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Radnice informuje
Slovo starosty města

Hezký den všem Kostelečanům.
Záměrně začínám s tímto oslovením,

protože to není dlouho, kdy jsme se potkali
s celou řadou Kostelečanů na setkání Kos-
telců. V sobotu 20. června jsme strávili pří-
jemný den v Kostelci na Hané na již tradiční
společné akci měst, vesnic a dědin s tímto
slovem ve svém názvu. Nejdříve si dovolím
představit zakladatele tohoto spolčování
Kostelců, pana Jana Nejedla z Kostelce nad
Labem. Tento moudrý pán s prošedivělým
plnovousem z podstaty věci cca před čtyři-
ceti lety začal objíždět Kostelce v Čechách
a na Moravě a začal hledat pojítko mezi tě-
mito místy, kde se říká u nás v Kostelci.
Jako profesionální řidič autobusu propojil
pomyslnou pavučinu mezi Kostelci sítí
svých oblíbených autobusových linek. Je
obdivuhodné, že se našel někdo, kdo ve
svém volném čase a se zápalem pro dobrou
věc (bez podpory nějakého dotačního titulu
s povinnou dobou udržitelnosti projektu)
vytvořil toto tradiční setkání, které příští rok
oslaví své 25. výročí. Toto propojení vytváří
sounáležitost Kostelečanů z celé České re-
publiky a nově i Slovenska. Nezbývá než
poděkovat. Děkuji, Honzo Nejedlo, pane
prezidente Kostelců. Sportovní zápolení se
neslo v duchu „fair play“ s respektem k sou-
peři a dobré náladě. Věřím, že všichni naši
červenokostelečtí reprezentanti pocítili
hrdost, že zastupují naše město. Chci touto
cestou všem poděkovat za účast a vítězům
pogratulovat k úspěchu. Vítězství p. Jiřího
Hlávka ve stolním tenise a p. Jiřího Plška
v brokové střelbě na asfaltové holuby si za-
slouží mimořádné uznání. Vám ostatním,

kteří jste se nemohli zúčastnit, bych rád
vzkázal, že příští setkání bude v blízkém
Kostelci nad Orlicí a jako největší Kostelec
bychom měli být favoritem ve všech disci-
plínách. Co myslíte?

Začínají prázdniny a dovolím si připome-
nout turistiku v našem městě. Jistě si někteří
z vás řeknou, že toho nemáme moc, co by-
chom mohli turistům nabídnout. Jako zá-
stupce našeho města v uskupení Kladské
pomezí jsem absolvoval celou řadu setkání
a seminářů nad turistickými možnostmi na-
šeho regionu. Značka Kladské pomezí je již
celou řadu let marketingově podporována.
Trochu s tím svým možná nešťastným ná-
zvem jde blátivou cestou a má těžké nohy.
Nezbývá než oklepat bláto a přidat do

kroku. I Červený Kostelec je v Kladském
pomezí a toto uskupení nám zajišťuje pro-
pagaci v cestovním ruchu. Je na nás samot-
ných, co chceme turistům nabídnout, jak se
prezentovat, co ukázat. Jistě vás toho na-
padne víc. I já tuto diskusi vedu se svými
kolegy. Pokud budete mít nějaký nápad, do-
poručení nebo dobrou zkušenost z vašeho
prázdninového cestování, tak mi prosím na-
pište (rostislav.petrak@mestock.cz).

Závěrem bych vám rád popřál hezké
prázdniny, hodně sluneč-
ných dnů, a pokud budete
cestovat, tak šťastnou cestu
a hlavně dobrou náladu.

S úctou 
Rostislav Petrák

Úřední dny MěÚ

Červený Kostelec

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

                  evidence obyvatel

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

Na území města Červený Kostelec
probíhají  od jarních měsíců roku  2015
geologické průzkumné práce v rámci
akce nazvané: Analýza rizik vlivu staré
ekologické zátěže na vodní zdroje města
Červený Kostelec. Cílem projektu je
zmapovat pozemky města Červený Kos-
telec  s ohledem na existenci tzv. staré
ekologické zátěže, kterou tvoří  chloro-
vané uhlovodíky, pocházející ze strojí-
renského a textilního průmyslu a
používaná historicky jako odmašťo-
vadla. Připomínáme, že tyto chlorované
uhlovodíky jsou odbourávány ve vodo-
jemech stripovacími kolonami, které
město nechalo instalovat v minulých le-
tech.

V současné době jsou realizovány vrtné
práce. Celkem bude v Červeném Kostelci
odvrtáno 45 ks vrtů, ze kterých následně
budou odebírány vzorky podzemní vody ve
dvou monitorovacích cyklech a analyzo-
vány na obsah chlorovaných uhlovodíků.

V rámci projektu je dále navržen moni-
toring 30 ks vzorků podzemní vody ze sou-
kromých studní. Proto se naskýtá možnost
občanům města, majitelům domovní
studny, která se nachází v blízkosti oblasti
zmíněných průmyslových zón, ZDARMA
si nechat odebrat vzorek a zjistit, zda jejich
voda je z hlediska těchto nebezpečných
látek v pořádku. Vzorkování bude prove-
deno pouze na přítomnost zmíněných chlo-
rovaných uhlovodíků. Zájemci, prosím
kontaktujte odbor rozvoje města, paní Pán-
kovou, pana Prouzu.

Výsledky budou občanům poskytnuty
a zpracovateli analýzy rizik přinesou
další cenné informace o kvalitě podzemní
vody.

Dagmar Bartošová, 
Tomáš Kábrt

Nechte si zdarma odebrat vzorek pitné vody z vaší studny

Vrt v ul. Langrova
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Snížení energetické náročnosti 
zdravotního střediska

Stavba byla dokončena v termínu dle
Smlouvy o dílo od 1. 5. do 20. 6. 2015.
V pondělí 20. 6. po 22 hod. se uskutečnilo
měření hluku plynového tepelného čerpadla
umístěného na střeše budovy zdravotního
střediska. Měřila se dvě místa u nejblíže
umístěných obytných budov. Obě měření s
rezervou splnila normu pro hluk. Dne 25. 6.
2015 proběhla kolaudace dokončených sta-
vebních úprav budovy s kladným výsled-
kem. Děkuji zhotoviteli stavby za dodržení
smluveného termínu dokončení stavby, za
vstřícnost a spolupráci při provádění staveb-
ních prací bez přerušení provozu budovy. 

Snížení energetické náročnosti 
a instalace tepelného čerpadla 
na ZŠ Olešnice

Na začátku června se uskutečnila koordi-
nační schůzka s vybranými zhotoviteli
stavby. Byl upřesněn termín nástupu a pro-

vedení některých úprav prostoru pro umís-
tění tepelného čerpadla v garáži přiléhající
ke školní budově. Hlavní stavební práce na
zateplení budovy a provedení rozvodů
ústředního topení se zahajují se začátkem
prázdnin, s dokončením do zahájení škol-
ního roku.

Červený Kostelec – Bohdašín, 
splašková kanalizace

Na stavbě se provádějí kanalizační pří-
pojky. Odbor místního hospodářství opra-
vuje stávající dešťovou kanalizaci.

Z tohoto důvodu se posouvá dokončení
úprav povrchů místních komunikací.
Zhotovení finálních úprav povrchů komu-
nikací bude provedeno po dokončení ka-
nalizačních přípojek a opravy dešťové
kanalizace.

Červený Kostelec – Stolín Mstětín, 
splašková kanalizace

Dne 17. 6. 2015 se konal pravidelný
kontrolní den stavby. Bylo konstatováno,
že zpoždění, které vzniklo na začátku
stavby, je odstraněno a dále se pokračuje
dle odsouhlaseného harmonogramu prací.
Urychlení stavby je způsobeno provádě-
nými pracemi v zelených plochách a rov-
ných úsecích směrem ke Mstětínu. Na
kontrolním dnu bylo požadováno urychlení
postupu prací na stoce „A“ (od náměstíčka
po hasičskou zbrojnici) z důvodu ukončení
objízdných tras po komunikacích se sníže-
nou únosností. 

Jiří Prouza

Z průběhu investičních akcí ve městě a okolí

Radnice informuje

Tříděním odpadů přispíváme 

ke snížení „uhlíkové stopy“

Díky rozvoji a provozu systému třídě-
ného sběru a recyklace využitelných slo-
žek komunálních odpadů, jako jsou
např. plasty, sklo, papír či kov, jsme i
v roce 2014 přispěli ke zlepšení životního
prostředí a ke snížení tzv. „uhlíkové
stopy“.

Město Červený Kostelec obdrželo
v červnu osvědčení o úspoře emisí (viz
níže) od společnosti EKO-KOM, a.s., se
kterou město spolupracuje více než 15 let.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného
odpadu v loňském roce se nevyproduko-
valo přes 1000 tun emisí CO2 a uspořili
jsme energii o hodnotě téměř 25 tisíc GJ. 

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.
Štěpán Křeček

Nové kontejnery na tříděný odpad
V rámci spolupráce se společností

EKO-KOM, a.s., město Červený Koste-
lec obdrželo v červnu do bezplatné dlou-
hodobé výpůjčky nové kontejnery na
tříděný odpad. Ty budou umístěny na
nová stanoviště, přidány na stávající sta-
noviště kontejnerů k jejich rozšíření
nebo budou vyměněny za opotřebované
staré nebo poškozené kontejnery. 

Jedná se celkem o 30 kontejnerů – 10 na
papír, 10 na sklo a 10 na plasty. Vzniknou
nová stanoviště s kontejnery na tříděný
odpad, a to v nově otevřeném sběrném
dvoře odpadů v Řehákově ulici, v rekreač-
ním areálu rybníku Brodský a v Olešnici u
sokolovny. Během července bude tak roz-
šířeno množství kontejnerů na plasty o 3,
na sklo o 4 a na papír o 5 kusů oproti stavu
k polovině června. 

V červenci bude vám k dispozici tak 81
kontejnerů na plasty, 54 na sklo, 30 na papír,
5 kontejnerů na použitá elektrozařízení a 1
kontejner na textil pro humanitární účely,
tedy celkem 171 kontejnerů na 42 různých
stanovištích po celém Červeném Kostelci.
Od července také došlo ke zvýšení četnosti
svozu kontejnerů na plasty na některých dal-
ších stanovištích na dvakrát do týdne.

Text i foto: Štěpán Křeček

Pro pracovníky městského úřadu je
výpočetní technika základním pracov-
ním nástrojem. Současné trendy směřují
k velkým strojům, ze kterých se přidě-
lují jednotlivé technické a výkonové pro-
středky pro jednotlivá pracoviště. Těmi
pracovišti jsou jak centrální počítače (se-
rvery), tak i koncové stanice. 

V roce 2013 si odbor informatiky obhá-
jil prostředky na Datové centrum pověře-
ného obecního úřadu (DCPOU) do
rozpočtu roku 2014. Nezávisle na této ak-
tivitě byla vypsána výzva číslo 22. „Zavá-
dění ICT v územní veřejné správě“. Ve
spolupráci s odborníky byla zpracována
studie proveditelnosti, která mimo vlastní

technické řešení obsahuje i údaje o udrži-
telnosti projektu, zpřesňuje financování na
využití prostředků EU a stanovuje zapojení
pracovníků úřadu na úspěšném zprovoz-
nění tohoto HW a SW vybavení. Zároveň
byla podkladem pro výběrové řízení na do-
davatele. V druhé půlce roku 2014 město
s vítězem výběrového řízení podepsalo
smlouvu a na konci roku byla dodávka rea-
lizována. Vlastní technické řešení navazo-
valo na optické datové propojení mezi
MěÚ a odborem místního hospodářství,
které bylo realizováno v roce 2013. Do
konce dubna 2015 byla realizována druhá
etapa DCPOU, která zahrnovala dodávku
již zmiňovaných koncových pracovišť. Na

začátku měsíce
června přešel
celý systém do
z k u š e b n í h o
provozu, ve
kterém se bude
testovat stabi-
lita celého sys-
tému a testy
propojení jed-
notlivých tech-
nických částí
stroje. Přechod
do ostrého režimu serverů i desktopů je
plánován na konec srpna 2015.

Text i foto: JK

Datové centrum pověřeného obecního úřadu by mělo být spuštěno na konci srpna
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Červený Kostelec je finalistou soutěže obcí 

O křišťálovou popelnici za rok 2014

Ve středu 10. června v Hradci Králové
v Kongresovém centru Aldis v rámci kon-
ference Odpady a obce 2015 proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
obcí O křišťálovou popelnici za rok 2014.
Tuto soutěž obcí pořádá společnost EKO-
KOM, a.s., se kterou město Červený Kos-
telec spolupracuje v rámci odpadového
hospodářství již od roku 1999. Letos se
jedná již o 11. ročník této soutěže.

Město Červený Kostelec se dostalo
mezi 14 finalistů. Jedná se o vůbec první
účast Červeného Kostelce ve finále této
soutěže. V prestižním celostátním klání
jsou obce hodnoceny podle dosažených vý-
sledků a míry aktivity v oblasti nakládání
s komunálním odpadem, a to především
v tříděném sběru využitelných složek od-
padů. Soutěž je určena všem obcím zapo-
jených v systému EKO-KOM.

„Do systému EKO‑KOM zajišťující

sběrnou síť pro recyklaci obalů je dnes za-
pojeno 20 377 firem vyrábějících nebo do-
vážejících balené zboží. Tyto firmy
prostřednictvím systému EKO‑KOM spo-
lupracují s 6 073 obcemi ČR, ve kterých
žije 10 483 tisíc obyvatel, tedy (99 % celé
populace). Ti všichni tak mají možnost své
odpady třídit a již 72 % obyvatel ČR tak
činí.“ (zdroj: http://www.ekokom.cz/).

Prvním městem je nedaleký Dvůr Krá-
lové nad Labem, který získal velkou pu-
tovní křišťálovou popelnici a šek v hodnotě
150 000 Kč. Dále byly vyhlášeny obce na
druhém a třetím místě. Červený Kostelec
tedy obsadil čtvrtou až čtrnáctou pozici.

Za město Červený Kostelec diplom,
květinu a malé těžítko „křišťálové popel-
nice“ převzal při slavnostním vyhlášení vý-
sledků starosta města pan Ing. Rostislav
Petrák. Účast ve finále prestižní celorepu-
blikové soutěže O křišťálovou popelnici za

rok 2014 nás velmi potěšila. Být mezi
čtrnácti finalisty mezi více než 6000 dal-
šími obcemi z celé České republiky je ve-
liký úspěch. Za něj vděčíme a chtěli
bychom poděkovat hlavně všem Kostele-
čanům, kteří pilně sbírají a třídí odpad. Do-
ufáme, že vědomí tak dobrého výsledku
bude dalším povzbuzením k aktivitě tak
prospěšné pro město a životní prostředí.

Štěpán Křeček, foto: EKO-KOM

Radnice informuje

Osadní výbory pracují od nového vo-
lebního období převážně v rozšířeném
počtu. V Olešnici a na Bohdašíně podpo-
řili staré osazení OV mladší obyvatelé
místních částí. Ve Stolíně došlo k obměně
zástupce části Mstětín. 

Osobně mohu potvrdit, že všem členům
neschází chuť pracovat a při jednáních se
nápady, jak zkrášlit či upravit tu kterou část
obce, jen hemží. Bohužel ne vždy jsou pod-
něty osadního výboru v brzké době realizo-
vány, ale vždy jsou projednávány na
jednáních rady města. V současné době se
na OV Stolín a Bohdašín jedná o největších
investičních akcích, kterými jsou splašková
kanalizace a její přípojky. Na Bohdašíně se
tato investiční akce chýlí ke svému konci.
Ještě nás čeká dokončit dešťovou kanalizaci
a opravit poškozené komunikace. Ve Stolíně
se pracuje na hlavním kanalizačním řadu.
V následujícím roce se mají vybudovat pří-

pojky a stejně jako na Bohdašíně nás
bude čekat oprava dešťové kanali-
zace a poškozené komunikace. 

V Olešnici jsou práce na investič-
ních akcích typu splašková kanalizace
dávno hotové, ale ČD nám připravily
„bonbónek“ v podobě modernizace
železniční tratě Hradec Králové – Svo-
boda nad Úpou. Cílem rekonstrukce
traťového svršku a ostatních úprav je
jednak modernizovat prostředí pro cestující a
jednak zrychlit tuto trať. Součástí tohoto pro-
jektu, který SŽC přijde zhruba na jednu mili-
ardu korun, je mimo jiné i rekonstrukce
vlakové zastávky v Olešnici. Tato rekon-
strukce, které se Olešnice dočká po 110 letech,
představuje zvýšení nástupiště, částečnou zá-
dlažbu k nástupišti a výměnu staré zastávky
za novou. Zde jsme s osadním výborem
v Olešnici jednali se zástupci Správy želez-
niční cesty o typu zastávky, aby byla dosta-

tečně funkční pro potřeby cestujících. Proto
OV vyslovil jasnou potřebu zastávky, která
bude z přední strany ze ¾ zakrytá z důvodu
povětrnostních podmínek v tomto místě.

Do několika málo řádků, které mám
v tomto čísle zpravodaje k dispozici, ne-
mohu popsat veškerou činnost, kterou OV
vytváří, ale jsem rád, že lidem, kteří pracují
v OV, není osud jejich okolí lhostejný a jsou
ochotni pracovat pro ostatní spoluobčany.

Text i foto: Richard Bergmann

Z činnosti osadních výborů

Informace z jednání rady města Č. Kostelec
(výběr ze zápisu RM z 27. 5. a 9. 6. 2015,
více na www.cervenykostelec.cz)

bere na vědomí 
• informace o průběhu investičních akcí
• zápisy z komisí města
• hospodaření města za leden až květen 2015
• informaci o vyhlášeném ředitelském
volnu ve dnech 29. a 30. června.
• informaci z jednání osadního výboru
• hospodaření fondu pro podporu zahranič-
ních styků základních škol za rok 2014
• provozní řád sběrného dvora odpadů v
Červeném Kostelci

schvaluje
• provedení prací I. etapy prací výstavby
hřiště TJ Horní Kostelec – sanace zdiva
u budovy ZŠ
• uzavření Smlouvy o dílo na akci Výměna
3 ks výtahů v obytném panelovém domě se
třemi vchody č.p. 1006, 1007 a 1008 v ul.
Gen. Kratochvíla
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3000 Kč pro o.s. Cesta na částečné pokrytí ná-
kladů spojených se svozem klientů do den-
ního stacionáře z Č. K. do Náchoda a zpět.
• závěrky roku 2014 příspěvkových organi-
zací

ukládá
• vedoucímu OMH projednat s dopr. inspek-
torátem možnosti výstavby nových přechodů
pro chodce

zamítá
• žádost o souhlas s umístěním základové sta-
nice společnosti Vodafone CR a.s. na po-
zemku p.č. 971/42 (na Chrbech)

doporučuje
• návrhy směrnic k současným fondům,
které jsou kapitolou rozpočtu města, a
předkládá ZM k projednání
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Bezpečnost

Sledované období: 8. 5. – 14. 6. 2015
Dopravní přestupky: 64
Ostatní přestupky (proti veř. pořádku aj.): 17
Podezření z trestného činu (předáno PČR): 0 
Signály tísňových tlačítek: 3 
Oznámení: 138

Dopravní přestupky: parkování bez parko-
vacích hodin, porušení zákazů stání a za-
stavení, stání v protisměru, stání na místě
vyhrazeném pro invalidy, stání na stezce
pro cyklisty, bránění ve výjezdu

Městská policie upozorňuje, že od června
platí v Husově ul. zákaz stání. Hlídky
budou ulici namátkově kontrolovat (zaká-
záno je i stání na chodníku). Dále budou
městští policisté kontrolovat ranní stání vo-
zidel u pekařství, kde jsou často porušo-
vány dopravní předpisy. Nejčastějším
přestupkem nadále zůstává stání na parko-
vištích bez parkovacích hodin. Pravděpo-
dobně díky zásahům MP se podařilo téměř
zcela eliminovat jízdu cyklistů bez patřič-
ného osvětlení. 

Ostatní přestupky: volně pobíhající psi,
vzbuzení veřejného pohoršení, znečištění
veřejného prostranství, kouření na zastávce
ad. 

Výběr z oznámení a přestupků
9. 5. Oznamovatelka strážníkům MP sdě-
lila, že v ul. Českoskalická jsou v domě
sousedů oznamovatelky zavřené dvě malé
děti bez dozoru a že jí na zvonek nikdo
neotevírá. Hlídka po příjezdu zazvonila,
otevřela jim matka obou dětí s tím, že

zvonění sousedky neslyšela, protože byla
ve sprše.
14. 5. V prodejně Konzum opilý muž, který
nepocházel z Červeného Kostelce, obtěžo-
val zákazníky a prodavačky. Hlídka muže
pokutovala za vzbuzení veřejného pohor-
šení.
22. 5. Jeden z občanů hlídce MP telefo-
nicky oznámil, že na silnici u restaurace U
Prouzů za Brodským brání provozu dvě la-
butě s mladými. Hlídka na místě našla už
jen oznamovatele, který jim sdělil, že se
mu podařilo labutě zahnat na vodní plochu.
22. 5. Zástupkyně ředitele I. stupně ZŠ V.
Hejny oznámila, že jedna z žákyň 1. třídy
uvedla, že byla při cestě do školy v ul. 17.
listopadu zastavena neznámým mužem
v tmavém vozidle. Muž měl žákyni nabí-
zet bonbony. Ta je prý odmítla a odešla. Při
prošetřování této situace – zhruba hodinu a
půl po oznámení – zkontaktovala policii
matka žákyně s prostým vysvětlením:
dcera si celou věc vymyslela.
26. 5. Hlídka MP byla v 5 hod. ráno vy-
slána do Olešnice, kde v jednom z domů
ležela na zemi seniorka. Paní s hlídkou ko-
munikovala přes okno, že upadla již v noci,
nemohla vstát a do 5 hod. do rána hledala
ve tmě telefon. Po strážnících MP dorazili
na místo hasiči, kteří vlezli do domu okén-
kem a seniorku předali lékaři.
26. 5. Strážníci MP odkláněli dopravu při
nehodě babetisty v ul. Sokolská. 
27. 5. Městští policisté řídili dopravu při
odklízení uniklé nafty u přejezdu v ul. 17.
listopadu. 
6. 6. Ve 22.10 hod. obyvatel ve Lhotě ozná-
mil, že se z „lomečku“ ozývá hluk a on ne-

může spát. Hlídka na místě zjistila, že se na
místě koná rodinná oslava narození dítěte
a již je ukončována. Kvůli oznámení však
musí být celá věc řešena na MěÚ.
7. 6. Občan z Letné oznámil, že viděl ulicí
procházet značně dezorientovanou seni-
orku. Hlídka ženu našla, zjistila, že se jedná
o obyvatelku Koubovky, a ženu odvezla do
jejího bydliště.
8. 6. V 16 hod. hlídka dorazila k sedícímu
opilému muži v Náchodské ul., který po-
křikoval na kolemjdoucí. Muž byl dopra-
ven do bydliště a po jeho vystřízlivění byl
přestupek vyřešen blokovou pokutou.

Další činnost
V červnu se strážníci MP zúčastnili ukázek
složek Integrovaného záchranného sys-
tému na ZŠ V. Hejny. Policisté předvedli
dětem své vybavení – výstroj a výzbroj
včetně defibrilátoru, alkoholtesteru atd.
Přítomni byli také zástupci Policie ČR a
hasičů.

Strážníci MP poskytli ve sledovaném ob-
dobí 3 kamerové záznamy pro potřeby vy-
šetřování členů Policie ČR.

Tomáš Kábrt, 
Michal Škoda

Z dění na městské policii: Vymyšlené zastavení žákyně neznámým řidičem, 

dezorientovaná seniorka a labutě na procházce

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

Červánek vyměňoval zkušenosti s třebíčským sborem
Během měsíce května absolvoval Čer-

vánek výměnný pobyt s pěveckým sbo-
rem Resonance a jejím přípravným
oddělením Osmina z Třebíče. Šlo o novou
zkušenost především pro naše mladší Slu-
níčka, z kterých se mnohé děti účastnily
výměnného pobytu poprvé. 

V první polovině měsíce jsme měli mož-
nost přivítat a poznat osobitý třebíčský sbor
v našem městečku, kde jsme společně ab-
solvovali koncert ve sboru Církve husitské.
Během jejich víkendové návštěvy se děti
vzájemně poznaly a mohli se těšit na brzké
shledání v místě bydliště spřáteleného
sboru.

23. května se potom vydal ku Třebíči
jak Červánek, tak jeho přípravný sbor Slu-

níčko. Po cestě jsme ještě měli příležitost
navštívit bývalý klášter na Zelené hoře a
nadýchat trochu historie naší vlasti. Po pří-
jezdu k našim hostitelům nás již čekal
dvoudenní nabitý program, během kterého
se o naše děti hostitelé vzorně starali. Čer-
vánek zde absolvoval dvě vystoupení, a to
nejprve společný koncert s hostitelským
sborem v kulturním domě v Třebíči a druhý
den vystoupení v rámci festivalu duchovní
hudby v Náměšti nad Oslavou, kdy jsme
měli možnost předat drobné pozornosti
jako upomínku na naše město. Pak po vět-
šinu pobytu následoval společný program,
naše děti, příkladně pohoštěny, poznaly ne-
jenom prostory pořádající ZUŠ, ale i pamě-
tihodnosti samotného Třebíče, města, které

se hlásí k odkazu příchodu Cyrila a Meto-
děje na Moravu a pyšní se i tím, že zde na-
leznete původní židovskou čtvrť. Nadšeně
se děti účastnily i společné výuky moder-
ního tance. Za vše právem náleží dík našim
hostitelům, vedení sboru ale i samotným
rodinám a sdružení rodičů při sboru, které
se na organizaci celé události v hojné míře
podílelo.

Po vystoupení v Námešti nad Oslavou
jsme se znavení vydali zpět k domovům
s vědomím, že naše děti červenokostelec-
kou ZUŠ i město skvěle reprezentovaly. A
děti mají spoustu nových zkušeností, díky
kterým se budou těšit na další společnou
práci a zážitky se sborem.  

Z řad rodičů sboristů B. Bejrová

Zrcátko měsíce
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Cirkus v divadle? Proč ne! Městská dechová hudba 

pobavila hlediště hodinovým pásmem

Divadlo J. K. Tyla v sobotu 16. května
hostilo cirkus. Na jevišti divadla ale ne-
vystoupil Berousek, který bavil publi-
kum ve svém stanu ve Lhotě před
několika týdny, ale městská dechová
hudba spolu s vystupujícími z Cink Cink
Cirku a herci DS NA TAHU. Zhruba ho-
dinovému pásmu písní a krátkých vy-
stoupení tleskal téměř plný sál
městského divadla.

V hodinovém programu hudebníci la-
dění do veselých barev zahráli několik po-
pulárních písní, mezi kterými nechybělo
Sladké mámení, mozaika úryvků z muzi-
kálu Vlasy, znělka Pevnosti Boyard a sa-
mozřejmě několik melodií z cirkusového
prostředí. Chvíle mezi skladbami vyplňo-
val klaun, jehož potrhlé pády bavily
všechny diváky, snad vyjma přítomných
ortopedů.

Když na jevišti nelétal klaun, prováděli
zde kejkle členové „novocirkusové sku-
piny performerů, kteří tvoří svůj vlastní,
lehce cinknutý svět“. Z jejich světa jsme
mohli v Červeném Kostelci zatleskat lehce
akrobatickému nebo žonglérskému vystou-
pení. Na koncertu zahrálo a zazpívalo také
několik sólistů, mezi jinými např. Vojta
Stehlík (xylofon), Lenka Lautschová
(zpěv), Petr Máslo (banjo a zpěv) ad.   TK

Bohdašínští mladí hasiči uspěli 

ve 27. ročníku hry Plamen

V sobotu 16. května se za krásného
počasí uskutečnila postupová soutěž pro
okresní kolo hry Plamen a její 27. ročník
MH o Bohdašínský pohár v požárně
technických disciplinách.

Této soutěže se zúčastnilo 37 kolektivů
včetně jednoho z polského Tarnova. Soutě-
žilo se ve třech disciplínách a dvou katego-
riích ST a ML. Na hřišti probíhaly štafety
4×60 m překážek a štafeta dvojic. Na ve-
dlejší louce probíhaly požární útoky. Z osm-
nácti kolektivů ST skončil na 1. místě
kolektiv z Bohdašína před Zvolí a Bělovsem.
V kategorii ML zvítězil Bezděkov nad Me-
tují před Bohdašínem a Nahořany.

Z této soutěže postoupilo 20 kolektivů
do okresního kola, které se konalo 23.
května v areálu školy na Plhově. Rovněž
tam v kategorii ST kolektiv z Bohdašína
zvítězil a již potřetí v řadě se probojoval do
krajského kola, které se uskutečnilo po
uzávěrce zpravodaje ve dnech 20.–21. 6.
v okrese Rychnov nad Kněžnou. 

Součástí okresního kola je i běh jednot-
livců na 60 m překážek, kde se naši chlapci
umístili na prvém a druhém místě (Josef
Kment a Ondřej Cepr). Mezi dívkami na 2.
místě skončila Kamila Šimrová. Za těmito
úspěchy se skrývá letitá práce vedoucích.
A to Petra Havla a Vojtěcha Cepra, za což
jim patří dík výboru SDH.

J. Havel

Cestou Jakuba Haliny 

již po čtyřicáté páté

Sobota 13. června byla pro náš Klub
českých turistů úspěšným dnem. Od
4 hod. se scházeli účastníci jubilejního
45. ročníku dálkového pochodu Cestou
Jakuba Haliny – Červený Kostelec –
Sněžka. 

Tento známý a náročný pochod si nene-
chali ujít fandové zdravého pohybu také
z Prahy, Frýdku Místku, z našeho blízkého
i vzdálenějšího okolí. Všichni, i ti, co do
cíle v limitu do 18 hod. na vrchol Sněžky
nedošli, prožili překrásný den v našich nej-
vyšších horách a již se těší na další 46. roč-
ník.

O. Ressl

Vlastivědný sborník 

Rodným krajem má už 50 čísel!

Počet vydání vlastivědného sborníku
kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a
bratří Čapků Rodným krajem dosáhl
významné mety. Sborník, který vychází
dvakrát ročně, vyšel na začátku června
již popadesáté!

Nové číslo je k dostání na obvyklých di-
stribučních místech – v budově městské
knihovny, městského kulturního střediska
či v informačním centru. 

Cena: 30 Kč.

Tomáš Kábrt

Tai-či má ze sebou první rok v Červeném Kostelci
Možná to nevíte, ale od října 2014

v prostorách Grafoklubu v Červeném
Kostelci probíhá kurz zdravotního cvi-
čení  Tai-či. Jedná se o cvičení, jehož pů-
vodem je bojové umění. Zde jde o
bezkontaktní sestavu 24 cviků Yang, je-
jichž smyslem je především zdravotní
působení.

Součástí tohoto cvičení je i seznámení
s čikungem, což je ideální pohybová akti-
vita, která velmi jemně a účelně dokáže
rozvolnit různá fyzická napětí a krásně
uvolní mysl.

Pokud jste někdy zvažovali, zda se Tai-
či věnovat, pak byste měli vědět, že věk ani
talent není důvodem, proč začít nebo na-
opak nezačít s cvičením. Tai-či spíše nabízí
řešení pro ty, kteří se v dnešním uspěcha-
ném světě rozhodli najít vyváženost mysli,

využít příznivého působení na psychoso-
matiku a velmi jemnou technikou pozitivně
posílit například srdce, svaly, krevní oběh
nebo třeba fyzickou rovnováhu. Cvičení
velice dobře působí i na bolesti zad či
kloubů, snižuje hladinu cholesterolu a cel-
kově navozuje pozitivní myšlení.

A kdo že nás učí poslouchat své tělo?
PaeDr. Jana Pecková a Andrea Škvrnová,
nad kterými bdí zakladatel L.E.S. MP, H.T.
František Radvan, Žampach.

Letošní školní rok je již uzavřen. Ale od
října 2015 bude kurz znovu otevřen a to jak
pro začátečníky, tak nově i pro pokročilé.
A pokud mohu za sebe i za ostatní říci – už
se opravdu těšíme. A věřím, že do té doby
budeme mít všichni „otevřené srdce a pev-
nou mysl“.

Absolventka základního kurzu

Ve čtvrtek 18. června večer byla v areálu
spol. Batist Medical a.s. naložena první po-
lovina již 30. nákladního kontejneru huma-
nitární pomocí, která poté zamířila
potřebným v nejchudších částech Indie. 

V Červeném Kostelci byl naložen obva-
zový materiál. Pro další zdravotnické potřeby
musel kamion do Brna. Akci, při níž putuje
do Indie materiál v hodnotě 4 632 000 Kč, or-
ganizuje Nadace sv. Františka z Assisi ve spo-
lupráci s indickými Misionářkami lásky.
Nadace byla založena v roce 1993. Od té doby
se jí podařilo odeslat do Indie více než 314 tun
zboží v hodnotě téměř 85 mil. korun. 

Tomáš Kábrt, Mgr. Dana Jarošová 

30. kontejner s humanitární 

pomocí pomůže malomocným
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První část oslav 150 let divadelního spolku a 90 let divadla je za námi
Letošní rok je z pohledu červnokoste-

lecké kultury památný, a to z důvodu 90.
výročí Divadla J. K. Tyla a výročí 150 let
od založení divadelního spolku ve městě.
První část oslav proběhla v sobotu 13.
června v přírodním areálu ve Smetano-
vých sadech a v červenokosteleckém di-
vadle, kam se po ukončení prohlídek musel
přesunout program kvůli nepřízni počasí.

Program připravený ochotníky z DS NA
TAHU ve spolupráci s MKS  nabízel v sobotu
mnohé už od 10 hod. Slunečné a velmi horké
počasí doprovodilo dopolední dětský den ve
Smetanových sadech, čehož využilo velké
množstí lidí i lidiček. Pro ty první jmenované
bylo připraveno občerstvení od lhoteckých
dobrovolných hasičů, pro ty druhé pak přes
deset pohádkových zastavení, při nichž si děti
vyzkoušely, zda je či není jednoduché jezdit
na koni (zvlášť když kvůli svému dřevě-
nému složení příliš nespolupracuje), mlu-
vit, nebo dokonce zpívat přede všemi na
mikrofon, nasbírat ty správné květiny pro
vybíravou vílu apod. To vše děti absol-
vovaly ve všemožných maskách, které si
nechaly namalovat na obličej.

Některé děti poté, co se rozloučily
s pohádkovými postavami a obdržely
drobné ceny, navštívily také Divadlo J.
K. Tyla, v němž na zájemce čekali další
ochotníci, kteří je provedli svou „ka-
pličkou“. Prohlídky využila necelá
stovka lidí. „S účastí jsme vzhledem k vel-
kému množství dalších akcí, konaných tento
víkend v jiných částech města i regionu,
spokojeni. Navíc přišlo více lidí než před 10
lety, kdy jsme podobnou akci také pořádali,“
vyjádřil svou spokojenost Pavel Labík.

A právě Pavel Labík celou prohlídku za-
hajoval, když ve foyer příchozím vyložil
v krátkosti historii divadla a divadelního

spolku – i za pomoci vystavených panelů.
Odtud si několikačlenné skupiny přebíraly
kostýmované herečky, které návštěvníky
dovedly na pódium. Zde na ně čekal Karel
IV. vydávající se za herce Jana Brože, který
všechny příchozí seznámil s tím, jak fun-
guje divadelní jeviště. I zde zněly úryvky
z historie, a to díky kronikářovi spolku La-
dislavu Jančíkovi. Následovala zastávka
v bohatě vybavené kostymérně, krátká ná-
vštěva Ludvíkova sálu a techničtí nadšenci
si jistě rádi poté prohlédli osvětlovací ka-
binu a kabinu zvukařů – jak jinak než s od-
borným výkladem na slovo vzatých osob,
členů techniky divadla. Komentovaná pro-
hlídka trvala zhruba ¾ hodiny. Divadlo
bylo možné navštívit od 10 do 16 hod.

Po obědě se na jevišti v přírodním arálu
odehrály dvě hry. Tedy skoro... První hrou

byla polská verze pohádky o Popelce Kop-
ciuszek (Střevíček), kterou sehrály děti
z partnerského města Ząbkowice Śląskie.
Následovala hra mladých herců a hereček II.
stupně ZŠ V. Hejny Jak to bylo s Růženkou.
Ale to už se nebe začínalo mračit a infor-
mace z meteorologických radarů a zprávy
z okolních měst mluvily o pořádné větrné
smršti, dešti a krupobití. A tak ve chvíli, kdy

sílící vítr začal ohrožovat mladé umělce,
bylo představení urychleno, proběhla téměř
doslova blesková děkovačka a už se sklízelo
pódium včetně zvukařské techniky. Naštěstí
se hrozivé zvěsti nepotvrdily a do Červe-
ného Kostelce už dorazil jen déšť – a navíc

až ve chvíli, kdy bylo vše uklizeno. Zde
je ještě nutné vyzdvihnout odvahu vy-
stupujících, kteří neohroženě odříkávali
repliky i přes posunující se až padající
kulisy a evidentní nejistotu vyprazdňu-
jícího se hlediště.

Další program tak probíhal v malém
sále divadla. Nejspíš špatnému počasí lze
přičíst mizivou diváckou účast na kon-
certu městské dechové hudby, která mu-
sela skousnout neoblíbenou „přesilovku“.
„Na druhou stranu musím říct, že koncert
měl velmi specifickou, až rodinnou atmo-

sféru a my divadelníci si ho velmi užili,“
zhodnotil příjemnou devadesátiminutovku
věnovanou oslavencům Pavel Labík.

Poslední částí programu byl koncert kapely
Heebie Jeebies, který v malém sále divadla po-
bavil několik desítek lidí všech věkových ka-
tegorií. A tak se tančilo, občerstvovalo a slavilo
až do konce slavnostního dne...

Text i foto: T. Kábrt, M. Čermák

Studenti si opět připomněli tragické osudy obětí heydrichiády – v okolí Č. Kostelce i v Pardubicích
Žáci ZŠ v pondělí 22. června již po-

druhé absolvovali tzv. Pochod Jiřího Po-
tůčka z Bohdašína přes Končiny do
Zábrodí, odkud zamířili do Pardubic
k pomníku padlého parašutisty a na Zá-
meček. 41 žáků, kteří se akce zúčastnili
zcela dobrovolně, si tak připomnělo tra-
gické osudy lidí blíže či vzdáleněji spoje-
ných s odbojem 2. sv. války a osudy
parašutistů z výsadků Anthropoid, Sil-
ver A a Out distance.

Pietní akt k uctění památky obětí heydri-
chiády se na Zámečku v Pardubicích uskuteč-
nil již popáté. Podruhé za účasti žáků ZŠ V.
Hejny, kteří si před pietním aktem v Pardubi-
cích opět prošli okolí Červeného Kostelce po
stopách radiotelegrafisty Jiřího Potůčka. Je-
jich cesta vedla od památníku na Bohdašíně
přes Končiny až do Zábrodí k bývalé škole,

kde na ně čekal přistavený autobus do
Pardubic. Pochod opět zpestřily vstupy
jeho účastníků s tematickými pracemi.

V Pardubicích nejprve žáci položili
– spolu s dětmi ze ZŠ Včelákov (u Le-
žáků) – květiny na pietním místě
v Trnové, kde tragicky skončil útěk Ji-
řího Potůčka z končinského stavení.
Poté přejeli v historických vozidlech
na Zámeček, kde proběhla druhá část
slavnostního aktu a kde si žáci prohlédli vý-
stavu Heydrich 70. Příští rok by se měli žáci
zúčastnit společně s dětmi ze ZŠ Včelákov
i akcí v Praze – koncertu v kostele Matky
Boží, prohlídky krypty v kostele Cyrila a
Metoděje, případně i přesunu „Ohně
(bez)naděje“ do polského Chelmnu.

„Na závěr se sluší poděkovat červeno-
kosteleckým dětem za jejich vzornou a

důstojnou účast na tomto pietním aktu a zá-
roveň poděkovat paním učitelkám Evě
Bursíkové a Janě Kovalové za jejich přís-
tup k výuce těchto historických událostí,
které naše město řadí po bok obcí Lidice a
Ležáky,“ poděkoval všem zúčastněným
místostarosta Richard Bergmann. 

Tomáš Kábrt, 
Richard Bergmann (i foto)

MDH a duo Víťa a Péťa: Do lesíčka na čekanou

O divadle zájemcům povyprávěl mj. i Karel IV.
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Setkání Kostelců na Hané bylo úspěšné především pro střelce a stolní tenisty
V Kostelci na Hané se v sobotu 20.

června uskutečnil další ročník tradič-
ního setkání Kostelců. Vyjma zástupců
vedení města se ho zúčastnili také naši
střelci, stolní tenisté, fotbalisté, florba-
listé a červenokosteleckou kulturu zastu-
poval chrámový sbor. Celkem se setkání
zúčastnilo 14 Kostelců.

Průběh setkání již od rána ohrožovala
hrozivě vypadající obloha. Z té ale nakonec
nespadla ani kapka, a tak veškerý program,
průvodem počínaje a vyhlášením výsledků

konče, proběhl na jedničku. Nejlépe si stáli
naši střelečtí a tenisoví „vyslanci“. První
místo ve střelecké soutěži jednotlivců ob-
držel Jiří Plšek a kvalitní výkon podtrhlo
druhé místo v kategorii družstev. Turnaj ve
stolním tenise ovládl Jiří Hlávka, čtvrtý
skončil Jan Beran. 

Poněkud hůře se dařilo fotbalistům a
florbalistům, kteří skončili 5. (fotbal), popř.
6. (florbal).

V programu také vystoupil náš chrá-
mový pěvecký sbor. „Kdyby se soutěžilo

v disciplíně sborového zpěvu, jistě by náš
sbor vyhrál 1. místo,“ zhodnotil výkon
sboru místostarosta Richard Bergmann.

V roce 2016 se setkání uskuteční v Kos-
telci nad Orlicí, kde se naposledy konalo
setkání v roce 2008. Žezlo převzal od La-
dislava Hynka starosta Kostelce nad Orlicí
pan František Kinský. „Rád bych všem
účastníkům setkání poděkoval za reprezen-
taci vlastně největšího Kostelce v České re-
publice,“ dodal místostarosta.

Tomáš Kábrt, Richard Bergmann

Končinská modelářská show má za sebou již 21. ročník
V neděli 14. června pořádal modelářský

klub FALEMO Červený Kostelec 21. ročník
Končinské modelářské show. Po loňském
jubilejním ročníku jsme tak odstartovali
novou „dvacítku“ této akce, kde chceme di-
vákům představit nové modely a pilotní
umění našich členů, na podporu si zveme
modelářské kolegy z okolních i vzdáleněj-
ších klubů a doprovodným programem se
snažíme připravit pro návštěvníky příjemné
odpoledne pro celou rodinu.

Každoročně začíná naše akce příletem
skutečného vrtulníku společnosti DSA, pan
Daniel Tuček nám tentokrát přiletěl před-
stavit typ EC 120 B. Modelů vrtulníků bylo
k vidění hned několik. Snad všechny di-
váky, přítomné modeláře i pilota skuteč-
ného vrtulníku zaujal výkon Jana
Erlebacha, který předváděl neskutečné ob-
raty se strojem Chopso 7EW. Klidnější le-
tový projev pak předvedl Mirek Gregor
z LMK Trifid se strojem Agusta A 109.

Pojďme se nyní podívat na nejvíce za-
stoupenou modelářskou kategorii – letecké
modely. Bylo toho k vidění opravdu hodně,
proto vyberme jen několik modelů, snad se

na nás ostatní modeláři nebudou
zlobit. Divácky velmi atraktivní
jsou vždy vystoupení akrobatů.
Tuto kategorii zastupoval Ondřej
Celba s „nesmrtelným“ Veloxem
Revolution, dále Jaroslav Seidl s
akrobatickým speciálem MX2
vlastní výroby. Všichni „domácí“
piloti nasadili vysokou laťku,
které se však drželi i ostatní.
Velmi pěkné vystoupení s hud-
bou předvedl Bedřich Janáček
s celodřevěným modelem vlastní kon-
strukce na elektropohon. Asi nejvzdáleněj-
ším účastníkem byl Marek Matějka z
Kladna, který přivezl dva akrobaty – YAK
54 o rozpětí 2700 mm a S BACH 342 o
rozpětí 2900 mm.

Klidnější maketové stroje a také make-
tové lety předvedl Miroslav Košťál s Aero
C-4, jehož předlohu létal Fr. Peřina. Dru-
hou maketou, kterou Mirek létá, je Jak-
11/C-11 vlastní konstrukce i stavby.
Diváky naopak zvedli ze židlí skupinovým
letem Petr Hetfleisch s Martinem Mülle-
rem. Na skupinovém letu se dohodli asi pět

minut před letem a o to bylo zajímavější je
sledovat, diváci mnohdy tajili dech.

Na upravené vedlejší ploše se po celou
dobu proháněly modely tanků, tahačů a
buggy. Děti pak uvítaly tradiční svezení
modelem traktoru. Mezi další zajímavosti
jistě patřila ukázka vznášedla MAD Ho-
vercraft o váze 135 kg s motorem Rotax
447. Vznášedlo bylo v obležení dětí i do-
spělých po celou dobu leteckého dne.

Děkujeme všem členům klubu FA-
LEMO za další bezproblémový ročník a di-
vákům za podporu.

Ing. P. Koch, foto RNDr. J. Preclík

Ani nevím, kde mám začít. Právě jsme
ukončili Tradiční trhy, které se uskutečnily
20. a 21. června, a já se dívám z okna na
prázdnou tržnici. Ještě před chvílí tam byl
život. Přemítám si v hlavě, jak to vše bylo.

Byl to pro mě velice náročný týden. Za-
čalo to omluvami sedmi trhovců z účasti na
této akci. Ihned jsem musela shánět ná-
hradu, abych dodržela, co jsem slíbila.

Povedlo se a já si oddechla. Úžasné pro mě
bylo, že mě kontaktovali i lidé sami, jakmile
se o této akci dozvěděli. V sobotu, v den, kdy
trhy začaly, jsem zjistila, že dalších šest
trhovců se ani neobtěžovalo s nějakou omlu-
vou a vůbec nepřijeli. Začalo to znova. K tomu
všemu to počasí… Nechci říkat že nám počasí
nepřálo, neboť jinde padaly i kroupy a foukal
silný vítr. Nám jen pršelo a přestalo, a tak se

to stále opakovalo. I přesto lidé cho-
dili. Někteří se zdrželi i několik hodin.
Bohužel nepřízeň počasí nejvíce za-
znamenala kapela Meta. Je úžasná a i
těch pár lidiček, kteří přišli, si to užili,
a dokonce i tancovali.

V neděli již bylo slunečné po-
časí a naše tržnice opravdu žila.
Vystoupení červenokosteleckého
Hadářku s kapelou Šmikuranda. Ti
lidé svou práci dělají srdcem.

Stejně jako ostatní účinkující. Dětský den
byl nádherný a opět se zapojili i dospěláci.

Hodnotím tedy letošní trhy a říkám si,  ,,vy-
dařily se“. A nebo jinak – ,,to je mazec, to je
mazec, to mám rád“ – slova jednoho trhovce.

Jsem plna dojmů a radosti a hlavně naděje,
že se nám všem podaří vytvořit novou tradici.

Děkuji vám všem. Věra Šrůtková
Foto: F. Vacek (vlevo), T. Kábrt

Tradiční trhy – tržnice žila hlavně v neděli
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Sňatky

Výroční sňatky

Vítání občánků

„My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, 
ani v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat.“ K. Čapek

V našem matričním obvodě si lásku a úctu v manželství slíbili
tito snoubenci, kteří uzavřeli v červnu sňatek:

Michaela JOSÍFKOVÁ a Pavel HOFMAN,
Jarmila KOVÁŘOVÁ a Pavel KÁBRT,
Veronika URBANOVÁ a Lukáš VLČEK.

Gratulujeme a přejeme, aby vaše manželství bylo pro druhé pří-
kladem. Přejeme vám, ať vaše láska dokáže hory přenášet a
všechny nesnáze života dokážete zdolat.

Za SPOZ a matriku 
MěÚ L. Regnerová 

„Jen tehdy milujeme skutečně, milujeme-li bez příčiny.“ 
A. France

Významné jubileum své diamantové svatby – 60 let společného
manželského života – oslavili naši spoluobčané: Irena a Jindřich
LUKAVŠTÍ z Červeného Kostelce.

Upřímně gratulujeme oslavencům a přejeme, aby váš životní
optimismus nikdy nevyprchal, protože v radostnějším přístupu
k životu je nadále vaše mládí. Tak hodně zdraví a spokojenosti. 

Za SPOZ a matriku 
MěÚ L. Regnerová 

Vzpomínáme

Dne 14. července 2015 to budou již tři roky, co
zemřel p. Václav Souček.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Manželka

     a

Dne 18. 8. 2015 uplyne 5 let od chvíle, co na-
vždy odešel František Kollert z Horního Kostelce.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpo-
mínku.

Rodina a firma KUKO s.r.o.

     a

Dne 21. 8. uplyne 10 smutných let, co nás na-
vždy opustil můj manžel p. Václav Višňák. 

Nikdy nezapomeneme.
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka s rodinou

Dárcovství krve

Hana Vacková z Č. Kostelce obdržela 

Zlatý kříž 2. stupně za 120 odběrů 

Hana Vacková (1956) z Č. K., známá
především pro své běžecké aktivity, se
stala novou držitelkou Zlatého kříže 2.
stupně za 120 odběrů. Ocenění získala
jak za dárcovství krve, tak plazmy.
„Nemám tolik peněz, a tak pomáhám
ostatním aspoň takto,“ uvedla jako
důvod červenokostelecká sportovkyně,
která s dárcovstvím začala ve 2. polo-
vině 80. let. Gratulujeme!      

Text i foto: T. Kábrt

„Přišlos´ k nám krajinou bolesti.
Jako včelka voníš medem
Hraješ si se zajíčky prstů
Králíček tvých víček klopýtá přes pastviny snů.
Zdá se ti maminka.“ J. Karen

Na červnovou slunečnou sobotu byli do obřadní síně Městského
úřadu v Červeném Kostelci na vítání občánků pozváni se svými
rodiči tito naši nejmenší:

Marek HADERER, Matěj ŘEHÁK, Kristýna BIHARY, Pa-
trik ANDREJS, Natálie SLUKOVÁ, Marie ROSOVÁ, Quido
VOGEL, Adam a Tereza PLECHÁČKOVI, Štěpánka PUL-
KERTOVÁ, Martin PILÁT, Ester BARTOŇOVÁ, Lukáš a
Tomáš HRUBÍ, Adéla KULTOVÁ, Ondřej VINTER, Adam
BALÁŽ a Michal COHORNA.

Těší nás, že se s námi dělíte o svou radost, a chceme vám ze
srdce popřát, aby vaše děti byly hodně zdravé, radostné a prožívaly
své mládí v klidném a milujícím prostředí vašich rodin. 

Za SPOZ a matriku MěÚ L. Regnerová 
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Srdečně děkuji MěÚ za blahopřání, květiny a dárek, které mi
předala pí Franková při mém životním jubileu.

Božena Česenková
�

Děkujeme charitním ošetřovatelkám a pracovnicím pečovatel-
ského domu U Jakuba a speciálně p. Špulákovi za péči o p. Jaro-
slava Hitschfela.

Manželka, syn s rodinou a dcera s rodinou 
�

Srdečně děkuji MěÚ za blahopřání, květiny a dárky k mým 90.
narozeninám a milou návštěvu paní Zajíčkové.

Jaromír Hůlek
�

Děkuji za blahopřání, květiny a věcné dary k mým 80. naroze-
ninám městskému úřadu a p. Klepáčkovi, který se u nás osobně
stavil.

Jiří Semerák
�

Na jedné straně děkuji MěÚ za přání a dárek k 85. narozeni-
nám maminky Walburgy Vondráčkové a na straně druhé marně
hledáme důvod k oslavě, když se blíží výročí tragické smrti jejího
syna. 19. července to bude 15 let, kdy byl MUDr. Miroslav Von-
dráček – Sonny – zabit nezodpovědným řidičem náklaďáku při
výkonu povolání v sanitním voze rychlé záchranné služby mezi
Nymburkem a Kostomlaty. (Marně čekáme na slůvko – pro-
miňte).

Sestra Jarmila s rodinou a maminka Walburga
�

Děkuji zástupcům MěÚ pí Vondrové a p. Zálišovi za blahopřání,
květiny a dárky k mým 80. narozeninám a rovněž děkuji za gratu-
laci p. faráři Církve čs. husitské.

Máša Pošepná

Srdečně děkuji MěÚ a p. Vítovi za blahopřání a dárek k mým
92. narozeninám.

Miroslav Záveský
�

Chtěly bychom poděkovat paním učitelkám Janě a Renatě z MŠ
Náchodská za to, že na nás byly celý rok hodné, měly s námi vel-
kou trpělivost a naučily nás hodně písniček a básniček. 

Děti z oddělení Kočička
�

Chtěli bychom poděkovat milé paní vedoucí Lence Vlčkové z pe-
čovatelského domu U Jakuba za její obětavou práci. Každý den vy-
mýšlí pro nás stále něco nového a radostného, aby nám zpříjemnila
život a pomohla zapomenout na trápení a bolesti. Chce, abychom
nezažili pocit samoty a prožili dny plné dobra a vzájemné lásky.
Snaží se také o naladění příjemné atmosféry mezi našimi starými
spoluobčany. Díky tomu můžeme alespoň na chvíli zapomenout na
problémy, které nám život přináší. Pořádá různé kulturní akce, kte-
rých je v průběhu roku nejméně 60. Např. plesy, karnevaly, promí-
tání, výlety do okolí, divadla, mše svaté, dětská vystoupení,
vzájemné návštěvy s mateřskou školou, kondiční cvičení (kde za od-
měnu dostaneme vysvědčení, na které se velmi těšíme).

Také chceme poděkovat za to, jak se nám věnuje a za její velkou
trpělivost, kterou s námi má. V těchto dnech dokončila vysokou
školu a udělala úspěšně státnice. Moc blahopřejeme!

Paní vedoucí je člověk na pravém místě a její velké srdíčko je
otevřené pro každého z nás. Je to naše sluníčko. Patří jí vřelý dík i
za příkladnou péči v rodině, ale i za úsměv, který stále rozdává a
který pohladí na těle i na duši. Obětavou tělesně i duševně náročnou
prací nám pomáhá překonat neduhy stáří. 

Přejeme jí i nadále hodně zdraví, dalších úspěchů a síly v tak náročné
službě. Doufáme, že zde společně prožijeme ještě hodně pěkných chvil. 

Vděční obyvatelé pečovatelského domu

Praktické informace
Stomatologická služba

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

4. a 5. 7. MUDr. Svatava Olšarová
Komenského 72, N. M. n. M., 491 472 946
6. 7. MUDr. Helena Ansorgová
Sokolská 317, Č. Kostelec, 491 462 800
11. a 12. 7. MUDr. Michaela Kučerová
Komenského 72, N. M. n. M., 491 472 924
18. a 19. 7. MUDr. Radka Prouzová
Jugoslávská 33, Náchod, 602 234 217
25. 7. MUDr. Jarmila Vokůrková
Větrník 720, Č. Kostelec, 491 462 331

26. 7. MUDr. Božena Rysnarová
Burdychových 325, Č. K., 491 463 237
1. a 2. 8. MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.
ZŠ Malecí N. M. n. M., 491 520 373
8. a 9. 8. MUDr. Jiří Sedláček
Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926
15. a 16. 8. MUDr. Radmila Sedláčková
MSc
Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926
22. a 23. 8. MUDr. Vladimír Semerák
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
29. a 30. 8. MUDr. Jan Šnajdr
Náchodská 548, Velké Poříčí, 491 852 850,
777 905 047

Notářka

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

24. července, 28. srpna, 

25. září

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

Sbírky ošacení pro Diakonii Broumov se
konají každou první sobotu v měsíci od 10
do 11 hod. na autobusovém nádraží v Č.
Kostelci. 

Kdykoliv je také možné využít kontejner
na textil na stejném místě. 
Více na: 
www.diakoniebroumov.org

Diakonie Broumov

Sbírky ošacení

Rozpis služeb

      České dráhy

Pozor, výluka!
Od 23. června do

10. srpna budou
z Trutnova, hl. n., do
Jaroměře a zpět
vlaky nahrazeny au-
tobusy. 

Odjezdy ze žel. st. Č. Kostelec ve
směru na Hradec Králové jezdí o 10
min. dříve!



10

Praktické informace

Rádi vás všechny informujeme, že od
středy 1. července je zahájen provoz
sběrného dvora odpadů v Červeném
Kostelci. Informace o něm si bylo možné
přečíst již v červnovém zpravodaji. Slav-
nostní otevření sběrného dvora proběhlo
25. června za účasti vedení města, part-
nerů v odpadovém hospodářství města a
dalších pozvaných.

Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťo-
vání nakládání s odpadem z obcí, který
snad brzy bude rozšířen do povědomí
všech občanů Červeného Kostelce.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Tedy jen těm, kteří
v Červeném Kostelci mají trvalý pobyt.
Sběrný dvůr není určen podnikatelům a
právnickým osobám. Toto je nutné dodržet
pro splnění podmínek finanční dotace,
která byla poskytnuta pro vybudování sběr-
ného dvora z Operačního programu Životní
prostředí fondů Evropské unie.

Ve sběrném dvoře odpadů se shromaž-
ďují tyto tříděné odpady
130208* Jiné motorové, převodové a ma-
zací oleje 
150102 Plastové obaly 
150105 Kompozitní obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebez-
pečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné 
160103 Pneumatiky 
170107 Směsi nebo oddělené frakce be-
tonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 170106 
200101 Papír a lepenka 
200102 Sklo 
200111 Textilní materiály 
200113* Rozpouštědla 
200114* Kyseliny 
200119* Pesticidy 
200121* Zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť* 
200123* Vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky* 
200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem
200125 
200127* Barvy tiskařské, lepidla, pryskyřice 
200129* Detergenty obsahující nebez-
pečné látky 
200132* Jiná nepoužitelná léčiva 
200133* Baterie a akumulátory zařazené
pod čísly 160601, 160602, nebo pod číslem
160603 a netříděné baterie a akumulátory
obsahující tyto baterie* 
200139 Plasty 
200140 Kovy 
200201 Biologicky rozložitelný odpad / bi-
oodpad 

200201 Biologicky rozl. odpad
/ větve, dřevo 
200301 Směsný komunální
odpad 
200307 Objemný odpad 
* nebezpečný odpad 

Zařízení je dále určeno 
k zajištění zpětného odběru
použitých výrobků. 

Jedná se o následující vý-
robky: 
• galvanické články a baterie 
• výbojky a zářivky 
• pneumatiky 
• elektrozařízení pocházející z domácností 
• použité oleje.

Místem zpětného odběru výbojek, záři-
vek a elektrozařízení pocházející z domác-
ností je prozatím Sadová 1293, 549 41
Červený Kostelec. O změně budete infor-
mováni.

Sběr pneumatik je prováděn v rámci
sběrného dvora odpadů v počtu maxi-
málně do 5 ks na osobu. Nejsou sbírány
pneumatiky od nákladních vozidel, sta-
vebních, zemědělských a lesnických
strojů a traktorů.

Stavební suť je možné předat do sběr-
ného dvora odpadů v množství do 100 kg
tohoto odpadu na jednu nemovitost nachá-
zející se v Červeném Kostelci, kde vzniká
tento komunální odpad, a jeden kalendářní
rok. Nemovitost je specifikována adresou
definovanou ulicí a číslem popisným. 

Při předávání odpadů do sběrného dvora
je postupováno podle obecně závazné vy-
hlášky města o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem, opatření rady města –
organizačních pokynů ke sběru a odvozu
odpadu – a provozního řádu sběrného
dvora odpadů. Je také nutné postupovat
podle pokynů obsluhy sběrného dvora od-
padů. Aktuální informace a další podrob-
nosti o sběrném dvoře odpadů budou
uveřejňovány v Červenokosteleckém zpra-
vodaji nebo na internetových stránkách
města.

Nové právní předpisy města
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

dne 18. června 2015 schválilo obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2015 o změně obecně
závazné vyhlášky č. 1/2013 o nakládání
s komunálním odpadem a stavebním odpa-

dem. Ve vyhlášce se mění skutečnosti sou-
visející se zahájením provozu sběrného
dvora odpadů a zrušením mobilní sběrny
odpadů.

V souvislosti s výše uvedeným zastupi-
telstvo města Červený Kostelec dne 18.
června 2015 schválilo také obecně záva-
znou vyhlášku č. 3/2015 o změně obecně
závazné vyhlášky č. 2/2013 o poplatku za
komunální odpad. Nově také vyhláška ur-
čuje pravidla týkající se označování nádob
určených k odkládání odpadu a pravidla při
změně četnosti svozu směsného komunál-
ního odpadu. Výše poplatku za komunální
odpad se nemění.

V souvislosti s novelizací obecně zá-
vazné vyhlášky města č. 1/2013  rada
města vydala nové organizační pokyny ke
sběru a odvozu odpadu jako opatření rady
města č. 1/2015.

S plným textem těchto předpisů je
možné se seznámit na úřední desce, inter-
netových stránkách města či na sekretariátu
starosty.

Štěpán Křeček, 
foto: Tomáš Kábrt

Odpady

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba (červenec, srpen 2015)
Po     13–17 hod.
Út     zavřeno
St      8–12 hod., 13–17 hod.
Čt      zavřeno
Pá     8–12 hod.
So     8–11 hod.
Ne     zavřeno   
6. července (státní svátek) – zavřeno

Adresa: Řehákova 1300, Č. Kostelec
Provozovatel: Město Červený Koste-
lec, odbor místního hospodářství



11

Nabídka zaměstnání

Jazyková škola Quatro hledá

kvalitní lektory 

anglického jazyka!

Hledáme lektory AJ pro výuku skupino-
vých kurzů v Červeném Kostelci na 2–3
dny v týdnu v odpoledních a večerních ho-
dinách. Úspěšné uchazeče metodicky pro-
školíme (30 VH). Kontakt:
solcova@quatro.cz, tel. 775 330 733. 

Společnost Saar Gummi Czech, evrop-
ský leader ve výrobě těsnicích systémů pro
automobilový průmysl, hledá vhodné ucha-
zeče na pracovní pozice:

• provozní elektrikář – 33 000 Kč, 

• vývoj dílů – 50 000 Kč  
    (i čerstvý absolvent VŠ), 

• technik zlepšování a FMEA
    – 50 000 Kč 

(Uvedena je hrubá mzda vč. benefitů po
plném zapracování.) Bližší informace na
www.sgc.cz nebo na tel. čísle 491 467 442.

Nabídka brigády

Městské kulturní středisko Červený
Kostelec hledá

nové pracovníky na MFF 2015
Městské kulturní středisko Červený

Kostelec přijme nové pracovníky – pečo-
vatele (nutná znalost cizího jazyka a plno-
letost) a brigádníky na Mezinárodní
folklorní festival v Červeném Kostelci.
Touto cestou chceme požádat případné zá-
jemce o tyto pozice, kteří by se rádi na ko-
nání a organizaci festivalu chtěli podílet,
aby nás kontaktovali nebo se zastavili na
Městském kulturním středisku v Červeném
Kostelci. 

Hledám 

spolehlivou osobu s kladným 

vztahem k dětem na hlídání 

dvouleté holčičky

Zhruba 2–3 dopoledne v týdnu od září
2015. Preferuji maminku na RD. 

Cena max 50 Kč/hod. Tel. 732 701 997

Církve
Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

V době letních prázdnin není „dětská“ mše
sv. ve čtvrtek
3. 7. První pátek v měsíci mše sv. 7 a 18 hod.,
od 16 hod. příležitost ke svátosti smíření
4. 7. 14 hod. primiční mše sv. novokněze a
našeho o.kaplana Ondřeje Kunce. Srdečně
zveme k účasti!
5. 7. Nedělní bohoslužby jako obvykle. Po
všech mších bude udělováno novokněžské
požehnání.
26. 7. Pouť v Červeném Kostelci, 11 hod. mše
sv. a žehnání dopravních prostředků na Boušíně.

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,
mše sv. 7 a 9 hod.
22. 8. 10 hod. mše sv. v rámci folklorního
festivalu
30. 8. Žehnání školních potřeb a vzývání
Ducha svatého (na začátku školního roku),
požehnání školákům a studentům
Odpoledne: Pouť po kapličkách ve městě a
blízkém okolí. Podrobnější informace
budou sděleny později.

Internetové stránky: www.farnostck.cz

Zajímavosti

Zaměstnanci Saar Gummi pomáhají získat příspěvek spolkům v regionu

Saar Gummi Czech

Mikrosponzoring Saar Gummi Czech
(SCG) je šancí zejména klubů, spolků a
škol získat příspěvek na veřejně pro-
spěšné aktivity. Vloni firma tímto způso-
bem rozdělila přibližně čtvrt milionu
korun a i letos podpoří sponzorskými pří-
spěvky akce a veřejně prospěšné aktivity,
které navrhnou zaměstnanci SGC a které
splní kritéria pro přidělení příspěvku.

Obdarovaná organizace musí vykazovat
vlastní aktivní a nezištnou činnost. Když ji ně-
který z příznivců nebo členů, který je zároveň
zaměstnancem SGC, navrhne na udělení pří-
spěvku, může získat max. 6 tisíc Kč na jeden
návrh. Při vícenásobné žádosti od více zamě-
stnanců SGC se může částka až zdvojnásobit.

Maximum bodů, které určují výslednou
částku, mohou dosáhnout aktivity v Červe-

ném Kostelci a Velkém Poříčí, se zvyšující
vzdáleností počet bodů klesá. Dále mikro-
sponzoring preferuje zejména aktivity zamě-
řené na děti a mládež a v pořadí posledním
kritériem je propagace SGC. Maximum je
například za dlouhodobé umístění loga na vi-
ditelném místě, na druhou stranu nulová pro-
pagace udělení příspěvku vylučuje.

-pl-

  Církev čs. husitská

Pravidelně
Neděle – 10 hod. Bohoslužby 
Úterý – 18 hod. Biblická hodina

Kontejnery
Dobrý den, jsem jeden z občanů, kteří

poctivě třídí všechen odpad. O to více mě
štve, že jsem s městským úřadem roky bo-
jovala, aby u nás ve městě byly kromě kon-
tejnerů na sklo a plast umístěny kontejnery
na papíry, jako v jiných městech. Když po
třech letech byly kontejnery osazeny, zase
nejsou na všech sběrných místech. Já kon-
krétně už několik měsíců bojuji s vedením
města za umístění kontejnerů na papír na
stanovišti v ulici Náchodská několik mě-
síců, ale marně! Pěkně mě to štve, proto to
zveřejňuji ve zpravodaji. 

Dana Hetfleischová

Praktické informace Fórum občanů

Reakce na příspěvek pí Hetfleischové
V týdnu od 15. června byly rozmístěny

nové kontejnery na papír na určená stano-
viště spolu s dalšími na ostatní tříděný
odpad. Nově je osazeno i kont. stanoviště
v ul. Náchodská (u Plynárny). 

Co se týče dalších kontejnerových sta-
novišť, jelikož jsou na některých stano-
vištích vybudovány ohrádky, není možné
tam umístit nádoby na všechny druhy od-
padů. 

Za OMH Jaromír Středa



Historie, to nejsou jen letopočty, litera-
tura faktu, ale jsou to i konkrétní vzpo-
mínky blízkých lidí. My starší například
vzpomínáme častěji na mládí, kdy slovo
práce znělo téměř hanlivě. Teď víme, že je
štěstím mít práci. A vůbec je štěstím mít
práci, kterou milujeme. Události a pojme-
nování se prostě mění. 

Neříkáme už koněspřežka nebo poštovní
dostavník, ale vlak Pendolino nebo Eurocity.
Praotec Čech si vybral horu Říp, dnes symbol
české státnosti. Pronesl zde památná slova:
Zde zůstaneme, tato krajina oplývá mlékem
a strdím. Mléko víme, ale co je strdí?

To vědí včelaři. Strdí je tekutý med zba-
vený voštin, tj. zbytků vosku z prázdných
plástů včelího díla. Proč hora Říp? Nu pro-
tože v té krajině kolem Roudnice nad Labem
jiný kopec široko daleko není. Je vysoký jen
456 metrů nad mořem. Na vrcholu je od roku
1126 románská rotunda svatého Jiří a svatého
Vojtěcha. 

A ještě něco. Roudnice nad Labem má bo-
hatou historii. Pravděpodobně zde byl vysvě-
cen na kněze mistr Jan Hus a na hradě
pobýval i císař Karel IV. Tak a dostávám se
ke vzpomínce staré 600 let, kdy byl v čer-
venci roku 1415 v Kostnici upálen mistr Jan
Hus. Klaním se památce českého nábožen-
ského myslitele, římskokatolického kněze,
kazatele, reformátora.

A teď zkrácená vzpomínka pro prázdni-
nové obohacení naší historické vědomosti.
Vzpomíná výměnkář pan Antonín Hanuš
někdy kolem roku 1930 a vzpomínání zazna-
menal pan B. Peterka. Vzpomínání se jmenuje
Z činnosti prvých četníků na Náchodsku.

Před rokem 1850 bylo na Náchodsku a po
celé krajině mnoho zlodějů. Snad nebylo
noci, aby si někdo nestěžoval, že byl okraden.
Takový ponocný v obci, když spatřil zloděje,
raději před ním utekl, aby sám nebyl ztrestán,
jestliže se odvážil postaviti zlodějům v cestu.
Jestliže se podařilo zloděje chytit, což se stá-
valo velmi zřídka, dařilo se mu velmi zle. Byl
svázán, předveden k rychtáři a tam dostal do
zad lískovou holí nepočítaných ran, až ztratil
vědomí. Po takové lekci byl propuštěn na
svobodu s výstrahou, že při opětném dopa-
dení bude předán soudu. 

Ve větších městech i obcích utvořily se
takzvané gardy, které se cvičily po vojen-
sku. Členové měli uniformy a trestali zlo-
děje nemilosrdně, což jim úřady dlouho
trpěly. Za nehty jim vráželi špendlíky, na
pranýři – to jest na místě veřejném, kaž-
dému přístupném – je bili holí po nahém
těle lískovou holí, až prozradili své společ-
níky nebo jiné zloděje. 

Roku 1852 započali svou činnost četníci
a všem krádežím byl zakrátko konec. Čet-
níků se báli nejen zloději, ale i každý
občan. Četníci měli tehdy velká práva. I ry-
chtáři se někdy před nimi chvěli. Již dříve
zavedené číslování domů se nedodržovalo,
ale s příchodem četníků byl zaveden i
v tomto směru pořádek. Četníci při svých
pochůzkách konali prohlídky i v místnos-
tech, kde chalupníci sušili len na peci nebo
na kamnech, kontrolovali i to, zda nechodí
se zapálenou loučí na půdu nebo do chléva.
Ubylo požárů. Velmi. 

Četníci přestupky oznamovali rychtáři.
Pokud viník neměl na zaplacení pokuty,

udali ho četníci
u soudu. Zde si
musil postižený
odpykat trest
vězení, přinej-
menším 24
hod. 

Kdo spatřil
nejdříve čet-
níka v obci,
způsobil poplach, dal vědět jiným, načež
len z kamen nebo z pece byl uklizen. Také
rychtáři potají poslali své čeledíny, aby
upozornili ony obyvatele na přítomnost
četníků, u kterých měli s četníkem vyko-
nati nějakou prohlídku. Četníci byli si
dobře vědomi toho, že všude vzbuzují ná-
ležitý respekt a byli opravdu postrachem
velkých i malých. Počínali si asi hrubě a
bezohledně.

Četníci nosili přilby z bílého plechu a na
jejich vrcholu se leskla špice jako ze stříbra.
Dlouhá puška s bodákem doplňovala vý-
zbroj. Takového obrněnce nikdo předtím ne-
viděl a nebylo divu, že při příchodu četníků
byla obec jako po vymření. To byly prvé po-
čátky četnictva na venkově. Trvalo pak vel-
kou řadu let, než se změnil jeho poměr
k občanstvu tak, jak jej vidíme v době dnešní.
Konec citace.

Přátelé historie, muzejního depozitáře,
přeji poklidné prázdniny, hodně sluníčka
v duši i na vaší zahradě.

Z Domku B. Němcové Otto Hepnar.
Prameny: Vlastivědný sborník: Od Klad-

ského pomezí z r. 1935–36.
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Textilní podnik Červený Kostelec

Před šedesáti lety k 1. červenci 1955 se
v Č. Kostelci zrodil nový podnik s názvem
Textilní podnik OPMH (okresní podnik mí-
stního hospodářství), řízený ONV Náchod. 

Podnik byl zaměřený na poskytování slu-
žeb obyvatelstvu, tak jako další podniky MH,
např. Kovopodnik Broumov, Dřevopodnik
v Č. K., Prádelny a čistírny, Komunální služby
a Technické služby v Náchodě. Provozovny
TP Č. K. byly téměř ve všech městech na Ná-
chodsku, ale i na okrese Rychnov n. Kn. Pra-
covali v nich vyučené dámské krejčové,
pánský krejčí, švadleny prádla dámského, dět-
ského i kojeneckého, šičky lehké konfekce,
modistky, kožešníci, mistři odborné výuky na
SOU, vychovatelky na Domově mládeže, ku-
chařky při DM ve Lhotě. Vedení podniku
spolu s SOU provádělo po hradeckém kraji
módní přehlídky svých výrobků, které se už

tehdy umisťovaly v soutěžích na předních
místech. 

Každý obor činnosti měl své vývojové pra-
coviště, proto stále vznikaly nové moderní vý-
robky. Na provozovně 502 v Broumově a 501
v Náchodě se na pásové výrobě vyráběla dám-
ská domácí stále žádaná obuv pro velkoob-
chod Svit v Gottwaldově podle návrhů vzorů
podnikového návrháře. Do Náchoda se svá-
žela obuv k opravám, ale i silonové punčochy.
Do tohoto oboru patřilo protektorování pneu-
matik v nově vybudované provozovně ve
Lhotě u nádraží. Většími zakázkami v oboru
textil bylo šití dámských i pánských uniforem
pro Ústřední celní správu v Praze, šití unifo-
rem pro dechovou hudbu v Č. Kostelci a
v Novém Městě nad Metují, pro hasiče, šití lo-
žního prádla pro hotely v Krkonoších, obru-
bování froté ručníků pro Vebu n. p. Broumov.

V Jaroměři se šily autopotahy pro několik typů
aut a v Teplicích n. M. sedačky na židle. Pro
NDR se šilo mnoho druhů večerních šatů z do-
daných látek z NDR.

V roce 1964 převzal podnik budovu to-
várny u řeky v České Skalici a rozšířil výrobu
promítacích pláten znač. Brillant. Výrobky se
prodávaly jak v tuzemsku, tak se vyvážely do
zahraničí. Výrobek byl zařazen jako patent. 

Dalšími novými výrobky byly shrnovací
dveře zn. Dooris, vyráběné v Polici nad Me-
tují, Jaroměři i v Č. K., dále shrnovací stěny
pro kulturní sály, do restaurací i pro zákazníky
do bytů – vč. montáže. Do oboru Kovo patřila
ještě výroba kovových i dřevěných žaluzií.

Po několik let nesl podnik název „krajský“,
byla k němu připojena Tvorba H. Králové a Úpa-
van v Trutnově se svými provozovnami v růz-
ných oborech. To se však brzo rozdělilo zpět.

Vzpomínka na Textilní podnik Č. Kostelec

Z historie
Muzejní depozitář

Motto: Kdo je samý med, toho neolizuj

Četník
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Z historie

Životní prostředí
Biodiverzita

Titulek článku sice zní odborně a od-

borným výrazem z oboru biologie také je,

ale skrývá se za ním pestrost života hned

za našimi dveřmi, v naší zahrádce, v obci,

v krajině, v přírodě. Velikost (výšku) bio-

diverzity určuje rozrůzněnost rostlinných

a živočišných složek na určité ploše, v ur-

čitém typu prostředí. V krajině, tak hustě

lidmi osídlené a tak dlouho a významně

jimi přetvářené, jakou je ta naše, se bio-

diverzita dlouhodobě snižuje plošně i

v jednotlivých typech prostředí. 

Základem biologické rozrůzněnosti pro-
středí je jeho rostlinná složka, která slouží za
potravu a úkryt obratlovcům a bezobratlým
živočichům, kteří ve vyšších článcích potrav-
ního řetězce slouží za potravu větším a ti pak
na samém konci tohoto řetězce těm největším
a nejsilnějším. Tak jak se v naší krajině na
poli i v lese dlouhodobě zvětšují plochy, kde
roste jen jeden nebo nanejvýš několik rostlin-
ných druhů, zhoršují se podmínky pro život
mnohých živočichů, kteří v takovém pro-
středí hledají úkryt a potravu stále obtížněji.
Někteří z nich naši krajinu opustili zřejmě už
navždy, mnoho dalších je v ní udržováno jen
díky zvláštní ochraně a podpoře.

O stavu naší přírody nám podávají zprávu
tzv. bioindikátory. Jsou to druhy rostlin nebo

živočichů citlivých na změny prostředí, je-
jichž mizení nám spolehlivě signalizuje
zhoršování podmínek, snižování biodiver-
zity. Tuto roli plní velmi dobře zejména
ptáci, které můžeme nejsnáze pozorovat
nebo alespoň uslyšet.  V naši zemědělské
krajině je už jen velmi málo vhodných míst
pro bekasinu otavní nebo chocholouše obec-
ného a jen vzácně můžeme zjistit dříve hojné
koroptev polní, křepelku polní, bažanta
obecného, chřástala polního, čejku chocho-
latou nebo strnada lučního, ale snižuje se po-
četnost zatím ještě běžných druhů, jako
například skřivana polního nebo strnada
obecného. V lese, s výjimkou nejklidnějších
míst našich hor nebo zbytků přírodních lesů,
bychom marně pátrali po tetřevu hlušci, te-
třívku obecném, sluce lesní, kavce obecné
nebo skřivanu lesním, ale snižuje se i počet-

nost například sojky obecné, budníčka les-
ního nebo lejsků šedého a malého.

Ani nemusíte ptáky podle vzhledu nebo
hlasu umět rozeznávat, abyste mohli porov-
nat velikost biodiverzity dvou naprosto od-
lišných typů lesního prostředí. Stačí sledovat
a srovnávat četnost jejich pohybů a pestrost
a hlučnost jejich hlasových projevů. Na
levém obrázku je druhově velmi chudá hos-
podářská smrčina (u Libňatova), kde oko a
ucho znalce za půlhodinu bedlivého sledo-
vání zjistí nanejvýš 12 až 15 ptačích druhů,
zatímco v druhově bohatém lese přírodě blíz-
kém napravo (Babiččino údolí) za stejnou
dobu najde 25 až 30 ptačích druhů a mezi
nimi například i zvláště chráněné holuba
doupňáka, krutihlava obecného, strakapouda
prostředního, lejska šedého nebo žluvu hajní.

Text a foto: Tomáš Diviš

Podnik by nebyl tak úspěšný, kdyby neměl
schopného ředitele, vedoucích pracovníků
oborů, provozoven, zlepšovatelů, technicko-
hospodářských pracovníků, dopravy, údržby,
skladnic, střihačů a dalšího personálu. Při vý-
ročích podniku se konaly konference, kde byli

odměňováni dlouholetí vzorní pracovníci. Pro
rekreaci zaměstnanců a rodinných příslušníků
sloužila podniková chata v Krkonoších na Po-
mezních boudách, dále po několik let trvala vý-
měnná rekreace s loděnicemi v NDR a několik
turnusů se odrekreovalo u Jadranu v Jugoslávii.

Toto vše však bylo už moc dávno a i ti, kteří
pracovali v TP ČK, nejsou mezi námi. Každo-
ročně se v říjnu schází již pouze hrstka pracov-
níků z různých provozoven v sokolovně
v Náchodě a vzpomínají. Podnik ukončil čin-
nost v r. 1992.   Mzdová účetní M. Dalihodová

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky

CEMACH – 1. místo
Naše studentky se zúčastnily kreativní

soutěže CEMACH pořádanou izraelským
velvyslanectvím. Hlavním cílem soutěže je
seznámit studenty České republiky, Sloven-
ska, Maďarska a Polska se současným Izrae-
lem jako zemí zajímavou pro cestování,
obchod, vzdělávání i kulturní obohacení. Vý-
tvarné disciplíny letošního 4. ročníku soutěže
se z naší školy zúčastnilo 10 studentek. Vy-
tvářely koláže, obrazy, ale i návrhy a podle
nich zhotovily šaty. Naše studentka Markéta
Myslivcová získala 1. místo a tedy hlavní
cenu: zájezd do Izraele. Další naše studentka
Michaela Panenková se pak umístila na 3.
místě. Obě studentky získaly ocenění právě
za navržené šaty inspirované Izraelem. Slav-

nostní předávání cen proběhlo v krásných
prostorách izr. velvyslanectví v Praze.

Spolupráce s VEBOU, a.s.
Letos jsme ve spolupráci s akciovou spo-

lečností VEBA realizovali projekt, v rámci
kterého studentky 4. ročníku oboru Mode-
lářství a návrhářství oděvů nejprve v září na-
vštívily provozy firmy v Broumově a
Olivětíně, kde se seznámily s výrobním pro-
gramem firmy. Následně si každá dle zadání
firmy nastudovala informace o jednotlivých
afrických zemích a kultuře oblékání tamních
obyvatel a navrhla kolekci 8 oděvů odpoví-
dajících jejich zvyklostem. S pomocí peda-
gogů následně vybraly jeden oděv, ke
kterému zhotovily podrobnou výrobní a stři-

hovou dokumentaci. V prosinci vše před pěti
zástupci firmy prezentovaly. Ti pak určili po-
řadí nejlepších a ocenili je dárky. Zároveň
vybrali pět modelů, na které VEBA zdarma
poskytla materiál a které studentky zhoto-
vily. Zhotovené oděvy byly minulý měsíc
předvedeny na přehlídce v Broumově.

Realizace dalšího grantu EU
Škole se podařilo uspět s dalším projek-

tem EU zaměřeným tentokrát na čtenářskou
gramotnost a zkvalitnění výuky cizích ja-
zyků. Za poskytnuté prostředky škola pořídí
400 ks krásné literatury, čtečky, tablety a
vyšle pedagogy cizích jazyků na prázdni-
nové zahraniční stáže.

Marek Špelda

Školy

Hospodářská smrčina Les přírodě blízký 
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Školy

Dříve než půjdeme na prázdniny…
Školní rok 2014/2015 utekl jako voda

a všichni žáci a učitelé se chystají na za-
sloužené prázdniny. Dříve než začne
první prázdninový den, dovolte mi, abych
zhodnotil poslední měsíc školního roku. 

Akordeonisté ze třídy Jaroslava Kubečka
navštívili XIV. medzinárodný festival euro-
musette a goldentango mladých akordeonis-
tov 4.–5. června 2015 v Rajeckých Teplicích
na Slovensku. Účastnili se žáci ze Sloven-
ska, Čech a Polska – více než 130 žáků
v sedmi sólových kategoriích a komorních
uskupeních. Z našich Alexandr Hejna sou-
těžil v I. kategorii (třicet soutěžících) a zís-
kal pěkné bronzové pásmo, Šárka Kuklová
ve III. kategorii získala rovněž bronz a nej-
větší radost nám udělala Jana Hlaváčová,
která ve III. kategorii získala pásmo zlaté.
To bylo velmi milé překvapení. 

Ve dnech 5.–7. června 2015 se v prosto-
rech Východočeského divadla v Pardubicích
konalo Ústřední kolo tanečních oborů zá-
kladních uměleckých škol. Sjelo se na 270
tanečníků z celé republiky. Naše děvčata se
účastnila soutěže s choreografií pod názvem
Krystalizace. Za svůj výkon získala ocenění
za celkovou kompozici a paní učitelka
Blanka Rejholdová dostala od poroty oce-
nění za dosavadní pedagogickou činnost a
uměleckou práci s dětmi.  

V termínu 9.–11. června 2015 se uskuteč-
nil zápis žáků do ZUŠ. Potěšil nás veliký
zájem ze strany rodičů a dětí o umělecké
vzdělávání. Pro školní rok 2015/2016 bylo

zapsáno 55 nových žáků, z toho 26 na hu-
dební, 12 na taneční a 17 na výtvarný obor.
Škoda jen, že kapacita školy je stanovena
pouze na 420 žáků a nestačí pokrýt zájem
všech nově přihlášených uchazečů. 

V nedělní podvečer 14. června 2015 se
v Divadle J. K. Tyla uskutečnil program pod
názvem Hrajeme a zpíváme rádi. Dětský pěv.
sbor Červánek se sbm. Evou Kubečkovou
uspořádal před koncem školního roku již tra-
diční výroční koncert. V pestrém programu,
který byl laděn do lidové a především mo-
derní populární hudby, se prostřídaly všechny
sbory – Hvězdičky, Sluníčka, Červánek a
ženský komorní sbor Jitřenka. Jako host se
představil akordeonový orchestr Akorďáci a
Musica harmonica s dir. Jaroslavem Kubeč-
kem s původní tvorbou pro akordeonové
orchestry. V pořadu vystoupil žák Vít Rafael
Matyska, absolvent I. stupně hry na bicí ná-
stroje ze třídy Vlastimila Pella. Na závěr kon-
certu členové Červánku a MH společně
zahráli a zazpívali několik melodií skupiny
ABBA. Děkujeme rodičům a všem přízniv-
cům za krásnou atmosféru a vřelý potlesk.

Příjemným dnem pro všechny vyznavače
scénického i moderního tance se stal 15. čer-
ven 2015, kdy taneční obor uspořádal v pro-
storách Divadla J. K. Tyla již tradiční
Taneční mozaiku. Celý program tanečníci
předvedli v dopoledních hodinách dětem ze
škol a mateřských školek, v podvečer pak
rodičům. Všechna představení byla bezna-
dějně zaplněna. Diváci odměnili účinkující
soubory a jednotlivé choreografie od Blanky

Rejholdové, Zuzany Zítkové
a Jany Faltové vždy bouřli-
vým potleskem. 

Dne 21. června 2015 se konalo zakončení
společného projektu Asociace Základních
uměleckých škol ČR a České filharmonie.
Z našich žáků se projektu účastní Klára Ma-
tysková – hoboj (třída Adély Podrábské) a
Kateřina Šimková – fagot (třída Tomáše
Hájka). Obě slečny si po boku prvních hráčů
České filharmonie společně zahrály
skladby:  B. Smetana – Šárka (dirg. L. Ci-
gler), A. Dvořák – Osmá symfonie (dirg. J.
Bělohlávek). Celý koncert z Dvořákovy síně
Rudolfina přebíral Český rozhlas Vltava.
Samotnému koncertu předcházela spousta
společných zkoušek a příprav. Šlo o mimo-
řádné propojení žáků jednotlivých škol a
opravdových profesionálů.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem
žákům školy, jejím učitelům za výsledky a
ocenění, kterých dosáhli v krajských, celo-
republikových i mezinárodních soutěžích.
Společně tak přispěli k reprezentaci školy i
města Č. Kostelec. Poděkování patří všem
rodičům za spolupráci se školou a podporu
svých dětí při uměleckém vzdělávání. Už
nyní se na vás těšíme v novém školním roce.

Potřebné informace o organizaci škol-
ního roku 2015/2016 (rozvrh kolektivní
výuky), naleznete koncem měsíce srpna na
našich webových stránkách: www.zusck.eu

Těšíme se na vás! S přáním krásných
letních dnů MgA. Leoš Nývlt – ředitel školy

Základní umělecká škola

Zdravotnická soutěž
V sobotu 23. května se v Jaroměři

– Josefově uskutečnila tradiční zdra-
votnická soutěž Najdi, ošetři, za-
chraň. 

Naše lhotská škola do této soutěže vy-
slala tým ve složení Julča Sedláčková,
Honzík Sedláček, Bětka Regnerová a
Kristýna Brejchová. Soutěžící na deseti
stanovištích museli prokázat velmi dobré
znalosti  ze zásad první pomoci, z do-

pravní výchovy a byla prověřena i jejich
fyzická dovednost a zdatnost. Náš tým
bojoval statečně a vybojoval stříbrnou
medaili. 

Milí záchranáři, děkujeme vám za úžas-
nou reprezentaci školy. 

Jaroslava Vítová, 
učitelka ZŠ Lhota

ZŠ Lhota

Z programu Zpíváme a hrajeme rádi (Jitřenka)

Jana Hlaváčová a její zlatý akordeon Děvčata z choreografie „Krystalizace“
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ZŠ V. Hejny

Školní rok 2014–15 ve Speciální ZŠ Augustina Bartoše
Letošní školní rok byl v naší škole

opět bohatý na různé akce. 
V rámci ekologické výchovy proběhla

beseda s panem Bílkem z KRNAPu na
téma Voda v Krkonoších. Mnoho zajíma-
vého o dravcích a sovách jsme se dozvěděli
od zkušeného sokolníka. Do přírody jsme
se vypravili v rámci Dne vody i Dne Země.
A co o těchto akcích napsali naši žáci?

Den Země
„Během každého školního roku se koná

akce Den Země. Vždy, když se tato akce
koná, tak se na ní plní různé úkoly, dělají se
testy a sbírají se odpadky, abychom pomohli
přírodě. Nakonec hledáme poklad…“

Dravci
„V tomto školním roce k nám přijel so-

kolník s různými dravci. Líbili se mi. Byli
tam malí i velcí ptáci, sovy, výr a taky orel
skalní. Mohli jsme je držet na ruce a po-
slechnout si o každém něco zajímavého.
Bylo to pěkné.“

Po celý rok probíhala kolektivní canis-
terapie. Dr. Talášková s fenkou Akinou při-
nášely dětem každý týden dobrou náladu a
zajímavé úkoly ke splnění.

„Akina je pejsek, který si k nám chodí
hrát s dětmi. Děti se učí dávat Akince po-
vely, ustrojit ji do postroje, dávat jí pamlsky
a plnit s ní různé úkoly.“

Dvě zajímavé akce pro nás uspořádali i
členové Hasičského záchranného sboru
z Červeného Kostelce.

Názvy Týden zdravé výživy, Zdravá pětka

a Zdravé zuby napovídají, že jsme se věnovali
i výchově ke zdraví. Žáci 1. stupně absolvo-
vali plavecký výcvik a dopravní výchovu. 

Mnoho akcí se konalo v předvánočním
čase. Návštěva Mikuláše a čerta, zdobení
stromečků v ZOO ve Dvoře Králové, vá-
noční dílny a besídky ve třídách. A jako
každý rok nám čekání na Ježíška zpříjem-
nili malí hudebníci z kroužku Hra na flétnu
pod vedením paní Havířové.

Na školní výlet jela letos většina školy do
Liberce. Vrátili jsme se unavení a spokojení.

„Jeli jsme se školou na výlet do Li-
berce. Na první zastávce u Jičína jsme se
nasvačili a jeli jsme dál. Když jsme dorazili
pod Ještěd, jeli jsme nahoru lanovkou. Na
začátku jsem se trochu bála, ale pak už to
bylo dobré. Když jsme dorazili do ZOO, tě-
šila jsem se, až uvidím bílé tygry. Moc se
mi líbili. Viděli jsme i další krásná zvířata.“

V letošním školním roce jsme se toho
mnoho naučili, hodně jsme zažili, všichni
se těšíme na prázdniny, ale i na to, že se
v září zase sejdeme.

Mgr. Věra Bláhová a žáci 8. a 9. ročníku

Speciální ZŠ Augustina Bartoše

Žáci píší: 

Co jsme se dozvěděli o válce

Ve čtvrtek 7. května k nám do třídy
přišla paní Milena Havlová a povídala
nám o 2. světové válce. 

Byly to moc kruté časy. Narodila se rok
před válkou. Její otec Václav Hejna byl
učitelem na klučičí škole. Na Bohdašíně
byla utvořena skupina S 21 B. Jejími
členy byli převážně sokolové, kteří byli
připraveni pomáhat proti Němcům. Čekali
jen na pokyn. 

V tomto období byli nad územím Čech
vysazení čeští parašutisté, speciálně vy-
cvičeni k provedení atentátu na Heydri-
cha. Němci zakazovali lidem poslouchat
rozhlas, za poslech zakázané stanice hro-
zily těžké tresty.  

V okolí Červeného Kostelce se ukrý-
val jeden z výsadkářů, který obsluhoval
vysílačku Libuši. Poslední úkryt našel
tento voják Potůček u Burdychů v za-
zděné místnosti na jídlo.  Němci ho ale
vypátrali a mnoho lidí ze skupiny S21B
zajali a krutě vyslýchali. Mnozí z nich
zaplatili za svou odvahu životem.  Ke
své rodině se již nikdy nevrátil ani pan
Hejna. Protože si jeho statečnosti
a hrdinství vážíme, máme jeho jméno
i v názvu naší školy. 

Děkujeme paní Havlové za pěkné poví-
dání o smutných časech. 

David Tulach a Filip Vojtěch 5.B 
ZŠ V. Hejny 

ZŠ Horní Kostelec

V tomto školním roce se naše škola
zapojila do projektu Sazka Olympijský
víceboj. Je to jeden z klíčových pro-
jektů Českého olympijského výboru
v rámci dlouhodobé kampaně na pod-
poru sportu a zdravého životního stylu
– Česko sportuje. Jeho hlavním cílem
není soutěžit o nejlepší výkony, ale za-
pojit co nejvíce žáků všech stupňů zá-
kladního školství a zároveň je
motivovat k tomu, aby sportovali i ve
svém volném čase.

Při zapojení do projektu mají žáci mož-
nost získat sportovní vysvědčení, díky kte-
rému se rodiče mohou dozvědět, jaké
sportovní odvětví je pro jejich dítě nej-
vhodnější a kde se mu ve svém okolí může
pravidelně věnovat.

Náš sportovní den tvořilo všech osm
disciplín olympijského víceboje. Tyto dis-
ciplíny jsou vybrané tak, aby prověřily
sportovní schopnosti dětí.

1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T-běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60m
6. Běžecká vytrvalost: Běh 500m
7. Výbušnost: Skok z místa
8. Síla: Hod basketbalovým míčem

Všem disciplinám jsme věno-
vali úterní dopoledne19. května.
Přestože se obloha několikrát za-
táhla a spadly i nějaké dešťové
kapky, podařilo se nám splnit
všechny disciplíny. Paní učitelky
za pomoci asistentů z druhého
stupně měřily a zapisovaly vý-
sledky. Ve čtvrtek proběhlo slav-
nostní vyhodnocení sportovního
dne. Děti jsme rozdělili podle
věku do tří kategorií. V každé
kategorii jsme v jednotlivých

disciplínách nejlepšího odměnili diplo-
mem. Na závěr byli ze všech kategorií vy-
bráni tři nejlepší vícebojaři s nejvyšším
počtem bodů, kteří vystoupili na stupně ví-
tězů a kromě diplomu dostali také pohár.

Díky této akci žáci, kteří splnili všechny
disciplíny, dostanou na závěr školního roku
sportovní vysvědčení.

Text i foto: Jana Illnerová

Sportovní den s olympijským vícebojem
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Tentokrát se vydáme z Červeného
Kostelce na Hořičky na tzv. Barunčinu
vyhlídku s posezením v přírodě na okraji
obce Hořičky. Poskytuje nádherné vý-
hledy na blízké i vzdálenější okolí, často
až na Kunětickou horu, Hradec Králové,
Vrchmezí či Hejšovinu i na Sněžku s pás-
mem Krkonoš. Skutečné dioráma. Za
zmínku stojí, že vyhlídku vybudovali
v nelehké době mladí skautíci z internátní
školy pro hluchoněmé na Hořičkách pod
vedením obětavého a nezlomného peda-
goga a skauta Jiřího Šimáně – Šípa.

Z autobusového nádraží v Červeném
Kostelci vyrazíme po značené modré cy-
klotrase č. 4018 směrem do Lhoty a proje-
deme ulicemi Palackého, Husova, ulicí 5.
května a Bratří Čapků nahoru k nádraží
ČD. Odtud pokračujeme dále po stejné
trase vpravo a vyjedeme až nahoru ke kři-
žovatce u Devíti Křížů, kde přejedeme
hlavní silnici vedoucí na Rtyni v Podkrko-
noší a Trutnov a budeme pokračovat pořád
po cyklotrase č. 4018 po lesní cestě na
Vízmburk. Odtud budeme pokračovat dále

po stejné cyklotrase přes rozcestí Podhradí,
dále pak Havlovice – U Lipek a Havlovice
– U Mandle až k rozcestí Šiškovna, kde od-
bočíme vpravo na značenou cyklotrasu
4092. Po této trase objedeme vrch Na Sig-
nálu (483 m n.m.) a následně se napojíme
vpravo na žlutou turistickou trasu vedoucí
do Křižanova. Za Křižanovem se budeme
držet silnice a při křížení s modrým turis-
tickým značením nalezneme odbočku na
Barunčinu vyhlídku (případně lze využít
kombinaci žluté a modré turistické trasy
pro pěší přes Kalousov, nicméně silnice je
pro kolo vhodnější).

Zpátky se můžeme vydat zpět po modré,
vyjet na hlavní cestu a vlevo jet směrem na
Hořičky (modré turistické značení). Následně
odbočit vlevo po silnici na Litoboř, přičemž
od rozcestí Litoboř je trasa značená jako ze-
lená turistická trasa a dovede nás až do Sla-
tiny nad Úpou. Tuto projedeme (po zelené
turistické trase) a za dřevěnou zvonicí (vlevo
ve směru jízdy) se následně napojíme vlevo
na modrou cyklotrasu č. 4090 (zelené turis-
tické značení) a dojedeme až na Boušín. Od

boušínského kostela se vydáme po červené
turistické trase dolů k Boušínské lávce, napo-
jíme se na tzv. Justinčinu stezku, přejedeme
po lávce a po Justinčině stezce vyjedeme na-
horu na Mstětín. Od rozcestí na Mstětín se
vydáme po modrém turistickém značení
směrem ke Stolínu a u rozcestí Stolín mů-
žeme odbočit vpravo a přes přejezd a ulicí
Českoskalická, Langrovou a Palackého do-
jedeme zpět do centra Č. Kostelce.
Celková délka trasy: cca 26 km
Zajímavá místa na trase: Červený Kostelec
– Vízmburk – šiškovna – Křižanov – Barun-
čina vyhlídka – Hořičky – Litoboř – Slatina
nad Úpou – Boušín – Boušínská lávka –
Mstětín – Stolín – Červený Kostelec

Ing. R. Kejzlar, IC Červený Kostelec

Prázdninové měsíce jsou tu, před námi
je hlavní období roku, které je zpravidla
věnováno výletům, vyjížďkám do kraje,
trávení dovolené, prostě užívání si slu-
níčka a krásného prostředí. Věřme, že
tomu tak bude i letos. Pro nadcházející
prázdninové měsíce přejeme vám všem,
a především dětem, mnoho zdaru při or-
ganizování výletů, poznávání a trávení
volného času. Dětem navíc přejeme veselé
a dobrodružné prázdniny plné pohody a
objevování.

Turistická sezona v Červeném Kostelci a
v podstatě v celém Kladském pomezí je
letos ve znamení rozhleden, vyhlídkových
míst. Rozhledny v blízkém okolí, které byly
dokončeny v závěru loňského roku, ožívají
návštěvami turistů a cykloturistů. Je potěšu-
jící zájem široké veřejnosti o návštěvu tě-
chto turistických cílů. Euroregion Glacensis
a Branka, o.p.s., v jejichž hlavní organizaci
byly rozhledny vystavěny, připravily na le-
tošní sezonu také návštěvnickou soutěž Pu-
tování po nových rozhlednách Euroregionu
Glacensis. Úkolem pro soutěžící je navštívit
minimálně šest vybraných vyhlídkových
míst, z čehož dvě musí být na polském
území. U každého vyhlídkového místa je
umístěna informační tabule se základními
údaji, kde také naleznete číselný kód, který
si opíšete do herního plánu. Po splnění pod-
mínek v tomto herním plánu (zaznamenání
minimálně šesti kódů) si již můžete jít vy-

zvednout svou odměnu do pověřených IC
v regionu. Ale musíte si pospíšit, odměna je
pro prvních 3000 účastníků.

A skutečnost, že rozhledny byly posta-
veny v závěru loňského roku, neznamená, že
se u nich v současnosti nic nemění. Novin-
kou jsou jejich výhledové panely, díky nimž
se budete lépe orientovat v našem kraji i ve
vzdálenější krajině a poskytnou vám ještě
lepší a ucelenější zážitek z výhledu. Jako
první byly panely připevněny na rozhledně
Čáp, která se vypíná na stejnojmenném nej-
vyšším vrcholku Teplických skal. Jen o pár
dní později byla o panely obohacena i roz-
hledna Žernov a jako poslední byly panely
nainstalovány na rozhledně Na Signálu u
obce Horní Radechová. Rozhledna Na Sig-
nálu se však může chlubit ještě jednou no-
vinkou, a to útulným dřevěným altánem,
který se stal skvělým místem k odpočinku
nejen pro návštěvníky rozhledny.

O všech rozhlednách se samozřejmě do-
čtete v turistických novinách Kladské po-
mezí, které jsou v IC Červený Kostelec pro
vás připraveny zdarma k odběru. Naleznete
v nich také další vyhlídková místa, roz-
hledny a tipy na výlety. A samozřejmě
v nich naleznete také informaci o organizaci
cyklobusů v letní sezoně v našem regionu.
Tuto informaci naleznete také na našich
stránkách www.cervenokostelecko.cz
v sekci Cyklobusy v regionu. Naleznete zde
i jízdní řady cyklobusů v okolních re-

gionech, jako jsou Orlické hory, Krkonoše
a Podkrkonoší.

Ze zajímavých turistických lokalit v Čer-
veném Kostelci upozorňujeme na otevření
turistické sezony v Domku Boženy Ně-
mcové v Červeném Kostelci, kde vám pan
Otto Hepnar doplní prohlídku expozice ob-
sáhlým a zajímavým slovním doprovodem.
Za návštěvu také jistě stojí nově otevřený
Měděný důl Bohumír v Jívce, který se pro
veřejnost otevřel 1. 6. 2015, včetně zajímavé
prohlídky podzemí. 

A budete-li chtít vyrazit za kulturou – na-
příklad na koncerty, divadla, festivaly, mu-
zikály apod., neváhejte nás kontaktovat. Již
nyní se hojně prodávají vstupenky na oblí-
bené letní open-air festivaly po celé repub-
lice. Prodáváme vstupenky nejen na
červenokostelecké 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.123za-
jezdy.cz, www.123vstupenky.cz. A samoz-
řejmě nás naleznete i na Facebooku,
Twitteru či Google+. 

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

Tip na výlet

Infocentrum
Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci

Cyklovýlet na Barunčinu vyhlídku a zpátky přes Boušínskou lávku
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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

Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ V. Hejny
Nová výstava bude k vidění ve vstupním koridoru knihovny od

začátku prázdnin minimálně do konce srpna 2015. Bude zde
představen průřez výtvarnými pracemi dětí z II. stupně, které
vznikly ve školním roce 2014/2015 pod pedagogickým vedením
paní učitelky Marcely Štrofové.

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod.

V červenci a srpnu se klub nesejde, zahájení pravidelných
schůzek bude zveřejněno ve zpravodaji v měsíci září 2015, kde
najdete i informaci o programu. 

Připravujeme pro vás nová setkání se zajímavými osobnostmi,
cestovatelské reportáže z ciziny i z našich krajů, besedy nad kni-
hami, které vám rozšíří vědomosti, pomohou pochopit některé za-
jímavé jevy a historické souvislosti. Pokračovat budou i oblíbená
setkání, kde se dozvíte zajímavé věci na téma zdraví, duševní a
duchovní rozvoj, výchova a učení. A samozřejmě nebude opome-
nut ani humor a prostá radost ze setkání lidí, kterým je spolu dobře. 

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba 

Úterý 4. srpna 9–10 hod. V červenci se půjčování neuskuteční. 

Klubáč – úterní podvečerní kluby pro děti 

Od června do poloviny září se nekoná. 

Upozorňujeme návštěvníky, že odd. pro děti a mládež má po dobu
letních prázdnin v úterý zkrácenou výpůjční dobu – otevřeno pouze do
15 hod. Pátek zůstává nezměněn. Jsme tu pro vás od 12 do 17 hod. 

Všem dětem přeje krásné prázdniny a na shledanou 
v Klubáči v novém školním roce se těší Hana Nováková

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé

Od června do září mají hráči vědomostních her volno, avšak
aby mohli dostatečně trénovat své vědomosti, některé vědomostní
hry od firmy ALBI je možno hrát v knihovně, a to v rámci půjčovní
doby oddělení pro mládež, případně je možno zapůjčit je domů pro
rodinná vědomostní klání.

Setkávání s Katkou Jirouškovou a dalšími
Program se v letních měsících nekoná.

Příjemné prázdniny a dovolené doma i v cizině 
vám z městské knihovny přeje Marcela Fraňková

Spolky, organizace

Vážení přátelé, dalším zájezdem v letošním roce bude návštěva
oblastní zahrádkářské výstavy v Teplicích nad Metují. Budeme zde
mít i naši expozici. Odjedeme 5. září v 8 hod. z autobusového ná-
draží. Cestou navštívíme nově opravený klášter v Broumově s při-
lehlými zahradami.

Přihlášky přijímám já na telefonu 723 912 689 nebo manželka,
telefon 776 352 502. Uzávěrka přihlášek je 13. srpna 2015.

Dále se ve čtvrtek 9. července naše členky pojedou podívat na
výstavu v Lysé nad Labem, která nese název Květy. Pojedeme vla-
kem. Bližší informace čtěte v naší skříňce na náměstí.

Upozorňujeme, že v červenci se pravidelná nedělní beseda nekoná.
Příjemné prožití prázdnin přeje všem našim členům 

za výbor org. Jiří Linhart, tajemník org.

           Český zahrádkářský svaz

Vážení čtenáři a přátelé červenokoste-
lecké knihovny,

vždycky, když nastává ten sladký čas
prázdnin a dovolených, snažím se vám na-
bídnout knihy, které vám mohou nějak zají-
mavě tento čas zpestřit. Ale není to
jednoduché, cestování je dnes běžná věc,
mnohdy už i malé děti mají zkušenosti z cest
do exotiky, a to třeba i letadlem nebo lodí.
Tak co s tím? Ale něco jsem pro vás přece
jen objevila. Aby to nebylo poněkud fádní,
zvolila jsem kontrasty – jednu knihu vý-
pravnou s nádhernými fotografiemi z růz-
ných koutů světa a druhou svým
provedením běžnou, jednu o dalekých ze-
mích a druhou plnou velmi zajímavých ces-
tovatelských zážitků z Čech. Obě možná
nejvíce potěší ty, kteří z různých důvodů
letos dovolenou neplánují, ale přesto na-
vštíví jak daleké země, tak i místa, jak se
říká „za humny“. Kniha Jana Hocka Nej-

hezčí místa světa vyšla v nakladatelství
Universum a už svým podtitulem Od Grón-
ska po Antarktidu pěšky, stopem, na kole,
na lyžích, na koni, ledoborcem nebo na moř-
ském kajaku vyjadřuje, co v ní čtenáře čeká.
A druhá knížka, vlastně jakýsi cestovní
deník Ireny Rejchrtové, vypráví o zajímavé
cestě kolem Čech. Vyšla v nakladatelství
Bor pod názvem Cestou necestou s koň-

ským povozem. Kniha je zajímavá už tím,
že jak její autorka a hlavní postava Irena
Rejchrtová, tak vydavatelka Eva Koudel-
ková jsou z našeho kraje. Kniha navíc odhalí
nejen zajímavostí z míst, která paní Rejchr-
tová se svou kobylkou navštívila, ale přiblíží
jejich přátelství, které na cestě vzniklo a po-
mohlo překonávat problémy, které se vy-
skytly. Tato prostá knížka jako by laskavě
hovořila ústy našich babiček, které často ří-
kaly: „Všude dobře, doma nejlíp.“ A všichni
víme, že babičky měly v mnohém pravdu. 

Městská knihovna velmi ráda děkuje. Dě-
kuje proto, že se jí daří kolem sebe soustředit

lidi (a to nejen své čtenáře),
kteří jsou ochotní všemožně podporovat její
činnost. Dnes bychom chtěli znovu vyzdvih-
nout práci studentek červenokostelecké
oděvní školy a poděkovat za pedagogické ve-
dení jejich paní učitelce Haně Košutové. Kni-
hovna se raduje z nového souboru textilních
tašek pro náruživé čtenáře. Jsou zamýšlené
jako putovní. Čtenáři je dostanou k většímu
souboru zapůjčených knih a příležitostně do
knihovny zase vrátí. Jsou z recyklovaného
materiálu a každá je svébytným originálem.
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Spolky, organizace
Český svaz včelařů

Pečovatelský dům U Jakuba

Červenokostelečtí důchodci

V době prázdnin plánujeme zájezd do
Jeseníků. Ve čtvrtek 16. července pro-
jdeme trasu z chaty Ovčárny na Praděd a
zpět (4+4 km), navštívíme centrum Kar-
lovy Studánky a Vrbna pod Pradědem.
Úhrada zájezdu je v úterý 30. 6. 2015.

Ve čtvrtek 13. srpna zavítáme na Tur-
novsko, zhlédneme Hrubou Skálu s arbore-
tem, v Dolánkách Dlaskův statek,
zříceninu Frýdštejn a centrum Turnova.
Úhrada zájezdu je v úterý 28. 7. 2015.

Ženci na pole, včely z pole. To už zna-
mená podletí a ještě těšení se třeba na nek-
tarovou snůšku.

Prázdninová setkávání organizují vče-
laři venku, někde u včelaře. Červencové
setkání se uskuteční v neděli 5. července

od 14 hod. ve Slatině n. Ú. – Končinách
u přítele včelaře Soukupa.

Zveme včelaře i nevčelaře, přátele

zdravé přírody. Za výbor včelařů Otto

Hepnar, tel. 491 614 236

Klienty pečovatelské služby povzbudila tradiční pouť do Malých Svatoňovic a na Boušín 

a také je potěšily společně prožité akce s malými dětmi.  

Klienti pečovatelské služby se už delší
dobu těšili na velice oblíbenou a tradiční
pouť spojenou s májovou pobožností na ob-
líbené poutní místo do Malých Svatoňovic
a na Boušín. Zde jsme načerpali duchovní
sílu do všedních dnů. Děkujeme místním
kněžím za milé přijetí.

Další zdařilou akcí byla velice příjemná
besídka ke Dni matek, při které naši klienti
zhlédli krásné vystoupení břišních tanečnic
z Déčka z Náchoda. Všichni obdivovali
ladné pohyby a krásné ustrojení malých
děvčátek. Následovalo vystoupení decho-
vých nástrojů Městské dechové hudby. Ba-
bičky si s nimi rády zazpívaly. Známé
melodie nám zahrála čtveřice děvčat na sa-
xofony ze ZÚŠ z Úpice. Děkujeme všem
účinkujícím za velice milý dárek k svátku
matek.

V měsíci květnu přišly i děti z MŠ
Studánka z Háčka. Naše klientky
dětem vyprávěly, jak se dříve žilo a
jaké věci se používaly. Společně si
potom zazpívaly písničky. Dětem se
v pečovatelském domě velice líbilo
a na oplátku pozvaly naše obyvatele
k nim do jejich školky.

Spousta obyvatel z DPS U Ja-
kuba navštívilo děti v MŠ v Ná-
chodské ulici. Seniorky vyprávěly
dětem, jak se dříve žilo, jaké hry hrály a jaké
hračky dříve používaly, vzpomínaly na práci
na poli, jak pekly brambory, pásly husy a
kozy. Děti všem uvařily kávu a čaj, nabídly
koláčky. Nakonec předvedly krásné předsta-
vení.

Již po několikáté se konala tradiční „Sou-
těž o pohár místostarosty“, při které si naši

senioři zasoutěžili a vyzkoušeli
zručnost, postřeh a bystrost. Po-
dobně jako minulý rok, tak i letos,
naše pečovatelská služba spolupra-
covala s dětmi z MŠ z ul. Náchod-
ské. Děti pomáhaly při různých
disciplínách a nakonec si i ony za-
soutěžily a v závěru zpestřily svým
pěveckým vystoupením toto odpo-
ledne. Po vyhodnocení výsledků
soutěže následovala oblíbená be-

seda s místostarostou. Touto akcí jsme chtěli
navázat na spolupráci s dětmi, které se naučí
se seniory lépe komunikovat a pamatovat na
ně. Nejoblíbenější byla disciplína vození se-
niorů na invalidním vozíku. Bylo opravdu
dojemné sledovat malé děti, jak se učí jezdit
s invalidním vozíkem a pomáhat našim se-
niorům. Tato zkušenost se jim vyplatí, vždyť
v následujícím životě ji určitě využijí. Pečo-
vatelky se snažily tyto soutěže obnovit a vy-
mýšlet nové a nápaditější.

Děkujeme touto cestou místnímu zahrad-
nictví (panu Jiřímu Duroňovi) za poskytnutí
pěkných květin, které zkrášují celý rok naše
pečovatelské domy. Díky, že na nás pama-
tujete a vždy spoustu kytiček pro nás vypěs-
tujete. Děkujeme za vzornou spolupráci.

Text i foto: 

Lenka Vlčková

Od července 1996 se datuje vzájemná

spolupráce mezi našimi turistickými

kluby. Za uplynulých 20 let jsme společně

nachodili stovky kilometrů a poznali de-

sítky krásných míst jak u nás, tak v dolním

Slezsku. Prožili jsme spolu jak krásné po-

časí plné slunce, tak také sníh a mráz. Pla-

vili jsme se společně i na raftech po

kladské Nise.

Na to všechno jsme si zavzpomínali 23.
května v Ząbkowicích v sále radnice, kde pro
nás naši přátelé připravili v úvodu zájezdu
přátelské setkání u snímků a filmu o uplynu-

lých 20 letech. Z naší strany jsme doplnili
úvodní program kronikou společných akcí,
kterou vzorně vedou manželé Bergmannovi.

Po úvodním posezení jsme vystoupali na
šikmou věž, hlavní atrakci města Ząbkowic.

Pak následoval skvělý oběd, který pro nás
nechalo připravit vedení města Ząbkowic.
Prohlídka torza ząbkowického hradu, který
město díky evropským fondům zachraňuje,
byla pro všechny velice zajímavá. Odpoledne
jsme strávili v Kamenci Ząbkowickém pro-
hlídkou paláce princezny Mariany Oranžské.
K tomu je třeba jen dodat: Jeďte se tam podí-

vat. Je to něco, co by se dalo
jen velice těžko popsat. Co
říci na závěr. Neměli by-
chom se nechat zahanbit při
návštěvě našich přátel a ka-
marádů z PTTK Ząbkowice
20.–22. srpna, kdy přijedou
oslavit naše společné 20. vý-
ročí v době MFF zase oni
k nám do Kostelce. 

O. R.

Klub českých turistů

20 let spolupráce KČT Červený Kostelec a PTTK Zabkowice
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Městské kulturní středisko

Promenádní koncerty
Dvě neděle v měsíci – přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
Za nepřízně počasí se koncert nekoná. Změna programu vyhrazena.

Vstupné dobrovolné.
Neděle 12. července od 10 do 11 hod. – Chvíle
Kapela z Hronova, která hraje převážně folk, country a v malé

míře i irské písně.
Neděle 26. července od 10 do 11 hod. – Ternečaja
Romský hudební a taneční soubor předvede svoji tradiční kulturu.

Nanovor – Městská dechová hudba
Sobota 15. srpna od 18 hod. – přírodní areál Divadla J. K. Tyla
Po velmi úspěšném loň-

ském společném koncertu
rockové skupiny Nanovor,
který zhlédlo neuvěřitel-
ných 1000 návštěvníků, pro
vás chystáme další koncert.
Těšit se můžete na nové
společné skladby a krásnou
atmosféru. 

Srdečně zveme všechny fanoušky rockové i klasické hudby.

Prodejní zahrada Trees

Koncert Ivan Hlas Trio
Sobota 25. července od 19 hod.

Po třech letech se k nám vrací nestárnoucí textař, hudebník a
kytarista Ivan Hlas, violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba a ky-
tarový ekvilibrista Norbi Kovacs. Můžete se těšit na průřez Iva-
novy hudební tvorby od hitů, jako je např. Na kolena, Malagelo,
Karlín až po novinky z alba vydaného v loňském roce s názvem
Vítr ve vlasech.

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.prodej-
nizahrada.cz nebo na www.facebook.com/treescervenykostelec.

Těšíme se na vaši návštěvu. Přijďte se podívat 

a vybrat si nebo jen posedět u lahodné kávy. 

Zahradníci a kavárníci z Prodejní zahrady Trees.

Hospoda U Prouzů

Efest
Pátky 3., 31. července a 21. srpna od 18 hod. – hospoda

U Prouzů
Vstupné dobrovolné. Těšit se můžete na kýtu na rožni, lornu,

udírnu, sele na rožni apod. Rezervace 776 679 449, Bernard Jaroslav

Broďácké benátské noci
Léto na Broďáku bude jako každý rok slunečné, rozmanité a

plné smíchu. Novinkou budou v letošním roce Broďácké benátské
noci s nočními koncerty na hudebním ostrově uprostřed brodské
laguny. Termíny a program koncertů na www.campbrodsky.cz. 

20. výročí Vodnických slavností
31. července – 2. srpna

Letošní rok je rokem 20. výročí Vodnických slavností, a to je
nutné pořádně oslavit. O víkendu  31. 7. – 2. 8. 2015 vás čeká prů-
řez životem vodníka Brodíka, hry bez hranic a spousta překvapení.
Nepřijdete ani o tradiční nadvodní kino, vodnický trojboj a vy-
vrcholením slavností bude
v sobotu ve 23.03 hod.
velký nadvodní ohňostroj.
Podrobný program najdete
na stránkách kempu.
K této významné akci
bude vydaná turistická ab-
solventská vizitka a vý-
roční turistická známka.

Water bird cup 2015
15.–16. srpna

Až se budou prázdniny chýlit do
poslední čtvrtiny, sejdou se na Bro-
ďáku opět příznivci podivných vod-
ních strojů, lehce skákajících po
vodní hladině. O víkendu 15.–16. 8.
2015 se totiž na Broďáku koná mi-
strovství ČR a otevřené mistrovství
světa Water bird cup 2015. Tento fy-
zicky náročný a divácky velice atrak-
tivní sport k nám přišel z USA a z
Austrálie a velice rychle zdomácněl.

Protože slavíme v letošním roce
dvacáté výročí našeho působení na Broďáku, připravili jsme pro
vás, naše milé spoluobčany, malý dárek. Tímto dárkem je padesá-
tiprocentní sleva na vstup do Brodíkova ráje a po 17. hod. dokonce
vstup volný. Letos bude vstupné 30 Kč dospělí, 20 Kč děti a 50
Kč auto. 

Další novinkou Brodíkova ráje je otevření půjčovny karneva-
lových kostýmů. Chcete si vyfotit svoji malou princeznu či super-
mana u dřevěných soch na Broďáku? Nemáte oblečení na
kostýmovanou oslavu či dětský karneval? Nebo jen prostě chcete
v rámci prázdnin udělat svému potomkovi radost a proměnit ho na
chvíli v pohádkovou bytost? To vše vám splní naše nová půjčovna.
Nyní máme prvních 100 kostýmů všech velikostí od nejmenších
dětských až po dospělácké XL a budeme další přidávat. Možnost
kostým si objednat či prohlédnout bude od 1. července v informač-
ním centru Brodíkova ráje, nebo na tel. 739 445 762.

Kromě těchto akcí se budou o prázdninách na Broďáku konat
pravidelné animační programy pro děti, tematické výlety po okolí
pro celé rodiny a páteční či sobotní hudební produkce venku na
zahrádce, nebo uvnitř ve vodnické restauraci. Jak vidíte, máte se
v létě na co těšit. 

Přejeme všem našim spoluobčanům léto plné slunce, zábavy a

pohody při zaslouženém letním odpočinku. Více k jednotlivým

akcím či jejich programy najdete na www.campbrodsky.cz.

Kemp Brodský

SDH Lhota

Oslava 130 let založení SDH ve Lhotě
Neděle 5. července ve 14 hod. – hřiště Benešák
Odpolední program pro diváky, hasiče a děti. Na ploše bude

prezentována technika našich dědů, otců, ale i současná tech-
nika. 

V rámci oslav budou také prováděny ukázky zásahů: likvidace
dopravní nehody aj. 

Od 18 hod. je plánována večerní zábava s kapelou Kamion.
Občerstvení zajištěno.
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Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec 

opět klepe na dveře

Mezinárodní folklorní festi-
val Červený Kostelec v loň-
ském roce oslavil kulaté 60.
narozeniny a nyní tedy vstu-
puje do další dekády. Pevně
věříme, že to bude neméně
úspěšná dekáda a že festiva-
lem opět ožije nejen celé naše
město, ale celý region.

61. ročník festivalu přivítá folklorní soubory z celého světa.
A jaké soubory budou patřit k těm nejexotičtějším? Daleké Peru,
kdysi centrum říše Inků, nám přiveze kousek ze své bohaté histo-
rie. Kostarika, jeden z dalších zaoceánských souborů, představí
klasický folklor z Latinské Ameriky. Z druhé strany zeměkoule do-
razí soubory z Indonésie, Koreje nebo dalekého Tchaj-wanu. Tato
vystoupení budou plná energie a pestrých barev. Z jihozápadní
Asie k nám zavítají soubory z Arménie a Gruzie, které vynikají
výborným pohybovým nadáním.

Chybět nebudou ani tanečníci
z Evropy. První z italských sou-
borů nabídne klasické tance
z italského venkova. Praporeč-
níci z druhého italského souboru
představí dechberoucí předsta-
vení s prapory, které budou létat
opravdu vysoko. Velmi zajímavé
budou i další soubory z Řecka,

Bulharska, Polska, Dánska, Srbska a samozřejmě i ze Slovenska.
Českou republiku budou reprezentovat soubory z Buchlovic, Vse-

tína a Dúbravy. Zapomenout nesmíme ani na dětské soubory ze Špind-
lerova Mlýna, Slatiňan a v neposlední řadě na domácí Hadářek.

Letošní ročník bude navíc
obohacen o koncert fenomenál-
ního skladatele a zpěváka Vlasty
Redla. Ve své tvorbě dokázal
osobitě skloubit rock, bigbít,
folk a lidovou hudbu. Věřte, že
se máte na co těšit.

Tradičně na vás bude čekat
divácká soutěž, mnoho dopro-
vodných akcí a samozřejmě také průvod městem. 

Závěrem nám dovolte, abychom vám popřáli nádhernou podí-
vanou a spoustu zajímavých kulturních zážitků.

Tomáš Šimek a Petr Mědílek, foto: Ivo Mičkal

61. mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
19.–23. srpna 2015

Program

Středa 19. srpna
18 hod.       Slavnostní zahájení 61. MFF – slavnostní zahájení si 
                   zaslouží slavnostní atmosféru, přijďte se přesvědčit.
21 hod.       Koncert Vlasty Redla – od folku k big beatu a zase zpět.
                   To bude koncert fenomenálního Vlasty Redla.

Čtvrtek 20. srpna
18 hod.       Folklorní svět u nás – Představí se zahraniční soubory
                  Peru, Kostarika, Indonésie nebo Tchaj-wan. Přírodní 
                  areál v Č. Kostelci se stane hlavním městem folkloru. 
21 hod.       Tančí celý svět – Taneční zábava pro soubory a diváky.
                  Přírodní areál bude hostit velkolepé vystoupení 
                   souborů z celého světa a přidat se mohou tradičně i diváci. 

Pátek 21. srpna
14.30 hod.  Zpíváme a hrajeme ve městě – soubory v ulicích 
                  města. Folklor patří lidem a proto vás budeme bavit 
                  v ulicích města.
18 hod.       Festival je v polovině – vystoupení souborů. Festival 
                  je v polovině, ale slibujeme, že zábava bude gradovat.  
22 hod.       Zábava s folklorem – polka, valčík nebo málo známé 
                  exotické tance? S námi si s radostí zatančíte všechno.

Sobota 22. srpna
10 hod.       Mše svatá – přír. areál u Divadla J. K. Tyla. Pojďme 
                  společně prožít nejdůležitější společnou modlitbu
                  a znovu uskutečnit oběť, kterou Ježíš přinesl na kříži.
14.30 hod.  Odpoledne s folklorem – divácká soutěž o nejoblíbe-
                  nější soubor. Užijte si krásné odpoledne s folklorem a
                  zvolte divácky nejoblíbenější soubor.
18 hod.       Dětské okénko – vystoupení dětských souborů. 
                  Tradiční medailonek dětských souborů vám ukáže, že 
                  je folklor oblíbený i u nejmenších z nás.
20 hod.       Galapředstavení – slavnostní vystoupení souborů. 
                  Spousta barevných krojů, krásné muziky a úchvatného 
                  tance. To je grandiózní celovečerní představení všech
                  souborů.

Neděle 23. srpna
10 hod.       Průvod ulicemi města – tradiční průvod městem 
                  roztančí celé město a na rtech tanečníků i diváků 
                  vykouzlí úsměv.  
12 hod.       Muzikanti hrajte – vystoupení lidových muzik. Přijďte 
                  si zpestřit nedělní oběd klasickou lidovou muzikou.
13 hod.       Loučení s festivalem – závěrečné vystoupení souborů.
                  Rozlučte se s letošním festivalem krásným závěrečným
                  vystoupením.  

Pro více informací o festivalu 

navštivte web

www.folklorck.cz
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Elenco Artistico  | Peru
Folklorní soubor z Peru vyniká pestrostí

krojů a profesionálním zpracováním folk-
loru z oblasti hlavního města Limy.

Grupo de Proyeccion Folclorica Remembranzas

Costarricense | Kostarika

Kostarický soubor (překlad názvu Kosta-
rické vzpomínky) je soubor, který propaguje
folklor jihovýchodní Kostariky se všemi
prvky jak tanečními, tak i hudebními.

L.U.C.I. and Bhineka Srikandi | Indonésie
Indonéský soubor je nositelem tradičního

folkloru s prvky tanečními i hudebními.
Dvacetičlenný soubor pravidelně s velkým
úspěchem reprezentuje svoji zemi na největ-
ších folklorních festivalech v Evropě. 

Han Shin Dance Company | Tchajwan
Taneční vystoupení souboru z Taiwanu je

svým pojetím něčím výjimečným. Hudba i
kroje dokreslují špičkové vystoupení souboru,
který mapuje zvyky své země.

Hanguk Tchum | Jižní Korea
Třicetičlenný soubor, který zavítá do Čer-

veného Kostelce z daleké Jižní Koreje,
uchvátí diváky jak pestrostí krojů, tak i svým
vystoupením, kterým propaguje folklor ob-
lasti Seoulu.

Dance Theatre Escada | Arménie
Z velké dálky pro nás vcelku neznámý

folklor přiveze soubor z Arménie. Taneční
škola, ve které soubor vyrostl, má bohatou
tradici a je znám nejenom v Arménii, ale i
ve folklorním světě. 

Orpheus| Bulharsko
Bulharský folklorní soubor Orpheus

z okresního města Kazdzhali je věrný své ob-
lasti a tento svůj postoj přenáší i do svých vy-
stoupení. 

Sbandieratori Cavensi | Itálie
Téměř pravidelně se setkáváme na našem

festivalu s italskými praporečníky. Soubory
se vyznačují pro diváka zajímavým progra-
mem s velmi náročnými a někdy až artistic-
kými prvky.

Folk Dance Group Giuseppe Moffa | Itálie
Italský soubor Giuseppe Moffa šíří folklor

střední Itálie. Velmi rychlé tempo písní do-
plňují barevné kroje tanečníků i hudebníků.
Italské soubory každoročně nechybí v pro-
gramu našeho festivalu.

Dapioni | Gruzie
Soubor Dapioni sdružuje mladé tanečníky

a prezentuje mj. náročné tance připomínající
souboje. Tance vyžadují přesnost a disciplínu,
kterou jsou gruzínské soubory pověstné.

Grojcowianie  | Polsko
Folklor polského souboru z oblasti Vyso-

kých Tater se blíží více folkloru slovenskému
než polskému. Oblast vyniká množstvím dob-
rých souborů jak dospělých, tak i dětských.

Vsacan | Vsetín
Soubor valašských písní a tanců Vsa-

can patří k nejstarším amatérským soubo-
rům v České republice (založen v roce
1943).

Národopisný soubor Dúbrava | Dubňany
Soubor lidových písní a tanců z oblasti

Moravského Slovácka z regionu Kyjov-
ského Dolňácka, konkrétně jižního Kyjov-
ska. Tato oblast je velmi úrodná, malebná a
proměnlivá stejně jako dubňanské kroje. 

Folklorní studio Buchlovice | Buchlovice
FS Buchlovice vzniklo v roce 1991

s cílem obohacovat život v kraji pod hradem
Buchlovem prostřednictvím darů lidového
umění Moravského Slovácka. Příznivce
folkloru dokáže Folklorní studio Buchlovice
oslovit mj. besedami u cimbálu.

Folklorní Soubor Živel  | Bratislava
Folklórní soubor Živel se zaměřuje na

zpracování hudebního, vokálního a taneč-
ního folklorního materiálu a jeho prezentaci
v jevištní podobě. To vše činí osobitým při-
způsobením se současným podmínkám a
potřebám diváka.

Folklorní soubor Hermanovčan | Hermanovce
Folklórny súbor Hermanovčan vznikl

v roce 1967. Od té doby má za sebou mnoho
vystoupení nejen doma a v regionu, ale pre-
zentoval se i na folklorních festivalech
v Bosně a Hercegovině, v Turecku,
v Řecku, v Polsku či v České republice. 

Dětské soubory

Hadářek | Červený Kostelec
Dětský folklorní soubor Hadářek vznikl

při MKS v Červeném Kostelci. Hadářek při-
pomíná písně, tance, říkadla a lidové zvyky
z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka.

Špindleráček | Špindlerův Mlýn

Sejkorky | Slatiňany

Kdo se vám představí?
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Kino Luník 3D
Program kina

MÉĎA 2
2. čtvrtek ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 125 minut 
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umějí
chodit, mluvit, hulit. Někteří si chtějí dokonce po-
řídit vlastní děti. Pokračování úspěšné komedie.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MIMONI | 3D
4. sobota v 17.30 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české znění / 100 minut 
Proč vlastně ti žluťoučcí a k smrti roztomilí Mi-
moni dobrovolně slouží Gruovi? Nový animák.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 120 Kč

JURSKÝ SVĚT | 3D
4. sobota ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české znění / 125 minut 
Můžete sledovat ty nejúžasnější tvory, jací kdy krá-
čeli po zemi. Park je znovu otevřen.
Mládeži přístupný, vstupné: 140 Kč

ŠPIÓN
7. úterý v 17.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 120 minut 
Špionážní komedie vás nenechá vydechnout.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč

AVENGERS: 
AGE OF ULTRON | 3D
7. úterý ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české znění / 145 minut 
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na
udržení celosvětového míru skončí nezdarem...
Mládeži do 12 let nevhodný, dětské vstupné: 130 Kč

VINCENTŮV SVĚT
9. čtvrtek v 17.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky /104 minut 
Sni ve velkém. Žij naplno.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

TERMINATOR: GENISYS | 3D
9. čtvrtek ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české titulky / 126 minut 
Arnold Schwarzenegger opět v jedné ze svých nej-
slavnějších rolí. Třetí díl akčního sci-fi thrilleru.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 150 Kč

ŽIVOT JE ŽIVOT
11. sobota ve 20 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 95 minut 
Ondřej Vetchý ve dvojroli dvou zcela rozdílných
mužů. Česká komedie. 
Dále hrají: Simona Stašová, Tereza Voříšková, Mi-
roslav Táborský, Marek Taclík. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč

INSIDIOUS 3: POČÁTEK
14. úterý ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 97 minut 
Skupina mladých dokumentaristů zajede do ob-
lasti, kterou pravidelně ničí tornáda. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

BEZ KALHOT XXL
16. čtvrtek ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 115 minut 
Členové striptérské skupiny chtějí v posledním
dech beroucím představení vystoupit a udělat tak
tlustou čáru za minulostí. 
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

MIMONI
18. sobota v 17.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žlu-
ťoučcí a k smrti roztomilí Mimoni dobrovolně
slouží Gruovi? Odpověď přináší animovaná kome-
die.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 100 Kč

DOMÁCÍ PÉČE
18. sobota ve 20 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Bolek Polívka v roli velmi osobitého manžela obě-
tavé zdravotní sestry Aleny Mihulové. 
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč

ODEBRAT Z PŘÁTEL
21. úterý ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky /83 minut 
Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé
fotky či choulostivého videa na internetu vás může
stát život.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PAPÍROVÁ MĚSTA
23. čtvrtek ve 20 hod.

2015 / film ve 2D / české titulky / 100 minut 
Romantické drama mladých teenagerů. Quentin
prožije při noční výpravě dobrodružství, kterému
se dříve vyhýbal. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

ZEMĚ ZÍTŘKA
25. sobota v 17.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české znění 130 minut 
Frank, bývalý dětský génius, a Casey, zvídavá
dívka, chtějí odhalit tajemství záhadného místa,
ztraceného kdesi v čase a prostoru. Rodinný sci-fi
příběh. Hrají: George Clooney a Britt Robertson. 
Mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč

TERMINATOR: GENISYS | 3D
25. sobota ve 20 hod. 

USA / 2015 / film ve 3D / české titulky / 126 minut 
Arnold Schwarzenegger opět v jedné ze svých nej-
slavnějších rolí. Třetí díl akčního sci-fi thrilleru.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 150 Kč

BEZ KALHOT XXL
28. úterý ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 115 minut 
Členové striptérské skupiny chtějí v posledním
dech beroucím představení vystoupit a udělat tak
tlustou čáru za minulostí. 
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
30. čtvrtek ve 20 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 120 minut 
Ethan Hunt (Tom Cruise) je zvyklý vyrážet na
mise, jejichž úspěšné splnění je nemožné. Akční
thriller.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

Sprnový program
Program kina na srpen najdete 

na webu města a na adrese 
www.kinolunik.cz.

Kurzy, volný čas

Červenokostelecká 100
Pátek 3. července od 23.30 hod. – start

u sokolovny
Akce, kterou KČT Červený Kostelec

pořádá již po 26. Na tuto naši akci o délce
100 km, která má start u sokolovny 3. čer-
vence od 23.30 hod. do půlnoci, přijíždějí
opravdu statní jedinci. Těch bohužel není
v dnešní době zrovna moc, a tak máme
také něco pro ty, kteří chtějí něco pro své
zdraví udělat, a také pro ty, kteří se chtějí
v budoucnu ke své první stovce dostat. To
je 50 a 34 km se startem v Broumově na
náměstí (Tabák M. Štěpová 4. července od
7.30 do 10 hod.). Další trasa 23 km star-
tuje v Polici nad Metují v infocentru 4.
července od 9 do 11 hod. Rodiče s dětmi,
začátečníci a všichni, kteří se chtějí jen

trochu projít, mají možnost v sobotu 4.
července vyrazit na trasu pouhých 15 km
od sokolovny v Červeném Kostelci od 14
do 15 hod. Takže už pěkně odpočinutí po
obědě. Na hojnou účast se opět těší KČT
Červený Kostelec.

Zájezd na Ksiazecy Kamien 
a do Sulislawic

Sobota 12. září 

V sobotu 12. září pořádá KČT zájezd na
Ksiazecy Kamien a do Sulislawic. V pro-
gramu tohoto výletu bude prohlídka lázní
Przerzeczyn – Zdróji, procházka v délce 12
km na Ksiazecy Kamien. Podrobné infor-
mace o ceně a o přihláškách ve skříňce
KČT na autobusovém nádraží.

Klub českých turistů

KČT doporučuje
22. srpna – Šmajd naším okolím
39. roč., KČT Bohuslavice n. Úpou, start
sobota od 6 hod. hřiště TJ Jiskra Bohusla-
vice n. Úpou + „200“
22. srpna – Výstup na vrchol Ostaš 
3. roč., KČT Česká Skalice, sobota prů-
chozí 10–15 hod. vrchol Ostaše
12. září – Vandr přes Vraní hory 
38. roč., KČT Žacléř + „Výstup“, sobota
start 7–10 hod. Národní dům – klubovna
Žacléř
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 autobu-
sovém nádraží.
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Kurzy, volný čas

Kurzy společenského tance pro 

dospělé (začátečníci, pokročilí)

Zahájení: 11. října první lekce.

Kurz zahrnuje 7 nedělních lekcí se za-
čátkem v 18 a 20 hod. a společným závě-
rečným věnečkem s živou hudbou. Oba
kurzy povedou manželé Poznarovi, na vě-
nečku zahraje skupina Relaxband pod tak-
tovkou Jana Drejsla. Závazné přihlášky
přijímáme od 1. července do 30. září. Kur-
zovné: 1200 Kč / pár se platí současně
s přihlášením do kurzu. Přihlášky jsou
k dispozici na informačním centru v Čer-
veném Kostelci. První lekce bude pro
všechny zájemce společná. Účastníci se
budou rozdělovat do skupin začátečníci a
pokročilí. Upozorňujeme, že kurzy budou
otevřeny pouze při dostatečném počtu zá-
jemců.

Zápis do kurzů společenského 

tance pro mládež 2014

Přijímáme již pouze chlapce nebo páry.
Jedná se o čtrnáct lekcí, včetně prodlouže-
ných. Kurz povedou taneční mistři manželé
Poznarovi, k tanci a poslechu hraje taneční
orchestr Relax band pod taktovkou Jana
Drejsla. Přihlásit se je možné buď on-line
nebo osobně v IC Červený Kostelec.

Kurz angličtiny (začátečníci, 

mírně pokročilí, pokročilí)

Jazykový kurz bude probíhat od září do
května 2016 od pondělí do čtvrtka v kině
Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučo-
vacích hodinách jednou týdně. Informační
schůzka všech zájemců a jejich rozřazení
do malých skupinek společně s časovým
určením jednotlivých lekcí proběhne 9. září
od 18 hod. v kině Luník (Manželů Burdy-
chových 367, Červený Kostelec). Obsah
kurzů bude přizpůsoben požadavkům a
úrovni účastníků – pro bližší informace
kontaktujte lektora p. Pavla Fišera (fiserpa-
vel@seznam.cz nebo volejte na 775 327
045). Přihlášku je možné získat v IC Čer-
vený Kostelec, kde je možné ji odevzdat
společně se zaplacením kurzovného ve
výši 3000 Kč. Kurzy budou otevřeny pouze
při dostatečném počtu zájemců. 

Kurz kalanetiky
Cvičení podobné metodě pilates podpo-

ruje správné držení těla a zpevňuje svaly,
čímž se zvyšuje jejich pružnost. Protáhnout
se můžete přijít od října vždy v úterý. Bližší
informace (včetně určení časů, výše kur-
zovného a přihlášek) budou včas upřes-
něny na webu www.mksck.cz, ve
zpravodaji a na plakátech. Kurzy budou

otevřeny pouze při dostatečném počtu zá-
jemců.

Kurz tai–či 
Tai-či čuan nebo

„Velmi velká pěst“ je
bojové umění, vy-
užívání principů tai-
či (rovnováhy,
energie, velkého
třesku…). Nebu-
deme se učit bojovou
formu. Cvičení pro-
vádějí jednotlivci. Zajišťuje přísun a aku-
mulaci energie. Představuje tak meditaci
v pohybu a má velmi příznivý vliv na zdra-
votní stav (zlepšení srdeční činnosti a de-
chové funkce, pokles hladiny cholesterolu,
synchronizace a zlepšení mozkové činnosti
a paměti atd.) Lektorem bude p. H. T. F.
Radvan. Bude se jednat o 9 seminářů po 3
hodinách vždy první neděli v měsíci, prav-
děpodobně od 11 do 14 hod. (případně od
13 do 14 hod. Zahajovací lekce proběhne
4. října od 11 hod. v Grafoklubu, všichni
společně. Cena: (Při dostatečném počtu)
3200 Kč. Zaplatit bude možné i ve dvou
splátkách. Pořádá MKS s Laskavým eko-
sofickým společenstvím Mař. Podvrší o. s.,
Žampach. Bližší info: f.radvan@les-mp.cz,
728 201 529, www.les-mp.cz

Městské kulturní středisko

Jazyková škola QUATRO 

Letní intenzivní kurzy angličtiny 
v Trutnově a Červeném Kostelci
Získejte vyšší jazykovou úroveň za 2 týdny! 
• 4 jazykové úrovně (začátečníci až pokročilí) 
• výuka dopoledne nebo večer
• Informace: bit.ly/letnikurzyAJ
• Přihláška: bit.ly/AJleto

Anglický letní příměstský tábor
• pro děti od 5 do 11 let v Červeném Kostelci 
• 3. 8. – 14. 8. 2015 (1 nebo 2 týdny)
• Informace: bit.ly/AJtabor2015
• Přihláška: bit.ly/AJtabor_prihlaska

Individuální výuka AJ v létě
Intenzivní příprava na opravnou matu-
ritu

Celoroční kurzy angličtiny a němčiny od
září
30 skupinových jazykových kurzů (12 ja-
zykových úrovni) pro začátečníky až po-
kročilé
Právě teď – zvýhodněné ceny!

www.quatro.cz, tel. 776 330 433, asis-
tentka@quatro.cz

Jazyková škola QUATRO

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

Výuka anglického jazyka 

Tereza Kubečková

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

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

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). 
Koná se v tělocvičně ve Lhotě. Ve středu a
neděli za příznivého počasí tančíme na há-
zenkářském hřišti (vedle fotbalového).

Aktivní dovolená 

v Itálii 2015 

plná pohybu, tance a zábavy
28. srpna – 6. září

Cena: 4650 Kč

Nábor do dětské 

taneční skupiny

V září se uskuteční nábor do taneční
skupiny ve věku:
• 3–5 let (předškolní)
• 6–8 let 
• 8–14 let

Více info: 775 936 222, www.mary-

dance.cz, marydance@email.cz



24

Kurzy, volný čas

Taneční klub Twist

Hodiny společenského tance 

pro manželské páry

Vyučujeme budoucí i stávající man-

želské 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. 
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

Výsledky mladých modelářů
I v tomto školním roce pracoval na ZŠ

V. Hejny kroužek mladých plastikových
modelářů. Jeho činnost již tradičně vrcholí
na některé ze soutěží, kde si žáci porovnají
své sestavené modely s modely ostatních
soutěžících z jiných klubů. Letos proběhlo
toto srovnání v polovině května na mezi-
národní soutěži v Broumově. V kategorii

letadel se Josef Matyska (z 9.B) umístil na
skvělém druhém místě, hned za soutěžícím
z Polska. Následoval jej Alexander Hejna,
jehož model porota vyhodnotila jako třetí
ve stejné kategorii. Ani ostatní žáci našeho
kroužku se za svá „díla“ nemuseli stydět.
Skvělá práce, chlapci! 

Tom Krause

Kroužek modelářů

Háčko

Červenec a srpen v Háčku
Recepce a mateřské centrum

Předpokládaná otevírací doba recepce
v době letních prázdnin bude  po–pá od
8.30 do 16.30 hod. Mateřské centrum bude
otevřeno od 9 do 16.30 hod. pravděpo-
dobně v těchto týdnech 1. – 10. 7., 20. 7. –
21. 8. Vyhrazujeme si právo na úpravu pra-
covní doby v souvislosti s čerpáním dovo-
lené. Aktuální informace o otevírací době
budeme během prázdnin zveřejňovat na
našich webových stránkách a na facebooku
Háčko Červený Kostelec.

V září bude mateřské centrum otevřeno
od úterý 1. 9. 

Zájmové kroužky pro děti a dospělé
pro školní rok 2015/2016

Cvičení rodičů s dětmi (Klokánek), Ke-
ramika pro děti, Keramika pro dospělé,
Němčina pro pokročilé, Náboženství pro
předškolní děti (4 – 6 let), Hra na zobcovou
flétnu, Astronomický kroužek, Hra na ky-
taru (akordové doprovody k písním)

Podrobný rozpis kroužků s cenami a
jmény lektorů bude zveřejněn na plakátech
a v zářijovém čísle Červenokosteleckého
zpravodaje. Od začátku prázdnin si v re-
cepci Háčka můžete vyzvedávat přihlášky.
Přihlášky a informace od 1. 9. také na 
solcova@hospic.cz  nebo na 731 604 204.

Zájmové kroužky v Háčku budou začí-
nat v pondělí 21. 9. 2015.

Přejeme krásné letní dny 

a šťastný návrat z dovolené

Ivo Krejčíř

Ilona Krunčíková

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

hodu těla, jak si mnozí myslí. Kurz s I.
Krunčíkovou bude pokračovat opět od

22. září 2015, a to každé úterý od 18 hodin
v sále multifunkčního centra ve 3. poschodí
městské knihovny 

Přihlásit se je možné zaplacením 50%
kurzovného 970 Kč (tj. 485 Kč) na č. ú.:
208650328/0600 a e-mailem na adresu: 
ilonakrun@post.cz 

Přihlášky jsou přijímány podle pořadí
došlých plateb. (Podmínky kurzů na
www.pohlazeninavysluni.cz , příp. na  tel.
605 988 539) 

Řízené meditace
Mgr. Ivo Krejčíře budou pokračovat

v září 2015. Termíny a bližší informace
najdete ve zpravodaji v září 2015.

V Hronově se bude krasobruslit
Sportovní oddíl HC Wikov Hronov

rozšíří od září 2015 svoji činnost o kra-

sobruslařský oddíl. 

Vzhledem k tomu, že v Hronově má
dlouholetou tradici hokej, který je oblíbe-
ným zimním sportem dětí z Hronova i ši-
rokého okolí a nově zrekonstruovaná
Wikov aréna poskytuje krásné zázemí, je
na místě, aby se řady členů HC Wikov
Hronov rozrostly o malé krasobruslařky a
krasobruslaře.  

O trénování se postará trenérka Mgr.
Lída Kuldová, která sama dlouhá léta kra-
sobruslila a nakonec i trenérství vystudo-

vala na vysoké škole. Nejlepší je s kraso-
bruslením začít v předškolním věku, kdy
se děti formou hry učí základním bruslař-
ským dovednostem na ledě a užijí si
spoustu zábavy i při doprovodných cviče-
ních a hrách v tělocvičně nebo na hřišti po
celý školní rok.  

Pokud chcete, aby vaše děti zdravě
sportovaly, naučily se bruslit nebo už
bruslit umí a baví je to, neváhejte nás pro
bližší informace kontaktovat na tel. čísle
603 478 896 nebo e-mailu
lida.kuldova@seznam.cz.

HC Wikov Hronov

Josef Matyska Alexander Hejna
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15. 6. skončila fotb. sezona 2014/2015

A muži – krajský přebor – mužstvo
skončilo na 7. místě se skóre 78:59 a 46
body. Kádr mužstva byl v jarní části sezony
složen z vlastních hráčů mimo Grose, který
je na hostování z Náchoda. V podzimní
části sezony se mužstvu dařilo lépe, získali
jsme 28 bodů a umístili jsme se na 3 místě.
V jarní části sezony mužstvo získalo 22
bodů. Byly nám však kontumovány 4 zá-
pasy za nezaplacení příspěvku 200 Kč hrá-
čem Tomášem Martínkem FAČRU, a tím
jsme přišli o 4 body. Jednalo se o admini-
strativní chybu oddílu. Mužstvo vybojo-
valo pěkné druhé místo v poháru hejtmana
kraje, kde ve finále prohrálo s Kratonohami
4:2. Trenérem mužstva je Robert Hanuš,
asistentem Jan Vlček, který svoji činnost
ukončil a asistentem se stal David Škoda.
Vedoucím mužstva je Aleš Koval.

B muži – okresní přebor – se umístili na
6. místě se skóre 74:73 a 35 body. Také u B
mužů došlo ke kontumaci zápasů a mužstvo
přišlo o 6 bodů. Kádr mužstva je složen
z vlastních hráčů. Trenérem mužstva byl
Otakar Hála a vedoucím mužstva je Lukáš
Janko a v jarní části Josef Bubeníček.

Starší dorost – krajský přebor – se umís-
til na 8. místě se skóre 36:46 a 27 body.
Kádr mužstva byl složen z 13 kmenových
hráčů a 5 hráčů, kteří jsou na hostování nebo
střídavý start z okolních oddílů. U mužstva
došlo k výměně trenéra a trenérem je Tomáš
Štěpánský, asistentem Oldřich Mallát a ve-
doucím mužstva Pavel Dostál.

Mladší dorost – krajský přebor – se
umístil na 10. místě se skóre 58:90 a 30
body. Kádr mužstva byl složen 14 vlastních
hráčů a 6 hráčů na hostování nebo střídavý
start z okolních oddílů. Trenérem mužstva

je Jaroslav Máslo, asistentem Robert
Hanuš a vedoucím mužstva Pavel Barták. 

Starší žáci – krajský přebor – se umístili
na 11. místě se skóre 45:118 a 18 body.
Kádr mužstva byl složen z 13 vlastních
hráčů a 2 hráčů na hostování nebo střídavý
start. Trenérem mužstva je Jiří Koubek a
vedoucí mužstva Josef Jirásek.

Mladší žáci – krajský přebor skupina B
– se umístili 7. místě se skóre 12:69 a 8
body. Kádr mužstva byl složen z 12 vlast-
ních hráčů a 3 hráčů na hostování. Trenérem
mužstva je Tomáš Martínek a Tomáš Allin.

Starší přípravka – krajský přebor sku-
pina B – se umístila na 1. místě se skóre
79:29 a 52 bodů. Kádr mužstva je složen
z 12 vlastních hráčů. Trenérem mužstva je
Martin Hanuš a Robert Hanuš.

Mladší přípravka A – okresní přebor –
sehrála za sezonu 43 zápasů. 40 zápasů vy-
hrála a 3 zápasy prohrála, celkové skóre
439:49 brankám. Trenérem mužstva je Lumír
Hanke a Robert Hanuš. Na závěr sezony se v
3. ročníku memoriálu Antonína Prouzy umís-

tila na druhém místě, kterého se zúčastnilo
všech 10 účastníků okresního přeboru.

Mladší přípravka B – okresního přebor
– sehrála celkem 42 zápasů. 21 zápasů vy-
hrála, 21 prohrála, celkové skóre 162:161.
Trenérem je Jakub Svoboda a Josef Lubrt.

Díky Robertu Hanušovi oddíl získal 5
nových trenérů pro mládež, kteří absolvo-
vali a získali licenci C. Trenérem brankářů
mládeže je Vladimír Beneš. Gestorem
mužstev dospělých je Josef Bubeníček a
mládeže Vladimír Beneš.

Děkujeme všem hráčům za dobrou repre-
zentaci červenokosteleckého fotbalu. Dále
děkujeme všem členům oddílu za jejich
pomoc při zajišťování pořadatelské služby
při mistrovských utkáních, všem fanouškům
za jejich sportovní povzbuzování, městu a
sponzorům, bez kterých by nebylo možno
zajistit sportovní činnost v takovém rozsahu,
za jejich finanční nebo materiální pomoc.
Věříme, že se v sezoně 2015/2016 opět
všichni sejdeme při fotbalových utkáních.
Sezona 2015/2016 bude zahájena 9. 8. 2015.

Hodnocení sezony 2014/2015

Červenokostelecké áčko premiérový pohárový titul nezískalo

Junioři z PEK Stolín opět bodovali
Po roce jsme se opět s našimi juniory

vydali na čtyřdenní soustředění pétanque

do okolí Prachovských skal.

Slunečné počasí nás provázelo každo-
denním tréninkem. Stejně tak ostrý hvizd
píšťalky Pavla Hnilici, jednoho z trenérů.
Nejméně rády ji děti slyšely při budíčku.
Ani následná rozcvička nepatřila k jejich ob-
líbeným činnostem. Tvrdý trénink mohli ju-
nioři zúročit v závěru soustředění, kdy
proběhlo mistrovství České republiky dvojic
juniorů a ve vyrážení.

Dvoudenní klání bylo zakončeno v neděli
finálovým zápasem, ve kterém zvítězil Jiří
Ježek ml. z PEK Stolín s Petrem Vavrovičem
ml. z PC Sokolu Lipník (trenér Pavel Hejl)

nad sourozenci Poláchovými z PAK
Albrechtice (trenér Libor Polách).
Na sdíleném třetím místě se umístil
další zástupce PEK Stolín Martin
Hájek ml. s Honzou Vorlem z Pe-
tank clubu Praha a Lukáš Micha-
lička s Vojtou Bílkem z 1. KPK
Vrchlabí.

Turnaj ve vyrážení ovládli junioři
z 1. KPK Vrchlabí a obsadili
všechna tři místa. Stolínští junioři se
díky skvělým výkonům mohou těšit
na podzimní účast na mistrovství světa
v Thajsku (J. Ježek ml.) a v červnu meziná-
rodního turnaje ve Valence (M. Hájek ml.).
Všichni trenéři byli spokojeni s hojnou účastí

dětí, která je nadějí pro budoucnost.
Text i foto: Iva Ježková, PEK Stolín, 

na fotce zleva Jiří Ježek, Petr Vavrovič, 

Martin Hájek, Jan Ježek

Pek Stolín

Zleva Jiří Ježek, Petr Vavrovič, Martin Hájek, Jan Ježek

Ve středu 10. června se mohlo červeno-

kostelecké A mužstvo zapsat do historie

klubu – ve finále krajského poháru bojo-

valo s týmem Kratonoh o premiérový

titul. To nakonec po boji nezískalo, když

naši prohráli 2:4. I tak se ale jedná o nej-

lepší výsledek v poháru v historii oddílu.

Na neutrální půdě v Miletíně se hrál od
začátku zápas, který úrovní odpovídal po-
hárovému finále. Hra se v prvním poločase
přelévala na obě strany a lépe z něho vyšli
fotbalisté Kratonoh, kteří vstřelili tři
branky. Naši bohužel jen dvě. Zajímavostí

je, že všechny góly v prvním poločase
vstřelili kanonýři obou celků: za Krato-
nohy Jiří Kořínek a za nás Martin Vít.
Druhý jmenovaný mohl ve druhém polo-
čase vyrovnat, ale v obrovské příležitosti
trefil jen břevno. A tak pohár spadl do ná-
ruče Kratonohám, když 12 min. před kon-
cem trefil hlavičku útočník Jošt.

I tak se ale sluší červenokosteleckým
fotbalistům poděkovat a především jim po-
gratulovat k nejlepšímu pohárovému vý-
sledku v historii klubu!

Tomáš Kábrt

TJ Červený Kostelec – fotbal
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TJ Červený Kostelec – tenis

Nábor tenisových nadějí

Stolínský křečák 

Memorial Jaroslava Smoly

Sobota 1. srpna – Stolín, hřiště u has.
zbrojnice 
Prezentace: 8.30–9 hod., zahájení: 9 hod.
Turnaj trojic. Systém: Švýcar, dále KO –
dle počtu přihlášených
Startovné: 100 Kč, junioři 50 Kč/osoba
Ředitel turnaje: Jiří Ježek
Podmínky: otevřený turnaj pro hráče s re-
gistrací i bez, hraje se dle pravidel ČAPEK,
možnost hry s nehomologovanými kou-
lemi, neregistrovaní hráči se účastní hry na
vlastní nebezpečí. 
Přihlášky na stránkách www.czechpe-
tanque.cz.
Ceny: putovní pohár, price money – 40 %
startovného
Ostatní: občerstvení zajištěno

Pek Stolín

Naši mladí šachisté, absolventi ša-
chové školičky ve Lhotě, se v květnu a
červnu úspěšně zúčastnili dvou turnajů.

V tom prvním, memoriálu Ing. Vo-
máčky v Jaroměři, v kategorii „druháků“
obsadili Štěpán Vít druhé a Vladislav Ježek
třetí místo, když prvně jmenovanému
uniklo absolutní prvenství a obrovský
pohár jen o vlásek. Oba dohromady ze 14
možných bodů vyválčili celých 10.

V turnaji, který se uskutečnil na náchod-
ském gymnáziu 12. 6. jako okr. přebor
žáků v silné konkurenci získal Štěpán Vít
3 body a David Vlček, který se zúčastnil
prvního turnaje v životě, o jeden bod méně.
O prázdninách se budou členové šachové
školičky Richarda Rétiho ve Lhotě scházet
vždy ve středu v 15 hod. v cukrárně u aut.
nádraží. (Na snímku Vladislav Ježek s medailí
na krku.)                                                  VS

Výsledky mladých šachistů O. s. Roma uspořádal o víkendu

fotbalový turnaj a dětský den
Občanské sdružení Roma Červený

Kostelec uspořádalo v sobotu 13. června
fotbalový turnaj romských družstev z re-
gionu a dětský den. Akce se za krásného
počasí zúčastnilo zhruba sedmdesát lidí.

Na červenokosteleckém fotbalovém tré-
ninkovém hřišti se sešlo pět týmů z re-
gionu. Hrálo se systémem každý s každým
a napínavé boje trvaly od 9 do cca 13 hod.
Naše družstvo se k radosti místních umís-
tilo na krásném druhém místě za družstvem
z Náchoda. Třetí místo obsadil Hronov.

Během sportovní akce probíhal také u
tréninkového hřiště Dětský den. Děti sou-
těžily v nejrůznějších disciplínách a dostá-
valy za to sladké odměny. „Jsem
spokojená, akce se vyvedla. Jen jsem
strašně unavená,“ zhodnotila s úsměvem
akci organizátorka Marie Čisárová.

Text i foto: Tomáš Kábrt

Fotbal

Červený Kostelec Open
11.–12. července
Zveme příznivce závodního tenisu, aby

přišli podpořit domácí sportovce na turnaj
mužů a žen pořádaný v rámci Českého te-
nisového svazu. 

Turnaj je určený pro závodní hráče. 

Pouťový turnaj ve dvouhrách
Sobota 25. července od 8.30 hod. (pre-

zentace do 8 hod.)
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec zve

příznivce tenisové zábavy na tradiční Pou-
ťový turnaj ve dvouhrách. Občerstvení je
zajištěno. Akce je určena pro amatéry i zá-
vodní hráče.

Červený Kostelec Folklor Open
22.–23. srpna
Zveme všechny příznivce závodního te-

nisu, aby přišli podpořit domácí sportovce
na turnaj mužů pořádaný v rámci Českého
tenisového svazu. 

Turnaj je určený pouze pro závodní
hráče.

Připravujeme

O prázdninový pohár
5. září
Zveme příznivce závodního tenisu, aby

přišli podpořit domácí sportovce na turnaj
babytenistů pořádaný v rámci ČTS. Turnaj
je určený pro závodní hráče.

O pohár města Č. Kostelec
12.–13. září
Zveme příznivce závodního tenisu, aby při-

šli podpořit domácí sportovce na turnaj mlad-
ších žáků a mladších žákyň pořádaný v rámci
ČTS. Turnaj je určený pro závodní hráče.

Posvícenský turnaj 

ve čtyřhrách

Sobota 26. září od 8.30 hod. (prezentace
do 8 hod.) – tenisové kurty TJ Červený
Kostelec
Turnaj je určen jak pro závodní, tak pro re-
kreační hráče. Startovné: 50 Kč/osoba. 
Občerstvení zajištěno.

Tenisový oddíl TJ Č. Kostelec pořádá
poslední týden v srpnu na tenisových kur-
tech již tradiční nábor tenisových talentů.

Máte-li zájem, aby si vaše dítě zkusilo
tento krásný sport, zlepšující fyzické i psy-
chické dovednosti, a dosáhla-li vaše rato-
lest 4 až 6 let, zkontaktujte prosím
Kateřinu Madarasovou na adrese 
katerina.madarasova@email.cz. Do e-
mailu uveďte jméno, příjmení a rok naro-
zení vašeho dítěte. Připojte také kontaktní
údaje na vás – tel. číslo a e-mail. V odpo-
vědi dostanete termín a přesný čas náboru.

Těšíme se na vás, trenéři ten. školy
Foto: Martin Kábrt



27

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. Ote-

vírací 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

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

J. ŠPELDOVÁ 776 199 140 – Šití a úpravy oděvů

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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

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

počítačové 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

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

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

Montáž tažných zařízení, leštění světlometů
POUZE 10 km z Červeného Kostelce!!!

Tel.: 608973214  www.lpg-servis.eu

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

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

Pronajmeme nebytové prostory cca 174 m2 v Č. K., Letná
554, 1. poschodí, bývalý Texlen. Možné pronajmout jen část

prostor. Tel. 606 617 860, 776 637 636

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

Pronájem garáže v centru města. Tel. 606 746 070

V sobotu 30. května 2015 se konal již
44. volejbalový turnaj smíšených družstev
neregistrovaných  hráčů. Počasí nakonec
vydrželo, takže umožnilo 12 zúčastněným
družstvům, místním i z okolí, strávit s vo-
lejbalem příjemný den.

Celkem se v turnaji sehrálo 36 utkání a
výsledkem je následující pořadí družstev: 1.
Kulíšci, 2. Bohdašín, 3. Legie zkázy, 4. Tu-
lamorky, 5. Sebranka, 6. Čipetky, 7. Jelita,
8. Papoušci, 9. Chomutov B, 10. Nevím, 11.
Lazaři, 12. ŽNL (žádné návykové látky)

Věřím, že více než 70 sportovců a 14
pořadatelů (pořadatelé, rozhodčí, výborná
obsluha kiosku) si tento turnaj velmi užilo
a těší se na další. Děkuji všem za účast a
pomoc!

Martina Mědílková

Sport

44. volejbalový turnaj neregistrovaných hráčů vyhráli Kulíšci

TJ Červený Kostelec – volejbal



Reklama

Kadeřnictví Kateřina od 1. 7. opět otevřeno
Nachodská 796, Červený Kostelec
Pavlína Drobúlová tel. 731 325 834

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

Letní akce „HURÁ DO PLAVEK“ masáž proti celulitidě
do konce července sleva -30 % 

Tel.: 604 703 618, www.masazelibor.cz

ODOLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. 
Autorizované stavební práce

Dodávky a montáže plotů a gabionů
Kontejnerová doprava, paletová přeprava

Zemní práce se stroji JCB
775 557 257, 773 909 090

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

chleba, různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek sva-
tební (sváteční) koláčky.

Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené marcipá-
nem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého papíru, mo-
delovací 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 6.30–10.30 hod.

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

Dobře zaplatím za veškeré starožitnosti, obrazy, hodiny, 
hodinky, nábytek, sochy, fotoaparáty, housle, hračky, knihy, 
pohledy, mince, odznaky, pivní lahve, sklo, porcelán a jiné. 

Po tel. dohodě vás navštívím, učiním nabídku a v případě spo-
kojenosti zboží odkoupím. Poradenství i návštěva je vždy

zdarma, platba hotově. Tel.: 605 254 511

Hledám zahrádku k dlouhodobému pronájmu. 723 151 452

OGAR JÍZDNÍ KOLA
Prázdninová akce: od 1. 7. do 14. 7. nové kolo Rock Machine

se slevou až 3000 Kč! Dále: přilby, světla, láhve, blatníky,
sedla, brašny, elektokola Apache a servis. 775 733 445

Hledáme schopného provozovatele restaurace
Městské kulturní středisko v Červeném Kostelci nabízí k pro-
nájmu zavedenou restauraci Mexicano. Restaurace je umístěná
na strategicky výhodném místě v budově kina. Více informací

získáte na tel.: 604 897 399.

LAST MINUTE ZÁJEZDY
Zájezdy k moři - Chorvatsko, Itálie, Řecko, Turecko, Tunisko,
Egypt, Bulharsko, Kypr, Španělsko, Portugalsko, Maroko atd.
LETECKY Z PARDUBIC – Bulharsko, Rhodos, Černá Hora,

Turecko
AUTOBUSEM – Itálie, Chorvatsko, Španělsko, Řecko

POBYTY v Rakousku, ČR a na Slovensku
Cestovní a informační centrum

Havlíčkova  654, Č. Kostelec
Tel: 498 100 657, 724 088 587

info@casur.cz, www.123zajezdy.cz

OPRAVNA OBUVI
Ot. doba: Úterý, čtvrtek 9–16 hod.

Lhota 351, u sběrných surovin, 777 880 179

PROPLAST K s.r.o., Areál IDA, Malé Svatoňovice
OKNA - DVEŘE - ZIMNÍ ZAHRADY

zasklívání balkonů a lodžií, servis oken všech výrobců
tel: 499 886 131, 777 477 420, proplast@proplast-k.cz

www.proplast-k.cz

Nabízíme do pronájmu komerční prostory v centru Ná-
choda. O celkové rozloze 325 m2 s příslušenstvím. 

Cena dohodou. Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci
vhodný pro obchodní a jiné podnikatelské účely, s možností

rozšíření o III. a IV. NP s výtahem. Parkování ve dvoře objektu. 
Bližší info na tel. 737 261 680.

Ineko-optik
vyhlašuje pro své zákazníky letní akci

1 + 1 (1 sklo zdarma)
Jedno sklíčko platíte, druhé máte od nás zdarma! 

(Platí pro multifokální brýlové čočky do konce měsíce srpna)
- a k tomu výrazné slevy na loňské modely brýlových obrouček

(slevy až 80 % z původních cen),
- slevy na sluneční brýle a další akce

Přijímáme benefity, platební karty, hotovost, přijímáme a ode-
čítáme recepty od všech pojišťoven (sleva).

Právě nyní je nejvhodnější doba na pořízení brýlí-velké letní
slevy na obroučky, akce 1+1 a další!

Najdete nás ve vašem okolí na adresách:
Police nad Metují, Tř.17.listopadu 291, tel: 491 541 201 

Hronov, T.G.Masaryka 511, tel: 702 148 817 
Broumov, Generála Svobody 15, tel: 491 487 826 

Červený Kostelec, Sokolská 541, tel: 491 426 189 a další na
www.inekooptik.cz

Zveme vás k sousedům
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Náchod

Pivobraní

Sobota 18. července od 12 hod. – Masarykovo náměstí
Hlavními hvězdami dalšího ročníku náchodského Pivobraní jsou

Marta Kubišová, Žlutý pes a Imodium. Vedle nich si poslechneme
skupiny jako Wanastowi Vjecy revival, Effect, Pěna, Whatrock nebo
Nadoraz a při tom si necháme chutnat na řadě pivních značek.

Vstupné: 90 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě. Děti do 130 cm
za doprovodu rodičů zdarma. 

Kontakt: info@pivobrani.eu, 777 642 009, www.pivobrani.eu
Vstupenky lze objednat on-line na www.kupvstupenku.cz.

Rtyně v Podkrkonoší

Nota 2015

Sobota 8. srpna od 15 hod. – nádvoří staré rychty 
23. ročník folk-country-bluegrass festivalu. Zahrají mj. Pepa

Štross a syn, Výboři, Šantré, Michal Tučný Revival, A.S.M., BG
Styl, Pavlína Jíšová & přátelé. Festival se koná za každého počasí!
Info: kultura@mestortyne.cz, 499 787 014, 602 619 663,
www.rtyne.cz. Akce je podporována Královéhradeckým krajem.
Mediálním partnerem je ČRo Hradec Králové a Hitrádio Magic. 

Vstupné: 100 Kč, školáci a ZTP 50 Kč



Tra�i��� �e�k��� Kos��l�� �eto� u�p�řád�� Kos���e� n� H���. 
Z na�i�� účas����� �� ������� �e��� (t��� ��� �ra�i���) na�� s���l�� .

Č���n��� poča�� ���ř�l� ��� ���. Tra�i���� �����. T�h�v�� t�� m���� �ý� �p�k����� ��e��v��� � �e���� , 
k�� �� ����l��� poča�� ��e�p�� čás�e��� �m�u���l�.

Č���n��� o�l��� �S �A �A�U n��u��� �í�� � �éš� (n� �ot �� ���v� �� ���b� ���e� ���i��), 
� t�� �� ��y��� �ro�r��� o���r�� � odt�n��� � m���� s��� ��va�l� – ��� st�l� t� z� t�.

O t��, �� �ě�� � Č������� Kos��l�� ���v��� � �r��� rá�� , ná� ��e��ěd���� n� ��ro���� k�n��� � ���vá�� 
��S Č��v���� � �u����í�� �k�r�e�n��ý�� �r��es���.

V ������ j��� t��� �p�rt �v��� . O. �. R�m� n���. u�p�řád�l� ���n�� r�m��ý�� ����. 
Č����n�kos���e��� ��žs�v� �� ��ís��l� n� ������ 2. �ís�� .

K�n��n��� �e�iš�� ��k����� �ž�� �e�n�� � ro�� �r�v�� j�� l�n��n��� Hea��r��. 
T� �� z�� k�n� k�n��n�k� mo��l�ř�k� �h��. Leto� ��l� u�p�řád�n� ��� p� 21.

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

Pa���� Š�p�i��: B�l�� � D��žs�����

Fot �: T�má� K��� , �ot � K�n��n�k� �h�� ��D�. J�� P�e����, �ot � Tra�i��� ����: Fr�n�i��� Va���

P�e� 40 ž��� �Š V. H���� ��r���l� � ������ n� ����� ro���� Po�ho�� J���h� P� ů�k�, k���� ��� ��������� 
�ra�i��� ud�los�� � K�n��� � B�hda��n� � �. 1942. P� � �� žá�� �účas����� ��e���h� �k�� uc���� ��ě�� 

��y��i��iá�� � P�r���i�í�� .

J�n� Z����rs�h�v�: B�� n����

Fot � n� �ét� s�r���: Ri�h�r� B�r�m��� , �ot � � �� b�l���h� ���n���: T�má� K��� 



Ti����� s�r�n�: 61. ����n�ro��� f���l���� �es��v�� Č������ Kos���e�, 19.–23. ���n� 2015. 
N���ět�� �k�� r���, t��e��í�� � ����h� ��ět�, ��k���� �i�íc���� ��v���… �e���b� �i� dod�va�.

S����� � d���� čás�� s�r���: M���n��� (���v�) � k�n��� � H�����J����e� ��� o�l�vá�� 
�S �A �A�U, K�n��n��� �h�� (�ot �: ��D�. J�� P�e����) � � k�n��� � Z��v��� � �r����� rá�� .

Za��� s�r�n�: P�����n�� d�v���n�� � vo�� � ��n�� ����� �ed�k�� Č����n�kos���e���h� ��r�vod��� . 
(Fot � � l�ň��ý�� vo��i��ý�� �l��nos�� . T� �eto��� �r����n�� 31. �����n�� – 2. ���n�.)

�ERV�����ST�LE��Ý �P�A����J

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
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Grafi cká úprava Tomáš Kábrt a Matěj Bort.
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