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Radnice informuje
Slovo starosty města

Hezký dubnový den, 
opět po měsíci beru tužku do ruky a při-

blížím vám, co se nového v našem městě
z mého pohledu dělo.  Březen byl z části
kulturním měsícem, a proto začnu divadel-
ním festivalem. Musím konstatovat, že tato
postupová soutěž amatérského divadla na
mne velice zapůsobila a s obdivem jsem sle-
doval představení amatérských herců, kteří
své role zvládali jak herecky, tak pěvecky.
Jako bývalého fotbalistu, který své umění-
neumění předváděl na zeleném trávníku, mě
některé herecké výkony nadchly. Hodnocení
odborné poroty nás poučilo, vysvětlilo, co,
jak a proč se v představeních dělo či nedělo,
co na diváka funguje a co ne. Bylo to pro

mne velice poučné.  Mé poděkování za dob-
rou reprezentaci našeho města směřuji k čer-
venokosteleckým ochotníkům nejen za
herecké, ale i pořadatelské konání.

Během března jsme také samozřejmě
pracovali. Posunuli jsme koncepci sporto-
višť, připomínkovali územní plán, připra-
vovali strategický plán. (Pozor,
připomínám veřejné projednání tohoto
plánu 8. dubna v 16.30 hod. v malém sále
divadla, určitě přijďte!) Dále jsme také
např. hodnotili uchazeče na post ředitele
městského kulturního střediska. 

Nejvíce práce mi asi dalo a nejvíc sil
vzalo obhajování důležitosti existence je-
diné střední školy v našem městě. Vedli
jsme společně s panem ředitelem Markem
Špeldou náročná jednání s kdekým, kdo do
školství v kraji má co říci. Slučování škol
jsme se bránili v médiích i při přímém jed-
nání s radní Královéhradeckého kraje  paní
Šormovou (KSČM) odpovědnou za škol-
ství. Snažili jsme se argumentovat fakty i
selským rozumem. S jedním postřehem
z tohoto jednání bych se s vámi rád podělil.
Když jsem vítal paní radní, její asistentku a
paní personální ředitelku z Juty a. s. na rad-
nici, stala se mi zvláštní věc. Asi poprvé
v životě jsem se musel na přítomné dámy
dívat směrem nahoru. Měl jsem dojem, že
přijela na návštěvu basketbalová ženská re-
prezentace. Po zasednutí k jednacímu stolu
se výškové rozdíly porovnaly, vzájemně
jsme si vyměnili argumenty a na závěr

jsme se rozešli každý se svým názorem.
Paní Šormová s tím, že sloučení kostelecké
oděvní školy a hronovskou průmyslovkou
naší škole pomůže, a my s naším názorem,
že chceme samostatnou střední školu
v Červeném Kostelci oborově směřovanou
k textilnímu, oděvnímu a nově gumáren-
skému průmyslu. Pozvání na veřejné zase-
dání zastupitelstva paní radní razantně
odmítla. O průběhu jednání s paní radní
jsem osobně informoval pana hejtmana a
věřil jsem, že toto nekoncepční jednání
o slučování škol s naprosto nevhodným na-
časováním do období podávání přihlášek
na střední školy a v našem případě s mini-
málním finančním efektem krajští radní,
popř. zastupitelé posoudí rozumně, tedy
tak, že nedojde ke sloučení kostelecké
školy s hronovskou a nedočkáme se nápisu
nad vchodem této školy Střední průmys-
lová škola Hronov a paní radní si neudělá
pomyslnou politickou čárku. S potěšením
mohu oznámit, že Rada Královéhradec-
kého kraje na svém jednání dne 17. března
slučování škol odložila a naše snažení mělo
úspěšný konec. Další projednávání případ-
ného slučování škol je podmíněno vzájem-
nou dohodou kraje, ředitelů škol a
samospráv měst. Dále budeme řediteli
školy pomáhat v úzké spolupráci s regio-
nálními zaměstnavateli nejen z naší prů-
myslové zóny.

Na závěr mi dovolte ohlédnutí za dvěma
generály. Nejprve se vyjádřím k tomu, který
už svou životní cestu dokončil. V neděli
15. března odpoledne jsme si připomenuli
významného občana našeho města – diviz-
ního generála Jana Kratochvíla, a to při pří-
ležitosti 40. výročí od jeho úmrtí. Jsem
potěšen, že jsme nám všem mohli připome-
nout  tohoto čestného občana Červeného
Kostelce. Těší mě mnoho pochvalných slov
od účastníků této akce jak z řad hostů, tak
z řad veřejnosti. Jsem rád, že se nám spo-
lečně podařilo důstojně uctít památku gene-
rála Jana Kratochvíla. Všem, kteří se
podíleli na této akci, moc děkuji.  Bylo mi
potěšením s vámi spolupracovat. Dále mi
dovolte pár slov k arm. gen. Petru Pavlovi.
Musím říci, že s takovou osobností jsem se
ještě nesetkal. Dovolte mi jen pár pocitů,
kterými bych zhodnotil toto naše setkání:
respekt, pokora, moudrost, osobní vyrovna-
nost, pomocná ruka, shovívavost, čestnost,
charisma. Bylo mi velkým potěšením pana
generála Pavla přivítat v našem městě. Jsem
moc rád, že naše pozvání na tuto akci přijal
a trochu nás přítomné posunul zas o kousek
dál k národní hrdosti a sounáležitosti s naší
republikou.

Přeji vám všem hezké jaro a ať se vám
dobře daří. Rostislav Petrák

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

Byly zahájeny práce 
na kanalizaci ve Stolíně

Další část náročných prací výstavby

kanalizace – vyžádané zákonem – byla

zahájena na konci března. Tentokrát se

bude kanalizace pokládat ve Stolíně.

Práce by měly trvat dle smlouvy o dílo

do konce října.

V první etapě se práce dotknou ulic zvý-
razněných na obrázku. Zde proběhnou vý-
kopové práce spojené s pokládkou
kanalizace a broušení asfaltů v celém roz-
sahu stavby.

Více podrobností vč. harmonogramu
stavby najdete na webu města.

Tomáš Kábrt

Veřejná beseda 
nad strategickým plánem 
rozvoje města

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

Veřejné představení návrhu strategic-
kého plánu rozvoje města proběhne ve
středu 8. dubna. Mimo návrhu strategic-
kého plánu se dočkáme také výsledků do-
tazníkového šetření, které proběhlo
v minulém roce. Přednášet bude zpracova-
tel projektu Ing. Jiří Škoda. Na besedě bu-
dete také moci přednést nápady
k vylepšení, které budou následně projed-
nány s vedením města.          Tomáš Kábrt

1. etapa prací. Pro orientaci: 
vpravo nahoře hřiště pétanqueV březnu se jednalo o osudu střední školy
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Radnice informuje

Dozor na přechodu pro chodce v Horním Kostelci u školy zajistí dva proškolení dobrovolníci
Již nějaký čas se hovoří o nedostateč-

ném dozoru na přechodech pro chodce
v místech větší koncentrace dětí. Proto
jsme oslovili učitelské sbory ZŠ V. Hejny,
ZŠ ve Lhotě, ZŠ v Olešnici a také ZŠ
v Horním Kostelci, zda neznají ochotné
lidi, kteří by byli schopni pravidelně
každé ráno před vyučováním dohlížet na
bezpečné přecházení dětí.

Jediné odpovědi se nám bohužel dostalo
pouze od hornokostelecké školy. Zde proje-
vily zájem dvě osoby, které byly ochotny
dozor u přechodu v Horním Kostelci prová-
dět. Tyto osoby byly proškoleny, označeny
a vybaveny v souladu s předpisy, bylo jim
vydáno pověření oprávněného orgánu Měst-

ského úřadu Náchod a od 1. dubna budou
každý školní den dohlížet na děti při přechá-
zení komunikace v Horním Kostelci u ZŠ.

Jsme si vědomi, že ono místo v Horním
Kostelci není jediné, kde hrozí dětem nebez-
pečí. Takových míst je vytipováno více. Po-
týkáme se ale s nedostatkem lidí, kteří by
byli ochotni se zmiňovaným dohledem po-
moci. Jestliže byste měli zájem aktivně po-
moci s ranním dozorem u přechodů,
kontaktujte velitele MP pana Michala
Škodu, popřípadě místostarostu Richarda
Bergmanna.  Doufáme, že tento krok při-
spěje k větší bezpečnosti dětí ve městě a ne-
zůstane osamocený a brzy se nám podaří
tímto způsobem zabezpečit i další přechody. Richard Bergmann, foto: Tomáš Kábrt

Základní pravidla 

rubriky Fórum čtenářů 

Vyjadřovat se k aktuálním tématům
můžete nově v rubrice Fórum čtenářů.
Níže přinášíme základní pravidla (od-
souhlasená radou města) této rubriky.
• Pro rubriku je vyhrazena max. 1 strana
zpravodaje. Příspěvky mohou mít rozsah
maximálně 2000 znaků (vč. mezer), což
vychází na cca 1/3 strany zpravodaje.
•  Na zveřejnění zaslaného příspěvku auto-
rovi nevzniká právní nárok.
• V této rubrice budou zveřejňovány také
názory zastupitelů.
• Příspěvky, které nebudou z důvodů vel-
kého množství došlých příspěvků zveřej-
něny, budou následně zveřejněny na webu
města.
• Příspěvky dodané po uzávěrce zpravo-
daje nebudou v připravovaném čísle zve-
řejněny.
• V rubrice nebudou zveřejňovány pří-
spěvky: diskriminující občany z důvodu
rasy nebo etnického původu, pohlaví, se-
xuální orientace, věku, zdravotního posti-
žení, náboženství či víry, týkající se
soukromých či osobních sporů občanů či
skupin občanů, nesouvisející s obecní te-
matikou, anonymy. Ve sporných případech
rozhoduje pracovní skupina (5 členů: 2 čle-
nové koalice, 2 opozice, 1 nezávislý občan
se společenskou autoritou).
• Redaktor každý příspěvek obsahující
tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti
nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo
jména nebo dobré pověsti určité právnické
osoby poskytne této osobě k vyjádření.
Toto vyjádření bude otištěno společně
s příspěvkem.

Kompletní pravidla viz Pravidla Červeno-
kosteleckého zpravodaje na webu města.

Tomáš Kábrt

(výběr ze zápisu ZM z 18. 12. 2014, více na
www.cervenykostelec.cz)

ZM bere na vědomí
• informace o průběhu investičních akcí
„Červený Kostelec – Stolín – Mstětín,
splašková kanalizace“, „Červený Kostelec
– Bohdašín, splašková kanalizace“ (+ do-
movní přípojky) a „Snížení energetické ná-
ročnosti zdravotního střediska“.
• zprávy MP a OO Policie ČR Č. Kostelec
o bezpečnostní situaci města za rok 2014

ZM schvaluje
• zahájení prací na akci Č. Kostelec – Stolín,
splašková kanalizace před podpisem smlouvy
o dotaci s Ministerstvem zemědělství.
• způsob financování kanalizačních přípojek
ve Stolíně takto: kanalizační přípojky na
městských pozemcích budou financovány
100% z městských prostředků, přípojky na
soukromých pozemcích budou financovány
50% z městských prostředků a 50% z pro-
středků majitelů pozemku. Na financování
přípojek je možné čerpat půjčku z fondu
rozvoje bydlení s úrokem 2%.
• změnu zřizovacích listin příspěvkových

organizací města ve vymezení práv a po-
vinností k majetku ve vlastnictví zřizova-
tele a k majetku ve vlastnictví příspěvkové
organizace.
• jména členů a předsedů osadních výborů
Stolín, Olešnice a Bohdašín.

ZM ukládá
• radě města zabývat se změnou stanov fondu
pro podporu zahraniční spolupráce škol.

ZM nesouhlasí
• se sloučením Střední školy oděvní, služeb
a ekonomiky Červený Kostelec se Střední
průmyslovou školou v Hronově a pověřuje
starostu města jednat o možnostech zacho-
vání samostatné Střední školy oděvní, slu-
žeb a ekonomiky Červený Kostelec.

Informace z jednání zastupitelstva města Č. Kostelec

Informace z jednání rady města Č. Kostelec
(výběr ze zápisu RM z 26. 2. a 4. 3. 2015,
více na www.cervenykostelec.cz)

RM schvaluje
• přijetí fin. daru od firmy CA SUR, s.r.o.,
Hronov ve výši 2500 Kč pro MŠ Náchodská
• bezplatný pronájem vestibulu sokolovny
Klubu českých turistů Červený Kostelec:
Hadařská 25, Pochod Jakuba Haliny a Čer-
venokostelecká 100.
• dotaci na Mistrovství Evropy v pétanque
ve výši 10 000 Kč pro klub PEK Stolín.

RM schvaluje 
• hospodaření voda s.r.o. Červený Kostelec

za rok 2014, uhrazení ztráty způsobené pře-
vodem majetku ve výši 870 509,79 Kč z po-
ložky ostatní fondy.

RM bere na vědomí
• informace z jednání komisí města.
• informaci o hospodaření Voda Č. K.
(leden).

RM souhlasí
• s vyvěšením tibetské vlajky 10. 3. 2015.

RM pověřuje
• vedoucího OMH zadat pasportizaci a pro-
jekt oprav dešťové kanalizace Stolín.

Zveme vás na zasedání 

zastupitelstva města

Zveme vás na zasedání zastupitelstva
města, které se bude konat ve čtvrtek
23. dubna v 16 hod. v malém sále Di-
vadla J. K. Tyla. 
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Zdivo radnice čeká sanace. 

Vstup bude dočasně přesunut 

Upozorňujeme občany, že během jara
proběhne částečná sanace zdiva staré
radnice. Po dobu stavebních prací bude
přístup do této budovy pouze z ul.
5. května.

V době uzávěrky zpravodaje ještě není
znám přesný termín realizace. Z důvodu
bezpečnosti prosíme předem občany o do-
držování dočasně umístěných značek, které
budou osazeny v okolí budovy.

Za majetkový odbor Jana Petrů

Radnice informuje

Letos můžete obnovit smlouvu o nájmu hrobového místa
V roce 2015 končí u většiny hrobo-

vých míst platnost smluv uzavřených
před deseti lety. Upozorňujeme občany,
kteří mají pronajaté hrobové místo na
hřbitově v Červeném Kostelci, že je
v průběhu letošního roku na městském
úřadě možné obnovit smlouvu o nájmu
hrobového místa a zaplatit nájemné na
další desetileté období.

Cena za služby spojené s nájmem je pro
všechny stejná a pro rok 2015 je navýšena z pů-
vodních 56 Kč/m²/rok  na 59 Kč/m²/rok. V ko-
lumbáriu je pro rok 2015 cena z 1000 Kč
navýšena na 1500 Kč. Cena za služby s nájmem
spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které
jsou dle zákona o pohřebnictví nutné k zajištění

řádného běžného provozu celého pohřebiště,
jako je likvidace odpadů, vodné, úklid komuni-
kací, údržba zeleně a hřbitovní zařízení.

Placení nájmů za hrobová místa je ošetřeno
smlouvou o pronájmu hrobového místa, která
má platnost do doby zaplacení tohoto nájmu.
Dle zákona o pohřebnictví je každému ná-
jemci na adresu uvedenou ve smlouvě mini-
málně 3 měsíce před ukončením platnosti
smlouvy zasíláno upozornění na konec této
smlouvy a k úhradě nájmu na další období.

Ceník za pronájem hrobového místa na
hřbitově schválila rada města 21. 1. 2015.
Cena je v souladu s výměrem Ministerstva
financí č. 1/2015 ze dne 26. 11. 2014.

Gabriela Zítková

MěÚ Č. Kostelec již nevyřizuje 

některé záležitosti spjaté 

se zemědělským půdním fondem

Dle zákona č. 41/2015 Sb. budeme
muset kvůli vyřízení některých záleži-
tostí spjatých se zemědělským půdním
fondem zajet do Náchoda či jiné obce
s rozšířenou působností.

MěÚ v Č. K. již není kompetentní ve
věcech týkající se ochrany zemědělského
půdního fondu, např. protierozní ochrany,
změny druhu pozemku nebo např. při nut-
nosti odnětí půdy ze zemědělského půd-
ního fondu na území Červeného Kostelce
a jemu přilehlých obcí.       Štěpán Křeček

Odstartovaly stavební práce 

na okružní křižovatky u Slávie 

v Náchodě

V neděli 15. března byly zahájeny
opravy okružní křižovatky u Slávie. 

V rámci oprav, které potrvají do polo-
viny června, dojde k rekonstrukci všech in-
ženýrských sítí a přeložky některých
kabelových tras. Opravy však omezí auto-
mobilovou i autobusovou dopravu a také
chodce, čekejte proto zdržení.

T. Kábrt
Více: www.cervenykostelec.cz

Na fotbalovém hřišti bylo skáceno sedm lip v havarijním stavu
Pracovníci odboru místního hospo-

dářství skáceli ve čtvrtek 5. a v pátek 6.
března na fotbalovém hřišti šest lip v ha-
varijním stavu, zbylé byly ořezány. Stalo
se tak na doporučení komise životního
prostředí, která všechny lípy důkladně
zkontrolovala. Ve čtvrtek 12. března
došlo ke skácení ještě jedné lípy, jejíž ha-
varijní stav byl zjištěn až při ořezu.

Na fotbalovém hřišti TJ Č. Kostelec rostly
do 5. března dvacet dvě lípy. Původně byly
vysazeny pravděpodobně z důvodu estetic-
kých i praktických: tvoří hlukovou kulisu
mezi hřištěm a parkem, plní větrolamné
funkce, snižují prašnost a poskytují stín divá-
kům či chrání před slabým deštěm. Několik
z nich ale také mohlo ohrozit diváky i hráče. 

Dle členů komise životního prostředí,
kteří všechny lípy prohlédli, se to týkalo
především šesti lip. Tyto stromy byly podle
zápisu z komise
v havarijním stavu,
velmi nebezpečné
pro okolí. Dřeviny
měly prakticky roz-
padlý kmen, byla
zde výrazně naru-
šena statika a stabi-
lita celé dřeviny.

Byly značně napa-
dené hnilobou a ve
kmenech se nachá-
zely poměrně ve-
liké dutiny, které
dosahovaly až do
kořenové části. Při
ořezu byl zjištěn
stejný havarijní
stav ještě u jedné
lípy.

Místo skácených stromů komise doporu-
čila provést do vzniklých proluk náhradní vý-
sadbu. Jako vhodné dřeviny zvolila
sloupcovité formy dubu, habru nebo javoru s
maximální výškou dřevin v dospělosti do 5 m.

Zbylé lípy byly ořezány. Kvůli tomu, že
byly lípy již dříve nešetrně ořezány (sesazo-
vacím řezem, tzv. na hlavu, kdy došlo k od-
stranění hlavního terminálního růstového

vrcholu dřevin), mu-
sely být ořezány
znovu stejným způ-
sobem. Další život-
nost těchto ořezaných
lip odhadli členové
komise na 15–20 let. 

T. Kábrt, 
foto: J. Středa

Město s církví uctilo památku 

obětí střelby v Uherském Brodě

Město Červený Kostelec se přidalo
k symbolickému uctění památky obě-
tem v Uherském Brodě. Ve čtvrtek 5.
března ve 12 hod. proto na stožár na
náměstí T. G. Masaryka vyvěsil sta-
rosta města černou vlajku a městem se
rozezněly sirény, které doprovodily kos-
telní zvony.

O způsobu uctění památky obětí šíle-
ného střelce rozhodla vláda. 

Tomáš Kábrt

Stavební práce na zdravotním středisku 

byly zahájeny s předstihem

Sanační práce na zdravotním stře-
disku začaly vzhledem k příznivému
počasí o čtrnáct dní dříve. 

Město Č. Kostelec proto upozorňuje
všechny své občany, že mohou čekat 

obtíže s dopravou v areálu a je možné, 
že v době výměny oken (naplánované 
od začátku května) bude také omezen 

provoz některých ordinací, a to 
na nezbytně dlouhou dobu.

Předpokládaný termín oprav
1. Sanace zdiva: 16. 3. – 16. 5.
2. Výměna oken a zateplení budovy:
1. 5. – 30. 6.
3. Oprava vnitřní komunikace: 2.–21. 9. 

Opravy č. 1 a 3: Jana Petrů, majetkový
odbor, 491 467 518, 731 449 578
Opravy č. 2: Jiří Prouza, investiční
odbor, 491 467 539, 731 449 582 

Více viz www.cervenykostelec.cz



4

Bezpečnost

Únor na městské policii: Opilec na parkovišti, příbuzný v domě a sníh před sousedovou garáží
Dopravní přestupky: 68 
Ostatní přestupky (proti veř. pořádku
apod.): 14 
Podezření z trestného činu (předáno PČR): 0 
Signály tísňových tlačítek: 3 
Oznámení: 53 

Dopravní přestupky (řazeno dle četnosti):
parkování bez parkovacích hodin, porušení
zákazu stání (+ stání na místě vyhrazeném
pro invalidy, na chodníku, v protisměru),
jízda v zákazu, jízda v protisměru
Ostatní přestupky: volně pobíhající psi, na-
rušení občanského soužití, vzbuzení veřej-
ného pohoršení, provinění proti tržnímu
řádu, fyzické napadení, krádež

Výběr z oznámení
2. 2. Městská policie asistovala při oteví-
rání zabouchnutých dveří bytu v Horní-
Kostelci, v němž zůstaly čtyři malé děti.
3. 2. Na Vyšehradě byl nahlášen požár. Po pří-
jezdu se zjistilo, že se jen kouřilo z komína.
4. 2. Strážníci MP museli vyřešit spor, při
němž jeden z občanů házel sníh před vrata
garáže svého souseda.
5. 2. Příbuzný majitelů jednoho z domů na
Bohdašíně se dostal oknem do bytu a nechtěl
právoplatné majitele pustit dovnitř. Na místo
byli povoláni strážníci a státní policisté, kteří

muži přikázali opustit dům a spor vyřešili.
6. 2. Strážníci MP zavolali hasiče, aby od-
stranili strom, který po silnějším větru
spadl přes silnici v ul. Českoskalická.
8. 2. V Jiráskově ul. se stala dopravní ne-
hoda jednoho osobního automobilu se zra-
něním. Strážníci MP zde řídili dopravu.
12. 2. Veřejné pohoršení způsobil opilec,
který obtěžoval v prodejně Penny marketu
nakupující a po opuštění prodejny si ustlal
na parkovišti. Vzhledem k tomu, že byl ve
stavu, kdy nebyl ochotný spolupracovat,
museli k jeho transportu na stanici a ná-
sledně na záchytku použít strážníci MP do-
nucovacích chvatů, hmatů a pout.
12. 2. Strážníci MP udělili pokutu prodejci
na tržnici, který prodával zboží bez povolení.
17. 2. Neznámý muž pohybující se v ob-
lasti Končin se domáhal policistů. Strážníci
MP po příjezdu zjistili, že muž, polské ná-
rodnosti, nic nepotřebuje, ale nemá do-
klady. Byl proto převezen na stanici Policie
ČR kvůli zjištění totožnosti. Následně byl
propuštěn. Ve stejný den byli strážníci při-
voláni ke stejnému muži znovu – tentokrát
sháněl u jednoho z domů neznámou ženu.
20. 2. Na střeše školky v Zábrodí byl podle
jednoho z občanů spatřen v noci kužel
světla baterky. Po příjezdu strážníků MP na
místo nebyl nikdo zjištěn.

28. 2. Občan MP informoval, že v ul. Školní
praskl vodovod. Strážníci předali případ po-
hotovostní službě spol. Voda Č. K.
28. 2. V Horním Kostelci na křižovatce „u
sekyrkárny“ se stala dopravní nehoda dvou
osobních automobilů se zraněním. Stráž-
níci MP zde řídili dopravu.

Tomáš Kábrt, Michal Škoda

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

731 44 95 77

S platností od 18. března 2015 byla
zrušena tísňová linka 156 Městské po-
licie Červený Kostelec. Důvodem byl
fakt, že v denních hodinách se na slu-
žebně MP nedrží stálá služba a taktéž z
důvodu jejího velmi častého směrování
na MP Náchod, které nebylo možné
technicky ovlivnit. 

Nově bylo zřízeno přesměrování stá-
vajícího telefonního čísla služebny MP
Červený Kostelec (491 465 628) v době
nepřítomnosti strážníků na služebně na
non-stop mobil MP 731 44 95 77.

Městská policie

Jednotka požární ochrany

Sledované období: 1. 1. – 18. 3. 2015
Požáry: 2
Dopravní nehody: 8
Techn. pomoc: 8 (z toho spadané stromy: 4)
Ostatní: 3

Výběr z výjezdů
1. 1. Na parkovišti mezi supermarkety najel
cca v čase 3:30 hod. osobní automobil na
betonovou palisádu. Hasiči zvedli přední
části OA a vytáhli vozidlo na parkoviště.
9. 1. V Horním Kostelci v lokalitě „V Ráji“
skončil po vyhýbání částečně mimo vo-
zovku kamion i (prázdný) autobus. Hasiči
pomohli SÚS při vytahování vozidel.
30. 1. JPO II vyjela k požáru ve firmě Saar
Gummi Czech ve Stolíně. Po příjezdu bylo
zjištěno zahoření ventilačního zařízení
stroje, které bylo uhašeno ještě před příjez-
dem JPO II. Místo události bylo předáno
hasičskému záchranného sboru.
31. 1. Z jednoho z panelových domů na
sídlišti gen. Kratochvíla byl hlášen únik
plynu. Po příjezdu JPO II na místo byla
přítomnost neznámé látky potvrzena.
Vzhledem k tomu, že do domu není přive-

den plyn, byly místnosti pouze odvětrány.
Po prohledání příčiny bylo zjištěno, že plyn
unikl navrtáním bezpečnostní plynové pat-
rony u dveří jednoho z bytů.
9. 2. V Olešnici se při vyhýbání střetl
prázdný autobus s nákladním automobilem.
Vozidla byla částečně mimo komunikaci.
Po příjezdu hasičského záchranného sboru
byla vozidla vytažena zpět na komunikaci.
28. 2. Hasiči zasahovali v Horním Kostelci
na křižovatce „u sekyrkárny“, kde se střetla
dvě osobní vozidla. Společně se zasahují-
cími členy hasičského záchranného sboru
poskytli předlékařskou pomoc zraněným,
zajistili vozidla proti požáru a úniku provoz-
ních kapalin a uklidili již uniklé kapaliny.
Poté poskytli pomoc při odklízení vozidel.
2. 3. JPO II vyjela k překopnuté plynové pří-
pojce k HUP v ul. Školní ve Lhotě. Na místě
již byl pracovník RWE. Hasiči vyrozuměli za-
městnance mateřské školy o případném nebez-
pečí a ohraničili místo události. Po uzavření
plynu bylo místo předáno pracovníkům RWE.
8. 3. V Olešnici bylo nahlášeno auto vyjeté
ze silnice do příkopu. Havarované vozidlo
bylo mimo komunikaci v příkopě na střeše,

uvnitř byla zaklíněná osoba. Hasiči ji vy-
prostili pomocí hydraulického rozpínáku a
předali zdravotnické záchranné službě. Ná-
sledně pomohli při odklízení vozidla.

Dále se hasiči účastnili týdenního kurzu
(1× velitel, 1× strojník), jednali vítězi vý-
běrového řízení ZHT Hranice na Moravě o
specifikaci poptávaného vozidla a scházeli
se pravidelně každé pondělí kvůli školení
a nezbytné údržbě techniky.

Jednotka požární ochrany se skládá z 12
členů SDH Červený Kostelec, 6 členů
SDH Lhota a 6 členů SDH Stolín.

Tomáš Kábrt, Petr Nejman, další 
fotografie na www.cervenykostelec.cz

JPO II: Od ledna vyjížděla jednotka požární ochrany k 21 případům
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Zrcátko měsíce

Neděle 15. března 2015 bude v kronice
města zmíněna jako jeden z nejvýznam-
nějších dnů letošního roku. Po pětadva-
ceti letech město důstojně uctilo památku
červenokosteleckého významného ob-
čana gen. Jana Kratochvíla. Slavnostní
akce spojené s odhalením jeho nové ná-
hrobní desky se zúčastnila řada regionál-
ních osobností, ale také např. arm. gen.
Petr Pavel nebo vojenský historik Martin
Vaňourek. Pietnímu aktu přihlížela
skvělá účast veřejnosti – mezi dvěma a
třemi stovkami lidí.

V neděli 15. března 2015, tedy přesně
v den 40. výročí úmrtí Jana Kratochvíla, za-
zněl úderem 13. hodiny povel velitele čestné
jednotky k pochodu. Členové Spolku vojen-
ské historie TS-20 Pláň, Čs. obce legionářské
a Klubu vojenské historie Nymbursko, oble-
čeni do dobových uniforem, zamířili směrem
k pomníku padlých, což byl signál k zahájení
akce, na kterou někteří občané Červeného
Kostelce čekali pětadvacet let. K důstojnému
uctění památky generála Jana Kratochvíla,
držitele třinácti vojenských vyznamenání a
hodností, generála nahrazeného ve velení
1. čs. armádního sboru během karpatsko-du-
kelské operace Ludvíkem Svobodou a téměř
30 let občana našeho města.

Národ by si měl budovat systém příkladů
a vzorů

O tom, že význam této polozapomenuté
osobnosti české vojenské historie je veliký,
svědčí účast arm. gen. Ing. Petra Pavla,
M.A., náčelníka Generálního štábu Armády
České republiky: „Když jsem dostal po-
zvánku, zhodnotil jsem to jako velmi dobrý
krok ze strany vedení města. Z profesního
hlediska si myslím, že lidé jako gen. Krato-
chvíl si zaslouží, aby se o nich vědělo více,
aby se připomnělo to, co pro tento stát udě-
lali. Pokud budeme zapomínat na tyto lidi,
můžeme očekávat, že budou zapomenuti i ti
dnešní dobří, kteří si to zaslouží. Národ by
si měl budovat takový systém svých pří-

kladů a vzorů a ty by měly být
dávány do popředí, aby se měla
mladá generace k čemu vztaho-
vat. A z osobní stránky má pro
mě toto město jistou sentimen-
tální příchuť, protože jsem zde
trávil dětství a pravidelně se
sem vracím za příbuznými.“

Spolu s ním bohužel do Čer-
veného Kostelce nedorazil vo-
jenský historik plk. PhDr.
Eduard Stehlík MBA, který se
večer před konáním akce omlu-
vil (podobně jako vzdálený příbuzný gene-
rála Kratochvíla Jan Kratochvíl). Jako
náhradu za svoji osobu poslal do Červeného
Kostelce por. Martina Vaňourka. Vedle těchto
osobností naší armády se akce účastnila také
neteř Jana Kratochvíla a představitelé našeho
města, Náchoda či České Skalice, dále iniciá-
tor akce Milan Hruška spolu s dalšími členy
někdejšího Sdružení T. G. Masaryka, farář
Petr Kubant a další. Svou cestu si také k po-
mníku, na hřbitov a následně do divadla na
výstavu a besedu našly zhruba dvě až tři
stovky lidí, ale také zástupci médií: přítomni
byli např. redaktor ČT Vlastimil Weiner,
který z Červeného Kostelce dokonce usku-
tečnil živé vstupy do zpráv na ČT1 a ČT 24
a reportáž do zpráv z regionů (odkazy u to-

hoto článku na webu města), dále zástupci
Náchodského a Jičínského deníku a další.

Od české hymny k československé
Celá akce byla zahájena ve 13 hod. u po-

mníku padlých mezi školami. Zde starosta
města představil přítomné osobnosti, byly po-
loženy květiny u památníku padlých a zazněla
česká hymna. Po jejím konci se průvod v čele
s městskou dechovou hudbou, zajišťující po
celou dobu hudební doprovod, vydal směrem
ke hřbitovu a hrobu gen. Jana Kratochvíla.

Na hřbitově si vzal slovo farář Petr Ku-
bant, který vyzdvihl především to, že gen.
Jan Kratochvíl byl pohřben bez veškerých
poct, a vyzval k modlitbě za celosvětový

mír. Poté u hrobu promluvil arm. gen. Petr
Pavel, který přiblížil život gen. Jana Krato-
chvíla a mj. zpochybnil důvody odvolání
z velení 1. čs. armádního sboru. Vyjádřil
také lítost nad tím, že si této osobnosti sy-
stém ani společnost nevážili. Po svém obsá-
hlém proslovu odkryl náhrobek s reliéfem
vytvořeným MgA. Terezií Regnerovou a na
počest generála Kratochvíla zazněla česko-
slovenská hymna. Tím vlastní pietní akt
skončil, akce Vzpomínka na gen. Krato-
chvíla však ještě zdaleka ne. Většina přítom-
ných se přesunula do Divadla J. K. Tyla, kde
si v malém sále mohla prohlédnout výstavu
věnovanou gen. Janu Kratochvílovi a oběma
světovým válkám a v 16.30 hod. se zúčastnit
besedy s vojenským historikem Martinem
Vaňourkem a náčelníkem Generálního štábu
Armády České republiky Petrem Pavlem.

Text i foto: Tomáš Kábrt

Památku generála Jana Kratochvíla uctil generál Petr Pavel, 

zástupci měst regionu i stovky lidí

Kontroverzní slučování středních škol je prozatím zažehnáno

Poděkování za spolupráci
Město Červený Kostelec děkuje

těmto osobám za spolupráci na pří-
pravě:

Neteř gen. Kratochvíla paní Poláková,

Ondřej Gelbič, MgA. Terezie Regnerová,

Milan Hruška, Antonín Honejsek, Ing.

Roman Kejzlar, Mgr. Petr Kubant, měst-

ská dechová hudba, technika Divadla J.

K. Tyla, arm. gen. Ing. Petr Pavel, Mg. A,

por. Martin Vaňourek ad.

Celé poděkování viz web města

Jak si můžete přečíst ve slovu starosty,
červenokostelecké střední škole oděvní,
služeb a ekonomiky hrozilo, že bude na
základě rozhodnutí krajské radní Mgr.
Táni Šormové (KSČM) převedena pod
hronovskou střední průmyslovou školu.
Vzhledem k tomu, že se tento návrh se-
tkal s hlasitým nesouhlasem ze strany ře-
ditelů, vedení měst i médií, byl nakonec
krajskou radou odložen.

Červenokostelecká škola se do se-
znamu 18 škol navržených ke sloučení

ocitla kvůli kritériu minimálního počtu
240 žáků denního studia. SŠ oděvní, slu-
žeb a ekonomiky jich má jen 227. „Škola
se ale nyní slibně rozvíjí, je hospodářsky
silná, každoročně je zisková a platy jejích
zaměstnanců nemusejí být dofinancová-
vány. Díky velké řadě realizovaných 
evropských projektů disponuje nejmoder-
nějším vybavením a nejnovější školní bu-
dovou kraje, která byla dostavěna teprve
v roce 2000,“ uvedl na obhajobu školy
její ředitel Marek Špelda. Tématu se

chytla jak města, tak média a výsledkem
bylo, že krajská rada slučování odložila s
dovětkem, že je třeba dojít ke vzájemné
shodě. 

Tomáš Kábrt

Kompletní oficiální vyjádření města 

k této problematice najdete na webu

města pod názvem Kraj chce převést
střední školu v Červeném Kostelci 

pod hlavičku hronovské školy. 
Město s tím absolutně nesouhlasí

Arm. gen. Petr Pavel při proslovu u hrobu gen. Kratochvíla
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Zrcátko měsíce

Pětidenní divadelní slavnost v Červe-
ném Kostelci, oblíbená jak mezi diváky,
tak mezi herci, v neděli 8. března skončila.
Nejvíc radosti přinesla hercům ze sou-
boru TRIARIUS Česká Třebová, kteří
s hrou Ten druhý postoupili na celostátní
přehlídku do Volyně. Doporučení na pře-
hlídku dostaly hry Hoří, má panenko a
Konec dětí. Během pěti dnů jsme viděli 14
her, které navštívily stovky lidí.

Z organizačního hlediska vyčerpávající pě-
tidenní festival s dlouhým názvem Východo-
česká přehlídka amatérského činoherního a
hudebního divadla Červený Kostelec letos na-
bídl velký počet her: 14. Své zastoupení měly
v programu různé žánry od komedie přes psy-
chodrama až po detektivku a hudební divadlo.
Dle závěrečného ohlédnutí za celou přehlíd-
kou předsedy lektorského sboru prof. Jana Cí-
saře to není náhoda: „Znovu tato přehlídka
potvrdila, že jestliže existuje nějaký základní
rys amatérského divadla, tak je to jeho bohaté
rozvrstvení. (...) Všem, kteří amatérské divadlo
děláte, přeji, abyste nadále rozvíjeli svou čin-
nost a nadále šli cestou bohaté diferenciace.“

V hledišti hlavního sálu, ale i na rozboro-
vých seminářích na malém sále a samozřejmě
také u baru se v průběhu pěti dnů vystřídaly
stovky lidí. „Celá přehlídka dopadla úplně
skvěle, jak z organizačního hlediska, tak z hle-
diska návštěvnosti,“ uvedla stávající dočasná
ředitelka městského kult. střediska Marcela Ji-
rásková. O tom, že čísla návštěvnosti byla
opět skvělá, se zmínil také předseda Volného
sdružení východočeských divadelníků Saša

Gregar. „Chtěl bych poděko-
vat červenokosteleckému pu-
bliku, protože tolik lidí, co
chodí na tuto přehlídku, ne-
chodí na žádnou jinou!“

Vedle stovek diváků sle-
dují každou hru také odbor-
níci. Vyjma již zmiňovaného
prof. Jana Císaře se k jednot-
livým složkám ztvárnění di-
vadelních her – ať už k režijní,
jevištní, výrazové nebo další
– vyjadřovali také další od-
borníci: prof. František Lau-
rin, Mgr. Regina Szymiková,
Mgr. Jaromír Vosecký a Bc. Michal Zahálka.
K nim se nově přidal také doc. MgA. Jakub
Korčák. Jejich připomínky jako každý rok ne-
jenže zhodnotily dané dílo, ale také poskytly
ochotníkům i divákům inspiraci, jak by bylo
vhodné pracovat dál a možná i lépe.

Lektorský sbor letos ocenil nominací na ce-
lostátní přehlídku do Volyně hru českotřebov-
ského souboru TRIARIUS Ten druhý.
O kvalitě hry svědčí, že všichni herci vč. reži-
séra a autora hudby posbírali také individuální
ceny a čestná uznání. Doporučení na celostátní
přehlídku (což znamená, že účast souborů na
přehlídce bude ještě diskutována) získali úpičtí
ochotníci za hru Konec dětí a také vrchlabští
za inscenaci Hoří, má panenko.

Červenokostelečtí se předvedli lektor-
skému sboru s hrami Nebe na zemi a Noc
na Karštejně. Čestná uznání za herecký
výkon si z těchto her odnesli Milena Lan-

grová (Nebe na zemi, role Horacia), Naďa
Eflerová (Nebe na zemi, role Scipia), Petr
Máslo (Noc na Karlštejně, role Petra, krále
Cyperského), Markéta Bohůnková (Noc na
Karlštejně, role Alenky) a režisérka Mar-
cela Kollertová za režii a návrh scény (Noc
na Karlštejně). U Noci na Karlštejně byla
předána také jedna cena, a to Janu Brožovi
za herecký výkon v roli Karla IV.!

Co dodat na závěr? Snad jen poděko-
vání prof. Jana Císaře, kterým zakončil
svůj závěrečný proslov: „Dovolte mi ještě
poděkovat všem Červenokosteleckým. Je
zde vždy příjemno.“

Text: Tomáš Kábrt, foto: Ivo Mičkal

Pětidenní divadelní festival je za námi. 

Na celostátní přehlídku byli nominováni umělci z České Třebové

Filmový festival Expediční kamera 

opět pomáhal

Světově proslulý ultraběžec a
skialpinista Kiliana Jornet, cyklo-
expedice přes Himálaj s humani-
tárním poselstvím, první highline
projekty na Islandu, přeplavba
oceánu na veslici nebo super
přednáška o Indonésii v podání
Míry Novosvětského. To vše a mnohem více bylo vidět na 4. ročníku
festivalu Expediční kamera 20. března v kině Luník.

Jak je již zvykem, celý výtěžek festivalu byl věnován dětským od-
dílům Šotek a Kadet, které byly zároveň spolupořadateli akce. Díky
sponzorům a více než 150 spokojeným návštěvníkům se podařilo vy-
brat krásných 25 000 Kč! Proto patří velké poděkování návštěvníkům
a také sponzorům: Saar Gummi Czech s.r.o., INS atelier s.r.o., Primá-
tor, trička Redpeak, Květinářství Slunečnice, Mobilesoft, kemp Brod-
ský, noviny Echo a také Náchodskému SWINGU. Dále děkujeme
městu Č. Kostelec a jeho kulturnímu středisku, které významnou
měrou přispělo k úspěšnému průběhu festivalu. A co ještě napsat na
závěr? Snad jen to, že již nyní se můžete těšit na 5. ročník Expe-
diční kamery u nás, která se bude opět konat v březnu 2016. 

Za organizátory děkují T. Šimek,  M. Cinková a Milan Hrstka.

V pátek 20. března proběhla
v Divadle J. K. Tyla přednáška
MUDr. Šárky Lukešové na
téma rakovina prsu. Tuto před-
nášku podpořily i dvě paci-
entky tohoto onemocnění
svými příběhy.

Účelem této přednášky bylo především oslovit veřejnost s pro-
blematikou tohoto stále více se vyskytujícího onemocnění, vybíd-
nout k preventivnímu vyšetření a pokud možno finančně podpořit
diagnostické pracoviště v Náchodě (to poslední společně s koncer-
tem sk. Fámy a výstavou Jen tak pro radost). Toto všechno výše
zmíněné aktivity splnily.

Tři ženy mně, organizátorce akce, sdělily, že se v pondělí objednají
na vyšetření. Návštěvníci se vyjádřili, že přednáška byla zajímavá, a
vybídli mě k tomu uspořádat ji opět. Korunky po odečtení nákladů
(honorář kapele a zvukaři a další náklady spojené s touto beneficí)
také zbyly. Takže my všichni, kteří jsme se této akce zúčastnili, jsme
podpořili finanční částkou 3000 Kč RGD v Náchodě. 

Na otázky, zda jsem spokojená a zda se akce vyvedla, mohu s kli-
dem říci: „Ano, jsem, podařilo se. Nebyla to moje zásluha. Veliké

Tento text byl zkrácen pro potřeby 
zpravodaje. Kompletní znění včetně 

výsledků a fotografií najdete 
na www.cervenykostelec.cz.

Rakovinu prsu připomínala 

na benefiční akci slova i písně
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Společenská kronika

Vzpomínáme

Poděkování

Děkujeme Městskému úřadu Červený Kostelec a paní Škopové
za předání květin a věcných darů zajištěných paní Regnerovou,
které také děkuji. 

Rovněž děkuji manželům Středovým ze Skalky, kteří nás již
mnoho let při našich výročích navštěvují a předávají nám květiny
a věcné dary. 

Je to vždy milé a povzbudivé, obzvlášť v našem vysokém stáří,
a moc si toho vážíme. 

Záliš Stanislav a Jiroušková Vlasta
�

Za pěkné předtančení na školním plese děkujeme souboru Ha-
dářek pod vedením paní Janušové. Děkujeme všem sponzorům za
sponzorské dary na tradiční ples SRPDŠ a KARNEVAL. Též dě-
kujeme panu Lokvencovi za bezplatné poskytování prostorů re-
staurace U Hobla na akce pořádané naší školou.

ZŠ Horní Kostelec
�

Upřímně děkuji městskému úřadu za krásné, výstižné blaho-
přání, květinu a dárky k mým 85. narozeninám, panu Zachov-
skému za milé blahopřání a jeho volný čas. Ještě jednou dík.

Marta Dvořáčková

Dne 13. dubna uplyne patnáct let od úmrtí
Ladislava Boťchy ze Lhoty. 

Stále vzpomíná matka, bratři 
s rodinami a synovec Karel.

Děkujeme pracovníkům pohřební služby p. Picha za jejich 
přístup při pohřebním obřadu paní Věnceslavy Langrové, který
profesionálně obstarali i přes velkou nepřízeň počasí. Děkujeme
také za květinové dary a projevy soustrasti všem přítomným.

Nejbližší rodina

Poděkování

Na počátku měsíce března oslavila paní Věra
Kožnarová kulaté jubileum.

S přáním všeho nejlepšího, pohody a zdraví
ji přišli poblahopřát kamarádi a kolegové z di-
vadelního souboru NA TAHU.

Blahopřejeme

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín  Církev čs. husitská

Církve

Příprava dětí na 1. svaté přijímání – každou
sobotu v 9 hod. na faře.
Příprava na biřmování (bude udělováno 14.
6. 2015) se uskuteční vždy ve čtvrtek
v 18.15 hod. (v rámci vzdělávání středoš-
koláků)

Od 6. 4. do 25. 4. nebudou slouženy ranní
mše sv. ve všední den.
9. 4. Po dětské bohoslužbě na faře schůzka
ministrantů.
26. 4. Neděle, 9 hod. skautská mše sv.

Společenství manželů
V pátek na faře v 19 hod. (po mši sv.) – 10.
4., 24. 4.

Vzdělávání starších středoškoláků 
Každý čtvrtek v 18.15 hod. na faře

Vzdělávání dospělých farníků
Každé druhé pondělí v 19 hod. na faře – 13.
4., 27. 4.

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. Do
21 hod. adorace u „Getsemanské zahrady“,
18 hod. Boušín
Velký pátek – 8 hod. modlitba se čtením a
ranní chvály, po celý den kostel otevřen
k tiché modlitbě, 18 hod. Červený Kostelec
– Velkopáteční obřady, 18 hod. Boušín –
Velkopáteční obřady, do 21 hod. adorace u
Božího hrobu
Bílá sobota – 8 hod. modlitba se čtením a
ranní chvály, po celý den kostel otevřen
k tiché modlitbě a adoraci u Božího hrobu
(do 18 hod.), 21 hod. Červený Kostelec –
velikonoční vigilie
Boží hod velikonoční – 7 a 9 hod. Červený
Kostelec, 9 hod. Horní Radechová, 11 hod.
Boušín
Velikonoční pondělí – 7 a 9 hod. Červený
Kostelec, 11 hod. Boušín 

Neděle – od 10 hod. bohoslužby
Pondělí – od 18.30 hod. Úvod do bible
Úterý – od 18 hod. Biblická hodina
Pátek – od 16 hod. Broučci (duch. péče o děti)

Velikonoční týden
2. 4. Zelený čtvrtek – od 18 hod. pesahová
večeře
3. 4. Velký pátek – od 15 hod. pašijové čtení
4. 4. Bílá sobota – od 19.30 hod. veliko-
noční vigilie 
5. 4. Hod boží velikonoční – od 10 hod.
bohoslužby

Přednáška Bohatství v chudobě
Čtvrtek 23. dubna od 18 hod.
Vyprávění Bc. Magdaleny Švábové o její
roční službě v chudinských čtvrtích Jiho-
africké republiky

Zvonice Lhota 
Pokud máte zájem, aby bylo za vaše zes-
nulé (bez rozdílu vyznání) zvoněno na zre-
konstruované zvonici ve Lhotě, volejte na
775 917 893. 

Zrcátko měsíce
díky patří oněm třem přednášejícím ženám. A tak bych jim ještě jed-
nou velice ráda poděkovala a vyjádřila úctu k nim i respekt. Dále
bych velice ráda poděkovala všem návštěvníkům benefiční výstavy
Jen tak pro radost za to, že jste ji opět podpořili, a dokonce jste se i
vy dospěláci zapojili do tzv. dílniček, a dokonce i soutěže.

Byla to s vámi úžasná atmosféra. Vážíme si vaší přízně. Dále
bych velice ráda poděkovala také partnerům, kteří tyto dvě akce
podpořili věcnými dary: Chladírenský servis Milan Juránek, Že-
lezářství Melichar a Lékárna Veronica.

Věra Šrůtková
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Praktické informace

Odpady

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

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

Palackého – u sport. haly          4. dubna od 8 do 8.30 hod.
Lhota – pod kravínem               4. dubna od 8.35 do 9 hod.
Lhota – u závor                          4. dubna od 9.05 do 9.30 hod.
Divadelní                                    4. dubna od 9.35 do 10 hod. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sběrnou podle čl. 4 odst. 10 a odst. 12 obecně závazné vyhlášky č.
1/2013 (t.j. sběr objemného odpadu – starý nábytek, odpadní sa-
nitární výrobky apod., a ostatního komunálního odpadu v malém
množství do 100 kg (1 kolečko) neobsahující nebezpečné složky
– papír, lepenka, kovy, drátěné sklo, autosklo, textil, jedlý olej a
tuk, barvy, dřevo). Zároveň takto bude probíhat zpětný odběr 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. 2/2014 vždy v sobotu
podle následujícího rozpisu: 

Mstětín                                      11. dubna od 8 do 9 hod.
Olešnice – ve Vísce                   11. dubna od 9.05 do 10 hod.
Koubovka                                 18.dubna od 8 do 9 hod.
Tyršovo náměstí                       18. dubna od 9.05 do 10 hod. 
Horní Kostelec – Podlesná      25. dubna od 8 do 9 hod.
Řehákova – stř. MH MěÚ       25. 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).

Změna zákona o odpadech
Vážení zákazníci, firma P+P Pavel Plíš-

til informuje, že dle novely zákona o odpa-
dech (vyhláška 27/2015 Sb.) je v platnosti
od 1. března 2015 výkup kovu bez mož-
nosti platby v hotovosti.

Platby v hotovosti se týkají všech kovů.
Platba bude probíhat převodem na ban-
kovní účet nebo poštovní poukázkou.

Papír (časopisy, letáky, karton aj.) a Pb
baterie bude možno platit v hotovosti!

Kompostárna na ČOV bude 

otevřena v sobotu 11. dubna

V sobotu 11. dubna bude v objektu
čistírny odpadních vod zahájen příjem
materiálu k drcení a kompostování od
občanů našeho města.

Dovézt je možné trávu, listí, větve z pro-
řezu stromů do průměru 10 cm a podobný

biologicky rozložitelný odpad. Dovezený
materiál nesmí obsahovat předměty, které
by poškodily drtič nebo zranily 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 ma-
teriálem, s nímž se v provozu pracuje. Do
tohoto prostoru není povolen vstup dětem
ani psům. 

Pokud nebudou uvedené pokyny do-
drženy, 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.

Stomatologická služba

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Koste-
lec, Nové Město n. M.
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

4. a 5. 4. MUDr. Blanka Grummichová
Studnice 31, tel. 491 422 104
6. 4. MUDr. Blanka Grummichová
Studnice 31, tel. 491 422 104
11. a 12. 4. MUDr. Milan Hýbl
Hálkova 367, Náchod, tel. 491 428 636
18. a 19. 4. MUDr. Vlasta Hýblová
Hálkova 367, Náchod, tel. 491 428 636
25. a 26. 4. MUDr. Ludmila Jánská
ZŠ TGM, Náchod, tel. 491 421 604
1. 5. MUDr. Blanka Filipová
Komenského 10, Nové Město nad Metují,
tel. 491 472 721
2. a 3. 5. MDDr. Michal Jánský
ZŠ TGM, Náchod, tel. 491 421 604
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Notářka

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

17. dubna, 15. května

Úřední hodiny: 8–11.45 hod.
Tel. 491 423 256, 
E-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Praktické informace

Sbírky ošacení pro Diakonii Broumov se
konají každou první sobotu v měsíci od 10
do 11 hod. na aut. nádraží. 
Kdykoliv je také možné využít kontejner
na textil na stejném místě. 

Více na: www.diakoniebroumov.org

Diakonie Broumov

Nabídka práce

přijme: 

Technický kontrolor
Požadavky: praxe min. 2 roky ve výrobě
v oblasti kontroly kvality, orientace ve vý-
kresové dokumentaci, uživatelská znalost
měřidel, pečlivost, komunikativnost
Náplň práce: vstupní kontrola materiálu,
mezioperační kontrola, výstupní kontrola
výrobků, vyhodnocování neshodných vý-
robků atd. 

přijme do třísměnného provozu:

Směnový mistr
Požadavky: praxe minimálně 3 roky na
obdobné pozici ve výrobní společnosti,
zkušenost s vedením kolektivu, spolehli-
vost, samostatnost
Náplň práce: operativní řízení výrobního
úseku, vedení pracovníků směny, odpověd-
nost za dodržování technologické kázně

Seřizovač CNC 

ohýbacích strojů 

Požadavky: ukončené SOU strojírenské,
praxe v oboru 2 roky, znalost čtení výkre-
sové dokumentace, vysoké pracovní nasa-
zení, spolehlivost, slušnost a bezúhonnost

CNC frézař
Požadavky: ukončené SOU strojírenské,
praxe v oboru 2 roky, znalost čtení výkre-
sové dokumentace, pracovní nasazení, spo-
lehlivost, slušnost a bezúhonnost

Pro více informací navštivte naše interne-
tové stránky: www.boltjesgroup.cz/boltjes-
group/volna-mista/

Kontaktní osoba: Jana Dostálová
Tel: +420 491 467 083
E-mail: j.dostalova@boltjesgroup.com

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

hledá spolupracovníky 
na částečný či plný úvazek.

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

Boltjes International spol. s r. o., Lhota 376, Červený Kostelec

Nabídka brigády

Společnost BATIST Medical a.s. hledá 

brigádníky  na práci ve skladu
práce v průběhu celého roku na cca 4–5 dní
v měsíci  a  3–4 týdny v měsících červen–
srpen (dle dohody )
Požadavky: fyzická zdatnost, časová fle-
xibilita, zodpovědnost, přesnost. 
Bližší informace: Lukášová Ivana, tel. 491
413 315, e-mail: ivana.lukasova@batist.cz

Hledám hodnou, vitální důchodkyni
nebo maminku na rodičovské dovolené,
která by si chtěla přivydělat 

hlídáním devítiměsíční holčičky.
Nabízím 4500 Kč za celoměsíční hlí-

dání od cca 8–9 do 15.30 hod. v pracovních
dnech. Za hlídání v menším rozsahu zapla-
tím adekvátní poměr. Nabídky prosím za-
sílejte na email hlidanick@seznam.cz,
nebo mne prosím kontaktujte na telefonu
604 536 870.

Zajímavosti

Ještě neuběhl ani rok od zahájení

pravidelného provozu nové mísírny

směsí a experti červenokostelecké spo-

lečnosti Saar Gummi Czech se stali sou-

částí týmu zajišťujícího vývoj

gumárenských směsí pro závody kon-

cernu Saargummi na celém světě. 

CoC Mixing, tedy kompetenční cen-
trum pro míchání gumárenských směsí,
je organizačním prvkem, který soustředí
to nejlepší z daného oboru v celé skupině
Saargummi. Vzniklo začátkem roku a
sídlí v německém Wadern-Büschfeldu,
odkud je zhruba šest jeho odborníků. Z
červenokostelecké firmy se na práci CoC
Mixing podílejí tři odborníci.

CoC Mixing má na starosti vývoj a
aplikaci poznatků a technologie v ob-
lasti míchání a složení receptur ve všech
závodech skupiny. Role české části

týmu je podpořena skutečností, že
vzhledem k nejmodernější technologii
je červenokostelecká mísírna v podstatě
etalonem pro nové investice Saar-
gummi. 

Dalším centrem odpovída-
jícím za technologickou úro-
veň všech závodů je CoC
Dynamic. To narozdíl od
předchozího sídlí přímo v
Červeném Kostelci. Má na
starosti technologii vytlačo-
vání pryžových profilů, které
nejspíš znáte i ze svého auto-
mobilu, protože každé čtvrté
auto v Evropě má těsnění
dveří nebo kapoty ze Saar
Gummi Czech. CoC Dyna-
mic pracuje již několik let a
dodává části linek a nástroje

od Brazílie až po Indii. V poslední době
tráví jeho pracovníci dost času v Číně,
kde pomáhají s náběhem výroby v novém
závodě.

Petr Liška, PR

Saar Gummi pomáhá závodům po celém světě

Saar Gummi Czech
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Zajímavosti
Volební systém a jeho dopad na komunální volby v Červeném Kostelci

Vážení spoluobčané, dovolte mi

krátké poohlédnutí za komunálními vol-

bami, které proběhly v listopadu loň-

ského roku. Máme nové zastupitelstvo a

věřte nebo ne, na jeho současnou po-

dobu měl vliv i volební systém. V tomto

článku bych vám chtěl nastínit aktuální

nastavení volebního systému a jeho

2 případné alternativy, které by mohly

volební výsledky zásadně ovlivnit.

V současnosti se pro komunální
volby využívá listinný poměrný

volební systém. Říká se o něm, že
je zavádějící a klame voliče. Proč
tomu tak je? Každý volič může
udělit napříč kandidátkami tolik
hlasů, kolik je volených zastupi-
telů. V našem případě je to 25
hlasů. Mylně si voliči myslí, že dá-
vají svůj hlas přímo lidem, kteří
jsou na kandidátní listině. Ve sku-
tečnosti dávají primárně své hlasy
kandidujícím stranám a nikoli jed-
notlivým kandidátům.

Současný volební systém nejprve přidělí
každé straně, která získala ve volbách ale-
spoň 5 % hlasů, určitý počet mandátů, a to
v závislosti na celkovém zisku hlasů od vo-
ličů. Mandáty se přiřazují osobám na kan-
didátce na základě hlasů získaných přímo
pro ně, ale vliv má i samotné umístění na
kandidátce. Kandidát z nižšího místa totiž
musí k přeskočení člověka nad ním získat o
10 % více hlasů, než je průměrný počet
hlasů na jednoho kandidáta. A to je druhý
fakt, který voliči často neznají.

Pojďme si názorně ukázat, co by se stalo
s volebními výsledky, pokud by se přidělo-
vání křesel mělo řídit pouze dle prostých
zisků jednotlivých kandidátů. V podstatě
půjde o současný volební systém, ale bez
problému, který jsem popisoval v předcho-
zím odstavci. Postavení člověka na kandi-
dátce by nemělo přímý vliv na zisk mandátu,
ale rozhodovali by skutečně voliči svými
„křížky“. Jednalo by se tedy o poměrný vo-

lební systém s preferenčními hlasy. Zisky

mandátů jednotlivých stran by zůstaly stejné,
změnily by se ovšem osoby v zastupitelstvu.

V tomto případě by rozdíl nebyl zcela
markantní. U Spoluobčanů se jedná o p.
Laštovičku, který získal 689 h. a do zastu-
pitelstva se dostal právě díky tomu, že nikdo
z jeho spolukandidátů nezískal o 10 % více
hlasů, než je průměrný počet hlasů na jed-
noho kandidáta. Při prostém srovnání zisků
jednotlivých kandidátů by se bez ohledu na

umístění na kandidátce do zastupitelstva
místo p. Laštovičky dostal p. Drapač, který
získal 751 h. Zajímavostí je, že i dalších 5
lidí na kandidátce Spoluobčanů mělo více
hlasů než p. Laštovička, a přesto jsou jedni
z posledních náhradníků. Podobný případ
by se ve stejném duchu odehrál i na kandi-
dátce KDU-ČSL. Místo p. Vondry, který zís-
kal 773 h., by se do zastupitelstva dostal p.
Kábrt J. s 876 h. a případně dalších 6 kandi-
dátů, kteří získali více hlasů než právě zvo-
lený zastupitel p. Vondra.

Co možná bude o něco více překvapivé,
je varianta druhá – většinový volební sy-

stém. Laicky řečeno prosté srovnání kan-
didátů dle jejich hlasů nehledě na subjekt,
za který kandidovali. V podstatě systém
bez dvou výše zmíněných „omylů“ součas-
ného volebního systému. Jednoduše bude
v zastupitelstvu ten, kdo dostal nejvíce
hlasů. Spravedlivé? Pojďme si ukázat, co
by tento většinový volební systém udělal
s výsledky a jaké by z nich mohly plynout
výhody či nevýhody.

Nejprve se podívejme na zisky jednotli-
vých křesel v zastupitelstvu. Připomínám, že
v tomto volebním systému by neproběhlo
žádné poměrné udělování mandátů jako
v předchozích dvou případech, ale křesla se
kandidátům přidělí jednoduše dle jejich zisků. 

KDU-ČSL – 17 křesel, Spoluobčané –
5 křesel, SNK – 3 křesla

KDU-ČSL by mohla vytvořit
silnou „jednobarevnou vládu“, ve
které by se nemusela spoléhat na
žádného koaličního partnera.
Mohla by tak plně prosazovat svůj
volební program, který získal pod-
poru 26 procent hlasujících.

Hlavní nevýhodou je úplná ab-
sence zastoupení 32,5 % voličů
stran, které by se do zastupitelstva
vůbec nedostaly. Ve vedení města
by bylo zastoupeno již zmíněných
26 % voličů KDU-ČSL oproti sou-

časným 54,3 % zastoupených voličů prostřed-
nictvím koalice Spoluobčané, SNK a KPL.

Zajímavostí je tedy fakt, že při použití na
první pohled spravedlivého systému by v za-
stupitelstvu nebylo zastoupeno velké množ-
ství občanů. Namísto toho by ve vedení města
byla s pohodlnou většinou jediná strana, která
je nyní v opozici. Za zmínku určitě stojí i sku-
tečnost, že při použití tohoto volebního sy-
stému by se 2 nynější radní, pí Kollertová a p.
Nosek, nedostali ani do zastupitelstva.

Jakub Čeřovský

Astronomické informace

Slunce 
Slunce vstupuje 20. dubna v 11 hodin 41

minut do znamení Býka. 
Měsíc 

Měsíc je 4. dubna v úplňku (nastává
úplné zatmění Měsíce, u nás nepozorova-
telné), 12. dubna v poslední čtvrti, 18.
dubna v novu, 26. dubna v první čtvrti. Pří-
zemím prochází 17. dubna, odzemím 1. a
29. dubna. Přiblížení Měsíce s planetami,
konjunkce, nastávají 8. dubna (se Satur-
nem), 19. dubna (s Merkurem a Marsem),

21. dubna (s Venuší) a 26. dubna (s Jupite-
rem). 
Viditelnost planet

Merkur se objevuje koncem dubna
večer nad západním obzorem, kde září
po celý měsíc také nejjasnější planeta,
Venuše. Mars je viditelný v první polo-
vině dubna večer nízko nad západem,
Saturn kromě večera v průběhu celé
noci. Celou noc s výjimkou rána svítí na
obloze největší planeta sluneční sou-
stavy, Jupiter.

Zajímavé úkazy
23. dubna po půlnoci nastává maximum

meteorického roje Lyrid. V době od 4. do
22. dubna jsou z našeho území dobře po-
zorovatelné večerní průlety Mezinárodní
kosmické stanice ISS se šesti kosmonauty
na palubě.

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

Autor je studentem politologie a k to-
muto textu dodává: „Nechci, aby tento
text někdo bral jako útok proti něčí
osobě nebo snad úmysl někoho poškodit.
Výsledky voleb samozřejmě respektuji a
článek se má zabývat problematikou vo-
lebního systému pro komunální volby
nebo volebních systémů obecně a roz-
hodně nemá zpochybňovat výsledky
voleb nebo vyzdvihovat nějaké kandidu-
jící osoby nebo uskupení.“
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Prase divoké čili černá zvěř
Historie osídlení ČR prasetem divo-

kým je poměrně zajímavá. 
V minulosti bylo rozšířeno po celém

našem území, ale ke konci 18. století bylo
z důvodů velkých škod v zemědělství cíleně
vyhubeno a snad mu také vadila intenzifi-
kace lesního hospodářství se zakládáním
smrkových monokultur. Až do druhé svě-
tové války bylo prase divoké chováno pouze
v oborách, ale na jejím konci se z nich část
zvířat dostala do volnosti a také k nám mi-
grovala prasata ze Slovenska, Polska a Ně-
mecka. V dalších letech až do současnosti
početnost prasete na našem území stále
rostla a dnes se s ním nebo se stopami jeho
životních projevů můžeme potkat prakticky
všude s výjimkou nejvyšších horských
poloh. Svědčí o tom asi nejlépe lovecké sta-

tistiky, podle kterých prasat stále přibývá, i
když je v posledních letech každoročně ulo-
veno více jak 150 tisíc kusů. V období mezi
roky 1982 a 2012 stoupl odlov dokonce o
neuvěřitelných 1800%.

Prase divoké je všežravec s převahou
rostlinné složky v potravě. Jeho nárokům
tak nejlépe vyhovuje intenzivní produkce
zemědělských plodin v nižších až středních
polohách. Podíl živočišné složky v potravě
se udává do 10% a tvoří ji zčásti bezobratlí,
ale prase je při své velikosti významným
predátorem obratlovců nebo i likvidátorem
mršin. Značné ztráty může působit ptákům
hnízdícím na zemi a nízko nad zemí a
drobné zvěři, plazům, obojživelníkům a sav-
cům. Bylo zjištěno plenění hnízd s vejci
nebo mláďaty kurovitých ptáků, motáka po-
chopa a motáka lužního, vodních ptáků,
mladých zajíců a dokonce i srnčat. V lesním
prostředí omezuje prase divoké přirozené ší-
ření dřevin požíráním žaludů a bukvic, zra-
ňuje báze kmenů jehličnanů drbáním,
podrývá mladé stromky v náletech a výsad-
bách, ale může zapůsobit i pozitivně vyrý-
váním přezimujících stádií škodlivého
hmyzu se současnou přípravou půdy pro při-

rozené zmla-
zení. V země-
dělství působí
značné škody
k o n z u m a c í
části produkce
a poškozová-
ním porostů a
na loukách
nebo pastvi-
nách přerývá-
ním povrchových vrstev půdy při hledání
hmyzu nebo částí rostlin.

I u nás už proniká prase divoké do hustě
osídlených oblastí, kde ničí prostory veřejné
zeleně a sportoviště, ale představuje značné
riziko i z pohledu šíření chorob. V oblastech
s největší hustotou prasete divokého je jeho
působení už dnes významným limitujícím
faktorem efektivity v zemědělství, lesnictví
a myslivosti a v ochraně řady zvláště chrá-
něných druhů obratlovců. Neměli bychom
na to zapomínat ani při velice příjemných
požitcích z konzumace kulinářských specia-
lit připravených z jeho chutné zvěřiny.

Text, foto a repro: 

Tomáš Diviš 

Životní prostředí

Muzejní depozitář

Z historie

Rok 2015 je rokem, kdy vzpomínáme
70 let od skončení dosud největšího váleč-
ného konfliktu v dějinách Evropy. 

Po mnichovské zradě (29. 9. 1938) – za
účasti Chamberlaina (Velká Británie), Dala-
diera (Francie), Mussoliniho (Itálie) a Hit-
lera (Německo) bylo rozhodnuto bez účasti
zástupce Československa, že postoupíme
pohraničí Německu. Tím došlo vlastně k od-
zbrojení naší armády a vzdání se Německu
bez boje. Mnoho statečných lidí bylo roz-
hodnuto pokračovat v boji i mimo území re-
publiky. Vzpomeňme z našeho města
generála Kratochvíla, Jindřicha Křečka-Ji-
tuše a jeho přítele pana Radvanovského.
Slavnou kapitolu tohoto zahraničního od-
poru našich občanů napsali vojáci bojující
ve vzdušných silách spojeneckých armád. 

Letectvo se ukázalo jako rozhodující fak-
tor vedení všech válečných operací II. svě-
tové války. 

Je smutnou skutečností, že lidé, kteří se
velkým dílem podíleli na vítězných bitvách
o Velkou Británii i v dalších bitvách II. svět.
války, se po návštěvě domů nedočkali
uznání. Dlouhá léta utajované a zamlčované
osudy „zápaďáků“ se až po r. 1990 podařilo
odtajnit veřejnosti. Mezi asi 1500 čs. ob-

čany, kteří v letech 1939–1945 sloužili u čs.
letectva v zahraniční armádě, bylo i 27 vo-
jáků, spjatých nějakým způsobem s naším
náchodským regionem. Ne všem se podařilo
doletět, ne všem byl dopřán návrat. A kdo se
vrátil, pronásledování StB i vězení bylo
jisté. 

Snahou bylo vymazat jejich činy z histo-
rické paměti národa. Proto část z nich volila
již podruhé v životě novou emigraci. Nabí-
zím ve zkrácené podobě dva osudy červe-
nokosteleckých hrdinů. 

Otto Regner – letecký mechanik 310. čs.
stíhací peruti RAF (královské letecké síly).
Corford – Anglie. Narozen 5. 2. 1918 v Čer-
veném Kostelci. Již ve 2 letech se stěhuje
s rodiči na Moravu. Vyučil se černému ře-
meslu. Přes Maďarsko, Jugoslávii a Francii
se dostal do Anglie. Dne 11. 7. 1940 je přijat
jako vojín do RAF, později zařazen do
funkce letištního mechanika. Povyšován,
několikrát vyznamenán. V červnu, patnác-
tého, roku 1943, se oženil se slečnou Jane
Simson, Angličankou. Proto po skončení II.
světové války zůstává v Anglii. V roce 1949
odjíždí do Melbourne (Austrálie). V roce
1991 byl povýšen ministrem národní obrany
ČSR do hodnosti majora letectva ve vý-

službě. Zemřel po roce 1995. 
Ervín Šimr – letecký mechanik 311. čs.

bombardovací peruti RAF (královské le-
tecké síly). Narozen 17. 12. 1907 v Červe-
ném Kostelci. Vyučil se v našem městě
strojním zámečníkem, nastoupil do školy le-
teckého dorostu v Prostějově. Stává se vo-
jákem z povolání – zbrojířem. Dne 21. 6.
1939 ilegálně překračuje hranice do Polska.
Z přístavu Gdyně lodí odplouvá do Calais
(Francie). Vstupuje do cizinecké legie. Dne
24. 7. 1940 v Corfordu (Anglie) je přijat do
RAF. Povyšován až na nadporučíka letecké
služby. Pochvalná uznání, vyznamenání.
Dne 8. 2. 1943 uzavírá sňatek se slečnou
Joyce Olgou Bibby. Vrátil se do vlasti, ale
moc se toho neví. 6. 3. 1946 byl ještě vyzna-
menán čs. medailí „Za chrabrost“. Po „Ví-
tězném únoru“, jako zápaďák, volil znovu
odchod za hranice. Zemřel v r. 1984 v An-
glii, aniž se dočkal morální, vojenské a po-
litické rehabilitace. 

Více v našem muzejním depozitáři. Kaž-
dou sobotu od 9 do 11 hod. 

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar 

Prameny: J. Ptáček, J. Rail: Letci

okresu Náchod v zahraničním odboji, 1995 

Motto: Není problém odpustit, ale zapomenout je těžké 

Kanec prasete divokého

Louka u Havlovic březen 2015
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Školy

Školní jídelna

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

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

Od 15 hod. bude možné nahlédnout do
prostorů školní kuchyně a jídelny.V jídelně
proběhne ochutnávka našich pokrmů.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv šk. jídelny

Ve středu 25. února jsme byli pozváni
do Prahy do divadelního studia Ypsilon
na předávání cen pro vítězné školní ko-
lektivy soutěže Srdce s láskou darované. 

Do soutěže bylo celkem zasláno přes
500 soutěžních příspěvků, zapojilo se přes
10 000 dětí a pro jejich práce bylo zasláno
přes 100 000 hlasů ve veřejné hlasovací
soutěži na webu časopisu AGE. Porota
hodnotila soutěžní fotografii výrobku a li-
terární text jako celek. Soutěžním příspěv-
kem se mohla stát fotografie vyrobeného
srdce a literárně zpracovaný text libovol-
ného žánru, z něhož bylo zřejmé, komu
bylo srdce určeno a proč

Cílem soutěže byla podpora tradičních
lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství,
rodina, vzájemná úcta. Podpora týmové
práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.
Radost z vlastnoručně vytvořených vý-
robků i z darování, sdílení radosti v kolek-
tivu.

Výňatek z časopisu AGE – časopisu o
mezigenerační spolupráci a životních hod-
notách:

Ypsilonka plná dětských srdcí 
„…Do nedaleké studentské kavárny La

Pause ve Spálené ulici, která je jen kousí-
ček od samotného divadla, postupně dora-
zilo sedm vítězných kolektivů s hrdým
pedagogickým doprovodem a některé i
s těmi, jimž své soutěžní srdce darovali:
zlaté ZŠ Vlkoš a ZŠ Svatobořice-Mistřín,
stříbrná ZŠ Bohumínská z Ostravy a bron-
zové ZŠ Masarykova, Plzeň-sever, ZŠ Mi-
kuláše z Husi v Táboře a ZŠ Zlonice. 

A nesmíme zapomenout na tým, který
získal zvláštní ocenění poroty za technic-
kou tvořivost ze ZŠ V. Hejny v Červeném
Kostelci…“

Naše škola v zastoupení 11 žáků třídy 8.
C tedy dostala zvláštní ocenění za technic-
kou tvořivost. Srdce z merkuru (bylo uve-

řejněno v minulých zpravodajích) jsme vě-
novali muzeu Merkur v Polici nad Metují.

Proč jsme si zrovna zvolili toto téma?
Chtěli jsme podpořit stavebnici, se kterou
si hraje již několik generací, a v této pře-
technizované době už jen málo dětí umí
tvořit a konstruovat z jednotlivých dílků
stavebnice. Také nám dalo hodně času a
práce, než jsme pochopili „záludnosti“ této
již skoro zapomenuté stavebnice. 

Ve studiu Ypsilon byl pro nás připraven
program s předními herci tohoto divadla,
dostali jsme pěkné ceny a cestou zpět jsme
přemýšleli, co by se dalo vytvořit do dal-
šího soutěžního ročníku. Snad nám ty ná-
pady vydrží do příštího roku. 

Časopis najdete na těchto stránkách s fo-
tografiemi a soutěžním textem 

http://antecom.cz/upload/agemanage-
ment/Age_Management_2015_03.pdf

Hanušová Dagmar

ZŠ V. Hejny

Se srdcem až do Ypsilonky

ZŠ Horní Kostelec

Dalším hostem našeho celoročního
projektu Horňák čte dětem se stala
Ivona Březinová - současná česká spiso-
vatelka, která je autorkou mnoha knih
pro děti a mládež. Už od dětství si přála
být spisovatelkou – snila o tom už jako
malá holčička. Proto ji zajímalo, jestli
má nějaké z našich dětí podobné přání. 

Ivona Březinová je autorkou více než
80 knih. Píše knihy pro čtenáře různých vě-
kových kategorií - od autorských pohádek
přes prázdninové a dívčí příběhy, napsala
také knihu o Romech, o závislostech. Má
mnoho nápadů na další knihy. Kniha, kte-
rou píše, ji musí bavit. Píše vždy jen jednu
knihu, protože zároveň se psaním knihy
tento příběh „prožívá“. Knihy také pře-
kládá ze slovenštiny do češtiny. A naopak
její knihy vycházejí i v jiných jazycích –
polštině, slovinštině, ale i francouzštině a
romštině.

Dozvěděli jsme se, že její nejvydávanější
knihou je kniha Začarovaná třída. Je best-

sellerem českých dětí. Je to kniha o rom-
ských dětech z kouzelnické rodiny, které se
svými rodiči cestují neustále po světě. Učení
jim moc nejde, ale zato umí čarovat.

Na popud svého kamaráda doktora napsala
knihu Lentilka pro dědu Edu. Tento příběh cit-
livě a s humorem seznamuje děti s problémem
Alzheimerovy choroby ( to je nemoc starých
lidí, na kterou doposud neexistuje lék).

Vyprávěla, jak před napsáním knihy
chodila mezi dědečky a babičky - pozoro-
vala je, jak se chovají, co dělají – snažila
se poznat jejich nemoc zblízka.

Paní spisovatelka dětem přečetla příběh
z této knihy. Vysvětlila jim, jak starým
lidem pomáhá trénování paměti při překo-
návání Alzheimerovy choroby. Po přečtení
zadávala dětem různé úkoly a otázky, aby
si ověřila, kolik si toho pamatují.

Na závěr Ivona Březinová zodpověděla
dětem jejich zvídavé otázky a napsala jim vě-
nování do přinesených i zakoupených knížek.

Text i foto: Jana Illnerová

Beseda s Ivonou Březinovou



13

Školy
Základní umělecká škola

Vážení rodiče a přátelé školy, setkáváme
se nyní poprvé na stránkách Červenokos-
teleckého zpravodaje. Chtěl bych, aby se
toto stalo tradicí a vy jste tak měli možnost
si něco o nás přečíst a seznámit se tak
s prací a úspěchy naší ZUŠ. Moc bych si
přál, aby se škola ještě více dostala do po-
vědomí červenokosteleckého dění a kul-
tury ve městě. Těší mne, že jsem dostal
důvěru a byl jmenován do funkce ředitele.
Mohu tak navázat na tradice školy a s po-
mocí všech pedagogů mohu pokračovat ve
výchově mladých talentů k hudbě a umění. 

Dovolte mi nyní malé ohlédnutí za někte-
rými změnami ve škole, které proběhly za po-
slední tři měsíce. 

S nástupem do ZUŠ mám pocit, že čas
plyne neuvěřitelným tempem. Domnívám
se, že k určitým změnám za tak krátký čas
přece jen došlo. Jednou z proměn naší školy
je vymalování a modernizace vstupních
prostor v hlavní budově, kompletní úprava
učebny na novou kancelář spojenou s učeb-
nou hry na klavír, příprava pro elektronické
zabezpečení školy a vymalování šaten
v hlavní budově. Proměnou prošla i ředitelna
a sborovna školy, kde město investovalo do
přebroušení parket, malování a nového ná-
bytku. Změnu zaznamenali i učitelé ve vy-
bavení svých tříd, kde má dnes každý učitel
k dispozici nový počítač s vybavením, po-
mocí kterého mohou být hodiny ještě zají-
mavější. Potřebné vybavení mají učitelé i na
odloučených pracovištích, které tak bude na-
pomáhat propojení mezi vedením školy,
žáky i rodiči. V současné době se připravuje
kompletní elektronický systém třídní doku-
mentace, kde budou mít rodiče a žáci infor-
mace o studiu, o známkách, o placení
školného a probírané látce, a to ve všech

oborech školy. Věřím, že celý systém, který
poběží od září, ještě více urychlí potřebnou
komunikaci mezi učiteli, školou a veřejností. 

Další příjemnou změnou pro rodiče a
žáky školy bude rozšířené využití učebny
výtvarného oboru v prostorách sokolovny,
kde po nutných úpravách (zavedení vody
do učebny, nový nábytek pro samotnou
práci dětí, nábytek na uskladnění výtvar-
ných potřeb aj.), bude provoz učebny vy-

užíván po celý týden. Věříme, že se tak
zkrátí přesun žáků mezi obory a moderní
zázemí učebny přispěje k estetičtějšímu cí-
tění žáků. Učebna ve Lhotě bude pak vy-
užívána jednou týdně jako keramická dílna.
Plánované změny v rozvrhu budou v plat-
nosti od nového školního roku.

Během měsíců února a března byla
škola součástí velkého počtu soutěží, které
se odehrávaly nejen v našem okrese, ale i
na úrovni krajských kol. Žáci se účastnili
národní soutěže ZUŠ, a to v různých ná-
strojích a oborech. Soutěž vyhlašuje v pra-
videlných intervalech MŠMT. Nači žáci
hudebního a tanečního oboru dosáhli nád-
herných výsledků. Ani výtvarný obor ne-
zůstal opodál a zapojil se do prezentace
školy výstavou pod názvem Bydlím, byd-

líš, bydlíme, která se uskutečnila v městské
výstavní síni od 7. do 20. února pod vede-
ním paní učitelky R. G. Šimkové. Vyvrcho-
lením celého předjaří byl jarní koncert –
koncert vítězů, který se uskutečnil 16.
března v kostele Církve československé
husitské jako poděkování všem soutěžícím
za přípravu a rodičům za podporu svých
dětí. Není nic krásnějšího než bohatá účast
rodičů a veřejnosti na koncertech a vystou-
peních, které pořádáme. Společný potlesk
a upřímná radost rodičů z dosažených vý-
sledků vždy žáky i učitele povzbudí do
další tvůrčí práce.

Chtěl bych touto cestou poděkovat přede-
vším městu Červený Kostelec (našemu zři-
zovateli) za finanční podporu, kterou
vynakládá v rámci úprav a proměn našich
prostor, dále paní učitelce Haně Pellové za
pomoc při organizaci a vedení školy a v ne-
poslední řadě všem učitelům za práci a vý-
sledky, kterých dosahují se svými žáky. 

Na závěr mi dovolte popřát vám pěkné
nadcházející jarní dny. 

MgA. Leoš Nývlt – ředitel ZUŠ

Kdo k nám přišel na návštěvu?
Ve středu 4. března k nám do školky při-

šla zajímavá návštěva. Byl to pán, kterého
občas potkáváme procházet se se svým
psem kolem školky, na kterém je ale
zvláštní, jak svého psa vede anebo spíše
pes vede pána, pejsek má zvláštní vestičku
a pán před sebou ťuká hůlkou. Byl to pan
Kubeček, známý masér, který kolem
školky chodívá na své pracoviště. Nepřišel
nás ale masírovat, přišel nám vypravovat o
tom, jak se žije nevidomým lidem. Moc se
nám líbil vodící pes Dany. Nejdříve jsme
si ho pořádně pomazlily a pak jsme si vy-
zkoušely jaké to je, když nevidíte na cestu
a musíte se spolehnout na to, že vás pejsek
dovede na správné místo a u toho vám po-

může třeba se vyhnout popelnici nebo jiné
překážce. Pan Kubeček nám také ukázal
bílou hůlku a vysvětlil, k čemu je potřebná.
Poslechly jsme si krásnou pohádku „O pá-
novi a jeho kamarádovi Daníkovi“. A ještě
jsme si také vyzkoušely, jaké obrázky si
prohlížejí nevidomí a jak vlastně čtou.
Prstíčky jsme si „prohlédly“ obrázky pej-
sků v kalendáři pro nevidomé a písmenka
Braillovy abecedy. Dany byl moc hodný a
trpělivý a je tak šikovný, že ani nevzal su-
šenku ze stolečku, i když na ni měl velikou
chuť. Za odměnu dostal kousací kost na
hraní.

Setkání to bylo opravdu zajímavé a my
teď už víme, že mezi námi žijí lidé, kteří to

mají v životě trochu jinak než my, ale že
když mají svoje pomůcky, mohou dokázat
všechno, co chtějí. Děkujeme, pane Ku-
bečku, za Vaši návštěvu.

Děti a paní učitelky z MŠ Náchodská
Foto: Pavlína Geislerová

MŠ Náchodská

Proměny školy

Za všechny učitele děkuji vám všem,
kteří jste reprezentovali naši školu v

okresních a krajských soutěžích. 

Devatenáct z vás – napříč obory – po-
stoupilo z okresního kola do krajského,
z toho patnáct z vás získalo v soutěži 1.
místo. Šest z vás již postoupilo z kraj-

ského kola do kola celostátního.

Konkrétní jméno z kapacitních důvodů
zpravodaje bohužel nemůžeme zveřej-

nit, takže je najdete na webu města
jako přílohu k tomuto článku.
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Infocentrum

Letošní turistická sezona bude
v Kladském pomezí ve znamení rozhle-
den a výhledů do široké krajiny. I proto
pro vás máme nové informační materi-
ály k nejbližším nově vybudovaným roz-
hlednám, konkrétně pro rozhlednu
Žernov na Žernově, rozhlednu Na Sig-
nálu v Horní Radechové – Slavíkově a
rozhlednu Čáp v osadě Skály v Teplicích
nad Metují.

Nicméně nejsou to jediné nové roz-
hledny v okolí. Velice pěkné umístění má
rozhledna nad Markoušovicemi v Jestře-
bích horách, zajímavý je i výhled i samotné
okolí u rozhledny Elišky na Stachelbergu,
která se nachází v obci Babí u Trutnova. Z
těch vzdálenějších je to pak rozhledna Ma-
riánka na Mariánské hoře v Horní Čermné.
V rámci Euroregionu Glacensis pak byly
vybudovány ještě rozhledny na polské
straně regionu. Krásná zděná rozhledna vy-
rostla na Hoře svaté Anny v polské obci
Nowa Ruda.  V krásném podhůří Stolo-
vých hor se tyčí nová věž rozhledny Sus-

zynka v obci Suszynka-Radkow, nacháze-
jící se asi 5 km východně od poutního
místa Wambierzyce (Vambeřice). K nám
asi nebližší novou vyhlídkou na polské
straně euroregionu je pak asi Altán lásky
(Altana Milosci) na Parkové hoře v Ku-
dowa-Zdroj.Všechny tyto rozhledny jsou
otevřeny celoročně, pouze je nutné dbát
osobní bezpečnosti. O těchto nových roz-
hlednách, ale i o dalších vyhlídkových mís-
tech v našem okolí, si budete moci přečíst
v připravovaném vydání turistických novin
Kladského pomezí. Noviny vyjdou začát-
kem měsíce května, a budou k dispozici
v informačním centru pro návštěvníky
zdarma. 

V Informačním centru máme také k dis-
pozici nové image materiály celé oblasti
Kladského pomezí, které vám jsou v našem
informačním centru rovněž k dispozici
zdarma. Stejně jako aktuálně nově vydané
katalogy ubytovatelů v regionu. V rámci
turistických novin bude také zveřejněna in-
formace o připravovaných cyklobusech pro

letní turistickou sezonu, předběžně je po-
čítáno se stejným rozsahem cyklobusů jako
v úspěšné loňské sezóně.

A budete-li chtít vyrazit za kulturou –
například na koncerty, divadla, festivaly,
muzikály apod., neváhejte nás kontaktovat.
Již nyní se prodávají vstupenky na letní
open-air festivaly po celé republice. Prodá-
váme vstupenky nejen na červenokoste-
lecké a náchodské akce, ale i akce
odehrávající se v celé ČR a tak vám rádi
pomůžeme s výběrem.

Cestovní a informační centrum naleznete
v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici 654.
Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100 657,
724 088 587, případně je možné využít naše
e-maily: info@casur.cz, info@cervenokoste-
lecko.cz či naše webové stránky: www.cer-
venokostelecko.cz, www.123zajezdy.cz,
www.123vstupenky.cz. A samozřejmě nás
naleznete i na Facebooku, Twitteru či
Google+. 

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

Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci

Školy
MŠ Větrník

Ohlédnutí za měsícem lednem a únorem v MŠ Větrník
Měsíc leden a únor byl v naší školce

velice příznivý nejen na akce, ale také na
radovánky se sněhem. 

První lednový týden jsme si připomněli
lidovou tradici Tří králů. Děti si vyrobily
koruny a dozvěděly se, kdo to byl Kašpar,
Melichar a Baltazar, kam směřovala jejich
cesta a proč s sebou nesli dary. Děti ze třídy
Medvídků navštívily místní kostel. Zde jim
farář formou příběhu vysvětlil, jak se naro-
dil Ježíšek a proč mu nesli již zmiňovaní
tři králové dary. Děti si prohlédly krásný
betlém a pochovaly si velblouda.

Měsíc leden byl zvláště důležitý pro
naše předškoláčky. Děti se poctivě připra-
vovaly formou hry k zápisu. Přinesly si ak-
tovky a navštívily školy, které na ně v září
čekají. U zápisu byli všichni velice šikovní
a úspěšní. Třída Stromeček zahájila lekce
plavání. Děti se na tyto hodiny velice těší
a po devíti hodinách v náchodském bazénu
se vody již nikdo nebojí.

Nechyběla ani návštěva divadla, kam
jsme zavítali na pohádku O pračlovíčkovi.
Zde nám bylo formou hrané pohádky vy-
světleno, jak se vyvíjel pračlověk, jaké ob-
jevil pracovní nástroje a čím se živil. 

Dne 27. 1. čekalo na děti krásné pře-
kvapení ve třídách. Hned ráno dostaly
děti do tříd nové stolečky a židličky. Byly
nadšené nejen tvarem stolečků, které jsou

šestihranné, ale také barevnými židlič-
kami. 

V únoru nám napadl konečně sníh, a tak
jsme mohli plně využít lopat a bobů. Každý
kopec nám byl výzvou. Dokonce i děti, které
se zpočátku bály, svůj strach brzy překonaly
a vesele jezdily s ostatními dětmi. Školní za-
hradu si děti vyzdobily sněhuláky různých
velikostí, housenkami a bunkry. Blížilo se
nám období karnevalů, a tak jsme se začali
pečlivě s dětmi připravovat. Vyzdobili jsme
si třídy veselými barvami, maskami a ob-
rázky. Karnevalový rej začal 17. 2. již od
ranních hodin. Nejen děti byly převlečené v
maskách princezen, želviček Ninja, Spider-
manů, víl a dalších známých postaviček.
Soutěžili a tancovali jsme celé dopoledne. 

Dne 24. 2. do školky zavítalo několik
exotických zvířat. Děti si vyslechly, odkud
pochází, čím se krmí, jak se rozmnožují.
Měli možnost si tato zvířátka prohlédnout
z blízka a některá i pohladit (Gekončík,
Agama vousatá, Chameleon Jemenský,
Korálovka Albín a Želva suchozemská).
Děti se zaujetím poslouchaly a některé
kladly i zajímavé dotazy. 

Dne 25. 2. zavítal do školky sběratel sta-
rých hudebních nástrojů a poutavou pohád-
kou seznámil s těmito nástroji děti. Poznali
jsme malé flétničky a jejich sestry, klarinet
a jiné dechové a strunné nástroje. Také

víme, že se dá hrát i na hadici od pračky.
Celé vystoupení propojovaly známé pís-
ničky, které jsme si samozřejmě s chutí
společně zazpívali.

Dne 27. 2. jsme odjeli do Rtyně v Pod-
krkonoší na Taneční akademii Ballare - děti
už byly natěšené od rána. Po usazení na
židle a příjemném přivítání vše mohlo
začít. Představilo se nám 170 tanečníků od
věku 3–18 let v různém stylu tance. Viděli
jsme nejen latinské tance, ale také moderní
disco, sestavy s náčiním pompom, ale také
srandovní tanec v podobě Jump style nebo
ples příšer. Děti se zaujetím povzbuzovaly
tanečníky, mezi kterými byly i kamarádky
z naší školky. Byli jsme na ně všichni moc
hrdí! 

Už teď se těšíme, co nám přinesou
další již jarní dny. Kolektiv MŠ Větrník



Městská knihovna

Vážení čtenáři a přátelé červenokoste-
lecké knihovny,

do přípravy dubnového vstupu městské
knihovny do Červenokosteleckého zpravo-
daje se mi zapletl Den mozku. Vlastně to
byla jen taková nenápadná zpráva v rádiu a
komentář, že mozek je vlastně nejméně pro-
zkoumaným orgánem našeho těla. V tu
chvíli mě napadlo, že musím zjistit, jak
jsme na tom v knihovně s knihami, které se
mozkem zabývají, a jestli jsme trošku „kon-
kurenceschopní“, pokud jde o jeho zkou-
mání. No a výsledek je takový, že celkově
se na regálech nachází padesát sedm knih a
z toho je osm součástí oddělení pro děti a
mládež. Mozek je v nich zkoumám

z mnoha úhlů pohledu, a to od atlasů ana-
tomie přes různé funkce, trénink paměti a
funkcí mozku, mozkovou jógu, nemoci a
stárnutí mozku až po nejrůznější pohledy na
vývoj mozku, odlišnosti a jeho stárnutí.
A protože každá knihovna je zařízení, jehož
hlavní náplní a smyslem je nabídka potravy
pro duši čtenářů právě prostřednictvím je-
jich mozku, je dobře, když je nabídka tvo-
řena i něčím navíc, než jen nabídkou knih.
A to zvláště pro děti a mládež. Právě
v tomto případě je dobře, že jsme v rámci
Týdne čtení opět v knihovně přivítali spi-
sovatelku knih pro děti paní Ivonu Březino-
vou. Její knihy určitě nemají o své příznivce
nouzi, ale právě našim mladým paní spiso-

vatelka odkryla zákulisí
vzniku příběhů, které
svým čtenářům před-
kládá, a to bylo velmi za-
jímavé. Zvláště příběhy
mladých pro knihy s te-
matikou závislostí se
zdály až neuvěřitelné. A
pokud jde o mozek, bylo
jasné, že právě on je tou
nevyzpytatelnou krajinou
našeho těla, která o všem
rozhoduje. I o tom, na
čem, na kom a kdy se ve

svém životě staneme závis-
lými. Moc si vážím paní Březinové, která
se snažila svým posluchačům vysvětlit, že
jsou to právě oni, kteří s pomocí svého
úžasného mozku zůstanou sami sebou, ne-
nechají se trápit závislostmi, ať už jde o ja-
kékoliv. A proto dnes doporučím právě její
knihy, které svými zajímavými, ale i velmi
závažnými tématy dokážou ukazovat dob-
rou cestu nejen životem nás všech, ale, a to
je velmi důležité, cestu k sobě a dobrým
mezilidským vztahům. 
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Otevírací doba dospělí

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

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

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

Městská knihovna

Zimní čas v básních Jana Skácela 

a v dílech kosteleckých dětí 

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

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

Setkávání s Katkou Jirouškovou a dalšími
16. 4. od 18 hod.  Nastal čas Hodnot. Pojďme zpomalit a za-

myslet se nad tím, co je třeba zkrášlit, zpříjemnit, zdokonalit,

a co odevzdat. 

Tentokrát vás tématem provede Anna Birke-Semeráková,
autorka pohádkových knížek. 

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod.

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

13. 4. Jak si získat dobré přátele a jak si je udržet – beseda
s paní Marií Kadaníkovou 

20. 4. Srí Lanka na vlastní oči – beseda se Štěpánkou Bažan-
tovou doplněná promítáním fotografií

27. 4. Smích a slzy – beseda nad knihou Vladimíra Menšíka

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba 

Úterý 7. dubna od 9 do 10 hod.

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

V dubnu se budou konat tři schůzky, a to vždy ve čtvrtek 2.,

16. a 30. dubna, vždy v 16 hod. (Některé vědomostní hry od firmy
ALBI je možno hrát v knihovně v rámci půjčovní doby odd. pro
mládež a některé lze zapůjčit pro vaše rodinná vědomostní klání.)

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

7. 4. Klubáč s knihou „Klopot“ (autorka: Iwona Chmielew-
ska) Žijeme v příhraničí. Známe naše sousedy? Byli bychom
schopni jim porozumět? Pokusíme se… společně s kouzelnou pol-
skou knížkou „Potíže“.

14. 4. Klubáč s knihou „Drátenictví“ (autorka: Alena Von-
drušková) Pozvání do Klubáče přijala tvořivá drátenice Kateřina
Smutná. Ukáže nám svoje řemeslo a vyrobíme si každý svůj drá-
tovaný závěs na své vzpomínky.

21. 4. Klubáč s knihou „Analfabeta negramotná“ (autor: Ján
Uličiansky) 23. duben byl vyhlášen světovým Dnem knihy a au-
torských práv. Pokusíme se na něj zareagovat vytvořením knihy
vlastní. Bude to velké leporelo pro knihovnu, vycházející z příběhu
o dívce Bětě „Analfabetě“.

28. 4. Klubáč s knihou „JO537“ (autorka: Marka Míková)
Zdají se vám sny? Josefovi skoro vůbec, až jednou… Co se stane s jed-
noduchým vyprávěním, když se do něj zapletou cizí postavy a věty?

Přijďte všichni, koho zvolená témata zaujmou, byť by byl
v Klubáči poprvé.

Příjemný duben v městské knihovně a všude, 
kam vás povedou vaše kroky, přeje Marcela Fraňková

Zveme vás do knihovny
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Spolky, organizace

Vlastivědný spolek

Vlastivědný spolek informuje
Přelom března a dubna nás zastihl v Čer-

veném Kostelci v plném běhu velikonoční
výstavy s názvem Velikonoce v nás a za hra-
nicemi, která bude ve výstavní síni MěÚ
trvat až do Velikonočního pondělí 6. dubna.
Více v Kalendáriu akcí.

Na měsíc duben pro vás připravujeme
přednášku O hradu Vízmburk. Tuto připra-
vujeme na čtvrtek 9. dubna od 16 hod.
v multifunkčním centru městské knihovny.
O této akci si přečtěte více v rubrice Kurzy,
volný čas. Na přelom měsíce dubna a
května, konkrétně 23. dubna až 3. května,
pro vás připravujeme Výstavu současných
malířů a grafiků z Červeného Kostelce. Více
viz Kalendárium akcí.

Konzultační dny v rámci muzejního de-
pozitáře, který je umístěn v multifunkčním
centru městské knihovny, jsou realizovány
každou sobotu, a to od 9 do 11 hod. Možnost
individuálních konzultací je také po vzá-
jemné domluvě. Budeme samozřejmě rádi,
pokud využijete této možnosti a navštívíte
nás v muzejním depozitáři.

Pro podporu naší činnosti samozřejmě
uvítáme jakékoliv historické písemnosti, fo-
todokumentaci či podrobné informace k na-

šemu regionu, významným osobnostem či
rodákům města nebo událostem města.
Myslíme si, že je třeba zachovávat tyto in-
formaci pro budoucí generace.

Informace o činnosti vlastivědného
spolku jsou pravidelně zveřejňovány v naší
vývěsní skříňce, kterou naleznete v Červe-
ném Kostelci, přímo na náměstí T. G. M.
vpravo od Elektro Juránek. Věříme, že i tato
vývěsní skříňka vám (ať jste či nejste členy
vlastivědného spolku) více zpřístupní infor-
mace o činnosti našeho spolku.

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

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku, foto: Tomáš Kábrt

 Český svaz včelařů

Duben je důležité i kritické období vče-
lařského roku. Včelař už musí kmitat. Při-
chází jaro.

Vzdělávací beseda včelařů se uskuteční:
v Neděli velikonoční 5. dubna od 9 hod.

v kavárně restaurace Divadlo. 
Přednáší Jiří Střihavka, předseda ZO

ČSV na téma Jarní rozvoj – jak to dělám
já. Zveme včelaře i všechny příznivce
zdravé přírody. 

Za výbor včelařů Otto Hepnar, 
tel. 491 614 236 

Vážení přátelé, v pátek dne 1. května

v 7 hod. odjíždíme z autobusového nádraží
na zájezd do Polska. Upozorňujeme všechny
přihlášené, aby si včas zajistili výměnu
peněz. Minimální množství je 35 zlotých,
což stačí na vstupy na jednotlivé akce. Jest-
liže chcete v Polsku nakupovat, musíte si
vyměnit více.

Pokud by se zájezdu zúčastnil nečlen,
což nepředpokládáme pro velký zájem z řad
členů, bude od něho vybráno jízdné 150 Kč.

Zároveň vás zveme na naši besedu v ne-

děli dne 12. dubna v 10 hod. dopoledne,
kde přítel Forman předvede ukázku očko-
vání růží a roubování jádrovin. Ukázka se
koná v restauraci Divadlo.

Těšíme se na vás, výbor organizace

Český zahrádkářský svaz

Červenokostelečtí důchodci

V návaznosti na nadcházející vý-
znamná výročí v roce 2015 se obracíme
na širokou veřejnost s žádostí o zapůj-
čení, případně darování fotodokumentace
a dobových písemností do sbírek muzej-
ního depozitáře spolku. Vděčni budeme
samozřejmě i za případné ústní infor-

mace, které rádi zdokumentujeme.
Především hledáme následující témata:

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

• Vydávání vlastivědného sborníku
Rodným krajem (rukopisy, kresby, doku-
menty k historii sborníku).

Výzva: Hledáme dobové fotografie a písemnosti!

DS NA TAHU Červený Kostelec slaví
150 let od založení divadelního spolku a 90 let od postavení Divadla J. K. Tyla

Proběhlo
- vydání kalendáře
- výstava fotografií a dokumentů k výročí
ve foyeru Divadla J. K.Tyla v rámci Kraj-
ské divadelní přehlídky amatérského čino-
herního a hudebního divadla
- maškarní bál – 28. března, Grafoklub

Připravujeme
Rodinné odpoledne 
Sobota 13. června

Den otevřených dveří Divadla J. K.

Tyla, soutěže pro děti, divadelní před-
stavení žáků ze ZŠ V. Hejny v Č. Kos-
telci režisérky Sylvy Pavlíkové a další
program.

Přehlídka her DS NA TAHU zakončená
Slavnostním večerem 
15.–18. října 

Premiéra divadelního představení DS
NA TAHU
Prosinec 2015

VoSLI v Jednotě

Pravidelná středeční setkání od 17.15
hod. v salonku restaurace sokolovna

Středa 8. 4. – volné téma
Středa 22. 4. – volné téma

Na 30. dubna je plánován zájezd do ob-
lasti podhůří Jeseníků s prohlídkou přehrady
Pastviny, centra Králík, kláštera v Hedči,
pivovarského muzea v Hanušovicích, měst
Branná a Staré Město p. Sněžníkem.

Zájezd 15. dubna do Prahy se nekoná.

ZŠ V. Hejny v muzejním depozitáři
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Pečovatelský dům u Jakuba

Spolky, organizace

Zdařilé akce v pečovatelském domě U Jakuba
Potkali jste někdy stromy? Tato otázka

byla pozvánkou na prezentaci fotografií
Oldřicha Nermutě a Jany Kejzlarové, při
které nám představili přehlídku různých za-
jímavých slavných, ale i neobvyklých
stromů. Vždyť stromy nás doprovázejí
celým životem. Díky nim dokážeme ve
stínu stromů odpočívat, pozorovat jejich je-
dinečnost či zázraky přírody. Všichni
zúčastnění poslouchali s velkým nadšením
vtipné vyprávění. Další zdařilou akcí bylo
hudební odpoledne s harmonikou, při kte-
rém jsme si připomněli pověsti našeho
kraje. Povídání plné hudby, spojené s pre-
zentací obrázků a doprovázené nápaditým
komentářem, nám přiblížilo známé či za-
pomenuté skutečnosti z pověstí tohoto
kraje. Lidoví podkrkonošští muzikanti „Po-
hodáři“ nás přišli potěšit již podruhé. Jak
minule, tak ani tentokrát nás nezklamali a
jejich vyprávění bylo zajímavé a originální.

Začátkem března naši senioři navštívili
místní divadlo, kde zhlédli divadelní před-
stavení Noc na Karlštejně. Byl to pro ně
opravdu svátek. „Představení bylo okouz-
lující a vystoupení herců bylo srovnatelné
s originálem, byl to zážitek, za který moc
děkujeme,“ svěřila se nám jedna účastnice.

Nezapomínáme ani na pohybovou akti-
vitu seniorů, vždyť několikrát do týdne se
scházíme ve společenské místnosti při pro-
tahovacích a kondičních cvičeních. Vese-
lou formou pomocí různých cviků
procvičujeme také paměť.

Naše pečovatelská služba zajišťuje také
tísňovou péči u téměř 80 klientů v Červe-
ném Kostelci a okolí. Díky tomuto zařízení
zajišťujeme bezpečí svých klientů, kteří si
mohou v průběhu 24 hodin přivolat pomoc
v případě nějakého nebezpečí či zhoršení
zdravotního stavu. Pečovatelka má i večer
u sebe služební auto a v případě potřeby
vyjíždí kdykoliv ke klientovi. Pouze pokud
potřebuje pečovatelka pomoci, tak od 18 –

6 hodin, může požádat o spolupráci měst-
skou policii. V roce 2014 pečovatelky
uskutečnily 99 výjezdů, a to v případě pádu
seniora, nevolnosti, zhoršení zdravotního
stavu apod.

Kromě jiných pečovatelských služeb za-
jišťuje naše pečovatelská služba rozvoz
obědů z hospicové kuchyně. Rozvážíme tři
druhy jídel, různé diety či mletou stravu.
Pečovatelka doveze oběd přímo do bytu
klienta (až na talíř) a v případě potřeby za-
jistí i krmení. Pokud potřebujete tuto
službu, kontaktujte pečovatelky na č. tele-
fonu 491 465 327.

Text i foto: 

Lenka Vlčková

Kalendárium akcí
Městské kulturní středisko

Africká královna
Úterý 14. dubna od 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Představení v rámci divadelního předplatného

Těžko by se hledal nesou-
rodější pár, než jsou oni dva…
On, ostřílený lodník, který už
prožil na své lodi Africká krá-
lovna kdeco, a jediné, po čem
touží, je v klidu a v závětří uží-
vat života. Ona v závětří pro-
žila celý svůj dosavadní život.
Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží po ničem jiném
než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spo-
řádané středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou
spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele…

Humorný i dramatický příběh z Afriky uprostřed 1. sv. války.
Hrají: Rose – Linda Rybová, Charlie – Hynek Čermák
Vstupné: 350, 330, 310 Kč, v předprodeji v IC Č. Kostelec.

Čaj o páté
Neděle 19. dubna, od 14 do 18 hod. – Grafoklub
Srdečně zveme nejen starší generaci na vychutnání si klasického

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

Termíny příštích setkání: 31. 5., 28. 6., vstupné: 45 Kč.

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

dubna 2013 a díky široké základně posluchačů této televize si za-
čala získávat své posluchače a příznivce. Vydala tři nosiče svých
vlastních písniček, které čerpají svou látku ze života tak, jak život
jde. Jsou smutné i veselé a každý si v nich najde kousek svého pří-
běhu. 

Vstupné: 150 Kč v předprodeji v IC v Červeném Kostelci.

Postupová přehlídka 

dětských skupin scénického tance

Čtvrtek 9. dubna od 13 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Pořádá Impuls, centrum podpory uměleckých aktivit ve spolu-

práci s MěKS Červený Kostelec za finanční podpory Královéhra-
deckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Postupová přehlídka 

dětských folklorních souborů

Sobota 18. dubna od 13 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Pořádá Impuls, centrum podpory uměleckých aktivit ve spolu-

práci s MěKS Červený Kostelec za finanční podpory Královéhra-
deckého kraje a Ministerstva kultury ČR.
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Městské kulturní středisko

Jak to bylo s Růženkou
Čtvrtek 23. dubna od 18 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Žáci ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci připravují divadelní

hru Jak to bylo s Růženkou v úpravě a režii Sylvy Pavlíkové. 21.
a 22. dubna v 8 a 10 hod. pro školy a 23. dubna v 18 hod. pro ve-
řejnost.

Hrají: Královna – Anna Nejmanová, král – Vojtěch Svoboda,
princezna – Magdalena Kukulová, princ – Jakub Faltys, Jablkoň –
Tomáš Kulda, komoří – Jan Kajamder, šašek – Dominik Wegrzyn,
sudičky – Barbora Piskorová, Magdalena Regnerová, Šárka Bo-
háčková, Karin Celbová, Kamila Šimková, Veronika Žďárská, Ža-
neta Bejrová, Jana Hlaváčová, Dominika Nováková, Tereza
Jiránková, Karolína Drtinová

Housle: Magdalena Regnerová, zpěv: Žaneta Bejrová, Jana Hla-
váčová, Magdalena Kukulová (pod vedením Jiřího Kožnara)

Text sledují: Veronika Žďárská, Kamila Šimková, Karolína Drti-
nová, masky: Miroslav Čermák, kostýmy: Marcela a Ola Labíkovy,
návrh scény: Ladislav Jančík, technika: Divadla J. K. Tyla

Základní umělecká škola

Fakulta umění a architektury TU Liberec

Kemp Brodský

Na Broďáku se otvírá
Po vcelku příznivé zimě tu máme zase jaro. Sluníčko se na nás

směje, příjemně nás do zad hřeje, a láká nás do svěže zelené pro-
bouzející se přírody. 

20. narozeniny MC Metuje

Zahájení 20 let Brodíků na Broďáku

Setkání vodních modelářů

10.–12. dubna
Tento víkend vás pozveme

hned na několik akcí. Tou nej-
větší akcí bude společná
oslava dvacátých narozenin
našeho místního musherclubu
Metuje (jednoho z největších
a nejaktivnějších musherclubů
v ČR) spolu se zahájením ju-
bilejního výročí dvaceti let Brodíků na Broďáku. Tento víkend budou
k vidění opět krásní a poslušní psi s jejich nadšenými a obětavými
majiteli, hrát bude hudba a pobavit se budete moct při hře Kdo s
koho. Ve stejném termínu se na Broďák sjedou také vodní modeláři
z celé ČR, aby se pochlubili a na vodní hladině předvedli, co nového
přes zimu postavili. Lodě různých tvarů, rychlostí i velikostí budou
brázdit vodní hladinu od pátečního odpoledne až do neděle. 

Rybářské závody
24.–26. dubna
O tomto víkendu dorazí na Broďák 60 rybářů z celé ČR, aby

změřili rybářské síly v 48hodinovém maratónu v nonstop lovu ryb. 

Čarodějnice na Brodském
Čtvrtek 30. dubna od 16 hod.
Měsíc duben zakončíme již tradičním pálením čarodějnic na Bro-

ďáku. Odpolední program pro děti začne od 16 hod. Těšit se můžete
na hry a soutěže se sladkými odměnami i na magické čáry a kouzla
zkušených čarodějů a čarodějnic. Nezapomeňte přijít náležitě oble-
čeni. Všichni čarodějové a čarodějky mají vstup volný a budou ná-
ležitě odměněni. Večerní program pro ty starší a dospělé děti začne
od 20 hod. Letos jsme pro vás připravili velkou plážovou diskotéku
se světelnými efekty a s hudbou pro každého. A jako bonus tohoto
kouzelného večera bude pekelné ohnivé vystoupení. Aktuální ka-
lendář všech akcí i s termíny najdete na www.campbrodsky.cz.

Přejeme vám jaro plné slunce, zdraví a dobré nálady. Vaši Brodíci

Velikonoční koncert 

červenokosteleckého symfonického orchestru

Neděle 19. dubna v 18 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Přijďte se zaposlouchat do slavných skladeb světových autorů

Mozarta, Schuberta, Rossi-
niho, Strausse, atd. Spoluú-
činkovat budou i komorní
orchestr a smyčcový soubor
ZUŠ. Pořádá: ZUŠ a Sdružení
rodičů, přátel a dětí při ZUŠ. 

Vstupné: 90 Kč, děti 40 Kč.
Předprodej v IC Č. Kostelec.

Připravujeme

Pěvecký sborový koncert Májový čtyřlístek

Sobota 2. května v 18 hod. – kostel Církve čs. husitské 
Účinkují dětské pěvecké sbory Sluníčko a Červánek – sbormistr

Eva Kubečková, klavír Jaroslav Kubeček a vzácní hosté: DPS Os-
mina a Rezonance z Třebíče – jedny z předních dětských sborů
v republice. Sbormistr Helena Nechvátalová-Válová.

Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti a důchodci 30 Kč
Srdečně zveme na krásný dětský sborový zpěv s jarním náde-

chem a pohodou.
Pořádá: ZUŠ a Spolek DPS Červánek a Jitřenka

Bydlet v centru Kostelce?
6 návrhů, 6 ideálů, 6 studentů, 6 snů, 6 názorů, 6 řešení

Prezentace v pátek 10. dubna v 18 hod. – výstavní síň MěÚ
Výstava 10. až 19. dubna (tamtéž)

Projekty připravila Fakulta umění a architektury z Liberce, ate-
liér Ing. arch. Radka Suchánka Ph.D a Dott. Ing. arch. Petra Janoše.
Výstavu pořádá ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
Červený Kostelec a Okrašlovacím spolkem Kostelec.
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Výstava Velikonoce u nás a za hranicemi
28. března – 6. dubna – výstavní síň MěÚ
Přijďte si prohlédnout sbírku kraslic paní Anny Rusové z Čech,

Moravy a Slezska i ukázky kraslic ze zahraničí. Výstavu doplňují
panenky v dobových krojích. Otevřeno denně (9–12, 13–17 hod.).

Výstava současných malířů a grafiků 
z Červeného Kostelce

23. dubna – 3. května – výstavní síň MěÚ
Cílem výstavy je zmapovat současné malíře a grafiky z našeho

regionu a představit jejich tvorbu. A jelikož jsme zjistili, že malířů a
grafiků je v Kostelci opravdu hodně, rozdělili jsme výstavu na dvě
části. Navazující část pak bude organizována v podzimním termínu. 

Koncert dua Tara Fuki
Sobota 11. dubna od 19.30 hod. – kostel Církve čs. husitské 
Info: 603 174 510

Pálení čarodějnic
Čtvrtek 30. dubna od

16.30 hod. – hřiště za sekyr-
kárnou

Program: 16.30 hod. hry
pro děti, 17 hod. občerstvení,
od 18 hod. vystoupení kouzel-
níka, od 19 hod. zapálení ohně.

SDH Horní Kostelec

Kino Luník 3D

Prodejní zahrada Trees

Filmový klub: Truman show
Úterý 7. dubna od 19 hod.
Novinka v naší prodejní zahradě – první filmový večer v pro-

storách kavárny a vynikající Jim Carrey ve filmu Truman Show.
Od dubna pro vás budeme každé úterý v podvečer promítat nejza-
jímavější díla světové kinematografie. Vstupné dobrovolné.

Swingsextet Náchod s Lee Andrew Davisonem
Sobota 25. dubna od 19 hod. – Prodejní zahrada Trees
Swingsextet Náchod hraje převážně swing 30. a 40. let, z části di-

xieland v tzv. chicagském stylu a skladby z repertoáru známyćh jaz-
zovyćh velikánů: D. Ellingtona, C. Basieho atd. Opírá se známá
jazzová témata a dává velky ́prostor sólistům pro improvizovaná sóla.

Stejně jako před dvěma lety u nás v zahradě kapela vystoupí
s americkým zpěvákem a muzikologem Lee Andrew Davisonem. 

Vstupenky u nás v zahradě nebo na www.kupvstupenku.cz.
V případe nepřízně počasí se koncert přesouvá do Divadla J. K. Tyla.

Více informací najdete na www.prodejnizahrada.cz nebo na
www.facebook.com/kavarnatreescoffee.

Program kina

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
2. čtvrtek v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 122 minut 
Komedie navazující na Báječný hotel Marigold.
Ten se stal útočištěm sedmi potrhlých penzistů. 
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

POPELKA
4. sobota v 17 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 105 minut 
Pohádka /o dívce, která se stane ze služky královnou. 
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 100 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 7
4. sobota v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 120 minut 
Další díl série je věnován památce P. Walkera.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

CHAPPIE
7. úterý v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 121 minut 
Chappie – první robot se schopností myšlení a cí-
tění. Snímek od režiséra filmů District 9 a Elysium.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

GHOUL
9. čtvrtek v 19.30 hod.
ČR / 2015 / film ve 2D / české titulky / 86 minut 
Příběh o zločinci – kanibalu Andreji Čikatilovi. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ZVONILKA 
A TVOR NETVOR | 3D
11. sobota v 17 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 76 minut 
Další příběh Zvonilky o přátelství s tvorem Netvorem.
Mládeži přístupný, vstupné: 130 Kč

VYBÍJENÁ
11. sobota v 19.30 hod.
ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 135 minut 
Komedie podle bestselleru M. Viewegha. Hrají:
Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer
ad.
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 7
14. úterý v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 120 minut 
Sedmý díl série je věnován památce Paula Wal-
kera.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

NEUTEČEŠ
16. čtvrtek v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 100 minut 
Prožijte nejděsivější nezávazný sex. Horor, jehož
příběh dává smysl.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU | 3D
18. sobota v 17 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 84 minut 
Budou dělat vlny v našem světě. Příběh mořské
houby, která nosí kalhoty.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč

NOČNÍ BĚŽEC
18. sobota v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 114 minut 
Produktivní zabiják se musí během noci správně
rozhodnout, aby se neocitl na špatné straně
zbraně.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč

LOVCI A OBĚTI
21. úterý v 19.30 hod.
ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 104 minut 
Akční thriller inspirovaný skutečnými příběhy,
které se můžou dotýkat každého z nás. Hrají: Mar-
tin Kraus, Tomáš Hanák, Marek Vašut a další. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč

S TVÁŘÍ ANDĚLA
23. čtvrtek v 19.30 hod.
GB, I, ES / 2015 / film ve 2D / české titulky / 101 
Film inspirovaný skutečným příběhem zavražděné
studentky. Snaží se prozkoumat, proč je veřejnost
tak posedlá násilím a proč nás tolik fascinují
vraždy.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ | 3D
25. sobota v 17 hod.
FR/ 2015 / film ve 3D / české znění / 85 
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v ob-
ležení Římanů. Celá?!? Ale kdeže!
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč

FOTOGRAF
25. sobota v 19.30 hod.
ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 133 minut 
V příběhu volně inspirovaném osudy světozná-
mého českého fotografa Jana Saudka.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

AMERICKÝ SNIPER
28. úterý v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D /české titulky / 133 minut 
Akční film o nejobávanějším ostřelovači v ději-
nách USA.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč
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ZKO Č. Kostelec – Špinka

Psí školička
Od 12. dubna

Lekce budou probíhat 1× týdně v neděli na
cvičišti v Zábrodí a jsou určeny pro všechny,
kteří dosud se psem necvičili, 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 info a přihláška na e-
mailu prachaticka.aneta@gmail.cz nebo
na tel. 724 545 725, 604 644 891.

Cena kurzu: 800 Kč 
Pozor – počet účastníků kurzu je limi-

tován. Je třeba se přihlásit!

Kurzy, volný čas

Městské kulturní středisko

Ivo Krejčíř

Taneční klub Twist

Hodiny společenského tance 

pro manželské páry

Vyučujeme budoucí i stávající manžel-
ské páry. Pokud se vám blíží svatba a
chcete se zdokonalit ve svém dosavadním
tancování, nebo se jen tanci chcete rekre-
ačně věnovat, neváhejte nás kontaktovat.
Těšíme se na vás!
Kontakt: tk-twist@email.cz, 776 520 317

Kroužek společenského tance
Chcete se naučit tančit? Připojte se do

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

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

Pondělí 17–19 hod. a středa 16.30–18

hod.

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

Sobota 25. dubna (start od 7 hod. po

celé dopoledne) – od sokolovny
V sobotu 8. května 1976 se sešlo před

Divadlem J. K. Tyla v 8 hod. ráno 440
účastníků 1. ročníku Hadařská 25.

Že nebyla velká účast náhoda nebo jen
zvědavost na něco nového, ukázal druhý
ročník s účastí 568 pochodníků a na start
3. ročníku přišlo dokonce 671 příznivců
zdravého pohybu v přírodě. Od čtvrtého
ročníku se Hadařská 25 rozšířila o trasu 10
km, a tak se mohly na pěknou procházku
vydat celé rodiny včetně malých dětí. Trasy
tohoto oblíbeného turistického pochodu se
každý rok měnily a pravidelní účastníci po-
znávali vždy o kousek víc krásné přírody v
okolí našeho města. Od 30. dubna 1994,
kdy byl pořádán 19. ročník, byla rozšířena
nabídka pěších tras o 18 a 35 km a zároveň
jsme potěšili příznivce rozvíjející se cyklo-
turistiky, jelikož od tohoto roku jsou zave-
deny také cyklotrasy 35, 50 a 75 km.

Léta plynou a máme tu rok 2015, a ač je
to skoro neuvěřitelné, také 40. ročník Ha-
dařské 25, která již počtyřicáté přispívá ale-
spoň trochu k dobrému jménu našeho města.

V letošním roce jsou všechny trasy smě-
rovány k řece Úpě, a tak účastníci pěších
tras podle zvolené délky 12, 18, 25 nebo 35
km mohou projít přes Krákorku, Rtyní,
Úpicí, Libňatovem, Křižanovem, Litoboří,

Havlovicemi,
B o u š í n e m ,
Č e r v e n o u
Horou, Mstětí-
nem a Olešnicí.
Všichni ale bez
rozdílu zvolené
délky svého
putování mají
při cestě jedno
společné místo, kterým projdou, a tím je
Slatinský most, pod kterým dostane každý
účastník občerstvení.

Cyklisty zavedou letos trasy podle zvolené
délky 30, 50 nebo 70 km do Řešetovy Lhoty,
Studnic, Starkoče, Šonova, na hráz Rozkoše,
Malé Skalice, Ratibořic, Slatiny, Hořiček,
Křižanova, Libňatova, Havlovic. Společné
místo jako u pěších tras bude pro všechny
pod Slatinským mostem s občerstvením.

Tímto zveme pamětníky, aby si zavzpo-
mínali na předchozí ročníky, i nové úča-
stníky všech věkových skupin na 40.
ročník Hadařské 25. 

Startovné je 30 Kč, pro členy KČT a děti
20 Kč. Cíl je do 17 hod. také u sokolovny, kde
každý účastník obdrží diplom za absolvování
pochodu. V cíli pochodu bude také možnost
zakoupení výroční turistické známky a turis-
tické nálepky, které budou ke 40. ročníku H–
25 vydány.

Na hojnou účast
našeho tradičního po-
chodu se těší pořáda-
jící KČT Č. Kostelec.

Zdrávi došli, O. R.

Klub českých turistů

40. hadařská 25

Řízené meditace
Mgr. Ivo Krejčíř vedle mluveného slova

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

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

Termíny: čtvrtky 9. a 23. 4., 7. a 21. 5.,
4. a 18. 6., místo: městská knihovna, začá-

tek: 18.30 hod., cena: 120 Kč/90 min

Kouzlení z papíru
Každé úterý (7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4.)

od 16 hod. – malý sál Divadla J. K. Tyla
Městské kulturní středisko ve spolupráci

s Muzeem papírových modelů otevírá krou-
žek určený (především) dětem, které mají
chuť tvořit z papíru. Důraz bude kladen na
individuální rozvíjení tvořivosti každého
účastníka kroužku a na cvičení nejen jemné
motoriky, ale především trpělivosti dítěte.
Těště se na různé techniky i různé druhy pa-
píru – origami, papírové modelářství a krea-
tivní tvorbu! Přijďte vyzkoušet, co všechno
jste schopni z papíru vytvořit!

Jednotlivé vstupné: 30 Kč

Ke 40. výročí po-

chodu byla vydána

výroční turistická

známka a nálepka 

(na obrázcích).

KČT doporučuje
4. dubna – Bílá u Bílého  
13. roč., KČT  Úpice  +  „Výstup na
vrchol“, sobota průchozí  kontrola 14–15
hod. Bílý kůl na Panské cestě
18. dubna – Okolo pevnosti Dobrošov 
24. roč., KČT Náchod + „Výstup“
start sobota 7–10 hod. nádr. ČD Náchod,
cíl do16 hod. chata na Dobrošově

Ke všem akcím budou bližší informace
zveřejňovány v klubové skříňce  na auto-
busovém nádraží.
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Prodejní zahrada Trees MaryDance

Výroba mýdel
Pátek 10. dubna od 16.30 hod.
Na tomto kurzu se naučíte vyrobit

mýdlo sami a z přírodních materiálů. V pří-
padě zájmu bude vypsán ještě jeden termín.

Kurzovné: 180 Kč + použitý materiál.

Večer plný pochutin
Pátek 17. dubna od 16.30 hod.
Na tomto kurzu se naučíte připravovat

netradiční občerstvení, čokoládové pra-
linky, domácí likéry a další pochutiny
z kvalitních surovin. Dostanete spoustu re-
ceptů a kuchyňských tipů, vyrobené pochu-
tiny si odnesete domů.

Kurzovné: 350 Kč

Truhlíky a balkonovky - promoakce
17.–18. dubna od 9 do 15 hod.
Jak na to s truhlíky a letničkami vám po-

radí obchodní zástupce firmy ZC – Jindři-
chův Hradec Ing. Zuzana Juranová. Přijďte
si pro radu a připravte se na letničkovou se-
zonu s předstihem. Předem si můžete ob-
jednat osázení vámi donesených truhlíků
nebo nádob vybraných přímo na prodejně. 

Floristická soutěž
Středa 22. dubna od 9 hod.
V prostorách naší zahrady se uskuteční

okresní kolo amatérské floristické soutěže
pořádané Českým zahrádkářským svazem.
Přijďte se podívat na práce floristů – stu-
dentů, najdete zde inspiraci v moderních
trendech floristiky a podíváte se, jak se
květiny vážou.

Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte se

podívat a vybrat si nebo jen posedět u la-

hodné kávy. Zahradníci a kavárníci

z Prodejní zahrady Trees

Pestrý duben
Duben, ještě za kamny budem. Naše akce vás zaručeně od kamen vyženou.

Akce: Vše v jeden den
Neděle 26. dubna – tělocvična Lhota
Program
9–10 hod.: Latino style (pro jednotlivce –
chacha, jive, paso doble, bachata, rumba,
samba)
10–11 hod: Port de bras (posilovací a ta-
neční hodina)
14–15 hod.: Zumba
15–16 hod.: Posilování, protažení a strečink
Cena: 4 hodiny/250 Kč, 1 hodina/80 Kč
Neváhejte, nebojte se – zvládnu to já, tak
vy taky… vše je uzpůsobené tomu, aby-
chom byly spokojené, vytančené a zkrátka
plné síly a jen parádní nálady… Takové
malé nedělní soustředění.

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

Aktivní dovolená v Itálii 2015 
plná pohybu, tance a zábavy
28. srpna – 6. září
Cena: 4650 Kč (do konce června)

Více info: 775 936 222,

www.marydance.cz, 

marydance@email.cz

Kurzy, volný čas

Přednáška pro těhotné
Středa 1. 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 salónku Háčka.
Přihlášky přijímá Markéta Šolcová (pon-
dělí až pátek od 8 do 16 hod.) na tel. 731
604 204 formou SMS nebo na
solcova@hospic.cz (jméno, příjmení +
počet osob) do 1 .4. do 12 hod.
Pravděpodobná cena přednášky: 100 Kč
(cena je závislá na počtu účastníků)

Červenokostelečtí ochotníci 

čtou dětem

Úterý 21. dubna od 16 hod.
Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče a os-
tatní zájemce na další čtení v mateřském
centru. Jak našli panenku, která tence pla-
kala z knihy Josefa Čapka  Povídání o pej-
skovi a kočičce
dětem přečte paní
Naďa Eflerová.
Po přečtení krátké
pohádky bude do
18.30 hod. zdarma
k dispozici herna
mateřského cen-
tra. Vstupné dob-
rovolné.

Letní petrolejová lampa z pedigu
Sobota 25. dubna od 15 hod.
Přijďte si vyrobit světlo k letnímu večer-
nímu posezení na zahradě, petrolejovou
lampu z pedigu. Lektorkou bude Jitka Hu-
dečková. S sebou: kleštičky, jehlici nebo
šídlo.
Přihlášky přijímá Markéta Šolcová (pon-
dělí až pátek od 8 do 16 hod.) na tel. 731
604 204 formou SMS nebo na
solcova@hospic.cz (jméno, příjmení +
počet osob) do pátku 24 .4. do 12 hod.
Cena za materiál: 80 Kč + kurzovné 70 Kč

O velikonočních prázdninách, ve čtvrtek
2. a v pátek 3. dubna, odpadají odpo-
lední zájmové kroužky. Velikonoční
pondělí 6. dubna – Háčko zavřeno!

Přejeme vám radostně prožité Velikonoce!

Příměstské tábory 2015
Využijte ještě příležitost k přihlášení na
letní příměstské tábory.
Přihlásit své děti na příměstský tábor mů-
žete v recepci Háčka (491 610 310, po–
pá od 8 do 12 hod.) nebo po–pá od 8 do
16 hod. na čísle 731 604 204 – i formou
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

Háčko

Ilona Krunčíková

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

hodu těla, jak si mnozí myslí. Kurz s I.
Krunčíkovou pokračuje každé úterý od 18
hod. v sále multifunkčního centra ve 3. po-
schodí městské knihovny do 28. dubna.¨

Kontakt
Informace u paní Krunčíkové, tel.

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

Kurz léčby a prevence bolesti 

zad a pohybového aparátu

Od 7. dubna každé úterý 18–19 hod.
– ZŠ V. Hejny  

Michaela Ječmínková, cvičitel ZTV a
metody SM systém.

Cena: 800 Kč / 10 lekcí
Přihlášky: Na pohodoukezdravi@email.cz
do 6. dubna nebo volejte 775 772 249, ka-
pacita 8 osob.

Michaela Ječmínková
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Kurzy, volný čas

AbunDANCE 

s Lenkou Šrejberovou

Lenka Šrejberová

Pátek 24. dubna v 17.30 hod. – multi-
funkční centrum v městské knihovně

Pozor - nový program pro ženy a
dívky!

Lenka Šrejberová – průvodkyně Tancem
Hojnosti, studentka dramaterapie, absol-
ventka kurzů expresivních terapií, terapie
tancem, hlasově pohybové terapie, aroma-
terapie a čerstvá držitelka ceny za herecký
výkon v inscenaci hry Konec dětí Divadla
A. Jiráska Úpice, udělené porotou na letoš-
ním divadelním festivalu v Červeném Kos-
telci. Věk ani předchozí taneční
(ne)zkušenosti nerozhodují!

Rezervace a informace na adrese l.srej-
berova@gmail.com , případně v městské
knihovně. S sebou vezměte sukni, šátek,
pití. K dispozici bude čaj a voda.

Vstupné: 100 Kč, další termíny 22. 5. a
19. 6. 

Rybářské závody
25. dubna nebo 16. května – Benešák

nebo Krčmařík
Z klimatických důvodů bude upřesněno

na webových stránkách červenokostelec-
kých rybářů http://mocrsck.xf.cz/ a ve
skříňce místní organizace.

Rybáři

Přednáška

O hradu Vízmburk

Čtvrtek 9. dubna od 16 hod. – multi-
funkční centrum v městské knihovně

V rámci této přednášky se budete
moci seznámit s historií i současností
hradu a jistě se dozvíte mnoho nového a
zajímavého o tomto ztraceném a znovu-
nalezeném hradu nacházejícím se v naší
blízkosti.

Akci připravujeme ve spolupráci se
Sdružením pro Vízmburk.

Vlastivědný spolek Tereza Kubečková

Anglický příměstský tábor 

na téma Angličtina hrou

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

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

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

Sport

Kadeřnictví Ok Visage

Celorepublikový Pohár mladých nadějí 

ovládl červenokostelecký Petr Vaněk!

V sobotu 14. března se v Olomouci
konal kuželkářský finálový turnaj Po-
háru mladých nadějí.

Do finále se probojovalo v každé žákov-
ské kategorii 16 nejlepších. Základní část
tvořilo 5 turnajů, kde žáci/žákyně sbírali
body za umístění a výkony. Do finále se
probojoval v kategorii starší žáci koste-
lecký hráč Petr Vaněk. Ten základní část
vyhrál s velkým náskokem, a i když ve fi-
nále nepředvedl nejlepší výkon, na udržení
první příčky to stačilo. Kategorie starších
žáků se zúčastnilo celkem 129 hráčů.

Petr si tímto vítězství ovšem také zajistil
start na Světovém poháru žáků v němec-
kém Speichersdorfu, které se koná 6.–8.
května na stejné kuželně, kde se po žácích
bude konat MS družstev dospělých.  

V tomto poháru mladých nadějí trium-
foval loni také náš hráč Daniel Bouda,
takže náš oddíl ukazuje skvělou práci
s mládeží. 

Lukáš Janko, foto: archiv 

kuželkářského oddílu 

(na fotce Petr uprostřed v bílém)

TJ Červený Kostelec – kuželky     TJ Č. K. – fotbal

Rozpis domácích utkání
Muži A – krajský přebor Votrok
11. 4. od 16.30 hod. – Jaroměř
Muži B – okresní přebor
5. 4. od 10 hod. – Hejtmánkovice
19. 4. od 10 hod. – Velichovky
26. 4. od 10 hod. – Broumov B
St. dorost – krajský přebor
11. 4. od 14 hod. – Týniště
26. 4. od 14.30 hod. – Rychnov
St. žáci a ml. dorost – krajský přebor
18. 4. od 9.30 a 11.15 hod. – Broumov
Všechna utkání se hrají na fotb. stadionu.

Připravujeme: Šachový turnaj 

O putovní věž starosty města

Sobota 16. května – podrobnější infor-
mace v květnovém zpravodaji.

Šachy

Vzdělávací kurzy
Rekvalifikační kurz kadeřník
Rekvalifikační kurz vizážista

Semináře
Účesové semináře – semináře jsou určeny
pro profesionální účely.

Semináře pro osobní využití
Seminář: Jak si vytvořit účes a pečovat o
vlasy doma? Jak si vytvořit skvělý make-
up? Co vám sluší a čeho se vyvarovat ve
stylu a odívání?
Bližší informace v Kadeřnictví Ok Visage
nebo na čísle 732 647 202. 
Web: www.okvisage.cz

Manové Přemysla Otakara

Dětský šermířský kroužek
V říjnu loňského roku vznikl v Čer-

veném Kostelci dětský šermířský krou-
žek pod vedením Skupiny historického
šermu Manové Přemysla Otakara o. s. 

Impulsem k jeho založení byly jarní
přednášky o historii s ukázkou zbraní na
prvním stupni Základní školy Václava
Hejny.  Mezi dětmi se tak nečekaně zvedla
vlna zájmu o výuku šermu. Manové se
proto rozhodli rozšířit své řady o nové „bu-
doucí nástupce.“  

Od 3. října se scházejí každý čtvrtek na
pravidelném tréninku v malém sále místní
sokolovny.  Z původních čtrnácti se ustálil
počet na devíti dětech a proto je ročník
stále přístupný dalším zájemcům, ve věku
od 9 do 15 let. Bližší informace pro pří-
padné zájemce na tel. 732 561 507 .
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Soustředění juniorů s Claudem Raluy
Poslední víkend v únoru se našim junio-

rům naskytla jedinečná příležitost zúčastnit
se tréninku s nejžádanějším francouzským
trenérem  pétanque Claudem Raluy.

Pod jeho vedením trénují nejlepší hráči
Francie i světa. Má školu pétanque, která
je nejlepší na světě a tréninková stáž v jeho
škole se pohybuje v desetitisících korun.

Komise mládeže vyjednala pro juniory z
Čech možnost tréninku s Claudem, které se ko-
nalo v Úněticích u Prahy dne 28.–29. února. 

Stolínští junioři vyjeli v plné sestavě a
doprovod jim dělali rodiče a trenéři klubu.

Nové poznatky získaly nejen děti, ale i
dospělí. Uvidíme, zda se nám podaří nové
metody přenést do našich tréninků. 

Sport

Reklama

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

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

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

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

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

SVATEBNÍ SALON 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

J. ŠPELDOVÁ 776 199 140 – Šití a úpravy oděvů

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

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

KAMENICTVÍ
Provádíme veškeré kamenické práce.
Jiří Smutný, Hronov, tel. 603 173 075

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

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

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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

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

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

České brambory na váš stůl. Brambory přímo od pěstitele
Farma Čapek Žernov. Otevřeno po–ne, tel. 605 829 295

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

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

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

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

TAUCHMANN – vnitrostátní a mezinárodní doprava
Letní slevy! Prodej písků, štěrků, drtí 

za výhodné ceny s dopravou i pro maloodběratele. 
Směs do chladičů a ostřikovačů.

Motorové oleje Repsol. Prodej cementu a vápna. 
Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.

Tel./fax 491 465 145, GSM 774 219 551,
777 219 541, 774 613 630

PRODEJ OVOCE LEXMAN OLEŠNICE 
nabízí SADBU JAHOD různých odrůd, zahradní substráty a

hnojiva a sazenice balk. rostlin. Otevřeno každý den. 
Info na tel. 603 337 867.

Pedikúra Klímová přestěhovaná do budovy Heliosu 
od 1. 4. 2015. Tel. 728 513 946

Pek Stolín
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Reklama

Společnost ZAFING, s.r.o. provádí a zajišťuje
kompletní inženýrskou činnost ve stavebnictví

• projektovou dokumentaci včetně projednání s dotčenými 
orgány státní správy (územní rozhodnutí, stavební 
povolení, změny užívání, kolaudační rozhodnutí apod.)

• autorizovaný stavební dozor
• zpracování rozpočtu stavby dle ÚRS - KROS 
• dodávky staveb včetně vybavení interiérů
• výběrová řízení na dodavatele stavby
• poradenství  v oblasti prodeje nemovitostí

Kontakt: ZAFING, s.r.o., Horní Kostelec 266, 
549 41 Červený Kostelec, tel: +420 602 464 420, 

e-mail: info@zafing.cz, www: zafing.cz

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů

chleba, různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek 
svatební (sváteční) koláčky.

Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené 
marcipánem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého 
papíru, modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové 

zdobení. (Dle přání zákazníka a možností.)
Nově zaveden prodej kávy Machiavelli a Lavazza, 

výběr z ovocných čajů.
Jsme tu pro vás po–pá 5.30–17.30 hod., so 6.30–10 hod.

Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.
Tel. 491 465 935, 777 766 776

Pronájem garáže v centru města. Tel. 606 746 070

Zahrada Janákovi 
pořádá ve dnech 1.–3. května dny otevřených dveří, prodej za

zvýhodněné ceny, těšíme se na vaši návštěvu. Janákovi

Knihařské práce O. Linhart
Havlíčkova 656, Červený Kostelec

Tel. 728 772 635, 602 177 185

Hospoda U Prouzů v Zábrodí vás zve na kančí, dančí a jelení
hody. 17.–19. 4. 2015 otevřeno od 11 hod.
Rezervace: 776 679 449 Bernard Jaroslav

KOSMETIKA KAVANOVÁ VĚRA
V Náchodské ul. č. 796, tel. 606 254 517

NADÁLE POKRAČUJE V PROVOZU!
Pouze masáže zde koncem dubna končí.

Ogar jízdní kola, Manž. Burdychových 1230, Č. Kostelec
Modely kol ROCK MACHINE 2015, 

APACHE elektokola, odrážedla a cykl. doplňky
K zakoupenému kolu doplňky zdarma 

v hodnotě 10 % z ceny kola. 
www.kola-ogar.cz, tel. 775 733 445

PRONÁJEM – HERNA BAR PLYNÁRNA
Kompletně zařízená provozovna k okamžitému pronájmu. 

Nulové zřizovací náklady. 
Informace na tel. 777 589 126, 608 145 451

Zveme vás k sousedům

Horní Rybníky Rtyně v Podkrkonoší

Cestománie
Sobota 11. dubna od 16 hod. – budova

Ob. úřadu v Horních Rybníkách
XIV. ročník cestopisných přednášek

a setkání cestovatelů. Výtěžek z akce bude
použit na úhradu školného a základních
potřeb indického školáka Daniela v rámci
charitního projektu Adopce na dálku
a Středisku rané péče Tamtam Praha – po-
skytovateli sociální služby rané péče pro
rodiny s dětmi se závažným postižením
sluchu.

Náchod

Dívčí válka
Středa 20. května od 19 hod. – Měst-

ské divadlo Dr. Josefa Čížka
Nejúspěšnější a nejhranější ze všech di-

vadelních her v České republice. Jeho
atraktivnost se skrývá především v lehkosti
žánru, nadsázce, využitých tématech a také
v hereckém obsazení.

Vstupné: 420, 400, 350 Kč. Předprodej
v IC Červený Kostelec.

Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech,
Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Roman Ska-
mene ad.

Koncert Jazz Generation
Pátek 17. dubna od 19 hod. – kino na

Rychtě 
Koncert desetičlenné hudební formace

hrající jazz, swing, latin, funk, fusion a další
styly v originálních a barvitých aranžích.
Možnost občerstvení během koncertu.

Vstupné: 100 Kč, předprodej od
1. dubna na matrice MěÚ Rtyně v P.

Konec 2. sv. války na Úpicku
Středa 22. dubna od 18 hod. – kino na

Rychtě 
O vzniku stanného práva v Úpici

a okolí, SS-Schulle na ZŠ Lány, vraždění
v Úpici a Havlovicích, cestě rukojmích
z Batňovic do Rtyně, zatčení Turka
a Kuldy ve Rtyni a jejich popravě umuče-
ním v Úpici bude povídat a k tomu promí-
tat fotografie Josef Cabadaj. Přednáška se
koná v rámci 70. výročí konce 2. sv. války. 

Vstupné: 40 Kč

Dva tovaryši
Sobota 25. dubna od 16 hod. – kino na

Rychtě 
Divadelní zpracování pohádky v podání

Divadla Rtyně. Vstupné dobrovolné.

5. krkonošský veletrh
1.–2. května – Společenské centrum

UFFO. 
Otevřeno: Pátek 9–18, sobota 9–17

hod.
Vzhledem k jarnímu termínu konání nese

veletrh výstižný podtitul Stavíme, bydlíme. 
Web: www.omnis.cz.

Trutnov

       Velké Poříčí

Josef Červinka: 

Krajinomalby, zátiší

1. dubna – 20. května – Galerie 102
Vernisáž se uskuteční ve středu 1. dubna

od 18 hod.

Výstava bude otevřena v pondělí 9–11
a 13–18 hod., ve středu 8–11 a 13–18
hod., ve čtvrtek 13–18 hod. a v pátek 8–
11 hod.

Koncert Annabase
Sobota 25. dubna ve 20 hod. – sál

obecního domu Velké Poříčí
Koncert funk-jazzové kapely z Police

nad Metují.
Vstupné: 100 Kč



P� �ěta�va�e�� �e�e�� j��� �ůst���� uc���� p�má��� ��� . J�n� Krato����l�. 
Ak�� zač�l� � p������ pa��ý�� ���� �k�l���, k�� p�l���� ��ě���� ��. � ���. ��� . Pe�� P���� .

„Ch��� �y�� po��k�va�  �����n�kos���e����� �������, ��ot ��� t���� �i�� , c� �ho�� n� �ut� �����í���, 
�e�ho�� n� žá�n�� ��n��!“ 

��e�� �� ��� ��k�vač��  ��ed�ed� V����h� s������� �ý�hodo�e��ý�� ��va������� Saš� G�eg��.

Pě�i��n�� �l��nos� �ý�hodo�e��ý�� o��� ���� �� z� n��� . Z� č��nác�� ��� n���n�v�� ��kt�r��� �b�� 
n� ��lostá��� ��va����� �����í��� ��� T�� ����� �S T��A���S Če�k� T��b�v�.

…� ���h�� �r� H��� , m� p����k� � pod��� D�va�����h� ����� Vr��l��� . P� �k�n���� s��� ��h� ��e���h� �k�� �� �ět��n� ��ít���ý�� ��e����l� d� m���h� s��� D�va�l� J. K. T�l�, 
k�� j��� �� m���� �r���é�n�u� ��ma�i�k�� �ýst���. 

V �l����� s��� ��va�l� �� � �r����l� �e�ed� � hos�� (n� ������ p��. M�� �� V�ň�����).

D�l�� ��� ��� o�b���í�� d�p��u���� n� ��lostá��� �����í��� (t���� ���i�� účas� �� V����� �u�� �eš�� �i��ut�v�n�). 
P���� �r�� ��� K��e� �ě�� o� ��i��ý�� o��� ����…

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

L�b���� V�n�rá���: Č����n�kos���e�k� zad�

Fot �: Iv� Mi�k��

Vzá��� hos� �r������� � �r��� ����r�l� Krato����l� � o�h���� ��h� n�v�� n��r���� �e���. 
P� � z����l� n� po�es� ��� . Krato����l� �e�ko�l���n�k� ���n� � �es�n� s��v�.

J�� Ku�����: ��� p��i���

Fot � n� �ét� s�r���: T�má� K��� 



Ti����� s�r�n�: J���� ������ �� �u�� Č������ Kos���e� ���ra� � d�l�í�� �ě�� �e�e��? 
V�já��i� �� � n����� s�ra�e�i���h� �l��� �ěst� �u�e�� mo�� �� s��e�� 8. ���n� o� 16.30 ho�. 
� m���� s��� D�va�l� J. K. T�l�.
S����� � d���� čás�� s�r���: M���n��� � �k�� V�p����k� n� ��� . J�n� Krato����l�.
Za��� s�r�n�: V� č��� �� 9. ���n� �� � D�va��� J. K. T�l� u��u�e��� d�l�� ro���� pos��p��� ���-
��í��� �ět��ý�� ������ s���i���h� t�n��. D�ž�� p�l�� �����n�kos���e���� t��e������ � t��e���-
���!
Fot �: T�má� K��� 

�ERV�����ST�LE��Ý �P�A����J

Vydává město Červený Kostelec.
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Kontaktní informace v QR kódu

Zrcátko měsíce
Radnice informuje
Společenská kronika

Kalendárium akcí
Sport
Knihovna
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