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V. H����. Tra�i��� ud�los�� � k�n�� ����n� �. 1942 n� K�n��ná�� ��� ��������� ���m� 
n� �ís�� p��ě���� �. Ant���� B�r�y�� .
S����� � d���� čás�� s�r���: V m���� s��� D�va�l� J. K. T�l� ��� ��edst���� �����nos�� � �ro�i�-
�ut�v�� n���� s�ra�e�i���h� �l��� r��v��� �ěst�.
Za��� s�r�n�: N� B�hda���� �� � s��� � 16. ��ě�n� o� 9 ho�. u��u�e��� d�l�� ro���� p�h��� 
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V ú���� 31. ����n� �� �e����í�� ho��ná�� ��ůs���� n� řa�� �ís� Č������h� Kos��l�� � ������ž��h� �k��� 
����� �� ��� ����� �í��.

�1. ���n� �r����l� – � �n���ra������ �ros��e�� S��e��� �k��� o�����, ������ � �k�n����� – ���. � m�-
�r��� . De�e� z������� �� ��� ��� n�u��l�, j�� ��r���� ��rac�va� p������ � �y�v��i� �� � ��� �����.

Měst�k� ���h��n� u�p�řád�l� �� ����� p�l����� ����n� č���� � ���� B�e�i�l�v� Ka��� � ��h� ��v��ý�� a�����-
�e�� . O �k�� � �u��n�i�k�� a�mos��r�� ��� ����� z����.

N����� s�u��n�� �r��i��k���� n� m��n�� zást���� �rost��� �ut��us���h� ná�r��� 
� �������� �r��na�� �lo��� j��� �� m���� � ����� �r���é�n�u� �� �ýst���� ���� M�Ú.

Ve��� Š����� �í�� �ho��� t��� ��k���� s�r��� n� ���ý�� �ís�e�� . Je��� � ����� pa�� � n� ������i�� , 
k�� h� ���r���� �ed�u�� �l�� (��� �ot � ��r�v�). N�hod� �� naš�ěs�� ��e�l� ��� �r����� .

D�� � �����ý�� ����� �� �k���� �í����� n�� �m����� po��va� ��, � j��ý�� �rost�rá�� v��� k���k��� �u�h���� 
��ě��. Jí�l� ���� �r���� p���� �r� ž���, ��� ���� �� �� ���e�na� � kd�k���� ����.

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

M�lo� Kn�p�v���: Au�. ná�r��� n��e���

Fot �: T�má� K��� , �ot � � m��r���: V�r� Š�ů�k�v�

Do�l�v� pa���� u��l�� ��e��v��� � ��e��� ����� � ������� Š���k�, k�� �ká��� n� 50 s�r���. 
Od�u� t��� po�h����� �yt� ������.

D�n� H� m�n�v�: J�r� � Č������� Kos��l��

Fot � n� �ét� s�r���: �r���� Je��� �� p�ž���� o��r��� �I
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Radnice informuje

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

Slovo starosty města
Hezký májový den.
Je tu další měsíc a tentokrát slovy kla-

sika ten lásky čas. Věřím, že i vy jste si
našli svou rozkvetlou třešeň pro májový
polibek.

S ohlédnutím přes rameno do měsíce
dubna vám přináším další informace
z mého profesního života. 

Duben pokračoval v po-
dobném tempu jako před-
chozí měsíce a myslím, že je
opět o čem psát. Otevřeným
tématem je stále střední
škola. Po odvrácení sloučení
této školy s hronovskou jsme
udělali další krok směrem
k potřebám regionálních a
hlavně místních zaměstnava-
telů. Pan ředitel školy pod
společnou záštitou střední
školy a města zorganizoval
setkání nejen textilních, ale i ostatních re-
gionálních zaměstnavatelů, vedení střední
školy, představitelů státních institucí a ve-
dení města v prostorách školy. Účelem
bylo představit školu zaměstnavatelům a
vytvořit společnou koncepci oborového
směřování. V rámci mého vystoupení ve
společné diskusi  jsem se snažil vysvětlit
pozici města ve společném propojení po-
třeb zaměstnavatelů, občanů našeho
města, střední i základní školy se zámě-
rem, abychom si uvědomili, že se všichni
navzájem potřebujeme a bylo by dobré
úzce spolupracovat. Po několikahodinové
páteční diskusi jsme našli dle mého ten
správný směr oborového směřování školy
ke spokojenosti zaměstnavatelů, města a
hlavně vás, rodičů možných budoucích
studentů této školy. Věřím, že v dalších le-
tech vás, kterým budou děti vycházet ze
základní školy, přesvědčíme o výhodnosti
studia na této škole s návazností na kon-
krétní pracovní uplatnění u blízkých za-

městnavatelů. I pomocí zpravodaje vás
budeme informovat o změnách a směrech
této školy s jasnými cíli jak v oblasti tex-
tilní, tak v oblasti technické. 

Další významnou událostí byla moje ná-
vštěva jako představitele města v rámci 
návštěvní skupiny Oblastní charity Č. Kos-
telec v našem partnerském městě Küsnacht

ve Švýcarsku. Díky této návštěvě jsem měl
možnost seznámit se s představiteli tohoto
města, s jejich systémem řízení, společen-
skou úrovní a občanskou vybaveností. Té-
matem byla péče o seniory a pomoc této
skupině nejstarších z nás. Jednoduše ře-
čeno, senioři se v tomto bohatém městě ne-
mají čeho obávat. Na druhé straně musím
konstatovat, že péče prováděná oblastní
charitou nezaostává, a dovolím si tvrdit,
v některých službách představenou péči
předbíhá. 

Jediné pozastavení přece jen udělám.
Dlouho jsme nejen v naší české skupince
diskutovali o individualismu jedince ve
švýcarské společnosti v porovnání s naším
modelem tradiční rodiny.  Na jedné, švýcar-
ské straně, stojí plně respektovaný jedinec,
který není nikým omezován a ani moc ne-
zasahuje do prostoru jiného jedince i
v rámci rodiny, který nakonec žije ve stáří
sám – např. v domovech pro seniory. Na
druhé stojí model rodiny s jistým individu-

álním omezením a nutností tolerance k dal-
ším členům rodiny, ale se vzájemnou odpo-
vědností a osobní pomocí, když ji někdo
z rodiny potřebuje. Otázka, zda je jeden či
druhý model vhodnější, vyvstává přede-
vším v případě nejstarších členů rodiny.
Odpověď nechávám k posouzení každému
z vás. Osobně  se přikláním  k domácí péči

a dovolím si použít slova paní
Valerové (Oblastní charita ČK
– domácí hospicová péče).
Když stěhujete starého člo-
věka, je to stejné, jako když
přesazujete starou kytku, také
to těžko snáší.

Dále bych se rád zmínil
o nově vzniklé komisi archi-
tektury urbanismu a rozvoje
města jako iniciačním a po-
radním orgánu rady města.
Snažili jsme se přizvat odbor-

níky z oblasti architektury, urbanismu, vý-
stavby, dopravy, umění, životního prostředí
a geografie. Od začátku dubna se pravi-
delně ve čtrnáctidenních intervalech potká-
váme u společného stolu. Z prvních
schůzek mám velmi dobrý pocit, skupina se
postupně rozrůstá o další odborníky, kteří
chtějí ve svém volném čase našemu městu
něco ze sebe dát. Rád bych touto cestou čle-
nům této komise poděkoval a budu se těšit
na další spolupráci.

Závěrem mi dovolte, abych vás pozval
na vzpomínkovou procházku k příležitosti
sedmdesátého výročí konce druhé světové
války, kterou pořádá klub českých turistů ve
spolupráci s městem Červený Kostelec. Za-
čátek akce je v pátek  8. 5. ve 13 hod. na au-
tobusovém nádraží. Bližší informace
najdete na str. 17.

Přeji vám všem hezký májový čas, dob-
rou náladu a nezapomínejme na naše rodiče
a prarodiče.

Rostislav Petrák

Opravy na zdravotním středisku vstupují do druhé fáze. 
Provoz ordinací bude omezen

Stavební práce na budově zdravotního střediska vstupují 1. května do druhé fáze,

kdy proběhne plánovaná výměna oken, dveří a zateplení budovy. Z toho důvodu

bude zcela uzavřen nebo omezen provoz některých ordinací, a to na nezbytně dlou-

hou dobu, v následující dny:

Počet oken
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PÁ 1. 5. lékárna
SO 2. 5. Bělobrádek Doucha
NE 3. 5. Doucha chodba 1.NP B
PO 4. 5. Rýznarová Korbelová Přibyl 1.NP B sociálky 1.NP B kanceláře 1.NP B
ÚT 5. 5. Maier Krátká Flašarová soc 2.NP A sociálky 2.NP B sociálky 3.NP A

ST 6. 5. Nývlt Přibyl. 2.NP Vít byt domovníka Marešová
ČT 7. 5. Erlebachová Vít byt domovníka Hanušová Chodba 2.NP B
PÁ 8. 5. Rehabilitace Visus
SO 9. 5. Optika Kocián Rousek Chodba 2.NP B
NE 10. 5. 1.PP A 1.PP B
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Rozvoj Červeného Kostelce a výstavbu ve městě 

bude nově posuzovat komise architektury, urbanismu a rozvoje

Radnice informuje
Návrh strategického plánu města Červený Kostelec byl představen veřejnosti

Z iniciativy vedení města Červený
Kostelec se dne 8. dubna 2015 uskuteč-
nilo setkání s veřejností, jehož tématem
bylo projednání návrhu Strategického
plánu města Červený Kostelec, který by
měl být hlavním koncepčním dokumen-
tem rozvoje města v nejbližších přibližně
pěti letech.

Strategický plán město zpracovává od
počátku roku 2014. Do jeho tvorby je kromě
externího zpracovatele (společnost Výcho-
dočeská rozvojová s.r.o.) zapojeno vedení
města, jeho odborné útvary a komise i vo-
lení zástupci. Nedílnou a zásadní součástí
celého procesu je i zapojení veřejnosti, tedy
jak samotných obyvatel našeho města, tak i
organizovaných skupin a subjektů, které na
chod a rozvoj města mají významný vliv –
podnikatelů, příspěvkových a neziskových
organizací (spolky, sportovní oddíly, kul-
turní instituce apod.). Ti všichni měli mož-
nost se zapojit a ovlivnit představy o dalším
směřování našeho města prostřednictvím
rozsáhlého dotazníkového šetření, jež pro-
běhlo v červnu 2014. Stejně tak byla zej-
ména odborná veřejnost zapojena do
přípravy strategie v rámci jednání odbor-
ných komisí města. Setkání s veřejností tak
bylo jakýmsi vyvrcholením snah co nejvíce
zapojit do tvorby rozvojové koncepce města
jeho občany. 

Konání akce bylo s dostatečným předsti-
hem avizováno prostřednictvím informač-
ních kanálů města, osobně na něho zval své
spoluobčany i starosta města ve svých
sloupcích v Červenokosteleckém zpravo-
daji. Nyní lze hodnotit, že tato výzva se se-
tkala u našich občanů s odezvou. 

Na setkání jich dorazilo do malého sálu
Divadla J. K. Tyla více než padesát. To lze
hodnotit i s ohledem na zkušenosti z jiných
obdobných akcí pořádaných městem, ale i
ze zkušeností z okolí, jako slušnou účast
svědčící o tom, že lidem v našem městě není
jeho rozvoj lhostejný a že mají chuť přispět
svými nápady k jeho budoucí podobě.

Po uvítání a úvodním slovu pana starosty
pokračoval sled prezentací a informací za-
sazujících nejprve celou problematiku
tvorby a účelu strategického plánu do cel-
kového kontextu a pak již byly představeny
zásadní výstupy socioekonomické analýzy
města a dotazníkového šetření a dále pri-
ority, na něž se město hodlá v horizontu do
roku 2020 zaměřit. Těmi jsou oblasti: Infra-
struktura a životní prostředí, Hospodářský
rozvoj města, Kvalitní život ve městě a ko-
nečně Správa města.

Vyvrcholením celého setkání byly dis-
kusní skupiny, vedené vždy odpovědným
zástupcem města, na nichž byly řešeny již

zcela konkrétní projektové záměry, o jejichž
realizaci město v nejbližších letech uvažuje.
Účastníci měli možnost se s těmito návrhy
seznámit, diskutovat je a navrhovat další pri-
ority, jež by město mělo zvažovat a případně
je zařadit do plánu akcí. Zájem o diskusi
konkrétních záměrů a aktivita účastníků
předčily očekávání a její délka dalece pře-
sáhla původně plánovaný čas. Na samý
závěr pak měli účastníci setkání možnost
vyjádřit přidělením „bodů“ své preference
k jednotlivým záměrům a tím ovlivnit i další
úvahy města o jejich realizaci a prioritě,
které by se jim mělo dostat.

Závěrem lze shrnout, že toto setkání,
stejně jako dřívější zapojení veřejnosti do
tvorby strategického plánu, znovu potvrdilo,
že obyvatelé Červeného Kostelce nejsou
lhostejní a mají chuť aktivně vstupovat do
dění v našem městě, což je velkým přísli-
bem do budoucna. Vznesené připomínky,
podněty a návrhy byly zaznamenány a
budou projednány s odbornými útvary
města a vypořádány při dokončování strate-
gického plánu. Ten by měl být jako celek
připraven ke schválení zastupitelstvem
města přibližně v polovině letošního roku.
Všem, kteří nalezli čas a chuť být v tomto
směru aktivní, patří velký dík a uznání!

Jiří Škoda, Východočeská rozvojová

Rada města Červený Kostelec zřídila
novou poradní komisi. Komise archi-
tektury, urbanismu a rozvoje města by
se měla vyjadřovat k vizi města, inves-
tičním a rozvojovým akcím, k územ-
nímu a strategickému plánu atd.
Komise nyní do svých řad přijímá kom-
petentní občany.

Komise architektury, urbanismu a roz-
voje města bude fungovat jako iniciativní
a poradní orgán rady města. Samotné
rozhodnutí již bude na členech městské
rady.

Všichni členové komise by se měli za-
bývat jak jednotlivými stavebními pro-
jekty v režii města, tak samozřejmě
dlouhodobým plánováním – ať už ve

formě územního, nebo strategického
plánu rozvoje města.

Pokud vás tato problematika zajímá,
můžete se do této komise přihlásit. Zá-
kladními požadavky pro začlenění do ko-
mise jsou kompetentnost (hledáni jsou
odborníci v této problematice), pružnost
(komise se bude scházet nárazově dle po-
třeb města) a schopnost komunikovat
elektronickou formou. Členství v komisi
není honorováno.

Zájemci se mohou přihlásit u starosty
Ing. Rostislava Petráka: Tel. 734 852 065,
e-mail: rostislav.petrak@mestock.cz.

Tomáš Kábrt

Studenti navrhli urbanistické 

řešení centra města

Výstava Bydlet v centru Kostelce?
s podtitulem 6 studentů, 6 snů, 6 ná-
vrhů, 6 ideálů, 6 názorů, 6 řešení, která
se konala od 10. do 19. dubna ve vý-
stavní síni MěÚ, představila různé způ-
soby, jak by se dal urbanisticky využít
volný prostor autobusového nádraží a
přiléhající zeleně.

Šest originálních návrhů (mezi nimiž se
objevil např. návrh husté zástavby i umě-
lého jezírka) studentů Fakulty umění a ar-
chitektury Liberecké univerzity by mělo
být brzy k dispozici k nahlédnutí na webu
města www.cervenykostelec.cz. 

Hledejte článek Prohlédněte si student-
ská řešení prostoru v centru města.

Tomáš Kábrt



3

Radnice informuje
Investiční akce ve městě a okolí pokračují
Červený Kostelec – Bohdašín, splaš-
ková kanalizace

Od 9. března 2015 jsou po zimní přestávce
zahájeny práce na kanalizaci. Dne 2. dubna
2015 byla dokončena stoka A3 a byly zahá-
jeny práce na poslední stoce A, po jejím do-
končení se bude pokračovat na kanalizačních
přípojkách. Na kontrolním dni dne 2. 4. 2015
byl přítomen projektový manažer
SFŽP Ing. Tomáš Růžička, který
provedl kontrolu stavebních prací
včetně kontroly plnění podmínek
stanovených poskytovatelem do-
tace. Nebyly zjištěny žádné závady
a nejsou připomínky k realizaci a k
průběhu stavby.

Červený Kostelec – Stolín –
Mstětín, splašková kanalizace

Dodavatel stavby sdružení
„SYNER – VOKA – Červený
Kostelec“ zahájil v březnu stavební práce na
výstavbě kanalizace vytyčením sítí, zaříze-
ním staveniště a odfrézováním asfaltu v ko-
munikacích, kde bude uložena kanalizační
stoka. Na základě vyhodnocení kopaných
sond generálním projektantem, geologem a
TDI na stoce A1 bylo konstatováno, že v
místech šachet Š14 až Š18 nelze provést na-

vrhovanou protlakovou technologii. Dle ná-
vrhu projektanta se v tomto úseku provede
ruční výkop a v částech, kde to bude možné,
se použije malá strojní technika. Na kontrol-
ním dni 8. dubna 2015 bylo dohodnuto, že
dodavatel stavby upraví harmonogram prací
vzhledem k novým skutečnostem a změnám
technologického postupu prací.

Snížení energetické náročnosti zdravot-
ního střediska

Stavba bude zahájena dle Smlouvy o
dílo 1. 5. 2015. Dodavatel stavby firma
STYLBAU Hradec Králové zajistila zamě-
ření výplní otvorů a zadání do výroby. Ter-
míny výměny oken a dveří jsou projednány
s jednotlivými nájemníky prostorů zdravot-

ního střediska. Dle zpracovaného harmo-
nogramu prací se uskuteční výměna oken
a dveří v celém objektu od 1. do 10. května.
Současně budou zahájeny stavební práce
na zateplení objektu a příprava na osazení
plynového tepelného čerpadla.

Sběrný dvůr Červený Kostelec
Stavba je rozdělena na část sta-

vební, kterou provádí firma
STYLBAU s.r.o. Hradec Krá-
lové, a část technologickou, kte-
rou dodává firma Michalis
Kačaras Česká Ves. Práce na
stavbě byly zahájeny 1. března
2015, dokončení dle Smlouvy o
dílo 31. 5. 2015. Celková cena
stavby činí 6 988 397 Kč včetně
DPH. Na dílo je přidělena dotace
v max. výši 6 297 825,10 Kč. Na
stavbě je dokončena kanalizační

přípojka, vodovodní přípojka a elektro pří-
pojka. Dále byla provedena betonáž po-
jezdné plochy ramp, byl odtěžen celý
prostor pro zpevněné plochy na pláň, kde
bylo zlepšeno podloží technologií vápně-
ním. Zátěžové zkoušky prokázaly vhodnost
tohoto řešení.

Jiří Prouza

Počátek prací ve Stolíně

Komentář k cenám nájmu hrobového místa a službám s ním spojených 
Na základě četných dotazů občanů

zveřejňujeme vysvětlující komentář

k výši cen nájmu hrobových míst.

Nájem hrobového místa se stanovuje

podle § 25 odst. 1 zákona 256/2001 Sb.,

zákon o pohřebnictví: Nájem hrobového
místa (dále jen „nájem“) vzniká na základě
smlouvy o nájmu hrobového místa uza-
vřené mezi provozovatelem pohřebiště
jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen
„smlouva o nájmu“). Smlouva o nájmu
musí mít písemnou formu a musí obsaho-
vat výši nájemného a výši úhrady za služby
spojené s nájmem, pokud je provozovatel
pohřebiště poskytuje.

Při stanovení  nájmu se vychází z vý-
měru Ministerstva financí č. 01/2015, kde
maximální nájemné pro obec do 25000

obyvatel je 20 Kč a  dle odstavce
5 se přihlíží k velikosti obce, tzn.
20 Kč : 25000 × 8500 = 6,80, za-
okrouhleno na 7 Kč.

Pro stanovení ceny služeb se
vycházelo z doporučení Ing. 
Václava Grafa, soudního znalce
v oboru pohřebnictví, který před-
náší na školeních pohřebnictví a
je provozovatelem veřejného po-
hřebiště ve Valašském Meziříčí,
který na základě kontrol cen slu-
žeb na hřbitovech v rámci celé ČR
sestavil návrh kalkulace služeb
s nájmem spojených, který se při-
způsobil na prováděné služby na
hřbitově v Červeném Kostelci.
Více viz tabulka.       Emil Košut

Služba Cena

Uložení odpadu – viz soupis faktur 67 082,00 Kč

Nátěr bran 1× za 10 let 312,00 Kč

Zamykání hřbitova 15 049,00 Kč

Úklid košů a WC 22 573,00 Kč

Sečení – 4× ročně 3 910,00 Kč

Postřik proti plevelu - 2x ročně 3 176,00 Kč

Úklid listí 11 576,00 Kč

Úklid sněhu 5 788,00 Kč

Vodné a stočné – viz soupis faktur 9 783,00 Kč

El. energie – viz soupis faktur 7 125,00 Kč

PHM – viz soupis faktur 4 486,00 Kč

Materiál na údržbu – viz soupis faktur 3 030,00 Kč

Celkem služby 153 890,00 Kč

Služby spojené s nájmem na m2 52 Kč/m2/rok

Regulovaný nájem dle výměru MF 
č. 01/2015

7 Kč/m2/rok

Celkem nájem + služby 59 Kč/m2/rok

Informace z jednání rady města Č. Kostelec
(výběr ze zápisu RM z 18. a 23. 3. a 1. a 13.

4.  2015, více na www.cervenykostelec.cz)

RM schvaluje
• stavební úpravy hřiště včetně sanace
zdiva a rozšíření hřiště až po zeď budovy
ZŠ Horní Kostelec.
• hospodaření VODA Červený Kostelec
s.r.o. za rok 2014
• zřízení nové komise architektury, urba-
nismu a rozvoje města.

RM doporučuje
• Řád veřejného pohřebiště města a před-
kládá zastupitelstvu města k projednání.
• předložený návrh opravy povrchů míst-
ních komunikací Bohdašín a předkládá ZM
k projednání.

RM jmenuje
• pana Tomáše Šimka do funkce ředitele
p.o. MKS Červený Kostelec od 1. 6.
2015.

RM bere na vědomí
• hospodaření města za 01–12/2014.
• závěrečný účet města za rok 2014 a před-
kládá ZM k projednání.
• účetní závěrku města za rok 2014 a před-
kládá ZM k projednání.
• informaci o průběhu investičních akcí.
• informaci o průběhu příprav MFF Č. K.
• informace z jednání komisí města.
• zprávu o výsledku forenzního auditu na
MKS ze dne 30. 3. 2015.
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Bezpečnost

Městská policie

Jednotka požární ochrany

Dopravní přestupky: 52 
Ostatní přestupky (proti veř. pořádku
apod.): 21 
Podezření z trestného činu (předáno PČR): 0 
Signály tísňových tlačítek: 2 
Oznámení: 84 

Dopravní přestupky: parkování bez parko-
vacích hodin, jízda v zákazu, porušení zá-
kazu stání, stání v křižovatce, u dvojité
čáry, jízda v protisměru
Ostatní přestupky: volně pobíhající psi, ru-
šení nočního klidu, znečištění veřejných
prostor, zábor veřejného prostranství, uklá-
dání odpadů mimo vyhrazená místa, prodej
mimo vyhrazená místa, pálení mokrých
větví atd.

Výběr z oznámení
5. 3. Na parkovišti u MěÚ bylo v jednom
z automobilů přes hodinu zavřeno zhruba
roční dítě. Jeho matka se účastnila jednání
přestupkové komise, a tak jí hlídka MP
upozornila, aby dítě zaopatřila.
8. 3. Jeden z občanů vyhodil z auta ke kon-
tejnerům koberec. Dle SPZ, kterou si ozna-
movatel poznamenal, bylo možné určit,
kdo učinil přestupek, občan byl zkontakto-
ván a koberec si odvezl.

11. 3. Oznamovatel si poničil pneumatiku
auta o kanál, který měl uvolněný poklop.
Hlídka oznamovatele poučila o tom, jak má
dále postupovat, aby dostal náhradu škody.
15. 3. Bylo oznámeno, že neznámá žena
ukládá bioodpad za skautskou klubovnou
na Skalce. Díky tomu, že si oznamovatel
poznamenal SPZ automobilu, hlídka MP
ženu dohledala.
17. 3. Hlídka MP pomáhala dle instrukcí
hasičů u požáru obytného přívěsu.
18. 3. Sedm mladíků rušilo noční klid na
dětském hřišti v ul. Gen. Kratochvíla.
Hlídka MP situaci vyřešila udělením sedmi
blokových pokut.
19. 3. V Jiráskově ul. byl v 7.15 hod. nale-
zen zraněný muž s rozbitou hlavou. Sho-
dou okolností jel kolem strážník MP,
kterému skončila služba, a ten poskytl
muži první pomoc a zavolal záchrannou
službu a členy SDH (aby uklidili chodník).
20. a 27. 3. Po oznámení prodeje zboží na
parkovišti u Penny marketu vyjela hlídka
MP na místo a v obou případech zastihla
prodejce přímo na místě. Jednalo se dohro-
mady o čtveřici Slováků.
22. 3. Po oznámení a následném obhlédnutí
situace prostřednictvím bezpečnostního ka-
merového systému vyjela hlídka MP k ne-

hodě dvou osobních automobilů na křižo-
vatce u hotelu Černý kůň.
27. 3. Díky kamerovému systému byla zjiš-
těna dopravní nehoda u ZŠ v Olešnici. Ři-
dička zde nezvládla řízení a narazila do zdi.
Nehoda se obešla bez zranění.
31. 3. Vlivem silného větru popadalo
v areálu rybníku Špinka na 50 stromů.
Hlídka MP místo zabezpečila a všemi si-
lami pomáhala zasahujícím hasičům. Další
oznámení hlásilo spadlý strom přes cestu
v Horním Kostelci ve směru na Zbečník.
Pro zaneprázdněnost hlídky MP byla na
místo zavolána hlídka Policie ČR. Mimo
stromy sfoukl vítr v ul. 17. listopadu kon-
tejner na odpadky od přejezdu až nad ha-
sičskou zbrojnici a policisté také
zkontrolovali místo srážky vlaku se stro-
mem u přejezdu u býv. Retipu.

Tomáš Kábrt, 
Michal Škoda

Březen na městské policii: Sedm pokut za rušení nočního klidu, 

prodejci u Penny marketu a batole v autě

Městská policie Č. K. 
Adresa: Žižkova 365,
Červený Kostelec
Tel. 491 465 628 
Non-stop mobil: 
731 44 95 77

Silný vítr způsobil v úterý 31. března
ve večerních hodinách na řadě míst Čer-
veného Kostelce a nejbližšího okolí velké
potíže. Všechny výjezdy naší jednotky
požární ochrany (složené z dobr. hasičů
ze Stolína, Lhoty a města) najdete níže.

U událostí zasahovaly jednotky: JSDH
Červený Kostelec (město, Stolín, Lhota)
JSDH Česká Skalice 

Událost č. 1: 18.23 hod.
Jednotka požární ochrany (město) vy-

jela na popadané stromy do Zábrodí
v kempu Špinka. Stromy popadaly na při-
lehlé chatky. V kempu popadalo cca 50
vzrostlých stromů, které potrhaly elek-
trické vedení.

Událost č. 2: 18.29 hod.
Druhé vozidlo města TA VW jelo na

odstranění dvou spadlých stromů, které
spadly přes komunikaci na křižovatce Zá-
brodí – Horní Rybníky. Stromy zasahovaly
částí do komunikace. Hasiči strom odstra-
nili.

Událost číslo 3: 19.11 hod.
Jednotka ze Lhoty za Červeným Kostel-

cem byla povolána na spadlý strom přes
celou šíři komunikace. Strom se měl na-
cházet v Horním Kostelci. Jednotka jela až
k obci Zbečník, ale strom nenašla.

Událost číslo 4: 19.16 hod.
Jednotka vyjela s TA VW do ulice U

Lipek. Zde došlo k poškození střechy na ro-
dinném domě. Na pomoc naší jednotce při-
jeli kolegové z Č. Skalice zasahující
v Žernově. Hasiči místo nasvítili a část stře-
chy strhli. Pomocí plachet střechu zakryli.

Událost číslo 5: 20.25 hod.
Jednotka města vyjela na dva spadlé

stromy směrem ze Žernova na Zlič. Hasiči
stromy našli, odstranili a komunikaci uklidili.

Událost číslo 6: 20.34 hod.
Jednotka ze Stolína byla vyslána k ne-

hodě vlaku. Vlak se měl nacházet na pře-
jezdu z Č. Kostelce na Stolín. Vlak jel
směrem na Olešnici. Cca 150 m před pře-

jezdem p5462 Stolín mu bránil v cestě strom
v kolejišti. Strojvedoucí už srážce nedokázal
zabránit a strom přerazil. Vlak se stal nepo-
jízdným. Při nehodě nebyl nikdo z cestují-
cích zraněn, vlak ale musel být odtažený a
cestující přepravily autobusy.

Událost číslo 7: 21.00 hod.
Jednotka města byla povolána na popa-

dané stromy mezi Všeliby a Bakovem. Ha-
siči zde odstranili stromy popadané na
vozovku. Spolupráce s Městskou policií
Červený Kostelec.

Text i foto: Hasiči JPO II

Silný vítr srazil na Špince na 50 stromů, u Stolína do padlého kmenu narazil vlak
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Zrcátko měsíce
Zástupci Oblastní charity Č. Kostelec navštívili Küsnacht

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín  Církev čs. husitská

Církve

Májové (mariánské) pobožnosti v měsíci
květnu: 
Červený Kostelec – všední dny vždy po
mši sv., neděle 18 hod. se svátostným po-
žehnáním.
Boušín – úterý 18 hod. mše sv. a  májová
pobožnost, neděle 18 hod. mše sv. a  má-
jová pobožnost (v měsíci květnu na Bou-
šíně nedělní mše sv. v 11 hod. nejsou!)

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

1. 5. 10 hod. poutní mše sv. v kapli sv. Jo-
sefa ve Lhotě (latinská), od 16 hod. příle-
žitost k svátosti smíření, 18 hod. mše sv. a
májová pobožnost.
7. 5. po dětské bohoslužbě na faře schůzka
ministrantů
8. 5. farní pouť do Malých Svatoňovic
(pěšky, vlakem, na kole…), 9 hod. požeh-
nání poutníkům ve farním kostele, 12 hod.
mše sv. v kostele v Malých Svatoňovicích
(poté volný program), 18 hod. ve far-
ním kostele při mši sv. společné udělování
svátosti pomazání nemocných 

14. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše
sv. 7 a 18 hod.
16. 5. odpoledne (bude upřesněno) žehnání
renovované sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Lhotě „u Jána“
23. 5. 20 hod. svatodušní vigilie, obnova
svátosti biřmování
26. 5. 18 hod. v kostele sv. Jakuba koncert
v rámci festivalu Kamerata Nova
29. 5. proběhne akce Noc kostelů v Červe-
ném Kostelci i na Boušíně. Začátek v 18
hod., bližší program viz Kalendárium akcí.
Všichni jsou srdečně zváni!
31. 5. 15 hod. poutní mše sv. v kapli Nejsv.
Trojice ve Stolíně, 18 hod. mše sv. a po-
slední májová pobožnost na Boušíně

* Společenství manželů: v pátek na faře
v 19 hod. (po mši sv.) – 8. 5., 22. 5.
* Společenství mladých (od 8. třídy): kaž-
dou druhou sobotu v 19 hod. na faře – 2. 5.,
16. 5., 30. 5.
* Vzdělávání starších středoškoláků –
každý čtvrtek v 18.15 hod. na faře
* Vzdělávání dospělých farníků: každé
druhé pondělí v 19 hod. na faře – 11. 5.,
25. 5.

Internetové stránky: www.farnostck.cz

Pravidelně
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)

Noc Kostelů
Pátek 29. května
Bližší program viz Kalendárium akcí.

Zvonice Lhota 
Pokud máte zájem, aby bylo za vaše ze-
snulé (bez rozdílu vyznání) zvoněno na
zrekonstruované zvonici ve Lhotě, volejte
na 775 917 893.   Foto: Jaroslav Kordina

Ve dnech 14.–18. dubna měli možnost
zástupci Oblastní charity Č. K. navštívit
partnerské švýcarské město Kűsnacht. Ten-
tokrát bylo cílem návštěvy poznat organi-
zaci péče o staré lidi v kantonu Curych. 

V rámci přednášek a exkurzí, kterých
jsme se každý den účastnili, jsme se dozvě-
děli podrobnosti o financování a organizaci
zdravotních a sociálních služeb, navštívili
jsme dvě zařízení pro seniory a jeden domov
pro pacienty s demencí ve městě Küsnacht,
byli jsme pozváni na slavnostní otevření no-
vého moderního (velmi luxusního) zařízení
pro seniory, který se stane od června domo-
vem pro 100 občanů.

Mohli jsme porovnávat péči o staré lidi
u nás a ve Švýcarsku, měli jsme možnost
diskutovat o různých modelech péče. 

Zajímavé jsou demografické údaje. Ve
městě Küsnacht žije 12 000 obyvatel, 24 %
občanů je starších 65 let, muži se dožívají 80,5
let a ženy 84,7 let. Švýcarsko je v současné
době první zemí na světě v délce života (dříve
to bylo Japonsko).

35 % obyvatel Küsnachtu žije samostatně
v bytě nebo v domě, ve 34 % žijí spolu v jedné
domácnosti 2 osoby, jen ve 30 % žijí ve spo-

lečné domácnosti 3–4 osoby. Rodiny mají
méně dětí, v průměru 1,3 dítěte na matku. Ro-
diny jsou často roztříštěné, v důsledku velké
migrace mladých lidí za prací a za vzděláním,
velká většina starých lidí je osamělá. V domo-
vech pro seniory žijí převážně lidé, kteří ne-
potřebují zdravotní pomoc, ale jsou osamělí a
potřebují sociální podporu. Organizace péče
o staré osamělé občany je velmi dobře zajiš-
těná. Obec, případně kanton, má zodpověd-
nost za péči o seniory jak v jejich
domácnostech, tak v domovech. Sociální po-
radenství, které je ve Švýcarsku velmi rozvi-
nuté, je pro občany od 60 let zdarma.

Jsme vděčni celé skupině dvaceti milých
lidí, kteří nás zahrnovali veškerou pozorností
a věnovali se nám maximálně po celou dobu
našeho pobytu. Jsme rádi, že jim v příštím
roce budeme moci jejich péči oplatit při plá-
nované návštěvě našeho města.

Za Oblastní charitu Červený Kostelec
MUDr. M. Matysková

Tento text byl zkrácený pro potřeby 
zpravodaje. Kompletní znění včetně 

výsledků a fotografií najdete 
na www.cervenykostelec.cz.

Velikonoční tradice

připomněla Anna Rusová

I když počasí na začátku dubna při-
pomínalo spíše dobu Vánoc než Veliko-
noc, naladit se na velikonoční notu
z hlediska tradic jsme mohli do 6. dubna
ve výstavní síni MěÚ, kde vystavila své
sbírky známá červenokostelecká krasli-
čářka Anna Rusová.

Ve výstavní síni jsme mohli obdivovat
nejen kraslice vytvořené rukama paní Anny
Rusové a jejích žákyň a žáků, kteří zdobí
velikonoční vajíčka kousky slámy, ale také
kraslice jiných autorů z Čech, Moravy,
Slezska i zahraničí – tvořené všemožnými
technikami. Výstavu doplnily panenky
v dobových krojích.                     T. Kábrt
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Společenská kronika

Poděkování

Poděkování

Blahopřejeme

Vítání občánků

„Když v postýlce hodné dítě spí až do rána,
na řasách zavřených víček tancuje mu andělíček, 
tananinky, tananá.“ J. Seifert

V sobotu 28. března jsme do obřadní síně MěÚ pozvali tyto naše
nejmenší občánky s jejich rodiči na obřad vítání do našeho města:

Valentýnu HEJNOVOU, Roberta HANUŠE, Vendulu JA-
BLONSKOU, Šimona KULHÁNKA, Nelu KULDOVOU, Te-
rezu MAJEROVOU, Jiřího PAVLA, Štěpána ŠIMKA, Terezu
OMÁMIKOVOU, Matyáše ŠKODU, Dominika JASIŇ-
SKÉHO, Šimona TÝFU a Sofii ŠTĚPÁNSKOU. 

Všem rodičům přejeme hodně zdraví a aby jim jejich děti dělaly
jen samou radost. Ať u vás nacházejí vždy domov plný lásky, ra-
dosti a porozumění.           Za SPOZ a matriku MěÚ L. Regnerová 

Srdečně děkuji MěÚ za blahopřání a dárky k mým 80. naroze-
ninám a velmi milou návštěvu pí Janákové a Šustové, které mně
dárky předaly.                                            Jaroslava Neumannová

�

Děkuji městskému úřadu, faráři Církve čs. husitské a farářce
Pellyové za gratulace k 86. narozeninám.             Dejlová Jarmila

�

Srdečně děkujeme  MěÚ, pí Regnerové a p. Bergmannovi za
blahopřání k našemu výročí 60 let společného manželství. Vaše
návštěva u nás byla velice milá. Za dary a květiny, které jste nám
předali, moc děkujeme.                              Milan a Marie Hůlkovi

Výroční svatby

„Jak slza je láska. V oku vzniká, k srdci proniká.“ 
Publilius Syrus

Na konci března a během dubna oslavili svá výročí sňatku –
50 let manželství – zlatou svatbu tito naši spoluobčané: 

Manželé Jaroslava a Jaroslav HEMELÍKOVI a Věra a Vác-
lav FIALOVI z Červeného Kostelce, Josef a Alena HEJNOVI a
Miloslava a František KMENTOVI z Horního Kostelce.

Diamantovou svatbu – 60 let společného života – oslavili:
Manželé Jaroslava a Vladislav BEJROVI z Horního Kostelce,

Milena a Vlastimil HAVLOVI a Marie a Milan HŮLKOVI
z Červeného Kostelce.

Gratulujeme vám za město Červený Kostelec k těmto vašim vý-
znamným výročím, děkujeme za vše, co dobrého jste pro své spo-
luobčany za svůj život dělali a přejeme vám nadále dostatek sil
zvládat starosti všedních dnů a případné zdravotní obtíže. Kéž vám
život přinese ještě chvíle pohody, zdraví i společných radostí. Dě-
kujeme, že jste nám dovolili vstoupit do vašeho soukromí, být a
radovat se chvíli s vámi. Moc si toho vážíme. 

Za SPOZ a matriku MěÚ L. Regnerová

Tento měsíc oslavil Pavel Urban kulaté jubileum
70 let se svými přáteli z divadelního souboru NA
TAHU.

Přejeme mu hodně zdraví a pohody. 
DS NA TAHU

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším
manželem a otcem p. Josefem Volhejnem na jeho
poslední cestě, projevili soustrast a přinesli květi-
nové dary. 

S úctou manželka a dcera
a

Upřímně děkujeme za lidský a profesionální přístup pohřební
službě p. Picha, který odvedl při posledním rozloučení s naším dra-
hým tatínkem a manželem panem Janem Kuldou z Horního Kos-
telce. Zároveň děkujeme za všechny projevy soustrasti. 

Manželka Jana, děti Aleš a Veronika
a

Rodina Rýznarova z Červeného Kostelce touto
cestou děkuje MUDr. Heleně Přibylové, MUDr.
Marii Matyskové a všem sestřičkám z mobilního ho-
spice Anežky České za obětavou péči v posledních
chvílích života paní Boženy Rýznarové. Dále děku-
jeme všem za upřímné projevy soustrasti.

Manžel, dcery a syn s rodinami
a

Děkuji sestřičkám a ošetřovatelkám Hospice sv. Anežky české
za trpělivou a obětavou péči o mého manžela Adolfa Balcara, lé-
kařům, P. Špulákovi a dalším zaměstnancům, kteří se jakkoli po-
díleli na ulehčení posledních dnů jeho života.

Náš dík též patří Pichově pohřební službě a panu faráři Kuban-
tovi za důstojný průběh pohřbu i všem, kteří se s ním přišli roz-
loučit, za projevenou soustrast a květinové dary.

Manželka s rodinou 
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Mobilní sběrna nebezpečného odpadu
V květnu bude proveden mobilní sběrnou pravidelný sběr nebez-

pečného odpadu podle čl. 4 odst. 8 obecně závazné vyhlášky č.
1/2013 (tj. sběr zbytků spotřební chemie, olejů a tuků, barev, lepidel,
pryskyřicí a baterií a akumulátorů) a pravidelný sběr elektroodpadu
podle čl. 4 odst. 9 této vyhlášky (tj. sběr komponentů, konstrukčních
dílů a spotřebních dílů vyřazených elektrických a elektronických za-
řízení) v souladu s opatřením rady města č. 2/2014. Podle tohoto
opatření rady města dále takto probíhá pravidelný sběr vyřazených
pneumatik do 5 kusů na osobu v tyto termíny:

Bohdašín – u kapličky            2. května od 8 do 8.30 hod.
Horní Kostelec – U Hobla      2. května od 8.35 do 9 hod.
Stolín – u has. zbrojnice         2. května od 9.05 do 9.30 hod.
Olešnice – u ZŠ                       2. května od 9.35 do 10 hod. 

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

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 odklá-
dání odpadu je považován za zakládání černé skládky. 

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

Výše uvedené odpady patří do mobilní sběrny a ne ke
kontejnerům určených pro odpad tříděný!

Pro použitý textil je určen kontejner Diakonie Broumov na
autobusovém nádraží, který je vyvážen vždy v 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 květnu 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: 

Jiráskova – rest.Na Růžku          9. května od 8 do 9 hod.
Na Skalce                                      9. května od 9.05 do 10 hod.
Okružní                                         16. května od 8 do 9 hod.
Lhota – u závor                            16. května od 9.05 do 10 hod. 
5. května – P u Penny Marketu  23. května od 8 do 9 hod.
Olešnice – u Konášů                    23. května od 9.05 do 10 hod.
Přemyslova – u křižovatky         30. května od 8 do 9 hod.
U Kaštánku                                  30. května od 9.05 do 10 hod. 

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

Praktické informace

Nabídka práce

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
partnerská kancelář Červený Kostelec

hledá spolupracovníky 
(pojišťovací poradce) na část. či plný úvazek.

Požadavky: ukončené střední vzdělání, zna-
lost práce na PC, dobré komunikační a pre-
zentační dovednosti, příjemné vystupování,
obchodní nadání, samostatnost a čas. flexi-
bilita, chuť a ochota učit se, bezúhonnost, ši-
roký rozhled a smysl pro odpovědnost
Bližší info: Klára Nosková (tel. 777 080
985, e-mail skopova.klara @centrum.cz)
nebo přímo v kanceláři (Sokolská 3, Č. K.)

JUKOV Jungwirth Stanislav
přijme 

pracovníky na montáže topení,

vodoinstalace a servis tepelných

čerpadel

Výhodou: řidičský průkaz B, sváření Co,
pájení, vyučen v oboru elektro – chladíren-
ský mechanik.
Zájemci: mohou telefonovat na 491 462
531 či zaslat e-mail na jukov@seznam.cz.
Jungwirth Stanislav, Jukov, Sokolská 1173,
549 41 Červený Kostelec

MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o.
přijme zaměstnance pro provoz v Čer-
veném Kostelci – Stolín, průmyslová
zóna: 

Pracovník do výroby 
obsluha strojů, 
Třísměnný provoz, vyžadována samostat-
nost, možnost práce přesčas.

Elektromechanik 
opravy, údržba a inovace strojů
Dvousměnný provoz. Požadováno elektro
vzdělání, vyhláška 50, praxe, znalost
elektroniky, nastavování frekvenčních
měničů a programování PLC S7 výho-
dou.

Po zapracování platový růst, další zaměst-
nanecké výhody. Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: 
mg.italy@mgitaly.cz.

Společnost Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě těsnicích systémů pro au-
tomobilový průmysl, hledá vhodné uchazeče na pracovní pozice:

• technik/-čka kvality – 50 000 Kč, • seřizovač linek – 33 000 Kč

• operátor/-ka pro spojování profilů – 23 000 Kč

Částky: hrubá mzda vč. benefitů po plném zapracování. Pracoviště Stolín 105, Č. K.
Třísměnný provoz. Bližší info: www.sgc.cz/volna-mista nebo na tel. čísle 491 467 442.
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Stomatologická služba

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

1. 5. MUDr. Blanka Filipová
Komenského 10, Nové M. n. M., 491 472 721
2. a 3. 5. MDDr. Michal Jánský
ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod, 491 421 604
8. 5. MUDr. Renata Čábelková
Jiřího z Poděbrad 937, Hronov, 491 482 911
9. a 10. 5. MUDr. Hana Jelenová
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 431 104
16. a 17. 5. MUDr. Hana Matoušová
Komenského 134, Nové M. n. M., 491 470 566
23. a 24. 5. MUDr. Petr Juran
Komenského 134, Nové M. n. M., 491 470 566
30. a 31. 5. MUDr. Anna Klikarová
Náměstí ČSA 69, Hronov, tel. 491 482 700

Notářka

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

15. května, 19. června

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

Sbírky ošacení
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

Kola pro Afriku, o. p. s 
Máte doma staré, již nepoužívané kolo?
Darujte ho dětem a lidem v Africe. Kola
přivezená do Afriky podpoří celkovou gra-
motnost a větší možnost pracovního uplat-
nění lidí v Africe.

Sběrné místo: Papírnictví Ivín
Termín: od 1. do 30. 6. 2015
Web: www.kolaproafriku.cz

Kola pro Afriku

Praktické informace

Životní prostředí

Na změny tak hustě osídlené krajiny,
která pokrývá značnou část České repu-
bliky, reagují ptačí druhy různě. 

Urbanismus, industrializace, intenzivní
hospodaření na půdě a řada dalších pro-
dukčních i mimoprodukčních lidských ak-
tivit vytlačily mnoho druhů ptáků do
klidnějších míst a zbytků původní divočiny
v nejméně přístupných místech státu a ně-
které bohužel až k blízko hranici vyhubení
nebo už za ni. To ovšem neznamená, že by-
chom uvnitř sídelního nebo průmyslového
intravilánu zástupce třídy ptáků zcela po-
strádali. Řada druhů se ruchu sídel a prů-
myslových areálů dobře přizpůsobila a
stačí jim k zahnízdění a obživě i malé sku-
piny ovocné nebo okrasné zeleně, záhony
zeleniny, květin a travnaté plochy mezi
nimi. A to už nemluvíme o ptácích, kteří
přijali lidská sídla jako náhradní prostředí
za ta zaniklá a mizející a dnes už prakticky
ani jinde nežijí. Naše město a připojené

obce nejsou samozřejmě žádnou
výjimkou a zejména díky k městu
přilehlým lesům Občině a Žďáru
jsou na tom lépe než mnohá jiná.
Většina našich občanů dobře zná
ptáky s nízkou plachostí a těsným
kontaktem s lidmi, jako například
hrdličku zahradní, vlaštovku
obecnou, kosa černého, sýkoru
koňadru, špačka obecného, vrabce
domácího, straku obecnou a snad
ještě rorýse obecného či v zimě na
krmítko zaletující sýkoru mo-
dřinku, zvonka zeleného a pěn-
kavu obecnou. Už méně známé jsou druhy
žijící skrytě v zeleni stromů a keřů, jako
jsou pěnice a budníčci nebo vzácnější
druhy a druhy podobné těm běžným, jako
například některé sýkory a pěnkavovití
ptáci. Podrobnější popis složení ptačího
společenstva našeho města nejdete ve sbor-
nících Rodným krajem, č. 36, 37 a 43. 

Žádná jiná skupina živočichů se netěší
mezi lidmi takové oblibě jako právě ptáci,
aniž by to ovšem automaticky znamenalo,
že je tím o jejich světlou budoucnost navždy
postaráno. Zejména druhy s úzkou vazbou
na člověka a jeho sídla patří v důsledku ne-
vhodných terénních a stavebních úprav nebo
jejich načasování do období nejvyššího
ohrožení ptačích hnízd k nejpronásledova-
nějším. Z ptačích obyvatel našeho města se
to týká zejména poštolky obecné, vlaštovky
obecné, jiřičky obecné, konipase bílého,
rehka domácího, lejska šedého a vrabce do-
mácího na stavbách, ale také dlouhé řady
dalších druhů při nevhodné nebo nevhodně
načasované úpravě terénu či zeleně.

Obliba ptáků mezi lidmi má dlouhou tra-
dici a důvody hledejme v jejich vzhledu,
zpěvu a chování. Doklad o tom, že ptáky
milovali už naši otcové a dědové, najdeme i
v historických materiálech o našem městě.
V turistickém průvodci Letovisko Červený
Kostelec od Josefa Hurdálka z roku 1940
najdeme v bodovém popisu mapky se zají-
mavostmi města: „13.  Chrby – krásný vý-
hled – ptačí reservace.“ V textu další
informace chybí, ale snad se mezi místními
pamětníky najde někdo znalý důvodu ozna-
čení této lokality za rezervaci ptáků. Za ja-
kékoliv informace budeme vděčni. 

Členové východočeské pobočky České
společnosti ornitologické pořádají v sobotu
16. května od 7 hod. pro veřejnost vycházku
v rámci programu Vítání ptačího zpěvu spolu
s Okrašlovacím spolkem Kostelec. Sraz
účastníků a první kontakt s ptáky našeho
města bude ve Smetanových sadech, tedy jen
nedaleko zapomenuté „ptačí reservace“
v Chrbech.

Text a foto: Tomáš Diviš

Ptáci ve městě

Jiřička obecná hnízdí u Bedny a řídce i jinde

Krahujec obecný hnízdí v Občině a Žďáru
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Zajímavosti

Saar Gummi Czech

Saar Gummi Czech otevře třetí výrobní závod
Třetí výrobní závod otevře Saar

Gummi Czech (SGC) v Červeném Kos-
telci v rekonstruovaném objektu v prů-
myslové zóně. Firma v něm soustředí
opracování výrobků z lisované technické
pryže, které zajišťují pracovníci chráně-
ných dílen společnosti Amulet logistic.
Do objektu, který si SGC dlouhodobě
pronajímá, se přesune přibližně sto lidí
ze stávajících závodů v Červeném Kos-
telci a ve Velkém Poříčí. 

Cílem reorganizace provozů je uvolnit
ve stávajících závodech prostor pro vytla-
čovací linky na výrobu těsnění dveří a dal-
ších pohyblivých částí karosérií.
Současných deset linek v Červeném Kos-
telci doplní v květnu linka jedenáctá a ve

Velkém Poříčí se vytvoří prostor pro umís-
tění dalších dvou linek, s jejichž instalací
se počítá v následujících dvou letech.
Každá linka představuje investici okolo 60
milionů korun. Již nyní musí několik linek
pracovat v nepřetržitém místo v obvyklém
třísměnném režimu, a kapacita pro zajištění
nových zakázek proto musí být posílena. 

Přesun do nového závodu začne
v květnu, kdy do rekonstruovaných prostorů
přejde 20 lidí z hlavního závodu. V červnu
přibude 80 lidí z Velkého Poříčí. Pro za-
městnance z Náchoda zřídí SGC novou au-
tobusovou linku, zaměstnanci z Velkého
Poříčí využijí stávající firemní autobusovou
dopravu. Doprava je pro zaměstnance
zdarma a SGC zajišťuje v regionu tři linky

třikrát denně na každou směnu, denně na-
jezdí autobusy přibližně 500 kilometrů. 

SGC je evropským lídrem ve výrobě
těsnicích systémů pro pohyblivé části au-
tomobilových karosérií. Vyrábí především
těsnění dveří a gumárenské směsi, menší
část tvoří výroba lisovaných dílů z pryže a
vícekomponentních materiálů. Zvyšování
kapacity výroby vyžaduje nové zaměst-
nance a SGC nyní přijímá zájemce na po-
zice operátorů a operátorek gumárenské
výroby, dále shání například technika kva-
lity a seřizovače linek. Nabídku pracovních
míst firma zveřejňuje na internetové adrese
www.sgc.cz.   

Petr Liška

Letošní zima v Jestřebích horách běžkám přála
V posledních prosincových dnech

předešlého roku napadl na Jestřebkách
první sníh a 5. ledna poprvé vyjely
skútry na úpravu běžeckých stop.

Od poloviny ledna se projížděla přes ví-
kendy pravidelně trasa Odolov – Paseky
v Jestřebích horách. V únoru nám přály sně-
hové podmínky, upravila se celá hřebenovka
Jestřebích hor v úseku Krkavčina – Švédský
vrch – Odolov – Bílý Kůl – Paseky – Petří-
kovice. Nově přibyla trasa na markoušovic-
kou rozhlednu na Slavětínském kopci,
kterou si návštěvníci ihned oblíbili.

Celkem jsme strojově upravili 311 kilo-
metrů běžeckých stop. Skibus vypravovaný
o sobotách z Hronova přes Náchod a Čer-
vený Kostelec na Odolov přepravil 140
osob. V polovině února skončila úprava bě-
žeckých tras, slušně  se však dalo lyžovat až
do 10. března. Nejvíce běžkařů navštívilo
naše hory o víkendu 7. až 8. února. Nejvzdá-
lenější návštěvníci byli z kraje Vysočina,
kteří k nám zavítali na základě sněhového

zpravodajství prezentovaného na stránkách
Kladského pomezí a města Rtyně v P.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
ukázněným turistům, dále Lesům České re-
publiky za spolupráci při úpravě stop a
v neposlední řadě obsluze sněžných skútrů.
Na zajištění finančních prostředků se podí-
lel Svazek obcí Jestřebích hor společně
s grantem Kladského pomezí, který byl
úspěšným příjemcem dotace Královéhra-
deckého kraje. Skol zimní sezoně!

Zdeněk Špringr, 
předseda Svazku obcí Jestřebích hor

Mezi Rtyní a Jívkou 

bylo zaznamenáno 

slabé zemětřesení

8. dubna v 6:16:09 a 6:17:29 letního
času se otřásla země s epicentry nedaleko
Rtyně v Podkrkonoší. Na obrázku vidíte
mapku s vyznačenými epicentry.

Tomáš Kábrt

Slunce 
Slunce vstupuje 21. května v 9 hod. 44

min. do znamení Blíženců.
Měsíc 

Měsíc je 4. května v úplňku, 11. května
v poslední čtvrti, 18. května v novu, 25.
května v první čtvrti. Přízemím projde 15.
května (ve vzdálenosti 366 tisíc km od
Země), odzemím 26. května (404 tisíc km).
Přiblížení Měsíce s planetami, tzv. kon-
junkce, nastávají 5. května (se Saturnem),
21. května (s Venuší) a 24. května (s Jupi-
terem).

Planety sluneční soustavy
Merkur je nejlépe viditelný počátkem

května večer nad severozápadem, Venuše
večer po setmění vysoko nad západem.
Mars je nepozorovatelný. Jupiter září na
obloze v první polovině noci, pohybuje se
v souhvězdí Raka. Saturn se 23. května nej-
více přiblíží k Zemi, nad obzorem svítí
celou noc poblíž hranice souhvězdí Vah a
Štíra.
Zajímavé úkazy

Od 16. května jsou z našeho území
dobře viditelné ranní průlety Mezinárodní

vesmírné stanice ISS, aktuální údaje o
přeletech včetně mapky získáte odeslá-
ním dotazu na elektronickou adresu
preletyiss@seznam.cz formou automatické
odpovědi.

Více informací o úkazech, akcích hvěz-
dárny a novinkách v astronomii najdete na
internetových stránkách hvězdárny s adre-
sou www.obsupice.cz.

Jiří Kordulák, 
hvězdárna v Úpici

Astronomické informace

Svazek obcí Jestřebích hor Zemětřesení
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Muzejní depozitář

Z historie

Motto: Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš vysoko
Květen 1945 – květen 2015. Aby se ne-

zapomnělo... Vzpomínky staré 70 let.
Tedy od konce hrůzného válečného kon-
fliktu. Proces zapomínání je nebezpečný.
Připomenu některé skutečnosti té doby.

V literatuře faktu se uvádí, že 2. 5. 1945
vojska 1. běloruského a 1. ukrajinského
frontu dobyla Berlín. Že vojáci 4. ukrajin-
ského frontu 6. 5. 1945 osvobodili Ostravu.
Že 6. 5. 1945 americké jednotky osvobodily
Plzeň a Karlovy Vary a že 7. 5. 1945 byla
v Remeši podepsána bezpodmínečná kapi-
tulace Německa. Do Prahy vstoupila Rudá
armáda ve středu 9. května, a to až když se
vracela od Berlína. Praha se stala posledním
osvobozeným hlavním městem Evropy. 

Tady se zastavím. Ono vedle otevřeného
boje proti nacismu a fašismu se odehrával
ještě zákulisní politický souboj mezi spo-
jenci. Jaltská konference (Jalta na Krymu 4.–
11. 2. 1945 – W. Churchill, F. D. Roosevelt
a J. V. Stalin) rozhodla o strategii a režii
konce II. světové války. Proto 7. 5. 1945 bylo
jasné, že do Prahy nevstoupí vojáci americ-
kého velitele 12. army group, generála
Omara Bradleyho, jehož jednotky se nachá-
zely v západních Čechách. Ani jednotky 3.
armády pod velením generála George S. Pat-
tona, které vstoupily u Aše na českosloven-
ské území a chtěli vltavským údolím rychle
postoupit až do Prahy. Nestalo se.

Ale co se stalo. Mussolini zastřelen.
Prchal z Itálie do Švýcarska a 26. 4. 1945
byl se svou milenkou poznán a v improvi-
zovaném procesu partyzány i s milenkou
zastřelen. Hitler spáchal sebevraždu 30. 4.
1945 v krytu. Sepsal osobní i politickou

závěť, uzavřel narychlo sňatek se svou
dlouholetou družkou Evou Braunovou. O
půl čtvrté odpoledne v pondělí 30. 4. se
ozval výstřel. Hitler mrtev, Eva Braunová
se otrávila. Těla byla na přání spálena na
zahradě. 1. května 1945 spáchal sebe-
vraždu i Goebbels se svou ženou. Předtím
však otrávil svých šest dětí. V sobotu 5.
května 1945 zemřel Emanuel Moravec,
český důstojník a pronacistický politik, 10.
5. zemřel Konrád Henlein – sudetoně-
mecký politik. Ve středu 23. 5. 1945 zemřel
nacistický politik Heinrich Himmler. Emil
Hácha (1872–1945), prezident Českoslo-
venska a Protektorátu Čechy a Morava byl
nemocen, zatčen 12. 5. 1945 a umístěn do
vězeňské nemocnice na Pankráci. Zde 27.
6. 1945 umírá.

Květnové události v našem Červeném
Kostelci byly samozřejmě  ovlivněny vítě-
zným tažením spojeneckých vojsk. Už
1. května 1945 zavlála na triangulační věži
ve Žďáru československá státní vlajka.
V sobotu 5. května se sešel dav lidí na ná-
městí (zprávy o povstání v Praze). To vše
v době, kdy se v Doležalově závodě usadil
oddíl SS Skorpion, kdy městem procházeli
s nejnutnějším majetkem uprchlíci ze Slez-
ska (národní hosté). Slezsko totiž bombar-
dovalo spojenecké letectvo – pozice
Němců. Chlapecká škola v té době byla ně-
meckým vojenským lazaretem. Dne
8. května vyvrcholil ústup německých jed-
notek z města. 

Z rozhlasu se lidé v Červeném Kostelci
dověděli o příchodu sovětských vojsk do
Prahy. K nám do města Rudá armáda přišla

od Horního Kostelce. A to kolem půlnoci
na 10. května 1945. Nejprve se objevil
předvoj tří obrněných nákladních aut – ve-
litel kpt. Šuljakov. Celé 2 dny městem pro-
jížděly jednotky 117. střeleckého sboru,
generálmajora Trubačova ze svazku 21. ar-
mády, patřící do Koněvova 1. ukrajinského
frontu. Velitelem jednotky, která dorazila
do města, byl J. F. Vlasov. Dne 12. května
sovětští vojáci odjeli ze všech částí města
směrem do vnitrozemí.

Úplný závěr. Ukončení všech bojových
akcí bylo stanoveno na 8. května 1945 ve
23.01 hod. a platilo pro všechny německé
jednotky. Od té doby se Den vítězství osla-
voval na západě 8. května a na východě 9.
května. Tolik historické prameny. Nějaké
fotografie i více textu najdete v našem mu-
zejním depozitáři (pozor – nad knihovnou
ve 3. podlaží) každou sobotu od 9–11 hod.

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar
Prameny: Prof. Jiří Šolc: Červenokos-
telecko 1890–1945, Jan Randák a kol.:

Dějiny českých zemí

Bazary v Červeném Kostelci
Dvakrát do roka v Červeném Kostelci

pořádá městská organizace KDU-ČSL
bazar oblečení, obuvi, hraček a sportov-
ních potřeb. Na jaře se přijímá a následně
prodává jarní a letní oblečení a jiné po-
třeby a na podzim podzimní a zimní.
Bazar je vyhledávaný především mla-
dými maminkami, které si levně nakoupí
oblečení a potřeby pro své děti. Nakupo-
vat na něj chodí nejen místní občané, ale
je oblíben i u přespolních. Nakupující
přijíždějí z blízkého okolí, ze Rtyně
v Podkrkonoší, z Náchoda, ale také ze
vzdálenějších obcí a měst, např. z Trut-
nova nebo z Hradce Králové.

Bazar začíná přijímáním věcí k prodeji
v pondělí od 8 do 12 a od 14 do 17 hod. Od
úterý do čtvrtka se prodává od 8 do 12 a od
14 do 17 h. V pátek je prodej omezen už jen
na dopoledne. V sobotu pak probíhá výplata
peněz a vracení neprodaných věcí majitelům.

Prodávající mají možnost věci, které se ne-
prodaly, ponechat na bazaru. Pytle s tímto
nadbytečným šatstvem a dalšími neproda-
nými věcmi jsou naloženy do auta a odve-
zeny do úpické pobočky Diakonie Broumov.

Výtěžek z bazaru v podstatě pouze po-
kryje náklady spojené s přípravou a provo-
zem bazaru, jako jsou např. tisk plakátů a
jejich výlep, pronájem sálu nebo malé ob-
čerstvení pro dobrovolnice. Na bazar přijde
prodávat většinou kolem 200 lidí, prodává
se zhruba 8000 věcí a prodá se cca za
90000 Kč. Podzimní bazar bývá úspěš-
nější, neboť se na něm každý rok prodávají
lyže, běžky, snowboardy, brusle na led a
zimní sportovní oblečení, což je na konci
října, kdy většinou podzimní bazar probíhá,
vyhledávaný sortiment. Lidé mají možnost
si něco vydělat, ale také levně a výhodně
nakoupit. Na každém bazaru se také bohu-
žel stane, že je něco zcizeno, jednou si do-

konce někdo odvezl dětský kočárek. Letos
kdosi ukradl můj batoh na kolečkách.  Ať
ještě poslouží, neznámý nový majiteli…

Bazar má v Červeném Kostelci dlouhole-
tou tradici. Před rokem 1989 ho pořádal Čer-
vený kříž a Svaz žen. Tehdy se oblečení
prodávalo i přijímalo pouze v jednom dnu
v týdnu. Po revoluci navázala na organizace
bazarů lidová strana v Červeném Kostelci.
Největší podíl na přípravě měla v minulosti
paní Helena Němejcová. Od roku 2008 po ní
převzala štafetu paní Marie Holubová, která
nese práci na organizaci a zdárném průběhu
bazarů na svých bedrech dodnes. Obě jsou
členkami KDU-ČSL. Paní Holubové po-
máhá kolem 25 dobrovolnic, především
z řad sympatizantek lidové strany. Marie Ho-
lubová a spolu s ní všechny dobrovolnice
pracují bez nároku na jakýkoliv honorář a za
to jim patří upřímné poděkování!

Za MěO KDU-ČSL Markéta Šolcová

Z května 1945
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Školy

Jaro v ZUŠ

Základní umělecká škola

Jarní koncert 
V prvních jarních dnech potěšili žáci ro-

diče a veřejnost svým vystoupením, který
se nesl v jarní náladě. Koncert byl přede-
vším prezentací náročných skladeb, které
žáci předvedli na soutěžích a získali za ně
krásná umístění. Téměř zaplněný sál Hu-
sova sboru odměnil účinkující vždy velkým
potleskem. Jako symbol jara byly dětem
předány za jejich pěkné výkony tulipány a
těm nejmenším i nějaké sladkosti. Svou ná-
vštěvou nás poctil také místostarosta Čer-
veného Kostelce pan Richard Bergmann.
Jediné, co narušilo celkový dojem z kon-
certu, byla určitá netolerance některých ná-
vštěvníků k výkonům žáků, kteří svým
odchodem uprostřed skladeb rušili pozorné
posluchače i samotné účinkující.

Výsledků žáků v krajských soutěžích 
Jak již je tradicí na všech ZUŠ, jarní mě-

síce jsou věnovány účasti žáků na soutě-
žích. Jsem proto velmi rád, že i naše škola
se může pochlubit skvělými výsledky žáků,
což mne ujišťuje v tom, že škola má skvělé
učitele a hudební odborníky. 

Hra smyčcových souborů a orchestrů
(Vrchlabí). V silné konkurenci ostatních
orchestrů si smyčcový soubor a červeno-
kostelecký orchestr přivezl pod vedením p.
uč. Jiřího Kábrta krásná umístění – dvě 1.
místa v obou kategoriích. V soutěži Hra na

dřevěné a žesťové dechové nástroje (Jičín)
žáci nejen stáli na pomyslných stupních ví-
tězů, ale i svým přesvědčivým výkonem
postoupili do ústředního kola, které se us-
kuteční v Liberci. Mezi postupující právem
patří hobojistka Klára Matysková (tř.
Adély Podrábské) a flétnistka Tereza Vol-
fová (tř. Leoše Nývlta). V pěvecké soutěži
(Hradec Králové) stojí za připomenutí vý-
sledek pěveckého kvarteta ve složení Aneta
Šeslerová, Veronika Celbová, Barbora
Douchová, Adéla Koblásová a v sólovém
zpěvu výkon Barbory Douchové (tř. Evy
Kubečkové), které rovněž postoupily do
ústředního kola. V soutěži ve hře na bicí
nástroje (Police nad Metují) získali Ondřej
Štěpán a Vít Rafael Matyska rovněž 1.
místo s postupem (tř. Vlastimila Pella). Ani
v taneční soutěži jsme nezaostávali, pravě
naopak. Jako jediný soubor v kraji získali
žáci ze třídy Blanky Rejholdové postup do

ústředního kola, a to s choreografií pod ná-
zvem Krystalizace. Už nyní se těšíme na
výsledky žáků z celorepublikových kol.
Ale to až v příštím čísle zpravodaje. Veš-
keré výsledky ze soutěží najdete na strán-
kách školy (sekce soutěže).

Nové logo a stránky školy
S příchodem

jarních dnů, kdy
příroda kolem nás
přichází s novou
paletou barev,
jsme se i my za-
mysleli nad změ-
nou loga a
webovými strán-
kami školy. Ve-
řejná premiéra loga proběhla na
Velikonočním koncertu v Divadle J. K.
Tyla 19. dubna, kde jsme veřejně poděko-
vali autorce loga paní Věře Včelišové za
jeho zpracování. Rovněž internetové
stránky prošly inovací. Za ztvárnění chci
poděkovat paní Ing. Blance Brojarové,
která bude nadále stránky doplňovat no-
vými informacemi nejen pro rodiče, ale i
pro ostatní příznivce školy. Odkaz na naše
stránky: www.zusck.eu. Věříme, že na
stránkách školy strávíte příjemné chvíle.

Za ZUŠ Červený Kostelec ředitel školy
MgA. Leoš Nývlt

ZŠ V. Hejny

Jaro na 1. stupni ZŠ V. Hejny
S příchodem jara čeká žáky 1. stupně

spousta různých aktivit.

V hodinách tělesné výchovy se žáci opět
pustili do plnění disciplín olympijského ví-
ceboje, který slouží k posilování a upevňo-
vání jejich tělesné zdatnosti. 

Nově jsme se přihlásili do projektu Celé
Česko čte dětem, kdy budeme žákům v ho-
dinách českého jazyka pravidelně předčítat
knížky. Když dítěti pravidelně čteme, rozví-
jíme jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme
jeho slovní zásobu a city. Hlasité předčítání
v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný
způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně
přitažlivé jako TV nebo počítačové hry. 

V dubnu jsme pak společně oslavili Den
Země zaměřený na ochranu přírody. Žáci
soutěžili v poznávání přírodnin, učili se tří-
dit odpady a chránit své životní prostředí. 

Žáci čtvrtých tříd se také v dubnu zúčast-
nili výuky na dopravním hřišti, kde si zopa-
kovali pravidla silničního provozu pro chodce
i cyklisty a na přelomu dubna a května pak
vyjeli do Krkonoš do školy v přírodě. 

Na začátek května připravujeme besedu
s pí Havlovou o událostech na Končinách
za 2. světové války a na konci května nás
čeká jeden celý den věnovaný ukázkám
složek integrovaného záchranného systému
– hasiči, policie a zdravotníci záchranáři,
kteří k nám přijedou s připraveným progra-
mem z Velkého Poříčí. 

Žáci si zároveň nacvičí evakuaci školy
v případě ohrožení. Na rozloučení s prvním
stupněm se připravují páté ročníky, které
na začátku června pozvou své rodiče na zá-
věrečnou besídku. 

Iva Čejchanová

Žáci píší: 

Návštěva knihovny

Dne 10. dubna navštívila třída 4.A

knihovnu. Když přišli, čekala tam na ně

paní Nováková, která jim pomocí bás-

ničky řekla, jaké je téma přednášky. Byl

to pravěk.

Nejdřív jim přečetla část z knihy, která
byla samozřejmě o pravěku. Potom řekla,
ať se rozdělí na dva týmy. Nakonec to bylo
holky proti klukům. Holky se postavily
k jedné tabuli a kluci zase k druhé. Měli na-
psat, co pravěcí lidé potřebovali k životu.
Holky vymyslely 15 věcí a kluci vyhráli,
protože vymysleli 29 věcí. Paní Nováková
jim potom přečetla další část z knížky a pak
následovala další soutěž. V té měly děti
najít v knihách co nejvíce řemesel. Sice se
to nepočítalo, ale kluci měli na první po-
hled více. 

Potom zhlédly krátký film a museli jít
zpátky do školy. Moc se jim tam líbilo.

Kuklová, 4.A

Jan Chrastina při svém soutěžním vystoupení
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Infocentrum
Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci

Začátek května bude ve znamení nově
vydaných turistických novin Kladského
pomezí, které si budete moci vyzvednout
v našem IC zdarma. V nich naleznete
opětovně mnoho zajímavých článků a
tipů na výlety. Věříme, že se pro vás no-
viny opět stanou inspirací pro nadcháze-
jící „turistické“ dny a využijete je pro
plánování svých výletů do našeho okolí.
Při plánování výletů vám budeme sa-
mozřejmě rádi nápomocni.

V průběhu měsíce dubna podstoupilo
naše informační centrum pravidelnou cer-
tifikaci v rámci jednotné klasifikace turis-
tických informačních center ČR, pořádané
asociací A.T.I.C. ČR a agenturou Czech
Tourism. Podařilo se nám úspěšně zvlád-
nout proces průběžné certifikace našeho in-
formačního centra a naše IC splňuje
veškeré parametry klasifikace třídy B, tedy

druhé nejvyšší klasifikační třídy v rámci
jednotného systému klasifikace. Podařilo
se nám tak zvýšit rozsah poskytovaných
služeb a polepšit si o jednu kvalifikační
třídu.

V informačním centru máme také k dis-
pozici nové image materiály celé oblasti
Kladského pomezí, které vám jsou rovněž
k dispozici zdarma. Stejně jako aktuálně
nově vydané katalogy ubytovatelů v re-
gionu. V rámci turistických novin bude
také zveřejněna informace o připravova-
ných cyklobusech pro letní turistickou se-
zonu, předběžně je počítáno se stejným
rozsahem cyklobusů jako v úspěšné loňské
sezoně.

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@cerve-
nokostelecko.cz či naše webové stránky:
www.cervenokostelecko.cz, www.123
zajezdy.cz, www.123vstupenky.cz. A sa-
mozřejmě nás naleznete i na Facebooku,
Twitteru či Google+. 

Ing. Roman Kejzlar, 
Ing. Bronislava Kejzlarová 

(IC Červený Kostelec)

Tip na výlet

Výlet do Altánu lásky na Parkové hoře v polském lázeňském městečku Kudowa-Zdrój 
Tentokráte vám nabízíme výlet do zná-

mého polského městečka Chudoba (Ku-
dowa-Zdrój). I když se jedná o asi nejbližší
polské městečko, doporučujeme tento výlet
realizovat autem. Autem dojedete až do
obce Kudowa-Zdrój. Následně se vydáte v
samém centru města vlevo směrem k Par-
kové hoře (zelené turistické značení).

V minulém roce byla provedena roz-
sáhlá modernizace vyhlídkového místa Al-

tánu lásky (Altana Milosci) na Parkové
hoře u města Kudowa-Zdrój. V rámci pro-
jektu proběhla i modernizace schodů a ste-
zek vedoucích k altánu a došlo k prořezání
stromů a celkové revitalizaci místního po-
rostu. Srdce umístěné v krovu altánu napo-
vídá, že se vskutku jedná o místo
milostných schůzek. Z altánu je překrásný
výhled na lázeňské město.

Z dřevěného altánu nad městem je pře-

krásný výhled na lázeňský park a při dobré
viditelnosti i na hřeben Orlických hor. Svůj
čas můžete také příjemně strávit v přírodní
tělocvičně podél stezek Parkové hory.
V případě zájmu si můžete i zaplavat
v místním aquaparku nacházejícím se
přímo pod horou.

Ing. R. Kejzlar, 
IC Červený Kostelec

Školy
Zápis do mateřských škol v Červeném Kostelci

MŠ Náchodská

Den otevřených dveří
Čtvrtek 7. května od 9.30 do 12 hod. a od 14 do 15.30 hod.
Zveme vás na Den otevřených dveří v Mateřské škole Náchodská. Můžete si prohléd-

nout třídy, vnitřní prostory školy a školní zahradu.
Na Vaši návštěvu se těší děti a zaměstnanci MŠ Náchodská

Školní jídelna

Poděkování
Srdečně děkuji všem návštěvníkům, kteří

se 2. dubna přišli podívat na Den otevřených
dveří do školní jídelny v Komenského ul. a
ochutnali naše pokrmy, zhodnotili je, vyplnili
nám anketu o tom, jakým pokrmům dávají
přednost, kde se stravují nyní ad. Odměnou
byl malý dárek, který si odnesl každý, kdo
nás navštívil. Dále děkuji žákům, p. Wichové
Ivaně a kolektivu za pěknou výstavu veliko-
nočních výrobků a obrázků. Především dě-
kuji sponzorům z řad dodavatelů za
potraviny, bez kterých by ochutnávku nebylo
možné uskutečnit, a sponzorům z řad podni-
katelů a občanů nejen města Č. Kostelce za
dárečky pro děti a návštěvníky čtvrtečního
odpoledne. Dále děkuji kolegyním a kolegům
za náročnou přípravu celé akce.

Přišly i bývalé pracovnice jídelny a
mnoho občanů města. Z řad rodičů byl
zájem malý. 

Za školní jídelnu Jaroslava Majerová

12., 13. a 14. května, vždy od 10 do
15 hod. – budovy škol

Upozorňujeme na změnu v povinné
dokumentaci. K zápisu je nutné přinést
potvrzení o očkování dítěte od dětského
lékaře. Toto potvrzení je součástí „Žá-
dosti o přijetí dítěte“. Žádosti pro jednot-
livé mateřské školy je možné si stáhnout
od 1. května z webu města Č. Kostelec
(www.cervenykostelec.cz) nebo si je
osobně vyzvednout u ředitelek mateř-
ských škol. Dále k zápisu přineste doklad
o trvalém pobytu dítěte a rodný list dítěte.

Žádáme rodiče, aby zvážili počet
žádostí a podávali si žádost pouze do

té mateřské školy, kterou chtějí na-
vštěvovat. Těšíme se na vás. 

Pavla Švorčíková, MŠ Větrník
Šárka Hanušová, MŠ Náchodská

Jitka Švidroňová, MŠ Olešnice
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Vážení čtenáři a přátelé červenokoste-
lecké knihovny,

máme tu zase květen, lásky čas, jak se
mu poeticky říká. Toto téma už naplnilo
hodně příběhů v knihách, těžko by někdo
spočítal, kolik jich bylo. A protože lásce, té
nejkrásnější energii v životě lidí, jsem se
věnovala minulý květen, dovolte mi, abych
vám ten letošní květen zpříjemnila téma-
tem, které s láskou nerozlučně souvisí, a

sice sdílením. Kniha, kterou vám chci před-
stavit, byla vydaná nakladatelstvím Pavel
Dobrovský – BETA, s. r. o. pod titulem
Umění sdílet a napsal ji Thich Nhat Hanh,
vietnamský básník, vzdělanec a aktivista,
nominovaný na Nobelovu cenu míru. Když
jsem ji prolistovala, našla jsem tolik aktu-
álních myšlenek o lidských vztazích a ko-
munikaci na všech úrovních a v
nejrůznějších situacích, jejichž středobo-

dem je láska, že jsem se roz-
hodla vám ji doporučit. Ale
pozor, nejde v první řadě o
lásku mileneckou, jak by-
chom očekávali, ale hlavně o
lásku, kterou má každý z nás
sdílet sám se sebou, aby mohl
budovat zdravé mezilidské
vztahy. Promítá život každého
jedince s bdělou pozorností
jako základ pro dobrou komu-
nikaci, která, jak autor říká,
„je jako životodárná míza a
pro pocit štěstí i rozvoj ducha
je stejně důležitá jako tělesné

zdraví nebo pohyb.“ Návod, jak zdánlivě
jednoduchou práci na sobě promítnout do
našeho života v rodině, městě, společnosti
a na celé planetě, je napsán výstižně a las-
kavě. Prolistujte Umění sdílet, určitě vás
potěší a inspiruje.

Městská knihovna

Otevírací doba dospělí
Po   9–12, 13–18 hod.
Út   9–15 hod.
St    zavřeno
Čt   13–18 hod.
Pá   9–12 hod.
So   8.30–11 hod. 
       (včetně prázdnin) 
Otevírací doba mládež 
Út   9–17 hod. (prázd. 9–15 hod.)
Pá   12–17 hod.
Kontakt
491 463 384, 602 880 480
info@knihovnack.cz
web: www.knihovnack.cz

Městská knihovna

Zveme vás do knihovny

Noc literatury 2015
Středa 13. května od 20 hod.
Městská knihovna připravuje ve spolupráci s červenokostelec-

kými studenty Jiráskova gymnázia v Náchodě Noc literatury. Při-
jďte si poslechnout nejnovější texty současných evropských
autorů. Akce je koncipována jako procházka a snahou bude číst na
netradičních místech v rámci Červeného Kostelce. Začneme ve 20
hod. na zahradě knihovny. Itinerář nebudeme dopředu prozrazo-
vat.

Setkávání s Katkou Jirouškovou 

a dalšími

14. 5. v 18 hod. Sám sobě učitelem – Mluv, mluv a poslouchej
se.

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod.

4. 5. Beseda s paní Jarmilou Olivovou na téma Grónsko
11. 5. Promítání s panem Zdeňkem Nývltem nazvané Roman-

tika Jadranu
18. 5. Beseda s panem Václavem Plecháčkem, redaktorem

Českého rozhlasu Hradec Králové na téma Jak vypadá práce no-
vináře…

25. 5. Itálie trochu jinak – povídání o Itálii s česko–italským
manželským párem, paní Radkou Giuliano Šimkovou a panem Fi-
ladelfo Giuliano.

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba 
Úterý 5. května od 9 do 10 hod.

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

V květnu se uskuteční dvě schůzky, a to ve čtvrtek 14 a 28.
května, vždy v 16 hod. (Některé vědomostní hry od firmy ALBI je
možno hrát v knihovně v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež
a některé je možno zapůjčit pro vaše rodinná vědomostní klání.)

Krása starých knížek / kouzlo knižních ilustrací
Na jarní měsíce jsme pro vás v knihovně připravili ve spolupráci

s Archivem výtvarného umění, o. s., výstavku velkoformátových
reprodukcí ilustrací z dětských knížek, vydaných zhruba kolem
poloviny 20. století. Jedná se o práce od předních českých výtvar-
níků. 

Výstavka nazvaná Krása starých knížek / kouzlo knižních ilu-
strací by chtěla připomenout hlavně dospělým čtenářům jejich dět-
ství s knihou, dětem pak umožnit srovnání dřívější a dnešní knižní
produkce. 

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

5. 5. Klubáč s knihou Hrnečkovy vzpomínky na pravěk (au-
toři: Miroslav a Hana Novákovi) Projděte si s námi cestu pravě-
kého hrnečku – z rukou neznámého hrnčíře až do muzejního
depozitáře královéhradeckého muzea.

12. 5. Klubáč s knihou Ach, ta paměť aneb Jak se efektivně
učit (autor: Herbie Brennan) Psycholožka Radka Hnyková nám
pomůže lépe pochopit fungování lidské paměti. Naučí nás finty,
jak si věci lépe zapamatovávat a být úspěšnější ve škole.

19. 5. Klubáč s knihou Červenokostelecko (autor: Jiří Šolc)
Nahlédneme do různých zákoutí našeho města a objevíme jej
pokud možno tak, jak ho děti ještě neznají.

26. 5. Klubáč s knihou Destrukční deník (autorka: Keri
Smith) V čem spočívá atraktivita současných dětských bestsellerů
– deníků fiktivních hrdinů? Zkusíme se motivovat k tvorbě vlast-
ního deníku pro zápisky a záznamy nejrůznějšího druhu. Čas
prázdninových dobrodružství se totiž kvapem přibližuje. 

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

Příjemný a laskavý květen, sdílený s vašimi milými, 
anebo s dobrou knihou z městské knihovny 

vám přeje Marcela Fraňková. 
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Spolky, organizace

Jaké akce se konaly koncem března a začátkem aprílového měsíce v pečovatelském domě?

   Český svaz včelařů

Doba hojnosti – květen. Snad. Nejhezčí
čas. Včelař má úspěšně završit celoroční
práci.

Zveme vás na květnovou vzdělávací be-
sedu včelařů – neděle 3. května od 9 hod.

tradičně v restauraci Divadlo.
Přednáší: Dominik Láznička – učitel

včelařství z Lázní Bohdaneč. Téma – ana-
tomie včely, tlumení nákaz.

Zveme včelaře i nevčelaře, příznivce
zdravé přírody.

Za výbor včelařů Otto Hepnar, 

tel. 491 614 236

Vážení přátelé, dovolujeme si vás po-
zvat na naši pravidelnou besedu, která se
bude jako obvykle konat druhou neděli
v měsíci, tj. 10. května, v restauraci Di-
vadlo. 

Připravena je pro vás od 10 hod. před-
náška Mgr. Jiřího Jakla k využití dešťové
vody. Přiblížíme si vlastnosti dešťové vody,
její přednosti, úskalí a možnosti využití. 

Těšíme se na vás, 

výbor organizace

Český zahrádkářský svaz

Pečovatelský dům u Jakuba

Vlastivědný spolek

V měsíci dubnu jsme ve spolupráci se
Sdružením pro Vízmburk realizovali před-
nášku O hradu Vízmburk, která byla spo-
jena s promítáním fotografií a povídáním
o historii, současnosti a budoucnosti tohoto
„našeho“ hradu. Akce se uskutečnila ve
čtvrtek 9. dubna v prostoru multifunkčního
centra v Městské knihovně v Červeném
Kostelci. Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat za hojnou účast návštěvníků, za je-
jich dotazy i zájem o tuto tématiku.
A v neposlední řadě také poděkovat za
ochotu a spolupráci členům Sdružení pro
Vízmburk při organizaci přednášky.

Přelom měsíce dubna a května, kon-
krétně termín 23. dubna – 3. května máme
vyhrazen na Výstavu současných malířů a
grafiků z Červeného Kostelce. Konec mě-
síce května (14.–24. května) bude ve vý-
stavní síni MěÚ věnován výstavě dětských
prací v rámci 10. ročníku soutěže Děti rod-
nému kraji, kterou vyhlašuje náš spolek a
jehož snahou je zapojit do tvořivé činnosti
děti na školách v našem regionu a okolí.
Více o těchto akcích viz Kalendárium akcí.

Konzultační dny v rámci muzejního de-

pozitáře, který je umístěn v multifunkčním
centru v městské knihovně, jsou realizo-
vány každou sobotu, a to od 9 do 11 hod.
Možnost individuálních konzultací je také
po vzájemné domluvě. Budeme samoz-
řejmě rádi, pokud využijete této možnosti
a navštívíte nás v muzejním depozitáři. Pro
podporu naší činnosti také uvítáme jakéko-
liv historické písemnosti, fotodokumentaci
či podrobné informace k našemu regionu,
významným osobnostem či rodákům města
nebo událostem města. Myslíme si, že je
třeba zachovávat tyto informace pro bu-
doucí 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
informace o činnosti našeho spolku.

Již nyní se těšíme na setkání s vámi a
přejeme mnoho příjemných dní.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

Vlastivědný spolek informuje

V měsíci březnu pan O. Nermuť a J.
Kejzlarová nám promítali fotografie celo-
ročních květin, tentokrát pod názvem „Od
sněženek po kaktus“. Díky tomu si mohli
senioři procvičit paměť a připomenout a
vybavit si názvy různých květin, které nás
obklopují v průběhu celého roku. Za tuto
prezentaci velice děkujeme.

Koncem měsíce března přijela do pečo-
vatelského domu návštěva obyvatel z pe-
čovatelského domu z Úpice, která se přišla
inspirovat a získat nápady na různé kulturní
akce.

Před velikonočními svátky si děti ze ZŠ
ze Lhoty za Červeným Kostelcem prohlédly
vzpomínkovou místnost našeho pečovatel-
ského domu. Obyvatelky převlečené v kro-

jích je zde přivítaly chlebem a solí a vyprá-
věly jim různé velikonoční zvyky a učily je
plést pomlázku. Děti obdržely obarvená va-
jíčka a ochutnaly koblihy a koláče, které jim
obyvatelky s láskou upekly. Některé pro ně
uháčkovaly slepičky. Ve velké chumelenici
děti odcházely zpět do školy, ale šťastné, že
zde mohly nahlédnout do starých velikonoč-
ních tradic a zvyků. Na pečovatelský dům
nezapomněli ani chlapci z MŠ v ul. Náchod-
ské, kteří přišli koledou potěšit všechny
obyvatelky, dokonce donesli beránka a ma-
zanec. Po velikonočních svátcích si obyva-
telky uspořádaly kavárničku spojenou s
ochutnávkou beránka a různých koláčů a při
nich si zavzpomínaly na dávná léta mladí a
na zážitky spojené s velikonoční dobou.

Aprílový měsíc
duben nás vyzval
k tomu, abychom vy-
mysleli nějaký vtipný
program pro naše se-
niory. Naše charitní pe-
čovatelská služba
uspořádala aprílové
opékání ve společenské
místnosti pečovatel-
ského domu U Jakuba.
Naši senioři se mohli
přenést do doby svého

mládí, kdy rádi pálili oheň, u kterého si ve-
sele zazpívali a upekli třeba brambory.
Rázem se naše společenská místnost pro-
měnila v atmosféru táborového ohně, u kte-
rého nechyběla kytara, zpěv a něco
dobrého. Nikomu nevadilo, že oheň byl
umělý (z blikajících světel z jízdního kola
a dřevěných polen), že brambory a párky
nebyly opečeny na ohni, ale v troubě. Pří-
jemnou atmosféru naladil p. Zavřel, který
náš zpěv doprovodil hrou na kytaru.
Všichni zúčastnění si mohli zazpívat svoji
oblíbenou píseň. Pro zúčastněné to bylo
příjemné a milé překvapení a velká účast
dokazovala, že se na tuto akci těšili.

Text i foto: 

Lenka Vlčková
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Spolky, organizace
Červokostelečtí důchodci

Ve čtvrtek 28. května máme napláno-
ván zájezd na Berounsko s cílem zhlédnout
expozice hradů Točník a Žebrák a zámku
v Hořovicích. Úhrada zájezdu v úterý
5. května.

Bohdašínský pohár 

mladých hasičů

Sobota 16. května od 9 hod. – hřiště
u lesa na Bohdašíně 

27. ročník v požárně-technických dis-
ciplínách pro mladé hasiče. Tato soutěž
je postupová do okresního kola hry Pla-
men. 

Po celou dobu soutěže je zajištěné ob-
čerstvení. Přijďte podpořit mladé hasiče.
Srdečně zvou pořadatelé.

35. výročí nepřetržité práce 

s mládeží: Sraz absolventů 

kroužku mladých hasičů 

Sobota 16. května po ukončení soutěže

mladých hasičů (viz vlevo), cca od 16 hod.

Zveme všechny absolventy kroužku – roč-
níky narození 1997 a starší. Připraven je ha-
sičský program, sportovní oblečení s sebou.
Hlaste se předem na č. 724 079 548 nebo na
e-mail havel.jarda@seznam.cz do 10. května.

Vážení přátelé, po delší odmlce si vás
dovolujeme pozvat na výroční členskou
schůzi, a sice ve středu 20. května v 15

hod. v klubu U Jakuba. V programu se bu-
deme mj. zabývat i otázkou budoucnosti
naší organizace, která, jak jistě víte, by se
měla k 1. lednu 2016 nejpozději transfor-
movat na spolek.

Proto vás žádáme o vaši účast, abychom
si o této věci pohovořili. Zároveň chceme

ověřit váš zájem o uspořádání půlden-
ního zájezdu, případně jiné akce.

Na vaši účast se těší výbor organizace

Zdravotně postižení

SDH Bohdašín

Kalendárium akcí

Promenádní koncerty
Dvě neděle v měsíci – přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční promenádní koncerty ko-

nané v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla a to dvě neděle v mě-
síci od 10 do 11 hod. Těšit se můžete na pestré hudební vystoupení
a příjemnou atmosféru. Za nepříznivého počasí se koncert nekoná!
Změna programu vyhrazena. Vstupné dobrovolné. Budeme se těšit
na vaši návštěvu.

Neděle 3. května – Městská dechová hudba
Městská dechová hudba již tradičně zahájí promenádní koncerty

a potěší přítomné svými melodiemi.
Neděle 24. května – ZUŠ Červený Kostelec

Přijel k nám cirkus!...
Jarní koncert Městské dechové hudby

Sobota 16. května v 18 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Sólisté: L. Lautschová, P. Máslo, V. Stehlík…
Host: CINK CINK CIRK (Praha)
Vstupné: 100 Kč, ZTP 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, předprodej

v IC Červený Kostelec.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Připravujeme: Taneční mozaika
Pondělí 15. června – Divadlo J. K. Tyla
Vystoupení dětí ze ZUŠ Červený Kostelec pod vedením paní

Blanky Rejholdové.

Městské kulturní středisko

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 – obrazy, kresby a grafiku.
V rámci této výstavy se nám tak představují:  Dagmar Drtinová,
Marcela Hovadová, Ladislav Jančík, Jindřich Kašpar, František

Kopecký, Stanislav Kulda,
Miroslav Lazar a Josef
Pinkava. Jak jsme zjistili,
malířů a grafiků je v Kos-
telci opravdu hodně.
I proto připravujeme na
podzimní termín (bude
upřesněn) pokračování této
výstavy.

Výstava dětských prací v rámci 10. ročníku 

soutěže Děti rodnému kraji

Od 14. do 24. května – výstavní
síň MěÚ

Vernisáž výstavy se uskuteční 14.
května od 16 hod.

Konec měsíce května bude ve vý-
stavní síni v Červeném Kostelci věno-
ván výstavě dětských prací v rámci
10. ročníku soutěže „Děti rodnému
kraji“, kterou vyhlašuje náš spolek a
jehož snahou je zapojit do tvořivé čin-
nosti děti na školách v našem regionu
a okolí. 

Současný ročník měl jako téma
„komentovanou fotografii“.

Vlastivědný spolek

Bohdašínský pohár v r. 2014… …a v r. 2001

Miroslav Lazar: Černý Kůň
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Kalendárium akcí

Farnost římskokatolická a Církev československá husitská

Noc kostelů v chrámu sv. Jakuba st.
Pátek 29. května

Hlavní program
17 hod. Mše sv.
18 hod. Kostelecké zvony a fanfáry z věže kostela – otevření Noci
kostelů. Úvodní slovo Ondřej Kunc
18.15 hod. Maestroso-virtuoso – hudba a zpěv kostelecké mládeže 
19 hod. Putování po Peru – P. Jaroslav Jirásek – cestopisné vyprá-
vění z expedice po stopách českých jezuitských misionářů
20.15 hod. Štěpánovo kvarteto – v podání sourozenců Štěpáno-
vých zazní díla duchovní, vážné i nevážné hudby . 
20.45 hod. „Z klášterů chcem nemocnice a z jeptišek údernice“ –
církve v komunistickém režimu. Přednáší historik Jan Kafka.
21.30 hod. Barvy v noci – duchovní hudba v podání sboru trut-
novského gymnázia Colours of GTU, řídí V. Kábrt
22 hod. Zastavení nad slovem – meditace s hudbou Ondřej Kunc,
Michal Pokorák, Michal Krejčí, zakončené modlitbou za město

Doprovodný program
Věž: 18.30–20 hod. – výstup na věž po skupinkách, prohlídka
zvonů
Fara: posezení u kávy a čaje na faře
Farní zahrada: Doprovodný program pro děti a za příznivého po-
časí vuřty s sebou
Mezi jednotlivými bloky programu možnost občerstvení

Noc kostelů v Žižkově sboru Církve čs. husitské
Pátek 29. května od 16.30 hod.

Hlavní program
16.30 hod. Začínáme s dětmi – loutková pohádka Byla jednou
jedna pohádka
18.05 hod. Společné zvonění aneb každý chvilku tahá … za zvon
18.30 hod. Varhanní koncert – L. Klugarová
20 hod. Stojí za to pobejt o chvíli dýl… aneb O. Nermuť a J. Kejz-
larová promítají fotografie – duchovní památky česko-polského
pohraničí II.
21.15 hod. Závěrečná modlitba se zpěvy z Taize

Noc kostelů v kostele Navštívení Panny Marie 

na Boušíně

Pátek 29. května od 17.55 hod. – kostel Navštívení Panny
Marie na Boušíně

Hlavní program
17.55–18 hod. Vyzvánění zvonu
18–18.10 hod. Přivítání – slovo našeho duchovního správce
P. Petra Kubanta
18.15–18.30 hod. Čtení z farní kroniky – čtení z farní kroniky
s Martou Koliskovou
18.35–19.35 hod. Přednáška – Duchovní památky česko-polského
příhraničí, promítání fotografií Jany Kejzlarové, Jana Kutílka, Lu-
bomíra Vondráčka a Oldřicha Nermutě: Kam nahlíží Sněžka, Pod-
krkonoší, Poorličí, Broumovsko, U sousedů v Polsku, Nemáme to
daleko, Červenokostelecko a Tradice Pokračuje. Promítání místo-
pisně popsaných fotografií přiblíží objekty v krajině exteriéry a
interiéry některých klášterů, kostelů a kapliček, ale i smírčí kříže
či prostá Boží muka. Pásmo fotografií bude doplněno povídáním
Jany Kejzlarové a Oldřicha Nermutě.
19.45–20.15 hod. Koncert – Maestroso Virtuoso (pod vedením
Dominika Macha). Ve vystoupení zazní skladby: Kéž se v našich
domech tančí; Hledám Vás; Náš Bůh (Our God); Jak vzduch, co
dýchat smím (Breathe); Kvůli nám
20.30–21.30 hod. Přednáška Misia India – prezentace fotografií
z misijní cesty do Indie 2013 provázená zajímavým výkladem On-
dřeje a Marie Koliskových
21.35–22 hod. Hierarchie v církvi – vysvětlení posloupnosti slu-
žebních hodností a čestných titulů duchovních (P. Petr Kubant)

Doprovodný program
Během celého večera budou vystaveny fotografie Jaroslava Kor-
diny. 
18–20 hod. bude otevřena zvonice ve Slatině nad Úpou 

Noc kostelů 2015 je
- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných 
  a architektonických pokladů,
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit 
  o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Boušíně Chrám sv. Jakuba st. Žižkův sbor
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Klub českých turistů

Vzpomínková vycházka k uctění památky 

70. výročí konce 2. světové války

Pátek 8. května ve 13 hod. – sraz na aut. nádraží
u skříňky KČT

Společně se vydáme na Bohdašín, kde bylo za
války místo úkrytu a vysílání radiostanice Libuše pa-
rašutistické skupiny Silver A. Od památníku obětí
fašismu sochaře J. Marka půjdeme dál na Kostelecké
Končiny. Kolem usedlosti A. Burdycha, kde byla na-
posledy ukryta radiostanice Libuše skupiny Silver A
sejdeme k Burdychovu pomníčku pod Končinami.
Dál budeme pokračovat polní cestou k Bedně.

Naši malou sváteční vycházku zakončíme na Broďáku, kde si děti mohou pohrát v dět-
ském parku a všichni dohromady mohou využít restaurace k občerstvení a načerpání nových
sil k cestě domů.

I nadále zveme také všechny milovníky pohybu v přírodě na naše pravidelné čtvteční
vycházky a výlety. Podrobnosti najdete vždy ve skříňce KČT na autobusovém nádraží.

O. R.

Kalendárium akcí

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

Připravujeme

Rodinné odpoledne 
Sobota 13. června

Den otevřených dveří Divadla J. K. Tyla,
soutěže pro děti, divadelní představení
žáků ze ZŠ V. Hejny v Č. Kostelci reži-
sérky Sylvy Pavlíkové a další program.
Podrobný program bude zveřejněn
v červnovém zpravodaji.

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

Premiéra divadelního představení DS
NA TAHU
Prosinec 2015

Devátý ročník soutěže Šikovné  

ruce pro hospic aneb lidé lidem

Příjem výrobků: Do pondělí 18. září

Oblastní charita Červený Kostelec vyhla-
šuje „Šikovné ruce pro hospic 2015 aneb lidé
lidem“ – již tradiční a tentokrát i jubilejní sou-
těž o nejnápaditější vlastnoruční výrobek z ka-
tegorie oděvy a oděvní doplňky, umělecká
díla, bytové doplňky, dětské výrobky a ostatní.
Odborná komise vybere z každé kategorie jed-
noho výherce a miláčka poroty, pro které bude
připravena hodnotná cena. Každý účastník
soutěže obdrží slosovatelné registrační číslo a
deset účastníků bude vylosováno a ti obdrží
zdarma vstupenku na divadelní vystoupení Ja-
roslava Duška Dohoda pátá. Vystoupení se
bude konat v rámci tohoto projektu ve čtvrtek
8. října 2015 od 19 hod.

Vše pro zdárný průběh je připraveno, a
proto si dovolujeme co nejsrdečněji pozvat
všechny šikovné ochotné ruce dětí a dospě-
lých k účasti do soutěže, jejíž výtěžek pod-
poří péči v Hospici Anežky České a
v Mobilním hospici Anežky České v Červe-
ném Kostelci. Loňský výtěžek soutěže po-
mohl vybavit jedno patro budovy hospice
komunikačním zařízením mezi pacienty a
ošetřujícím personálem! 

Od pátku 2. října do 9. října 2015 bude
z doručených výrobků uspořádána prodejní
výstava ve výstavní síni v Červeném Kos-
telci, kterou zahájí slavnostní vernisáž. 

Akce je směřována k říjnovému Světo-
vému dni hospicové a paliativní péče, jehož
význam odráží potřebu věnovat náležitou
péči závěru života. 

Výrobky do soutěže prosíme posílejte opa-
třeny štítkem se jménem a kontaktem (adre-
sou, e-mailem a telefonem), abychom vás
mohli co nejdříve informovat o výsledcích
soutěže, případné výhře a pozvat vás na ver-
nisáž. Balíček s označením názvu soutěže „Ši-
kovné ruce pro hospic“ můžete předávat do
pondělí 18. září 2015 osobně nebo prostřed-
nictvím pošty na adresu: Oblastní charita Čer-
vený Kostelec, ulice Manželů Burdychových
245, PSČ 549 41 Červený Kostelec. Věříme,
že se výstava opět vydaří a velmi se těšíme na
vaše výrobky, za které předem děkujeme!

Eva Wagenknechtová

Oblastní charita

Hana Kubinová

Připravujeme: Zájezd na muzikál: Duch
Neděle 7. června v 18 hod. – Brno
Odjezd: 13.30 hod. Červený Kostelec – aut. nádraží
Hraje: Hud. scéna Městského div. Brno 
Cena: 930 Kč, studenti, důchodci a držitelé ZTP sleva 30 % z ceny lístku při včasné

rezervaci! V ceně: vstupenka na představení + doprava. Přihlášky a bližší informace na
tel. 737 754 950 nebo na kubinkahanka@seznam.cz.Z dětského představení Jak to bylo s Růženkou
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Kino Luník 3D

SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU | 3D
2. 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: 100 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
2. sobota v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 124 
Tajemný podnikatel otevře dveře do své třinácté kom-
naty studentce – nudné „šedé myši“. 
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

EX MACHINA
5. úterý v 19.30 hod.
VB / USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 108
minut 
Ani nejbujnější fantazie by Caleba nedokázala připra-
vit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomí-
nající protiatomový bunkr. Sci-fi thriller o vztahovém
trojúhelníku dvou mužů a ženy – robota.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

KRÁLOVA ZAHRADNICE
7. čtvrtek v 17 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 116 minut 
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV.
Co všechno skrývají zahrady ve Versailles?
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 7
7. čtvrtek v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 120 minut 
7. díl známé série je věnován památce Paula Walkera.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

POPELKA
9. sobota v 17 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 105 minut 
Známá pohádka v novém hávu.
Mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
9. sobota v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 93 
Máte rádi Pretty woman? Tak na ni zapomeňte. Ži-
velná komedie plná zmatků a dobře mířených facek.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

GHOUL | 3D
12. úterý v 19.30 hod.
ČR / 2015 / film ve 2D / české titulky / 86 minut 
Temný thriller Petra Jákla. Trojice filmařů se vydává
na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o ka-
nibalismu…
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

LADÍME 2
14. čtvrtek v 17 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 113 minut 
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a ne-
používají hudební nástroje. Pokračování hudební ko-
medie.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
14. čtvrtek v 19.30 hod.
USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 120 minut 
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minu-
lostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je
vydat se na osamělou pouť. Další pokračování série
ze světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 130 Kč

Kalendárium akcí

Kemp Brodský

Květen na Brodském
Jaro již je v plné síle a svými krásnými slunečnými dny láká

k odpoledním procházkám a k venkovnímu posezení. Proto vás
zveme v květnu k návštěvě Brodíkova ráje. A co se tedy na Bro-
ďáku bude v květnu dít?

Setkání Novofundlandských psů
8.–10. května 
Novofundland Klub Praha

v kempu Brodský pořádá se-
tkání velkých huňatých kra-
savců – novofundlandských
psů. Toto obří plemeno bude
procvičovat poslušnost, vysta-
vování a hlavně vodní zá-
chranu. Pro práci psů bude k
dispozici i motorový člun. Chcete-li tedy vidět psa v roli plavčíka
záchranáře, přijďte se podívat. Určitě to bude zajímavá podívaná. 

Carp Cup Broďák 2015
20.–24. května
Po velkých a chlupatých psech se na Broďák sjedou rybáři k de-

vadesátihodinovému závodu v nonstop lovu ryb na udici.

18. motovíkend
29.–31. května
A po klidných rybářích

bude následovat trochu akč-
nější víkend, věnovaný silným
strojům. V pátek budou hrát
kapely: Los Candelabros, Na-
novor + Stará garda. V sobotu
dopoledne se můžete těšit na
soutěže a ve 12 hod. na spani-
lou jízdu, která povede po trase: Broďák, Červený Kostelec – ná-
městí, Rtyně v Podkrkonoší, Horní Kostelec, Červený Kostelec –
Náchodská ulice, Horní Radechová, Červeňák, Trubějov, Studnice,
Zblov, Česká Skalice, Světlá, Zlič, Žernov, Červená Hora, Červený
Kostelec kemp. Odpoledne se budou konat další soutěže a vystou-
pení kynologického sdružení Extreme Dogs. Těšit se můžete na
Ramp Show a večer na vystoupení kapel Furt Fajn, Hellmania a
Morčata na útěku a čeká vás i letecká show a noční překvapení. 

Protože jsou dny čím dál teplejší, opět se do voliéry vrátí au-
stralští papoušci a v případě příznivého počasí pro vycházky vás
přivítá vodnická restaurace.

Přejeme vám květen plný slunce, lásky a dobré nálady. Brodíci

Foto: O. Nermuť

Koncert: Vltava
Sobota 30. května od 20 hod.
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na

české hudební scéně. Toto přízvisko si vysloužila nejen neobvyk-
lou poetikou mnohoznačných textů, ale také svým zcela nezamě-
nitelným hudebním stylem, který dokonale souzní
s charismatickým hlasem Roberta Nebřenského. S nedávným ná-
vratem dechových nástrojů nabídne Vltava svůj původní legen-
dární sound a obměněný repertoár, kde zazní aktuální skladby i
největší hity kapely!

Vstupenky si můžete zakoupit přímo u nás v prodejní zahradě
Trees nebo na kupvstupenku.cz.

V případě nepřízně počasí bude koncert přesunut do Divadla
J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Více informací o jednotlivých akcích naleznete na www.pro-
dejnizahrada.cz nebo na www.facebook.com/treescervenykoste-
lec.

Večerní filmová škola
Úterky od 19 hod.
Nejen, že se podíváte na kvalitní film, ale také se o něm dozvíte

pár zajímavostí! Vstupné dobrovolné. Více informací o aktuálním
programu najdete na www.prodejnizahrada.cz.

Prodejní zahrada Trees
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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

MaryDance

Středa: 18–19 hod. Zumba
Pátek: 15–16 hod. Děti (7–12 let), 16–17
hod. děti (3–6 let) 
Neděle: 18–19 hod. Zumba, od 19 hod. Hub-
neme do plavek (netradiční posilování a
stretch). Vše se koná v tělocvičně ve Lhotě.

Víkend: Maminka + dítě
19.–21. června – Deštné v O. horách
Dítě 3–7 let, cena: 1990 Kč (pro dva: plná
penze, cvičení a tanec, ubytování)

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.mary-

dance.cz, marydance@email.cz

Voňavý květen 
Nastává květen, lásky čas, pořiďte své milé kytičku včas. V naší prodejní zahradě ji pro vás uváže profesionální floristka. Rádi vás

uvidíme také na následujících akcích:

Malý zahradník
Sobota 9. května od 9 do 16 hod.

Novinka v naší prodejní zahradě – krou-
žek Malý zahradník. V úvodním semináři
ke kroužku Malý zahradník si budou děti
moci sami vyrobit jarní dekorace z březo-
vých špalíků nebo veselé jarní zápichy do
květináčů. Kroužek bude následovat od
druhé poloviny května. Děti ve věku od 5
do 11 let si budou pod vedením našich za-
hradníků a kavárníků zakládat vlastní zá-
honek, na kterém budou pěstovat zeleninu
a bylinky. Neváhejte své děti přihlásit!

Výstava skalniček
Sobota 9. května od 9 do 16 hod.

Přijďte se podívat na tradiční a velmi
oblíbenou výstavu skalniček. Jako každý
rok vám poradíme nejen s výběrem jednot-
livých druhů, ale i s výsadbou a následnou

péčí o jednotlivé odrůdy. Pravou barevnou
kombinaci lze vybrat z nepřeberného
množství rostlin.

Svatební květinový den
Sobota 16. května od 9 do 16 hod.

Srdečně vás zveme na Svatební květi-
nový den pořádaný již třetím rokem v naší
zahradě. Součástí Svatebního dne bude
módní přehlídka svatebních a společen-
ských šatů od 10 a 14 hodin, ukázka a prodej
šperků, líčení a samozřejmě svatební kytice.
Připravena bude také ochutnávka netradič-
ního občerstvení nejen pro váš svatební den. 

Bylinky – mykorhizza, 
bio přípravky – promoakce

22.–23. května

Do krásného a voňavého světa bylinek
vás zavede obchodní zástupce firmy ZC -

Jindřichův Hradec Ing. Zuzana Juranová.
Poradí vám, jak o bylinky správně pečovat
a podporovat jejich růst pomocí jednotli-
vých bio přípravků, které u nás zakoupíte i
se speciálními hnojivy a substráty.  K za-
koupení budou osázené misky, truhlíky, ko-
šíky a velký výběr jednotlivých druhů
volně prodejných bylinek. 

Ve svátky 1. a 8. května je prodejní za-
hrada i zahradní kavárna otevřena. 

Těšíme se na vaši návštěvu, přijďte se

podívat a vybrat si nebo jen posedět 

u lahodné kávy. Zahradníci a kavárníci 

z Prodejní zahrady Trees

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
14. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 120 minut 
Pokračování série ze světa Maxe Rockatanskyho.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 130 Kč

STOPY ŽIVOTA NA CESTÁCH | Beseda
16. sobota v 19.30 hod.

Po zhlédnutí jedné epizody seriálu následuje beseda
s režisérem Tomášem Magnuskem a hosty pořadu Te-
rezou Brodskou a dalšími.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

DEN BLBEC
21. čtvrtek v 19.30 hod.

DE / 2015 / film ve 2D / české titulky / 115 minut 
Bankovní zaměstnanec Till žije průměrným životem.
Z něj ho vyvede bankovní lupič a Till zjišťuje, že se
z rukojmího dobrovolně začíná stávat komplicem. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU
23. sobota v 17 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 80 minut 
Dobrodružný příběh oblíbené ovečky.
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

ŽIVOT JE ŽIVOT
23. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 95 minut 
Ondřej Vetchý ve dvojroli dvou zcela rozdílných
mužů. Česká komedie. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

ŽIVOT JE ŽIVOT
28. čtvrtek v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 95 minut 
Ondřej Vetchý ve dvojroli dvou zcela rozdílných
mužů. Česká komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

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

USA / 2015 / film ve 3D / české znění / 92 minut 
Na naši modrou planetu dorazili Buvové, mimozem-
šťané s chapadýlky místo nožiček, kteří dosud puto-
vali mezi galaxiemi a hledali pro sebe novou planetu
k životu. Animovaná pohádka. 
Mládeži přístupný Dětské vstupné: 110 Kč

DÍTĚ ČÍSLO 44
30. sobota v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 137 minut 
Lev Děmidov je válečný hrdina, jeho svědomitá práce
pro sovětskou tajnou policii mu zajistila postavení,
dobré bydlení pro sebe i pro rodiče a krásnou ženu.
Nikdo si ale nemůže být ničím jistý… Degradovaný
policista ve vyhnanství navzdory stalinistickému re-
žimu pátrá po sériovém vrahovi.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

Kurzy, volný čas

Kino Luník 3D

Prodejní zahrada Trees
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Kurzy, volný čas
Česká společnost ornitologická a Okrašlovací spolek Kostelec

Vítání ptačího zpěvu
Sobota 16. května v 7 hod. – sraz

v parku mezi školami u legionáře
Přijďte se seznámit se svými ptačími

sousedy ve městě! Co vás čeká? Vycházka
spojená s pozorováním ptáků, jejich určo-
vání nejen podle vzhledu, ale i zpěvu,
ukázky odchytu a kroužkování. Vašimi
průvodci budou členové České společnosti
ornitologické Petr Kafka, Tomáš Diviš a
David Bubák.

S sebou doporučujeme dalekohled.
Předpokládaný konec v dopoledních hodi-
nách.

Srdečně zvou Česká společnost ornito-
logická a Okrašlovací spolek Kostelec. 

Kontakt na organizátory: 724 938 137.

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

Ivo Krejčíř

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: 7. a 21. 5., 4. a 18. 6., místo:

městská knihovna, začátek: 18.30 hod.,
cena: 120 Kč/90 min

Ilona Krunčíková

Joga je věda pro duši, nikoliv jen pro po-
hodu těla, jak si mnozí myslí. Kurz s I.
Krunčíkovou bude pokračovat opět od září,
a to každé úterý od 18 hod. v multifunkčním
centru ve 3. poschodí městské knihovny.

Bližší informace u paní Krunčíkové, tel.
605 988 539, e–mail: ilonakrun@post.cz
www.pohlazeninavysluni.cz.

Letní intenzivní kurzy angličtiny
Trutnov a Červený Kostelec
• 5 hodin denně po dobu 14 dní
• dopolední, odpolední a večerní termíny
• 4 úrovně – úplní začátečníci až středně
pokročilí
Intenzivní kurzy jsou jedinečnou příleži-
tostí jak si uceleně zopakovat veškerou
látku na úrovni, na které se nacházíte, nebo
se rychle posunout o úroveň výše. Kurzy
probíhají v malých skupinkách. Ve všech
jazykových kurzech klademe velký důraz
na rozvoj slovní zásoby, komunikační do-
vednosti a schopnost porozumění.
Kontaktujte nás. Zlepšíme vaše jazykové

dovednosti během 2 týdnů.
Přihlaste se na www.quatro.cz. Kontakt:
asistentka@quatro.cz; tel. 775 330 733.

Anglický letní příměstský tábor
• pro děti od 5 do 11 let v Č. Kostelci
•  25 hod. angličtiny týdně od 3. do 14. 8. 
Dejte svým dětem příležitost hrát si, soutě-
žit a MLUVIT anglicky nepřetržitě po
dobu dvou týdnů. Děti je možné přihlásit i
pouze na 1 „táborový“ týden.

Více informací a přihlášky na

www.quatro.cz nebo na tel. 775 330 733.

Jazyková škola QUATRO English

Jazyková škola QUATRO

Háčko

Přednáška pro těhotné
Středa 20. května od 15.30 hod. (30.
týden – porod)
Přednáška pro nastávající maminky a ta-
tínky se bude týkat druhé poloviny těhoten-
ství a porodu.  Uskuteční se pod vedením
porodní asistentky Mgr. Radky Karešové.
Součástí přednášky je i video s porodem.
Přednáška bude probíhat v salonku Háčka.
Přihlášky přijímá Markéta Šolcová (pon-
dělí až pátek od 8 do 16 hod.) na tel.
731 604 204 formou SMS (jméno, příjmení
+ počet osob) do 19. května do 12 hod.
Pravděpodobná cena přednášky: 100 Kč
(cena je závislá na počtu účastníků)

Pohádkový les
Sobota 30. května

Start ze zahrady Háčka od 9.30 do 10 hod.
V lese u Háčka na vás budou čekat vše-
možné více či méně známé pohádkové pos-
tavičky a v cíli odměna…
Dětem přejeme ke Dni dětí všechno nej-
lepší! V případě deštivého počasí se akce
nekoná. Vstupné: 50 Kč/dítě

Volná místa na

příměstských táborech 2015

Nabízíme několik posledních volných míst
na příměstských táborech:
Homo sapiens, člověk moudrý 
13.–17. července

Prázdniny v keramické dílně 3 
10.–14. srpna

Neváhejte a využijte poslední příležitosti
k přihlášení svých dětí.

V pátek 1. května a v pátek 8. května

bude Háčko pro veřejnost zavřeno.

Druhá květnová neděle patří mamin-
kám: Mnoho dobrého k vašemu svátku,
milé maminky, přeje mateřské centrum
v Háčku!

Háčko, Centrum pro volný čas, 

491 610 310, 731 604 204,

solcova@hospic.cz, www.ochck.cz

AbunDANCE 

s Lenkou Šrejberovou

Lenka Šrejberová

Pátek 22. května v 17.30 hod. – multi-
funkční centrum v městské knihovně

Pozor - nový program pro ženy a

dívky!

Lenka Šrejberová – průvodkyně Tan-
cem hojnosti, studentka dramaterapie, ab-
solventka kurzů expresivních terapií,
terapie tancem, hlasově pohybové terapie,
aromaterapie a čerstvá držitelka ceny za
herecký výkon v inscenaci hry Konec dětí
Divadla A. Jiráska Úpice, udělené porotou
na letošním divadelním festivalu v Červe-
ném Kostelci. 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 termín 19. 6. 

Foto: V. Hrnková
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Kurzy, volný čas
Oblastní charita

Kladské pomezí 

– krajina neznámá

Motto: Je dobré vědět, v jak mimořádné
části Evropy žijeme…

Středa 27. května od 19 hod. – Háčko  
Oblastní charita Červený Kostelec si vás

dovoluje pozvat na místopisnou besedu
s Janem Ježkem. Při komentování autor-
ských fotografií (diapozitivů) navštívíte
nejzajímavější místa Kladského pomezí;
cestovat budete prostorem i časem. 

Mgr. Jan Ježek je učitelem v Jiráskově
gymnáziu v Náchodě a provozuje web Kra-
jinou a přírodou východních Čech: 
http://bohemiaorientalis.cz/

Vstupné: 50 Kč, děti do 15 let zdarma,
předprodej vstupenek v IC Č. Kostelec.

Klub českých turistů

2. května – Šmajd Novoměstskem 
16. roč., KČT Nové Město n. M., start sobota
7–10 hod. sokolovna Nové Město n. M. +
„200“
8. května – Poříčské toulky 
11. roč., Velké Poříčí, start pátek 8–10 hod.
hasičská zbrojnice Velké poříčí
9. května – Babička 
40. roč., TJ Velké Svatoňovice, start sobota
7 hod. hřiště TJ Sokol Velké Svatoňovice
16. května – Mezinárodní polický vandr 
40. roč., TJ Police n. Metují, start sobota
7–9 hod. fotbalové hřiště Police n. M.
23. května – Pochod krajem Eduarda
Štorcha 
40. roč., KČT Ostroměř, start sobota 7–10
hod. zákl. škola E. Štorcha Ostroměř + „200“

30. května – Za Trutnovským drakem
33. roč., KČT Trutnov + „200“, start sobota
6–10 hod. internát SLŠ Trutnov
13. června – Cestou Jakuba Haliny
45. roč., KČT Červený Kostelec, start so-
bota na 56 km 4,30–6,30 hod. sokolovna
Č. K., start na 20 a 35 km 8–10 hod. žel.
nádraží  Svoboda n. Úpou

Tyto akce jsou určeny pro všechny, kteří
mají rádi  pěší turistiku a cykloturistiku,
tedy i pro nečleny KČT.

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

KČT doporučuje

Sport

1. liga Č. Kostelec – Primátor Náchod
V tomto ročníku působil v podstatě

nový tým, na soupisce se 7 hráči, z toho 6
odchovanci kosteleckého oddílu. A dá se
říci, že tento tým byl nováčkem soutěže, a
proto všichni byli plni očekávání. Pro-
gnózy byly jasné všem – bude se hrát o zá-
chranu v nejvyšší soutěži. To se nakonec
po silném jaru podařilo.

Shrnutí nej sezony
1. kolo v Olomouci tým zahrál velmi

kvalitní prvoligový výkon 3602 kuželek a
prohrál velmi těsně. V zápase se blýskl
Schuster, který zahrál vyrovnanou partii
s nejlepším hráčem soutěže, reprezentan-
tem Vaňkem, a na 634 prohrál o pouhých
7 kuželek.

2. kolo přineslo domácím senzační
výhru nad úřadujícím mistrem z Husovic,
kde Schuster porazil výkonem 615 2. nej-
lepšího hráče soutěže Vymazala.  Po pod-
zimní části byl tým však na posledním
místě tabulky, ovšem s nepatrnou ztrátou. 

12. kolo přineslo opět vyrovnaný výkon,
kde Neumann zahrál 626 kuželek a těsně
podlehl opět Vaňkovi z Olomouce – o pou-
hých 10 kuželek.

14. kolo se odehrálo na půdě Husovic,
které byly natěšeny oplatit našemu týmu
podzimní nečekanou prohru. To se jim po-
vedlo, i když náš celek jim zatápěl do po-
slední chvíle. V tomto zápase Neumann
porazil Vymazala a ten si v dvojzápase
proti našemu týmu připsal nečekaně nu-
lový bodový zisk.

Od 15. kola do 21. kola získal náš celek
velmi dobrých 11 bodů a připsal si výhry
nad konkurenty v boji o sestup. Vyhoupl se
na 10. místo a kolo před koncem měl jis-
totu setrvání v soutěži. 

Celkově tým obsadil 10. místo, v jarní
části soutěže parádní 4. místo se 17 body a
celkovým 9. nejvyšším průměrem 3396
kuželek. V domácích průměrech byl 5.
s průměrným výkonem 3482 kuželek. 

Domácí nejlepší výkony hráčů: Ne-
umann 626, Schuster 631, Janko 631,
Mrkos 635, Mýl 597,. Venkovní výkony
Novák 616, Horn 613. 

Tým mužů: Š. Schuster, D. Neumann, P.
Novák, J. Horn, L. Janko, M. Mýl, O.
Mrkos a kustód P. Janko

Poděkování patří divákům, kteří vážili
cestu na domácí utkání do Náchoda ve
velmi hojném počtu. Naše domácí zápasy
patřily v návštěvnosti odhadem do top 5.

Mládež
Petr Vaněk – vítěž Poháru mladých na-

dějí = účast na světovém poháru. Hana
Vaňková – 7. v celkovém pořadí celore-
publikové soutěže dorostenek–jednotliv-
kyň a 3× pozvánka do reprezentace
dorostenek.

Sezonu zakončí ještě MČR jednotlivců,
kam se probojovali: Schuster – muži,
Mrkos – junioři, Vaňková – dorostenky,
Vaněk – žáci 

Lukáš Janko, předseda oddílu,

foto: Tomáš Kábrt

Hodnocení sezony 2014/2015

TJ Červený Kostelec – kuželky

Muži A se udrželi v I. lize



Vloni ještě hráčky krajského pře-
boru, letos již těsně pod stupni vítězů ve
2. lize. Volejbalové ženy úspěšně zvládly
vstup do vyšší soutěže a po velmi vyda-
řené první polovině soutěže udržely před
dotahujícími soupeři skvělé 4. místo.

„Vstup do ligy se nám povedl nad oče-
kávání. Vzhledem k tomu jsme museli
upravit naše cíle. Původně jsme hlavně
chtěli nespadnout, nyní bychom se až do
konce ligy rádi udrželi ve středu tabulky,“
uvedl po první polovině sezony trenér
Martin Burdych. Nyní, po ukončení celé
sezony, musí být spokojený. I přes ob-
časné výsledkové výkyvy ve druhé polo-
vině soutěže jeho družstvo udrželo
4. příčku. Toto pěkné umístění vybojoval
Červený Kostelec
díky 16 výhrám za
3 body, 3 výhrám v tie
breaku (za 2 body), 5
prohrám v tie breaku
(1 bod) a 12 prohrám
bez bodu. 

Celkem náš tým
získal 59 bodů, což je
o dva body více, než
získala dotahující SK
Hlincovka. Na výkon-
nostně i výsledkově
nejlepší trojici (Česká
Třebová, Slavia Hra-
dec Králové, Bohemi-
ans Praha) ztratily

červenokostelecké hráčky 21 bodů (kon-
krétně na 3. Bohemians Praha). Soutěž vy-
hrála Česká Třebová s pouhými čtyřmi
porážkami. Vyjma konečného umístění
může naše hráčky těšit fakt, že z těchto čtyř
porážek mistra 2. ligy zařídily červenokos-
telecké volejbalistky polovinu.

Soupiska
Borůvková Petra, Karlíková Simona,

Kašparová Dita, Kociánová Veronika, Sto-
dolová Lída, Šlapková Linda, Urbanová
Simona, Vaněčková Radka, Vítová Kris-
týna, Vítová Michaela, Zelená Petra

Tomáš Kábrt, 

foto: Martin Kábrt
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TJ Č.Kostelec – volejbal

Rozpis domácích utkání
Muži C – okresní přebor I. třídy  
7. 5. od 17.30 hod. – Sokol Staré Město –
Náchod A
21. 5. od 17.30 hod. – TJ Sokol Jezbiny A
Muži D – okresní přebor II. třídy
8. 5. od 17.30 hod. – Slavoj Teplice n. M. A
22. 5. od 17.30 hod. – Sokol D. Radechová
29. 5. od 17.30 hod. – ČK E
Muži E – okresní přebor II. třídy  
8. 5. od 17.30 hod. – Sokol Velký Dřevíč
22. 5. od 17.30 hod. – Sokol Staré Město –
Náchod B
Ženy C – okresní přebor I. třídy  
6. 5. od 17.30 hod. – TJ Sokol Staré Město
– Náchod B
18. 5. od 17.30 hod. – SK Nové Město n. M. B
27. 5. od 17.30 hod. – TJ Jiskra Jaroměř B
Ženy D – okresní přebor II. třídy  
8. 5. od 17.30 hod. – Slavoj Teplice n  M. B
22. 5. od 17.30 hod. – TJ Sokol Jezbiny B

Turnaj smíšených družstev 

neregistrovaných hráčů

Sobota 30. května od 9 hod. – volejbalové
kurty v Červeném Kostelci (u divadla)
Registrace: 8.30–9 hod.
Přihlášky: Martina Mědílková 
(tjck@seznam.cz)
Startovné: 400 Kč/družstvo
V družstvu musí hrát minimálně dvě ženy.
Družstva startují na vlastní nebezpečí. Ob-
čerstvení zajištěno. Na vaši účast se těší po-
řadatelé!

Rozpis domácích utkání
Muži A – krajský přebor Votrok
3. 5. od 17 hod. – Lázně Bělohrad
17. 5. od 17 hod. – Libčany
Muži B – Veba okresní přebor
10. 5. od 10 hod. – Mezilesí
24. 5. od 10 hod. – Libčany
Starší dorost – krajský přebor
10. 5. od 14.30 hod. – Vrchlabí
24. 5. od 14.30 hod. – Chlumec
Starší žáci a mladší dorost – kr. přebor
2. 5. od 9.30 a 11.15 hod. – Chlumec/Cid-
lina
16. 5. od 9.30 a 11.15 hod. – Třebeš
23. 5. od 9.30 a 11.15 hod. – Dobruška/
Nové Město
Mladší žáci a starší přípravka – krajský
přebor
9. 5. od 10 hod. turnaj (ČK, Trutnov, Ja-
vorka)
31. 5. od 10 hod. turnaj (ČK, N. Paka/S.
Paka, Hostinné)

TJ Č. Kostelec – fotbal

Stolínští hráči pomohli juniorské reprezentaci 

k 5. a 6. místu na mistrovství Evropy v pétanque

V polovině března se konalo ve špa-
nělském Santanderu mistrovství Evropy
nadějí (espoirs). Šlo o starší juniory ve
věku 18–22 let. Každý evropský stát
vždy reprezentoval jeden tým, a to jak
za dívky, tak chlapce. 

Českou republiku reprezentovala děv-
čata a chlapci z celé ČR. PEK Stolín měl
největší zastoupení. Kapitánkou dívčího
týmu byla Dorota Hájková,
která v této kategorii reprezen-
tovala  již podruhé (mimo jiné
také dvakrát reprezentovala ČR
v kategorii žen). Trenérem děv-
čat byla Iveta Hájková a trené-
rem chlapců Jiří Ježek st. 

Děvčata i chlapci hráli velmi
vyrovnané zápasy. Bohužel na
postup do finálových bojů kvalitní
výkon nestačil a utekl hráčům o

pár bodů. I tak tato výprava předvedla nejlepší
výkony z dosavadních reprezentací a byla ra-
dost se na ně koukat. Děvčata skončila ve sku-
pině na 5. místě a chlapci na místě 6.

Dlouholetá práce s juniory v klubu PEK
Stolín přináší cenné výsledky, které jsou zá-
roveň i naší odměnou. Děkujeme městu Č.
Kostelec za podporu a ochotu nám pomoci.

Iveta Hájková, Jiří Ježek – PEK Stolín

Pek Stolín

Volejbalové ženy mají za sebou úspěšnou premiéru ve II. lize
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TJ Č. Kostelec – tenis

Dospělí – krajská soutěž
2. 5. od 9 hod. – Kvasiny A
23. 5. od 9 hod. – Třebechovice p. O.
Veteráni A – vč. přebor seniorů
10. 5. od 9 hod. – Pernštýn 1897 Pardubice
31. 5. od 9 hod. – LTC Jaroměř
Veteráni B – okr. soutěž veteránů nad 55 let
16. 5. – Malé Svatoňovice
30. 5. – Adršpach
Dorost – krajská soutěž
3. 5. od 9 hod. – SK Třebechovice p. O.
24. 5. od 9 hod. – Baník Žacléř
Starší žáci – krajská soutěž
2. 5. od 9 hod. – Česká Skalice

23. 5. od 9 hod. – Třebechovice p. O.
Mladší žáci A – krajský přebor
10. 5. od 9 hod. – Gruba Hradec Králové
31. 5. od 9 hod. – Tenis-centrum DTJ HK C
Mladší žáci B – krajská soutěž
3. 5. od 9 hod. – Slovan Broumov
24. 5. od 9 hod. – Česká Skalice
Babytenis A – sk. Hradecko A
9. 5. od 14 hod. – TK SPORT, o.s. B
23. 5. od 14 hod. – Tenis-centrum DTJ HK B
Babytenis B – sk. Hradecko C
2. 5. od 14 hod. – TK Náchod
30. 5. od 14 hod. – Tenis-centrum DTJ HK A

Soutěž v požárním útoku
Čtvrtek 23. května od 10 hod. – Lhota

za Č. Kostelcem u rybníku Benešák
Přijďte se podívat na družstva žen a mužů

soutěžících v hasičském sportu. Soutěž je za-
řazena do V&H Print hasičské Primátor ligy.

SDH Lhota

O putovní věž starosty města
Z důvodu nedostatku finančních pro-

středků a zhoršeného zdravotního stavu
hlavního organizátora se šachový turnaj O
putovní věž starosty města, který měl pro-
běhnout 16. května, neuskuteční.

Šachy

11. ročník turnaje firem a družstev
V tomto ročníku změřilo své síly cel-

kem 15 družstev a po těžkém finálovém
boji se na vítězných místech umístila tato
družstva.

1. Zacha a spol., 2. Agro CS, 3. Empíci,
4. Žlábci, 5. Mekrs, 6. Pojď mi hop, 7.
Šmoulové, 8. Rychlé koule, 9. Olešnice,
10. Jelítka s.r.o., 11. Bezejmenný, 12. Au-
torest, 13. Veeš, 14. Veteráni, 15. Seniorky

Všem hráčům ještě jednou gratulu-

jeme, děkujeme a těšíme se 

na další ročník.

Bowling

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

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

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

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

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

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

SVATEBNÍ SALON MARČE
Svatební šaty – snubní prsteny – svatební oznámení

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

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

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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

LPG-servis Velké Svatoňovice379
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



Hronov

Reklama

Zveme vás k sousedům
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TRUHLÁŘSTVÍ PAVEL MARŠÍK
Výroba oken, dveří, schodů, obložení, kuch. linek, mont. práce.

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

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

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

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

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

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

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

Restaurace Na Bohdašíně nabízí v pátek 15. 5. 2015 v 18 hod.
BRAMBORÁČKOVÉ HODY. Rezervace tel. 605 180 876.

Městské zahradnictví v Okružní ul. nabízí ke koupi přebytky
letniček a suchých květů. Ot. doba po–pá 7–15 hod. 

Tel. 491 462 632. 

Víkendová dámská kadeřnice
Totální vlasová proměna

za skvělou cenu!
606 927 247

MASÁŽE LIBOR TOMEK
relaxační, medová, indická, breussova, proti celulitidě

májová akce na celkovou masáž
po celý květen sleva-20% 

Tel.: 604703618, www.masazelibor.cz

Pronájem garáže v centru města. Tel. 606 746 070

Nabízíme do pronájmu obchod v centru Náchoda. 
Obchodní prostory o 325 m2 s příslušenstvím. Cena dohodou.

Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci vhodný i pro jiné ko-
merční účely, s možností rozšíření o III. a IV. NP s výtahem.
Parkování ve dvoře objektu. Bližší info na tel. 737 261 680.

Pronájem továrního objektu
Jednopatrová budova cca 700 m2

Č. Kostelec – Stolín, tel. 737 778 885

PALIVA ZAŇKA – JARNÍ SLEVA (květen a červen)
PRODEJ UHLÍ, PÍSKU, ŠTĚRKU, DRTI

Doprava zdarma: kvalitní ledvické uhlí, koks, černé uhlí,
uhelné brikety (skládání dopravníkem)

Dále nabízíme: dřevěné brikety, písky, štěrky, drtě, kontejnero-
vou přepravu – přistavení a odvoz kontejneru dle dohody,

odvoz betonu, suti a jiného materiálu
Adresa: Palackého 1097, Úpice

Tel. 499 882 882, 603 181 992, www.palivazanka.cz

Prodám RD, lokalita Červený Kostelec, Devět křížů
Tel. 733 517 583

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. 
Vstupné: 420, 400, 350 Kč. Předprodej

v IC Červený Kostelec. Hrají: Sandra Po-
godová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří
Štědroň, Roman Skamene ad.

Koletova Rtyně 2015
30.–31. května
Tradiční festival dechových orchestrů

načíná svou další „padesátku“ a bude patřit
zejména mladým. 

Podrobný program najdete na plakátech
a webových stránkách www.koletovka.cz.

Vstupné: Sobota 60 Kč, neděle 120 Kč,
děti do 15 let zdarma (KPKH a ZTP slevy).

Rtyně v Podkrkonoší

Furtluftdurch tour
Sobota 16. května v 19 hod. – Jirás-

kovo divadlo Hronov
Pořad, v kterém se diváci budou moci

setkat s jedinečným humorem Z. Izera.
Partnerkou mu bude zpěvačka a finalistka
prvé řady Superstar Šárka Vaňková. 

Vstupné: 220, 200, 180 Kč, předprodej
v IC Hronov a CA Machová Náchod.



V ú���� 31. ����n� �� �e����í�� ho��ná�� ��ůs���� n� řa�� �ís� Č������h� Kos��l�� � ������ž��h� �k��� 
����� �� ��� ����� �í��.

�1. ���n� �r����l� – � �n���ra������ �ros��e�� S��e��� �k��� o�����, ������ � �k�n����� – ���. � m�-
�r��� . De�e� z������� �� ��� ��� n�u��l�, j�� ��r���� ��rac�va� p������ � �y�v��i� �� � ��� �����.

Měst�k� ���h��n� u�p�řád�l� �� ����� p�l����� ����n� č���� � ���� B�e�i�l�v� Ka��� � ��h� ��v��ý�� a�����-
�e�� . O �k�� � �u��n�i�k�� a�mos��r�� ��� ����� z����.

N����� s�u��n�� �r��i��k���� n� m��n�� zást���� �rost��� �ut��us���h� ná�r��� 
� �������� �r��na�� �lo��� j��� �� m���� � ����� �r���é�n�u� �� �ýst���� ���� M�Ú.

Ve��� Š����� �í�� �ho��� t��� ��k���� s�r��� n� ���ý�� �ís�e�� . Je��� � ����� pa�� � n� ������i�� , 
k�� h� ���r���� �ed�u�� �l�� (��� �ot � ��r�v�). N�hod� �� naš�ěs�� ��e�l� ��� �r����� .

D�� � �����ý�� ����� �� �k���� �í����� n�� �m����� po��va� ��, � j��ý�� �rost�rá�� v��� k���k��� �u�h���� 
��ě��. Jí�l� ���� �r���� p���� �r� ž���, ��� ���� �� �� ���e�na� � kd�k���� ����.

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

M�lo� Kn�p�v���: Au�. ná�r��� n��e���

Fot �: T�má� K��� , �ot � � m��r���: V�r� Š�ů�k�v�

Do�l�v� pa���� u��l�� ��e��v��� � ��e��� ����� � ������� Š���k�, k�� �ká��� n� 50 s�r���. 
Od�u� t��� po�h����� �yt� ������.

D�n� H� m�n�v�: J�r� � Č������� Kos��l��

Fot � n� �ét� s�r���: �r���� Je��� �� p�ž���� o��r��� �I



Ti����� s�r�n�: V pá��� 8. ��ě�n� �� ���p������� 70. ��ro�� k�n�� 2. ��. v���� ��p����k�v�� 
�y�h��k�� n� B�hda��� . Vl��� pod��n�� �y�h���� �bs��v�v��� � d��r�v���� z���m�� � l��i� �Š 
V. H����. Tra�i��� ud�los�� � k�n�� ����n� �. 1942 n� K�n��ná�� ��� ��������� ���m� 
n� �ís�� p��ě���� �. Ant���� B�r�y�� .
S����� � d���� čás�� s�r���: V m���� s��� D�va�l� J. K. T�l� ��� ��edst���� �����nos�� � �ro�i�-
�ut�v�� n���� s�ra�e�i���h� �l��� r��v��� �ěst�.
Za��� s�r�n�: N� B�hda���� �� � s��� � 16. ��ě�n� o� 9 ho�. u��u�e��� d�l�� ro���� p�h��� 
�la�ý�� ha�i��. H�e� p� �k�n���� s�u���� �� �u�� �l��i� 35 �e� ����e���i�� �rá�� � �lá����!
Fot �: T�má� K��� 
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Kontaktní informace v QR kódu

Zrcátko měsíce
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Společenská kronika

Kalendárium akcí
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