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Radnice informuje
Slovo starosty města

Je tu duben a to znamená neodvratný
nástup jara. Takto jsem začínal loňský pří-
spěvek do zpravodaje, ale letos nevím,
jestli jaro nezačalo již začátkem března.
Příspěvek píši v polovině minulého mě-
síce, a tak bych současné krásné slunečné
počasí nerad zakřiknul. Věřme, že je tu
opravdu jaro, a zima, kterou jsme letos
skoro nezaznamenali, je už minulostí.
Jako každý rok i letos, snad jen o trochu
dřív, začal úklid města. Odbor místního
hospodářství, který má úklid města na sta-
rost, udělá vše pro to, aby se s úklidem ne-
otálelo a postupně bylo město po zimě
opět čisté. 

Ve čtvrtek 27. února se konalo v letoš-
ním roce první zasedání zastupitelstva
města. V úvodu vedoucí rozvoje města in-
formoval členy zastupitelstva o investič-
ních akcích, které jsou připravované
k realizaci v tomto roce. Dalším bodem
jednání byla zpráva z jednání finančního 
výboru. Následovala informace o rozpoč-
tových opatřeních přijatých v minulém
roce. Nejdůležitějším projednávaným ma-
teriálem byl závěrečný účet města za rok
2013 včetně auditu hospodaření za stejné

období. V letošním roce již podruhé byli
zastupitelé seznámeni i s novým dokumen-
tem, kterým je účetní závěrka města za rok
2013. Dalšími body programu byly zprávy
Policie ČR a Městské policie Červený Kos-
telec o bezpečnostní situaci města v roce
2013 a již tradiční majetkové záležitosti,
které řeší koupě, prodeje, směny a další
skutečnosti týkající se majetku města.

V průběhu minulého měsíce se uskuteč-
nilo několik výběrových řízení na akce jak
investiční (kanalizace Bohdašín, rekon-
strukce ulic Langrova, Žďárská a Ryb-
ničná), tak i neinvestiční (výměna výtahů
v č. p. 1009–1011, výměna oken v č. p. 276
a 1183, rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ
Lhota, oprava plotu u ZUŠ a další). Po-
drobnosti o jednotlivých akcích najdete na
webových stránkách města (sekce Úřad,
kategorie Významné dokumenty).

V březnu se také konala beseda s občany
nad návrhem nového územního plánu
města. Besedy se zúčastnili zástupci spo-
lečnosti AF-Cityplan, kteří jsou zpracova-
telé, za pořizovatele, což je MěÚ Náchod,
byla přítomna paní Jana Nývltová a dále
byli samozřejmě přítomni i pracovníci

města. Beseda byla dle mého názoru pří-
nosná a i zájem občanů byl značný.

Na přelomu února a března se již tra-
dičně konala přehlídka amatérského čino-
herního a hudebního divadla, na které se
představilo celkem jedenáct divadelních
souborů. Tato přehlídka přinesla 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.
Za bezvadnou reprezentaci města bych
chtěl všem, kteří se jakkoliv na sedmnác-
tém ročníku přehlídky podíleli, touto ces-
tou poděkovat. 

Petr Mědílek, starosta

Ve čtvrtek 27. února v 16 hod. se konalo
v Grafoklubu letošní první zasedání zastu-
pitelstva města.

Program jednání
1. Červený Kostelec – Bohdašín, splašková
kanalizace 
2. Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská,
Rybničná v Červeném Kostelci 
3. Výstavba provozní budovy místního
hospodářství 
4. Technická infrastruktura pro 7 RD Větr-
ník, Červený Kostelec 
5. 1/14 Červený Kostelec – ul. Náchodská
a ul. 17. listopadu – chodníky a inž. sítě 
6. Informace z jednání finančního výboru 
7. Rozpočtová opatření přijatá RM v r. 2013 
8. Rozpočtová opatření přijatá RM v r. 2014 
9. Rozpočtové opatření č. 103 
10. Rozpočtové opatření č. 2 
11. Hospodaření leden až prosinec 2013 
12. Hospodaření fondu škol za rok 2013 

13. Hospodaření fondu sportu za rok 2013 
14. Hospodaření fondu kultury za rok 2013 
15. Závěrečný účet města za rok 2013 
16. Účetní závěrka města za rok 2013 
17. Bezúplatný převod pozemků p. č. 828/2
a p. č. 828/3 v k. ú. Lhota za Č. Kostelcem 
18. Přijetí daru budovy na st. p. č. 240 v k.
ú. Olešnice u Červeného Kostelce 
19. Přijetí daru částí pozemků p. č. 162/3 a
164/3 v k. ú. Stolín 
20. Koupě části pozemku p. č. 757 v k. ú.
Červený Kostelec
21. Koupě pozemků p. č. 148/15 a části p.
č. 148/6 v k. ú. Olešnice u Červeného Kos-
telce 
22. Koupě pozemku st. p. č. 240 v k. ú.
Olešnice 
23. Záměr prodeje části pozemku p. č. 322
v k. ú. Bohdašín nad Olešnicí 
24. Smlouva o zřízení služebnosti inž. sítě
na p. č. 1447 v k. ú. Olešnice u Červeného
Kostelce 

25. Odloučené pracoviště MŠ Větrník a
Dodatek č. 2 ke ZL MŠ Větrník 
26. Zpráva o činnosti městské policie za
rok 2013 
27. Bezpečnostní situace města v roce 2013
OO PČR Hronov 
28. Čerpání dotací z EU 
29. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení 
30. Volba přísedících Okresního soudu
v Náchodě 
31. Diskuse a různé 

Informace z jednání zastupitelstva města

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

Zveme vás na zasedání 
zastupitelstva města

Zveme vás na zasedání zastupitelstva
města, které se bude konat ve čtvrtek

24. dubna v 16 hod. v malém sále Di-

vadla J. K. Tyla. Projednávat se bude
hospodaření města, majetkové záleži-
tosti a investiční akce.

Jarní úklid – úprava zeleně na náměstí Jarní úklid – nový zametací vůz
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Radnice informuje
Informace z jednání rady města
Jednání rady města se koná pravidelně jed-
nou za čtrnáct dní vždy ve středu od
16 hod. Na svých zasedáních v uplynulém
období mimo jiné RM projednala:

Probíhající a připravované investiční akce
1. Kanalizace vč. komunikace v Pazderně
2. Správní budova místního hospodářství
města Červený Kostelec
3. Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská,
Rybničná v Červeném Kostelci
4. Kupní smlouva – poskytnutí části digi-
tální technické mapy města
5. Červený Kostelec – Bohdašín, splašková
kanalizace

6. Žádost o položení optického kabelu při
realizaci akce I/14 Červený Kostelec, OŽK
– JOSI s. r. o. Č. Kostelec
7. I/14 Červený Kostelec – ul. Náchodská
a ul. 17. listopadu – chodníky a inž. sítě

Oblast finanční
8. Následná veřejnosprávní kontrola u vy-
braných příspěvkových organizací
9. Závěrečný účet města za rok 2013
10. Účetní závěrka města za rok 2013
11. Hospodaření VODA Červený Kostelec
s.r.o. v roce 2013
12. Informace z jednání DR Voda Č. K. s.r.o.
13. Návrh na odpis pohledávek

14. Odměny stat. orgánům Voda Č. K. s.r.o.
15. Rozdělení hospodářského výsledku
Voda Červený Kostelec s.r.o. za rok 2013

Dále byly projednány
16. Majetkové záležitosti
17. Monitorování vlivu bývalé skládky od-
padů na Bohdašíně na podzemní vody
18. Příprava zasedání zastupitelstva města
19. Pronájmy bytů
20. Informace z jednání komisí RM

Zápisy z jednání zastupitelstva města a
usnesení z jednání rady města naleznete
na webu města www.cervenykostelec.cz

Vandalové v našem městě opět zaútočili
Parky a dětská hřiště opět navštívili

vandalové a zničili několik odpadkových
košů a též i skříňku s vypínačem na osvět-
lení kluziště na Koubovce. Pokračovali až
na ocas rybníku Brodský, kde v chatové
osadě poničili sloupek s rozvodnou elek-
trickou skříní, kde hrozilo nebezpečí
úrazu el. proudem. (Zde byli údajně spa-
třeni tři mladíci a jedna dívka). Zřejmě
posíleni alkoholem či jinou návykovou lát-
kou se rozhodli ukázat svou sílu. Majetek
města a občanů byl snadným terčem. 

Není to ale bohužel první případ. Ne-
dávno někdo např. opět poškodil příslušen-
ství na hřišti u sokolovny. „Samozřejmě
nemáme nic proti tomu, aby se mládež
scházela a bavila se, ale jsme proti tomu,
aby po sobě zanechávala nepořádek a
někdy i poškozovala majetek města,“ re-
agoval na řádění vandalů starosta Petr Mě-
dílek. „Na místa, kde vandalové řádí,

budeme teď posílat častěji hlídky. To se
týká také dětských hřišť,“ uvedl zástupce
velitele městské policie Lumír Hanke.

Zaměstnanci OMH stále vynakládají
značné úsilí při opravách těchto poniče-
ných věcí, které mají sloužit občanům
města. Náklady na opravy nejsou také nijak
zanedbatelné. V místech, kde u laviček
chybí odpadkové koše, pak zůstává nepo-
řádek na zemi a musí se následně uklízet.
To je zpravidla v odlehlých lokalitách
města a v parcích.

Zlepšování životního prostředí ve městě
je ale někomu asi na překážku a poničení
majetku je asi výsměchem všem pracovní-
kům, kteří se o zvelebování města starají!

Viníci ale bohužel zůstávají neodhaleni,
a škodu tak nikdo neuhradí. Je nám to všem
lhostejné?

Vedení OMH ČK (text i foto), 
Tomáš Kábrt (úpravy)

Po dohodě se svozovou firmou došlo
od 24. února ke změně v rozpisu svozů
v některých ulicích a částí města. Firma
tímto zefektivnila své svozy, do nichž
zapojila také své nové, menší svozové
vozidlo. Tuto informaci zveřejňujeme
již podruhé kvůli častým dotazům ob-
čanů.

Pondělí: 5. května, Budovatelská, Generála
Kratochvíla, Havlíčkova, Husova, Jirás-
kova až po Lánskou, Koubovka, Langrova,
Manželů Burdychových, Na Hrázi, Na Lu-
kách, Nová, Okružní, Palackého, Ryb-
ničná, Školní, Tyršovo náměstí, Větrník,
Zítkova, Žďárská, Žižkova.
Přesunuto z úterý: Devět křížů – jen boční
ulička, Pazderna, Výsluní, Zemědělská.
Přesunuto ze středy: Za Občinou

Úterý: 17. listopadu, Bohdašín – Božanov,
Bratří Čapků, Bř. Kafky, Českoskalická,

Devět křížů – hlavní silnice, Halašov, Ko-
menského, Lhota za Červeným Kostelcem,
Mstětín, Na Skalce, Na Strži, Nad Nádra-
žím, Náměrky, náměstí T. G. Masaryka,
Nerudova, Olešnice, Pod Nádražím, Sokol-
ská, Stolín.

Středa: Bohdašín (mimo Božanova),
Borek, Boženy Němcové, Družstevní,
Dvořáčkova, Jiráskova od Lánské – Horní
Kostelec, Končinská, Končiny, Krátká,
Lánská, Lesní, Letná, Náchodská, Po-
dlesná, Přemyslova, Řehákova, Sadová,
Severní, Strmá, Špicberky, U Kaštánku,
V Ráji, Vyšehrad, Vyšehradská.
Přesunuto z úterý: 
Brodky, Divadelní, Chrby, Jestřebí, Lipky,
Pod Vodojemem, Souběžná, V Zahradách.

V Náchodci je svoz odpadů zajišťován in-
dividuálně po dohodě s místními občany.

Změny v rozpisu svozů popelnic

Web města Červený Kostelec nabízí
nově bezplatnou prezentaci červenokos-
teleckých soukromníků. Jedná se o pre-
zentaci formou odkazu na web firmy.

Firmy (právnické i fyzické osoby), které
podnikají v jakémkoliv oboru neporušujícím
dobré mravy a jejichž sídlo, popř. provo-
zovna je vedena v Červeném Kostelci,
mohou svou aktivitu prezentovat bezplatně
na webu města prostřednictvím odkazu na
vlastní webové stránky. Tato adresa bude zve-
řejněna v sekci Katalog (http://www.cerve-
nykostelec.cz/katalog) a příslušné kategorii.
Tento odkaz nebude kontrolován ani nebude
prověřována jeho platnost a škodlivost.

Kontakt: zpravodaj@mestock.cz, v těle
zprávy uveďte název firmy a platnou URL
adresu.

Tomáš Kábrt

Web města nabízí bezplatnou 

prezentaci červenokosteleckých 

firem

Vypínač osvětlení na Koubovce

Odpadkový koš ve Svojsíkově parku
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V kině proběhla beseda nad připravovaným územním plánem

Radnice informuje

Ve středu 12. března v podvečer pro-
běhla v kině Luník beseda s občany nad
připravovaným územním plánem. Tuto
schůzku organizovalo město Červený
Kostelec nad rámec povinného projed-
nání územního plánu, takže občané měli
nadstandardní příležitost se s tímto do-
kumentem seznámit.

Na úvod setkání zpracovatel nový
územní plán představil a poté byl prostor
pro dotazy občanů. Těch se sešly asi tři de-
sítky, přítomno bylo i šest zastupitelů
města. Větší část dotazů směřovala k do-
pravnímu řešení. Nejvíce rozruchu způso-
bil staronový návrh koridoru pro novou
silnici v severozápadní části města, která

by výhledově mohla odklonit dopravu
mimo zástavbu v lokalitě Devět křížů. Do-
týká se nicméně i soukromých pozemků
západně od vlakového nádraží. Setkání
moderoval pan starosta a celkově se neslo
v poklidném duchu.

Každý měl příležitost podat případné
připomínky k návrhu územního plánu do
pondělí 24. března. Připomínky se podávaly
na MěÚ v Náchodě. Nyní zpracovatel
návrh upraví a pravděpodobně na podzim
se bude konat veřejné projednání územního
plánu, kde bude mít opět každý příležitost
podat znovu případné připomínky event.
námitky. O konání veřejného projednání
územního plánu budete včas informováni.

Více o připravovaném územním plánu
najdete na webu města v článku Připravo-
vaný nový územní plán je zveřejněn a v ka-
tegorii Projednávaný nový územní plán
v sekci Město.

Ing. arch. Marek Wajsar,  foto: T. Kábrt

Životní prostředí

Město Červený Kostelec zajišťuje ve
spolupráci s partnery pro své občany 
systém nakládání s komunálním odpa-
dem na svém území, který spočívá pře-
vážně ve sběru a odvozu tohoto odpadu.

Sebrané množství komunálního odpadu
za rok 2013
• Směsný komunální odpad – netříděný
zbytkový odpad z popelnic a kontejnerů:
1135 tuny
• Sklo – zelené kontejnery na veřejných
prostranstvích: 138 tun
• Plast – žluté kontejnery na veřejných pro-
stranstvích: 139 tun
• Nápojový karton – červené pytle ulo-
žené do žlutých kontejnerů na veřejných
prostranstvích: 4 tuny
• Papír – modré kontejnery na veřejných
prostranstvích + výkupna odpadů + školy:
217 tun
• Kov – výkupna odpadů: 540 tun
• Nebezpečný odpad – mobilní sběrna od-
padu (první sobota v měsíci): celkem za
všechny druhy: 16 tun
• Objemný odpad – mobilní sběrna od-
padu (ostatní soboty): 109 tun
• Pneumatiky – nejsou komunální odpa-
dem – mobilní sběrna odpadu (první sobota
v měsíci): 10 tun
• Biologicky rozložitelný odpad – shro-
mažďován v prostoru městské ČOV: 1059
tun

Modré kontejnery na papír se na veřej-
ných prostranstvích nově objevily v březnu
2013. Jenom prostřednictvím těchto kon-
tejnerů se podařilo sebrat v roce 2013 přes
27 tun papíru. Na základní škole V. Hejny
se v roce 2013 podařilo sebrat přes 46 tun
papíru.

V květnu 2013 byl také rozšířen
zpětný odběr použitých elektrozařízení z
domácností zřízením místa zpětného od-
běru na odboru místního hospodářství a
pořízením červených kontejnerů umístě-
ných na veřejných prostranstvích. Záro-
veň byl zachován zpětný odběr
elektrozařízení v rámci mobilní sběrny
odpadů.

Zpětně bylo odebráno
• 122 kusů chladicích zařízení (chladničky,
mrazničky…) v rámci mobilní sběrny od-
padů (ostatní soboty),
• 118 kusů zářivek v rámci mobilní sběrny
odpadů (ostatní soboty),
• 7,6 tuny televizorů a počítačových moni-
torů v rámci mobilní sběrny odpadů (os-
tatní soboty),
• 2,3 tuny ostatních drobných elektrozaří-
zení v rámci mobilní sběrny odpadů (os-
tatní soboty),
• 61 bagů malých spotřebičů v rámci čer-
vených kontejnerů na veřejných prostran-
stvích, což odpovídá cca 4 tunám drobných
elektrozařízení,
• 42 kusů televizorů a počítačových moni-
torů v rámci místa zpětného odběru a
• 15 kusů chladících zařízení (chladničky,
mrazničky…) v rámci místa zpětného od-
běru.

V Červeném Kostelci také probíhá sběr
textilu pro humanitární účely (sběrnou
první sobotu v měsíci) a nově od konce
října 2013 také prostřednictvím speciálního
kontejneru. Podařilo se sebrat 34 tun tex-
tilu.

Provozní běžné náklady systému naklá-
dání s odpadem v roce 2013 činily 5 260
tis. Kč. Příjmy z poplatku za odpady od
občanů činily 3 302 tis. Kč. Ostatní pro-
vozní běžné příjmy v odpadovém hospo-
dářství činily 1 513 tis. Kč. Náklady
převýšily příjmy. Rozpočet města na rok
2013 s tím počítal. Nicméně vzhledem
k očekávanému dalšímu růstu nákladů
v roce 2014 došlo mimo jiné také ke zvý-
šení poplatku za odpady od občanů od
roku 2014, což byl nutný krok k udržitel-
nosti financování odpadového hospodář-
ství města.

Na závěr chci říci, že mám velikou ra-
dost z každého z vás, který třídí odpad,
který ví, kam který druh odpadu odkládat
a kdy. Samozřejmě mám na mysli legální
způsoby sběru a odstraňování komunálního
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 ta-
kovémto množství vytříděného komunál-
ního odpadu. Děkujeme, že k třídění
odpadu vedete také své děti. Pomáháte
zlepšovat životní prostředí a čistotu našeho
města.

Štěpán Křeček, 
foto: Tomáš Kábrt

Děkujeme, že třídíte odpad



Činnost Městské policie Č. Kostelec
(MP) v roce 2013 stejně jako v předešlých
letech spočívala především v zabezpečo-
vání místních záležitostí veřejného po-
řádku. Těmito záležitostmi jsou přispívání
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlížení na dodržování pravidel občan-
ského soužití, přispívání v rozsahu stano-
veném příslušnými zákony k bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, odhalo-
vání přestupků a jiných správních deliktů
a také upozorňování fyzických a právnic-
kých osob na porušování obecně záva-
zných právních předpisů.

Výkon služby byl po celý rok zajišťo-
ván nepřetržitě. Personálně nedošlo v roce
2013 k žádným změnám. Služba je v den-
ních hodinách zajišťována převážně jed-
ním strážníkem, což je neefektivní, pro
řešení a dokazování situací nepraktické,
dalo by se říci nepoužitelné. V minulých
letech takto byla služba zajišťována také,
avšak s možností si kdykoli přivolat
hlídku PČR. Bohužel se zrušením obvod-
ního oddělení, zrušením společných hlí-
dek a s ohledem na reorganizaci PČR se
situace změnila a na okamžitý příjezd
hlídky PČR se strážník MP nemůže již
spoléhat. Pro zajištění plnohodnotné
služby, zajištění řádné pomoci obyvate-
lům a provádění efektivních zásahů a zá-
kroků je nutno nastalou situaci řešit
takovým směrem, aby byla služba zajiš-
těna alespoň dvěma strážníky v každé
směně! Situace je vážná především
v rámci dokazování a především ve
vztahu k osobám, vůči kterým strážník za-
sahuje. Jedná se např. o opilé osoby, agre-
sivní osoby, zloděje a jiné osoby
frustrované svojí situací. U těchto nelze
předvídat jejich chování a bohužel sa-
motný strážník s takovými osobami
v podstatě sám nic nezmůže. Není mi
známa žádná MP, kde by strážník sloužil
pro město sám, bez možnosti si okamžitě
přivolat na pomoc další hlídku MP.

V roce 2013 přijala MP 831 oznámení
a žádostí občanů a organizací, kterými se
musela zabývat nebo je řešit. Jedná se o to-
tožný počet jako v předchozím roce. Tento
stav vypovídá o skutečnosti, že MP je
v povědomí místní veřejnosti plně zako-
tvena a občané se na strážníky MP stále
obracejí při řešení nejrůznějších záležitostí
a problémů.

MP bylo zjištěno 7 případů, které měly
znaky spáchání trestného činu. Tyto byly ná-
sledně předány PČR k dalšímu šetření. Dále
byl PČR předán 1 řidič, kterého MP přistihla
při řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

V roce 2013 byli strážníci nuceni k za-
jištění veřejného pořádku převést služeb-
ním vozidlem 3 osoby na protialkoholní
záchytnou stanici.

Přestupků proti veřejnému pořádku, ma-
jetkových přestupků, přestupků proti ob-
čanskému soužití, porušení vyhlášek města
apod. řešili strážníci MP 130. 

Na úseku dopravy bylo řešeno 250 do-
prav. přestupků. V dopravě se největší
měrou na řešených přestupcích podílelo 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 posledních dvou měsících roku byli
také řešeni řidiči, kteří parkovali na daných
parkovištích bez parkovacího kotouče. 

Většina přestupků byla řešena domlu-
vou nebo uložením blokové pokuty v roz-
mezí 100–1000 Kč, popř. předána
správnímu orgánu.

V roce 2013 nadále MP prováděla hlíd-
kovou činnost též na území obce Zábrodí,
kde zajišťovala veřejný pořádek především
na základě požadavků starosty obce, a tak-
též v průběhu roku prováděla dohled v re-
kreačních oblastech.

MP dále zajišťovala sportovní a kulturní
akce pořádané na území města, kdy se jed-
nalo především o folklorní slavnosti, novo-
roční 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. M.
MP se také účastnila usměrňování dopravy
při různých akcích, u dopravních nehod a
nadále kontrolovala a řešila řidiče za vjezdy
do míst, kam je to zakázáno, za nesprávné

stání či zastavení vozidla na komunikacích
v rozporu s pravidly silničního provozu či
za jiné dopravní přestupky. 

MP se také každoročně účastní soutěží
žáků ZŠ na dětském dopravním hřišti v Ná-
chodě, kde strážníci působí v roli rozhod-
čích.

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 pultu centrální ochrany
(PCO) je kamerový systém obsluhován stá-
lou službou MP, která na základě jednotli-
vých zjištění vysílá hlídku k provedení
opatření, zákroku, prověření apod. Zá-
znamů z kamer taktéž využívá PČR při
prošetřování trestné činnosti.

Tísňová tlačítka
V roce 2013 nadále pokračoval ve spo-

lupráci s Oblastní charitou Červený Koste-
lec projekt „tísňových tlačítek“, které
slouží k okamžitému vyrozumění MP a pe-
čovatelské služby o krizové situaci občana.
Díky tomuto projektu si mohou pomocí tís-
ňového tlačítka vyžádat pomoc všichni
obyvatelé (senioři) v pečovatelských do-
mech U Jakuba a v Nerudově ulici a také
cca 32 seniorů v katastru města, kteří je
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nej-
více potřebují. MP tuto službu zajišťuje
v době provozu PCO, tj. všední dny 18–6
hod., soboty, neděle, svátky nepřetržitě. Ve
zbylé době tuto službu zajišťuje pečovatel-
ská služba. 

...pokračování na druhé straně
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Bezpečnost

Městská policie v Červeném Kostelci chytila zloděje přímo při činu
Strážníkům městské policie se po-

dařil husarský kousek. V noci ze středy

26. února na čtvrtek odhalili díky sig-

nálu z pultu centrální ochrany loupež

na benzince na Bedně. Na místo se

okamžitě vydali dva strážníci a jednoho

ze dvou pachatelů, prchajících do lesa,

dopadli.

Trestnou činnost páchali na benzince na
Bedně dva muži ve čtvrtek 27. února
zhruba v 1 hod. v noci. Opakovaný signál
pultu centrální ochrany strážníky městské
policie přesvědčil, že se nejspíš nejedná o
planý poplach, a tak se na místo vydali dva
policisté. Jelikož bylo jasné, že se pacha-
telé pohybují v zadní místnosti benzinové
pumpy, sjela hlídka s autem ze silnice na
pole a zamířila k zadním oknům objektu.

Strážníci na místo přijeli právě ve chvíli,
kdy se oba zloději pokusili o útěk do neda-
lekého lesa. Jednoho z nich se jim podařilo
chytit, druhý stačil zmizet mezi stromy.

Dopadený muž je z Náchoda, pravděpo-
dobně stejně jako druhý pachatel. Z pumpy
se zloději pokusili odnést finanční hotovost
a kartony cigaret, vše v hodnotě zhruba 21
tisíc korun. Městská policie muže předala
Policii ČR a následně pomohla zajistit
místo krádeže.

Pult centrální ochrany funguje na slu-
žebně městské policie od roku 1996 a sle-
duje velké množství objektů, jejichž
seznam zde z pochopitelných důvodů uvá-
dět nebudeme.

Tomáš Kábrt, Michal Škoda 
Foto: Ivo Havíř (foceno na telefon)

Únor na městské policii: Honička za lupiči, opakované problémy s podnapilým 

a šplh po hromosvodu

V únoru městská policie musela řešit

69 oznámení a potrestala 92 přestupků.

Z trestného činu krádeže byl obviněn

lupič, kterého městští policisté chytili při

útěku z vykradené benzinové pumpy.

Strážníci městské policie potrestali
v průběhu únorových osmadvaceti dnů cel-
kem 92 přestupků. Oproti lednovým 44
přestupkům se tak jedná o více než zdvoj-
násobení případů, kdy se občané chovali
proti vyhláškám města. Nejvíce narostl
počet dopravních přestupků, kterých měst-
ská policie potrestala pokutou či domluvou
73. Nejčastěji se jednalo o špatné parko-
vání: ať už bez parkovacích hodin, nebo
v zákazech či v protisměru. Co se týče stání
v protisměru, to se děje nejčastěji u pe-
kárny Geisler, k níž lidé zajíždějí i ve
směru z města. Trestáno bude také nadále
špatné parkování u prodejny „Kubíček“,
kde řidiči často stojí v pruhu vyhrazeném
pro cyklisty.

Co se týče ostatních přestupků, týkala se
valná většina z nich psů. Strážníci městské
policie totiž zahájili systematickou kon-
trolu jejich registrací a upozorňují, že v této
práci budou dlouhodobě pokračovat.

Z devětašedesáti oznámení řešili městští
policisté nejčastěji problémy s podnapilými

občany (9×). Jednalo se o dva občany Čer-
veného Kostelce, přičemž jeden z nich
strážníky zaměstnal během února hned 6×.
Dvakrát přitom ležel bezvládně na zemi a
musela mu být přivolána záchranná služba.
Při posledním oznámení na jeho nevhodné
chování byl odvezen na protialkoholní zá-
chytnou stanici v Hradci Králové. Dále
museli policisté nejčastěji odchytávat za-
běhnuté psy (6×), popř. vyřešit problémy
se ztrátou, popř. nalezením peněženky,
bankovní karty či osobních dokladů (5×).

Během února se také městští policisté
museli věnovat několika velmi vážným pří-
padům. Zásah na benzinové pumpě na
Bedně popisuje výše uvedený článek. Dále
strážníci městské policie obdrželi výzvu ke
kontrole rodinného domu, jehož brána byla
nezvykle dlouho otevřená. Policisté na místě
zjistili, že do domu se vloupal neznámý pa-
chatel a odcizil všechny vodovodní baterie.
Případ převzala Policie ČR. Poté se městští
policisté vydali hledat ženu, která se dle te-
lefonního oznámení měla pokusit o sebe-
vraždu. Mladá žena byla včas nalezena,
zklidněna a předána záchranné službě. Včas
již bohužel nepřijeli strážníci na místo po
vyzvání jednoho z občanů, že se nemůže do-
stat do bytu jednoho ze svých rodičů.

Vedle těchto nejsmutnějších případů
městská policie musela zasahovat před
Road barem při rvačce několika mladíků.
Následky řešil lékař a Policie ČR, které byl
předán materiál s kompletně zaznamena-
ným průběhem potyčky. V průběhu února
se také podařilo neznámému lezci vyšplhat
po hromosvodu na střechu Divadla J. K.
Tyla, čímž poničil omítku budovy. Případ
převzal MěÚ. 

V průběhu své služby strážníci kontrolují
pult centrální ochrany, který přijímá signály
z velkého množství objektů a který je při-
vedl na loupež na benzinové pumpě na
Bedně, dále bezpečnostní kamerový systém
a tísňová tlačítka. Ty mají k dispozici se-
nioři v pečovatelských domech a také na
vyžádání v domácnostech. V únoru např. na
signál z tísňového tlačítka vyjížděli červe-
nokostelečtí policisté celkem pětkrát.

Tomáš Kábrt, Michal Škoda

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

731 44 95 77

Signál, který je pomocí tohoto zařízení
vyslán v době provozu PCO, vyhodnocuje
stálá služba MP. Ve většině případů je vy-
sílána hlídka, která na místě dle situace
provádí různé neodkladné úkony (okamžité
přivolání lékaře při zdravotních potížích,
pomoc vstát, když osoba upadne aj.). Po-
mocí této služby MP také hlídá provozní
stav tlačítka (výpadek el.proudu, poruchu
akumulátoru).

Pult centrální ochrany
MP v roce 2013 přijala na PCO mnoho

signálů o možném narušení objektů.
Všechny výjezdy se však ukázaly jako
„plané“, způsobené chybou techniky, popř.
chybou obsluhy. Z výše uvedeného vyplývá,
že díky PCO je páchání trestné činnosti na
připojených objektech za loňský rok nulové,
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 městské poli-
cie těmto situacím dále předcházet, přede-
vším preventivní činností. 

Michal Škoda, 
velitel městské policie

Zachycený lup
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Zrcátko měsíce

17. ročník Východočeské přehlídky
amatérského činoherního a hudebního
divadla Červený Kostelec přinesl velký
úspěch domácímu divadelnímu souboru
NA TAHU, který se na festivalu před-
vedl hrou Srdeční záležitosti. Premié-
rové nastudování hry Petra Strnada
totiž odborná porota ocenila nejvyšší
možnou mírou: nominovala ji na Diva-
delní piknik Volyně, celostátní přehlídku
amatérského divadla!

17. divadelní festival nabídl divákům cel-
kem 12 divadelních inscenací. K vidění byly
hry různých žánrů i úrovně. To dokládají i
slova předsedy odborné poroty prof. Jana
Císaře: „Přehlídka měla své propady – byly
chvíle, kdy jsem si připadal jako starý výr,
který sedí na větvi a už se jen dívá, jak ho
historie žene k hrobu – a pak jsem zažil ra-
dostné chvíle, kdy jsem dostal, jako teoretik,
svoji potravu a měl jsem radost, jak to di-
vadlo funguje. A co víc, viděl jsem tři, čtyři
představení, která se pokoušela nezvyklými
způsoby dobývat zvolené divadelní území.“

Lze s jistotou tvrdit, že právě ta tři, čtyři
představení, o nichž prof. Císař mluvil, oce-
nila porota doporučením a nominací na ce-
lostátní přehlídku Divadelní piknik Volyně.
Letos měli totiž porotci možnost nejen do-
poručit hry dalším odborníkům, kteří roz-
hodnou o jejich postupu, ale také přímo hru
na tuto přehlídku nominovat. Této pocty se
v neděli 2. března odpoledne dostalo – za
nadšeného jásotu aktérek – hře Srdeční zá-
ležitosti v podání hereček DS NA TAHU.

„Tady vidíte, k čemu vede poctivá
práce!“ řekla v uvolněné atmosféře po vy-
hlášení režisérka Jana Jančíková svým he-
reckým kolegyním. „Vůbec jsem to
nečekala, to můžu říct upřímně. A to i přesto,
že jsem holkám na jevišti opravdu věřila,
protože ta práce, kterou jsme všichni od-
vedli, byla skvělá. Herečky zkoušely a hrály
s nadšením a byly jsme v takové symbióze,
že mě to až občas vyvádělo z míry. Takže
jsem strašně ráda, že se to všechno zúro-
čilo,“ vyjádřila později své pocity režisérka
Jana Jančíková. Porota na rozborovém se-
mináři po představení ocenila především
zpracování a srozumitelnost složitého té-

matu, a o to víc, že se jednalo o českou pre-
miéru této hry. „Po vyhlášení výsledků jsem
volala autorovi hry Petru Strnadovi. Nevě-
řil,“ dodala s úsměvem spokojená režisérka.

Vedle samotné inscenace ocenila porota
kostýmy Marcely Labíkové (čestné uznání),
herecký výkon Mileny Hořejší v roli Marie
(čestné uznání), celý soubor za ansámblové
herectví (cena), režii Jany Jančíkové (cena)
a scénu Ladislava Jančíka (cena).

Porota letos hry posuzovala v lehce ob-
měněné sestavě: předsedou byl opět prof.
Jan Císař, nemocného prof. Františka Lau-
rina vystřídal Mgr. Alexandr Gregar, na-
místo pracovně vytížené Mgr. Reginy
Szymikové zasedla mezi odborníky Nina
Martínková a dále byl přítomný Mgr. Jaro-
mír Vosecký, Michal Zahálka a Mirka Cí-
sařová. Vedle inscenace Srdeční záležitosti
porota také ocenila další hry, které ovšem
pouze doporučila na celostátní přehlídku.
Jednalo se o hry Maryša Divadla Exil a
Kočár do Vídně DS TRIARIUS Česká Tře-
bová. Kompletní seznam udělených čest-
ných uznání a cen najdete na webu města.

Pokud se podíváme na celý pětidenní di-
vadelní festival, obecně vzato lze tvrdit, že
proběhl bezproblémově, s jedinou výjim-
kou. Při neveřejném představení Kočár do
Vídně způsobil herec Aleš Dvořák pažbou
své zbraně otřes mozku herecké kolegyni.
Před její oddaností divadlu je třeba smek-
nout, protože herečka i přes zranění do-
hrála své představení, načež musela být

odvezena do nemocnice. Večerní předsta-
vení pro veřejnost se proto nekonalo.

Celá přehlídka se odehrála v Divadle J. K.
Tyla (vyjma hry Kočár do Vídně, která byla
kvůli nutnosti instalovat točnu s hledištěm
přesunuta do kina Luník), kde bylo k dispo-
zici také bohaté občerstvení. A festival měl i
přidanou uměleckou hodnotu – výstavu ob-
razů pořádanou u smutného pětiletého výročí
smrti Josefa Tejkla. Jeho výtvarné počiny
jsme mohli obdivovat ve vestibulu divadla i
na malém sále. Pětidenní akce byla opět ob-
stojně navštěvována diváky z Č. Kostelce a
okolí, kteří dokázali, že je zde o divadlo – i
když ochotnické – velmi slušný zájem.

Akce byla slavnostně zakončena v neděli
2. března odpoledne slavnostním vyhláše-
ním výsledků. Při tomto zakončení absolvo-
val svůj poslední proslov na tomto festivalu
starosta města Petr Mědílek, který letos ve
své funkci končí. „Chtěl bych se rozloučit
s touto přehlídkou, ale hlavně s těmi, kteří
sem každoročně jezdí, protože jim už neří-
kám dámy a pánové, ale říkám jim kama-
rádi,“ uvedl na rozloučenou. Za svou
dlouholetou kulturní činnost a podporu fes-
tivalu se dočkal nejen bouřlivého potlesku
vestoje, ale také čestného členství ve Vol-
ném sdružení východočeských divadelníků.

Text i foto: Tomáš Kábrt

Kompletní výsledky soutěže a fotky 

ze všech představení najdete 

na webu města v aktualitách.

Úspěch divadelního souboru NA TAHU. 

Srdeční záležitosti byly nominovány na celostátní přehlídku do Volyně!

Radost po vyhlášení výsledků

Postupujícím na celostátní přehlídku se stává... ...divadelní soubor NA TAHU! Standing ovation pro končícího starostu



Už celé půlstoletí zajišťuje kulturní
dění v Červeném Kostelci městské kul-
turní středisko. Abychom byli přesní,
kulatiny slaví nejen středisko, ale i ně-
kdejší Spojený závodní klub a poté Jed-
notný klub pracujících. Při příležitosti
tohoto významného výročí byla měst-
ským kulturním střediskem uspořádána
výstava, shrnující dlouholetou činnost
této organizace. Výstavy se zúčastnili i
současní a bývalí pracovníci klubu, po-
tažmo střediska.

Výstava, na které jsme si mohli prohléd-
nout opravdu velké množství fotografií,
plakátů a dokumentů ze všech období čin-
nosti červenokostelecké kulturní organi-
zace, byla uspořádána ve výstavní síni od
1. do 9. března a byla vcelku hojně navště-
vována, což dokládá množství děkovných
zápisů v knize návštěvníků. 

Nejpůsobivější chvíle přinesl pátek 7.
března večer, kdy výstavu navštívili vzácní
hosté – současní i bývalí pracovníci organi-
zace. Přes 30 lidí různých generací ve 
výstavní síni vzpomínalo, smálo se, ale i
nostalgicky promlouvalo s ostatními. To
vše pokračovalo i v kině Luník, kde bylo
pro všechny připraveno slavnostní posezení
s občerstvením. Zde byly na plátně promí-
tány fotografie i videa z různých společ-
ných veřejných i neveřejných akcí. Po
krátkých proslovech a představení všech
bývalých ředitelů této kulturní organizace
probíhala až do pozdních večerních hodin

zábava – za zvuků country kapely Kama-
rádi osady 5. „Akce byla zdařilá. Sešel jsem
se zde s lidmi, kteří v tehdejším klubu pů-
sobili ještě za mě, a společně jsme si za-
vzpomínali na staré, ne však zašlé časy,“
zhodnotil setkání starosta města Petr Mědí-
lek, dřívější ředitel klubu.

„Nynějšímu středisku přeji, aby praco-
valo minimálně dalších 50 let a aby připra-
vovalo takové akce, na které budou občané
chodit rádi,“ dodal starosta.

Text i foto: Tomáš Kábrt
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Zrcátko měsíce

Veřejná dražba „věcí nejmilejších“ přinesla Kadetům a Šotkům přes 16 tisíc korun
Průvan v peněžence, spoustu více či

méně cenných věcí a ještě k tomu veselé
zážitky, to všechno jsme získali na ve-
řejné akci Věc mně nejmilejší, která byla
uspořádána v malém sále Divadla J. K.
Tyla v sobotu 22. února. Výtěžek akce,
celých 16 684 Kč, jde na pořádající dět-
ské spolky Kadet a Šotek.

Druhého ročníku neobvyklé dražby,
jejíž výtěžek využijí na svou činnost
spolky Kadet a Šotek, se zúčastnilo kolem
50 lidí, kteří neváhali a velkou část svých
úspor věnovali aukčnímu boji o nejrůz-
nější cennosti. Toho večera se dražilo
mnohé. Staré lyže, zlatá rybka (bohužel
bez zbývajících přání), stokoruna, dětské
montérky, desetilitrová lahev utopenců,
autíčka, vláčky, Čtyřlístky, fotbalový dres,
stoletý ubrus, kadetské polštářky, večeře

se dvěma z krásných pořádajících slečen,
rotoped atd. atd.

Zahajovací částky se pohybovaly kolem
stokoruny, ale málokdy na ní zůstaly. Čas-
těji se šplhaly ke dvěma až čtyřem stům
korun a vítězní dražitelé si často vysloužili
nejen nevěřící úsměvy přihlížejících, ale
také potlesk. Nejdražší vydraženou věcí se
stala porcelánová ryba za 790 Kč (což si

porovnejte např. s cca 200 Kč za rotoped).
Nakonec se za zhruba čtyři hodiny vydra-
žilo vše.

Celkem dražba oběma spolkům vydě-
lala 16 684 Kč. „Děkujeme všem, kteří se
aktivně zúčastnili. A to jak těm, kteří věno-
vali své nejmilejší věci do aukce, tak těm,
kteří aktivně dražili. S výsledkem jsme ma-
ximálně spokojení – čekali jsme, že se vy-
draží menší částka,“ zhodnotil akci vedoucí
Kadetu Milan Hrstka.

Důležitým výsledkem ovšem také bylo,
že jsme v malém sále prožili příjemný a
veselý večer, k čemuž přispěla také poe-
tická vložka Vlastimila Klepáčka a písně
v podání hudebníků Petra Másla a Tomáše
Rosy.

Text i foto: Tomáš Kábrt
Kompletní fotogalerie na webu města.

Jak jsme zpříjemnily seniorům úterní dopoledne…
V úterý 25. února jsme s několika ma-

minkami a dětmi, které v Háčku pravi-
delně navštěvují kroužek cvičení a
zpívání pro rodiče s dětmi Klokánek,
přišly potěšit obyvatele Domu s pečova-
telskou službou U Jakuba zpěvem a tan-
cem. 

Děti se s diváky z pečovatelského domu,
s babičkami a dědečky, nejprve pozdravily
a pak se jim zpěvem jmenovitě představily.
Následovala přehlídka lidových i umělých
písniček, např. Prší, prší, Pec nám spadla,
Skákal pes, To je on, malý slon, za dopro-
vodu kytary a nástrojů z Orffova instru-
mentáře, dřívek, tamburíny, trianglu,
rumba koulí a vajíček, na které už děti umí
pěkně hrát. Pak děti hezky zatančily na
známé i méně známé melodie (Pásla
ovečky, Šla Nanynka do zelí…), předvedly
i některá říkadla, jako např. Bublinu,
Myšku tanečnici, Cib, cib, cibulenku…
atd. 

Na tvářích seniorů se nám, především
díky našim roztomilým dětem, podařilo vy-

kouzlit úsměvy, a tak doufáme, že se jim
krátké vystoupení líbilo a rády přijdeme
příště zase. Pečovatelkám děkujeme za
hezké uvítání, vlídné přijetí a za odměny,
kterými nás odměnily. 

Markéta Šolcová, 
foto: Tomáš Kábrt

Městské kulturní středisko Červený Kostelec oslavilo 50 let



Děkuji všem lékařům, sestřičkám, pečovatelkám a pečovatelům
Hospice Anežky České za jejich obětavou péči, se kterou se starali
o mého těžce nemocného manžela pana Jaromíra Martina. 

Děkuji také p. faráři Mgr. Petru Kubantovi za jeho vřelá slova
útěchy a Otakaru Regnerovi za jeho procítěná slova.

Dále bych ráda poděkovala pracovníkům Pohřební služby p.
Tomáše Picha za profesionální a velmi lidský přístup a zároveň
všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem, včetně hudebníků,
kteří jej doprovodili na jeho poslední cestě.

Ludmila Martinová, manželka
a

Církev československá husitská by chtěla touto formou poděko-
vat nedávno zesnulému panu Josefovi Matyskovi za jeho mistrovské
vedení a desítky hodin, které strávil při opravě varhan v Žižkově
sboru v Č. Kostelci. Bez jeho pomoci by tento nádherný nástroj jistě
nebyl obnoven. Kéž mu Hospodin oplatí svým věčným pokojem. 

Rada starších

Děkuji za projevenou soustrast a květinové dary při smutečním
rozloučení s paní Janou Mrkosovou. 

Manžel Lubomír Mrkos
a

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě
s paní Irenou Pavelkovou, za projevy soustrasti a květinové
dary.

J. Pavelka s rodinou
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Společenská kronika

Poděkování

Výtvarná skupina Bacco barvaminato by chtěla tímto způsobem
velmi poděkovat všem za podporu a nezištné sponzorské dary pro
dětský program Masky na cestách, který se uskutečnil 21. února
v červenokostelecké prodejní zahradě TREES. Děkujeme přede-
vším společnosti www.romkey.cz, která se zabývá renovací a ino-
vacemi starého nábytku. V neposlední řadě děkujeme i panu
Jaroslavu Kubečkovi a jeho žákům za skvělý hudební doprovod
celé akce. Těšíme se na všechny zase za rok...

�

Srdečně děkuji městskému úřadu a paní L. Regnerové za bla-
hopřání k mým pětasedmdesátinám.

Jiří Šilhavý
�

Chtěla bych poděkovat za milou návštěvu, pěkné posezení a za
dárky pečovatelce paní Drapačové a dále potom bývalým spolubydlí-
cím z pečovatelského domu u Jakuba, kde už ze zdravotních důvodů
nemohu být. Jmenovitě pí Hejnové, pí Meierové, pí Volhejnové, pí
Němcové, pí Milerové a panu Cinkemu. Moc ráda na vás vzpomínám.

Anežka Jenková
�

Srdečně děkujeme za blahopřání, květiny a dárky, které nám
k diamantové svatbě předali zástupci městského úřadu p. R. Berg-
mann a p. L. Regnerová.

Miroslav a Zdeňka Vlčkovi
�

Srdečně děkuji MěÚ v Č. Kostelci za blahopřání, květiny a dárky,
které mi předal pan Kafka při příležitosti mých 80. narozenin. 

Alžběta Hašplová
�

Děkujeme za gratulaci k výročí zlaté svatby.
Manželé Němcovi

�

Dovolte mi, abych touto cestou upřímně poděkovala a vyjádřila
vřelý dík všem zdravotnicím vedeným pí MUDr. Zd. Flašarovou a
sestřičkou M. Jankovičovou. Také „své“ vynikající pečovatelce a
sestře pí J. Zemanové, která okamžitě zjistila nebezpečnost vzniklé
situace. Děkuji všem fakultativním sestřičkám za pečlivé a každo-
denní převazy a úspěšné léčení těžkého úrazu způsobeného pádem
masívní židle, což mohlo skončit amputací malíčku levé nohy.

Tedy vám všem (i zdejším sestrám) ještě jednou upřímné díky! 
S úctou a poděkováním Jana E. W. Kotoučová

Proč bychom se netěšili…
Dne 27. února se u nás v pečovatelském domě uskutečnil kar-

neval, na který jen tak nezapomeneme.
Předcházelo mu velké úsilí našeho vedení, které chtělo pozvat

i zahraniční umělce, na které jim ale chyběly peníze. Paní vedoucí
navázala spojení s Evropskou unií a dopadlo to. Získali jsme granty
a tím pádem i tvrdou měnu Eura a pak nastalo shánění umělců.
Účast přislíbil Elvis Presley i moskevský balet.

Program zahájil náš pěvecký soubor Kosáci a pak se to rozjelo.
Moskevský balet nám předvedl Mrazíka se všemi postavami,
v nichž jsme poznali Nastěnku, Ivánka, Marfušu i zlou babu Jagu.
V lese se objevil i velikánský hřib (pravák), ale i jedovatá mocho-
můrka červená (p. Kábrt).

Neutuchající potlesk i vestoje si vysloužil Elvis Presley, který zpí-
val z plných plic a jeho exhibice a téměř baletní prvky udivily naše
ženy, které ke konci téměř omdlévaly, a bylo slyšet i povzdechy „kdy-
bych byla mladá, určitě bych se zamilovala“. Celým programem pro-
vázela krásná Romka, na které mohli zdejší muži nechat oči.

Závěr byl téměř detektivní – paní vedoucí byla nahlášena ztráta
pacientky z Nového Města, která se objevila u nás a pomocí paní
doktorky byla ošetřena a zneškodněna. 

Když nastalo loučení, nikomu se domů moc nechtělo, ale
všechno má svůj konec. Děkujeme všem pečovatelkám, které se o
nás vzorně staraly, obsluhovaly nás, vařily nám, ohřívaly nám
párky a určitě byly rády, že je tomu mumraji konec. 

Tisíceré díky vám všem.
Spokojené a šťastné obyvatelky peč. domů. Foto: O. Volhejn

Poděkování

Vzpomínáme

Dne 9. dubna uplynou tři smutné roky, kdy nás navždy opus-
tila naše drahá manželka a maminka, paní Ivana Seidlová.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpo-
mínku.

Manžel, synové 
a rodiny Seidlova, Kosinkova
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Praktické informace

Město nabízí zdarma 

nové zahradní kompostéry 

V rámci dotace Operačního pro-
gramu Životní prostředí (prioritní
osa 4., oblast podpory 4.1. Zkvalit-
nění nakládání s odpady) byly
městem Červený Kostelec poří-
zeny plastové zahradní kompos-
téry typu S 900 o objemu 905 l (viz
foto). Dle podmínek dotace budou
tyto kompostéry poskytnuty zá-
jemcům bezplatně na dobu 5 let po
podpisu smlouvy o výpůjčce a
úhradě vratné zálohy ve výši 200 Kč. Zájemci, kteří zde mají trvalé
bydliště a zaváží se umístit kontejner na pozemku, který se nachází
na území města Červený Kostelec, mohou podat žádost o zapůjčení
kontejneru na podatelně MěÚ Červený Kostelec.

Akce platí od 1. dubna do vyčerpání zásob kompostérů.
Za OMH Jaromír Středa

Kompostárna na ČOV bude otevřena 

v úterý 1. dubna

V úterý 1. dubna 2014 bude v objektu čistírny odpadních vod
zahájen příjem materiálu k drcení a kompostování od občanů na-
šeho města.

Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu stromů do průměru
10 cm a podobný biologicky rozložitelný odpad. Dovezený mate-
riál nesmí obsahovat předměty, které by poškodily drtič nebo zra-
nily obsluhu (např. cihly, kameny, dráty, hřebíky, lahve z plastů,
sklo apod.). Při pohybu v prostoru ČOV dbejte pokynů obsluhy,
aby nedošlo k úrazu nebo ohrožení nehygienickým materiálem,
s nímž se v provozu pracuje. Do tohoto prostoru není povolen
vstup dětem ani psům. 

Pokud nebudou uvedené pokyny dodrženy, nebude umožněn
vstup do prostoru ČOV.

Provozní doba
Po 6–14 hod.
Út 6–14 hod., 15–18 hod.
St 6–14 hod.
Čt 6–14 hod., 15–18 hod.
Pá 6–14 hod.
So 8–11 hod.
V neděli a uznaných svátcích zavřeno.

Odpady

Mobilní sběrna nebezpečného odpadu
V dubnu bude proveden mobilní sběrnou pravidelný sběr nebez-

pečného odpadu podle čl. 4 odst. 8 obecně závazné vyhlášky č.
1/2013 (tj. sběr zbytků spotřební chemie, olejů a tuků, barev, lepidel,
pryskyřicí a baterií a akumulátorů) a pravidelný sběr elektroodpadu
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. 6/2013. Dále takto
v souladu s opatřením rady města č. 4/2013 probíhá pravidelný sběr
vyřazených pneumatik do 5 kusů na osobu a to v tyto termíny: 

Palackého – u sport. haly      5. dubna od 8 do 8.30 hod.
Lhota – pod kravínem           5. dubna od 8.35 do 9 hod.
Lhota – u závor                      5. dubna od 9.05 do 9.30 hod.
Divadelní                                 5. dubna od 9.35 do 10 hod. 

Tento sběr není určen pro objemný a ostatní odpad! Ten je
zajišťován v dalších sobotách.

Nebezpečný odpad s obsahem azbestu, tedy i eternit se
v rámci mobilní sběrny již nevybírá!

Mobilní sběrna ostatního odpadu
V dubnu 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 po-
užitých elektrozařízení podle čl. 5 odst. 2 výše uvedené vyhlášky
(tj. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení,
spotřebitelská zařízení, solární panely, elektrické hračky, vybavení
pro volný čas a sporty). Tyto odpady a elektrozařízení budou sbí-
rány v souladu s opatřením rady města č. 6/2013 vždy v sobotu
podle následujícího rozpisu: 

Mstětín – parkoviště                12. dubna od 8 do 9 hod.
Olešnice – ve Vísce                  12. dubna od 9.05 do 10 hod.
Koubovka                                 19. dubna od 8 do 9 hod.
Tyršovo nám.                           19. dubna od 9.05 do 10 hod. 
Horní Kostelec – Podlesná      26. dubna od 8 do 9 hod.
Řehákova – stř. MH MěÚ       26. dubna 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 měsíci podle rozpisu.
Odvoz a likvidace odpadu je určena pro občany města (nikoliv

pro podnikatelské subjekty).

Upozornění k mobilní sběrně 
Odevzdávejte vždy jen odpady, které jsou pro nebezpečný

a ostatní odpad určeny. 
Odpad musí být předán přímo obsluze mobilní sběrny k ulo-

žení do sběrného automobilu. Jakýkoliv jiný způsob odklá-
dání 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
kontejnerům určených pro odpad tříděný!

Pro použitý textil je určen kontejner Diakonie Broumov na
autobusovém nádraží, který je vyvážen vždy v po a ve čt. 
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Praktické informace
Nabídka zaměstnání

Pavel Umlauf nabízí pracovní místo: 

Prodejce a technický pracovník
Požadavky
• minimálně střední odborné vzdělání, středoškolské výho-
dou
• vyučen v oboru elektro nebo zámečník(není úplně podmín-
kou)
• praxe ve zmiňovaném oboru 
• řidičský průkaz skupiny B
• práce na PC, Office Excel, Office Word , Office Power Point 
• komunikativnost s dobrým vystupováním při jednání s lidmi 
• spolehlivost a odpovědnost za odvedenou práci včetně svěřeného
zboží 
• operativnost v řešení krizových situací 

Náplň práce:
• prodej zahradní techniky a elektrospotřebičů
• sestavování zahradní techniky
• drobné opravy elektrospotřebičů a zahradní techniky

Nabízíme:
• práci v dynamicky se rozvíjející a stabilní firmě s 20-letou tradicí 
• flexibilní pracovní dobu a zajímavé platové ohodnocení včetně
motivačních odměn za kvalitní práci

Hlaste se prosím ve firmě Pavel Umlauf u paní Noskové,
tel. 491 481 404, na adrese: Hostovského 525, Hronov (naproti
Penny) nebo u p. Umlaufa na tel. čísle 776 007 707.

KDU-ČSL

Kola pro Afriku, o. p. s        
Máte doma staré, již nepoužívané kolo? Darujte ho dětem

a lidem v Africe. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou
gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění lidí
v Africe.

Sběrné místo: Papírnictví Ivín
Bez časového omezení.
Web: www.kolaproafriku.cz

Notářka

Úřední dny notářky JUDr. Heleny Součkové v zasedací místnosti
staré radnice MěÚ:

11. dubna, 16. května
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hod.
Tel. 491 423 256
E-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Diakonie Broumov

Sbírky ošacení
Během roku se sbírky ošacení pro Diakonii Broumov konají

pravidelně každou první sobotu v měsíci od 10 do 11 hod. na au-
tobusovém nádraží. 

Kdykoliv je také možné využít kontejner na textil na stejném
místě.

Více na: www.diakoniebroumov.org

Církve
                    Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín   Církev čs. husitská

Pravidelná setkání
Neděle – 10 hod. bohoslužba
Pondělí – 18 hod. Setkání nad Biblí
Úterý – 18 hod. Biblická hodina

Duben
Postní pobožnost – každý čtvrtek (3., 10.)
od 17 hod. – výkladem Slova Božího po-
slouží hosté.
3. 4. od 18.30 hod. Příroda Izraele a Jor-
dánska v dokumentu – původní video do-
kument natočený při cestě po zemích
Blízkého východu.
10. 4. od 18.30 hod. Koncert Slávka Kle-
candra – pašijové písně

Velikonoční týden
Úterý 15. 4. od 18 hod. – křížová cesta
Zelený čtvrtek 17. 4. od 18 hod. – pesa-
hová večeře
Velký pátek 18. 4. od 15 hod. – medita-
tivní setkání se čtením pašijí
Bílá sobota 19. 4. od 20 hod. – vigilie
s připomínkou křtu
Hod Boží velikonoční 20. 4. od 10 hod. –
slavnostní bohoslužba

Bohoslužby se budou konat jako obvykle. 
Pobožnost křížové cesty v postní době –
neděle 18 hod. se svátostným požehnáním,
pátek 17.30 hod. (před večerní mší sv.)
3. 4. po dětské mši sv. schůzka ministrantů.
4. 4. 1. pátek v měsíci, mše sv. 7 a 18 hod.,
od 16 hod. příležitost ke svátosti smíření,
17.30 hod. křížová cesta
Příprava dětí na 1. svaté přijímání
Každou sobotu v 9 hod. na faře.
Společenství manželů 
V pátek po večerní mši sv. (19 hod.) na
faře: 11. 4., 25. 4.
Vzdělávání pro středoškoláky
Mladší sš.: středa 16.30 hod. na faře, starší
sš.: čtvrtek 18.15 hod. na faře.
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 Koste-
lec mše sv. na památku poslední večeře
Páně s obřadem umývání nohou, 18 hod.
Boušín. Do 21 hod. adorace u „Getseman-
ské zahrady“.
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 Vel-
kopáteční obřady, do 21 hod. adorace u Bo-
žího 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 Ve-
likonoční 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.
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Zajímavosti

Slunce: Vstupuje 20. dubna v 5 hod. 55
min do znamení Býka.
Měsíc: Je 29. dubna v novu, 7. dubna
v první čtvrti, 15. dubna v úplňku, 22.
dubna v poslední čtvrti. Odzemím prochází
8. dubna (ve vzdálenosti 405 tisíc km od
Země), přízemím 23. dubna (370 tisíc km).
Přiblížení Měsíce s planetami, tzv. kon-
junkce, nastávají 6. dubna (s Jupiterem),
14. dubna (s Marsem), 17. dubna (se Satur-
nem), 25. dubna (s Venuší). 
Viditelnost planet: Merkur je nepozorova-
telný, velmi jasná Venuše září na ranní ob-
loze nízko nad východním obzorem. Mars
je viditelný celou noc, promítá se do sou-
hvězdí Panny nedaleko jasné hvězdy
Spika. Jupiter v souhvězdí Blíženců zapadá
kolem půlnoci, Saturn je pozorovatelný

kromě večera celou noc. Planety Uran a
Neptun nejsou viditelné. 
Zajímavé úkazy: 15. dubna nastává úplné
zatmění Měsíce, 29. dubna prstencové za-
tmění Slunce, obě zatmění však nejsou
z našeho území pozorovatelné. Od 6. do
22. dubna můžeme sledovat večerní průlety
Mezinárodní vesmírné stanice ISS, aktu-
ální údaje o přeletech včetně mapky získáte
odesláním dotazu na elektronickou adresu
preletyiss@seznam.cz formou automatické
odpovědi. 

Více informací o úkazech a akcích hvěz-
dárny v dubnu najdete na internetových
stránkách hvězdárny s adresou www.obsu-
pice.cz. 

Jiří Kordulák, hvězdárna v Úpici

Astronomické informace

Dění ve městě můžete sledovat na síti
Twitter. Profil: @cervenykostelec

Twitter Č. Kostelce

Regionální literatura

Bohatýrské časy
Autoři: Miloslava a
Pavel Svěcených +
13 spoluatorů
Ilustrace: MUDr. Lud-
vík Neoral

Samotný život nám
uštědřuje časté rány a
pokud si myslíte, že

jste na tom špatně, pak vás tato kniha vy-
vede z omylu. Váš život se vám bude jevit
jako selanka proti tomu, co všechno může
potkat horolezce ve skalách. S humorem a
trochou nadsázky se v souboru povídek
„Bohatýrské časy“ dotkneme alespoň části
toho, co se skutečně v pískovcových ska-
lách Broumovska odehrálo, a co se s odstu-
pem času dávalo s oblibou do placu pro
zasmání, a to nejen mezi horolezci. 

Cena: 250 Kč
E-mail: pavel.sveceny@seznam.cz
Tel. 731 790 548

Víčka pro Michalku

www.michalka-dmo.webnode.cz
Za 1 kg víček Kč 6,–

Tortharry

Kapela Tortharry, jejíž členové bydlí
v Červeném Kostelci, je po dvaadvaceti
letech v branži kapelou na výsost úspěš-
nou. Pohledem death metalu, kterému se
věnují, jsou dokonce českou špičkou.
Před několika týdny vydali album Fol-
low, dle fanoušků a kritiků jedno z nej-
lepších v kariéře. Na otázky okolo
nového CD a dalších aktivit odpovídá
manažer kapely Luboš „Goro“ Gorgan.

Death metal. Řada lidí tvrdí, že se „to
nedá poslouchat“. Čím si vás získal?

My taky netvrdíme, že ho posloucháme,
my ho jen hrajeme. (smích) To byl vtip.
K otázce můžu za sebe říct: Nadchla mě
energie, která z té muziky šla. A dosáhlo to
až takové úrovně, že metal je pro mě ži-
votní styl, životní koníček a nedovedu si
bez něj život představit.
Dá se říci, že jste v žánru death metalu
špičkou současnosti. Kde všude vás znají
a kde uznávají?

Určitě můžeme tvrdit, že jsme mezi čes-
kou špičkou. Ale srovnávat se světovou ex-
traligou v naší hudbě, to bych asi měl
výhrady. Ne k výslednému produktu mu-
ziky, ten rozhodně je na špičkové úrovni,
ale z naší malé země je velmi těžké se pro-
sadit za hranicemi. Těžko říci, kde nás
znají, spíše mohu jmenovat, kde nás všude
mohli slyšet živě: ve velké části celé Ev-
ropy a jeden exkluzivní zářez máme – tour
v Brazílii v roce 2007. 

Jak jste toho dosáhli?
Obrovským odhodláním, vůlí, pílí a lás-

kou k hudbě. Je to opravdu nejlepší legální
droga na světě. Samozřejmě vše s sebou při-
náší i velký respekt rodiny, protože koníček,
který děláme, je velmi časově náročný a dá
se říci, že na jiné věci nezbývá moc času. 
Věnujme se teď ale poslednímu albu Fol-
low. Má album nějakou hlavní myšlenku?

Samotný obal představuje člověka, který
si stále dokola promítá v hlavě ty šílené pří-
běhy a témata popisující v jednotlivých tex-
tech skladeb. Hloubka a zamyšlení nad
daným tématem je zcela zásadní pro pocho-
pení celého tohoto tematického osmého
CD, které nedávno vyšlo u MetalGate.
Album se jmenuje Follow (tedy následuj) a
popisuje člověka jako tvora velmi lehce
manipulovatelného nejen davem, ale přede-
vším silnou charismatickou osobností. 
Kdo píše texty a kdo tvoří hudbu?

Texty nám od roku 1994 píše náš kama-
rád a bývalý spolužák Dana – Štefan. Je to
odborník ve svém oboru, píše nejen texty
pro nás, ale i pro jiné kapely a dále také vy-
dává i vlastní tvorbu. Hudba je tvořena
celou kapelou dohromady. Myslím si, že
rukopis Tortharry je jasný, čitelný, speci-
fický a nezaměnitelný.
CD jste nahrávali ve světově uznávaném
polském studiu Hertz. 

Ano, ale to zas není až takový problém.
Stačí s nimi včas začít komunikovat a hodně
dopředu si je zamluvit. Hertz je opravdu špič-

kové evropské studio, kde vznikají CD nej-
větších světových kapel našeho stylu. Taky
je díky tomu patřičně drahé, ale říkali jsme si,
že není na co čekat. Zvuk nového CD je díky
tomu ve stylu naší hudby – „zabijácký“.
Vyjma hudební produkce také organizu-
jete v kempu Brodský metalový festival
Metalgate Czech Death Fest. Letos se us-
kuteční již 6. ročník této svérázné akce.
Jak jste s ní spokojeni?

S festivalem jsme spokojeni maximálně,
dává velký prostor pro české a slovenské ka-
pely, ke kterým vždy obsadíme několik
kapel světového významu. Jsme moc rádi,
že město Červený Kostelec a především
městské kulturní středisko nám vychází
vstříc a tuto akci podporuje. Samozřejmě ani
bez podpory samotného areálu by to nebylo
možné, takže velký dík patří i panu Hrstkovi. 

Tomáš Kábrt, foto: Evina Schmidova

Rozhovor byl výrazně zkrácen, 
kompletní verzi najdete 

na webu města v aktualitách.

Tortharry: Hudba je nejlepší legální droga na světě
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Školy

Koncem února a začátkem března

proběhla okresní kola soutěže ve hře na

klavír (v Náchodě) a ve hře na smyčcové

nástroje (v Polici nad Metují). V obou

oborech nás reprezentovali naši žáci:

5 dětí v klavírech a 10 dětí ve smyčcích. 

I přes velikou konkurenci, jaká obvykle
v těchto oborech v našem okrese bývá, do-
sáhli naši žáci krásných umístění a podali
velmi přesvědčivé výkony. Soutěžící jsou
odbornými porotami hodnoceni v rozmezí
0–25 bodů a podle dosažených bodových
průměrů jsou odměněni cenami v pásmech.

Klavír
Veronika Urbanová – 2. kat. 

1. cena s postupem (vítěz kategorie)

Josefína Hejnová – 2. kategorie 
1. cena

Kateřina Streubelová – 4. kategorie 
1. cena s postupem

Markéta Vepřeková – 4. kategorie 
2. cena

Žaneta Bejrová – 5. kategorie 
1. cena s postupem

Housle
Jiří Kábrt – 0. kategorie 

1. cena s postupem 

(cena za mimořádný výkon)

Václav Matyska – 1. kategorie 
1. cena s postupem

Kristýna Mertlíková – 1. kategorie 
1. cena s postupem

Vavřinec Tuček – 3. kategorie 
1. cena s postupem

Magdalena Regnerová – 5. kategorie
1. cena s postupem

Zdislava Tučková – 7. kategorie 
1. cena s postupem

Violoncello
Vendula Jenková – 0. kategorie

1. cena s postupem

Michal Štěpán – 3. kategorie 
1. cena s postupem

Filip Rufer – 5. kategorie
1. cena s postupem 

(cena za provedení barokní sonáty)
Kontrabas
Ondřej Hejna – 1. kategorie 

1. cena s postupem

Klavíristy připravily učitelky Eva Vče-
lišová a Hana Pellová, smyčcové nástroje
vyučují Mgr. Jiří Kábrt a Jana Šimková–
Vitverová.

Blahopřejeme všem žákům, kteří splnili
přísné podmínky soutěže a připravili si po-
žadovaný repertoár, a postupujícím pře-
jeme hodně zdaru v krajském kole v Hradci
Králové.

Hana Pellová, foto: Tomáš Kábrt

Žáci ZUŠ sklízeli úspěchy v okresních kolech soutěží

Základní umělecká škola

ZŠ V. Hejny

Lyžařský výcvik třídy 7. C se vyvedl i bez přívalů sněhu
Již od začátku roku jsme se všichni těšili

na společný lyžařský výcvik. Letošní roz-
mary počasí v nás však vzbuzovaly obavy,
jestli se vůbec uskuteční. A tak, když jsme
v neděli 16. února nastupovali do autobusu,
bylo nám všem jasno – cíl je Olešnice
v Orlických horách, chata Juráška a týden
sportování před námi.

I když nám počasí docela přálo, pod-
mínky pro sportování byly omezené. Jen
díky skvělým vlekařům, kteří nám pravi-
delně upravovali sjezdovku, jsme se každý
den zdokonalovali ve svém lyžařském
umění. Mohli jsme si proto dovolit i ve-
černí lyžování a závěrečné závody. Po ve-
čeři jsme se scházeli ve společenské

místnosti, kde jsme hráli různé společenské
hry. Letos jsme navíc fandili u televize
našim olympionikům v Soči.

Jako třešnička na dortu byla tradiční
nádherná závěrečná diskotéka. Celý pobyt
nám zpříjemňoval pan kuchař výborným
jídlem.

Za celou třídu chceme poděkovat našim
hodným učitelkám Dagmar Hanušové a
paní učitelce Markétě Vítové za velkou
trpělivost, kterou s námi měly po celý
týden, také paní Marii Pražákové za oše-
třování a pofoukání naší bolístky.

Bylo to krásné a těšíme se zase na další
lyžařský výcvik za rok.

Kejklíčková Káťa, 7. C

Den otevřených dveří v jídelně

k 50. výročí zavedení systému 

školního stravování

Středa 23. dubna od 15 do 18 hod. –
školní jídelna při ZŠ V. Hejny

Školní jídelna při ZŠ V. Hejny srdečně
zve všechny rodiče, přátele školy, občany
města Červený Kostelec a především bý-
valé zaměstnankyně školní jídelny na den
otevřených dveří a výstavu dětských
prací.

Program
Od 15 hod. je možné nahlédnout do prostor
školní kuchyně a jídelny.

V jídelně: 

- výstava na téma Školní stravování a Jak
si žáci představují, jak se jedlo před pade-
sáti lety.
- ukázka dobového vybavení kuchyně a jí-
delny, oblečení, stravovacích lístků…
- jídelna před rekonstrukcí a 9 let po
ní

Těšíme se na vaši návštěvu

Bývalé zaměstnankyně prosím, aby se
ozvaly na tel. číslo 491 463 324 

Jiří Kábrt ml. a Jiří Kábrt st.
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Školy
ZŠ V. Hejny

Z vlastní iniciativy podpořily děti ze
Základní školy Václava Hejny v Červe-
ném Kostelci Městský útulek v Brou-
mově. V úterý zástupci školy útulek
navštívili a předali Janě Slovákové, která
se o broumovské psy stará, potřebné věci
pro psy v hodnotě 1 500 korun.

„Prvotní nápad bylo upéct koláčky. Ty
se prodaly a za výtěžek se děti rozhodly
podpořit broumovský útulek. Prý se jim
líbí facebookové stránky útulku,“ prozra-
dila aktivitu červenokosteleckých školáků
Jana Slováková a dodala: „Všichni, včetně
pesanů, jsme si jejich návštěvu útulku užili.
Děti byly z pejsků nadšené a nabídly
pomoc i do budoucna. Určitě se do útulku
chtějí ještě vrátit.“

Každý pes na Broumovsku, kterého ne-
šťastné cesty osudu přivedly do měst-
ského útulku, měl štěstí, že se dostal do
rukou Jany Slovákové. Všimly si toho děti
v Červeném Kostelci, vidí to však i lidé
v Broumově a okolí. Vedle pexesa s foto-
grafiemi psů je v útulku umístěném v
areálu čističky odpadních vod směrem na
Otovice v prodeji ještě kalendář, který na-
fotil Jan Záliš, a v klášterní kavárně či na
golfovém hřišti Grosshof jsou umístěny
kasičky na příspěvky. Lidé přispívají i na
veřejných akcích, na které se Jana Slová-
ková s děvčaty, které jí pomáhají, se psy
chodí ukázat.

René Herzán, 

nase.broumovsko.cz

Děti z Červeného Kostelce obdarovaly broumovský útulek

Z historie
Muzejní depozitář

Tuto větu, tuto myšlenku nám zane-
chala Božena Němcová. O nejvýznam-
nější české spisovatelce jsme si už dlouho
nepovídali. Tuto vzpomínku berte jako
upoutávku na provoz Domku Boženy
Němcové v Červeném Kostelci od
května do září. Budu mít tu čest vás
znovu provázet domkem naproti faře.

Asi se zeptáte – jsou změny? Ta vizuální
je velká. Byly pokáceny vzrostlé kaštany
(jírovce maďal) v ulici před domkem.
Domek má opravenou fasádu, nové nátěry
venkovní. A máme nové, samostatné WC.
Za domkem. WC stojí na tom místě, kde
stával do r. 2011 suchý záchod. Jeden.

Na něj mám vzpomínku – přijeli ame-
ričtí důchodci s CK Vltava. Měli překlada-
tele. Když jsme přecházeli z domku nahoru
k Viktorce, požádali o klíč k WC. Otevřeli
WC a … fronta prořídla. Jen nutné případy. 

Co se týká interiérů v domku, tak zatím,
zatím stejné. Ale rýsuje se obnova, nebudu
předbíhat. Obnova k zajímavým změnám.
Nosným lákadlem by měl být výklad.
Nové, načtené příběhy ze života Boženy
Němcové a Josefa Němce. A jejich dětí. 

Nejpestřejší život měl Karel, ten druhý
z dětí, který se narodil v Litomyšli a žil a
zemřel v Táboře. Byl dvakrát ženatý a měl
kupu dětí. V pořadí třetí byla Miloslava
Němcová, později provdaná Maudrová
(1878–1953). Ta je pochována na našem
hřbitově v Červeném Kostelci. Jak se k
nám dostala? I to se dozvíte v domku.

Víme o přátelství B. N. s o rok mladším
Gustavem Vackem. Studentem – malířem.

Sousedem. A také o přátelství s Josefem
Alinou, prostým, poctivým člověkem „an-
dělské dobroty“. V povídce Chudí lidé ho
známe jako Jakuba Halinu. 

Nebo vás bude zajímat i druhá tvář man-
žela Josefa Němce. Ten je většinou líčen
jako voják drsných způsobů, vznětlivý.
Josef byl svědomitým, neúplatným úřední-
kem. Jeho rebelantství, vlastenecké smýš-
lení ho provázelo a škodilo rodině. Letos je
to 135 let, co Josef zemřel (1805–1879).

Zajímavé jsou příběhy obdivovatelů Bo-
ženy Němcové. Příběh první: Genealogie
– nadšení zkoumat lidské vztahy (rodok-
meny). Rodina z Liberecka nám přes kni-
hovnu zaslala výsledky bádání jejich rodu.
Dostali se až k rodině Čudových – Marii
Magdaleně Čudové (1770–1841), babičce
B. N. A také k dávné historii rodu Novot-
ných. Jiří Novotný (1763–1805), děda B.
N. A pointa? Františka Novotná z rodu No-
votných za Sudina č. p. 13 si vzala za muže
Josefa Jaroslava Šlitra a měli tři děti. Nej-

starší byl Josef Šlitr, později odborný učitel
a otec dr. Jiřího Šlitra (Semafor). Tento
Josef Šlitr studoval reálné gymnazium
v Náchodě (1911–12), ale dostudoval
v Rychnově n. K. Učitelský ústav studoval
v Hradci Králové. Druhý syn, Karel, si vzal
Marii Poláčkovou (z Rovného). Tato Marie
Poláčková, Šlitrová, byla tedy tetou Jiřího
Šlitra (Semafor) a žila v Náchodě a dožila
se 100 let.

Druhý příběh: Zemřel nám člen Společ-
nosti Boženy Němcové v České Skalici.
Byl sběratelem dostupných vydání knížek
od B. N. Jeho manželka, vdova, nám za-
slala nabídku na odkoupení. Sbírku ohod-
notil antikvariát na 18 000 Kč. Seznam
knížek šel přes Muzeum B. N. v České
Skalici (nebyl zájem – většinu mají) přes
Společnost B. N. (kam s tím) až k nám do
Červeného Kostelce. Já jsem byl nadšen.
17 přepravek ovocnářských, zelených. Pro-
dává se jen celá sbírka za sníženou, polo-
viční cenu. Pro představu, bylo to 133
vydání Babiček a dalších asi 300 knih. No
nekupte to. Zvítězil rozum. A chyběl spon-
zor. Ano, dát to do domku, police, kni-
hovny. Starost, hlava vychladla. Pointa –
sbírka je nakonec v dobrých rukou, u sou-
kromého sběratele.

Z nového muzejního depozitáře si 

zalobboval Otto Hepnar, foto: T. Kábrt

Přátelé – rád vás uvidím v Domku 
Boženy Němcové ve Farní ulici. 
Dnešní ulici Boženy Němcové.

Jak se učí v prvních třídách
Dne 27. února se konal v naší škole

v prvních třídách projektový den na téma
Moje tělo. Akce probíhala už od rána, kdy
žáci tvořili svoji knížku, popisovali v ní
části těla, vystřihovali a lepili do ní různé
potraviny i nápoje. Do akce byli zapojeni i
rodiče. Odpoledne si s dětmi prošli různá
stanoviště zaměřená na lidské smysly. Na
interaktivní tabuli plnili různé úkoly, spo-
lečně hráli pexeso, loto, sestavovali sklá-
dačky. Mohli si také vyzkoušet zvuky
hudebních nástrojů, poslepu hádali před-
měty a rozeznávali chutě.

Rodičům děkujeme za hojnou účast.
Celý den se vydařil a žáci se toho hodně
naučili.

Jitka Grohmannová, Zuzana Valášková

Motto: Chytré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá
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Dříve bájný vrch (602 m n. m.) obklo-
pený divočinou se postupem času proměnil
na turistické místo. Turističtí nadšenci zde
postavili dřevěnou útulnu. Ta však vyhořela
a později zde byla postavena zděná Jirás-
kova chata. Oblíbené místo mistra Aloise
Jiráska nalezneme v jeho knihách. Z vrchu
Turov je výhled na Bor a Hejšovinu, Ostaš
či přes Bystré pak až na Sněžku a Černou
horu.

Popis trasy
Žluté turistické značení Červený Koste-

lec (autobusové nádraží) – Červený Koste-
lec, nám. T. G. M. – Horní Kostelec; zelené
turistické značení Horní Kostelec – Nad
Horním Kostelcem; červené turistické zna-
čení Nad Horním Kostelcem – U Krkav-

činy; žluté turistické značení U Krkavčiny
– Na Chlívci; zelené turistické značení Na
Chlívci – Turov.
Místa na trase

Červený Kostelec, Horní Kostelec,
Krkavčina, Na Chlívci, Turov (celková
délka trasy cca 7 km, středně náročná trasa)
Tip

Název Turova pochází ze slova tur, což
je divoký býk. Ti se prý potulovali po
kopci, místní ale našli jejich tele, odnesli si
ho do chlívku. Turové si pro něj přišli a už
se zpět na Turov nikdy nevrátili, jelikož
zde postupně zdomácněli. Vrch je opředen
mnoha pověstmi. Uvnitř hory se podle po-
věstí skrývá Svatováclavské vojsko, které
je připraveno zakročit v dobách nejhorších.
Hora se podle pověsti otevírá na svatého

Václava nebo na Velikonoční pátek. Na ji-
hozápadním úbočí, asi 1 km od vrcholu Tu-
rova, byl jako součást československého
opevnění v květnu1938 zbudován pěchotní
srub T-S 19 Turov, který měl sloužit k pře-
hrazení Jestřebích hor proti nepříteli. Od
roku 2009 je objekt rekonstruován za úče-
lem zpřístupnění veřejnosti.

Ing. R. Kejzlar, foto: Oldřich Nermuť

Infocentrum
Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci

Letošní příznivé počasí nám zahá-
jilo turistickou sezónu mnohem dříve,
než jsme ji skutečně čekali. Ale ne-
vadí, o to více bude času na nejrůz-
nější výlety do okolí Červeného
Kostelce, na malebná úpatí a hřebeny
Jestřebích hor, nebo do klikatého
údolí řeky Úpy. 

Červený Kostelec se představil se svými
propagačními materiály na XV. ročníku ve-
letrhu Infotour a cykloturistika v Hradci
Králové, který se konal 14.–15. března
2014 v kongresovém centru Aldis. Propa-
gační materiály města byly prezentovány
v rámci stánku Kladského pomezí přímo
před pódiem, umístěným v hlavního sále
veletrhu. A podle statistik byla účast na ve-
letrhu více než očekávaná. 

V současné době v rámci IC pracujeme
na přípravě dalších materiálů na letní turis-
tickou sezonu. V běhu je také dokončování
článků pro letní turistické noviny, které
můžete očekávat začátkem května. V rámci
celého Kladského pomezí probíhají dokon-
čovací práce na projektu pro podporu turis-
tiky rodin s dětmi s názvem Toulavý baťoh,
který se bude snažit představit zajímavosti
našeho kraje dětem i celým rodinám hra-
vou formou. Takže doufáme, že se rádi při-
dáte a vyhrajete si s námi.

V informačním centru pro vás máme sa-
mozřejmě připraveny nejrůznější vstu-
penky na kulturní akce i nadcházející
open-air festivaly po celé ČR. Z červeno-
kosteleckých akcí v Divadle J. K. Tyla
bych pouze upozornil na premiéru

(12. dubna) a reprízu (20. dubna) divadel-
ního představení DS NA TAHU s názvem
Noc na Karlštejně a oblíbený zábavný
pořad pro děti Kouzelná školka s Majdou
a Františkem, který se bude konat
25. května.

Naše Cestovní a informační centrum na-
leznete v Červeném Kostelci, v Havlíčkově
ulici 654. Kontaktní tel. čísla jsou 498 100
657, 724 088 587, případně je možné vy-
užít naše e-maily: info@casur.cz,
info@cervenokostelecko.cz či naše we-
bové stránky: www.cervenokostelecko.cz,
www.123zajezdy.cz, www.123vstupenky.
cz. A samozřejmě nás naleznete i na Face-
booku, Twitteru či Google+. 

Ing. Roman Kejzlar 
(IC Červený Kostelec)

Tip na výlet

Pěší výlet za výhledy do krajiny na bájný vrch Turov

Městská knihovna

Městská knihovna v Červeném Kos-
telci, tak jako každoročně, číselně vyjá-
dřila provoz za uplynulý rok. Výsledkem
jsou vcelku zajímavá čísla – za rok 2013
bylo např. vypůjčeno více jak 115 tisíc
knih či periodik. Přes 50 tisíc výpůjček
bylo prodlouženo. Do fondu knihovny při-
bylo přes 1 500 titulů, knihovna uspořá-
dala přes 130 akcí pro veřejnost atd. atd.

Ale vezměme to popořadě. Městská 
knihovna disponovala na konci loňského
roku 44 374 tituly. Téměř polovina titulů
z knihovního fondu (20 107) vzdělává své
čtenáře – je řazena do kategorie naučné li-
teratury. Knihovna také vlastní 149 CD,
přiložených ke knihám, a 78 elektronic-
kými dokumenty.

Dveře do městské knihovny se otevřely
v průběhu roku 2013 celkem 20 613×. Nej-
častěji za kliku brali registrovaní uživatelé,
kterých knihovna eviduje 1 320. Potěšitelné
je číslo registrovaných čtenářů do 15 let:
433. Řada lidí, přesněji 2 016, se ale také
zúčastnila kulturních akcí a akcí pro veřej-
nost, kterých knihovna vloni pořádala 134.

A co si lidé nejčastěji půjčovali? Krás-
nou literaturu, a to v poměru 3:1 vůči na-
učné literatuře. Ze 115 811 výpůjček si
čtenáři nad 15 let půjčili 57 280 titulů be-
letrie a 18 284 titulů naučné literatury.
U dětí se uvedený poměr ještě zvyšuje:
krásná literatura je zlákala celkem 12 450×,
zatímco naučná literatura pouze 3 226×. Za
zmínku stojí, že čtenáři často přeceňují své

schopnosti. Z uvedeného počtu vypůjče-
ných titulů jich dobrá polovina (50 255)
musela být prodloužena.

Městská knihovna také plní náročnější
požadavky, než je běžné půjčování knih, jako
např. zasílání titulů jiným knihovnám (115
případů) nebo elektronické služby. Web kni-
hovny zaznamenal vloni 62 747 přístupů. 

Všechny výše uvedené služby zajišťují
pouhé čtyři zaměstnankyně. „Naše knihov-
nice nejenže přesně vědí, co mají dělat, ale
také ochotně komunikují s lidmi a snaží se
jejich požadavkům vyhovět,“ uvedla ve-
doucí knihovny Marcela Fraňková.

Tomáš Kábrt
Text byl zkrácen pro potřeby zpravodaje,
kompletní znění najdete na webu města.

Počet vypůjčených knih a periodik v městské knihovně přesáhl vloni 115 tisíc
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Městská knihovna

Vážení čtenáři a přátelé červenokoste-
lecké knihovny, po zimě, která je letos
vlastně jarem už od Vánoc, se teď asi chystá
opravdové, nejen astronomické jaro plné
květů, barev a vůní. Po troše politiky, kterou
jsem vám vnutila v minulém čísle, jsem se
rozhodla pro jarní a ryze svěží příspěvek,
ve kterém vám nabídnu nejen jarní program
městské knihovny, ale také knihy, které vám
pomohou udělat jaro nejen v duši, ale i
v bytě, domě, zahradě a vlastně v celém ži-
votě. A to je moc důležité, abychom si uvě-
domili, že i když letos nebyl sníh a vánice,
jaro je nová míza, znovuzrození, svěžest a
láska. Knihy na to téma nemohu všechny
vyjmenovat, pan redaktor by měl problém

s místem, protože by jich byla celá dlouhá
řada. Ale v našem on-line katalogu na webu
knihovny nebo v obou odděleních kni-
hovny vše bezpečně zjistíte. A já to cenné
místo raději věnuji připomínce jednoho
pěkného programu nazvanému Vítání jara,
který se uskutečnil v knihovně 13. března
za účasti mladých hudebníků, kteří svým
velikonočním hudebním programem s tan-
cem zpříjemnili povídání paní Anny Ru-
sové o velikonočních kraslicích. Jak
obratně si s kraslicemi počínají její žáci, to
jsem vám vyfotila. A k přání šťastných a
požehnaných Velikonoc připojuji dva citáty,
které jsou z rozdílných světadílů, a přece
vzdávají jaru stejný hold.

Jarní mi rozumí vítr: zasype květů mě
stem, vrbovou větvičkou žehná číšce mé
nad pramenem. B. Mathesius, Zpěvy staré
Číny

Požehnán budiž Bůh, který stvořil jaro
a hudbu! R. Wagner, Šťastný večer

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. 
       (prázdniny 9–15 hod.)
Pá   12–17 hod.
Kontakt

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

Městská knihovna

Veřejné prostranství mezi školami 

očima červenokosteleckých dětí

V prostoru městské knihovny můžete prohlédnout všechny
práce dětí ZUŠ Červený Kostelec prezentované v rámci ná-
chodské výtvarné soutěže nazvané Mávnutím kouzelného 
proutku. 

Soutěžící se měli porozhlédnout po okolí svého města a na-
vrhnout výtvarně krásnější, čistší a modernější místa, ve kterých
by chtěli žít. Kostelecké děti inspirovalo veřejné prostranství mezi
školami, které je teď hodně diskutovaným problémem, a kromě
toho si žáci vyzkoušeli urbanistické projektování na dvou velkých
papírových modelech imaginárních měst. 

Výstavu s dětmi připravila výtvarnice a učitelka Radka Šimková
za pomoci Mgr. Hany Novákové – Venzhöferové.

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

1. 4. Příběhy s hádankou – na své si přijdou ti, kdo se dobře
baví při řešení záhad.

8. 4. Jarní dekorace – vyrobíme si drobnost pro radost.
15. 4. Dobrodruzi v přírodě – z příručky pro kluky a děvčata

se dozvíme vše, co potřebujeme vědět o přežití ve volné přírodě.
22. 4. Křížem krážem po světě – nám pomohou cestovat

knihy.
29. 4. Honba za pokladem – ověříme si své znalosti i zručnost

na základě připravených úkolů

Noc s Andersenem 
Pátek 4. dubna

V městské knihovně budou děti spát již po čtrnácté. Knihovna
se promění v detektivní kancelář komisaře Vrťapky. Děti se pustí
do řešení různých záhad a rébusů. Pomohou Vrťapkovi objasnit
dosud nevyřešené případy. Prožít tuto pohádkovou noc je pro děti
z Klubáče odměnou za celoroční práci s knihou.

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

Konat se bude ve čtvrtek 10. a 24. dubna od 16 do 18 hod. 
(Některé vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát v kni-

hovně i v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež a některé je
možno zapůjčit pro vaše rodinná vědomostní klání.)

Setkávání s Katkou Jirouškovou 

a dalšími 

24. 4. Hodnoty v našem životě – téma je určeno všem, kteří se
chtějí nad touto otázkou zamyslet. Koná se od 16 hod. v sále Mul-
tifunkčního centra.

Nový program pořádaný ve spolupráci s městskou knihovnou.
Nečekejte nic oficiálního, ale opravdové setkávání s lidmi, kteří
hledají a chtějí najít cestu k odpovědi na otázky. 

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, že na některých nákladnějších programech
bude vybíráno vstupné.)

7. 4. Beseda s paní Marií Kadaníkovou – o tom, jak si pustit
jaro do duše i do domu.

14. 4. Zdeněk Nývlt – Nepál v roce 1997 – beseda s promítá-
ním.

28. 4. Kolos rhodský – filmové vyprávění o jednom z antických
divů světa z tvůrčí dílny Ing. Jana Macha.

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba 

Úterý 1. dubna od 9 do 10 hod.

Vše krásné a svěže jarní 
vám z městské knihovny 

přeje Marcela Fraňková

Zveme vás do knihovny



16

Spolky, organizace

Fotoklub Červený Kostelec

Při druhé pracovní schůzce fotoklubu

se ve středu 12. března v malém sále di-

vadla sešlo 17 zájemců. Organizátoři Jan

Kutílek a Oldřich Nermuť přivítali 4 nové

členy a příznivce a přítomné informovali

o aktivitách v období od první schůzky. 

Navázána byla například spolupráce
s vlastivědným spolkem a městskou kni-
hovnou, při výroční schůzi vlastivědného
spolku se v krásné multifunkční místnosti
knihovny uskutečnila premiéra promítání
fotografií a vyprávění autorů (Jana Kejzla-
rová, Jan Kutílek, Lubomír Vondráček a
Oldřich Nermuť) pořadu Duchovní pa-
mátky česko-polského příhraničí. Není
chlubením, že tento pořad i jeho repríza
v domu s pečovatelskou službou U Jakuba
byl oceněn zájmem a velkým potleskem
četného publika. 

Janu Kutílkovi se (kromě navázání kon-
taktů s okolními fotokluby) podařilo získat

informace o možnosti reprezentovat Čer-
vený Kostelec v prestižní přehlídce, dnes
mezinárodní soutěži fotoklubů, ve 40. roč-
níku Ratibořického mapového okruhu.
S tím souvisí velký závazek pro náš foto-
klub – do konce léta připravit kvalitní ko-
lekci dvaceti fotografií. Pokud se to podaří,
uvidíme v Kostelci od podzimu do jara fo-
tografie autorů z celých Čech a Polska. 

Na říjen letošního roku chce fotoklub
také připravit členskou výstavu v červeno-
kostelecké výstavní síni, při které představí
tvorbu svých členů. Starší členové foto-
klubu byli vyzváni, aby soustředili archivní
fotografie z dávno minulých ročníků folk-
lorního festivalu, které by mohly být vysta-
veny při letošním výročním 60.
mezinárodním folklorním festivalu Čer-
vený Kostelec. 

Pánové Ježek a Kutílek připravili pro
zájemce skripta a názornou výuku, jak po-

mocí počítačových programů upravovat a
vylepšovat vlastní digitální fotografie a vy-
tvářet prezentace. To bude zajisté zajímat i
širokou veřejnost. 

Nemalou část druhého setkání věnovali
členové fotoklubu prohlídce svých nových
fotografií a možnosti jejich prezentací a ob-
měňování na webových stránkách foto-
klubu http://fotoklubck.webgarden.cz. 

Příští setkání členů fotoklubu a pří-
znivců fotografování se uskuteční ve středu
9. dubna v 18 hod. v malém sále Divadla J.
K. Tyla. 

Oldřich Nermuť

Fotoklub při MKS Červený Kostelec informuje

Jako každý rok i letos, tentokrát již

po desáté, navštívily pohádkové bytosti

náš pečovatelský dům. 

Tento karneval byl ve stylu známé a
oblíbené pohádky Mrazík. Mohli jsme
zhlédnout dědečka Hříbečka, známého
Ivánka s Nastěnkou či babu Jagu. Na
karneval přilétli kos a kosice. Přišli po-
děkovat za to, že je naše obyvatelky
celou zimu krmily. Jejich představení
bylo velice milé a obdivuhodné. Nechy-

běl zde ani lékař s pacientkou, čert s
nádražákem a kovboj se šaškem. Celé
veselé odpoledne doprovázel svým zpě-
vem pan Vl. Kábrt, tentokrát jako mu-
chomůrka. Vyvrcholením večera byla
milá návštěva s vystoupením známého
zpěváka Elvise Presleyho, který sklidil
velký aplaus. Jedna účastnice se nám
svěřila: „Celý život sbírám desky Elvise,
ale ten náš dnešní byl ještě zajímavější.“
Velké díky patří i ženám z Červené Hory
a ze ZŠ z Hořiček, které nám karneval
zpestřily neobvyklou módní přehlídkou.
V závěru bylo vyhodnocení masek a
soutěž o ceny.

V měsíci únoru byla další zdařilá akce
vystoupení dětí z mateřského centra Klo-
kánek z Háčka pod vedením paní Mar-
kéty Šolcové. Děkujeme dětem, že vnesly
do pečovatelského domu radost, upřím-
nost a nadšení. Neméně pěknou akcí bylo
i tradiční promítání fotografií (J. Kejzla-

rové, O. Nermutě či pana L. Vondráčka a
J. Kutílka), tentokrát s názvem Duchovní
památky česko-polského příhraničí.
Zúčastnění si pochvalovali kvalitu foto-
grafií i vtipný komentář pana Nermutě.
Děkujeme všem.

Kulturní program byl opravdu bohatý,
alespoň naši senioři nemají dlouhou
chvíli a mají se stále na co těšit.

Lenka Vlčková

Foto: O. Volhejn

Pohádkové bytosti navštívily pečovatelský dům U Jakuba

Pečovatelský dům U Jakuba

Červenokostelečtí důchodci

Ve dnech 15. a 17. dubna zavítáme na
Chrudimsko s cílem návštěv v muzeích ba-
rokních soch a loutek, exkurzemi v liho-
varu a zahradnictví. Mimo město Chrudim
si prohlédneme dřevěný kostelík v Kočím
a rozhlédneme se do krajiny z rozhledny
Báry u Rabštejnské Lhoty.

Využijeme zeměpisných znalostí zces-
tovalého člověka pro organizaci a vedení
některých zájezdů našich důchodců.

Letos včelky v předstihu už výrazně plo-
dují. Co ale přinese počasí v dubnu?

Dubnová vzdělávací beseda se usku-
teční v neděli 6. dubna od 9 hod. tradičně
v restauraci Divadlo. Přednáší učitel včelař-
ství Ing. Jaroslav Vít. Téma: Jarní rozvoj.

Pozvání pro všechny včelaře z okolí a
všechny milovníky zdravé přírody.

Za včelaře Otto Hepnar, 

tel. 491 614 236

Český svaz včelařů

Klíč pro změnu našich vztahů 

aneb Vztahy si tvoříme sami

Středa 9. dubna od 17.30 hod. – salo-
nek restaurace Sport Sokolovna

Volné společenství lidských individualit
se i v měsíci dubnu sejde na pravidelné pro-
mluvě Vladimíra Santoshi, tentokrát na
téma: Klíč pro změnu našich vztahů aneb
Vztahy si tvoříme sami. Dnes více než
50 % lidí otevřeně přiznává, že ve svých
vztazích nejsou šťastni, ani spokojeni. A
pak jsou ti, co to nepřiznají. Chcete-li se do-
zvědět více, přijďte si s námi o tom popo-
vídat, malé pohoštění je pro vás připraveno.

Další setkání je připraveno na středu 23.
dubna ve stejném čase – volné téma.

VoSLI v Jednotě
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Vlastivědný spolek

Ve čtvrtek 13. března se úspěšně usku-
tečnila již druhá letošní přednáška Vlasti-
vědného spolku v Červeném Kostelci,
tentokráte s tématem jara a velikonočních
kraslic. O program celé přednášky se zda-
řile zasloužila paní Anna Rusová, která zde
předvedla malou výstavku ze své bohaté
sbírky kraslic a pohovořila s více jak 60 ná-
vštěvníky akce na téma jarních svátků, ve-
likonoc a zdobení kraslic. Součástí
přednášky byla i ukázka práce zdobení
kraslic, které předvedli žáci z místního
krasličářského kroužku i vystoupení dětské
lidové muziky Čtyřlístek. Ještě jednou dě-
kujeme všem účinkujícím na této akci a sa-
mozřejmě všem návštěvníkům akce.

Vlastivědný spolek při MKS v Červe-
ném Kostelci začal také zveřejňovat infor-

mace o aktivitách spolku na svých interne-
tových stránkách, které naleznete na
www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz, případně nás naleznete také na
Facebooku.

V rámci naší činnosti muzejního depo-
zitáře vyhlašujeme Sbírku písemností a fo-
todokumentace regionálního charakteru,
které mohou případní zájemci umístit do
sbírek muzejního depozitáře a přispět tak k
dalšímu obohacení stávajících sbírek.
V případě zájmu nás neváhejte kontakto-
vat.

Věříme, že i tyto aktivity přispějí k dal-
šímu posílení našich snah o podporu vlas-
tivědné činnosti a muzejnictví v našem
městě a budeme jen rádi v případě zapojení
dalších zájemců do aktivit našeho spolku. 

Nejbližší připravovanou akcí spolku je
další plánovaná přednáška  Z muzejního de-
pozitáře – povídání s vedoucím depozitáře
panem Ottou Hepnarem. Pozvánku na tuto
akci naleznete v rubrice Kurzy, volný čas. 

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec informuje

Kalendárium akcí

Městské kulturní středisko

Noc na Karlštejně
Premiéra: Sobota 12. dubna v 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Repríza: Neděle 20. dubna v 17 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Divadelní soubor NA TAHU při MKS Červený Kostelec vás

zve na divadelní hru se zpěvy na motivy Jaroslava Vrchlického.
Scénář, scéna a režie: Marcela Kollertová
Na hradě není fraucimór! Ale stojí to za starou bačkoru.

Opravdu mohou žít muži bez žen? Je láska překážkou panování?
Copak zbožnost vylučuje lásku? Trpí žena, když miluje? Přijďte
si pro odpovědi na tyto otázky!

Hrají: Karel IV. – Jan Brož, Alžběta Pomořanská – Pavlína Ško-
dová, Arnošt z Pardubic – Pavel Labík, Alenka – Renata Stře-
dová/Markéta Bohunková, Pešek – Tomáš Rosa, Štěpán, vévoda
bavorský – Richard Bergmann, Petr, král cyperský – Petr Máslo,
Purkrabí – Jiří Pošepný j. h., Ofka – Naďa Eflerová, zbrojnoši, 
šermíři – Manové Přemysla Otakara, pážata – Tomáš Šimek a
Lukáš Čtvrtečka, ženy – Zuzana Čtvrtečková, Helena Binterová a
Eva Bergmannová 

Kostýmy: Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Č. Koste-
lec, Marcela Labíková, Ola Labíková a Eva Bergmannová, text sle-

duje: Helena Binterová, líčení: Zuzana Čtvrtečková, malba scény:

Ladislav Jančík, světla a zvuk: technika Divadla J. K. Tyla
Vstupné: 120, 110, 100 Kč, předprodej v IC Červený Kostelec. 

Marcela Kollertová: 

Noc na Karlštejně opět po 19 letech 

Na připravovanou hru jsme se ptali té nejpovolanější – režisérky
Marcely Kollertové.

Proč právě Noc na Karlštejně?
Před 19 lety jsem v inscenaci Noc na Karlštejně hrála Elišku a

přiznám se, že je mi tato hra milá. Možná proto, že je to spíše po-
hádka, milá a veselá, plná lásky a vztahů mezi mužem a ženou.
Ale ne tak, jak se žije dnes – uspěchaně a esemeskově. V této hře
si váží muž ženy, mladší mají úctu ke stáří, podřízení respektují
svého panovníka. 

Je to tedy klasické zpracování Jaroslava Vrchlického?
To v žádném případě. Je již opravdu jiná doba, a proto jsem jeho

text brala spíše jako osnovu. Trochu mě i ovlivnilo známé filmové
zpracování.

Uslyšíme v tomto vašem pojetí hry i známé melodie?
Rozhodně ano. O ty nemohu diváky připravit. Hru se zpěvy

jsem ještě nikdy nerežírovala, tak doufám, že našeho červenokos-
teleckého diváka nezklamu. Ale vybrala jsem si herce, kteří nejen
výborně ztvárňují jednotlivé postavy, ale zvládnou i pěvecké vy-
stoupení. 

Na co ještě se mohou návštěvníci vašeho představení těšit?
Při této hře jsme požádali o spolupráci i šermířskou skupinu

Manové Přemysla Otakara, která působí v našem městě. Myslím,
že to byl dobrý tah… Divák si tedy užije i nějaké to šermířské
umění. Díky nim se naučili šermovat i naši herci. To vše bude vidět
hned při vstupu do divadla. Ale více neprozradím, přijďte se podí-
vat…

Děkuji za rozhovor.
Marcela Kollertová, Tomáš Kábrt
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Sportovec města
Sobota 26. dubna v 18 hod. – malý sál Divadla J. K. Tyla
Již 3. rokem proběhne vyhlášení nejlepších sportovců města za

uplynulý rok 2013. Město Červený Kostelec chce tímto poděkovat
sportovcům a sportovním organizacím za vzornou reprezentaci na-
šeho města. 

Vyplněné přihlášky prosíme odevzdejte nejpozději do
15. dubna na městském kulturním středisku. Přihlášku najdete na
internetových stránkách www.cervenykostelec.cz nebo v městském
kulturním středisku, informačním centru a v MěÚ (podatelna).

Čert a Káča
Čtvrtek 24. dubna v 18 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Čert a Káča, to je název známé pohádky – tentokrát v úpravě

paní Sylvy Pavlíkové, kterou pro školy a veřejnost připravují žáci
ZŠ V. Hejny Červený Kostelec.

Vstupné: 50 Kč 

Připravujeme

Červený Kostelec má talent
Sobota 14. června – přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
Červený Kostelec je městem, které nám má vždy co nabídnout.

Ukažte, že i vy máte co nabídnout a přihlaste se do takzvané ta-
lentmanie, kde nám a divákům budete mít možnost ukázat, co ve
vás je. Čeká nás společně strávené příjemné odpoledne, při kterém
nás bude provázet úspěšná skupina Too Late, která zvítězila na
Pilsner festu 2012. Kapela vznikla v červnu 2011 a do roku 2014
se dokázala vyšplhat opravdu vysoko. Chybět nebude ani malé ob-
čerstvení. Za nepřízně počasí se akce přesune do Divadla J. K.
Tyla. 

Vyplněné přihlášky prosím odevzdejte na městském kultur-
ním středisku (ul. Žižkova 365). Přihlášku si můžete vyzvednout
na městském kulturním středisku, informačním centru a v MěÚ
(podatelna).

Prodejní zahrada Trees

Cirkus Ponorka – Honza Ponocný 
Sobota 26. dubna od 19 hod. – Zahradní kavárna Treescoffee
Poslední dubnovou sobotu u nás vystoupením skladatele, kyta-

risty a producenta Honzy Ponocného, který byl letos za hudbu
k filmu Alice Nellis Revival nominován na cenu Českého lva, opět
propukají pravidelné hudební podvečery. Od jara do podzimu kaž-
dou poslední sobotu v měsíci bude z naší zahrady znít hudba. Bu-
dete si moci užít vystoupení jedinečných hudebníků pod širým
nebem a přitom si pochutnat na občerstvení připravovaném speci-
álně pro daný večer. Při nepřízni počasí se koncert přesouvá do Di-
vadla J. K. Tyla. 

Vstupenky můžete objednávat v naší prodejní zahradě nebo na
www.kupvstupenku.cz.

Hospoda U Prouzů 

Kančí, dančí a jelení hody
11.–13. dubna od 11 hod. – Hospoda U Prouzů

Program
Pátek country – od 19 hod., živá hudba 
Sobota disco – od 20 hod., hraje DJ Bambas
Rezervace: Bernard Jaroslav 776 679 449

Autokemp Brodský

Náš vodník Brodík tuto zimu ani nestihl pořádně usnout zimním
spánkem a už ho teplé sluníčko vyhnalo ven. A je to dobře, protože
mohl hned začít připravovat pro vás – naše milé hosty – akce a no-
vinky. Naše rybářská sezona vzhledem k rozmrzlému rybníku už
začala a každý víkend je otevřená i Vodnická restaurace.

Survival Weekend
11.–13. dubna
Také jarních akcí přibývá. Tou první v letošním roce bude Sur-

vival Weekend, což je setkání zahraničních studentů, studujících
v ČR. O víkendu 11.–13. dubna se sejdou na Broďáku, aby spo-
lečnými silami dobyli pevnost Boyard.

Setkání vodních modelářů
11.–13. dubna
Současně se zahraničními studenty se na Broďák sjedou i vodní

modeláři. Od pátku do neděle se po vodní hladině budou prohánět
modely rychlostmi přesahujícími 100 kilometrů v hodině. Z vodní
hladiny budou vzlétat i přistávat hydroplány a k vidění budou i
věrné a dokonalé makety skutečných historických plavidel.

Jarní setkání MC Metuje
26.–27. dubna
O tomto víkendu se na Broďáku sejdou členové místního klubu

MC Metuje, jednoho z největších a nejaktivnějších Musherclubů
v ČR na tradiční jarní setkání, aby zhodnotili zimní sezonu a po-
chlubili se svými úspěchy. Společně vyjedou v sobotu i v neděli
na jarní spanilou jízdu se svými čtyřnohými kamarády.

Čarodějnice
Středa 30. dubna od 16 hod.
Největší tradiční dubnovou akcí budou opět Čarodějnice. Ve

středu 30. dubna se sejdeme v 16 hod. k čarodějným hrám a sou-
těžím hlavně pro děti a nezapomeneme ani na přehlídku čarodějnic
a kouzelníků všech věkových kategorií – přijďte v maskách, čekají
vás sladké odměny! Potom už naše 999letá čarodějnice začaruje
velký oheň, aby se rozhořel, a čas bude i na opečení špekáčků.
Poté, co se rozloučíme s našimi nejmenšími, přijde čas na kouzelné
reje a čarozpěvy pro starší a pokročilé. Letos nám k tomu bude
hrát skupina Divokej Bill revival s předkapelou Jos-ka.

Aktuální kalendář akcí i s termíny najdete na www.campbrod-
sky.cz. Ať nám k tomu všemu přeje počasí!

Vaši Brodíci, foto z loňských čarodějnic: Tomáš Kábrt
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Připravujeme: Kouzelná školka 
s Majdou a Františkem

PragokoncertStředověké divadlo Traken

Připravujeme: Středověký jezdecký turnaj
13. a 14. května v 17 hod. – travnatá plocha „na Vyšehradě“
Ve dnech 13. a 14. května se ve městě Červený Kostelec utkají

neohrožení rytíři ve velkém jezdeckém turnaji. Skvělí jezdci zkříží
své zbraně na travnaté ploše „na Vyšehradě“, výpadovka směrem
na Náchod. V rytířském turnaji budou diváci sledovat napínavá
klání urozených rytířů, souboje muže proti muži, jezdeckou do-
vednost, dřevcové souboje, při kterých je úkolem rytířů zasáhnout
přilbici nebo štít protivníka a tak jej vyrazit ze sedla. Spoustu další
nezvyklé podívané a kaskadérských kousků. Ozdobou rytířského
turnaje jsou ušlechtilí Fríští hřebci. 

Vstupné: Dospělí 200 Kč, děti 100 Kč, do 3 let zdarma

Kalendárium akcí

Neděle 25. května – Divadlo J. K. Tyla
Kouzelná školka s Majdou a Františkem je dětské divadelní

představení volně navazující na oblíbený televizní pořad České te-
levize. Majda a její kamarád František z Fanfárie v něm zpívají
spoustu půvabných písniček propojených veselým povídáním
s množstvím hříček a překvapení. 

Součástí představení je skládaný paraván, který se během před-
stavení proměňuje. Je to jediný titul, kde mají děti možnost spatřit
svého oblíbeného Františka poprvé mimo obrazovku České tele-
vize. 

Jedná se o hodinové představení (bez přestávky). Herecké ob-
sazení tvoří Majda – Magdalena Reifová a František – Jaroslav
Vidlař (loutkoherec), Tomáš Juřička (hlas). 

Cena vstupenky je jednotná, a to 165 Kč. Na jeden lístek ne-
může jít pouze 1 rodič (platící osoba) s dítětem na klín! Dítě
do nedovršených 3 let (2,99) zdarma pouze v doprovodu 2 pla-
tících osob bez nároku na místo (sedí na klíně). Sleva pro drži-
tele průkazů ZTP a ZTP/P – s ofocenou průkazkou mají 50%
slevu. 

Předprodej v informačním centru Červený Kostelec a na
www.123vstupenky.cz.

Kino Luník 3D

Program kina

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
3. čtvrtek v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 100 minut    
Nová komedie Karla Janáka. Hrají: Matouš Ruml,
Miroslav Donutil, Jakub Prachař a další.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

ZVONILKA A PIRÁTI | 3D
5. sobota v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 78 minut
Pokračování známé animované pohádky.
Mládeži přístupný. Dětské vstupné: 135 Kč

BABOVŘESKY 2
5. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 110 minut 
Pokračování úspěšné letní komedie Zdeňka
Trošky. 
Mládeži přístupný Vstupné: 80 Kč

NEED FOR SPEED | 3D
8. úterý v 19.30 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české titulky / 130 minut 
Nadupaný film podle herní legendy. Hrají: Aaron
Paul, Dominic Cooper…
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 Kč

RIO 2 | 3D
10. čtvrtek v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 95 minut 
Premiéra! Vítejte v džungli. Další dobrodružství
vzácných modrých papoušků Blu a Perly.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

300: VZESTUP ŘÍŠE | 3D
10. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české titulky / 102 minut
Pokračování epické ságy podle nového komikso-
vého románu Franka Millera XERXES.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

RIO 2 | 3D
12. sobota v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 95 minut 
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti
se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své
kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie.
Mládeži přístupný Vstupné: 130 Kč

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
12. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Nová komedie Karla Janáka. Hrají: Matouš Ruml,
Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Tereza Nvotová
a další.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

VLK Z WALL STREET
15. úterý v 19.30 hod.

USA / 2013 / film ve 2D / české titulky / 179 minut
Více peněz není nikdy dost. V hlavní roli: Leo-
nardo DiCaprio.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 80 Kč

3 DNY NA ZABITÍ
17. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 117 minut 
Premiéra! Kevin Costner jako agent tajné služby,
který má za úkol do tří dnů zneškodnit teroristic-
kou organizaci.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

CAPTAIN AMERICA: 
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA | 3D
19. sobota v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 136 minut 
Captain America pokouší odhalit stále se prohlu-
bující spiknutí a současně se na každém kroku stře-
tává s profesionálními zabijáky...
Mládeži přístupný. Dětské vstupné: 135 Kč

VEJŠKA
19. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2013 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Po filmu Gympl je tu Vejška. Hrají: Tomáš Vorel
jr., Jiří Mádl, Zuzana Bydžovská a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 80 Kč

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ | 3D
24. čtvrtek v 17 hod.

USA / 2013 / film ve 3D / české znění / 86 minut 
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají
něco za lubem. Nová animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

POJEDEME K MOŘI
24. čtvrtek v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Nový rodinný film Jiřího Mádla. Hrají: O. Vetchý,
Lucie Trmíková, Petr Šimčák, Jan Maršál ad.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

PŘEHLÍDKA VÍTĚZNÝCH FILMŮ 
Z FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ
26. sobota v 17 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české titulky / 112 minut 
Filmový blok A: 1. Stand, 2. Věřím, že mohu snít,
3. Amazonas, 4. Hráč bez limitů
26. sobota v 19.30 hod. 

Filmový blok B: 1. River God, 2. Příběh tatran-
ských štítov II, 3. Berry Routines, 4. La Dura Dura
Mládeži přístupný. Vstupné za 1 blok: 60 Kč

LÁSKA, SOUDRUHU
29. úterý v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české titulky / 91 minut 
Příběh z roku 1962, kde československá jazzová
kapela odjíždí na turné do Finska. Hrají: Miroslav
Etzler, Kati Outinen, Kryštof Hádek a další.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč



20

Kurzy, volný čas

Přednáška: Z muzejního depozitáře

Vlastivědný spolek

Čtvrtek 10. dubna od 17 hod. – měst-
ská knihovna, Multifunkční centrum

Vlastivědný spolek si dovoluje pozvat
své členy i širokou veřejnost na přednášku
s vedoucím muzejního depozitáře panem
Ottou Hepnarem. Přijďte si s panem Hep-
narem popovídat o významných osobnos-
tech města, o jejich osudech i odkazech

jejich života. O tom, že se v Červeném
Kostelci narodilo, žilo či pracovalo mnoho
významných a zajímavých osobností,
nikdo nepochybuje – rozhodně je z čeho
vybírat. 

Vstupné dobrovolné.
Více informací o této akci také v IC Čer-

vený Kostelec (498 100 657).

Přednáška: Nově vznikající 

územní plán našeho města

Úterý 8. dubna od 16 hod. – podkrovní
místnost městské knihovny

Okrašlovací spolek Kostelec zve širo-
kou veřejnost na přednášku Ing. Vojtěcha
Novotného, PhD. z České zemědělské uni-
verzity v Praze-Suchdole, katedry apliko-
vané geoinformatiky a územního
plánování.

Přednáška se bude týkat nejrůznějších
aspektů nově vznikajícího územního plánu
našeho města. Přijďte si poslechnout, jak
může urbanistické projektování utvářet or-
ganismus města tak, aby tvořil funkční a
vyvážený celek.

Foto: Hana Nováková-Venzhöferová

Okrašlovací spolek Kostelec

Chcete se naučit tančit? Připojte se do na-
šeho klubu pro děti a mládež! V průběhu
roku se páry mohou účastnit soutěží, vystou-
pení, soustředění, popř. pohybových průprav.

Tance: standardní a latinskoamerické
Tréninky: Každé pondělí a pátek od
17 hod. ve školní tělocvičně ZŠ Lhota. 
O víkendu je možnost volného tréninku
(praktis) – dle domluvy.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás nebo
přijďte přímo na trénink.

Hledáme tanečního partnera!
V současnosti hledáme tanečního part-
nera ve věku 15 a více let pro partnerku
cca 178 cm vysokou, která by ráda inten-
zivně trénovala a zúčastňovala se soutěží.
Nadále také probíhá nábor nových taneč-
ních párů i jednotlivců!

Těšíme se na vás!

E-mail: tk-twist@email.cz
Tel. 776 520 317
Web: www.tk-twist.4fan.cz

Taneční klub Twist

Marie Chaloupková

Pravidelné Zumba cvičení + posilování
Středa: Zumba 18.30–19.30 hod., posilo-
vání 19.30–20 hod.
Neděle: Zumba 18–19 hod., posilování
19–19.30 hod. 
Pátek: Zumba děti 15–16 hod.
Vše v tělocvičně ZŠ Lhota.

Zumba party s letními hity
Neděle 4. května 15–17 hod. – hřiště na há-
zené (při nepřízni počasí tělocvična ZŠ Lhota)

Web: www.marydance.cz
Kontakt: marydance@email.cz, 775 936 222

Vítáme jaro
Do 20. dubna
V dubnu má již jaro sílu a postupně se

probouzí do krásy. V naší prodejní zahradě
budeme proto celý měsíc pokračovat v te-
matických dekoracích. Každý týden od 24.
března do 20. dubna se ve výzdobě zamě-
říme na jedno z témat: jarní cibuloviny,
jarní truhlíky, jarní dekorace, velikonoční
aranže. 

Těšíme se na vaši návštěvu,  zahradníci

a kavárníci z Prodejní zahrady Trees

Prodejní zahrada Trees

Háčko

Sobotní tvoření 

s Jitkou Hudečkovou

Sobota 12. dubna od 15 hod.
Zdobení velikonočních vajíček modelo-

vací hmotou Fimo. Přijďte si ozdobit pár
velikonočních vajíček Fimem, drátky a ko-
rálky. S sebou: minimálně 2 vyfouknutá
vajíčka („vejdumky“) a podložku na válení
těsta, nejlépe silikonovou (není nutná).

Přihlášky přijímá recepce Háčka (pon-
dělí až pátek od 8 do 16 hod.) nebo Mar-
kéta Šolcová (pondělí až pátek od 8 do 16
hod.) na tel. 731 604 204 (i formou SMS)
do čtvrtka 10. dubna.

Cena: materiál 60 Kč + kurzovné 70 Kč

Přednáška pro těhotné
Středa 16. dubna od 15.30 hod. (30.

týden – porod)
Přednáška pro nastávající maminky a ta-

tínky se bude týkat druhé poloviny těhoten-
ství a porodu. Uskuteční se pod vedením
porodní asistentky Mgr. Radky Karešové.
Součástí přednášky je i video s porodem.
Přednáška bude probíhat v salonku Háčka.

Přihlášky přijímá Markéta Šolcová
(pondělí až pátek od 8 do 16 hod.) na tel.
731 604 204 formou SMS (jméno, příjmení
+ počet osob) do úterý 15. dubna.

Pravděpodobná cena přednášky je 100
Kč (cena je závislá na počtu účastníků)

V Háčku stále sbíráme papírové sáčky od čajů.

O velikonočních prázdninách, ve
čtvrtek 17. a v pátek 18. dubna, odpadají
odpolední zájmové kroužky. Velikonoční
pondělí 21. dubna – Háčko zavřeno!

Přejeme vám radostné Velikonoce!

Příměstské tábory 2014
Využijte ještě příležitost k přihlášení na

letní příměstské tábory. Více k jednotlivým
turnusům na: www.ochck.cz.

Přihlásit své děti na příměstský tábor
můžete v recepci Háčka (491 610 310 –
po–pá od 8 do 12 hod.) nebo v po–pá od 8
do 16 hod. na čísle 731 604 204 – i SMS
nebo na níže uvedené e-mailové adrese.

Háčko, Středisko pro volný čas, 

491 610 310, 731 604 204,

solcova@hospic.cz, www.ochck.cz

Akce Víčka pro Aničku
S obrovskou radostí oznamujeme, že

naše (vaše) roční snažení ve sběru víček
přineslo 13 126 kg! Chtěla bych všem moc
poděkovat za vaši úžasnou pomoc, bez vás
bychom to nezvládli!  Díky této sbírce
víček se podařilo zafinancovat kus léčby
Aničky a také sehnat peníze na rehabili-
tační přístroj Motren Duo 3, který pomáhá
Aničce posilovat nožičky.

O dalších způsobech pomoci se můžete
dozvědět na našich webových stránkách:
www.anicka.iprostor.cz

Z celého srdce děkujeme!
Hana Jurenová a Anička
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Pavlína Nosková

Zumba a Bokwa fitness
Pravidelně každé pondělí v 17.15 hod. 

V tělocvičně ZŠ V. Hejny (vchod z boku
školy).

Pavlína Nosková, 

www.sun-dance.cz

Kurzy, volný čas
Klub českých turistů

Hadařská 25
Sobota 26. dubna, start průběžný od

7 hod. – od sokolovny, cíl do 17 hod. tam-
též

Zveme všechny milovníky krásné pří-
rody a zdravého pohybu na 39. ročník Ha-
dařské 25. 

Startovné bude činit 30 Kč, pro členy
KČT a děti do 15 let 20 Kč. V cíli obdrží
každý účastník diplom.

Letos půjdeme pěší trasy: 12, 18, 25, 35
km a cyklotrasy 30, 50 a 70 km. 

Všechny trasy jsou vedeny malebnou
přírodou našeho kraje a podle zvolené
délky trasy – pěšky či na kole – můžeme
projít nebo projet Krkavčinu, Švédský
vrch, Studénky, Hronov, Velký Dřevíč,
Bezděkov, Velké Petrovice, Turov, Stud-
nice, Ratibořice, Litoboř, Havlovice, Odo-
lov.

Všechny trasy však mají jeden společný
bod a tím je bunkr TS 20-Pláň, kde bude
pro všechny účastníky připraveno občer-
stvení a možnost prohlídky bunkru.

Tak na shledanou 26. dubna. Zdrávi
došli.

V dubnu pořádá KČT ještě jednu akci, a
to v úterý 29. dubna – autobusový výlet
pro seniory do Polska, kde pro nás přátelé
z PTTK Zabkowice připraví celodenní pro-
gram. Ten bude zahrnovat tříhodinovou
procházku (Cieplowody – Ostra Góra –
Wojslawice), návštěvu překrásného arbo-
reta a nebude chybět ani občerstvení. Tato
akce je určena pro omezený počet účast-
níků, tak pozorně sledujte skříňku KČT na
autobusovém nádraží. 

O. R.

Čtvrteční vycházky 
Na čtvrteční vycházky se budeme schá-

zet každý týden ve 13 hod. na aut. nádraží.
O výjimkách (celodenní výlety atd.) bu-

deme nadále informovat prostřednictvím
naší skříňky na autobusovém nádraží.

Dále doporučujeme
12. dubna – Jarní 30 
36. roč., KČT Bohuslavice n. Úpou, start
6.30 hod. Sportclub Bohuslavice 
19. dubna – Bílá u Bílého 
12. roč., KČT Úpice, průchozí kontrola
11.30–12.30 hod. Bílý kůl – Panská cesta

Tradiční rybářské závody 
Sobota 26. dubna od 7 hod. (v 6 hod.

prezentace) – rybník Benešák ve Lhotě 
Přijď si seknout! Výbor M. O. ČRS Č.

Kostelec pořádá tradiční rybářské závody.
Startovné: 200 Kč. Občerstvení zajištěno.
Ryby se zákonnou mírou 1 cm = 1 bod,

ostatní ryby za každých započatých 10 cm
= 1 bod.

Foto: Jaroslav Kordina

Český rybářský svaz

Městská knihovna

Jóga
Jóga je věda pro duši, nikoliv jen pro

pohodu těla, jak si mnozí myslí. 
Kurz jógy s I. Krunčíkovou pokračuje

ještě v dubnu každé úterý v 18 hod. v sále
ve 3. poschodí městské knihovny. 

Jed. lekce po dohodě 100 Kč. Informace
získáte v městské knihovně, tel. 491 463
384, 602 880 480, mail: info@knihov-
nack.cz nebo u paní Krunčíkové, tel. 605
988 539, e-mail: ilonakrun@post.cz
www.pohlazeninavysluni.cz

Psí školička

ZKO Č. Kostelec – Špinka

Od 6. dubna

ZKO Červený Kostelec – Špinka zaha-
juje 6. dubna psí školičku.

Lekce budou probíhat 1× týdně v neděli
od 13 hod. na cvičišti v Zábrodí a jsou ur-
čeny pro všechny, kteří dosud se psem ne-
cvičili nebo potřebují poradit s jeho
výcvikem a výchovou. 

V osmi lekcích budete instruktory se-
známeni se základy teorie a praxe vý-
chovy a výcviku vašeho psího
kamaráda. Bližší informace ke kurzu na-
leznete na našich internetových strán-
kách www.zko674-spinka.cz nebo na
e-mail: bonnapo@seznam.cz, tel: 604
644 891.

Cena kurzu: 800 Kč 

Pozor – počet účastníků kurzu je limi-

tován.

Výuka anglického jazyka 

Tereza Kubečková

Doučování, kurzy, příprava k maturitě,
konverzace…
Individuálně nebo v menších skupinách.

Více na www.vyuka-tk.cz 
nebo e-mail: vyuka.tk@seznam.cz
Tel. 724 398 626

Anglický příměstský tábor 
na téma angličtina hrou
1. turnus 7.–11. 7., děti 4–7 let
2. turnus 21.–25. 7., děti 4–7 let
3. turnus 11.–15. 8., děti 8–12 let
Náplň: Denní výuka AJ, zábava v přírodě,
kreativní tvorba, výlety, hry, soutěže
Lokalita: Červený Kostelec – Lhota

Pro více informací pište na e-mail:
vyuka.tk@seznam.cz nebo volejte na tel.
724 398 626 – Tereza Kubečková

Tereza Kubečková

Sport

Jubilejní 10. ročník turnaje 

firem a družstev

V tomto ročníku změřilo své síly celkem
16 družstev a po těžkém finálovém boji se
na vítězných místech umístila tato družstva.

1. Humatovi
2. Zacha a spol.
3. Empíci
4. Agro CS
Všem hráčům ještě jednou gratulujeme,

děkujeme a těšíme se na další ročník.
Aleš Novák

           Bowling
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Červenokostelecké volejbalové juni-
orky si bohužel příští rok nejvyšší 
juniorskou soutěž v České republice ne-
zahrají. Na začátku března se sice po-
prvé probojovaly přes předkolo do
kvalifikace, v rozhodujícím turnaji však
skončily o dva sety třetí. Rozhodující
přitom byl tie-break s Karlovými Vary,
který naše hráčky prohrály 15:17.

Letošní sezonu se naše volejbalové 
juniorky dostaly opět o krok výš než vloni.
Nejdříve suverénně ovládly své skupiny
v základní části, když neměly jakoukoliv
konkurenci. Díky tomu postoupily z prvního
místa do tzv. předbaráže, v níž před domácím
publikem porazily druhý tým „moravské“
skupiny, Junior Brno, po bojovném výkonu
dvakrát 3:1. Vloni v této fázi skončily (se So-
kolem Šternberk) i kvůli tomu, že soupeřky
měly četné zkušenosti s extraligou žen.

Letos si ale postup do baráže o extraligu
naše volejbalistky vybojovaly a nečekal je
lehký úkol. V barážovém turnaji musely ze
tří nejlepších týmů I. ligy a dvou sestupují-
cích týmů z extraligy obsadit alespoň druhé
místo. „Letos máme asi největší šanci, kte-
rou jsme kdy měli. Všechny týmy vyjma Li-
berce známe buď z Českého poháru, nebo
z I. ligy. A žádný z nich nemá vysoko hrající
ženské týmy, kde by juniorky získaly ty nej-
kvalitnější zkušenosti. Uvidíme,“ zhodnotila
před baráží šance na postup asistentka tre-
néra Richarda Vajsara, Dana Vajsarová.

Už od prvního kola baráže bylo jasné,
že se na palubovce v Liberci sešly velmi
vyrovnané týmy a že bude rozhodovat
každý míč. To se potvrdilo – šest z deseti
zápasů skončilo až v tie-breaku. Červený
Kostelec odehrál tři. Jednu zkrácenou sadu
vyhrál, další dvě bohužel prohrál. Rozho-
dující prohraný tie-break se odehrál hned
v prvním kole. Naše volejbalistky v něm
prohrály s týmem Karlových Varů, který
nakonec postoupil spolu s Libercem (ten
obhájil extraligu na rozdíl od Jablonce) do
extraligy, 15:17. Nakonec náš tým skončil
na 3. místě, když získal stejně bodů jako

druhý Liberec. Chybělo jen jeden ze dvou
tie-breaků vyhrát.

„Moc nás to mrzí, ale nedá se nic dělat,
chyběla trocha štěstí. Holky bojovaly, skvěle
odehrály zápas s Libercem, který porazily
jako jediné. Chci je všechny pochválit. Celou
sezonu perfektně odútočila Silvie Hejzlarová
a ani jediný zápas nevynechala teprve starší
žákyně Nikola Frýbová. V kvalifikaci mu-
sela za zraněnou blokařku Markétu Kubíno-
vou zaskočit Aneta Podstavcová, která se
ukázala v průběhu celé sezony i v závěrečné
baráži jako pravé srdce týmu,“ zhodnotila
výkony hráčů Dana Vajsarová. 

Celá sezona se i přes řadu zranění vyví-
jela moc dobře. Soupeřkám v I. lize naše vo-
lejbalistky nedaly šanci uspět. „Je jen škoda
dvou věcí. Že nám díky naší převaze v I. lize
až do finále chyběly těžké, vyhrocené zá-
pasy, v nichž bychom získaly trochu více
klidu a zkušeností. A že nám skvělou atmo-
sféru v týmu narušovaly nejasnosti ohledně
startu našich hráček v krajském přeboru
žen,“ dodala trenérka, která si letos odnesla
cenu za nejlepší trenérku mládeže v dívčích
kategoriích Královéhradeckého kraje.

Další šance už zřejmě nebude. Z katego-
rie juniorek odejdou sice jen dvě hráčky, ale
jde o to, jestli mládežnický volejbal v Čer-
veném Kostelci zůstane. Kadetky mají mož-
nost zahrát si extraligu za Hradec Králové a
juniorek je už jen pět. Pokud některá z nich

dá přednost jinému týmu, ostatní končí.
Další otázkou zůstává, kdo mládežnické
týmy v další sezóně povede.

V sestavě úspěšného družstva hrají
hráčky jak přímo z Červeného Kostelce, tak
ze Rtyně, Jaroměře, Zbečníku, Týniště nad
Orlicí, Hradce Králové a jedna hostující
hráčka z Náchoda. Letos vedle jasného ví-
tězství v I. lize dosáhly dívky také na stříbro
v Českém poháru, které i kvůli řadě zranění
musely vybojovat až v posledním zápase
s Karlovými Vary. Vítězství si připsaly ka-
detky Slávie Hradec Králové.

Další pokus o postup: ženy budou bojo-
vat o postup z krajského přeboru 

Červenokosteleckému volejbalu se letos
daří – starší žákyně skončily v krajském pře-
boru třetí, muži A tamtéž druzí, a A družstvo
žen dokonce krajský přebor vyhrálo. Bude
tak bojovat o postup do 2. ligy. Datum baráže
je daný: víkend 26. a 27. dubna. Místo a sou-
peř bohužel zatím znám není. Podle Martina
Burdycha ale je velká pravděpodobnost, že
se bude bojovat v červenokostelecké spor-
tovní hale: „Děláme vše pro to, aby zápas
proběhl u nás. Zda se nám to povedlo, se do-
zvíme 11. dubna,“ upřesnil vedoucí volejba-
lového družstva žen A. Sledujte proto
volejbalové webové stránky www.volej-
balck.cz a web města.

Text i foto: Tomáš Kábrt

Smolná baráž. Volejbalovým juniorkám unikla extraliga o dva míče

Sport
TJ Červený Kostelec – volejbal

TJ Č. Kostelec – kuželky

Rozpis domácích utkání
Muži A – II. KLM (kuželna Náchod)
12. 4. od 10 hod. – KK Slovan Rosice
Muži B – východočeská divize 
(kuželna ČK)
11. 4. od 17 hod. – TJ Lokomotiva Trutnov B
Muži C – východočeský přebor
(kuželna ČK)
4. 4. od 17 hod. – SKK Vrchlabí C
18. 4. od 17 hod. – TJ Dvůr Králové n. L. A

Muži A – krajský přebor mužů
5. 4. od 16.30 hod. – Úpice
20. 4. od 17 hod. – Rychnov n. K.
Muži B – okresní přebor mužů 
13. 4. od 10 hod. – Teplice
27. 4. od 10 hod. – Hejtmánkovice
Starší dorost – krajský přebor 
5. 4. od 14.15 hod. – Chlumec
20. 4. od 14.45 hod. – Problus

St. žáci a ml. dorost – krajský přebor
12. 4. od 9.30/11.15 hod. – Trutnov/Volanov
26. 4. od 9.30 a 11.15 hod. – Broumov

Rozpis domácích utkání

TJ Č. Kostelec – fotbal

Červenokostelecké juniorské volejbalistky

Rozpis domácích utkání
Ženy B – kr. přebor II. třídy (vol. kurty)
26. 4. od 10 a 13 hod. – VK H. Králové

TJ Č. Kostelec – volejbal
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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

Poradenství a zprostředkování bankovních i nebankovních 
půjček a úvěrů. Veronika Knapová tel. 605 101 252

KADEŘNICTVÍ O. MAREŠOVÁ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

PŘESTĚHOVANÉ DO PŘÍZEMÍ (bezbariérový vchod)
Liché týdny: Po, út, čt, pá 6.30–13 hod., st 11–17 hod.
Sudé týdny: Po, út, čt, pá 12–18.30 hod., st 7–13 hod.

Mob. 777 575 270

Práce z domu. Kontakt: 608 462 940

Zprostředkuji nákup zboží z USA. Tel. 606 717 613

Pořez kulatiny na kmenové pásové pile 
do průměru 75 cm a délky 8 metrů 

Pila Na Větráku, Chlívce 60, tel.: 606 717 613

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
Petr Němec – tel. 605 423 215

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

KADEŘNICTVÍ J. KORBELOVÁ (ZDR. STŘEDISKO)
Pánské, dámské, dětské – 605 534 169

SAMI SI URČETE VÝŠI NÁJMU!
PRONÁJEM NOVÝCH KOMERČNÍCH PROSTOR 

V CENTRU ČERVENÉHO KOSTELCE.
Možnost širokého využití: 

maloobchod, ordinace, kadeřnictví, kosmetika, sklady, výrobny
tel.: 731 127 111, 603 560 846

SALON PRO PSY – Veronika Kultová
Kompletní úprava všech plemen a kříženců.

Batňovice čp. 104, tel. 775 681 610, www.zpalenky.cz.

Nabízíme k prodeji dům v ulici Českoskalická, č. p. 377.
Více informací na www.bezrealitky.cz nebo tel. č. 604 362 477.

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Hana Venclová, Horní 10 Č. K., tel. 603 298 847, nabízí 

modeláž nehtů UV gelem. 5 vrstev za 360 Kč, studenti 340 Kč
P-Shine 180 Kč, úprava přírodního nehtu P-Shine + gellak
240 Kč, depilace a parafinový program za rozumné ceny.

DIGITALIZACE STARÝCH FILMŮ
8 mm (celuloid) na DVD, VHS na DVD

Informace: Videostudio Hanuš Č. K. – Lhota 162 (u školy)
Kontakt: tel. 736 536 959, jaromir.hanus.ck@tiscali.cz

J. ŠPELDOVÁ 776 199 140 – Šití a úpravy oděvů

Zahájení internetového prodeje krmiv
Možnost osobního odběru v Č. K.
Více info na: www.bbckrmiva.cz
Dárek při nákupu nad 500 Kč!

NÁPOJE HONČLOVI
     • Velký výběr alkoholu (lihovin) na Velikonoce
     • Sudové pivo 10, 15, 30, 50 l, více druhů, bez zálohy
     • K zapůjčení pípa nebo chlazení
     • Bezva cena 0,5 l Krkonoš 12°– jen za 10 Kč
     • Stáčené víno bílé, červené 1 l za 39 Kč
     • Stáčíme pivo do 5l soudků

Stavte se! Ul. 5. května, vedle hospicu, Červený Kostelec
Otevírací doba: po–pá 8–12, 13–17 hod., so 8–11 hod.

Tel. 491 463 140, 720 576 217, www.napojecervenykostelec.cz

Slevy na stroje STIHL!
Od 15. 4. koupíte pily, křovinořezy, zahradní nůžky i rosiče 

se slevami až 2200 Kč. 
Kde? V prodejně STIHL Červený Kostelec, 

Jiráskova ulice 242, tel: 777633353. 
Akce trvá do 28. 6. 2014. Na této prodejně je také k zapůjčení

kultivátor pro provzdušnění vašeho trávníku. 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, HROMOSVODŮ
ručního nářadí a spotřebičů

Janovský – 605 501 502, 605 752 090



Reklama
Změna otevírací doby na čerpací stanici Zábrodí, Končiny

           listopad–březen                             duben–říjen
          Po–pá 6–17 hod.                        Po–pá 6–17 hod.
             So 7–16 hod.                              So 7–17 hod.
             Ne 8–16 hod.                             Ne 8–16 hod.

Změna otevírací doby na čerpací stanici Olešnice
           listopad–březen                             duben–říjen
          Po–pá 6–17 hod.                        Po–pá 6–18 hod.
             So 7–17 hod.                              So 6–17 hod.
             Ne 8–16 hod.                             Ne 8–17 hod.

OBMĚŇTE ŠATNÍK
Přijďte si vybrat a nakoupit zajímavé, netradiční a luxusní 

košile světoznámé firmy, vyrábějící v Č. K. za příjemné ceny!
LUKO, s.r.o.

Českoskalická 364, Červený Kostelec
Otevírací doba: Po–pá: 6–15 hod., so: 8–12 hod.

Svatební fotografie
www.lukasbrejcha.cz

tel. 737 000 561

Zhubněte do plavek. Kontakt: 608 462 940

TIPSPORT BAR
Náchodská 66, Červený Kostelec

  • Sázková kancelář TIPSPORT
  • Pobočka SAZKA a.s.
  • Losy, dobíjení telefonu, loterijní hry
  • Předprodej vstupenek TICKETPRO, TICKETPORTÁL
  • Nekuřácký bar, oslavy narozenin apod.
  • Herna – automaty
  • Videoprojekce
  • Provozní doba: Po 11–18, út–pá 9.30–18, so–ne 9.30–14 hod.  

Ogar jízdní kola, Manželů Burdychových 1230, Č. Kostelec
Nové modely kol ROCK MACHINE 27,5“, 29“,

elektrokola APACHE.
AKCE DUBEN DÁREK: − 10 % z ceny kola

www: kola-ogar.cz, tel. 775 733 445

Obchodní družstvo Impro – pila Horní Rybníky 
nabízí prodej řeziva (prkna, fošny, latě, hranoly), pořez kula-
tiny, zhotovení vazby na zakázku, impregnaci dřeva do délky

12 m proti plísním a škůdcům, výrobu palet a dřevěných obalů,
prodej palivového dříví a pilin, výkup kulatiny. 

Kontakt: 491 462 584, 724 984 591, pila@odimpro.com
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Zveme vás k sousedům

Velikonoční výstava
13.–21. dubna – Kulturní dům v Batňo-

vicích
Součástí velikonoční výstavy Českého

zahrádkářského svazu v Batňovicích
budou i fotografie jarních motivů Jany
Kejzlarové a Oldřicha Nermutě z Červe-
ného Kostelce. 

Slavnostní zahájení v neděli 13. dubna
ve 14 hod. V dalších dnech můžete výstavu
zhlédnout vždy od 10 do 17 hod. Vstupné
dobrovolné.

Batňovice

Velikonoce – svátky jara
11.–13. dubna – výstavištní areál
14. ročník velikonoční výstavy. Z Čer-

veného Kostelce bude v Častolovicích  vy-
stavovat např. paní Anna Rusová odborník
na velikonoční kraslice a ozdoby a další.
Výstava bude otevřena každý den od 9 hod.
do 17 hod. 

Častolovice

Jakub Smolík se skupinou
Středa 9. dubna od 19.30 hod. – Di-

vadlo A. Jiráska
Koncert současné umělecko-interpre-

tační osobnosti, jež svými písněmi oslňuje
zejména něžnou část publika. Jakub Smo-
lík má na kontě 22 alb a patří k českým
umělcům s největší fanouškovskou základ-
nou. 

Na koncertu se svou skupinou a voka-
listkami zazní i některé nové písně z po-
sledního alba Vítám každý nový den. 

Předprodej vstupenek TIC Úpice – tel.
499 882 329, email: info@icupice.cz 

Vstupenky: 320, 295 a 270 Kč

            Úpice

Koncert Lucie Bílé v Náchodě!
Pátek 23. května – zimní stadion
V květnu zažije Náchod kulturní a hu-

dební událost, která zde už dlouho nebyla.
Je tomu již téměř 20 let, kdy Lucie Bílá na
počátku své kariéry koncertovala v Ná-
chodě. V pátek 23. května 2014 se několi-
kanásobná česká zlatá slavice vrátí do
Náchoda jako největší pěvecká česká su-
perstar!

V Červeném Kostelci jsou vstupenky
v předprodeji v Cestovním a informačním
centru, Havlíčkova 654.

Ceny: 690 Kč a 790 Kč. 
Rezervace na tel. 498 100 657 a www.

123vstupenky.cz

Náchod

Horní Rybníky

Cestománie
Sobota 12. dubna od 16 hod. – budova

Ob. úřadu v Horních Rybníkách
XIII. ročník cestopisných přednášek a

setkání cestovatelů. Výtěžek z akce bude
použit na úhradu školného a základních po-
třeb dvou indických dětí v rámci charitního
projektu Adopce na dálku a Středisku rané
péče Tamtam Praha – poskytovateli soci-
ální služby rané péče pro rodiny s dětmi se
závažným postižením sluchu.

Broumov

28. března 2014 – 28. února 2015 –
areál textilních závodů VEBA

Neobvyklý výtvarný a kulturní počin
mezinárodního charakteru, za jakým se
běžně cestuje do velkých metropolí (pro-
běhla například v Praze, New Yorku, Bru-
selu, Florencii a jinde).

Výstava Orbis Pictus Play

Rtyně v Podkrkonoší

Slavnostní koncert 

Koletovy hornické hudby

Sobota 5. dubna od 18 hod. – Orlovna
Koncert k výročí 150 let nepřetržité čin-

nosti orchestru s pestrým programem,
řadou hostů a velkoplošnou projekcí. 

Vstupné: 100 Kč

Lékařem proti své vůli
Sobota 12. dubna od 19 hod. – kino
Divadelní komedie v podání Společnosti

přátel div. při osvětové besedě v Libňatově.
Vstupné: 70 Kč – předprodej na MěÚ

O sexu převážně nevážně

Středa 16. dubna od 19 hod. – Malý
kulturní sál 

Úspěšný pořad Radima Uzla.
Vstupné: 90 Kč – předprodej na MěÚ
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P��m�� n���na�� n� D�va����� ������ V����� �í�k�� ��va����� s��b�� �A �A�U � �r� Sr�e��� z����itos��! 
Gra��������! 

�2. �n�r� �� � m���� s��� D�va�l� J. K. T�l� �e�l� ����b� 50 �i�� , ��� �r��b�� „�ě�� �������j�í��“ p�m���� 
�p����� Ka�e� � Š� ��. V��r�l� �� 16 684 K�.

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

J�ro�l�� K���n�: S�et�n��� sa�� J�n� Z����rs�h�v�: �í��iš�� G�� . Krato����l�

Fot � n� �ét� s�r���: Iv� Mi�k��



Ti����� s�r�n�: Vl��� j��� �ho���� n� k��e�� n� �����. Leto� n�� t� (�na�) ���r��� . 
Red�k�� ��r�vod��� ����� v��� �������� V���k�no��!
Fot �: T�má� K��� 

Za��� s�r�n�: DS �A �A�U ����r����� d�l�� �ns��na�� . T�nt��rá� �� �e�n� � �n�m�� ��� �� ����� 
No� n� K��lš�����. P�����r� �r������ � s��� � 12. ���n� o� 19.30 ho�. � D�va��� J. K. T�l�, 
�����z� � �e���� 20. ���n� o� 17 ho�. t�m���.
Fot �: T�má� K��� 

�ERV�����ST�LE��Ý �P�A����J

Vydává město Červený Kostelec.
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Fotografi e Tomáš Kábrt, Jaroslav Kordina, Petr Mědílek, Oldřich Nermuť, Lenka Vlčková ad.
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
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Kontaktní informace v QR kódu

Zrcátko měsíce
Radnice informuje
Společenská kronika

Kalendárium akcí
Sport
Knihovna
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