada města schvaluje
• vyhodnocení nejvhodnější nabídky na sa-
naci zdiva v budově zdr. střediska.
• zásady pro vydávání Červenokostelec-
kého zpravodaje.
• rozdělit 600 000 Kč podle stávajících pra-
videl hospodaření s prostředky fondu pro
rozvoj sportu a v 2. polovině roku rozdělit
600 000 Kč podle nových pravidel.
500 000 Kč rozdělit na základě účelově ur-
čených žádostí podaných na RM.

Rada města doporučuje
• zastupitelstvu města schválit zahájení
prací na akci Červený Kostelec - Stolín,
splašková kanalizace před podpisem

smlouvy o dotaci s Ministerstvem země-
dělství.
• změnu zřizovacích listin příspěvkových
organizací města ve vymezení práv a po-
vinností k majetku.
• předložit návrh řádu veřejného pohře-
biště města kraj. úřadu k vydání sou-
hlasu.

Radnice informuje

Průmyslová zóna 
Červeného Kostelce
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Radnice informuje

Požadavky:
- vzdělání ÚS nebo VŠ
- organizační schopnosti, komunikativnost,
flexibilita
- řidičské oprávnění skupiny B
- bezúhonnost
- praxe v oboru vítána (činnost v kult. ob-
lasti apod.)
- práce s výpočetní technikou
- znalost cizího jazyka je předností

K přihlášce musí být připojen životopis
s údaji o dosavadních zaměstnáních a od-
borných znalostech, výpis z Rejstříku
trestů (ne starší než 3 měsíce), doklad o do-
saženém vzdělání, souhlas se zpracováním
osobních údajů pro potřeby výběrového ří-
zení.

K přihlášce přiložte písemně zpraco-
vaný návrh koncepce činnosti MKS (měst-

ského kulturního střediska) v rozsahu max.
4 strany formátu A4.

Nevyžádané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.

Platové zařazení: 10. tř. dle NV č.
564/2006 Sb. ve znění NV č. 448/2011 Sb.

Nástup: nejpozději od 1. června 2015

Uzávěrka přihlášek: 9. března do 15 hod.
Přihlášku adresujte na: 
Městský úřad
tajemník
nám. T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Příp. další informace poskytne tajemník
MěÚ, tel. 491 467 546, e-mail: fiser@mes-
tock.cz 

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ředitele Městského kulturního střediska v Červeném Kostelci

Návrh strategického plánu 

je zveřejněn na webu města

Jak bylo psáno v minulém zpravodaji,
město si nechává vytvořit strategický
plán rozvoje pro období 2014–2020.
Tento plán – resp. do odsouhlasení zastu-
pitelstvem města jeho návrh – je volně
k nahlédnutí na webu města.

V jakých oblastech město bude investo-
vat a na co se ve svém rozvoji zaměří, si
můžete prohlédnout v sekci Úřad, kategorii
Strategický plán rozvoje.       Tomáš Kábrt

Veřejná beseda 

nad strategickým plánem 

rozvoje města

Středa 8. dubna od 16.30 hod. – malý
sál Divadla J. K. Tyla

Veřejné představení strategického plánu
rozvoje města, na kterém budou pracovníci
města přijímat vaše podněty a nápady k vy-
lepšení, proběhne 8. dubna 2015.

Další informace přineseme v dubnovém
zpravodaji a na webu Červeného Kostelce.

Stavební práce na zdravotním 

středisku omezí dopravu 
v areálu a i provoz ordinací

Vážení spoluobčané! Město Čer-
vený Kostelec upozorňuje všechny své
občany, že od 1. 4. 2015 budou prová-
děny stavební práce na budově zdra-
votního střediska. Jedná se o sanaci
zdiva (pouze budova v horní části),
kompletní výměna oken, dveří a
zateplení budovy. V návaznosti na
tyto práce se opraví i vnitřní komuni-
kace okolo budovy.

Provoz jednotlivých ordinací a kan-
celáří bude částečně omezen pouze
v době výměny oken, a to na nezbytně
nutnou dobu (bude projednáno s jednot-
livými nájemci a v rámci našich mož-
ností bude informována i veřejnost). 

Prosíme občany, aby respektovali
omezení vjezdu do areálu a neporušovali
příkazy dočasně umístěných značek,
které budou v průběhu realizace oprav
postaveny na příslušná místa. Je to důle-
žité nejen pro hladký průběh prací, ale
především pro vaši bezpečnost. 

Předpokládaný termín oprav (může
se změnit z důvodu nepředpokládaných
prací, které se vyskytnou a nebyly
v době přípravy projektu viditelné):

1. Sanace zdiva: od 1. 4. do 30. 5.
2. Výměna oken a zateplení budovy: 
od 1. 5. do 30. 6.
3. Oprava vnitřní komunikace: červe-
nec – bude upřesněno. 

Dotazy týkající se oprav či omezení
vám rádi zodpovíme na těchto tel. číslech:

Opravy č. 1 a 3: Jana Petrů, majet-
kový odbor, 491 467 518, 731 449 578

Opravy č. 2: Jiří Prouza, investiční
odbor, 491 467 539, 731 449 582

Děkujeme všem za pochopení!
Jana Petrů, majetkový odbor

Pozvánka na zasedání 

osadního výboru

Osadní výbor ve Stolíně zve občany
Stolína a Mstětína na veřejné zasedání
v pondělí 2. března v 17 hod. v hasičské
zbrojnici.

Zveřejněte svoji akci 

na webu města!

Upozorňujeme pořadatele kulturních,
sportovních a společenských akcí na mož-
nost propagovat akci i na webu města. 

K tomuto účelu slouží kalendář akcí, který
by mohl – za vašeho přispění – přinášet ter-
míny všech akcí v našem městě po celý rok,
čímž bychom předešli možné termínové ko-
lizi. Prosíme proto o sdělení kontaktní osoby
na e-mail lastovicka@mestock.cz, zaškolení
provede T. Kábrt.         Redakce zpravodaje

Zpravodaj obohatí rubrika 

Fórum čtenářů

Červenokostelecký zpravodaj nabídne
dle rozhodnutí rady města prostor pro svo-
bodné vyjádření názoru každého občana.

Své názory budete moci zveřejnit již
v dubnovém čísle, kde přineseme také pra-
vidla pro zveřejňování vašich příspěvků.
Máte-li zájem se s ostatními spoluobčany po-
dělit o svůj názor už v dubnu, zkontaktujte re-
daktora zpravodaje, který vám pravidla zašle.

Tomáš Kábrt

Foto: J. Kordina
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Radnice informuje

Vážení spoluobčané, i když nám za-

číná už třetí měsíc z roku 2015 a mnoho

z nás se již dívá pouze dopředu, dovolte

mi malé ohlédnutí za rokem 2014. Toto

ohlédnutí bych rád věnoval těm, kteří

nějakým způsobem dali vědět lidem

mimo naše město, že jsou a že dokážou

něco, v čem jsou velmi dobří. Všichni si

zaslouží obdiv a uznání. 

Tento článek je jakousi náhradou za ve-
řejný program s názvem Sportovec roku,
který v minulých letech ocenil nejúspěš-
nější sportovce města. V letošním roce se
tato akce konat nebude, a tak přijměte pro-
sím poděkování alespoň touto formou. 

Kolektivy sportovní i nesportovní
Začněme kolektivy. Mezi nejúspěšnější

kolektivy v r. 2014 bezpochyby patří čer-
venokostelecké juniorské volejbalistky.
I když jim volejbalová baráž o extraligu
utekla pouze o dva míče, jednalo se o nej-
lepší umístění za poslední roky. Štafetu od
nich tak převzaly dospělé volejbalistky,
které se po úspěšné baráži skvěle uvedly
v kvalitní 2. lize (po podzimu byly 4.).
Úspěchem se dá nazvat i účast červenokos-
teleckých mužů v kuželkářské 1. lize, což
historie našich kuželkářů nepamatuje.
V tuto chvíli naši kuželkáři bojují o zá-
chranu, tak držte palce! Pochvalu si také
zaslouží naše A družstvo tenisových vete-
ránů, kteří již počtvrté za posledních pět
ročníků ovládli východočeský přebor, a
také A družstvo fotbalistů, kteří skončili po
podzimu v krajském přeboru na pěkném 3.
místě. Ve výčtu úspěchů také nechybí tra-
dičně ani hráči pétanque stolínského od-
dílu. Ti v r. 2014 získali mj. stříbro
z mezinárodního turnaje na Slovensku a 4.
místo z mistrovství ČR v mixech.

Další úspěch, který se tentokrát neudál
na poli sportovním, byla účast studentů
Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky
na mezinárodním veletrhu fiktivních firem
v německém Essenu. Fiktivní firma s ná-
zvem Daniel Ospalý - DO PEŘIN se v kon-
kurenci 170 firem z 20 států celého světa
umístila na skvělém 3. místě. I pěvecký
sbor Červánek si připsal v roce svého

20. výročí výrazný úspěch. Na soutěži pě-
veckých sborů v Petrohradu, konané na
konci června, zvítězil, a to hned ve dvou
kategoriích – dětské a „folklorní“, v níž
soutěžily červenokostelecké děti i s dospě-
lými. 17. ročník Východočeské přehlídky
amatérského činoherního a hudebního di-
vadla Červený Kostelec přinesl velký
úspěch domácímu divadelnímu souboru
NA TAHU, který se na festivalu předvedl
hrou Srdeční záležitosti. Premiérové nastu-
dování hry Petra Strnada totiž odborná po-
rota ocenila nejvyšší možnou mírou:
nominovala ji na Divadelní piknik Volyně,
celostátní přehlídku amatérského divadla!

Jednotlivci – umění a charita
Dále se v kultuře o Červeném Kostelci

mluvilo na krajské a následně i celostátní
úrovni při soutěži v krajském kole hry na
klavír, na smyčcové nástroje a při soutěži
dechových orchestrů. Největšího úspěchu
dosáhlo nesporně naše smyčcové oddělení
ZUŠ, které si z Hradce Králové odneslo 3
postupy do již zmiňovaného celostátního
kola. Jmenovitě: Jiří Kábrt (7 let) – housle,
Filip Rufer (13 let) – violoncello, Ondřej
Hejna (12 let) – kontrabas. V neděli 12.
ledna 2014 bylo předáno nejvyšší ochot-
nické vyznamenání Zlatý odznak J. K. Tyla
paní Jaroslavě Kejzlarové za dlouholetou
obětavou službu ochotnickému divadlu
v Červeném Kostelci. Tímto oceněním se
tak nyní pyšní už šest Červenokostelečanů. 

Každý z nás občas potřebuje pomoci, a čím
je člověk starší, tím si nezištné pomoci víc
váží. Proto jsme také v letošním roce mohli
veřejně poděkovat našim dobrodincům pro-
střednictvím Ceny Ď, která je svým charakte-
rem a rozměrem ojedinělá a respektovaná jako
cena za podporu kultury a charity v České re-
publice. Z Červeného Kostelce bylo nomino-
váno sedm pracovnic charitní pečovatelské
služby jmenovitě paní Lenka Vlčková, Miro-
slava Hašková, Jarmila Horáková, Marie Hej-
nová, Jitka Zemanová, Renata Drapačová a
Dana Šimonová a dobrovolnice Hospice
Anežky České paní Jana Kounková. 

„Naši“ o sobě dali slyšet i na setkání
Kostelců, kde zabodovali střelci a cenu si
odvezly i děti ze ZŠ a ZUŠ za výtvarná díla.

Jednotlivci – sport
Nelze zapomenout samozřejmě na sport

a jednotlivce. Hned na začátku roku se šip-
kař Karel Sedláček z Červeného Kostelce
zúčastnil jako první Čech mistrovství světa
„ostrých“ šipek v Lakeside. To, že patří
mezi evropskou šipkovou špičku, ukázal
také na 19. mistrovství Evropy v polovině
června, kde získal bronz v turnaji národ-
ních týmů, bronz v prestižním turnaji muž-

ských singlů a stříbro v mixech se svou
partnerkou Karolínou Farnou. Výčet tu-
zemských úspěchů Karla Sedláčka už kvůli
místu radši ani nevypisujeme, v případě
zájmu sledujte www.sipky.org.

Červenokostelecká sportovkyně Tereza
Rudolfová v „nejnáročnějším triatlonu
v Evropě“, v závodu XTerra France, vybo-
jovala v kategorii žen 25–29 let 3. místo. I

ta vedle tohoto památného výsledků sbírala
úspěchy v dalších závodech v naší repub-
lice. Rovněž Michal Kaněra (loňský vítěz
ankety sportovec města) má za sebou další
úspěšnou sezonu. Zde je pár čísel: 18× 1.
místo, 8× 2. místo, 3× 3. místo a 4× 4. místo.
Asi nejdále se o Červeném Kostelci v sou-
vislosti s Michalem Kaněrou mluvilo o eta-
povém závodě dvojic v Brazílii. Úspěch
v jednotlivcích jsme zaznamenali i na kužel-
kářské dráze, to když starší žák Daniel
Bouda dokázal vyhrát seriál turnajů s ná-
zvem Pohár mladých nadějí, kterého se
zúčastnilo 128 hráčů z ČR.

Zvláštní pozornost si zaslouží lidé, kteří
navzdory nepřízni osudu nesedí se založe-
nýma rukama. Jedním takovým je i Martin
Tluk. Asi mnoho lidí neví, že tento
skromný člověk hraje na vysoké úrovni
curling. Díky němu se červenokostelecká
vlajka a znak objevily v Norsku v kvalifi-
kaci na mistrovství světa družstev.

Bezpečnost – dobrovolníci
Rád bych touto cestou poděkoval také

všem, kterým osud Červeného Kostelce a
jeho občanů není lhostejný a pomáhají bez
nároku na odměnu. Jsou to dobrovolní ha-
siči, dobrovolní dárci krve a kostní dřeně,
kde oceněním Zlatého kříže III. třídy prof.
MUDr. Jana Janského za 80 bezplatných
odběrů obdrželi: Radka Semeráková, Pavel
Antoš, Jan Omámik, Jiří Semerák ad. Ur-
čitě jsem nevyjmenoval všechny, kteří si
zaslouží uznání a obdiv. To ale asi jedním
článkem v našem zpravodaji ani nelze. A
jsem osobně velmi rád, že město Červený
Kostelec může tyto lidi podporovat a díky
nim šířit dobré jméno našeho města po re-
publice a někdy i dál. Děkujeme.

Za vedení města Richard Bergmann

Děkujeme všem, kteří šíří dobré jméno Červeného Kostelce v republice i po celém světě

Držitelé zlatého kříže 3. stupně MUDr. Jana Janského Ochotníci vloni postoupili na celostátní přehlídku
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Radnice informuje

Vyzýváme znovu naléhavě všechny ob-
čany, aby na kontejnerová stanoviště ne-
ukládali žádné věci, které do umístěných
kontejnerů nepatří (bedýnky a prvky ze
dřeva, věci z textilu, dále pak autosklo,
drátěné sklo, jakož i rozměrné elektro-
spotřebiče, TV obrazovky apod.)!

Do nádob na plasty nepatří ani lepenka s
asfaltem, Ipa a podobné příměsi! Pokud jsou
kontejnery na plasty, sklo, papír a elektrozaří-
zení plné, vyčkejte, prosím, na jejich vyvezení!

Pro výše uvedený odpad využívejte slu-
žeb mobilní sběrny, která je k dispozici
každou sobotu v měsíci, dle rozpisu uvede-
ného ve zpravodaji.

Násilné vnikání do kontejnerů na po-
užitá elektrozařízení je považováno za krá-
dež a ničení majetku a viníci budou při
zjištění náležitě potrestáni!

Děkujeme za pochopení.
Jaromír Středa 

OMH

Poplatek za svoz odpadů je nutné zaplatit do 31. března!

Vyhazujte do kontejnerů jen tříděný odpad!

Připomínáme všem občanům, že za
svoz odpadů z domácností je nutné zapla-
tit poplatek do 31. března 2015. Po tomto
datu ti, kteří nebudou mít vylepenou na
popelnici či kontejneru platnou známku
na r. 2015, nebudou obsluhováni. 

Platby je možno provést v pokladně
MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vy-
dána známka dle sjednaného druhu svozu
nebo pytle pro rekreační oblasti a svozový
kalendář. Pokud zaplatíte poplatek složen-
kou nebo převodem na číslo účtu 9005-

1428551/0100, dostanete známku rovněž
na pokladně MěÚ po předložení dokladu o
zaplacení. V platbě je nutné uvést varia-
bilní symbol, který je uveden na složence,
kterou byste měli najít ve své poštovní
schránce, nebo vám ho sdělí na pokladně
MěÚ. Poplatek je ve stejné výši jako v loň-
ském roce, nicméně doporučujeme výši po-
platku si ověřit na pokladně MěÚ, či
vyčkat zaslání složenky.

Na pokladně MěÚ můžete platit také
platební kartou.                   Štěpán Křeček

Město Červený Kostelec opravilo v r. 2014 tři sochy a hrobové místo Gustava Vacka
Červený Kostelec vloni pokračoval

v péči o své sakrální „kulturní dědictví“.
V r. 2014 byly opraveny sochy dvou sv.
Janů (ve Lhotě a Stolíně), socha Panny
Marie v Olešnici a byla provedena první
část opravy hrobu Gustava Vacka.

Nejnákladnější opravou byla oprava
rámů hrobového místa Gustava Vacka, která
stála 70 131 Kč. Dále bude na tento hrob
znovu umístěn kříž, který bude třeba za 120
tisíc Kč znovu vytvořit. Současné poškození
kříže i vzhledem k materiálu (červený pís-
kovec) již neumožňuje jeho opravu.

Dále město vloni opravilo tři sochy:
sochu sv. Jana na křižovatce ve Lhotě,
sochu sv. Jana ve Stolíně a sochu Panny
Marie v Olešnici u bramborárny. Všechny
tyto opravy byly podobného rázu: pískov-
cový pomník byl omyt a očištěn, výdrolky
byly spraveny, text byl zvýrazněn a socha
impregnována a zpevněna. Nejvíce stála
oprava sochy sv. Jana ve Lhotě: 48 400 Kč.
Tato socha se na podstavec vrátí na jaře.
Zbylé dvě sochy stály cca 20 tisíc Kč (sv.
Jan 22 264, Panna Marie 20 328 Kč).

Text: Tomáš Kábrt, foto: Jana Petrů

Činnost Městské policie Č. Kostelec
(dále jen MP) v roce 2014 stejně jako
v předešlých letech spočívala především
v zabezpečování místních záležitostí veřej-
ného pořádku. Těmito záležitostmi jsou
přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a
majetku, dohlížení na dodržování pravidel
občanského soužití, přispívání v rozsahu
stanoveném příslušnými zákony k bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu, od-
halování přestupků a jiných správních
deliktů a také upozorňování fyzických a
právnických osob na porušování obecně
závazných právních předpisů. 

Výkon služby byl po celý rok zajišťován
nepřetržitě. Personálně došlo v říjnu 2014
k posílení stavu o 2 osoby, aby bylo možno

každou službu obsadit dvěma strážníky.
Služba byla do října 2014 v denních hodi-
nách zajišťována převážně jedním strážní-
kem, což bylo neefektivní a pro řešení a
dokazování situací nepraktické. 

K 1. říjnu 2014 byli po výběrovém řízení
přijati Jan Šubrt a Pavel Srubjan. Jan Šubrt
již vlastnil osvědčení o splnění stanovených
odborných předpokladů podle zákona
č. 553/91 Sb., o obecní policii, vydané Mi-
nisterstvem vnitra ČR, a proto mohl již od
prvního dne vykonávat službu a využívat
své oprávnění. Pavel Srubjan toto osvědčení
nabyl složením zkoušek před komisí Minis-
terstva vnitra ČR v lednu 2015. Do té doby
vystupoval v pracovněprávním vztahu jako
čekatel dle zákona č. 553/91 Sb., o obecní

policii, tj. vzdělával se, získával praktické
zkušenosti, připravoval se ke složení daných
zkoušek.

V roce 2014 přijala MP 835 oznámení a
žádostí občanů a organizací, kterými se mu-
sela zabývat nebo je řešit. Jedná se o totožný
počet jako v předchozím roce. Tento stav
vypovídá o skutečnosti, že MP je v pově-
domí místní veřejnosti plně zakotvena a ob-
čané se na strážníky MP stále obracejí při
řešení nejrůznějších záležitostí a problémů.
(r. 2013 – 831) 

O činnosti MP jsou občané průběžně
(měsíčně) informování na internetových
stránkách města, v místním zpravodaji a o
některých událostech se také zmiňují regio-
nální periodika. 

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Úřední
Program rozvoje cestovního ruchu

v Královéhradeckém kraji pro období
2014–2020 naplňuje dikci zákona o posu-
zování vlivů na životní prostředí, a proto
bude zpracováno vyhodnocení vlivů tohoto
programu na životní prostředí a veřejné
zdraví. Toto je závěr proběhlého zjišťova-
cího řízení.

Bližší informace jsou na úřední desce
městského úřadu či na webu města 

Červený Kostelec v sekci elektronická
úřední deska.

Bezpečnost

Socha P. Marie 
v Olešnici

Socha sv. Jana
ve Stolíně
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Dopravní přestupky: 57 
Ostatní přestupky (proti veř. pořádku aj.): 6 
Podezření z trest. činu (předáno PČR): 4
Signály tísňových tlačítek: 5 
Oznámení: 65

Dopravní přestupky: parkování bez parko-
vacích hodin, porušení zákazu stání, jízda
v zákazu, stání v křižovatce
Ostatní přestupky: volně pobíhající psi, na-
rušení občanského soužití, fyzické napa-
dení, krádež

Výběr z oznámení
1. 1. Ve 3.39 hod. ráno bylo hlídkou zjiš-
těno vozidlo, které nepředvídatelně jezdilo
na parkovišti mezi Konzumem a Penny
Marketem. Mladý řidič poté uvízl se svým
vozidlem zn. Mercedes na zídce, která tato
parkoviště odděluje.. Mladíkovi bylo na-
měřeno 1,39 promile alkoholu v dechu.
Případ byl předán Policii ČR jako podez-

ření z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
3. 1. V Horním Kostelci bylo hlášeno na-
padení v rodině, kde nevlastní otec napadl
svou dceru a poškodil jí osobní věci.
4. 1. Na městskou policii bylo ohlášeno, že
jeřáb, stojící nad staveništěm v ul. 17. lis-
topadu (bývalá firma Alfa a Omega), je na-
točen ramenem nad domy. Strážníci
zkontaktovali stavební firmu, která jim vy-
světlila, že je to záměr – rameno jeřábu
nesmí být zaaretováno kvůli větru a točí se
jako korouhev.
9. 1. Ve 2.43 hod. ráno bylo z pultu cetrální
ochrany (PCO) hlášeno několik signálů
z prodejny firmy Agrico u vlakového ná-
draží. Hlídka okamžitě vyrazila na místo,
kde byla do 3 minut od prvního signálu.
Našla zde již jen rozbitou výlohu a stopy
odjíždějícího automobilu ve sněhu. Během
1 minuty a 16 sekund (dle signálu z PCO)
se zlodějům podařilo odcizit zahradní tech-

niku a motorové pily, které byly vystavené
na prodejně. Případ vyšetřuje Policie ČR.
9. 1. V 6.25 hod. bylo nahlášeno, že na ko-
munikaci do Hronova v lokalitě „V Ráji“
blokuje dopravu kamion, který stojí napříč
vozovky, a zapadlý autobus. Strážníci zde
2 hod. řídili dopravu. Vozy vyprostil až ha-
sičský jeřáb.
10. 1. Řidička nabourala na Koubovce do-
pravní značku. Strážníci městské policie
zařídili její výměnu (značky).
10. 1. Městští policisté asistovali při odstra-
ňování stromu spadlého přes silnici v Hor-
ním Kostelci.

Bezpečnost

MP byly v roce 2014 zjištěny 3 případy,
které měly znaky spáchání trestného činu.
Tyto byly následně předány Policii ČR
k dalšímu šetření. Dále byl PČR předán 1
řidič, kterého MP přistihla při řízení vozidla
pod vlivem alkoholu.

V roce 2014 byli strážníci nuceni k zajiš-
tění veř. pořádku převést služebním vozidlem
3 osoby na protialkoholní záchytnou stanici. 

Přestupků proti veřejnému pořádku, ma-
jetkových přestupků, přestupků proti občan-
skému soužití, porušení vyhlášek města
apod. řešili strážníci MP 129 (r. 2013 – 130). 

Na úseku dopravy bylo řešeno 745 do-
pravních přestupků (r. 2013 – 250). Toto
téměř trojnásobné zvýšení řešených doprav-
ních přestupků bylo způsobeno změnou re-
žimu některých parkovišť ve středu města.
Dalšími často řešenými přestupky bylo za-
stavení a stání na místech, kde to není po-
voleno, vjezd do míst, kam je to zakázáno,
parkování na chodníku a cyklisté, kteří za
snížené viditelnosti nebyli řádně osvětleni. 

V blokovém řízení bylo řešeno 413 pře-
stupků, 332 řešeno domluvou, popř. postou-
pení správnímu orgánu.

V roce 2014 MP nadále prováděla hlíd-
kovou činnost též na území obce Zábrodí,
kde zajišťovala veřejný pořádek především
na základě požadavků starosty obce, a taktéž
v průběhu roku prováděla dohled v rekreač-
ních oblastech.

MP dále zajišťovala sportovní a kulturní
akce pořádané na území města Červený
Kostelec. Jednalo se především o folklorní
slavnosti, novoroční běh, setkání motorkářů,
závody psích spřežení atd. 

V rámci BESIP MP zajišťovala pravi-
delně ranní přecházení školní mládeže na

přechodech pro chodce na náměstí T. G.
Masaryka. MP se také účastnila usměrňo-
vání dopravy při různých akcích, u doprav-
ních nehod a nadále kontrolovala a řešila
řidiče za vjezdy do míst, kam je to zakázáno,
nesprávným stáním či zastavením vozidla
na komunikacích v rozporu s pravidly sil-
ničního provozu či za jiné dopravní pře-
stupky. MP se také každoročně účastní
soutěží žáků ZŠ na dětském dopravním
hřišti v Náchodě, kde strážníci působí v roli
rozhodčích.

Kamerový systém
Kamerový systém se jako nástroj pre-

vence předcházení negativních jevů osvěd-
čil. Díky záznamu bylo možné dohledat
několik pachatelů přestupkového jednání.
V době provozu PCO je kamerový systém
obsluhován stálou službou MP, která na zá-
kladě jednotlivých zjištění vysílá hlídku
k provedení opatření, zákroku, prověření
apod. Záznamů z kamerového systému tak-
též využívá Policie ČR při prošetřování
trestné činnosti.

Tísňová tlačítka
V roce 2014 nadále pokračoval ve spolu-

práci s Oblastní charitou Červený Kostelec
projekt „tísňových tlačítek“, které slouží
k okamžitému vyrozumění MP a pečovatel-
ské služby o krizové situaci občana. Díky
tomuto projektu si mohou pomocí tísňového
tlačítka vyžádat pomoc všichni obyvatelé
(senioři) v pečovatelských domech U Ja-
kuba a v Nerudově ulici a také až 32 seniorů
v katastru města, kteří je vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nejvíce potřebují.
MP tuto službu zajišťuje v době provozu

PCO, tj. ve všední dny 18–6 hod., soboty,
neděle, svátky nepřetržitě. Ve zbylé době
tuto službu zajišťuje pečovatelská služba.
Signál, který je pomocí tohoto zařízení vy-
slán v době provozu PCO, vyhodnocuje
stálá služba MP prostřednictvím PCO. Ve
většině případů je vysílána hlídka, která na
místě dle situace provádí různé neodkladné
úkony (okamžité přivolání lékaře při zdra-
votních potížích, pomoc vstát, když osoba
upadne, přivolání pečovatelky aj.). Pomocí
této služby MP také hlídá provozní stav tla-
čítka (výpadek el. proudu, poruchu akumu-
látoru) tak, aby byla zajištěna jeho bezvadná
nepřetržitá funkčnost.

Pult centrální ochrany (PCO)
MP v roce 2014 přijala na PCO mnoho

signálů (cca 250) o možném narušení ob-
jektů. V únoru byl na základě signálu o na-
rušení bezprostředně zadržen pachatel, který
se vloupal do střeženého objektu! Ostatní
výjezdy se však ukázaly jako „plané“, způ-
sobené chybou techniky, popř. chybou ob-
sluhy. Z výše uvedeného vyplývá, že díky
PCO je páchání trestné činnosti na připoje-
ných objektech za loňský rok zanedbatelné
a PCO tudíž významnou měrou přispívá
k prevenci kriminality na území města.

Shrnutí
Z pohledu MP je bezpečnost ve městě na

dobré úrovni a nedosahuje závažných déle-
trvajících problémů. Vzniklé negativní si-
tuace jsou v rámci zákonných oprávnění a
možností řešeny a je snahou MP těmto si-
tuacím dále předcházet, především preven-
tivní činností. 

Michal Škoda, velitel MP

Leden na městské policii: Minutová krádež v Agricu, mercedes na zídce a ranní pivo pro známého

Městská policie Č. K. 
Adresa: Žižkova 365,
Červený Kostelec
Tel. 491 465 628 
Non-stop mobil: 

731 44 95 77
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Bezpečnost

14. 1. V 7.15 hod. bylo oznámeno, že si
neznámá osoba v uzavřené rest. u ná-
draží točí pivo. Strážníci městské policie
vyjeli na místo a neprodleně zkontakto-
vali majitelku, která uvedla, že se jedná
o jejího známého, kterého zde nechala
přespat.
18. 1. Ve 2.55 hod. ráno byl hlídkujícími
strážníky MP spatřen muž, který vyšel
z budovy, kde sídlí Bowlin bar a Billiard
club, sedl za volant auta a odjížděl.
Hlídka se proto rozhodla muže prověřit.
Po dechové zkoušce bylo muži zjištěno
1,15 promile alkoholu v dechu, takže
byla přivolána Policie ČR a případ byl
klasifikován jako podezření z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové
látky.

25. 1. Na jedné ze zahrad poblíž lesa byla
nahlášena ležící, ale živá srna. Protože se
srna nezvedla ani do příjezdu strážníků MP,
byl přivolán člen mysliveckého sdružení ,
který nemocnou srnu usmrtil.
30. 1. Strážníci MP byli přivoláni ke krá-
deži v Penny Marketu. Muž zde odcizil 2
čokoládové tyčinky a 3 sušenky.
30. 1. V továrně Saar Gummi Czech v prů-
myslové zóně byl nahlášen požár. Strážníci
MP zde řídili dopravu po dobu zásahu ha-
sičů a odklízení následků.
31. 1. V Horním Kostelci v odbočce na
Hronov se srazily 2 osobní automobily
(bez zranění). Městská policie zde řídila
dopravu.

Tomáš Kábrt, 
Michal Škoda

Hasičský okrsek zvolil nové 

vedení na dalších pět let

Dne 12. února se ve stolínské hasičárně
uskutečnila výroční valná hromada okrsku
Červený Kostelec. Za přítomnosti místo-
starosty města Červeného Kostelce Ri-
charda Bergmanna, starosty obce Červená
Hory Ing. Bronislava Zajíce, zástupců
OSH Náchod, HZS a 48 členů z 12 sborů
okrsku byl pro další pětileté období zvolen
nový výbor okrsku ve složení starosta Josef
Záliš, velitel Zdeněk Pinkava, strojník
Lukáš Pelc, preventista Josef Záliš ml. a
člen výboru Josef Vondra ml. 

Josef Záliš

Okrsek hasičů

Po roce a půl, kdy navštívil Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci
(první hospic v České republice) prezi-
dent Miloš Zeman, se zde v páteční po-
ledne 20. února uskutečnila krátká
návštěva první dámy paní Ivany Zema-
nové. Paní Zemanová přijela v dopro-
vodu paní Blanky Mráčkové, tajemnice
manželky prezidenta republiky, a paní
Ivany Křečkové, ředitelky Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje. V pro-
gramu návštěvy byla prohlídka budovy
hospice. Seznámení se se zde poskytova-
nou komplexní hospicovou péčí proběhlo
při osobním setkání s vedením hospice
v čele s ředitelem Miroslavem Wajsarem
a nejbližšími spolupracovníky. 

Paní Zemanová měla navštívit původně
dva pacienty s doprovázející manželkou, ale
nakonec byli tři. Těžce nemocný pán proje-
vil prý své poslední přání setkat se s paní
prezidentovou, a tak navštívila také jeho.
Setkání bylo dojemné, plné soucítění a pa-
cient popřál paní Zemanové vše nejlepší
v úloze manželky prezidenta i do budoucna,
kterého se však on sám už nedožije.

Vedení seznámilo paní Zemanovou
a celou delegaci s filosofií hospicové péče,
s jejími třemi formami, kterými se zdejší
hospic může pochlubit (lůžkový hospic,
mobilní hospic, ambulance paliativní
péče), a na dotaz byla zodpovězena také
otázka týkající se rozdílu hospicové péče
od běžné nemocniční. Ze zájmu a otázek
k této problematice bylo patrné, že se paní
Zemanová hospicovou péčí již zabývala,
současně však přiznala, že je toto téma
velmi náročné. Na závěr byla připomenuta

také návštěva pana prezidenta v červenci
2013 v Domově sv. Josefa v Žirči a paní
Zemanová (i její doprovod) obdržela
drobné dárky z Chráněných dílen u sv.
Anny v Žirči a od klientů Domova sv. Jo-
sefa. Mezi dárky nechyběly ani informační
materiály o hospicové péči.

„Téma by vyžadovalo určitě více času,
aby bylo možné více hospicovou péči vy-
světlit,“ říká Ludmila Rosová, staniční 
sestra, a doplňuje své dojmy: „Byla jsem
potěšena zájmem paní Zemanové i ostat-
ních a vnímala jsem citové zasažení v lid-
ské rovině. Také otázka, která byla
směřována k nám, jako personálu, jak to
vše zvládáme, mě překvapila. Musela jsem
vysvětlit, že jsem vděčná za svoji práci a
že jsem ráda, že mohu pozitivně ovlivňovat

nejen závěr života nemocných, ale také
smýšlení celé společnosti a jejího před-
sudku o smrti. Je to nelehká úloha, protože
společnost je zaměřená na úspěch, ka-
riéru… nemoc a smrt není populární.
Každý si uvědomí, že tím mnohé z našeho
života končí. Přesto se v literatuře objevuje
rčení: ‚Konec korunuje dílo‘. Na konci by
podle mého mělo záležet stejně tak, jako
když se člověk rodí anebo prožívá produk-
tivní věk. Poselství hospiců by tedy nemělo
být strašákem, ale dobrou zprávou, že život
může končit bez fyzické bolesti, ve společ-
nosti blízkých a chápajících lidí a bez bo-
lesti v srdci. A o to nám jako personálu
jde.“

Eva Wagenknechtová, foto: tiskové
odd. Kr. úřadu Královéhradeckého kraje

Manželka prezidenta republiky navštívila Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, 

první hospic v ČR, který slouží nemocným již 20 let

Zrcátko měsíce
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Sňatky

Vzpomínáme

Poděkování

Vítání občánků

„Jak rád tě chovám na klíně a hledím do tvých očí, 
kde blýská to jak v hlubině, když rybka povyskočí. 
J. V. Sládek

V sobotu 21. února byly do obřadní síně MěÚ v Červeném Kos-
telci pozvány tyto naše nejmenší děti se svými rodiči na obřad ví-
tání občánků do našeho města:

Tomáš KÖPPL, Alena MATYSOVÁ, Antonín BUKOV-
SKÝ, Jakub DOUBEK, Štěpánka LELKOVÁ, Vilém ŠPU-
LÁK, Vojtěch PODLUCKÝ, Štěpán ŠIMEK, Michal KÁBRT,
Václav HURDÁLEK a Kryštof POLÁK. 

Některé pozvané děti onemocněly, a tak budou vítány až příště.
Všem rodičům gratulujeme a jim i dětičkám přejeme, aby jejich
vztahy v rodině byly vždy krásné, plné pohody, lásky a porozu-
mění. Ať oči vašich dětí jsou stále radostné. Přejeme vám k tomu
také hodně zdraví.

Za SPOZ a matriku MěÚ 
L. Regnerová 

„Srdce produkuje myšlenky,
jež jsou rozumu nepochopitelné.“ (I. Andrič)

Na začátku roku 2015 se rozhodli vejít spolu v manželství tito
snoubenci:

Klára ŠOLCOVÁ a Martin BIRKE.

Milí novomanželé, gratulujeme k vašemu rozhodnutí a přejeme,
aby vaši lásku nikdy neohrozil mráz špatných nálad a abyste pro-
žívali spolu život radostný, plný pohody a lásky, která rozehřeje i
chladné dny vašeho života. 

Za SPOZ a matriku MěÚ 
L. Regnerová 

Dne 21. března 2015 uplynou již 3 smutné roky,
kdy nám navždy odešel náš milovaný syn, bratr a ta-
tínek Milan Nývlt.

Sešel jsi nám z očí, Milane, ale v našich srdcích
na Tebe vzpomínka navždy zůstane.

Vy, kdo jste ho měli rádi jako my, věnujte mu pro-
sím tichou vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče, sestry a synové
a

Dne 15. března uplynou dva roky od chvíle, kdy
nás navždy opustila milovaná maminka a babička
Ludmila Bradová.

S láskou na ni vzpomínáme a v srdci ji navždy
máme.

Dcera Jana, vnuci Michal a Petr
a

Dne 23. března 2015 uplyne 15 let od úmrtí uči-
telky paní Ludmily Vítové. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Rodina

V lednu se konala ve výstavní
síni v Červeném Kostelci výstava
členky fotoklubu Jany Zwikirs-
chové s názvem Ohlédnutí za
folklorním festivalem 2014 tak
trochu jinak. Paní Zwikirschová
by chtěla tímto moc poděkovat
všem, kteří výstavu navštívili a podpořili ji tak svou účastí v jejích
fotografických začátcích.

�

I když nejsem naší obci prospěšná, přeci město na důchodce ne-
zapomíná. K mým 85. narozeninám přišla paní z MěÚ s kytičkou,
dárky a přáním hodně hodně zdraví, kterého je tolik potřeba.

Za vše děkuji, Jarmila Seidlová
�

Děkuji neznámé spoluobčance za ohlášení zaběhnutého psa a
strážníkům městské policie, kteří měli ve dnech 6. a 11. února
službu, za opětovné dovezení ztracence do jeho bydliště.

Majitelka
�

Poděkování patří naší milé a usměvavé paní ředitelce Lence
Vlčkové a našim hodným a obětavým pečovatelkám, které se o
nás tak dobře starají.

Stále pro nás připravují různé akce, zábavy, promítání, výlety
po okolí, výstavy, návštěvy kostelů a tak dále. Velmi často nás při-
jdou potěšit i děti z mateřských školek i starší děti nám přijdou za-
zpívat hezké písničky. 

V našem pečovatelském domě budeme mít karneval, na který se
velmi těšíme, protože je vždy krásný, překvapí nás různými mas-
kami a je legrace. Při hudbě hned pookřejeme a omládneme. Máme
pohodu a radost a velmi si toho vážíme, protože máme ten nejlepší
pečovatelský dům na světě, kde je o nás tak postaráno a je nám
dobře. A to je zásluha těch našich zlatíček. Ještě jednou velké díky.

Seniorky a senioři z budovy A a B
�

Děkujeme městskému úřadu za krásnou gratulaci k 50. výročí
naší svatby.

Manželé Fléglovi

Společenská kronika
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Společenská kronika
Poděkování Poděkování

Děkujeme Mobilnímu hospici Anežky České, doktorům a se-
střičkám za obětavou péči v kteroukoli hodinu o naši manželku a
maminku Vlastu Černohorskou. Všem patří velké poděkování.
Moc děkujeme, manžel, dcera a syn s rodinou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali pohřební službě p. Picha za
profesionální přístup a vybavení pohřbu naší milé Vlasty Černohorské.

Také všem děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina Černohorská

a

Dovolte mi poděkovat pracovnicím v domě s pe-
čovatelskou službou U Jakuba v Červeném Kostelci,
které pod vedením paní ředitelky Lenky Vlčkové
s pečovatelkou Renatou Drapačovou mé mamince
Marii Volhejnové několik let poskytovaly vzorné
služby s laskavostí a pochopením.

Také děkuji MUDr. Královi a celému personálu Hospice
Anežky České v Červeném Kostelci, kteří se o ni důstojně starali
až do jejích posledních chvil.

Syn Otto Volhejn

a

Děkujeme za projevení soustrasti a květinové dary při posled-
ním rozloučení s paní Vilmou Mundilovou.

Rodiny Mundilova a Nývltova

Děkujeme paní ředitelce a celému kolektivu pečovatelů v do-
mově u Jakuba za krásné odpoledne, které nám připravili 12.
února.

Stáří nám už mnoho radostí nepřináší a oni se tolik snaží vy-
kouzlit úsměv na naší tváři. Vše dělají ve svém volném čase na
úkor rodiny. Patří jim dík.

Obyvatelé pečovatelského domu U Jakuba

Statistika

Počty osob v Červeném Kostelci za rok 2014
V Červeném Kostelci bydlí k 31. prosinci 2014 8391 lidí. 
Celkem se z města odstěhovalo 148 osob – 64 mužů a 84 žen.

Červený Kostelec za své nové bydliště zvolilo 115 osob – 53 mužů
a 62 žen.

Našim občanům se narodilo 89 dětí – 47 chlapců a 42 dívek.
Naposledy jsme se rozloučili se 77 občany Červeného Kostelce –
32 muži a 45 ženami. Z toho v kruhu rodinném přímo ve městě
zemřelo 24 osob. V hospici za rok 2014 zemřelo 286 osob.

V Červeném Kostelci bylo v r. 2014 uzavřeno 21 manželství,
z toho 6 sňatků církevních.

Marcela Kejklíčková, 
Tomáš Kábrt

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín  Církev čs. husitská

V postní době se modlíme pobožnost
křížové cesty: v pátek 17.30 hod. (před mší
sv.), v neděli 18 hod. – se svátostným po-
žehnáním

Příprava na biřmování (bude udělováno
v příštím roce) je vždy ve čtvrtek v 18.15
hod. (v rámci vzdělávání středoškoláků)

6. 3. první pátek v měsíci, mše sv. 7 a 18
hod., od 16 hod. příležitost ke svátosti smí-
ření.
6.–8. 3. postní  duchovní  obnova  farnosti.
Téma: Cesta k tajemství eucharistie – ob-
nova ohně v srdci. (Lk 24,32). Vede P. Ja-
roslav Brož
15. 3. před kostelem po skončení mše sv.:
misijní koláč (zakoupením podpoříte
misie), 18 hod. v kostele prezentace o ži-
votě a službě matky Vojtěchy Hasmandové
(probíhá proces její beatifikace). Hosté: se-
stry z Kongregace Boromejek z Prahy.
19. 3. slavnost sv. Josefa
25. 3. slavnost Zvěstování Páně – při obou
slavnostech mše sv. 7 a 18 hod.
21. 3. začátek přípravy dětí na 1. sv. přijí-
mání, v 9 hod. na faře
29. 3. Květná neděle – začátek Svatého
týdne, při všech mších sv. – žehnání ratolestí

Společenství manželů
V pátek na faře v 19 hod. (po mši sv.) –
6. 3., 20. 3.

Vzdělávání starších středoškoláků
Každý čtvrtek v 18.15 hod. na faře
Vzdělávání dospělých farníků
Každé druhé pondělí v 19 hod. na faře –
2. 3., 16. 3., 30. 3.
Internetové stránky: www.farnostck.cz

Velikonoční bohoslužby
Květná neděle – 7 a 9 hod. Červený Kos-
telec, 11 hod. Boušín, při všech bohosluž-
bách žehnání ratolestí.
Zelený čtvrtek – 18 hod. Červený Kos-
telec, mše sv. na památku poslední ve-
čeře Páně s obřadem umývání nohou. Do
21 hod. adorace u „Getsemanské za-
hrady“.
Velký pátek – 8 hod. modlitba se čtením a
ranní chvály, po celý den kostel otevřen
k tiché modlitbě, 18 hod. Červený Kostelec
– Velkopáteční obřady, 18 hod. Boušín –
Velkopáteční obřady, do 21 hod. adorace u
Božího hrobu
Bílá sobota – 8 hod. modlitba se čtením a
ranní chvály, po celý den kostel otevřen
k tiché modlitbě a adoraci u Božího hrobu
(do 18 hod.), 21 hod. Červený Kostelec –
Velikonoční vigilie.
Boží hod velikonoční – 7 a 9 hod. Červený
Kostelec, 9 hod. Horní Radechová, 11 hod.
Boušín
Velikonoční pondělí – 7 a 9 hod. Červený
Kostelec, 11 hod. Boušín 

Pravidelně
Neděle – 10 hod. Bohoslužby
Pondělí – 18.30 hod. Úvod do Bible
Úterý – 18 hod. Biblická hodina

Postní ekumenické pobožnosti
Každý čtvrtek od 17 hod. – místnost v 1.
patře
Výkladem slova božího poslouží hosté z
ekumeny.

Světový den modliteb
Čtvrtek 5. března od 17 hod..
1) Přednáška Bahamy – přiblížení
země a duchovního života v místě pů-
vodu letošní liturgie – přednáší A. 
Naimanová
2) Pobožnost – vede A. Naimanová 

Shromáždění náboženské obce
Neděle 8. března od 10 hod. 

Velikonoční týden
29. 3. Květná neděle – od 10 hod. bohos-
lužby
2. 4. Zelený čtvrtek – od 18 hod. pesahová
večeře
3. 4. Velký pátek – 15 hod. pašijové čtení
4. 4. Bílá sobota – 19.30 hod. velikonoční
vigilie 
5. 4. Hod boží velikonoční – 10 hod. bo-
hoslužby

Církve
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Město Červený Kostelec zajišťuje ve spolupráci s partnery pro
své občany systém nakládání s komunálním odpadem na svém
území, který spočívá převážně ve sběru a odvozu tohoto odpadu. 

Sebrané množství komunálního odpadu za rok 2014
• Směsný komunální odpad –
netříděný zbytkový odpad z po-
pelnic a kontejnerů: 1159 tun
• Sklo – zelené kontejnery na ve-
řejných prostranstvích: 124 tun
• Plast – žluté kontejnery na veřej-
ných prostranstvích: 145 tun
• Nápojový karton – červené
pytle uložené do žlutých kontejnerů na veřejných prostranstvích: 4 tuny
• Papír – modré kontejnery na veřejných prostranstvích + výkupna
odpadů + školy: 221 tun
• Kov – výkupna odpadů: 492 tun
• Nebezpečný odpad – mobilní sběrna odpadu (první sobota v mě-
síci): celkem za všechny druhy: 13 tun
• Objemný odpad – mobilní sběrna odpadu (ostatní soboty): 113 tun
• Pneumatiky – nejsou komunálním odpadem – mobilní sběrna od-
padu (první sobota v měsíci): 13 tun
• Biologicky rozložitelný odpad – shromažďován v prostoru městské
ČOV: 560 tun

Papír
Jenom prostřednictvím modrých kontejnerů na papír se podařilo

sebrat v roce 2014 přes 49 tun papíru. Na Základní škole V. Hejny
se v roce 2014 podařilo sebrat necelých 40 tun papíru.

V březnu 2014 došlo k rozšíření počtu kontejnerů na papír na ve-
řejných prostranstvích města z 20 na 25 kusů.

Zpětný odběr použitých elektrozařízení
Zpětně bylo odebráno

• 3 tuny chladicích zařízení (chladničky, mrazničky…) v rámci mo-
bilní sběrny odpadů (ostatní soboty),
• 36 kg zářivek v rámci mobilní sběrny odpadů (ostatní soboty),
• 6,5 tuny televizorů a počítačových monitorů v rámci mobilní
sběrny odpadů (ostatní soboty),
• 1,1 tuny ostatních drobných elektrozařízení v rámci mobilní sběrny
odpadů (ostatní soboty),
• 74 bagů malých spotřebičů v rámci červených kontejnerů na ve-
řejných prostranstvích, což odpovídá 3, 7 tunám drobných elektro-
zařízení,
• 98 kusů televizorů a počítačových monitorů v rámci místa zpět-
ného odběru,
• 14 kusů chladících zařízení (chladničky, mrazničky…) v rámci
místa zpětného odběru,
• 17 kusů velkých a malých spotřebičů volně ložených v rámci místa
zpět. odběru a
• 1, 6 tuny ostatních elektrozařízení v rámci místa zpětného odběru.

V září 2014 se uskutečnila v Červeném Kostelci úspěšná soutěž
ve sběru elektrozařízení mezi občany ve spolupráci s kolektivním
systémem ASEKOL. Podařilo se sebrat dalších 215 kusů starých
elektrospotřebičů, převážně mobilních telefonů. Odměněno bylo 15
soutěžících cenami v celkové hodnotě cca 30 tis. Kč.

Textil
V Červeném Kostelci také probíhá sběr textilu pro humanitární

účely (sběrnou první sobotu v měsíci 10 tun) a také prostřednictvím

Děkujeme, že třídíte odpad

Odpady

Mobilní sběrna nebezpečného odpadu
V březnu bude proveden mobilní sběrnou pravidelný sběr ne-

bezpečného odpadu podle čl. 4 odst. 8 obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013 (tj. sběr zbytků spotřební chemie, olejů a tuků, barev, le-
pidel, pryskyřicí a baterií a akumulátorů) a pravidelný sběr elek-
troodpadu podle čl. 4 odst. 9 této vyhlášky (tj. sběr komponentů,
konstrukčních dílů a spotřebních dílů vyřazených elektrických a
elektronických zařízení) v souladu s opatřením rady města č.
2/2014. Dále takto v souladu s tímto opatřením rady města probíhá
také pravidelný sběr vyřazených pneumatik do 5 kusů na osobu:

Přemyslova – u křižovatky 7. března od 8 do 8.30 hod.
U Kaštánku 7. března od 8.35 do 9 hod.
Autobusové nádraží 7. března od 9.05 do 9.30 hod.
Školní 7. března od 9.35 do 10 hod. 

Tento sběr není určen pro objemný a ostatní odpad! Ten je za-
jišťován v dalších sobotách. Nebezpečný odpad s obsahem az-
bestu, tedy i eternit se v rámci mobilní sběrny již nevybírá!

Mobilní sběrna ostatního odpadu
V březnu bude pokračovat pravidelný odvoz odpadu mobilní

sběrnou podle čl. 4 odst. 10 a odst. 12 obecně závazné vyhlášky č.
1/2013 (t.j. sběr objemného odpadu – starý nábytek, odpadní sa-
nitární výrobky apod., a ostatního komunálního odpadu v malém
množství do 100 kg (1 kolečko neobsahující nebezpečné složky –
papír, lepenka, kovy, drátěné sklo, autosklo, textil, jedlý olej a tuk,
barvy, dřevo). Zároveň takto bude probíhat zpětný odběr použitých
elektrozařízení podle čl. 5 odst. 2 výše uvedené vyhlášky (tj. zaří-
zení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotře-
bitelská zařízení, solární panely, elektrické hračky, vybavení pro
volný čas a sporty).

Stolín – u hasičské zbrojnice 14. března od 8 do 9 hod.
Olešnice – u základní školy 14. března od 9.05 do 10 hod.
Lhota – Bří Čapků – křiž. za ZŠ 21. března od 8 do 9 hod.
Lipky – u kapličky 21. března od 9.05 do 10 hod. 
Letná – u křižovatky 28. března od 8 do 9 hod.
Vyšehrad – u hřiště 28. března od 9.05 do 10 hod.

Tento sběr není určen pro nebezpečný odpad a pneumatiky!
Sběr těchto odpadů je zajišťován zvlášť vždy v první sobotu v mě-
síci podle rozpisu. Odvoz a likvidace odpadu je určena pro občany
města (nikoliv pro podnikatelské subjekty).

Upozornění k mobilní sběrně
Pozorně si pročtěte záhlaví tohoto rozpisu, pro jaké konkrétní

odpady je nebezpečný a ostatní svoz určen. Nebudete se muset
vracet domů s odpadem, který vám obsluha sběrny nepřijme.

Odpad musí být předán přímo obsluze mobilní sběrny k ulo-
žení do sběrného automobilu. Jakýkoliv jiný způsob odkládání
odpadu je považován za zakládání černé skládky . 

Není také dovoleno odebírat odpad předaný k uložení do mo-
bilní sběrny. Takovéto případy budou považovány za odcizení. 

Výše uvedené odpady patří do mobilní sběrny a ne ke kon-
tejnerům určených pro odpad tříděný!

Pro použitý textil je určen kontejner Diakonie Broumov na
autobusovém nádraží, který je vyvážen vždy v pondělí a ve
čtvrtek. Je–li kontejner plný, dovezte textil až po jeho vyprázd-
nění a nenechávejte jej ležet vedle kontejneru. Tím dojde k zne-
hodnocení textilu a zůstane nepořádek.

Praktické informace
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speciálního kontejneru 16 tun. Podařilo se sebrat 26 tun textilu.
V říjnu 2014 došlo také k výměně kontejneru na textil za objemnější.

Finance
Provozní běžné náklady systému nakládání s odpadem v roce

2014 činily 5 132 tis. Kč. Příjmy z poplatku za odpady od občanů
činily 3 571 tis. Kč. Ostatní provozní běžné příjmy v odpadovém
hospodářství činily 1 310 tis. Kč. Náklady převýšily příjmy. Rozpo-
čet města na rok 2014 s tím počítal.

Sběrný dvůr odpadů
Již zhruba od roku 2012 se aktivně připravuje realizace nového

sběrného dvora odpadů. První zmínka o nutnosti sběrného dvora
v Červeném Kostelci je již v dnes neplatném Plánu odpadového hos-

podářství města z roku 2004. Náklady na přípravu sběrného dvora
v roce 2014 činily 267 tis. Kč. Je předpoklad otevření v roce 2015.

Na závěr chci říci, že mám velikou radost z každého z vás, který
třídí odpad, který ví, kam který druh odpadu odkládat a kdy. Samo-
zřejmě mám na mysli legální způsoby sběru a odstraňování komu-
nálního odpadu. Spalování odpadu v domácnostech je obecně
zakázáno; podobně i černé skládky jsou nezákonné. Samozřejmě by
bylo nejlepší, kdyby žádný odpad vůbec nevznikal, ale to není
možné. Každý člověk produkuje nějaký odpad. 

Děkujeme všem, kteří mají podíl na takovémto množství vytří-
děného komunálního odpadu. Děkujeme, že k třídění odpadu ve-
dete také své děti. Pomáháte zlepšovat životní prostředí a čistotu
našeho města.

Štěpán Křeček, foto: Tomáš Kábrt

Praktické informace

Diakonie Broumov

NotářkaNabídka práce

Úřední dny JUDr. Heleny Součkové v za-
sedací místnosti MěÚ:

20. března, 17. dubna

Úř. hodiny: 8–11.45 hod., tel. 491 423 256,
e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Sbírky ošacení pro Diakonii Broumov se ko-
nají každou první sobotu v měsíci od 10 do 11
hod. na aut. nádraží. Kdykoliv je také možné
využít kontejner na textil na stejném místě. 
Více na: www.diakoniebroumov.org

Firma Vojtas Jozef, jídelna Olešnice 

přijme kuchaře (kuchařku) 
do vývařovny v Olešnici na plný úvazek –
praxe vítána 
Informace: p. Vojtas Miloš, tel. 732 369
093, e-mail vojtasjosef@seznam.cz.

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

hledá spolupracovníky 
na částečný či plný úvazek.

Požadavky: komunikativnost, flexibilita
Bližší informace: Klára Nosková (kancelář
Sokolská 3, Červený Kostelec, tel. 777 080
985, e-mail skopova.klara@centrum.cz)
Těšíme se na spolupráci!

Městské kulturní středisko přijme na
hlavní pracovní poměr

účetní
Vedení účetnictví příspěvkové organizace

Požadavky: Vzdělání min. ÚS ekonomic-
kého směru, trestní bezúhonnost, znalost po-
dvojného účetnictví, problematiky majetku,
odpisování, fakturace, praxe v oboru, zna-
lost účetního programu Money S3 výhodou.
Nástup: možný ihned po dohodě
Přihláška musí obsahovat: jméno, pří-
jmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo
občanského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce musí být připojen životopis
s údaji o dosavadních zaměstnáních a od-
borných znalostech, výpis z rejstříku trestů
a ověřená kopie o dosaženém nejvyšším
vzdělání. 
Adresa: MKS, Žižkova 365, Červený Kos-
telec 549 41. 
Platové zařazení: 9. třída podle zákona
č. 262/2006 Sb. a NV č. 130/2009 Sb.
Další info: pí Slavíková, 604 897 399, 
slavikova@mksck.cz

KDU-ČSL Č. Kostelec

Jarní bazar
jarního a letního oblečení, 
obuvi, hraček a sportovních potřeb

23.–27. března – sál Grafoklubu
Příjem věcí
Pondělí 23. 3.   8–12 hod. a 14–17 hod.
Prodej
Úterý 24. 3.      8–12 hod. a 14–17 hod.
Středa 25. 3.     8–12 hod. a 14–17 hod. 
Čtvrtek 26. 3.   8–12 hod. a 14–17 hod.
Pátek 27. 3.      8–12 hod.
Vrácení a výplata peněz
Sobota 28. 3.    8–11 hod.
Upozornění! Přijímáme max. 40 ks

Astronomické informace

Slunce: Vstupuje 20. března ve 23 hod. 44
min do znamení Berana. Nastává jarní rov-
nodennost, začíná astronomické jaro.  
Měsíc: Měsíc je 5. března v úplňku, 13.
března v poslední čtvrti, 20. března v novu,
27. března v první čtvrti. Odzemím prochází
5. března (ve vzdálenosti 406 tisíc km od
Země), přízemím 19. března (358 tisíc km).
Přiblížení Měsíce s planetami, tzv. kon-
junkce, nastávají 3. a 30. března (s Jupiterem,
poblíž můžeme vyhledat také hvězdokupu
Jesličky), 12. března (se Saturnem), 22.
března (s Marsem a Venuší). 
Viditelnost planet: Merkur je nepozorova-
telný. Na večerní obloze září nízko nad zá-
padem načervenalý Mars a také nejjasnější
planeta, Venuše. Jupiter je viditelný celou
noc, Saturn vychází kolem půlnoci. 

Zajímavé úkazy: Přelety nejjasnějšího
umělého kosmického tělesa na obloze,
Mezinárodní vesmírné stanice ISS, budou
z našeho území viditelné od 12. března.

20. března dopoledne nastává vzácný
úkaz – úplné zatmění Slunce. Z našeho
území bude viditelné jako částečné, nej-
větší zakrytí sluneční kotouče nastane v 10
hodin 48 minut.

29. března se u nás zavádí letní čas: ve
dvě hodiny středoevropského času se ru-
čičky hodinek posunou o jednu hodinu do-
předu, na třetí hodinu letního času. Letní
čas skončí poslední neděli v říjnu. 

Více informací o úkazech a akcích
hvězdárny najdete na internetových strán-
kách hvězdárny: www.obsupice.cz. 

Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici 

Stomatologická služba

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Koste-
lec, Nové Město n. M.
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.
7. a 8. 3. MUDr. Helena Ansorgová
Sokolská 317,Č. Kostelec, 491 462 800
14. a 15. 3. MUDr. Tomáš Žďárský
Náchodská 240, D. Radechová, 491 424 322
21. a 22. 3. MUDr. Blanka Filipová
Komenského 10, Nové Město nad Metují, 
tel. 491 472 721
28. a 29. 3. MUDr. Blanka Hulánová
Smetanova 144 Nové Město nad Metují,
tel. 491 428 502

Zajímavosti
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Zajímavosti
Saar Gummi Czech

Požár v Saar Gummi Czech na konci
ledna si díky připravenosti a akceschop-
nosti zaměstnanců SGC nevyžádal
přímý zásah hasičských jednotek
zvenku. Hasiči a všechny záchranné
složky přijeli velmi rychle po oznámení
požáru, ale podstatné nebezpečí už bylo
zažehnáno, a tak mohli převzít kontrolu
nad prostorem od zaměstnanců, kteří
požár uhasili sami. K události se vyja-
dřuje generální ředitel SGC Jan Tichý a
připojuje jmenovité poděkování.

Požár u největšího zaměstnavatele v re-
gionu je nepochybně důležitá událost a
musím se jí věnovat, i když bych samo-
zřejmě raději psal o 65 nových pracovních
místech, které jsme vloni vytvořili, nebo
o nových zakázkách, které podporují opti-
mistický výhled pro každého z 850 za-
městnanců, kteří v Saar Gummi Czech
pracují. 

K požáru došlo téměř současně s vydá-
ním minulého čísla Červenokosteleckého
zpravodaje, ve kterém shodou okolností, a
jistě poněkud paradoxně, vyšel článek o
ověření standardů bezpečnosti práce a nad-
standardní požární prevenci v Saar Gummi.

Jak to tedy je, proč hořelo a jak je to s cer-
tifikovanou bezpečností práce?

Pryž vulkanizuje při teplotách okolo 300
°C, zároveň je však hořlavá. Nebezpečí po-
žáru vyplývá z principu, technologie se
proto v maximální míře snaží ochranu proti
požáru automatizovat, na mnoha místech
jsou například záblesková čidla, aby zachy-
tila zahoření hned v počátku. Vůči nebez-
pečí však nikdy nemůžeme být dost
pozorní bez ohledu na (domnělou) technic-
kou dokonalost. Proto necháváme ověřovat
bezpečnost a prevenci přísnými auditory,
proto jsme nad rámec požadavků vybaveni
hasicí technikou, proto je 24 hodin denně
přítomná údržba s vyškolenými pracov-
níky, zajišťujícími požární hlídku. Výsled-
kem je, že se nám podařilo požár
zlikvidovat vlastními silami, že nedošlo
k úrazu ani k těžko nahraditelným škodám.
Příčinou požáru byla souhra několika okol-
ností, z nichž hlavní byla porucha na části
vytlačovací linky.

Možná právě paradoxní časová shoda
požáru následujícího po ověření preventiv-
ních opatření je pro nás o to silnější vý-
zvou. Neplatí žádné alibi „udělali jsme vše,

co jsme udělat měli“. Vždy lze udělat více,
abychom hranice rizika posunuli. Začali
jsme se tomu věnovat ihned po požáru.
Zlepšíme preventivní opatření, zainvestu-
jeme 1,5 milionu korun do dalších technic-
kých řešení, koupíme lepší dýchací
přístroje, ještě lépe proškolíme naše za-
městnance a mnoho dalšího.

Děkuji hasičům z Červeného Kostelce,
Velkého Poříčí i dalším dvěma hasičským
jednotkám a zdravotníkům i policistům za
rychlý příjezd. Poskytl nám jistotu profe-
sionální kontroly a fyzicky vyčerpaní za-
městnanci, likvidující požár v zakouřeném
prostoru, si mohli oddechnout. Jmenovitě
pak děkuji spolupracovníkům, mnohdy
také vašim spoluobčanům, kteří se podstat-
nou měrou podíleli na uhašení požáru a
nesou hlavní zásluhy na úspěšném zažeh-
nání nebezpečí. Jsou to: Michal Bieder-
man, Zdeněk Erlebach, Jiří Hofman ml.,
Petr Laňar, Karel Pozděna, Jiří Probošt,
Martin Šmíd, Petr Vyhnálek a Petr Za-
chariáš. Všem vám děkujeme a omlou-
váme se jak vám, tak vašim rodinám, že
jsme vaši pomoc potřebovali nutně využít. 

Ing. Jan Tichý, generální ředitel SGC

V Saar Gummi uhasili požár sami

Saurer Czech s.r.o.

Společnost Saurer Czech s.r.o. 

se odstěhovala do Náchoda

Společnost Saurer Czech s.r.o. se po
dlouhých letech odstěhovala z Červe-
ného Kostelce. Provoz byl přesunut v po-
lovině února  do Náchoda, do areálu
bývalé přádelny Bartoň.

„Jsme přesvědčeni, že činíme krok
správným směrem a adekvátní kapacita no-
vých prostor, společně s kvalitním záze-
mím, podpoří další rozvoj naší společnosti
a umožní nám vycházet maximálně vstříc
vašim potřebám,“ uvedli v informačním
dopise jednatelé společnosti Ing. Jiří Mert-
lík a Leo Franke.

Nová adresa: Saurer Czech s.r.o., Jugo-
slávská 15, 547 01.

Tomáš Kábrt

Nasněžilo a tak hurá ven, a protože
nám zrovna došly sáčky, řeknu si, ale
však on to sníh přikryje.  Bílá nadílka po
čase roztaje a jaké pak je nemilé překva-
pení stoupnout v plné rychlosti do exkre-
mentu. Pojďme si vyjít vstříc, pojďme
naproti čistému městu!

Několik připomenutí pro majitele psů a
jejich kolemchodící. Každý rozumný maji-
tel psa v našem městě určitě zná obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2008 o pravidlech o
pohybu psů na veřejném prostranství, která
je veřejně přístupná na www.cervenykoste-
lec.cz (kategorie Významné dokumenty).

Je nutné vědět, že malé děti často neod-
hadnou míru a nekoordinují pohyby, psu
mohou způsobit nečekaným pohybem bolest
a ten se přirozeně brání. Děti běhají, křičí,
mávají rukama, psi také běhají, štěkají a ská-
čou. Velcí a těžcí psi mohou poranit dítě ne-
chtěně. Samozřejmě nesmíme zapomenout
ani na to, že na procházku se psem může sa-
motné jen dítě, které dokáže psa plně ovládat
a které je psychicky i fyzicky dostatečně vy-
spělé. Odpovědnost má však vždy dospělý! 

Děti je nezbytné co nejdříve – a to s ohle-
dem na jejich schopnosti chápání – poučit, jak
se ke psu chovat. Slušné chování patří i mezi

základy lidského vychování, a tak k tomu ve-
deme i naše děti. Psům nekoukáme do očí,
zbytečně se k neznámým jedincům nepřibli-
žujeme a neutíkáme před nimi. Mezi základní
dovednosti nejen městského psa patří přiběh-
nout na přivolání, chodit na vodítku, v případě
odložení zůstat na místě a samozřejmě neob-
těžovat kolemjdoucí lidi ani zvířata. Zajištění
kvalitní veterinární péče je samozřejmostí. 

Kromě základního vý-
cviku se majitelé psů věnují
i výcviku odbornému, ať už
v rámci sportovní či lovecké
kynologie.  Nikdy nevíme,
co se může přihodit, uvě-
domme si, že i sebelépe vycvičený pes může
neadekvátně zareagovat (např. vběhnout pod
auto, někomu i nechtěně ublížit). Vychová-
vejme proto své čtyřnohé přátele tak, aby ni-
koho neobtěžovali svým chováním (lidi ani
zvířata ve svém okolí). Na majitele psů zbývá
v neposlední řadě i po svých psích oblíbencích
uklidit již zmíněné exkrementy. Často využí-
vaným způsobem bývá úklid pomocí sáčku,
ve kterém je exkrement vyhozen do nádoby
na odpad. Tento způsob je považován za jed-
noduchý, hygienický a dostupný pro všechny,
kdo venčí své psy.         Ing. Hanka Škodová

Se psy ve městě aneb jak spolu vyjít (na procházku)?

Životní prostředí
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Muzejní depozitář

Ve výčtu významných výročí v r. 2015
má vlastivědný spolek také dvě výročí
červenokosteleckých divadelních ochot-
níků. 150 let od ustavení spolku divadel-
ních ochotníků (1865). A také 90 let od
otevření našeho kamenného Tylova di-
vadla, postaveného ze sbírek (1925). 

V muzejním depozitáři máme oddělení
vzácných sbírek (papírová krabice), kde je
mj. pokladní kniha spolku divadelních
ochotníků v Červeném Kostelci z let 1869–
1892. Tak například je tam informace, že v r.
1869 činil příjem 412,80 a výdej 412,80. 

Velice stručně z historie: Začátek 19. sto-
letí, to je doba začínajícího národního obro-
zení. Pláteníci přivážejí ze svých cest
pokrokové myšlenky. V našem městě např.
bohatí bratři Machové. František dal popud
pro začátky divadla. 

Rok 1809 – hrálo se nepravidelně v hos-
tinci pana Hůlka, dnes hotel Černý kůň. A to
až do roku 1831. V roce 1831 vyhořelo
téměř celé město. Pamatujeme – panský
myslivec střílel u velkého rybníka kachny a
jedna ze střel podpálila chalupu. Po požáru
ochotničení načas přestalo. Přišel rok 1848
a to už víme, že se zase hrálo v hospodě U
tří tatrmanů na náměstí. Dnes Elektro Jurá-
nek. Vznikla zde myšlenka vytvořit sku-
tečný spolek. V roce 1865 byl pod názvem
„Spolek divadelních ochotníků v městysi
Kostelci“ úředně potvrzen.

Velkým podporovatelem byl v té době
kostelecký farář páter František Körner a
také akademický malíř Gustav Vacek
(1821–1894). Sám maloval kulisy a také

hrál divadlo. Postupně se už v té době bu-
dovalo jeviště – divadelní sál – v hostinci U
Buršů. Později byl tento hostinec přejmeno-
vaný na hotel U města Prahy. Proč Praha?
Oponu totiž maloval malíř Šrůtek a nama-
loval ji jako pohled na Prahu. 

Nastala doba intenzivního hraní, až přišel
znovu požár. 14.srpna 1910. Bylo slyšet
z mnoha stran: „Hoří – hotel Praha hoří“. Tak
a bylo vymalováno. Nájemcem hotelu byl pi-
vovar a ten neměl pochopení. Postavil znovu
hotel. Ten neprosperoval, a tak byl zane-
dlouho zrušen. Krušná doba. Ochotníci hráli,
kde se dalo. Taky ve Dvoraně u Chrásků, v li-
dovém domě, ale často taky v přírodě. 

Hrálo se stále, tedy i v průběhu I. světové
války. Čím větší jsou těžkosti, tím větší je
touha. Podařilo se v roce 1921 říci rozhodné
slovo - není čas jen mluvit, nutno přistoupit
k činům. A začala sbírka s cílem postavit si
své vlastní divadlo. Celé město s tím žilo. 

Domovní sbírky, spolky, v restauracích
kasičky. V anonymní soutěži o vypracování
projektu zvítězil architekt Robert Dvořáček
z Červeného Kostelce. Stavět se začalo 14.
5. 1924 a dokončeno bylo 25. 10. 1925.
V tento den odpoledne se hrála Lucerna
k poctě Mistra Aloise Jiráska. Večer pak hra
Loupežník od Karla Čapka. V této hře vy-
stoupila herečka Národního divadla Olga
Scheinpflugová, pozdější manželka Karla
Čapka. V roce 1926, tedy 12. července, na-
vštívil divadlo prezident Československa dr.
T. G. Masaryk. 

Přišla nacistická okupace a tvrdá cenzura.
Pak už šel život divadelního spolku v duchu

komunistického režimu. Dočetl jsem se, že
v divadelním spolku hostoval nejen Martin
Růžek, ale i například Stanislav Zindulka,
Jiří Klem, Josef Bek. 

Červenokostelecký divadelní soubor má
6 nositelů nejvyššího divadelního ocenění
Zlatý odznak J. K. Tyla: Miloš Labík, Josef
Hruška, Jiří Kubina, Emilie Dynterová, Mi-
roslav Čermák, Jaroslava Kejzlarová. Za
vlastivědný spolek přeji divadelním ochot-
níkům stále hodně dobrých nápadů, opti-
mismu a štěstí na dobré lidi kolem sebe.

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar 

Prameny: E. Dynterová, J. Kejzlarová:
Almanach Spolku divadelních ochotníků,

Fr. Drahoňovský, J. Pinkava: Červený
Kostelec – město bohatých tradic

Motto: Optimismus je nejpříjemnější formou odvahy 

Jídelna ZŠ V. Hejny si dovoluje předlo-
žit nabídku na stravování v příjemném
prostředí a s milou obsluhou: Vaříme
obědy a máme výběr ze dvou jídel, ke kte-
rým je společná polévka, doplněk ve
formě zeleninového nebo ovocného salátu,
moučníku, mléčného výrobku – jogurt či
šlehaný tvaroh –, kusové ovoce a nápoj.

Stravovat se je možné přímo ve školní
jídelně V. Hejny, Komenského ul. 243,
Červený Kostelec v časech stanovených
vnitřním řádem pro cizí strávníky:

11–11.35 hod. – výdej do jídlonosičů
11–11.35 hod. – stravování ve šk. jídelně
12.05–12.30 hod. – stravování ve šk. jídelně
13–13.30 hod. – stravování ve šk. jídelně

Dále obědy vyvážíme. Expedice ze školní
jídelny je mezi 9.45 a 10.15 hod. Pro vývoz
obědů je nutné mít vlastní gastronádoby růz-
ných velikostí, včetně termoobalů, do kterých
se vše ukládá, a várnice, a to vše výměnou.

Cena celého oběda: Kč 53,–
V případě zájmu o naše obědy nás kon-

taktujte na telefonním čísle 491 463 324
nebo e-mailem jidelna@zsck.cz. Bude
nutné též uzavřít smlouvu o stravování.

Děkujeme a těšíme se na nové strávníky.

Školní jídelna neslouží jen dětem

Den otevřených dveří
Čtvrtek 2. dubna 15–18 hod. 
Školní jídelna při ZŠ V. Hejny srdečně

zve všechny rodiče, přátele školy a občany
města na den otevřených dveří a výstavu
dětských prací.

Program
Od 15 hod. bude možné nahlédnout do

prostorů školní kuchyně a jídelny.V jídelně
proběhne ochutnávka našich pokrmů.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv šk. jídelny

Školní jídelna

Z historie

Školy

Foto: O. Nermuť
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Klub asistentů

Dobrý Anděl
Ve dnech 11. a 12. prosince prodávali čle-

nové klubu asistentů vánoční srdíčka, která
jsme napekli v průběhu minulého týdne.
Srdíčka ke koupení jsme nabízeli uvnitř
naší školy, ale i ve městě lidem, které jsme
potkali, nebo v různých obchodech.

Výtěžek z této akce půjde z velké části
do nadačního fondu Dobrý Anděl a za zbylé
peníze se koupí granule a krmivo pejskům
do útulku. 

Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli
těm, kteří to potřebují. Prosíme vás, abyste
se do této akce zapojili i v příštích letech,
protože se určitě bude opakovat. 

Foto: klub asistentů

Vánoční soutěžení
Ve čtvrtek 18. prosince zorganizovali

asistenti na 1. stupni ZŠ v Horním Kostelci
vánoční soutěžení spojené s povídáním o
slavení Vánoc v různých zemích. Nám – a
doufáme, že i dětem – se akce moc líbila a
děkujeme všem, kteří se na ní podíleli.

Školní družina

Výlet do Jaroměře
V době jarních

prázdnin připravily
vychovatelky šk.
družiny pro děti
výlet. Cesta vla-
kem do Jaroměře
uběhla rychle a
v městském muzeu
nás už očekávali.
Dozvěděli jsme se,
proč vůbec muzea
jsou.  Nejprve jsme si prohlédli výstavu
scén loutkových divadélek a potom zhlédli
pohádku Jak se Honza naučil bát. Výstava
i pohádka se všem moc líbily.     Wichová

Školy

Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci
Nedokážeme odhadnout, do jaké

míry si letošní zima bude ještě pohrávat
s počasím v měsíci březnu. Nicméně
doufáme, že si užijete dostatek sluníčka
a nadcházející jaro vám přinese dostatek
energie a pohody do dalších dnů. Bude
čas vyrazit na procházky do probouze-
jící se přírody, prohlédnout si pučící
rostliny a stromy a poslechnout si zpěv
vracejících se ptáků. Alespoň v to dou-
fáme, pokud si to zima nerozmyslí.

Letošní turistickou sezonu můžete směle
zahájit výlety na nově zbudované rozhledny
v našem okolí (Markoušovice, Žernov, Sla-
víkov, Čapí vrch). Tyto rozhledny jsou ote-
vřeny celoročně, pouze je nutné dbát osobní
bezpečnosti. O těchto nových rozhlednách,
a nejenom o nich, si budete moci přečíst
v připravovaném vydání turistických novin

Kladské pomezí. Noviny vyjdou na přelomu
dubna a května, nicméně již nyní probíhá je-
jich aktivní příprava.

Č.  Kostelec, stejně jako Kladské pomezí,
se aktivně účastnil veletrhu cestovního ruchu
v Praze (19.–22. 2.) a bude se také účastnit
veletrhu cestovního ruchu InfoTour v H.
Králové (13.–14. 3.). Při této příležitosti při-
pravila Branka o.p.s., destinační společnosti
pro turistickou oblast Kladské pomezí, nové
image materiály celé této oblasti, které vám
jsou v našem infocentru k dispozici zdarma.
Stejně jako aktuálně nově vydané katalogy
ubytovatelů v celém Kladském pomezí.

A budete-li chtít vyrazit za kulturou –
například na koncerty, divadla, muzikály
apod., neváhejte nás kontaktovat. 

Probíhá u nás předprodej na divadelní
představení v rámci březnového Divadelního

festivalu, jakož i prodej vstupenek na první
divadelní představení v rámci divadelního
předplatného tohoto roku. Prodáváme vstu-
penky nejen na červenokostelecké a náchod-
ské akce, ale i akce odehrávající se v celé
ČR, a tak vám rádi pomůžeme s výběrem.

Cestovní a informační centrum naleznete
v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici
654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100
657, 724 088 587, případně je možné využít
naše e-maily: info@casur.cz, info@cerve-
nokostelecko.cz či naše webové stránky:
www.cervenokostelecko.cz, www.123za-
jezdy.cz, www.123vstupenky.cz. A samo-
zřejmě nás naleznete i na Facebooku,
Twitteru či Google+. 

Ing. Roman Kejzlar, Ing. Bronislava
Kejzlarová (IC Červený Kostelec)

Tip na výlet

Na výlet na novou rozhlednu (2014)
nad Slavíkovem u Náchoda se můžeme
vydat pěšky z Č. K., doporučujeme využít
klasického turistického a cykloturistic-
kého značení. 

Cestu zahájíme na aut. nádraží, odkud se
vydáme po zelené turistické trase směrem
Havlíčkova ul., Sokolská ul., ul. Koubovka
a Náchodská ul., dále odbočíme do ul. Letná
až nahoru na Vyšehrad. I nadále budeme po-
kračovat po zelené tur. trase a cestou mezi
poli projdeme kolem památníku na Konči-
nách a Burdychova stavení až na rozcestí
Kostelecké Končiny. Tady budete i nadále
pokračovat po zeleném tur. značení, které
vás dovede až k rozcestí Nad Zbečníkem a
k nedalekému pěchotnímu srubu T-S 5 U

Křížku. I nadále budete pokračovat po ze-
lené tur. značce, až dojdete ke křížení s čer-
venou tur. značkou v ul. Smetanova
(Hronov) a vydáte se vzhůru po červené tur.
značce kolem evangelického kostela a roz-
cestí Studénky až nahoru na Signál. Zde,
hned vedle pěchotních srubů (Kota 1A a
1B), naleznete nově zbudovanou rozhlednu.

Vrátit zpět se můžete po stejné trase, pří-
padně můžete využít trasu kolem Hadí hory
a Špinky (také cca 10 km). Zde se vrátíte po
červené tur. značce zpět na rozcestí Stu-
dénky, kde odbočíte vlevo na žluté tur. zna-
čení a půjdete dolů směrem k rozcestí Horní
Radechová. Pokračujete dále po žlutém tur.
značení až k rozcestí U Čertoviny u Kozá-
kova kopce. Odtud i nadále půjdete po žluté

až na hráz rybníka Špinka, kde se můžete
napojit na červené tur. značení a po břehu
Špinky, hráze rybníka Brodský a les Občinu
přijdete zpátky do Červeného Kostelce.

Zajímavá místa na trase: Červený Koste-
lec, Končiny, Pěchotní srub T-S 5 U Křížku,
evangelický kostel v Hronově, pěchotní
sruby Kota 1A a 1B, rozhledna Slavíkov,
Horní Radechová, rybník Špinka, rybník
Brodský, studánka v Občině. 

Délka trasy: cca 20 km

(Ing. R. Kejzlar, IC Č. K. s využitím
Zimních map – Zima v Kladském pomezí.

K zakoupení v IC Červený Kostelec )

Výlet přes Končiny a Hájek k rozhledně na Slavíkově 

Infocentrum
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Zimní čas v básních Jana Skácela 

a v dílech kosteleckých dětí 

Pro první čtvrtinu nového roku byla pro prostor knihovního prů-
jezdu zvolena výstavka s námětem zimy. Práce dětí z výtvarného
oboru základní umělecké školy jsou zde zastoupeny dvěma sou-
bory. První reaguje na zimní čas v prostředí města, druhý se po-
kouší ztvárnit téma benátského karnevalu, tedy varianty
staročeského masopustu. 

Dětská dílka jsou doplněna výběrem z básní vynikajícího mo-
ravského básníka Jana Skácela (1922–1989).  Jsou zde představeny
dvě jeho uspávanky pro děti i básně určené pro dospělé čtenáře. 

Setkávání s Katkou Jirouškovou a dalšími
19. 3. od 18 hod. Nastal čas Odvahy. Začněme jednat a po-

stavme se čelem k věcem, které jsme odkládali. Březnový pro-
gram pořádaný ve spolupráci s městskou knihovnou

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod.

Probíhá již 6. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zá-
bavným způsobem něco dovědět! (Upozorňujeme členy klubu i
veřejnost, že na některých nákladnějších programech bude vybí-
ráno vstupné.)

2. 3. Rodiče a děti – jak se vzájemně ovlivňují – beseda s paní
Marií Kadaníkovou. 

9. 3. Drbečky z půjčovny duší – povídání a čtení z knihy Vlas-
timila Brodského 

16. 3. Zajímavý pohled na naše vztahy skrze čínský Penta-

gram. Na základě jednoduchého principu přírody pochopíme, jak
se ke svým vztahům stavět, abychom se v nich našli my i naši
blízcí. Beseda s paní Annou Birke-Semerákovou.

23. 3. Bruggy – perla Belgie a Jeho Veličenstvo Londýn –
cestopisné povídání pana Zdeňka Nývlta s promítáním filmu. 

30. 3. Vladimír Menšík – Smích a slzy – beseda nad knihou,
kterou uspořádala a vydala Slávka Kopecká.  

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba 

Úterý 3. března od 9 do 10 hod.

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

Konat se bude ve čtvrtek 5. a 19. února od 16 do 18 hod. (Ně-
které vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát v knihovně
v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež a některé je možno za-
půjčit pro vaše rodinná vědomostní klání.)

Klubáč – úterní podvečerní kluby pro děti – od 17 do 18 hod.

Srdečně vás zveme do oddělení pro děti a mládež. 
3. 3. Klubáč s knihou Teta to plete (autorka: Ivona Březi-

nová) V předvečer návštěvy paní spisovatelky Březinové v naší
knihovně si pohrajeme s její knihou popletených pohádek. Po-
kusíme se vymyslet neobvyklé prostředí pro četbu a reagovat
na aktuální Týden čtení, letos s podtitulem „Čtení sluší kaž-
dému“.

10. 3. Klubáč s knihou Kouzelný polštář (autorka: Kateřina

Sechovcová) S překrásnou obrázkovou knihou se přeneseme do
říše fantazie. Cílem tohoto Klubáče bude vytvořit originální kni-
hotvory a s nimi se zapojit do výtvarné soutěže Zlaté dítě. 

17. 3. Klubáč s knihou Jak jsem byl malej (autor: Stanislav

Juhaňák) Ukázkami z této vtipné knihy se přeneseme do dětství
vašich rodičů. Jaké to asi bylo, když se společně se školou chodilo
k zubaři? Jak to vypadalo, když měli doma vlastní ZOO nebo když
dostávali poznámky?

24. 3. se Klubáč konat nebude.

31. 3. Klubáč s knihou Vyrábíme přáníčka (autorka: Char-

lotte Stowell) V předvelikonočním Klubáči se výtvarně vyskota-
číme. Mám pro vás připraveny staré gumové válečky, spoustu
papíru a barev.

Začínáme vždy v 17 hod. Přijďte všichni, koho zvolená témata
zaujmou, byť by byl v Klubáči poprvé.

Příjemný sváteční Březen – měsíc čtenářů 

vám z knihovny přeje Marcela Fraňková

Městská knihovna

Vážení čtenáři a přátelé červenokoste-
lecké knihovny, 

tento měsíc patří vám – čtenářům,
proto je i pro nás v knihovně mimořádně
důležitý. Je to měsíc, kdy si snad ještě
více uvědomujeme, jak jste pro nás důle-
žití. Chceme vám vyjít vstříc jak nabídkou
knih, tak i dalšími doprovodnými pro-
gramy, které vám rozšíří vědomosti, po-
těší dušičku a nakonec i její obal. Jak
dokládá známý myslitel Sokratés ve svém
citátu: „Tělo je pouze obalem duše – když
je duše zdravá, je i tělo zdravé, onemocní
– li duše, onemocní i tělo.“ Často si stě-

žujeme na uspěchanou až bláznivou dobu,
která má opravdu největší dopad na psy-
chiku lidí, narušuje jejich vzájemné
vztahy a ničí někdy i to nejcennější, co
mohou lidé skutečně vlastnit – jejich
zdraví. Proto chceme alespoň trošku při-
spět k tomu, abyste si v měsíci čtenářů
mohli vytvořit co nejvíce času pro sebe,
pro svoji dušičku a také pro ty, kteří jsou
vašimi nejbližšími, kteří jdou s vámi tou
neklidnou dobou a dodávají vám pocit
štěstí a radosti. Čtenářské potřeby jsou
velmi různorodé a nelze na tomto místě
nabídnout přesně to, co by každému z vás
udělalo největší radost. Dovolila jsem si
proto vybrat pouze dvě knihy, které
mohou posloužit rodičům a prarodičům.
Posuďte je sami. První z nich se jmenuje
Cesty ke čtenářství s podtitulem Vyprá-
vějte si s námi. Autorkou je Květuše Le-
pilová, vydalo nakladatelství Edika.
Druhá je z pera Olgy Černé a vyšla v na-
kladatelství Portál pod titulem Čtení není
žádná nuda, Náměty k rozvíjení čtenářské
gramotnosti a radosti ze čtení. V knihovně

pak na vás samozřejmě čekají i další zají-
mavé tituly. 

A jeden dárek je připraven pro červeno-
kostelecké školáky. V rámci „Března – mě-
síce čtenářů“ se 4. a 5. března v knihovně
setkají s paní spisovatelkou Ivonou Březi-
novou.

Otevírací doba dospělí

Po   9–12, 13–18 hod.
Út   9–15 hod.
St    zavřeno
Čt   13–18 hod.
Pá   9–12 hod.
So   8.30–11 hod. 
       (včetně prázdnin) 
Otevírací doba mládež 

Út   9–17 hod. (prázd. 9–15 hod.)
Pá   12–17 hod.
Kontakt

491 463 384, 602 880 480
info@knihovnack.cz
web: www.knihovnack.cz

Městská knihovna

Zveme vás do knihovny
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Městská knihovna
Noc s Andersenem 2015

Pátek 27. března 17–22 hod. 
I letos se červenokostelecká knihovna připojí k již tradiční mezi-

národní akci Noc s Andersenem. Pokud máte rádi knihy a příběhy,
pak vám prozradíme, že letošní knihovní noc bude inspirovaná kni-
hou O Vendulce a drakovi. O dobrodružství a čtení jistě nebude
nouze. 

Děti, které by chtěly prožít zajímavý večer, je nutno do 10. března
přihlásit v oddělení pro děti a mládež u paní Hany Novákové. 

Upozornění!
V souvislosti s přípravou Noci s Andersenem skončí půj-

čovní hodiny v tento den již v 15 hodin. Čtenářům i jejich rodi-
čům se omlouváme. 

Břetislav Kafka a jeho odkaz
Čtvrtek 19. března od 16 hod. – ateliéry Břetislava Kafky
Na čtvrtek 19. března je při-

pravena netradiční akce pro kos-
teleckou veřejnost v prostoru
Kafkových ateliérů, které done-
dávna sloužily k restaurování a
opravám cenných součástí chrá-
mových interiérů a památek. 

Veřejným čtením z Kafkova
díla si připomeneme jeho světově proslulou osobnost parapsycho-
loga, vědce, léčitele a v regionu známého sochaře. 

Akce je připravena s laskavým svolením a pomocí rodiny Bře-
tislava Kafky. Vystoupí pan Pavel Labík. Vstup volný. 

V čase pololetních prázdnin náš oddíl
pořádá už pěknou řádku let lyžařské
soustředění. Vždy v tento čas náš modrý
autobus naloží celý oddíl, kupu batohů,
pěknou otýpku lyží a jiných prkýnek. To
vše pak vyklopí po jedné a půl hodince
jízdy před kouzelnou školou na Benecku. 

Ta škola je tedy úplně normální, ale je
kouzelná tím, že nám už spoustu let zapůj-
čuje své prostory, které se stávají naší jídel-
nou, ložnicí a po večerech se proměňují
v kouzelný svět. Třeba v království plné ry-
tířů a šašků, cizí planetu, nebo v letadlo
společnosti Bum Bác, řízené slepým pilo-
tem. A taky tím, že stojí v kraji hor a sněhu
a je od ní na sjezdovky jen tak daleko, co
by Mačot sněhovou koulí dohodil. 

A na těch sjezdovkách pak jezdíme a
jezdíme. Najezdíme vždy při celodenním
lyžování spoustu kilometrů a z nelyžařů se
postupně stávají lyžaři a z obyčejných ly-
žařů skvělí králové sjezdovek. Večer ještě
pořád nejsme unavení, a tak si všichni spo-
lečně užíváme netradiční dobrodružství.
Letos se nám škola proměnila v podpalubí
ztroskotané lodi a v tajuplný ostrov plný
čar, kouzel, vúdú panenek a trochu „přit-
roublých“ domorodců.

Vše jsme zvládli díky předcházejícímu
tvrdému výcviku ve zdraví a v pohodě. Při
závěrečném závodu jsme si poměřili nejen
síly, ale i časy. Takže můžeme říci, že zví-
tězili opravdu ti nejlepší z nejlepších. A to
v kategorii plavčíků Žabák (Jakub Kozák)

a v kategorii „old boys“ Pajda (Patrik
Frýba). 

V neděli odjíždíme trochu unavení,
nohy bolí, ale jako vždy to bylo fajn. 

Za všechny kadety s lyžařským 

pozdravem „Ať to fičí“ admirál Míra

Kadetské zimní soustředění

Klub českých turistů

KČT Červený Kostelec hodnotil svou
činnost v roce 2014 na výroční členské
schůzi 23. ledna v malém sále Divadla
J. K. Tyla. Výroční schůze se zúčastnili
jako hosté starosta Rostislav Petrák,
místostarosta Richard Bergmann, zá-
stupce oblastního výboru KČT Petr
Škrdla a pětičlenná delegace PTTK
z partnerského města Ząbkowice Śląskie.

Ze zprávy o činnosti, kterou přednesl
předseda Otto Ressl, bylo jasné, že turisté
v Červeném Kostelci nezahálejí. V roce
2014 bylo uspořádáno v oblasti pěší turis-
tiky 73 akcí, kterých se zúčastnilo celkem
927 osob a celkem se ušlo 11 761 km. Také
týdenní cykloputování Podorlickem, pod
vedením Drahy Vajsarové, za účasti 19 cy-
klistů, kteří ujeli více než 300 km, bylo ve-
lice zdařilé. V rámci již 19. roku vzájemné
spolupráce s PTTK Zabkowice byly uspo-
řádány během roku 2 zájezdy do Polska.

Na jaře jsme navštívili Cieplowody, Ostrou
Goru a nádherné Arboretum ve Wojslawi-
cích, jehož návštěva opravdu stojí za to. Na
podzim to pak byl zájezd do Sklar, kde
jsme navštívili štolu dolu Robert, ve kte-
rém se těžily drahokamy. Součástí tohoto
zájezdu bylo setkání s polskými turisty u
Ksiazecego kamene a návštěva Sulislawic.
Pro naše přátele ze Zabkowic jsme zajistili
3 denní pobyt a program v rámci 60. MFF.
Dále byly také zajištěny, a to včetně pro-
gramu, dva dvoudenní zájezdy polských
studentů.

Po přednesení plánu práce na letošní
rok se diskutovalo na daná témata. Během
jednání VČS byl také ohodnocen ke svému
nadcházejícímu životnímu jubileu p. Pavel
Bergmann, který v KČT působil jako před-
seda celých 29 let.  

Závěr VČS červenokosteleckých turistů
patřil nejen kvalitnímu občerstvení. Byl

promítnut hodinový sestřih z cest z Tater a
Krkonoš, který, včetně zvuku, velice
vkusně sestavil pan Zdeněk Nývlt, jemuž
za to patří dík všech zúčastněných.

Přejeme si, aby činnost KČT v Červe-
ném Kostelci i v letošním roce přinesla
opět radost nejen našim členům, ale také ši-
roké kostelecké veřejnosti. 

O. R., 

foto: Lubomír Vondráček

Klub českých turistů v r. 2014

Spolky, organizace
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Zúčastnili jste se někdy velké soutěže Člověče, nezlob se

a karnevalu v pečovatelském domě?

Hru Člověče, nezlob se zná téměř
každý. Proto ani našim seniorům není
vzdálená. Pro zkrácení dlouhých zimních
únorových dnů naše pečovatelská služba
vyhlásila již druhý ročník této velké sou-
těže. 

Potěšil nás velký zájem, vždyť s ne-
obvyklým zápalem soutěžilo pět skupin. Ví-
tězové jednotlivých skupinek se ve finále
spolu utkali a po dvou hodinách stále nebyl
určen vítěz. Nakonec se jím stal rozzářený
pan Balcar. Bylo zajímavé zpovzdálí sledo-
vat jednotlivé soutěžící, s jakým nasazením
a s jakou velkou touhou se snažili v této hře
vyhrát. Při vyhazování figurek se nikdo ne-
zlobil a všichni se u toho zasmáli a příjemně
pobavili. Každý zúčastněný obdržel cenu
útěchy a absolutní vítěz byl obdarován ori-

ginálním dortem ve tvaru hry Člověče, nez-
lob se, který rozdělil všem.

Jako každý rok, tak i letos jsme jedno
únorové odpoledne mohli prožít na pohád-
kovém ostrově, kde jsou jen pohádkové by-
tosti a všude je smích a veselí. Ano nemýlíte
se, ve společenské místnosti našeho pečova-
telského domu byl uspořádán velice oblí-
bený karneval, který zahájila Zlatovláska.
Hned v úvodu byly představeny všechny
masky, jako například princezna Krasomila,
veselý Pepík, dáma ze Lhoty, vlk s Karkul-
kou, šašek, komár, pavouk, Pinokio a další.
Celé veselé odpoledne doprovázel svým
zpěvem pan Vlad. Kábrt, tentokrát v převle-
čení za milého psíčka. Vyvrcholením večera
bylo vystoupení známé osobnosti v převle-
čení za Dana Nekonečného s jeho družinou.

Nechyběly ani jeho známé ohnivé efekty.
Další milou návštěvou byla Marie Rottrová,
která byla svým zpěvem k nerozeznání od
té pravé. Sklidili velký úspěch. V závěru po-
rota vyhodnotila nejlepší masky, kterými se
stala princezna Krasomila a vlk s Karkul-
kou. Jako vždy nechyběla soutěž o ceny.
Spokojenost nám byla odměnou. Snažíme
se, aby naši senioři neměli dlouhou chvíli a
aby se stále měli na co těšit.

Text i foto: Lenka Vlčková

Pečovatelský dům U Jakuba

Vlastivědný spolek na březen připra-
vuje dvě společenské akce: promítáním
fotografií z expedice Koločava s názvem
„Slunce vychází nad Koločavou“ 12.
března od 16 hod. v městské knihovně a
velikonoční výstavu s názvem „Veliko-
noce v nás a za hranicemi“ (26. března –
6. dubna). Více o těchto akcích si přečtete
v rubrice Kurzy, volný čas (promítání fo-
tografií) a Kalendárium akcí (výstava).

Vlastivědný spolek také pomáhá s přípra-
vou 40. výročí úmrtí generála Jana Krato-
chvíla (úmrtí 15. 3. 1975). Právě na neděli
15. března připravuje město Červený Kos-
telec jako hlavní pořadatel vzpomínkovou
akci spojenou s besedou a výstavou k této
významné červenokostelecké osobnosti. Po-
drobnosti o této akci přináší tento zpravodaj
(Kalendárium akcí).

Jak jsme již avizovali v minulém čísle
zpravodaje, jsme nuceni od letošního roku
změnit systém konzultačních dnů v rámci
muzejního depozitáře, který funguje v mul-
tifunkčním centru městské knihovny. Nově
jsou konzultační dny (kdy je muzejní depo-
zitář bezplatně otevřen pro veřejnost) reali-

zovány každou sobotu, a to od 9 do 11 hod.
I nadále samozřejmě zůstává možnost indi-
viduálních konzultací po vzájemné do-
mluvě. Budeme samozřejmě rádi, pokud
využijete této možnosti a navštívíte nás
v muzejním depozitáři.

A samozřejmě uvítáme jakékoliv histo-
rické písemnosti, fotodokumentaci či jiné in-
formace k našemu regionu, významným
osobnostem či rodákům města nebo událos-
tem města. Myslíme si, že je třeba zachová-
vat tyto informaci pro budoucí generace. 

Informace o činnosti vlastivědného
spolku jsou pravidelně zveřejňovány v naší
vývěsní skříňce, kterou naleznete přímo na
náměstí T. G. Masaryka vpravo od prodejny
Elektro Juránek. Věříme, že i tato vývěsní
skříňka vám (ať jste či nejste členy vlasti-
vědného spolku) více zpřístupní informace
o činnosti našeho spolku.

Již nyní se těšíme na setkání s vámi a pře-
jeme mnoho příjemných dní.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

Vlastivědný spolek

Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec informuje

V návaznosti na
nadcházející vý-
znamná výročí
v roce 2015 se ob-
racíme na širokou
veřejnost s žádostí
o zapůjčení, pří-
padně darování fo-
t o d o k u m e n t a c e
a dobových písemností do sbírek mu-
zejního depozitáře spolku. Vděčni bu-
deme samozřejmě i za případné ústní

informace, které rádi zdokumentu-
jeme.  Především hledáme následující
témata:

• Generál Jan Kratochvíl (dobové
fotografie, dokumentace z doby jeho po-
bytu v Červeném Kostelci, případně i
výpovědi osob z osobních kontaktů)

• 70. výročí ukončení 2. sv. války
(info o době okupace, období 2. sv. války)

• Vydávání vlastivědného sborníku
Rodným krajem (rukopisy, kresby, do-
kumenty k historii sborníku).

Výzva: Hledáme dobové fotografie a písemnosti!

Rybáři

Rybářská 

členská schůze

Sobota 21. břez-
na od 9 hod. – malý
sál Div. J. K. Tyla

Zveme vás na
členskou schůzi MO ČSR v Červeném
Kostelci. Občerstvení zajištěno. Účast po-
vinná. Petrův zdar.        Srdečně zve výbor

V únorovém zpravodaji byla chybně 

uvedena hodina připravované členské

schůze (19 hod.). Za potíže spojené

s touto chybou se omlouvám. T. Kábrt
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Program
Středa 11. 3. od 17.15 hod. Po únoro-

vém setkání s homeopatkou Kateřinou
Hofmanovou na téma Vědomé žití ve
zdraví o energetické medicíně připravu-
jeme i na středu 11. března od 17.15 hod.
ve skladu spěšnin na vlak. nádraží zajíma-
vou přednášku na téma Co se rozumí pod

pojmy dimenze 3D, 4D a 5D.
Středa 25. 3. od 17.15 hod. Pravidelná

schůzka členů spolku v salonku restaurace
sokolovna.

VS

VoSLI v Jednotě

V březnu plánujeme dva zájezdy do
Prahy. První mimořádný  ve čtvrtek  12.

března na zhlédnutí výstavy Hrady a
zámky objevované a opěvované v Jízdárně
Pražského hradu a návštěvu Muzea gastro-
nomie a Leteckého muzea ve Kbelích.
Druhý plánovaný zájezd pak ve středu 18.

března s exkurzí ve výrobě svíček firmy
RODAS v Šestajovicích u Prahy a ná-
vštěvě Divadla U Hasičů při televizním na-
táčení dvoudílného pořadu TV Barrandov
Sejdeme se na Cibulce (87.díl Petra Janů a
její přátelé).

Čk. důchodci

Městské kulturní středisko

Měsíc jara je tu a je plný zajímavých
akcí, na které bychom vás rádi pozvali. Za-
hájíme ho tradičním Divadelním festiva-
lem, kdy na pět dní ožije Divadlo J. K. Tyla
divadelním ruchem. Za veškeré organi-
zační subjekty mohu říct, že bychom byli
velmi potěšeni, kdybyste se jeho součástí
mohli stát i vy. Zároveň už během festivalu
proběhne první „ochutnávka“ divadelních
oslav, které budou během roku rozděleny
do dvou programových bloků (v červnu a
říjnu). Následující týden se v sobotu mů-
žete potěšit  uměleckým zážitkem v po-
době koncertu Police symphony orchestra,
který neztrácí nic ze svého elánu a působ-
nosti, v neděli si pak přijďte zatančit spo-
lečně s kapelou Relaxband od 17 hod. do
sokolovny. Ve středu 18. března navštíví
Kostelec profesionální fotograf a výborný
vypravěč p. Ctibor Košťál, který nás virtu-
álně provede podzimním Norskem, kde

strávil se svými přáteli měsíc cestováním
(a samozřejmě fotografováním). V pátek
27. března proběhne první  představení
v rámci divadelního předplatného na le-
tošní rok. Představí se vám vamberecký
soubor Zdobničan s derniérou své neuvěři-
telné komedie Na správné adrese. Starší
generaci zveme opět v neděli 22. března do
Grafoklubu, kde zahraje staré známé me-
lodie p. Josef Langer a zároveň také na
koncert Veselé trojky Pavla Kršky z česko-
slovenské lidové televize Šlágr, který se
bude konat 5. dubna v Divadle J. K. Tyla.
Lístky si můžete od 5. 3. rezervovat v IC v
Červeném Kostelci.

Na závěr bych se s vámi se všemi
chtěla tímto posledním kukátkem rozlou-
čit a poděkovat všem za jejich pomoc i
spolupráci během necelého roku, který
jsem v Červeném Kostelci na městském
kulturním středisku strávila. Byla to pro

mne velká zkušenost, ze zdravotních dů-
vodů však již bohužel nejsem schopná
MKS dále vést.

Doufám však, že i nadále zůstanete kos-
telecké kultuře věrni a budete ji dále rozví-
jet ať už jako diváci, tak i jako organizátoři,
protože (smekám pomyslný klobouk) zde
existuje neuvěřitelná spousta kreativních a
obětavých lidí se skvělými nápady, kteří si
to rozhodně zaslouží.

Lenka Slavíková, foto: Ivo Mičkal

Kulturní kukátko

Benefiční koncert kapely Fámy 
Pátek 20. března 20–21.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Srdečně vás zveme na úžasnou blugrassovou kapelu Fámy. Tito

hudebníci jsou pověstní nejen svou hudební tvorbou a šarmem, ale
i vtipem. 

Složení kapely: Petr Kůs – mandolína, zpěv, Dušan Paťava –
kytara, zpěv, Petr Máslo – banjo, zpěv, Martin Hanuš – kontrabas,
zpěv, Pepa Kučera – dobro.

Zhruba v polovině programu proběhne losování o nádherné
ceny.

Vstupné: 100 Kč, vstupenky lze zakoupit v IC Č. Kostelec nebo
rezervovat na tel. čísle 498 100 657, popř. v den akce na místě.
Korunky poputují na diagnostické pracoviště zabývající se one-
mocněním rakoviny prsu v Náchodě.

Koncertu předchází přenáška na téma rakovina prsu na stejném
místě (od 19 hod.). Více viz Kurzy, volný čas.

Výstava Jen tak pro radost 
19.–22. března – výstavní síň MěÚ
Zahájení: Čtvrtek 19. března od 16 hod.
Již tradičně vás srdečně zveme na benefiční výstavu Jen tak pro

radost. V úvodní den každý návštěvník obdrží vstupenku a zúčastní
se tak slosování o nádherné ceny.  

K vidění i zakoupení zde bude zastoupen široký sortiment ruko-
dělných výrobků. Tuto výstavu jsme tentokrát obohatili, a to výstavou
realistických panenek, jež jsou opravdu k nerozeznání od opravdo-
vých miminek. Další novinkou je výstava vyřezávaného ovoce a ze-
leniny. Tuto techniku vám velice ráda sama autorka předvede.

Od pátku až do neděle zde proběhnou různé dílničky. Budete si
zde moci např. ozdobit perníček, namalovat kraslici, uplést po-
mlázku či vyzkoušet pedigovou techniku.

Vstupné dobrovolné – poputuje na diagnostické pracoviště za-
bývající se onemocněním rakoviny prsu.   Těšíme se na vás, VeeŠ

Věra Šrůtková

Český zahrádkářský svaz

Vážení přátelé, zveme vás tímto na vý-
roční členskou schůzi naší organizace, která
se bude konat jako vloni v malém sále re-
staurace Divadlo, a sice v sobotu 21.

března ve 14 hod. odpoledne.
Čeká vás tak jako jiné roky informace

o naší činnosti, příprava zájezdů na rok
2015, prodej přípravků v malém a nějaká
ta přednáška. Připravte si svoje náměty, jak
obohatit naši činnost a jak získat do našich
řad mladé zájemce.

Za výbor organizace vás srdečně zve
Jíří Linhart – tajemník org.

Kalendárium akcí



18

Kalendárium akcí

Městské kulturní středisko

Připravujeme: Východočeská přehlídka amat. činoherního a hudebního divadla Č. Kostelec 2015

Pořádá Impuls Hradec Králové, Městské kulturní středisko Červený Kostelec, Divadelní soubor NA TAHU
při MKS Červený Kostelec za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR. 

Permanentka: 300 Kč, pro držitele div. předplatného 250 Kč.

4.–8. března – Divadlo J. K. Tyla

Středa 4. 3.
16 hod.

DS NA TAHU při MKS Červený Kostelec 
J. Voskovec, J. Werich: Nebe na zemi
Úprava a režie: Vlastimil Klepáček
Mytologická komedie o slabostech lidských

19.30 hod.

DS KLICPERA Chlumec nad Cidlinou 
Georges Feydeau: Brouk v hlavě
Režie: Jaroslav Málek
Komedie omylů, záměn, nedorozumění a

rychlých převleků

Čtvrtek 5. 3.
10.45 hod.

DS NA TAHU při MKS Červený Kostelec 
Na motivy J. Vrchlického: Noc na Karlštejně
Úprava a režie: Marcela Kollertová
Divadelní hra se zpěvy na motivy J. Vrchlic-

kého. Opravdu mohou žít muži bez žen?

15 hod.

ĎYVADLO NEKLID Trutnov 
Joan Shirley: Vražda sexem
Úprava a režie: Petr Vanžura
Někdo umřít musí. Přesto je to komedie.

Proto je to komedie.

19.30 hod.

Divadlo A. Jiráska – Jednota divadelních
ochotníků Úpice 
Jaromír Ptáček: Konec dětí 
Režie: Vladimír Hetflejš 
Drama matky v současném světě

Pátek 6. 3.
10–12.30 hod.

Divadelní soubor VRCHLICKÝ Jaro-
měř 
Ray Cooney: Peklo v hotelu Westminster
Režie: Eva Urbancová
Drobná chybička v ubytovacím pořádku

rozpoutá v hotelu Westminster doslova

peklo.

16 hod.

Divadelní Klub Vrchlabí 
Hoří, má panenko
Režie: Václav Vondruška
Veselá jevištní úprava slavného filmu

19.30 hod.

DS ZDOBNIČAN Vamberk
Agatha Christie: A pak už tam nezbyl ani
jeden 
(Deset malých černoušků)
Úprava a režie: Alexandr Gregar
Světoznámá detektivka, ve které ale ne-

chybí ani humor! Deset lidí, deset tajem-

ství, osm vražd.

Sobota 7. 3.
10 hod.

Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec
Králové 
Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad
Úprava a režie: Josef Jan Kopecký
Absurdní drama o konci jedné éry - a ná-

stupu nové. O višních, lidech, lásce, kuleč-

níku a chatařích.

14 hod.

U.F.O. – unie ftipných osobností, Týniště n. O.
Jindřich Bartoš: Schopnosti žen
Režie: Jindřich Bartoš
Zamýšleli jste se někdy nad schopností žen

zamilovat se do naprostých pitomců?

17 hod.

TRIARIUS, Česká Třebová 
Florian Zeller: Ten druhý
Úprava a režie: Josef Jan Kopecký
Komorní psychodrama o vztazích, pravidlech,

přátelství a nevěře. O představách. O životě

ve dvou. O samotě. O ženách a mužích. O nás.

19.30 hod.

DS HÝBL při Kult.centru Česká Třebová 
J. Suchý, F. Havlík, K. J. Erben: Kytice
Úprava a režie: Jiří Jireš
Hudební komedie z repertoáru DIVADLA

SEMAFOR na motivy balad K. J. Erbena

Neděle 8. 3.
10 hod.

Divadlo EXIL, Pardubice 
Kelly McAllister: Putování s urnou 
Režie: Naďa Kubínková
Hořká komedie o smrti, o vášni a také 

kostlivcích ve skříni.

14 hod.

Náchodská divadelní scéna, z.s. Náchod 
Bengt Ahlfors: Popel a pálenka
Úprava a režie: Lída Šmídová
Co všechno vyšlo najevo, když po manželovi

zbyla jen urna s popelem a domácí pálenka.

Koncert Police symphony orchestra
Sobota 14. března od 18 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Police symphony orchestra je orchestr složený z nadšených mu-

zikantů z celého regionu, kteří považují za své domovské město Po-
lici nad Metují. Přestože společně vystupují pouhých 5 let, na svém
kontě už mají několik zahraničních  turné, spolupráci s předními čes-
kými interprety Martou Kubišovou, Dashou, Ondřejem Rumlem,
Petrem Jandou a aranžéry V. Hybšem, M. Kumžákem a mnohými
dalšími. Příjďte se zaposlouchat do intenzivní hudby všech žánrů. 

Vstupné: 120 Kč, předprodej vstupenek v IC Č. Kostelec.

Věneček
Neděle 15. března od 17 hod. – sokolovna
Závěrečný věneček tanečních kurzů pro začátečníky a pokročilé

za doprovodu tanečního orchestru Relaxband pod vedením Jana
Dresla. Přijďte roztančit sokolovnu. Vstupné: 100 Kč.

Barevné Norsko
Středa 18. března od 18 hod. – malý sál Divadla J. K. Tyla
Beseda profesionálního fotografa, cestovatele a výborného vy-

pravěče Ctibora Košťála, který se  profesně zaměřuje především na
horskou krajinu jak v Čechách, tak i ve světě, nás provede  překrás-
nou severskou zemí, kterou navštívil společně ještě se třemi foto-
grafujícími přáteli. Zapůjčeným obytným vozem najeli po téměř
liduprázdném severu přes 10 000 km a strávili tam celé 4 týdny.  Jez-
dili  po národních parcích (Hardangervidda, Rondane, Borgefjell a
Rago) sbírali houby, koukali kolem sebe a ...fotografovali..

Vystoupejte na  vysokou žulovou „kazatelnu“ Prekestolen nad
mořským Lysefjordem, navštivte největší ledovec pevninské Evropy
Jostedalsbreen a jeho ledovcové splazy, prožijte mrazivý nocleh na
Dalsnibbě,  vydejte se na známou Trolí stezku a ocitněte se alespoň
na chvíli i na polárním kruhu...

Vstupné: 50 Kč v předprodeji na místě před besedou.
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Čaj o páté
Neděle 22. března od 14 do 18 hod. – Grafoklub
Srdečně zveme nejen starší generaci na vychutnání si klasického

čaje o páté. K tanci a poslechu hraje Josef Langer z Hronova. Při-
jďte se zastavit, posedět, poslechnout či si zatančit na staré známé
melodie. Občerstvení zajištěno.

Termíny příštích setkání: 19. 4., 31. 5., 28. 6., 
Vstupné: 45 Kč.

Na správné adrese
Pátek 27. března od 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Divadelní soubor Zdobničan Vamberk
Představení divadelního předplatného na rok 2015

Ve Francii úspěšná komedie o čtyřech ženách žijících v jed-
nom bytě, které se naráz nezávisle na sobě rozhodnou najít
muže…

Režie: Alena Joachimsthalerová, hrají: Blahoslava Kašpa-
rová, Renata Vašátková, Jana Myšáková, Alena Joachimsthale-
rová ad.

Vstupné: 120, 110, 100 Kč

Maškarní bál: Překvap svou maskou
Sobota 28. března od 20 hod. – Grafoklub
Pořádá DS NA TAHU. Možnost zakoupení vstupenek v IC Čer-

vený Kostelec od 18. února. Vstupné: 70 Kč

Připravujeme

TV Šlágr uvádí: Koncert Veselé trojky Pavla Kršky
Neděle 5. dubna od 17 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Veselá trojka se poprvé představila v TV Šlágr 23. dubna 2013

a od té doby vydala již tři nosiče plné písní. 
Vstupné: 150 Kč v předprodeji od 5. března na IC v Č. Kostelci.

Africká královna
Úterý 14. dubna od 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Představení divadelního předplatného na rok 2015

Těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou oni dva… On,
ostřílený lodník, ona, spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny.
Jak spolu vyjdou sami na jedné lodi?

Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák, vstupné: 350, 330, 310 Kč

Vzpomínka na gen. Jana Kratochvíla
spojená s odhalením jeho nového náhrobku

Neděle 15. března od 13 hod.
Slavnostní akce pořádaná při příležitosti

40. výročí úmrtí gen. Jana Kratochvíla.
Účast přislíbili: arm. gen. Ing. Petr

Pavel, M.A., historik a spisovatel plk.
PhDr. Eduard Stehlík MBA, synovec gen.
Kratochvíla Jan Kratochvíl

Program
13 hod. prostor mezi školami – zahájení
akce za účasti městské dechové hudby
13.30 hod. hřbitov – slavnostní odhalení náhrobku gen. Kratochvíla
15.30 hod. hlavní sál Divadla J. K. Tyla – beseda za účasti histo-
riků a dalších odborníků
9–18 hod. malý sál Divadla J. K. Tyla – tematická výstava

Na tuto akci bude nepřímo navazovat květnová výstava pořá-
daná k výročí konce 2. sv. války a červnový pietní akt, který uctí
oběti událostí kolem výsadkové skupiny Silver A za 2. sv. války.

Kadet, Šotek a PGArt

Expediční kamera
Pátek 20. března od 17 hod. – kino Luník
Filmový festival Expe-

diční kamera opět přinese
adrenalin, dobrodružství a na-
pětí.

Festival Expediční kamera,
to je tradiční přehlídka nej-
úspěšnějších cestovatelských
a outdoorových filmů uply-
nulé sezony, které již tradičně můžete vidět v Červeném Kostelci.

Opět můžete zažít pořádnou dávku adrenalinu, dobrodružství a
napětí. A co konkrétně letos na filmovém festivalu Expediční kamera
uvidíte? Mezi hlavní taháky festivalu patří světově proslulý ultrabě-
žec a skialpinista Kilian Jornet a jeho úchvatné výkony na alpských
vrcholcích. Cykloexpedici přes Himálaj s humanitárním poselstvím
představí film Alegria. S českou partičkou slacklinerů se vydáme
budovat první highline projekty na Islandu. Budete svědky psy-
chicky i fyzicky náročné přeplavby Indického oceánu na veslici nebo
ve společnosti lezeckých es Chrise Sharmy a Stefana Glowacze zdo-
láte první cesty v obrovské ománské jeskyni. A chvilky napětí pro-
žijete u 800 km dlouhé cesty na paraglidu. Těšit se můžete i na
přednášku a besedu o Laosu s cestovatelem Mírou Novosvětským.
Tradičně nebude chybět tombola a bohaté občerstvení.

I letos bude vstupné na celý program festivalu za symbolických

99 Kč na všechny filmové bloky a celý výtěžek bude věnován spolku
Šotek a oddílu Kadet. Oba spolky se zároveň aktivně podílejí na or-
ganizaci celého festivalu. Předprodej vstupenek v IC Č. K.

Program
1. filmový blok – od 17 hod.: And then we swam (transoceán-
ská expedice), Alegría (humanitární expedice), Fyrst (slac-
kline)
2. filmový blok – od 19 hod.: Laos a Myanmar (přednáška Míry
Novosvětského), Into the Light (lezení)
3. filmový blok – od 19 hod.: Horace (MTB), 500 Miles to Now-
here (paraglider), A Fine Line – Summits of my life (adrenalin),
Nobody’s river (vodácká expedice)

Vlastivědný spolek

Promítání fotografií: Slunce vychází nad Koločavou
Čtvrtek 12. března od 16 hod. – městská knihovna
2. část besedy s promítáním fotografií z expedice Koločava. Fo-

tografie doplní povídáním historii i současnosti Mgr. D. Brázdová.

Výstava Velikonoce u nás a za hranicemi
26. března – 6. dubna – výstavní síň MěÚ
Zahájení: 26. března v 16 hod.
Jelikož vycházejí letošní svátky jara na přelom března a dubna,

zveme vás touto cestou také na naši velikonoční výstavu. Výstava
bude otevřena každý den dopoledne od 9 do 12 hod. a odpoledne
od 13 do 17 hod. Přijďte si prohlédnout sbírku kraslic paní Anny
Rusové z Čech, Moravy a Slezska, jakož i ukázky kraslic ze za-
hraničí. Výstava bude doplněna panenkami v dobových krojích. 
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HODINOVÝ MANŽEL
3. úterý v 17 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Nová česká komedie. Čtyři hráči vodního póla opra-
vují dámám domácnosti, ale jak se časem ukáže, nejen
domácnosti.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
3. úterý v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 124 minut
Tajemný podnikatel otevře dveře do své třinácté kom-
naty studentce – nudné „šedé myši“. 
Mládeži nepřístupný, vstupné: 120 Kč

AMERICKÝ SNIPER
5. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D /české titulky / 133 minut 
Akční film o nejobávanějším ostřelovači v dějinách
USA.
Mládeži do 15 let ne přístupný, vstupné: 100 Kč

KOBRY A UŽOVKY
7. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 111 minut 
Hlavní je mít plán. České drama. Hrají: Matěj Hádek,
Kryštof Hádek, Jana Šulcová…
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

FOCUS
10. úterý v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 105 minut 
Podvodník Will Smith se romanticky zamiluje do
podfukářky Margot Robbie a rozehrávají své pod-
vody.
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

BABOVŘESKY 3
12. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 103 minut 
Pokračování úspěšné letní komedie Zdeňka Trošky.
Hrají: Lukáš Langmajer,  Veronika Žilková, Jana Syn-
ková, Lucie Plekancová Vondráčková a další.
Mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč

FOTOGRAF
12. čtvrtek v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 133 minut 
V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého
českého fotografa Jana Saudka (hraje Karel Roden)
se vracíme k některým zásadním křižovatkám života.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

TUČŇÁCI 
Z MADAGASKARU | 3D
14. sobota v 17 hod. 

USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 90 minut 
Superšpióni se nerodí, oni se líhnou, tak jako Skipper,
Kowalsky, Rico anebo Vojín.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 100 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
14. sobota v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 124 minut 
Tajemný podnikatel otevře dveře do své třinácté kom-
naty studentce – nudné „šedé myši“. 
Mládeži nepřístupný, vstupné: 120 Kč

Dětský filmový festival

VELKÁ ŠESTKA
16. pondělí v 16 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 102 minut 
Animák ze studia Walt Disney pro celou rodinu.
Mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč

ZVONILKA A TVOR NETVOR
17. úterý v 16 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 76 minut 
Další příběh Zvonilky o přátelství s tvorem Netvorem.
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
18. středa v 16 hod.

FR / 2015 / film ve 2D / české znění / 85 
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení
Římanů. Celá?!? Ale kdeže!
Mládeži přístupný Dětské vstupné: 110 Kč

SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU
19. čtvrtek v 16 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 84 minut 
Budou dělat vlny v našem světě. Příběh mořské
houby, která nosí kalhoty.
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

S KRTKEM DO POHÁDKY 
20. pátek ve 14.30 hod.

ČR / 2010 / klasický film / české znění / 86 minut 
Krtek znovu v akci. Pásmo pohádek.
Mládeži přístupný, vstupné: 30 Kč

Předprodej permanentek od 9. března v IC a v pokladně
kina Luník. Cena slosovatelné permanentky 250 Kč.

KOBRY A UŽOVKY
17. úterý v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 111 minut 
Hlavní je mít plán. České drama. Hrají: Matěj Hádek,
Kryštof Hádek, Jana Šulcová…
Mládeži do 15 let ne přístupný, vstupné: 100 Kč

ŽENA V ČERNÉM: ANDĚL SMRTI
19. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 98 minut 
Skupina školáků ve snaze ukrýt se před hrůzami války
na odlehlém místě probudí k životu svou přítomností
znovu zlé síly. Horor. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
21. sobota v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 124 minut
Tajemný podnikatel otevře dveře do své třinácté kom-
naty studentce – nudné „šedé myši“. 
Mládeži nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

VZKŘÍŠENÍ DÉMONA
24. úterý v 19.30 hod.

USA/ 2015 / film ve 2D / české titulky / 83 minut 
Při vědeckém experimentu vstane z mrtvých a přinese
v sobě kus samotného pekla. Horor od tvůrců Para-
normal Activity. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

LOVCI A OBĚTI
26. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 104 minut 
Akční thriller inspirovaný skutečnými příběhy, které
se můžou dotýkat každého z nás. 
Hrají: Martin Kraus, Tomáš Hanák, Marek Vašut ad. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

VYBÍJENÁ
26. čtvrtek v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 135 minut 
Komedie podle bestselleru M.Viewegha. Groteska o
přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, al-
koholu a hledání lidského štěstí.
Hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Gen-
zer, Simona Krainová, Simona Babčáková, Monika
Absolonová a další.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč

KONEČNĚ DOMA | 3D
28. sobota v 17 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české znění / 92 minut 
Na naši Zemi dorazili Buvové – mimozemští vetřelci
s chapadýlky. Nová animovaná pohádka. 
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 140 Kč

VYBÍJENÁ
28. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 135 minut 
Komedie podle bestselleru M.Viewegha. Groteska o
přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, al-
koholu a hledání lidského štěstí.
Hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Gen-
zer, Simona Krainová, Simona Babčáková, Monika
Absolonová a další.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč

CESTA NADĚJE
31. úterý v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 111 minut 
Russell Crowe se vydává do Turecka po první světové
válce pátrat po osudu svých tří synů, kteří se nevrátili
z bitevního pole. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

Kalendárium akcí

Ovarová, pečená a uzená kolena
13.–14. března 

Otevřeno od 11 hod.

Program
Pátek – k tanci a poslechu hraje Duo Hofič od 18 hod.
Sobota – disco, hraje DJ Bambas od 20 hod.

Rezervace: Bernard Jaroslav 776 679 449

Hospoda U Prouzů

Dětský karneval
Sobota 21. března od 15 hod. – restaurace Na Bohdašíně
Hudba, soutěže, hry.

AVZO Bohdašín

Karneval
Sobota 21. března od 20 hod. – restaurace Na Bohdašíně
Reprodukovaná hudba. Info tel. 605 180 876.

Restaurace Na Bohdašíně

Program kina
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Kurzy, volný čas
Městské kulturní střediskoVěra Šrůtková

Tereza Kubečková

Anglický příměstský tábor 

na téma Angličtina hrou

1. turnus – 13.– 17. 7., děti 4–8 let
2. turnus – 20.–24. 7., děti 4–8 let
3. turnus – 10.–14. 8., děti 9–12 let

Náplň: 
- denní výuka AJ, zábava v přírodě
- kreativní tvorba, výlety, hry, soutěže
Lokalita: Č. K. – Lhota Pro více infor-

mací pište na e-mail: vyuka.tk@seznam.cz
nebo volejte na tel. 724 398 626

Jazyková škola QUATRO

Kouzlení z papíru
MKS ve spolupráci s Muzeem papíro-

vých modelů otevírá kroužek určený (přede-
vším) dětem, které mají chuť tvořit z papíru.
Důraz bude kladen na individuální rozvíjení
tvořivosti každého účastníka a na cvičení
jemné motoriky a trpělivosti dítěte. 

Těšte se na různé techniky i různé druhy
papíru - origami, papírové modelářství a
kreativní tvorbu! Přijďte vyzkoušet, co
všechno jste schopni z papíru vytvořit!

Kroužek bude probíhat každé úterý od

16 hod. na malém sále v Divadle J. K. Tyla.
Přihlásit se je možné do 16. března na

IC v Červeném Kostelci. 
Jednotlivé vstupné: 30 Kč, permanentka

za 250 Kč platí od 18. března do konce
června 2015. 

Přenáška na téma rakovina prsu 
Pátek 20. března od 19 hod. – Divadlo

J. K. Tyla
Přednáška bude zahájena tanečním vy-

stoupením ZUŠ pod vedením Blanky Šour-
kové. Poté proběhne přednáška MUDr.
Šárky Lukešové na téma rakovina prsu.
Dále proběhne otevřená debata s pacient-
kami tohoto onemocnění.

Vstupné: 100 Kč
Vstupenky lze zakoupit v IC Č. Koste-

lec nebo rezervovat na tel. 498 100 657,
popřípadě v den akce na místě.

Korunky poputují na diagnostické pra-
coviště tohoto onemocnění Náchod. 

Vstupenka platí i na benefiční koncert
kapely Fámy (viz Kalendárium akcí), který
bude následovat po přednášce.

Výuka angličtiny a němčiny

Jazyková škola QUATRO

Nové pololetí = nové kurzy angličtiny
Právě jsme zahájili nové kurzy anglič-

tiny pro úplné začátečníky a vyšší

úrovně. Neváhejte a přidejte se také!
Kromě angličtiny pořádáme v Červeném
Kostelci také kurzy němčiny pro mírně a

středně pokročilé. 
Novinka! V Trutnově a Hořicích pořá-

dáme zbrusu nové sobotní intenzivní

kurzy s výukou 5 vyučovacích hodin 1× za
14 dní. Místa jsou ještě volná.

www.quatro.cz; tel.: 776 330 433 nebo

775 330 733; asistentka@quatro.cz;

Horní Kostelec 113

MaryDance

Středa: 18–19 hod. Zumba
Pátek: 15–16 hod. Děti (7–12 let), 16–17
hod. děti (3–6 let) 
Neděle: 18–19 hod. Zumba
Vše se koná v tělocvičně ve Lhotě.

Akce: Zumba, Prot de bras, Latino style,
Protažení a strečink – vše v jeden den 
Neděle 26. dubna 

Více info: 775 936 222,

www.marydance.cz, marydance@email.cz

Řízené meditace
Mgr. Ivo Krejčíř vedle mluveného slova

využívá mocnou sílu hudby, cvičení a čtení
krátkých textů, jež přispívají k hlubšímu za-
myšlení nad vlastní cestou každého z nás.

Účastníci budou potřebovat: karimatku,
deku, polštářek a pohodlný oděv.

Termíny meditací: čtvrtky 12. a 26. 3.,
9. a 23. 4., 7. a 21. 5., 4. a 18. 6.

Začátek: vždy v 18.30 hod.
Cena: 120 Kč/90 min

Ivo Krejčíř

Taneční klub Twist

Hodiny společenského tance 

pro manželské páry

Nově vyučujeme budoucí i stávající
manželské páry. Pokud se vám blíží
svatba a chcete se zdokonalit ve svém do-
savadním tancování, nebo se jen tanci
chcete rekreačně věnovat, neváhejte nás
kontaktovat. Těšíme se na vás!
Kontakt: tk-twist@email.cz, 776 520 317

Kroužek společenského tance
Chcete se naučit tančit? Připojte se do

našeho klubu pro děti a mládež! V průběhu
roku se páry mohou účastnit soutěží, vy-

stoupení, soustředění, popř. pohybových
průprav.
Tance: standardní a latinskoamerické
Tréninky: Každé pondělí a středa

Pondělí 17–19 hod. a středa 16.30–18

hod.

O víkendu je možnost volného tréninku
(praktis) – dle domluvy.
V listopadu probíhá nábor tanečních párů,
příp. jednotlivců. Přijďte se na nás podívat
ve výše uvedené časy.
E-mail: tk-twist@email.cz
Tel. 776 520 317
Web: www.tk-twist.4fan.cz

Výroba mýdel s vůní bylin a ovoce
6. března od 16.30 hod. 

Na tomto kurzu se naučíte připravovat by-
linná a ovocná mýdla. Dozvíte se, jaké kom-
binace ovoce a bylin jsou do mýdel a koupelí
vhodné. Naučíte se připravovat mýdla všech
tvarů, barev a vůní. Kurzovné: 180 Kč

Večer plný pochutin 
13. března od 16.30 hod. 

Netradiční občerstvení, domácí pesta,
pralinky, likéry, sirupy a další dobroty z kva-
litních surovin. Tajemství přípravy všech tě-
chto pochutin vás naučíme právě na tomto
kurzu. Dostanete spoustu receptů a kuchyň-
ských i hostitelských tipů. Připravené dob-
roty si odnese domů. Kurzovné: 350 Kč

Výroba náušnic 
20. března od 16.30 hod. 

Z drátků, korálků, organzy a dalších ma-

teriálů si vytvoříte naušnice pro všednodenní
i slavnostní příležitosti. Kurzovné: 180 Kč

Nabyté znalosti z kurzů jistě dobře vy-
užijete během pomalu se blížícího jarního
a letního období. Do léčivých mýdel využi-
jete vypěstované bylinky a ovoce a na ven-
kovních večírcích okouzlíte své hosty
dokonalým občerstvením. Kapacita kurzů
je omezena a na každý kurz je třeba se při-
hlásit – osobně v naší prodejní zahradě,
nebo na telefonu 491 520 334. 

Během měsíce března pro vás chystáme
také pravidelná úterní setkání u alternativních
filmů. Přijďte s námi sdílet zážitky z umělec-
kých snímků promítaných na plátně! Více
informací o programu naleznete na
www.trees.cz nebo na facebooku zahradní
kavárny Treescoffee Červený Kostelec. 

Zahradníci a kavárníci 

z Prodejní zahrady Trees

Prodejní zahrada Trees

Tvořivé kurzy březnové
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Kurzy, volný čas

Ilona Krunčíková

Červenokostelečtí ochotníci 

čtou dětem

Úterý 31. března od 17 hod.
Srdečně zveme, děti, rodiče, prarodiče a

další zájemce na další čtení v mateřském
centru. V březnu 2015 přijde do mateř-
ského centra číst pan Petr Máslo. 

Budeme číst další kapitolu z knihy Jo-
sefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.

Petr Máslo je i zdatným muzikantem a
zpěvákem, tudíž přijde do mateřského centra
s kytarou a budeme mít možnost si společně
s ním zazpívat. Po přečtení krátké pohádky
bude do 19 hod. zdarma k dispozici herna
mateřského centra. Vstupné dobrovolné.

Příměstské tábory 2015
1. turnus: Homo sapiens, člověk moudrý 

13.–17. července, 6–14 let, 1100 Kč
Na táboře nás čekají různé zábavné a

poučné hry na téma historie lidstva, lidské
dovednosti a znalosti, sporty, individuální
oddílové hry, každodenní vycházky po
okolí – hlavní vedoucí: Markéta Šolcová 
2. turnus: Prázdniny v keramické dílně 1 

20.–24. července, 7–14 let, 1200 Kč
Programová vedoucí: Zdeňka Tošovská 

3. turnus: Prázdniny v keramické dílně 2 
17.–21. srpna,  7–14 let, 1200 Kč
Programová vedoucí Zdeňka Tošovská.

4. turnus: Pevnost Boyard 
24.–28. srpna, 6–14 let, 1100 Kč
Míčové, sportovní, týmové hry, chůze na

chůdách a především slackline (provazocho-
dectví 21. století – tento mladý sport je skvě-
lým tréninkem rovnováhy a správného
držení těla) – hl. vedoucí Markéta Šolcová.

Na příměstské tábory můžete své děti při-
hlašovat v recepci Háčka (491 610 310) nebo
od 8 do 15.30 hod. na čísle 731 604 204 – i
formou SMS (pouze v prac. dnech). K dispo-
zici je také adresa solcova@hospic.cz. 

Neváhejte, počet míst na táborech 
je omezený!

Jóga 
Joga je věda pro duši, nikoliv jen pro po-

hodu těla, jak si mnozí myslí. Kurz s I.
Krunčíkovou pokračuje každé úterý od
18 hod. v sále multifunkčního centra ve
3. poschodí městské knihovny.
Kontakt

Informace u paní Krunčíkové, tel.
605 988 539, e-mail: ilonakrun@post.cz
www.pohlazeninavysluni.cz nebo v měst-
ské knihovně na tel. 491 463 384,
info@knihovnack.cz.

Háčko

V sobotu 14. března odstartuje jarní
část sezony 2014/2015 

A muži – krajský přebor – v podzimní
části sezony skončilo mužstvo na pěkném
3 místě se skóre 45:21 a 28 body. Do jarní
části nastoupí mužstvo bez brankaře Švej-
dara, který se vrátil do Trutnova, a nahradí
ho Miloš Frynta z České Skalice. Na hos-
tování do Náchoda odešel David Hlava.
Trenérem mužstva je Robert Hanuš, ve-
doucím mužstva Aleš Koval a zdravotní-
kem Luboš Vejrek.

B muži – okresní přebor – skončili
v podzimní části sezony na 12. místě se
skóre 28:41 a 13 body.

Starší dorost – krajský přebor – se
umístil v podzimní části sezony na 5. místě
se skóre 24:22 a 18 body. Kádr mužstva byl
složen z 13 kmenových hráčů a 5 hráčů,
kteří jsou na hostování nebo střídavý start
z okolních oddílů. Trenér mužstva je
Tomáš Štěpánský, asistent Olda Mallát a
vedoucí mužstva Pavel Dostál.

Mladší dorost – krajský přebor – se
umístil v podzimní části sezony na 9. místě
se skóre 24:47 a 17 body. Kádr mužstva byl
složen z 13 vlastních hráčů a 6 hráčů na

hostování nebo střídavý start z okolních
oddílů. Trenérem mužstva je Jaroslav
Máslo, asistentem Robert Hanuš a vedou-
cím mužstva Pavel Barták. 

Starší žáci – krajský přebor – se umís-
tili v podzimní části sezony na 10. místě se
skóre 27:48 a 12 body. Kádr mužstva byl
složen z 13 vlastních hráčů a 2 hráčů na
hostování nebo střídavý start. Trenérem
mužstva je Jiří Koubek, asistentem Jan
Martínek a vedoucím mužstva Josef Jirá-
sek.

Starší přípravka a mladší žáci – sou-
peři Javorka, Hostinné, Vrchlabí, Trutnov,
N. Paka/S. Paka a Hořice. Kádr mladších
žáků je složen z 12 vlastních hráčů a 3
hráčů na hostování. Trenérem mužstva je
David Hlava a Ondřej Koval.

Kádr starší přípravky je složen z 12
vlastních hráčů. Trenérem mužstva je Mar-
tin Hanuš a Robert Hanuš.

Mladší přípravka A – okresní přebor
– trenérem mužstva je Jakub Svoboda a
Lumír Hanke.

Mladší přípravka B – okresní přebor
– trenérem mužstva je Tomáš Martínek.

Trenérem brankařů mládeže je Vladimír
Beneš.

Jarní část sezony 2014/2015 Valná hromada oddílu kopané
Neděle 8. března od 9.30 hod. – F-klub

Nábor
TJ Červený Kostelec, oddíl kopané, pro-

vádí stálý nábor dívek a chlapců ve věku od
pěti do dvanácti let. V průběhu prvního
čtvrtletí trénujeme každý pátek od 15.30
hod. ve velké hale u fotbalového hřiště.

Kontaktní osobou je pan Robert Hanuš,
606 931 297, e-mail: fotbaltj.ck@seznam.cz.

Rozpis domácích utkání
Muži A – krajský přebor Votrok mužů
15. 3. od 14.30 hod. – SK Sparta Úpice
29. 3. od 15 hod. – Slovan Broumov
Muži B – okresní přebor mužů
22. 3. od 10 hod. – Sokol Velká Jesenice
St. žáci a ml. dorost – krajský přebor 
21. 3. od 9.30 a 11.15 hod. – Olympia H. K.

TJ Červený Kostelec – fotbal

Sport

P. Máslo v Noci

na Karlštejně
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Sport
TJ Č. Kostelec – volejbal

Rozpis domácích utkání
Muži A – krajský přebor I. třídy
7. 3. od 9 a 13 hod. – SK Janské Lázně
8. 3. od 10 a 13 hod. – TJ Slavia H. K.
Ženy A – II. liga
7. 3. od 11 a 15 hod. – TJ Bohemians Praha
21. 3. od 10 a 14 hod. – TJ Energik Chva-
letice

Utkání se hrají ve sportovní hale.

Rozpis domácích utkání
Muži A – I. liga (kuželna Náchod)
21. 3. od 15 hod. Červený Kostelec-SKK
Náchod – Sokol Kolín
28. 3. od 15 hod. Červený Kostelec-SKK
Náchod – TJ Valašské Meziříčí
Muži B – vč. divize (kuželna ČK)
6. 3. od 17 hod. – Rychnov B
20. 3. od 17 hod. – Hořice B
27. 3. od 17 hod. – Jičín B

TJ Č. Kostelec – kuželky TJ Č. Kostelec – tenis

Výroční členská schůze
Sobota 28. března od 18 hod. – restau-

race Divadlo
Program: informace o spolupráci

s městem, rekapitulace r. 2014, plány na
rok 2015, odměňování nejlepších jednot-
livců a družstva z řad našich mladých te-
nistů. Prosíme proto o účast všechny členy
oddílu vč. dětí i jejich rodičů. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

SDH Stolín

Sbor dobrovolných hasičů Stolín
uspořádal v sobotu 7. února IX. ročník
soutěže mladých hasičů ve vázání uzlů
Stolínskou uzlovku. 

Úkolem mladých hasičů je uvázat po-
stupně pětici základních uzlů a to zkraco-
vačku, lodní uzel, plochou spojku,
tesařský uzel a úvaz na proudnici. Znalost
těchto uzlů využijí mladí hasiči při celo-
roční hře Plamen a to v disciplínách CTIF
a závodu hasičské všestrannosti. Právě
v zimním období, kdy není možné soutě-
žit a trénovat na hřišti, začínají být „uzlo-
vačky“ mezi mládežnickými kolektivy
populární. Soutěže ve Stolíně se zúčast-
nilo celkem 62 soutěžících z devíti kolek-
tivů z okresů Rychnov nad Kněžnou,
Jičín, Trutnov a Náchod. 

V mladší kategorii do 11 let byl mezi

chlapci nejúspěšnější Jakub Janeček
z Hřibojed TU s časem 31,33 a mezi děv-
čaty Eliška Podstatová z Českého Mezi-
říčí RK 30,12.

Ve starší kategorii do 15 let byl mezi
chlapci nejúspěšnější Vojtěch Němeček
z Horní Radechové NA 28,64 a mezi děv-
čaty Anna Vodehnalová z Hřibojed TU
21,93.

V nejstarší kategorii nad 15 let bylo
i díky dlouholetým zkušenostem dosa-
ženo nejlepších časů. Michaela Vondrová
z domácího sboru zvládla pětici uzlů za
12,54 a doplnili ji další Stolíňáci. Jakub
Vondra zvítězil mezi kluky za 15,80 před
Lukášem Hejzlarem 17,98 a pátý nejlepší
čas soutěže dokázala uvázat Eliška Klika-
rová 19,48.

Josef Vondra, SDH Stolín

Na fotografii zleva nejlepší tři soutě-
žící v absolutním pořadí soutěže: 

3. místo Martina Karlová (SDH Ja-
senná), 1. místo Michaela Vondrová

(SDH Stolín) a 2. místo Jakub Vondra
(SDH Stolín)

Stolíňáci úspěšní v dalším závodě v uzlování

Nejenže odznaky OVOV získalo na
podzim více mladých Sokolů, ale všichni
si zlepšili svá osobní maxima ve většině
disciplín. Celkem 9 odznaků, 1 v barvě
zlata, 6 stříbrných a 2 bronzové, bylo
předáno na cvičební hodině 14. ledna.

Víte, že 
- každý musí splnit 10 disciplín (běh 60 m,
skok do dálky, hod medicinbalem, shyby,
přeskoky přes švihadlo, trojskok z místa,
kliky, lehy-sedy, hod míčkem, běh 1000 m).

- patrony desetiboje jsou olympijští vítě-
zové Robert Změlík a Roman Šebrle
- OVOV je součástí další sportovní soutěže
pro školy SAZKA Olympijský víceboj

Zlatý odznak
Michal Podhajský (za

3542 bodů)
Je to především vyni-

kající běžec, který v 7
letech zaběhl 1 km za
4:53 a dokáže udělat 85

kliků za 2 minuty (chlapci do 11 let dělají
jednodušší kliky – oporem o kolena – tzv.
ženské kliky).

Stříbrný odznak 
Kateřina Hemelíková, Michal Švadlák,

Šimon Rufer, Adam Fiala, Vojtěch Jaroš,
Aleš Gec

Bronzový odznak 
Tereza Hnízdilová, Eliška Cinková

Sokol

A máme tu další desetibojařské naděje!

Šipky

Tým ze Zábrodí má nakročeno k obhajobě titulu
Zábrodí stačí v posledních dvou ko-

lech naší soutěže získat dva body a jeho
„hattrick“ bude po předloňském a loň-
ském vítězství dokončen.

Obhajobu mu mohou vzít už jen týmy
od Žida a z Plynárny, se kterou v jasném
šlágru na závěr letošní sezony bude hrát
doma poslední únorovou sobotu. Plynárně

se však jako jediné za poslední téměř tři
roky podařilo suveréna ze Zábrodí zdolat.

O třetí místo si ještě změří síly týmy
od Koně a z Olešnice, i zde bude pořadí
jasné až po posledním kole, kde se oba
týmy utkají v Olešnici. Poslední kolo roz-
hodne i o tom, kdo skončí pátý, protože
rozdíl mezi pátým Billkem a šestým Ná-

dražím je pouze šest bodů, ovšem Billko
má výhodu nejenom dvoubodového ná-
skoku, ale i vzájemného skóre, tudíž i zde
rozhodne poslední letošní mač, který by
se měl hrát v hospodě Nádraží. Jediný,
kdo má jistou pozici, je tým od Žida,
který končí na sedmém místě.

Správce ligy
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SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna Stolín 84, 549 41 Červený Kostelec

NABÍZÍ: Kuchyňské linky, obývací stěny, koupelnové skříňky,
kancelářský nábytek a nábytek na zakázku.

Dále nový sektorový nábytek přímo od výrobce: ložnice,
dětský pokoj, studentská stěna, knihovna, obývací pokoj. 

Otevírací doba: Po 9–15, út 9–12 a 13–17, st 9–15, 
čt 9–12 a 13–17, pá 9–12 a 13–15 hod.

Tel./fax: 491 465 153, www.nabytek-penta.cz

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

doprava stavebního materiálu. 
Kontejnery 3–15 m3. tel.: 777 671 671

www.kontejnery-dudek.cz
Štěrky – písky – sutě – odpady

Poskytování hotovostních nebankovních půjček
Tel.: 773 785 603.

TAXI NON-STOP | MICHAL KŘÍŽ
Platí se pouze za kilometry ujeté zákazníkem!

Největší vůz je určen pro 6 pasažérů.
Tel.: 773 914 816, www.taximk.cz

Oprava a výroba zubních protéz
Zdravotní středisko Č. K. – Martin Rousek, 736 249 676

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PETR LUŇÁK
Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942

Vložkování, frézování, renovace komínů, kompletní kominické
práce. Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty

dle NV č. 91/2010 Sb. www.kominy.euweb.cz

SVATEBNÍ SALON EVA KUDEROVÁ
Žernov 46, tel. 604 796 217
Je nutné se předem objednat.

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

P+P PAVEL PLÍŠTIL: Výkup a prodej druhotných surovin
Papír, kovový šrot, barevné kovy, skartace dokumentů, počíta-

čové desky, katalyzátory
Ot. doba: po, st, pá 8–14.30, út, čt 8–16.30, so 8–12 hod.

Ul. 17. listopadu, Č. K., tel. 491 462 543, www.plistilsberna.cz

Drobné malířské a tapetářské práce bytového 
charakteru. Dana Černá, tel. 720 643 504

LPG-servis Velké Svatoňovice 379
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáže, údržba

Montáž tažných zařízení, leštění světlometů
POUZE 10 km z Červeného Kostelce!
Tel.: 608 973 214, www.lpg-servis.eu

SVATEBNÍ SALON MARČE
Svatební šaty – snubní prsteny – svatební oznámení

Marie Červinková, Lánská 1049, Č. Kostelec, mobil: 607 560
802, st–pá 15–18 hod. nebo kdykoliv po tel. dohodě

ZŘÍZENÍ INTERNETU ZDARMA A BEZ ZÁVAZKŮ
Základní tarify: Optika 25Mb/s, Home 5G 10Mb/s

Celkové měsíční platby od 292 Kč měsíčně
DATAINFO s.r.o., 17. listopadu 272 Č.K., tel. 491 463 012

České brambory na váš stůl, brambory přímo od pěstitele
Farma Čapek Žernov, otevřeno po-ne, tel. 605 829 295

TRUHLÁŘSTVÍ VOLHEJN
Tel. 603 831 457, www.volhejn.com

AKCE: Vestavné skříně již od 10 000 Kč

KOMÍNY, KRBY, KAMNA HNÍZDIL
www.hnizdil-kominy.cz, tel. 731 306 796

STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ
- nabízíme stěhování bytů, domů, kanceláří, skladů a zároveň
vyčistíme – vyklidíme nemovitosti včetně zahrad, odvezeme

domovní odpad, staré elektrospotřebiče, nábytek, koberce atd.
Tel. 777 926 216

TRUHLÁŘSTVÍ PAVEL MARŠÍK
Výroba oken, dveří, schodů, obložení, kuch. linek, mont. práce.

www.truhlarstvi-marsik.webnode.cz. Č. K., tel. 606 220 433

Restaurace NA BOHDAŠÍNĚ nabízí v pátek 20. 3. v 18 hod.
PEČENÁ VEPŘOVÁ KOLENA.

Svatební fotografie
www.lukasbrejcha.cz

737 000 561

Zemědělské družstvo Žernov nabízí 
ve své prodejně ve Lhotě u kravína 

krmné směsi, pšenici, oves, ječmen, kukuřici, proso 
substráty, průmyslová hnojiva, chemickou ochranu rostlin 

krmení pro psy a kočky.
Mob. 731 171 360 

Kurz intuitivního vidění pro děti 

& přímého vnímání pro dospělé 

8.–12. dubna – hotel Beránek 
Kurz proběhne podle metody Marka Komissarova. Info tel. 732

90 51 13 nebo na e-mailu katkamasaze@atlas.cz

Úpice

Rtyně v Podkrkonoší

Ghana
Středa 18. března od 18 hod. – kino na Rychtě 
Cestopisná přednáška pracovníka Správy Krkonošského národ-

ního parku Ing. Michala Skalky.
Vstupné: 40 Kč

Zveme vás k sousedům

Reklama



Z�m� � Č������� Kos��l��

T�nt��rá� � ��řa��� ���� �ěst���h� �řa�� �p�l�, na�l�u�h�l�, u������ p�z�r�v�l� �k��� , z���l� ú������ 
� �l�k�l� o�� �������.

Začá��� r��� �� �bd���� ��������j�í�� ��ro��í�� s����� . 
Je�n�� � �i�� ��l� � v������ s����� ha�ič���h� ��r���, p�řád�n� �� st���n��� ha�ič��� ��r���i�� .

Sb�� �r� �bč�n��� z����itos�� � s��� � 21. �n�r� �l��nos��� ����ít�� d�l�� �bč���� na��h� �ěst�.

O��é��u�� z� l�ň���� D��� �r��i��k���� n��í�l� �� �ýst���� ���� M�Ú �ýst�v� By����, �y��í�, �y�����…

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

Vlast� H��k�v�: I t�k�v� �� ��m�

Fot � n� �ét� s�r���: T�má� K��� 

J�n� Z����rs�h�v�: ��� p��i���

Fot � n� �ét� s�r���: T�má� K��� 



Ti����� s�r�n�: V D�va��� J. K. T�l� �u�� o� 4. d� 8. ����n� ��v�. N� �ro�r��� �� �ra�i��� ��v�-
����� �es��v�� , �eto� �� č��nác�� ��va������� �r��� o��� ���� � ���ý�� �ý�ho��í�� Če�� . 
�S �A �A�U n��í��� ��e� ��� � �i�� – No� n� K��lš����� � N��� n� ���� .

S����� � d���� čás�� s�r���: Kr���� – � n�vš���� ����� d��� �R � Ho��i�� A����� Če��� 
(�ot �: �i��. od������ Kr�j���h� �řa�� Kr�l����ra�e���h� �r���), �ros��e��� – �ít��� �bč���� 
21. �n�r� 2015.

Za��� s�r�n�: Měst� Č������ Kos���e� v�e���� �r�e��� ��� n� ����� ��e�i���� �k��…
Fot �: T�má� K��� 
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Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů. Spolupráce Kateřina Macková, Sylva Pavlíková.
Fotografi e Tomáš Kábrt, Jaroslav Kordina, Lenka Vlčková…
Grafi cká úprava Tomáš Kábrt a Matěj Bort.
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. M. 120, tel. 491 467 532, 734 313 590, fax 491 467 553, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, Twitter: @cervenykostelec
Vychází 1× měsíčně v nákladu 4000 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje byla 15. února, datum vydání 2. března.
Uzávěrka zpravodaje na duben je stanovena na 15. března.

Kontaktní informace v QR kódu

Zrcátko měsíce
Radnice informuje
Společenská kronika

Kalendárium akcí
Sport
Knihovna
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