
Ti����� s�r�n�: : St�r� d��r� k���l�! Hr� n��� nas�ud�v�n� ��va������ s��b���� �A �A�U �u�� 
�í� ������� � �e���� 3. ���n� o� 17 ho�. � D�va��� J. K. T�l�. 
Fot �: T�má� K��� 
S����� � d���� čás�� s�r���: Z��v� – g���� � �ěst��� ���h���� (�ot �: �r���� ���h����), 
19. ��va����� �es��v�� �� z� n��� (n� ������ j�r���ř��� s��b��, �ot �: Iv� Mi�k��), 
� �i��� ���b����k� � Čl��ě��, ���l�� �� �� b�j�v�l� � �eč�va��l���� d��� (�ot �: L��k� Vl�k�v�)
Za��� s�r�n�: N��ěs�� � ��v��������k���� Č������� Kos��l�� .
Fot �: �r���� L��i�� Pe�i�h�n�
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19. ro���� Kr�j��� pos��p��� �����í��� �ma��r���h� ��n������h� � �u�����h� ��va�l� Č������ Kos���e� 
�� z� n��� . Z pos���� �� rad�v�� �r�n�v��� o��� �i��� �p����, ��h�� �r��e���� J�rá�k��� V��n���� 

(�ot � ���v�) nad��l� p��� �.

S�u��� �� �e�k�l� � ������ z�����. Z� č��� ������ post������ č���� ���i��� d� � n��� . 
Rados� � pos���� �� �i�ě� n� ����í�� �v�� �� ká�� . F�n�l��� b�� n�k��e� ��lá�l� M�rt � H��n�v�.

St�r� d��r� k���l� �� �r�� J���h� H�ba��, ���r����í�� ������ ��k���k� �i�� , 
k���� �� �e�k��� p� pa�esá�� �e�e�� � d���, k�� k�ž�� � �i�� ��l�n���� �v��� �es��…

Peč�va��l��� ��� U J���b� u�p�řád�� �r� ��� ����n�� ��� 4. ro���� �������� s�u���� 
�� ��� Čl��ě��, ���l�� �� .

O�b���í�� k�žd�� ��� p� ��edst����� ho��� ��� n� r��b�r���� ����n��� . D�má�� s��b�� �����k� � ���� ����� , 
� t�� ��e�p�� ���r�� n� z���� �p��� � p�l����� � �l���n����� k��e�� �es�u����� ��edst����� H��, Sl�v���!

P����� �� „���n�� ��p��ě�� � ��e��v�v��í�� ���� �řá��ls��� � t��� �r�ma�i�k�� k�n�r�nta�� �id��ý�� o�u�� 
� �h�r�k����“. P��jď�� �� ��e��ěd�i� � �e���� 3. ���n� � 17 ho�. d� D�va�l� J. K. T�l�.

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

Pe�� S������� : Po������ Č������ Kos���e�

Fot �: T�má� K���  (St�r� d��r� k���l�), L��k� Vl�k�v� (�eč�va��l��� ��� U J���b�).
�í�� �ot o�r�� � n� w��.�������kos���e�.��

C����� ��l� n� ���iš�� D�va�l� J. K. T�l� � �i���� �1 s�u����í�� ���. O� ����� �� �� ���v� – �r�n�v��� s��b�� 
� ���i�� V��n��k�, D�� ���e� � pod��� ���i�ť��ý�� o��� ����, D�va�l� E��� P�r���i�� � Pl�� S���n���r� 

� n�v��y�ž�vš�� ��va����í�� � A�����j�, �vat� Ni�u�!

M���k� Rud�lf�v�: ��� n����

Fot �: Iv� Mi�k�� , �í�� �ot o�r�� � n� w��.�������kos���e�.��
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Radnice informuje

Hezký jarní den, červenokostelečtí spo-
luobčané.

Jaro začalo a poměrně mírná zima je za
námi. Dny se prodlužují a věřím, že stejně
jako mně i vám dodávají jarní sluneční pa-
prsky pozitivní energii do vašeho životního
konání. Máme za sebou rok 2015, který se
dá také hodnotit za jeden z nejsušších, 
ne-li ten úplně nejsušší v měřené historii
povodí Labe. Tato životodárná tekutina
chyběla většině z nás, co potřebujeme vodu
pro svou práci, ať je to činnost pěstební,
chovatelská nebo energetická. Rybářství je
na vodě přímo závislé a klimatické pod-
mínky v loňském roce měly neblahý důsle-
dek na vodní organismy v malých tocích.
Potoky v našem regionu trpěly deficitem
vody, nebo vyschly úplně. Počátek letoš-
ního roku to s vodou úspěšně dohání a nás
rybáře čeká zajistit nové oživení potoků
rybí populací. 

Co se týká vody podzemní, věřím, že se
stavy v tomto období doplňují. Jistě si vy-
bavíte, že jsme i v dobách největšího sucha
nenařizovali žádná omezení spotřeby. Naše
zdroje vody jsou dostatečné. Rád bych
touto cestou připomněl její kvalitu. Město
má dokončenou „Analýzu vlivu staré eko-
logické zátěže na zdroje pitné vody v Čer-
veném Kostelci“. Analýza měla za cíl
přesněji zmapovat místa možných zdrojů
znečištění v průmyslových areálech, kde se
používaly látky obsahující chlorované
uhlovodíky. Analýza potvrdila a upřesnila
předešlá měření převážně z devadesátých

let a upozornila na
možný zdroj znečištění
v areálu bývalého Kovo-
podniku v Rybniční –
Langrově ulici. O vý-
sledku tohoto projektu
jsme informovali 28.
ledna na webových strán-
kách města v sekci
Město, kategorii Inves-
tiční akce a text si také
můžete přečíst v tomto
zpravodaji na s. 3. Naše
zdroje vody pečlivě sle-
dujeme a instalované stripovací kolony
zmiňované chlorované uhlovodíky odstra-
ňují s dostatečnou účinností. Rádi bychom
v doprůzkumu dále pokračovali, abychom
tato rizika dále eliminovali.

Máme za sebou i velikonoční svátky a
doufám, že jste si je všichni užili dle svých
představ. Velikonoční svátky v tomto roce
nově i s novým státním svátkem na Velký
pátek nám daly větší časový prostor na pro-
žití tohoto období. V křesťanském pojetí se
jedná o největší svátek oslavující zmrtvých-
vstání Ježíše Krista v období židovského
svátku Pesach připomínající vyvedení Izrae-
litů Mojžíšem z otroctví v Egyptě. Z pohan-
ského pohledu je možné Velikonoce
označovat jako svátek jara oslavující sílu pří-
rody, kterou všichni z nás, kteří máme s pří-
rodou jisté pouto, cítíme každým jarním
dnem. Přeji vám všem, kteří pracujete s pří-
rodou, aby vám byla v tomto roce nakloněna,

přeji vám dobré pěstitelské či chovatelské
úspěchy, radost z vaší práce a možná i rybář-
ským příslovím „voda dala, voda vzala“ po-
koru při případných neúspěších.

Také nám začíná jarní sezona letních
sportů. Přeji červenokosteleckým sportov-
cům úspěšnou sezonu a děkuji za reprezen-
taci našeho města. Stavební sezona také
nabírá na obrátkách a věřím, že se nám podaří
městské stavební projekty dobře zvládnout.

V závěru tohoto měsíce přivítáme
v našem městě návštěvu ze švýcarského
partnerského města Küsnacht. Rádi pokra-
čujeme v započaté spolupráci jak na úrovni
vedení města, tak na úrovni škol a dalších
organizací.

Závěrem si vám dovoluji popřát pří-
jemné svěží jaro a hodně slunečných a dob-
rých dnů.

S úctou Rostislav Petrák
Foto: Jaroslav Kordina

Partnerská spolupráce v r. 2016
I v roce 2016 město Červený Kostelec

dále prohlubuje partnerskou spolupráci
s městy Küsnacht (Švýcarsko), Ząbko-
wice Śląskie (Polsko) a Uchte (Německo). 

Prvně jmenované město respektive jeho
zástupci v čele se starostou Markusem Ern-
stem nás navštíví na konci měsíce dubna.
Témata budou podobná jako při loňské ná-
vštěvě, kdy zástupci Hospice Anežky České
a pan starosta navštívili Küsnacht u příleži-
tosti otevření tamního hospice, tedy sociální
téma. Mimo toto téma zde bude i prostor pro
výměnu zkušeností v oblasti bezpečnosti a
požární ochrany, řešení majetko-
vých záležitostí a problémů v ob-
lasti výstavby. 

Po loňské návštěvě zástupců
města, hasičů a školy v němec-
kém Uchte bychom rádi přivítali
v Červeném Kostelci i zástupce z
tohoto města. Toto setkání by-
chom rádi uskutečnili v měsíci
září. 

S polským partnerem, hlavně
díky vzdálenosti 75 km, se setká-

váme nejvíce a spolupracujeme v oblasti kul-
tury, sportu, školství a požární ochrany. Tato
setkávání již letos proběhla a vy jste o nich
informováni průběžně jak prostřednictvím to-
hoto zpravodaje, tak i prostřednictvím webu
našeho města.  

Díky Euroregionu Glacensis bychom spo-
lupráci s polským partnerem rádi ještě více
rozšířili, a tak se chceme zapojit do pro-
gramu, který využívá fond mikroprojektů ve
vztahu k nejrůznějším spolkům a skupinám
spolupracujícím s polským partnerem. 

Richard Bergmann, foto: Martin Kábrt

Úřední dny MěÚ

Červený Kostelec

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

                  evidence obyvatel

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

Zveme vás na zasedání 
zastupitelstva města

Zveme vás na zasedání zast. města,
které se bude konat ve čtvrtek 28. dubna
v 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla.

Slovo starosty města

Výsadba
stromu přátelství 
s Uchte v r. 2014

Rok 2015 byl jedním z nejsušších roků v měřené historii povodí Labe

www.cervenykostelec.cz
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Radnice informuje
Město Červený Kostelec zahájilo letos opět opravu 

několika památek kulturního dědictví

Jako první přišel na řadu pomník
u Čermáku. Připomíná Čeňka Šulce
(nar. 23. 4. 1901 v Úpici), který  byl  za-
střelen na konci 2. světové války na ba-
rikádě postavené v Náchodské ulici dne
6. 5. 1945 zbraní ustupující německé ar-
mády. Pochován je na místním hřbitově. 

Malá vzpomínka pana Justa
„Na válku jsem málem životem doplatil

v samém jejím konci. Abychom ztížili us-
tupujícím německým vojákům cestu z Ná-
choda přes Červený Kostelec, pokáceli
jsme několik stromů v blízkém lese a zřídili
primitivní barikádu. Na ní jsem střídavě
hlídal s kamarádem Čeňkem Šulcem. Po-
slední půlnoc války byla pro mě i kama-

ráda osudná. V té době jsem vystřídal na
barikádě Čeňka a odešel domů. Ráno vy-
znělo velmi tragicky. Když jsem vyprová-
zel svoji budoucí manželku na cestě do
práce, minul nás smutný obraz, do smrti na
něj nelze zapomenout – nesli na barikádě
zastřeleného kamaráda. Bylo to velmi ne-
radostné zakončení války.“

Celý text na www.trutnovinky.cz

Po zvážení pro a proti bylo rozhodnuto
udělat celkovou repliku pomníku, neboť
stávající byl ve velmi špatném stavu – roz-
padal se. Na pomník byla oproti původ-
nímu přidána keramická fotka. Opravu
provedla firma Kamenictví Holanec Slavě-
tín nad Met. v nákladu 14 404 Kč. 

Text i foto: Jana Petrů, 

majetkový odbor

MěÚ zajistil chod několika nových webových aplikací

(výběr ze zápisů ZM z 3. 3. a  RM z 17. 2.,

22. 2., 9. 3. více na www.cervenykostelec.cz)

ZM schvaluje
• návrh JSDH Červený Kostelec na předlo-
žení projektu na nákup nového hasičského
vozu (velkokapacitní požární cisterna)
z IROP, výzva č. 19. Výše předfinancování
projektu je 7 552 993 Kč. Z toho výše spolu-
financování je 755 299,30 Kč. Náklady na
provoz a údržbu jsou po dobu udržitelnosti
odhadovány na cca 60 000 Kč ročně.
• zařazení projektu „Zázemí pro tenisové
kurty v Č. Kostelci“ do realizací investičních
akcí pro rok 2016.
• realizaci stavby „Zázemí pro tenisové kurty
v Č. Kostelci“ i v případě neposkytnutí do-
tace z MŠMT, a to z vlastních zdrojů v roce
2016.
• podání žádosti o dotaci na akci cyklostezka
Lhota – hráz Brodský, Červený Kostelec,
výzva č. 18, specifický cíl 1.2. pro rok 2016,
kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní roz-
voj, jako řídící orgán IROP.
• trasu cyklostezky schválenou územním ří-
zením ze dne 7. 2. 2011 následně prodlužo-
váno; 4. 4. 2013; 8. 6. 2015.
• povrch cyklostezky v živičném krytu
v celé délce projektované cyklostezky
Lhota – hráz rybníku Brodský.
• návrh na pojmenování městské knihovny
„Knihovna Břetislava Kafky Červený Kos-
telec“

ZM bere na vědomí
• průběh příprav a realizací investičních akcí 
• petici proti znehodnocení lesoparku Ob-
čina.
• zprávu OO Policie ČR Červený Kostelec
o bezpečnostní situaci města Červený Koste-
lec za rok 2015
• zprávu Městské policie Červený Kostelec
o bezpečnostní situaci města za rok 2015.

RM schvaluje
• realizaci opatření k zamezení dosedání
holubů nad hlavním vchodem do budovy
Městského úřadu č.p. 26
• vyhodnocení nejvhodnější nabídky na do-
dávku gastrotechnologie pro školní jídelnu
Mateřské školy Olešnice 248
• vyhodnocení nejvhodnější nabídky na
akci „Úprava hřiště“ u budovy Základní
školy, Horní 182

RM bere na vědomí
• informace z jednání komisí rady města.
• informaci o hospodaření Voda Č. Kostelec s.r.o.
• výsledek hospodaření v městských lesích za
rok 2015

Informace z jednání rady 

a zastupitelstva města

Odbor informatiky MěÚ v minulých
měsících zajistil chod několika nových
webových aplikací, které mohou občané
volně využít.

Nové webové aplikace vyžadovaly spuš-
tění aplikačního webového serveru, který
byl jednou z avizovaných funkcionalit dato-
vého centra pověřeného obecního úřadu
Červený Kostelec (DCPOU). Nový webový
server má alias http://app.mestock.cz a jed-
notlivé služby pro občany, které by měly
v budoucnu přibývat, budou dostupné pod
lomením, které vždy oznámíme. 

V současnosti byl na tento server přene-
sen mapový portál ze smluvně pronajatého
serveru firmy Topos a. s., která nám s pře-
vodem pomáhala. Tam jsou dostupná data
katastru nemovitostí, technická mapa
města, pasporty a platný územní plán. Jed-
notlivé odkazy tedy jsou:

Pasporty a katastr nemovitostí
http://app.mestock.cz/ck

Technická mapa
http://app.mestock.cz/ck/tm

Územní plán
http://app.mestock.cz/ck/up

V tuto chvíli je všem odborným komi-
sím a odborům města nabídnuta možnost
prezentovat prostorová data pro nalezení
užšího vztahu mezi občany, samosprávou
a úřadem. Věříme, že do budoucna se touto
formou budou moci zobrazit připravované
investiční záměry nebo záležitosti spojené
s rozvojem města.

Další aplikací, která je již v běhu a bude
sloužit především samosprávě, je tvorba a
evidence dokumentů (TED). Tento soft-
ware je využíván k přípravě, projednávání
a publikování podkladů pro jednání rady
(RM) a zastupitelstva města (ZM). Pilotní
provoz aplikace zajistíme spolu s novou
výpočetní technikou členů RM a následně
bude přenesen na celé ZM. Pracovní ter-
mín: do konce letošního roku.

Ve výsledku jsme tak částečně připra-
veni na nasazení dalších webových aplikací
dle požadavků občanů, kteří prostřednic-
tvím samosprávy budou mít zájem o zve-
řejňování dat vznikajících na úrovni chodu
úřadu.

Jaroslav Kordina,

vedoucí odboru informatiky

Pomník před opravou

Detail opraveného pomníku

http://app.mestock.cz/ck/up
http://app.mestock.cz/ck/tm
http://app.mestock.cz/ck
http://app.mestock.cz
www.cervenykostelec.cz
www.trutnovinky.cz
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Radnice informuje

Na území města Červený Kostelec
proběhly v průběhu roku 2015 geolo-
gické průzkumné práce v rámci akce na-
zvané „Analýza rizik vlivu staré
ekologické zátěže na vodní zdroje města
Červený Kostelec“. Cílem projektu bylo
zmapovat pozemky na půdě města Čer-
vený Kostelec z důvodu ověření exis-
tence tzv. staré ekologické zátěže, kterou
tvoří chlorované uhlovodíky pocházející
ze strojírenského a textilního průmyslu
používaná historicky jako odmašťo-
vadla.

Proces přípravy projektu
Tento projekt s akceptačním číslem

14186884 byl spolufinancován z pro-
středků Evropské unie a prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní pro-
středí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění naklá-
dání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží, oblast podpory 4.2 –
Odstraňování starých ekologických zátěží
na základě vydaného Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace ze dne 7.listopadu 2014. Dále
na tento projekt byla poskytnuta dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zá-
kladě uzavřené smlouvy č.: ES04823 ze
dne 8. června 2015.

Po seznámení rady města s možností
získání finančních prostředků z dotačního
titulu OPŽP dne 6. prosince 2013 byla ob-
jednána projektová příprava se zajištěním
dotace zpracováním a podáním žádosti
o poskytnutí podpory u společnosti Čistá
příroda Východních Čech o.p.s. (IČ: 287
71 648). K žádosti byl vypracován Projekt
realizace průzkumných prací a analýzy
rizik, jejímž zpracovatelem byla společnost
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (IČ:
150 53 695), za účelem upřesnění rozsahu
kontaminace podzemní vody ve vztahu
k jednotlivým průmyslovým podnikům
a identifikace převládajícího zdroje konta-
minace CIU, které se dlouhodobě vyskytují
ve vodních zdrojích města Červený Koste-
lec.

Po schválení radou města dne 2. dubna
2014 byla uzavřena s JUDr. Vladimírem
Töglem (IČ: 124 93 031) dne 17. duna
2014 Příkazní smlouva na přípravu a admi-
nistrativně – organizační zajištění výběro-
vého řízení na služby ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s pokyny
Státního fondu životního prostředí. Výbě-
rové řízení bylo zahájeno vyvěšením výzvy
k podání nabídky dne 10. června 2014 na

profilu zadavatele v
sekci Veřejné zakázky.
Na realizaci průzkum-
ných prací a zpracování
analýzy rizik byl vybrán
zhotovitel SANGEO,
v.o.s. (IČ: 252 63 510).
Uzavření smlouvy o
dílo bylo schváleno
radou města dne 30.
července 2014 a podep-
sána byla 28. srpna
2014 s částkou
2 177 668,46 Kč vč. DPH se zahájením
prací v září 2014 a jejich ukončením do 30.
listopadu 2015. Dodatkem č. 1 ze dne 1.
prosince 2015 byla snížena částka z dů-
vodu méněprací na částku 2 054 799,01
Kč.

Průběh prací
A jak tyto práce probíhaly? Dne 24. září

2015 byli pozváni vlastníci dotčených po-
zemků do zasedací místnosti Městského
úřadu v Červeném Kostelci, kteří byli na
veřejném projednání plánovaného prů-
zkumu blíže seznámeni ohledně podmínek
vstupů na pozemky a s technickými po-
drobnostmi provádění samotných prů-
zkumných vrtů. Po provedení
geofyzikálního průzkumu, který optimali-
zoval polohu navržených hydrogeologic-
kých vrtů a upřesnil geologické kontakty
křída – trias – perm, bylo odvrtáno na
území města celkem 42 ks vrtů. Vrty byly
vyhloubeny do maximální hloubky 29 m.
Odběry vzorků podzemní vody byly reali-
zovány nejen z nově vybudovaných hydro-
geologických vrtů, ale také z vrtů
zhotovených v minulosti a z domovních
studní. Celkem bylo odebráno na území
města 161 ks vzorků podzemní vody a 16
ks vzorků povrchové vody. Monitoring
kvality podzemní a povrchové vody byl
proveden ve 2 kolech, analýzy vzorků byly
zaměřeny na obsah těkavých chlorovaných
uhlovodíků, látek typu C10-C40 a základní
chemický rozbor. Součástí analýzy rizik
bylo zpracování matematického modelu
proudění podzemních vod a šíření konta-
minace, který vyhodnotil  získané výsledky
s ohledem na jímací zdroje podzemní vody
ve městě.

Výsledky
Provedenými průzkumnými pracemi

bylo potvrzeno, že znečištění pochází z his-
torické provozní činnosti řady průmyslo-

vých podniků, situovaných v západní,
střední až jižní části města. V minulosti na
lokalitě proběhla řada dílčích průzkumů a
sanací znečištění. Stávající průzkumné
práce měly za účel komplexně ověřit výši
aktuálního znečištění a určit jeho vliv na
zdroje podzemní vody veřejného zásobo-
vání. V rámci stávajících prací bylo posu-
zováno 8 dílčích lokalit. Znečištění
chlorovanými uhlovodíky je primárně vá-
záno na svrchní přípovrchový kolektor.
V rámci tohoto kolektoru se nacházejí jed-
notlivá ohniska znečištění. Kontaminace
byla následně sekundárně přesunuta do
hlubšího, vodárensky využívaného kolek-
toru. V dlouhodobém trendu je vývoj kon-
centrací v jímacích vrtech poklesový, a
tedy příznivý. Na složení kontaminace má
nejvyšší podíl stále primární složka PCE.
Méně je pak zastoupen TCE a DCE.

Znečištěné vodní zdroje jsou ošetřeny
moderními stripovacími kolonami a ty za-
ručují kvalitu pitné vody v ukazatelích
chlorované uhlovodíky hluboko pod limit-
ními hodnotami danými Vyhláškou pro pit-
nou vodu. Kvalita pitné vody je pravidelně
kontrolována podle provozního řádu vodo-
vodu schváleného Krajskou hygienickou
stanicí.

Na základě zhodnocení jednotlivých na-
vržených variant zpracované analýzy rizik
byl doporučen monitoring podzemní a po-
vrchové vody, doprůzkum nesaturované
zóny horninového prostředí a ověření po-
užitelnosti sanačních metod v některých
vybraných podnicích po dohodě s majiteli
či nájemci.

Celkové náklady na realizaci této akce
včetně přípravy jsou vyčísleny na
2 206 516,11 Kč. Z celkových uznatel-
ných nákladů akce Město Červený Koste-
lec obdrželo příspěvek z fondu Evropské
unie ve výši 1 823 716,28 Kč a příspěvek
SFŽP ČR ve výši 107 277,42 Kč. Králo-
véhradecký kraj přispěl částkou ve výši
214.554,90 Kč. Město z vlastních zdrojů
uhradilo za tuto neinvestiční akci celkem
60 967,51 Kč.

Valerie Pánková

Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec

Vrt ve Svojsíkově parku
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Červenokostelecký starosta Rostislav Petrák 

se ptá hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Lubomíra France

Radnice informuje

Má první otázka se týká komunikací
pod správou kraje. Každý se snaží vy-
píchnout právě tu svou komunikaci,
která prochází jeho obcí či městem a
snaží se z ní udělat tu prioritní. Já bych
se rád zeptal, jakým způsobem se určují
priority a pořadí rekonstrukcí zmíně-
ných komunikací? Má kraj dostatek fi-
nancí a plán pro pravidelnou obnovu
komunikací ve správě kraje dle jejich ži-
votnosti?

Královéhradecký kraj vlastní 3 310 km
silnic II. a III. tříd. Vzhledem k tomu, že
se rozdělení  silnic pouze podle jednotli-
vých tříd nejevilo jako dostatečné, byla
silniční síť Královéhradeckého kraje roz-
dělena do čtyř kategorií, které upřesňují
úrovně silnic na komunikace významné
pro kraj, významné pro jednotlivé okresy,
s místním významem a nevýznamné.  Do
kategorie A bylo zařazeno 656 km silnic,
do kategorie B 808 km silnic, do kategorie
C 1564 km a do kategorie D 282 km sil-
nic. Vozovky zařazené do kategorie A a B
tvoří pro Královéhradecký kraj prioritní
páteřní síť.

Podkladem k dobrému dlouhodobému
hospodaření se sítí silnic je dostatek in-
formací o stavu vozovek a jejich pravi-
delné vyhodnocování, včetně tvorby
plánů údržby a oprav. Stavební stav po-
vrchu vozovek je v Královéhradeckém
kraji  dlouhodobě sledován tzv. Malým
systémem hospodaření s vozovkou. Po-
vrch vozovek je hodnocen v souladu
s Technickými podmínkami č. 82 Kata-
log poruch netuhých vozovek a následné
vyhodnocení je provedeno dle Technic-
kých podmínek č. 87 Navrhování údržby
a oprav netuhých vozovek. Oba předpisy
vydalo Ministerstvo dopravy v roce
2010.

Při hodnocení dle této metodiky vy-
plývá, že 48 % vozovek je v havarijním
stavu a dalších 20 % je ve stavu nevyho-
vujícím. Průměrná klasifikace stavu vozo-
vek z pětibodové stupnice je 3,86 (stav
k 31. prosinci 2015). Například v roce
2012 činila průměrná klasifikace 3,94. Z
toho vyplývá, že se Královéhradeckému
kraji podařilo zastavit degradaci silniční
sítě, dokonce v posledních letech je zazna-
menáno mírné zlepšení. V loňském roce
vynaložil Královéhradecký kraj na údržbu
silnic II. a III. tříd včetně zimní údržby
450 mil. Kč a na investice vynaložil přes
700 mil. Kč. I přes tyto poměrně masivní
investice do údržby a oprav se zatím ne-
daří stavební stav vozovek zásadně zlep-
šit.

Druhá moje otázka je z oblasti střed-
ního školství. Již několikrát jsme se nad
touto problematikou setkali a děkuji
touto cestou za Vaši vstřícnost. V Červe-
ném Kostelci máme střední školu
oděvní, služeb a ekonomiky a v loňském
roce tato škola nakročila k oborové
změně k technickému školství tím, že
pro příští školní rok je vypsán nový obor
Gumař-plastikář ve spolupráci s firmou
Saar Gummi Czech. Jak hodnotíte tuto
snahu a můžeme v tomto směru počítat
s Vaší podporou i do budoucna?

Aby školství správně plnilo svou funkci,
musí dokázat uspokojit poptávku zaměst-
navatelů. To je zcela zásadní a logická věc.
Ten, kdo to nechápe, si může zkusit třeba
ve vesnickém obchodě místo čerstvého pe-
čiva a dalších potravin, pro které tam
všichni denně chodí, prodávat kravaty nebo
lampiony štěstí. Takový obchod by asi ne-
prosperoval, protože o takové zboží prostě
není v dané lokalitě zájem. Pokud se podí-
váme na to, jaké podniky v našem kraji za-
městnávají nejvíce lidí, je každému jasné,
kteří absolventi najdou práci snadno a kteří
nikoli. Jistě není možné, aby všichni cho-
dili na technické obory. Na druhou stranu
ale není možné technické obory dlouho-
době opomíjet, což se v celé republice dělo
dlouhé roky. Vznikají z toho hned dva
problémy. Řada škol bojuje o přežití, ačko-
liv by jejich absolventi rozhodně na úřad
práce nemuseli. A navíc se řada podniků
nemůže rozvíjet, protože jim k tomu chybí
kvalifikovaní zaměstnanci. Na řešení to-
hoto problému pracujeme v Královéhra-
deckém kraji systematicky a dlouhodobě.
Výsledkem našich snah jsou již dvě sekto-
rové dohody uzavřené v minulých dvou le-
tech. Týkají se průmyslových oborů tolik
typických pro náš kraj – strojírenství a tex-
tilní výroby. Vaše škola dokáže díky nově
vyučovanému oboru nabídnout odborníky
pro obě zmiňované oblasti a svým studen-
tům dává dobrou životní perspektivu.
Snahy o těsnější spolupráci vzdělávacích
institucí a zaměstnavatelů bude Králové-
hradecký kraj pochopitelně nadále plně
podporovat. 

Další moje otázka se týká péče o se-
niory. Je obecně známo, že populace
stárne a Evropa nám vyčítá nedostateč-
nou připravenost v budoucím řešení
péče o seniory. V Červeném Kostelci ne-
máme domov důchodců a momentálně
máme cca 35 našich občanů v domovech
důchodců v okolních městech. Pro sta-
rého člověka je vazba na domov velmi

úzká. Má otázka je, zda „kraj“ na stár-
nutí populace reaguje a jaký je Váš
názor na vybudování tohoto zařízení
v Červeném Kostelci?

Důležitost kontaktu mezi seniory a je-
jich blízkými samozřejmě chápu, na dru-
hou stranu ale není možné, aby kterýkoliv
kraj, Královéhradecký nevyjímaje, provo-
zoval domov pro seniory v každém městě.
Královéhradecký kraj je zřizovatelem 16
domovů důchodců a na Náchodsku je je-
jich koncentrace vůbec největší z celého
kraje. Klasické domovy pro seniory provo-
zujeme v Polici nad Metují, Náchodě, Malé
Čermné a České Skalici. Specializovaný
domov pro seniory je v Teplicích nad Me-
tují. Například na Rychnovsku jsou jen dva
krajské domovy důchodců, na Jičínsku do-
konce žádný. V této problematice se musí
více angažovat jednotlivá města, kraj jim
může se záměry pomáhat v rámci svých
omezených možností.

Stárnutí populace je bohužel jevem ce-
lorepublikovým i celoevropským. Snažíme
se mu však čelit například podporou prů-
myslových zón, které přinášejí velké
množství pracovních míst a tím pomáhají
udržet mladé lidi v našem kraji. Důležitá je
i podpora dopravní, zdravotní nebo vzdě-
lávací infrastruktury.

Poslední má otázka je spíše osobní.
Dokončujete volební období v pozici
hejtmana, co plánujete ve veřejném ži-
votě dál?

Jak víte, jsem senátorem za Náchodsko,
a jakmile uvolním křeslo hejtmana svému
nástupci, budu se věnovat této funkci a z ní
chci být pokud možno nápomocen tomu,
aby všechny projekty, o jejichž uskutečnění
jsem jako hejtman usiloval, došly až ke své
realizaci.  

Otázky pokládal: Rostislav Petrák

Foto: Martin Vlček

Lubomír Franc
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Bezpečnost
Z dění na městské policii: 

Opakovaný výjezd do Náchodské ul., planý poplach v bance a kočka v komíně

Sledované období: 13. 1. – 15. 3. 2016
Dopravní přestupky: 64
Ostatní přestupky (proti veř. pořádku aj.): 19 
Podezření z trestného činu (předáno PČR): 1 
Signály tísňových tlačítek: 3 
Oznámení: 133 

Dopravní přestupky: parkování bez parko-
vacích hodin, porušení zákazů stání a za-
stavení, stání v křižovatce, stání
v protisměru, stání na místě vyhrazeném
pro invalidy, porušování zákazu vjezdu do
zdravotního střediska
Ostatní přestupky: volně pobíhající psi,
krádež, znečištění veřejného prostranství,
zatajení nálezu, kouření na zastávce, pes na
dětském hřišti

Výběr z oznámení a přestupků
18. 1. Oznamovatelka na MP nahlásila, že
postrádá psa a že podobného psa, jako je
ten její, viděla nabízeného „k adopci“ na
facebookové stránce. Strážníci situaci pro-
věřili a zjistili, že pes skutečně patří ozna-
movatelce a to, že nálezkyně neohlásila
nález psa, klasifikovali jako přestupek za-
tajení nálezu.
21. 1. Majitel skládky uhlí oznámil, že na
místě přistihl zloděje, a že mu znemožnil od-
jezd. Po příjezdu hlídky na místo dotyčná
osoba nesouhlasila s tím, že by něco odcizila,
a tak byla věc předána přestupkové komisi. 
26. 1. Na Špince mladík vyhrožoval sebe-
vraždou, hlídka společně s PČR na místě

našla mladého muže s prášky a alkoholem,
a okamžitě ho předala zdravotní záchranné
službě na vyšetření.
28. 1. Strážníci MP vyjeli do ul. Náchodská
k asistenci hasičům při otevírání zabloko-
vaných dveří. Přítomnost hasičů a policie
přilákala v okolí žijící obyvatele, kteří na
místě v hloučcích postávali  i po odjezdu
bezpečnostních složek. Kolem 19. hod.
projíždělo  stejným místem vozidlo, jehož
řidička usnula za volantem. Neřízené vo-
zidlo najelo do jednoho z postávajících di-
váků, zranilo ho a k tomu zbouralo plot a
plynovou skříňku. Záchranné složky tudíž
na místo musely vyjet znovu.
3. 2. Strážníci MP usměrňovali dopravu při
průvodu masopustních masek městem. 
3. 2. Oznamovatel MP nahlásil, že chytil
ve své garáži zloděje, který mu ale ná-
sledně utekl a na místě nechal tašku. Kou-
sek od místa byl pachatel zachycen PČR,
která dále věc řešila. 9. 2. V Penny mar-
ketu byl zachycen při činu zloděj. Vzhle-
dem k tomu že jednalo o muže, který byl
za tento přestupek trestán již dříve, pře-
vzala záležitost PČR jako podezření z tre-
stného činu.
21. 2. Oznamovatelka nahlásila, že má  na
své nemovitosti rozbitou výlohu. Vniknutí
do objektu nebylo zjištěno a věc byla pře-
dána PČR.
5. 3. Z čerpací stanice na Bedně bylo ozná-
meno ujetí od čerpadla bez zaplacení
100 Kč. Mělo se jednat o auto, jehož SPZ

patřila jinému vozu, z toho důvodu si věc
převzala PČR. 
6. 3. Oznamovatel na MP nahlásil, že někdo
zapomněl na autobusové zastávce lyže.
Hlídka lyže převezla na služebnu a později
předala majiteli, který se o ně přihlásil.
8. 3. U firmy Saar Gummi Czech zapadl
kamion a hrozilo jeho převrácení na bok.
Strážníci na místě usměrňovali dopravu do
doby jeho vyproštění. 
9. 3. PČR požádala o asistenci při výjezdu
do Komerční banky, odkud jim přišel sig-
nál o vniknutí. Na místě strážníci spolu
s policisty zjistili, že se jednalo o narušení
čidla trezoru chybou obsluhy a že tedy šlo
o planý poplach.
12. 3. Strážníci MP asistovali hasičům
u otevření bytu, kde se nacházela zraněná
seniorka. Dveře byly otevřeny, paní byla
ošetřena a předána záchranné službě.
13. 3. Strážníci MP asistovali u výjezdu ha-
sičů ke komínu, do kterého spadla kočka.
Na místě hasiči pomocí lezecké techniky
kočku z komína vyprostili. 

Tomáš Kábrt, Michal Škoda

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

Zrcátko měsíce
Rekordní počet ledových mílařů na Broďáku!

V sobotu 12. března se na rybník Brod-
ský v Červeném Kostelci sjelo více než 40
otužilců a zimních plavců. Stále se rozrůs-
tající červenokostelcký klub neregistrova-
ných otužilců pro ně připravil setkání
milovníků zimního otužileckého plavání. 

Foukalo a vzduchem chvílemi proleto-
val sníh. Před zraky více než stovky přihlí-
žejících po uši zachumlaných a zmrzlých
diváků se chystalo zajímavé představení.
Vše zahájila historicky první zimní jízda na
vodních ptácích, kterou nám bravurně
předvedli dospělí odchovanci dětského od-
dílu Kadet. 

A pak už to začalo. Mezi čtyřicítkou
otužilců, kteří se chystali do vody, bylo i 5
borců, kteří chtěli tento den pokořit takzva-
nou „ledovou míli“. Jde o uplavání vzdále-
nosti alespoň jedné míle (1609,34 m)
v teplotě vody do 5 °C bez jakýchkoliv
ochranných prostředků. Tedy pouze v plav-

kách a v plavecké čepičce.  Voda měla pří-
jemných 4.3 °C, a tak se o to pět odváž-
livců mohlo pokusit. Doteď se tento
husarský kousek v České republice povedl
pouze devíti plavcům. A na celém světě je
evidovaných pouze 171 ledových mílařů.
Jedná se tedy o vrcholný sportovní výkon.  

A  v Červeném Kostelci se najednou
sešlo pět výborných zimních plavců, kteří
se pokusili o zdolání této výzvy. A jak se
jim to podařilo? Výborně! 

Nejrychleji uplaval ledovou míli Zde-
něk Tlamicha z Prahy, který tuto trať plaval
již potřetí a trvalo mu to pouhých 33 minut
a 13 vteřin. Za ním postupně doplavali:
Berthold Jeitner z Náchoda, Mirka No-
votná z Hradce Králové, Jan Kalvoda
z Prahy a Jarda Chytil, kterému míle byla
krátká, a tak si ještě 404 metry přidal, a tak
v ledové vodě strávil 57 minut a 50 vteřin
a uplaval neuvěřitelných 2020 m. 

Blahopřejeme všem pokořitelům ledové
míle k dosaženým výkonům a děkujeme
všem červenokosteleckým otužilcům, kteří
se spolupodíleli na organizaci, zabezpečení
a zdárném průběhu této nevšední, ale
krásné akce. Díky tomu má Česká repub-
lika již 13 přemožitelů ledové míle a tím se
řadíme na 5. místo ve světě v této disci-
plíně. 

Doufáme, že po pár letech tréninku bude
další borec z Červeného Kostelce.

Hrstka Milan
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19. ročník Krajské postupové pře-
hlídky amatérského činoherního a hu-
debního divadla Červený Kostelec je u
konce. Publiku nabídl celkem 11 diva-
delních her, které usilovaly o postup na
celostátní přehlídku do Volyně, a jedno
nesoutěžní představení. Z postupu se
mohou radovat v Hronově, kde připra-
vili dle hodnocení poroty nejlepší insce-
naci přehlídky – Vojnarku Aloise
Jiráska.

Krajská postupová přehlídka amatér-
ského činoherního a hudebního divadla
Červený Kostelec, to je každoročně něko-
lik dnů nabitých tím nejlepším amatérským
divadlem, co východní Čechy nabízejí.
Počin skvělý pro diváky, kteří si mohou vy-
brat z řady žánrů (což ostatně zdůraznil ve
svém hodnocení také prof. Jan Císař), ale i
pro divadelníky, kteří se mohou setkat se
svými kolegy z jiných měst a porovnat úro-
veň a provedení jejich inscenací. Červe-
nému Kostelci navíc přináší tato akce
kulturní prestiž.

A prestiž dodala červenokostelecká pře-
hlídka letos také Divadelnímu souboru Ji-
ráskova divadla Hronov, jehož nastudování
Vojnarky nominovala odborná porota jako
jedinou z 11 her na celostátní přehlídku do
Volyně. Porota do Volyně také doporučila
další dvě hry, a to Alleluja, svatá Nituš! Di-
vadelního spolku Jirásek Nový Bydžov a
Bůh masakru Divadla Jesličky Josefa
Tejkla Hradec Králové. Letošní složení po-
roty: prof. Jan Císař, prof. František Lau-
rin, doc. MgA. Jakub Korčák, Mgr. Regina
Szymiková, Mgr. Jaromír Vosecký, Bc. Mi-
chal Zahálka.

„Hlavními znaky současného amatér-
ského divadla je jeho velká diferenciace a
divácká stratifikace. Divák si může vybírat
z řady stylů to, co je mu blízké. (...) Letošní
divadelní přehlídka byla toho dokladem. A

právě touto diferenciací a stratifikací vý-
chodočeské divadlo prokázalo jeho život-
nost, potvrdilo, že se mu daří, a doufám
pevně, že v tom bude pokračovat i v bu-
doucnu,“ zhodnotil letošní přehlídku i vý-
chodočeské amatérské divadlo obecně
prof. Jan Císař.

O tom, že východočeské divadlo žije –
i v povědomí diváků – svědčí návštěvnost.
Červenokostelecká divadelní přehlídka se
pyšní dlouhodobě nadstandardní, ne-li
přímo unikátní návštěvností a letošní festi-
val to opět potvrdil. „Chci poděkovat všem,
co tuto přehlídku připravili, ale také divá-
kům. Neboť vím, že naše přehlídka patří co
do návštěvnosti mezi nejúspěšnější pře-
hlídky amatérského divadla vůbec,“ zmínil
tento fakt ve své řeči předseda DS NA
TAHU Pavel Labík. Divákům je na pře-
hlídce nejspíš příjemně a zajisté k tomu do-
pomáhá i skvělé občerstvení, které po
celou dobu akce obětavě zajišťuje DS NA
TAHU v malém sále divadla.

„19. ročník divadelní přehlídky se opět
– jak z pořadatelského pohledu, tak z di-

váckého – vydařil. Návštěvnost zatím ne-
řeknu, ale můžu říct, že se potvrdilo, že
naše přehlídka patří k nejnavštěvovanějším
v republice. Po celou dobu vládla v divadle
a okolí přátelská atmosféra, a co jsem sly-
šel – protože jsem kvůli povinnostem ne-
stihl všechny hry –, byla i úroveň her
vysoká,“ zhodnotil festival ředitel pořáda-
jícího městského kulturního střediska
Tomáš Šimek. Dalšími pořadateli akce byli
tradičně Impuls Hradec Králové a Volné
sdružení východočeských divadelníků za
finanční podpory Královéhradeckého kraje
a Ministerstva kultury ČR. „Jsem moc rád,
že se tato přehlídka v Červeném Kostelci
koná, a do budoucna budeme chtít, aby-
chom tuto přehlídku u nás udrželi. Děkuji
za vše,“ uzavřel festival starosta města Ing.
Rostislav Petrák.

19. ročník Krajské postupové přehlídky
amatérského činoherního a hudebního di-
vadla Červený Kostelec je u konce, ať žije
ten další, jubilejní!

Tomáš Kábrt,

foto: Ivo Mičkal

Divadlo ve východních Čechách žije. 

Na celostátní přehlídku se podívá Vojnarka hronovského divadla

Kompletní výsledky soutěže a fotky 

ze všech představení najdete 

na webu města v aktualitách.

Vojnarka

Hej, Slované! Režisér vítězné hry M. Houštěk na semináři Návštěva festivalu opět nezklamala!
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Bývalý Východočeský, dnes Králové-
hradecký kraj má družbu s krajom Ban-
skobystrickým. Už dobrých pár rokov.
V kultúrnej oblasti sa to prejavuje asi
najviac. Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci začalo pred tromi rokmi spo-
lupracovať s divadelným súborom NA
TAHU z Červeného Kostelca. Podnet
k spolupráci dal IMPULS Hradec Krá-
lové  na odporúčanie pani Nade Griga-
rovej. Po úspešných návštevách tohto
divadelného súboru do Lučenca a Fiľa-
kova prišiel čas, že sme sa my vybrali ku
nim, do Červeného Kostelce a to rovno
na „Východočeskou přehlídku amatér-
ského činoherního a hudebního di-
vadla“. 

Samozrejme, že to nebolo len tak, ná-
hodou, ale výsostne pracovne. Režisér di-
vadelného súboru NA TAHU, Vlastík
Klepáček vymyslel a zorganizoval projekt
„Hej, Slované“ podľa piesne Sama Tomá-
šika, ktorá je známa a spieva sa dodnes.
Slovensko zastupoval súbor Timrava z Lu-
čenca, ktorý zahral dva obrazy z adaptácie
novely B.S.Timravy Ťapákovci. Témou
projektu, ktorého sa zúčastnili Česi, Slo-
váci a Poliaci bolo zahrať o tom, čo nás
všetkých spája a čo je pre každý národ ty-
pické. A čo vyšlo? Česi sú pivkári, pivo
nielen radi pijú, ale ho aj výborne varia,
Slováci sú viac na tvrdé, čiže tu prevláda
borovička a Poliaci sa našli pri vodke.
Z toho vyplynulo, že nás spája alkohol.
V živote mnohokrát smutné, ale v divadle
prevládal humor. Verím, že to všetci aj tak
chápali.

A tak sme prišli do Červeného Kostelca.
Priamo do divadla. Neocitli sme sa upro-
stred príprav, lebo už všetko bolo hotové;
súbory prichádzali, porota začínala praco-
vať a krásna budova Divadla J.K.Tyla sa

postupne zapĺňala divákmi. S pribú-
dajúcimi dňami ich bolo viac a viac.
Hrali sa tri predstavenia denne, a
čuduj sa svete, ani na jednom neboli
žiaci, či študenti z miestnych škôl,
ale poctivo platiaci diváci. 

Samozrejme nebudem hodnotiť
jednotlivé predstavenia, na to bola
odborná porota, ktorú viedol prof.
Jan Císař. Predstavenia, ktoré sme
videli, boli ako na každej prehliadke
rôzne, niektoré nás oslovili viac iné
vedľa nás len prešli. Tak sme to videli my.
Ale pri vyhlásení výsledkov súťažnej pre-
hliadky sme sa zhodli s rozhodnutím po-
roty. Aj nás zaujala výborne upravená
Jiráskova Vojnarka z Hronova, ale aj pred-
stavenie Divadla Jesličky Josefa Tejkla
Búh Masakru, ale aj ďalšie súbory zaujali
výbornými nápadmi, či už dramaturgicky,
režijne, alebo herecky.

Náš projekt „Hej, Slované“ mal pre-
miéru v nedeľu poobede. Videli sme tri
rôzne predstavenia, ktorým nechýbal
humor, smiech cez slzy a dobrá nálada. Bu-
deme sa tešiť na reprízu u nás na festivale
Divadelná jeseň. 

Ak by som mala náš pobyt na Výcho-
dočeskej prehliadke amatérskeho divadla
zhodnotiť ako celok, musím konštatovať,
že aj v Českej republike aj u nás na Sloven-
sku vidíme aké dôležité je pre ochotníkov,
alebo ak chcete amatérov, aby sa mohli
každoročne stretávať a prezentovať na
krajskej prehliadke.

Ďalej nás milo prekvapila systematická
a obetavá práca domáceho súboru NA
TAHU, ktorí zabezpečujú služby spojené
s občerstvením pre všetkých, ktorí do di-
vadla zavítajú. Majú pripravené rôzne
jedlá, nápoje a iné pochúťky pre hladných
a smädných účinkujúcich a divákov. Svo-

jou nezištnosťou a snahou, aby sa všetci
dobre cítili, vytvárajú nezabudnuteľnú fes-
tivalovú atmosféru, ktorá trvá niekedy do
skorých ranných hodín.

Vysokú spoločenskú váhu podujatia
zvýrazňuje prítomnosť predstaviteľov
mesta na každom predstavení. Ďakujeme
zástupcovi starostu Richardovi Bergma-
novi, ktorý nám vo svojom voľnom čase
„robil sprievodcu“ po pamätihodnostiach a
prírodných krásach Červeného Kostelca a
okolia. Môžeme povedať, že mesto žije 4
dni divadelnou prehliadkou, čo môžeme
domácim len závidieť. Samozrejme v dob-
rom.

Divadelná prehliadka priniesla veľa prí-
jemných divadelných, ale aj osobných zá-
žitkov a nemálo podnetov so ďalšej práce.
Už len to, že sme sa mali možnosť lepšie
spoznať a veľa vidieť. Dnes je vlastne ta-
kéto vzájomné poznávanie a porovnávanie
najdostupnejšou formou odborného vzde-
lávania. Boli sme radi, že sme videli, ako
to robia inde. 

Všetkým chceme poďakovať za plodne
strávené dni, zaželať veľa síl a nápadov
v ďalšej práci. Tešíme sa na ďalšie stretnu-
tia! Dovidenia.

Mária Ambrušová, riaditeľka Novo-

hradského osvetového strediska Lučenec

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť...

Společenská kronika

Poděkování

Děkuji uctivě panu primáři a řediteli Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci za přijetí do místního zařízení, kde mi byla
poskytnuta odborná i duševní péče zvláště mladým MUDr. Šaf-
kem, který mi předepisoval léky, ale dodával také duševní i těles-
nou energii, kterou jsem po nešťastném pádu ztratil. Provedl mi i
menší operaci nehtu pravé ruky. Děkuji také paní dr. Kábrtové a
Matyskové, která pravidelně pečuje o mé tělesné pohybové ústrojí,
a vrchni sestřičce Novákové a jejímu kolektivu. 

Děkuji Martině Vančurové, Zuzaně Martincové, Jozefíně Vaš-
kové, Haně Škodové, Lidmile Kuldové, Lucii Térové, Janě Janouš-
kové, Evě Řezníčkové, Nadě Schmidtové, Martě Špulákové,
Liboru Faltovi, Renatě Hubkové, Františce Pulzerové, Marii Jir-
kové, Gabriele Zálišové, paní Hanušové, Janě Melicharové a Marii
Cvejnové.

Po duchovní stránce děkuji pánům farářům Baschantovi, Špu-
lákovi, Mgr. Otíku Regnerovi, faráři Mgr. Kubantovi, kaplanu
Kuncovi a paní Hanušové, která dbá o dobré přechodné ubytování
obou pánů farářů. Děkuji i sousedům manž. Středovým a paní
Houšťkové, od kterých dostávám nejen slova naděje na uzdravení,
ale i věcné dary.

Práce v tomto prostředí je velmi namáhavá a vyčerpávající a
vyžaduje od kolektivu sestřiček a pečovatelek celodenní nasazení
tělesné i duševní. Tyto okolnosti jsem prožíval i já, když jsem si
nikdy nedovedl představit tělesné i duševní vypětí. Poněvadž
jsem byl i já mnohokrát v krizi, vždy se mi dostalo dostatek péče,
za kterou znovu děkuji a jsem vděčný, neboť jsem se cítil jako
doma.

Stanislav Záliš

Hej, Slované!
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Poděkování

Chtěla bych vyjádřit pochvalu za ochotu a laskavou obsluhu
v papírnictví Ivín.

Spokojení zákazníci z našeho města i okolí
�

Ráda bych touto cestou poděkovala fotbalovým trenérům našich
kluků. Róba a Kuba, pan Lubrt, Beneš, Semerák a další mají můj
veliký obdiv, protože se ve svém volném čase dobrovolně věnují
své lásce – fotbalu –  a to tím, že trpělivě předávají svoje znalosti
a zkušenosti dětem. 

Sama fotbalu vůbec nerozumím, zcela nechápu, proč hráči stále
běhají za tím „kulatým nesmyslem“, ale mám velikou radost, když
vidím je a všechny další fotbalisty z mladší přípravky v aktivním
pohybu při tréninku nebo na zápase a hlavně – jsou ŠŤASTNÍ A
BAVÍ JE TO!

Všem kosteleckým fotbalovým trenérům přeji, aby měli i nadále
chuť neúnavně se věnovat našim klukům a holkám! 

L. Kašparová
�

Děkuji p. Jiřímu Zachovskému za milou návštěvu, dar a gratu-
laci, kterou mi za město Červený Kostelec předal při příležitosti
mého životního jubilea. 

Helena Šimková
�

Srdečně děkuji MěÚ za blahopřání k mým 82. narozeninám. 
Antonín Rosa

Děkuji všem, kteří mě potěšili milým blahopřáním k životnímu
jubileu. 

Zvláště milá byla návštěva a dárky pana starosty, místostarosty
a zastupitele pana Víta, kteří mně předali i blahopřání městského
úřadu. Děkuji i za srdečná blahopřání svých přátel ze Záboje,
zvláště paní Liškové, Fialové a panu Faltovi, a za mnoho osobních
přání, jako od pana Otto Hepnara, z Jiráskova gymnázia v Náchodě
a od přátel z Ligy proti rakovině. 

Jsem rád, že mé výročí bylo příležitostí i ke krásnému rodin-
nému setkání.

Jiří Šolc
�

V únoru tohoto roku oslavil pan Vladimír Teichman významné
jubileum 90 let. 

Narozeniny prožil v kruhu svých blízkých a k blahopřání se při-
daly i dobrovolné zástupkyně Městského úřadu z Červeného Kos-
telce, jmenovitě paní Divišová a Cejnarová. 

Děkujeme za gratulaci.
Rodina Teichmanova a Jiránkova 
�

Srdečně děkuji MěÚ za blahopřání, květiny a dárek k mým 85.
narozeninám, který mi předala paní Škopová.

Současně děkuji i manželům Středovým ze Skalky za milou ná-
vštěvu a dárky.

Anna Kubinová

Poděkování

Touto cestou děkujeme všem bývalým spolubydlícím U Kaš-
tánku v Červeném Kostelci za projevy soustrasti a kytici pro ze-
mřelého pana Pavla Pilce. 

Poděkování také patří Pichově pohřební službě za citlivý pří-
stup a důstojné vypravení pohřbu.

Rodina Pilcova a Vondrova
a

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli 12.
února rozloučit s naším milovaným manželem a tatínkem panem
Rudolfem Pitřincem. 

Poděkování také patří p. Kubantovi a Špulákovi, městské de-
chové hudbě a chrámovému sboru a orchestru. Velmi si vážíme
projevené účasti a květinových darů.

Manželka a děti
a

Velké poděkování zaměstnancům Hospice Anežky České v Č. Kos-
telci za péči a lidský přístup k pacientovi. Děkujeme za účast na pohřbu
manžela Zdeňka Semeráka, květinové dary a zaslané kondolence.

Eliška Semeráková s rodinou
a

Tímto bych chtěla za celou naši rodinu velice poděkovat ce-
lému týmu mobilního hospicu v Č. Kostelci. Jmenovitě sestřič-
kám: paní Valerové, Škopové, Pažoutové, Térové, Dostálové a
Svobodové za jejich lidský a profesionální přístup a obětavou
pomoc při péči o naši maminku Věru Palanskou. Zároveň děkuji
pohřební službě p. Picha za důstojné rozloučení. 

Věra Šenková
a

Rodina Havlova si tímto dovoluje oznámit odchod Mileny Havlové
z života pozemského a současně poděkovat za vyjádření soustrasti. 

Zvláště pak děkujeme personálu hospice v Červeném Kostelci a
rodině Bartoňově za pomoc v posledních dnech života naší matky.

Rodina Havlova

Vzpomínáme

Dne 22. dubna 2016 uplyne 5 let od úmrtí Jaro-
míra Flégla. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Manželka s rodinou

     a

Dne 9. dubna 2016 uplyne 5 let, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, sestra
a švagrová paní Ivana Seidlová.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku.

Nikdy nezapomenou manžel, děti a rodiny 
Seidlova, Kosinkova

a

Dne 2. dubna 2016 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a manželka paní Jana Házová. Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.

Rodina Vítova, manžel Zdeněk

Církve

Neděle – 10 hod. Bohoslužby
Pondělí – 18.30 hod. Úvod do Bible
Úterý – 17 hod. Biblická hodina
Pátek – 16 hod. Duchovní péče o děti

Přednáška Duch svatý a jeho dílo v nás 
(v souvislosti se svátostí biřmování)
Čtvrtek 21. 4. od 17.30 hod.
Přednáší emeritní biskup Štěpán Klásek.

Církev čs. husitská



9

Církve
Římskokatolická farnost Č. K. a Boušín

Příprava dětí na 1. svaté přijímání: každou
sobotu v 9 hod. na faře.
1. 4. první pátek v měsíci, mše sv.: 7 a 18
hod., od 16 hod. příležitost ke svátosti smí-
ření
3. 4. 18 hod. modlitby za mír
15. 4. 19 hod. v malém sále divadla – pre-
zentace a dramatické ztvárnění životního
příběhu číhošťského faráře P. Josefa Tou-
fara, umučeného komunistickým režimem.
Autor a host: Miloš Doležal – autor knih o
P. Toufarovi.
24. 4. 9 hod. mše sv. – skautská (sv. Jiří),
modlitby za mír a svátostné požehnání

30. 4. 10.30 hod. katedrála sv. Bartoloměje
v Plzni: biskupské svěcení Mons. Tomáše
Holuba. Doprava společně autobusem
nebo po vlastní ose.

Vzdělávání starších středoškoláků: 
Čtvrtek v 18.15 hod. na faře. 
Společenství manželů: 
Pátek 1. 4., 29. 4. v 19 hod. na faře
Společenství mládeže: 
Každou druhou sobotu  v 19 hod. na faře
(podle ohlášení)
Farní  internetové stránky: 
www.farnostck.cz

Praktické informace
Odpady

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje

sběrný dvůr odpadů pro odkládání a
shromažďování komunálních a dalších
odpadů od svých občanů. Děkujeme
vám, že jej využíváte.

Základní informace o sběrném dvoře
odpadů je možné zjistit na internetových
stránkách města nebo u obsluhy sběrného
dvora.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na
vybudování sběrného dvora odpadů byla
poskytnuta podpora z Operačního programu
Životní prostředí Fondů Evropské unie.

Při příchodu do sběrného dvora, prosíme,
vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnosti dokladem.
Každý odpad musí být nejdříve zvážen, než
je odložen na určené místo ve sběrném
dvoře. Při předávání odpadů je nutné do-
držet pokyny obsluhy sběrného dvora. 

V omezeném množství je sběr pneumatik
(max. 4 ks) a stavební sutě (max. 100 kg). 

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr od-
padů a třídíte odpad.

Štěpán Křeček

Provozní doba (duben 2016)
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 

Adresa: Řehákova 1300, Č. K.
Provozovatel: Město Červený Kostelec,
odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř, tel.
731 042 973.

Sběrný dvůr odpadů

Úřední dny JUDr. Heleny Součkové na
MěÚ Červený Kostelec:

15. dubna, 20. května

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

Notářka

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

2. a 3. 4. MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
ZŠ Malecí Nové Město nad Metují, 491
520 373
9. a 10. 4. MUDr. Jiří Sedláček
Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926
16. a 17. 4. MUDr. Radmila Sedláčková
MSc
Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926
25. a 26. 4. MUDr. Vladimír Semerák
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424
921
30. 4. a 1. 5. MUDr. Lubomír Šeda
Komenského 72, Nové Město nad Metují,
491 472 946

   Stomatologická služba

KDU-ČSL Č. Kostelec

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

4.–8. dubna – sál Grafoklubu

Příjem věcí
Pondělí 4. 4.     8–12 hod. a 14–17 hod.
Prodej
Úterý 5. 4.        8–12 hod. a 14–17 hod.
Středa 6. 4.       8–12 hod. a 14–17 hod. 
Čtvrtek 7. 4.     8–12 hod. a 14–17 hod.
Pátek 8. 4.        8–12 hod.
Vrácení a výplata peněz
Sobota 9. 4.      8–11 hod.

Upozornění! Přijímáme max. 40 ks

Diakonie Broumov

Sbírky ošacení
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

www.diakoniebroumov.org
www.farnostck.cz
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Praktické informace

Nabídka zaměstnání

Kooperativa Pojišťovna, a.s., VIG,
partnerská kancelář Červený Kostelec
hledá

spolupracovníky (pojišť. poradce) 
na částečný nebo plný úvazek

Požadavky: ukončené střední vzdělání,
znalost práce na PC, dobré komunikační a
prezentační dovednosti, příjemné vystupo-
vání, obchodní nadání, samostatnost a ča-
sová flexibilita, chuť a ochota učit se,
bezúhonnost, široký rozhled a smysl pro
odpovědnost
Bližší informace: Klára Nosková (tel. 777
080 985, e-mail skopova.klara@
centrum.cz) nebo přímo v kanceláři (So-
kolská 3, Č. K.)

MG Italy Czech Division s.r.o., Červený
Kostelec, Stolín 107 hledá 

mechanika do výroby
Náplň práce: údržba strojů, sváření
elektrickým obloukem a CO2, příprava
strojů k výrobě, zámečnické práce, de-
montáž a montáž převodových ústrojí a
motorů.
Požadujeme: výuční list nebo středoškol-
ské vzdělaní technického směru, svářečské
zkoušky, chuť k práci, samostatnost, řidič-
ský průkaz skupiny „B“, praxe na obdobné
pozici výhodou
Nabízíme: odpovídající platové ohodno-
cení, po zapracování platový růst, 20 dní
dovolené a další zaměstnanecké výhody.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na prace@mgitaly.cz

Útulné Kadeřnictví Natáčka v Náchodě
přijme 

kadeřnici s praxí
Karlovo náměstí 88, tel. 776 001 323.

Společnost O.K. STAVEBNÍ, s.r.o. Čer-
vený Kostelec hledá nové pracovníky na
pozicích:

Svářeč
Stavění, svařování a kompletace ocelových
svarků – ve sváření vyškolíme. Jedná se
o dvousměnný provoz. Nabízíme měsíční
plat min. 115 Kč/hod. + prémie dle výkon-
nosti + příspěvek na stravu + odpolední
příplatek.

Obsluha CNC pálicího stroje
Pálení výpalků na stroji osazeném kyslí-
koacetylenovým hořákem nebo moderním
laserovém stroji (obsluha jeřábu, vysokoz-
dvihu). Jedná se o dvousměnný, dle potřeb
třísměnný provoz. Nabízíme i pozici po-
mocného pracovníka. Nabízíme měsíční
plat + prémie dle výkonnosti + příspěvek
na stravu + odpolední příplatek 10 Kč/hod.
a noční příplatek 20 Kč/hod.

Manipulant/expedient
Jednosměnný provoz dle potřeb expedice,
prodloužené směny. Nabízíme měsíční plat
+ prémie dle výkonnosti + příspěvek na
stravu.
V případě zájmu posílejte dotazy na: tech-
nologie@okstavebni.cz. Tel.: 777 169 140

Firma Izomat s.r.o. výrobce komínových
systémů a vzduchotechniky hledá zaměst-
nance na pozice

Dělník v kovovýrobě 

Obsluha CNC strojů 

Svářeč CO2 a TIG
Pracoviště Stolín 71, Červený Kostelec,
dvousměnný provoz.
Kontakt a bližší informace na telefonu 608
889 507 a e-mailu halaml@izomat.com.

Cukrárna v Č. Kostelci v ul. Havlíčkova
přijme

zaměstnance do chráněné 

dílny na cukrářskou výrobu

Vhodné pro ZTP. Nástup možný ihned. 
Bližší informace na tel. 777 956 140.

Firma Verpet s.r.o., zabývající se převážně
výrobou a opracováním dílů pro automobi-
lový průmysl, přijme posily do svého svě-
domitého a nekonfliktního týmu. Nabízíme
zajímavou a fyzicky nenáročnou práci 

operátora výroby
Vhodné pro OZP. Kontrola, opracování vý-
robků a expedice. Práce v jedné ranní
směně. Plat: 12 000 Kč, prémie za kvalitu
a výkon.
Co vám nabízíme: dopravu po Náchodě
zdarma, dotované obědy i stravenky, pří-
jemné a moderní prostředí, hrazená vstupní
prohlídka, možnost pracovního růstu. 
Kontaktujte nás: 734 504 006 nebo 
e-mail: k.kuldova@verpet.cz

Saar Gummi Czech, evropský leader ve vý-
robě vytlačovaných pryžových těsnění pro
automobily, hledá zaměstnance na pozice:

Operátorka gumárenské výroby 
- mzda 24 tis.

Technik pro projekty junior 
- mzda 30 tis.

Referent technického nákupu 
- mzda 30 tis.

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po
plném zapracování. Pracoviště Stolín 105,
Červený Kostelec, třísměnný provoz. Kon-
takty: www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel.
491 467 442

Kompostárna na ČOV bude otevřena v sobotu 16. dubna

Drtírna odpadu

V sobotu 16. dubna bude v objektu
čistírny odpadních vod zahájen příjem
materiálu k drcení a kompostování od
občanů našeho města.

Dovézt je možné trávu, listí, větve z pro-
řezu stromů do průměru 10 cm a podobný
biologicky rozložitelný odpad. Dovezený
materiál nesmí obsahovat předměty, které
by poškodily drtič nebo zranily obsluhu
(např. cihly, kameny, dráty, hřebíky, lahve
z plastů, sklo apod.). Při pohybu v prostoru
ČOV dbejte pokynů obsluhy, aby nedošlo

k úrazu nebo ohro-
žení nehygienickým
materiálem, s nímž se
v provozu pracuje.
Do tohoto prostoru
není povolen vstup
dětem ani psům. 

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

Provozní doba
Po 6–14 hod.
Út 6–14 hod., 15–18 hod. 
St 6–14 hod.
Čt 6–14 hod., 15–18 hod.
Pá 6–14 hod.
So 8–11 hod.

V neděli a uznaných svátcích zavřeno.
Provoz bude ukončen v sobotu 5. listo-
padu.

Antonín Šlechta

www.sgc.cz
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Firmy
Saar Gummi Czech

Saar Gummi podporuje červenokostelecké aktivity 
825 tisíc korun získaly vloni veřejně

prospěšné aktivity na Náchodsku od červe-
nokostelecké společnosti Saar Gummi
Czech. Z toho přibližně 200 tisíc korun při-
padá na ojedinělou formu mikrosponzo-
ringu. V něm zaměstnanci SGC sami
navrhují adresáty podpory a jejich žádosti
jsou vyřizovány podle pevných kritérií, při-
suzujících spolkům výsledné částky. 

Adresátem přímého sponzorování byl
vloni například hospic. „Loňský stotisí-
cový příspěvek je vítanou pomocí při za-

koupení invalidních vozíků a obnově ná-
bytku,“ uvedla Eva Wagenknechtová, která
má v červenokosteleckém Hospicu Anežky
České na starost styk s veřejností. „Šest in-
validních vozíků už slouží a obnova ná-
bytku je v běhu, zatím jsme vybavili dva
pokoje a budeme pokračovat v návaznosti
na získávání další podpory.“

Mikrosponzoring směřoval například do
Základní školy Červený Kostelec – Lhota,
která získala 6 tisíc korun. Postarala se o to
Hana Mervartová ze Saar Gummi: „Z po-

loviny příspěvku škola nakoupila hračky
do družiny. Druhá polovina posloužila na
nákup hokejek na florbal, takže děti mají
pestřejší hodiny tělocviku,“ uvedla paní
Mervartová. 

Významný příspěvek vloni získal červe-
nokostelecký 61. mezinárodní folklorní fes-
tival Červený Kostelec, jehož byla firma Saar
Gummi generálním partnerem. Dalšími adre-
sáty podpory v Červeném Kostelci byli na-
příklad sportovní kluby, rybáři nebo hasiči. 

-pl-

Životní prostředí
Hledání modrého nebe

Když se redaktor Zbyněk Petráček ve

sloupku Lidových novin z 18. února to-

hoto roku kriticky zamýšlí nad tělesnou

kondicí dnešních českých dětí, zmiňuje

v úvodu sklon starší generace skuhrat

nad stavem dnešního světa skrze nostal-

gii po vlastním mládí, kdy bylo vše lepší,

i ta obloha byla modřejší. Níže pan re-

daktor přece jen dochází k závěru, že je

tělesná kondice dětí prachšpatná a já si

jej dovolím doplnit, že s modrou oblohou

je to taky nahnuté.

V dubnu roku 2010 se probudila na Is-
landu sopka s nevyslovitelným jménem
Eyjafjallajökull a vychrlila do atmosféry
statisíce tun sopečného prachu, který po-
stupně zapříčinil výpadky letecké dopravy
v západní Evropě až přerušení leteckého
provozu v  téměř celé Evropě (zdroj Wiki-
pedie). Ještě dnes si živě vzpomínám na
svůj šok z jedné zprávy z oněch dnů obsa-
hující informaci, že denní frekvence pře-
letů dopravních letadel nad Evropou
poklesla na pouhou polovinu, tedy „jen“ 14
000 přeletů. Neručím za to, že to číslo ne-

bylo o jeden až dva tisíce nižší
nebo vyšší, ale navrhuji čtená-
řům k vyřešení malou matema-
tickou úlohu, kolik dopravních
přeletů proťalo při normální hus-
totě letecké dopravy před šesti
roky oblohu nad Evropou za
týden, měsíc a rok a k ní je vy-
zývám k úvaze, jakou asi emisní
stopu v atmosféře nad Evropou
mohly zanechat. V roce 2009 se
uvádělo, že se letecká doprava
podílí na tvorbě skleníkových
plynů (zejména oxidu uhličitého
a oxidu dusného) způsobujících globální
oteplování dvěma až třemi procenty, ale le-
tadly emitované množství skleníkových
plynů stále poroste, každý rok o pět procent
množství roku předchozího (zdroj Wikipe-
die), to znamená, že se zdvojnásobí už po
uplynutí čtrnácti let.

Součástí výfukových plynů z leteckých
motorů je také vodní pára, která za letadly
vytváří kondenzační stopu s různě dlouhou
dobou její životnosti. Při současné fre-

kvenci leteckého provozu může být čistě
modré nebe nad našimi hlavami opravdu
těžko k nalezení, ale o to častěji se můžeme
setkat s oblačností zcela umělou, „letec-
kou“, která někdy vytváří na obloze obrazy
moderního umění nebo kuriozity z dílny
náhody, jak ji vidíme na přiloženém
snímku pořízeném v létě roku 2015 nad
Hradcem Králové.

Text Tomáš Diviš, 

foto Jana Divišová

Zajímavosti

Jarní práce na zahradě v dubnu
• Vysazujeme prostokořenné stromky a
keře včetně růží, a to až do začátku rašení. 
• Přesazujeme a dělíme trvalky, hlavně
v létě a na podzim kvetoucí. 
• Seřízneme nadzemní části trvalek, zastří-
háváme už i okrasné trávy.
• Ve druhé polovině dubna začínáme vysa-
zovat v létě kvetoucí cibulové a hlíznaté
rostliny. 
• Vyséváme odolné letničky, sázíme i jejich
otužilou a předpěstovanou sadbu. Sejeme 

a sázíme teplotně méně náročnou zeleninu.
• Trávník vyhrabeme a provzdušníme, nej-
později koncem dubna už posečeme 
a přihnojíme. 
• Odstraňujeme vytrvalé a jednoleté ple-
vele.
• V době rašení hnojíme ovocné stromy a
keře, okrasné dřeviny, trvalky i cibuloviny. 
• Včas a průběžně ničíme plže a mšice, za-
sahovat můžeme proti přezimujícím škůd-
cům na ovocných i okrasných rostlinách,

strupovitosti, padlí a dalším houbovým
chorobám. Aplikaci postřiků a nástrah
dobře uvážíme, vybíráme přípravky s co
nejmenším dopadem na životní prostředí. 
• Řežeme, přesazujeme či hnojíme poko-
jové a přenosné rostliny. 
• Truhlíky osazujeme otužilými letničkami,
choulostivé v případě nízkých teplot pře-
chodně uklidíme do vnitřních prostor. 

Prodejní zahrada Trees

Práce na zahradě
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Astronomické informace

Zajímavosti

Slunce
Slunce vstupuje 19. dubna do znamení

Býka. 

Měsíc
Měsíc je 7. dubna v novu, 14. dubna

v první čtvrti, 22. dubna v úplňku, 30.
dubna v poslední čtvrti. Přízemím prochází
7. dubna ve vzdálenosti 357 tisíc km, od-
zemím 21. dubna 406 tisíc km daleko od
Země. Přiblížení Měsíce s planetami, tzv.
konjunkce, nastávají 6. dubna (s Venuší),
18. dubna (s Jupiterem) a 25. dubna (s Mar-
sem a také Saturnem).

Viditelnost planet
Merkur svítí v první polovině dubna

večer nad západem. Mars je viditelný
kromě večera celou noc, Jupiter po celou
noc s výjimkou jitra. Saturn vychází kolem
půlnoci, pohybuje se v nevýrazném sou-
hvězdí Hadonoše. Planety Venuše, Uran a
Neptun nejsou pozorovatelné.

Zajímavé úkazy
6. dubna dopoledne dojde k zákrytu pla-

nety Venuše Měsícem, úkaz nastává nad
naším obzorem a můžete ho za jasného po-
časí pozorovat na hvězdárně. 22. dubna na-

stává maximum meteorického roje Lyrid.
Až do 15. dubna jsou z našeho území dobře
viditelné večerní průlety Mezinárodní ves-
mírné stanice ISS.

Další informace
Více informací o úkazech a akcích hvěz-

dárny v dubnu najdete na internetových
stránkách hvězdárny s adresou www.obsu-
pice.cz a také na facebooku
(https://www.facebook.com/obsupice).

Jiří Kordulák
Hvězdárna v Úpici

Představujeme vám sociální službu osobní asistence
Sociální služba osobní asistence je

službou s poměrně krátkou historií.

V naší republice vznikala v průběhu 80.

let minulého století. K jejím zakladate-

lům patřila paní Jana Hrdá (zemřela

v roce 2014), která, ač sama v mládí

ochrnula, dokázala právě za pomoci

osobních asistentů žít běžným způsobem

života, vychovávat své děti a pracovat.

Služba osobní asistence má za úkol po-

máhat lidem s nějakým typem znevý-

hodnění žít běžným způsobem života

tak, jak žijí jejich vrstevníci. Osobní

asistent doprovází svého klienta v každé

životní situaci a pomáhá mu překonávat

překážky, které jsou zaviněné znevýhod-

něním klienta, ať už tělesným či dušev-

ním. 

Na území kolem města Náchoda, přesně
do okolí 15 km od města, tuto službu zajiš-
ťuje nestátní nezisková organizace Spo-
lečné cesty – o. s. se sídlem v Hurdálkově
ulici, v budově kina Vesmír. Sociální
služba je poskytována na základě registrace
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, poskytovatel Společné cesty – o.
s. je zařazen do sítě sociálních služeb Krá-
lovéhradeckého kraje. Splnění těchto zá-
konných podmínek zaručuje uživatelům
poskytování kvalitní služby, která je zajiš-
těna odborně vyškoleným personálem, za
kterou zaplatí zákonem přípustnou cenu.
Tyto informace jsou velmi důležitým uka-
zatelem, protože se často lidé mohou setkat
s tzv. soukromými pečovateli, kteří mohou
nabízet své služby neprofesionálním způ-
sobem, za které někdy žádají přehnané
ceny, zvláště jedná-li se o službu poskyt-
nutou ve svátek nebo o víkendech. Cena za
službu osobní asistence je v souladu se zá-
konem o sociálních službách stanovena za
množství času, které asistent s uživatelem
stráví a v konečné částce je srovnatelná

s cenami ostatních sociál-
ních služeb (například s pe-
čovatelskou službou).

Profesionálně poskyto-
vaná sociální služba osobní
asistence podle zákona o
sociálních službách je vždy
poskytována na základě
smlouvy, která musí být
uzavřena písemně, podep-
sána oběma smluvními
stranami a vyhotovena ve
dvou výtiscích, z nichž
jeden obdrží uživatel
služby a druhý poskytovatel služby.
Smlouva se uzavírá po předchozím sociál-
ním šetření a po projednání podmínek, za
kterých služba bude poskytována. Je do-
hodnut okruh úkonů, které uživatel od
služby požaduje a které si vybral na zá-
kladě nabídky, se kterou je žadatel o službu
podrobně seznámen a která je opět v sou-
ladu s výše citovaným zákonem o sociál-
ních službách. Žadatel vždy musí být
poučen o tom, jak si může v případě nespo-
kojenosti s kvalitou služby stěžovat.
Smlouva musí obsahovat místo a čas, ve
kterém služba bude poskytována, cenu, za
kterou bude poskytována a způsob jejího
vyúčtování a úhrady. Dále je ve smlouvě
jasně stanovena její platnost a účinnost,
podmínky, za kterých lze smlouvu ukončit
ze strany poskytovatele služby. Uživatel
služby má možnost službu ukončit kdykoli
i bez udání důvodu. O zavedení služby
může požádat kdokoli, kdo má nějaké zne-
výhodnění zaviněné změnou zdravotního
stavu, ať už získané během života či vro-
zené. Služba osobní asistence poskytovaná
Společnými cestami – o. s. je určena pro
všechny zájemce, kteří z důvodu svého
znevýhodnění nemohou plně uspokojovat
své potřeby vlastními silami a splňují tyto

podmínky: mají své bydliště v okruhu do
15 km od města Náchoda a jejich věk se
pohybuje od 4 let výše. Službu zajišťujeme
po celý rok nepřetržitě, denně od 7. do 21.
hodiny.

Často se lidé ptají, zda mohou požadovat
službu osobní asistence i pečovatelskou
službu, neznají rozdíl mezi těmito dvěma
službami. V trvalé péči o seniora či postiže-
ného člověka, který chce zůstat co nejdéle
v domácím prostředí, je často nutné zave-
dení i několika služeb najednou. Zatímco
pečovatelská služba zajistí úkony v domác-
nosti, osobní asistent může zajistit úkony
nejen v domácnosti, ale i mimo domácnost,
například doprovod při jakékoli činnosti
včetně docházky do školy či zaměstnání,
popřípadě za aktivitami ve volném čase.
Zdravotnické úkony, jako jsou převazy, 
podávání léků nebo aplikace injekcí, vždy
musí být zajištěny zdravotnickou službou.

Bc. Tomáš Magnusek, ředitel
Bc. et Bc. Irena Svozilová, 

vedoucí služby
Společné cesty – o. s., 

Hurdálkova 147, Náchod
www.spolecnecesty.cz; 

socialni@spolecnecesty.cz

Společné cesty, o. s.

www.spolecnecesty.cz
https://www.facebook.com/obsupice
www.obsupice.cz
www.obsupice.cz
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Josef Rudolf

Zajímavosti

Veletržní sezona 2016 je za námi
Pro letošní rok Kladské pomezí uza-

vřelo svoji veletržní sezonu. V lednu

Branka, o.p.s. zavítala na brněnský vele-

trh Go a Regiontour, v únoru poté navští-

vila polský Mezinárodní veletrh

cestovního ruchu ve Wrocławi a v březnu

se vydala do nedalekého Hradce Králové

na oblíbený veletrh Infotour a cykloturis-

tika. A co se návštěvníkům nejvíce líbilo

a o jaké materiály byl největší zájem?

Kladské pomezí se nově prezentovalo
v rámci expozice Východní Čechy – Krá-
lovéhradecký a Pardubický kraj – s tema-
tikou prusko-rakouská válka 1866. Pro
účastníky na veletrhu Regiontour v Brně
byl kromě propagačních materiálů připra-
ven zajímavý soutěžní kvíz, kdy v každém
dnu proběhlo slosování o zajímavé ceny.
Hlavní ceny věnovala pevnost Josefov
v podobě rodinných vstupenek do pevnosti
spolu s Novým Městem nad Metují, které
jako odměnu zajistilo nástěnné hodiny.

„Ve Wrocławi byl
velký zájem hlavně o na-
bídku pro rodiny s dětmi,“
uvedla ředitelka Branky,
o. p. s. Markéta Venclová,
která se veletrhu účastnila
první den. „Již tradičně
byl počet návštěvníků nej-
silnější o víkendových
dnech, kde se po materi-
álech Kladského pomezí
doslova zaprášilo,“ do-
dala s úsměvem.

Na hradeckém veletrhu Infotour a cyklo-
turistika návštěvníci ocenili především aktu-
ální jízdní řády cyklobusů 2016, které
tradičně vozí nejen cyklisty z Hradce Krá-
lové až na Pomezní boudy a z Náchoda na
polskou stranu. Potěšující novinkou je pro-
dloužení páteřní červené linky přes Janovice,
Jívku a Radvanice, tudíž se otevírají další
možnosti cyklovýletů v okolí Jestřebích hor.

Na všech třech veletrzích měli návštěv-
níci, tak jako v předešlých letech, zájem
především o mapy regionu, image materiál,
nabídky programů pro rodiny s dětmi a
v neposlední řadě i o ucelený přehled uby-
tovatelů, který každoročně Branka, o.p.s.
vydává v podobě Katalogu ubytování.

Text i foto: Eva Řemínková, 
Branka, o.p.s.

Kladské pomezí

Z historie
Les ve městě

Jen pár kroků od centra našeho

města leží les, který v každém ročním

období láká k procházkám na čerstvém

vzduchu. Mohutné stromy poskytují stín

a zátiší ochotně každému, kdo sem za-

vítá. Lesní velikáni však netuší, jaké se

v posledních měsících jejich les těší po-

zornosti. 

Otázka asfaltovat či neasfaltovat se stala
předmětem vzrušených debat. Cyklostezka
ovšem není jediným nápadem, jak vylepšit
„obyčejný“ les. Podle studie z roku 2014
se má Občina zaplnit skluzavkami, horole-
zeckými stěnami, hrazdami, žebřinami,
prolézačkami, houpačkami, šachovnicemi
a pískovišti. Ponechme na povolanějších
úvahy o tom, zda náhodou právě nevylep-
šená a nevyasfaltovaná příroda není tím
nejlepším prostředím pro relaxaci dospě-
lých, zda samotný les není ideálním dět-
ským hřištěm, na jehož pořízení dokonce

nepotřebujete žádnou dotaci, a podívejme
se trochu do historie Občiny.

Pohled do vojenské mapy z druhé polo-
viny 18. století nám ukazuje, že Kostelec
byl v této době na jihu obklopen takřka
souvislým pásem lesů, který se táhl od Sto-
lína až k Borku. Pouze horní část Skalky
(dnešní ulice Na Skalce) byla vymýcena,
jak o tom svědčí pomístní název Paseky.
Naopak ulice Sokolská a Českoskalická
byly pokryty lesem. Teprve v 19. století se
zde kvůli postupující výstavbě domů ká-
celo také směrem k městu a název Paseky
se začal používat i pro nově vzniklou ulici
– dnešní Sokolskou. 

Na katastrální mapě z roku 1840 už Ob-
činu vidíme zhruba v dnešním rozsahu. Jak
její samotný název napovídá, jednalo se
o les obecní, zatímco například Žďár byl
v majetku náchodského panství. Městečko
mělo z prodeje dříví značné příjmy, což

vedlo kostelecké sousedy k určité marno-
tratnosti. Podle kronikáře Josefa Hurdálka
při obecních hromadách „vesele pili a na
budoucnost nedbali“, takže se za jediný
večer propilo téměř tolik, kolik činil roční
příjem obecního písaře. 

Řekli jsme si, že v roce 1840 Občina
měla zhruba dnešní velikost. To ovšem ne-
platilo o její jižní části, kde lesní porost ob-
klopoval Krčmařík ze tří stran a táhl se až
k rybníku Čermák. Část dnešní Občiny pod
hrází Krčmaříka se nazývala Malý Žďárek.
Jejím majitelem bylo panství a nebyla tedy
součástí obecního lesa – Občiny. Navíc
ležel Žďárek spolu s Krčmaříkem na katas-
tru obce Olešnice. Lesní pozemky na vý-
chod a na jih od Krčmaříku byly
rozparcelovány mezi soukromé vlastníky.

Pokračování na další straně.

Josef Rudolf bronzový v celosvětovém telegrafním závodu 
Top of operators activity contest je

jedním z celosvětových telegrafních zá-

vodů, kterého se účastní stanice ze všech

států Evropy, z Japonska, Indie, USA i

asijské části Turecka. 

Josef Rudolf závodil v kategorii QRP
(malý výkon), to znamená výkon stanice
do pěti wattů, na pásmech 80 a 40 metrů

(to je frekvence 3.5 MHz a 7 MHz). Pod-
ařilo se mu dosáhnout 208 spojení se všemi
zúčastněnými státy a díky tomu získal ve
své kategorii třetí místo na světě, třetí v Ev-
ropě a první v České republice. 

Bronzovou medaili Josef Rudolf obdržel
poštou. „Kupodivu tu strastiplnou pouť pře-
žila,“ dodává s úsměvem. „Myslím si, že je

to dobrá propagace
jak republiky, tak na-
šeho města.“ Redakce
Červenokosteleckého
zpravodaje souhlasí a
Josefu Rudolfovi gra-
tuluje!

Tomáš Kábrt
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Z historie

Motto: Jazyk je bez kosti, ale skály láme

S Občinou jsou zajímavým způsobem
spjaty počátky politického katolicismu
v našem kraji. Dne 22. července 1894 se
v Občině (nebo spíše na loukách vedle ní)
konalo velké shromáždění vznikající křes-
ťanskosociální strany, předchůdkyně poz-
dější Československé strany lidové.
U Občiny stály dvě slavobrány s nápisy
„Zdař Bůh“ a „Vítejte křesťanští sociálové
nám“. Shromáždění, kterého se účastnilo na
4000 účastníků z Náchodska, Hronovska i
Úpicka, předsedali červenokostelecký kap-
lan Jaroslav Šourek a jeho kolegové z Ná-
choda a Hronova Josef Kalous a Josef
Stejskal. Účastníkům vyhrávala kapela
Hynka Hanuše, pozdější městská hudba.
K Občině byli katoličtí politici přitahováni i
v dalších letech. Poblíž lesa si v roce 1925
otevřeli své sídlo „Lidový dům“ (dnešní kino
Luník). V roce 1970 se na návrh svého člena
Vojtěcha Kafky (mladší bratr Břetislava
Kafky) rozhodli upravit okolí místní stu-
dánky. Zanedbaný pramen vyčistili a upravili
odtok do potůčku. Od slatinského mlýna do-
pravili do Občiny velké pískovcové balvany
a desky, které použili na zakrytí studánky a
úpravu prostranství kolem studánky.

V době první republiky město intenzívně
rozšiřovalo svůj pozemkový majetek. Od ná-
chodského panství postupně vykoupilo ryb-
níky Rybčinu a Krčmařík, lesy Žďár i Malý
Žďárek, který se stal nedílnou součástí Ob-
činy. V roce 1924 se navíc katastrální hranice
města posunula směrem na jih, takže celá ob-

last Halašova s rybní-
kem Krčmařík a Malým
Žďárkem přešla z oleš-
nického katastru do kos-
teleckého. Město za to
zaplatilo Olešnici od-
škodné 12 000 Kčs. 

Kostelec se navenek
prezentoval jako leto-
visko vhodné pro rekre-
ační pobyty turistů.
Jedním z argumentů pro
návštěvu města byla –
stejně jako dnes – okolní
krásná příroda včetně lesa Občiny. Zmíněný
kronikář Josef Hurdálek ve svém turistic-
kém průvodci zdůrazňuje, že „město Čer-
vený Kostelec má pro pobyt letních hostí tu
nesmírnou výhodu, že jest obklopen lesy,
které sahají přímo do města... Les Občina
jest již dávno přirozeným parkem, s četnými
stezičkami a lavičkami, který velmi přispívá
k celkovému zdravému klimatu města.“ 

Není tedy divu, že Josefa Hurdálka trá-
pilo každé znehodnocení Občiny. V měst-
ské kronice detailně popisuje bouři
s vichřicí, která jednoho parného letního
večera roku 1929 zpustošila značnou část
města. Bedna, hřbitovní kaple i mnoho ji-
ných domů tehdy přišlo o střechu, zničena
byla kaštanová alej na hřbitově. Obrovské
polomy zanechala vichřice právě v Občině. 

Ve třicátých letech Hurdálek kritizoval
rozprodávání okrajových částí lesa. Tak byl

firmě Theodor Keyzlar odprodán lesní po-
zemek pro stavbu nové přádelny (dnes
firma Batist). Výše zmíněný Vojtěch Kafka
získal parcelu na konci dnešní ulice Man-
želů Burdychových a postavil si zde vilu
čp. 732. 

V kronice si Hurdálek opakovaně stě-
žuje, že se obec zbytečně vzdává cenných
částí lesa „uprostřed města“, přestože v Kos-
telci je volných stavebních parcel dostatek.
Ani protest podaný k Okresnímu úřadu
v Náchodě na výsledku nic nezměnil. Proti
rozhodnutí zastupitelů nebylo odvolání.

Jan Kafka
Poznámka pro zvídavé

Mapy vojenského mapování lze zhléd-
nout na chartae-antiquae.cz

Mapy stabilního katastru jsou přístupné
na archivnimapy.cuzk.cz

Foto: Archiv J. Fabiána

Znáte to. Každá návštěva nám přináší

radost. Nu – některá když vstoupí, ale

některá když odejde. Ne, nám v březnu

návštěvy přinášely jenom radosti. Po-

chlubím se.

Cihla. Ručně dělanou cihlu z r. 1903
nám předala paní Magda Pelcová – ul. So-
kolská č. 336. Cihla byla součástí komína,
který se v domě stavěl v r. 1903.

Cihla má vyrytý znak CIHELNA
TUREK. Rolník Ivan Turek založil cihelnu
v Lipkách v Červeném Kostelci v r. 1896.
Avšak ruční výroba cihel zde probíhala
řadu let před tímto datem. Máme v muzej-
ním depozitáři řemeslnou, kvalitní cihlu
starou 113 let.

Unikátní příspěvek do sbírek muzejního
depozitáře nám zprostředkovala dcera pana
Josefa Borny z Horního Kostelce čp.219.
Památné fototablo 17 popravených okolo
tragické události na Bohdašíně a Konči-
nách v r. 1942. 

Tato tragická událost byla pravděpo-
dobně závěrečným epilogem hrůzného ob-
dobí heydrichiády. Posledního parašutistu

výsadku SILVER A Jiřího Potůčka se ne-
podařilo zachránit ani přes obětavou
pomoc sokolské odbojové  skupiny a celé
rodiny Burdychových. Pan Josef Borna je
synem jedné ze  čtyř dcer Antonína Burdy-
cha a Josefy Burdychové. Toto unikátní fo-
totablo důsledně v rodině opatroval. 

Pracoval jako řezník. Posledních 16 let v
řeznictví „U Vlčků“. Pan Josef Borna oslaví
16. května 2016 neuvěřitelných 93 let. Ještě
závěrečný poznatek z osobního setkání. Jak
říká pan Borna, cituji: „Zůstalo nás 5 posled-
ních přímých potomků rodiny Burdycho-
vých. Toníček ve Rtyni 82 let (pan Antonín
Burdych nejmladší), já, bude mi, jak jsem
říkal, už 93 let. A pak Věněk Baudyš, syn
také jedné z dcer Antonína Burdycha a Jo-
sefy Burdychové. Tomu bylo 1. ledna 2016
85 let. Bydlí v Lipkách, ale je to Pražák. Od-
borník na výtvarné umění. Posledními
dvěma přímými příbuznými jsou Věra Po-
dolská a Zdeněk Hanuš z Nového Města
nad Metují“ Konec citátu.

Součástí popisovaného fototabla popra-
vených je i báseň Františky  Semerákové.

Zacituji první sloku. „Žaltmane, vidíš?
Vidíš Krkavčinu? Vidíš ten pomník odhod-
laných synů? Bílou věž v dáli? A dědinu
v kraji ? Všude tam všude mrtvých vzpo-
mínají...!“

Básnířka a spisovatelka Františka Seme-
ráková /1891-1971/. Letos vzpomínáme
125 let od narození a 45 let od úmrtí. Tro-
chu patří paní básnířka k nám, do Červe-
ného Kostelce. V padesátých letech
pracovala v našem městě jako textilní děl-
nice a bydlela v Lánské ulici č. 838.

Pane Josefe Borno, děkujeme za důvěru
a možnost u nás, v našem muzejním depo-
zitáři, dále pečovat o vzácnou rodinnou pa-
mátku. Blahopřejeme k narozeninám a
přejeme do dalších let hodně zdraví, hodně
sluníčka v duši. Dovolím si touto cestou
popřát hodně zdraví i panu Věnku Baudy-
šovi. V současné době v Lipkách.

Prameny: Drahoňovský–Pinkava:
Umění a jeho tvůrci. Jiří Šolc: Červeno-

kostelecko 1890-1945
Z muzejního depozitáře Otto Hepnar 

Muzejní depozitář
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Návštěva návrhářského 

ateliéru Pietro Filipi

Vybraní studenti oboru modelářství a ná-
vrhářství oděvů se 10. března vydali do Prahy
za známou módní značkou Pietro Filipi: „Se-
známili jsme se se slavnými návrháři a viděli
jsme, jak pracují. Ukázali nám celý proces,
kterým musí každý kus oblečení projít, než
je uveden do obchodu – od ladění odstínů,
výběru materiálů, návrhu modelů, zpracování
dokumentace, zhotovení vzoru a následné
výroby. Ochotní návrháři této slavné módní
značky nám zodpověděli každou otázku, na
kterou jsme se ptali. Prohlídku jsme zakončili

návštěvou obchodu Pietro Filipi, kde už byly
hotové výrobky. Návštěva byla velmi pří-
nosná a lidé, se kterými jsme se setkali, byli
velmi vstřícní.“

Školní fiktivní firma 

opět bodovala!

„Byly jsme nejlepší, získaly jsme 1. místo
v soutěži o nejlepší firmu“, to je slyšet z úst
studentek, které pracují ve fiktivní firmě Kris-
týna Straková – Karnevalový svět a zúčast-
nily se 10. března 2016 V. regionálního
veletrhu fiktivních firem v Náchodě, který
byl pořádán v budově Divadla Dr. J. Čížka v

Náchodě. Firma zaujala nejen svým
nápadem prodávat karnevalové masky,
ale i svými dovednostmi. 

Na veletrhu fiktivních firem si
studenti ověřují získané teoretické
poznatky z odborných ekonomic-
kých předmětů v „praxi“.  Jde o fik-
tivní firmy, takže tu nejsou reálné
peníze, ale jinak vše probíhá stejně
jako ve skutečné firmě. Od založení

firmy, přes obchodování s jinými fiktiv-
ními firmami, vyplňování dokladů, vedení
skladové a mzdové evidence, vytváření
propagačních materiálů, umění prezentovat
firmu v českém a cizím jazyce.

„Podle výsledkové listiny naše firma na
náchodském veletrhu byla nejúspěšnější ze
všech 18 zúčastněných firem. Nejvyšší bo-
dové ohodnocení získala nápaditou prezen-
tací doprovázenou ukázkou několika
karnevalových kostýmů. Další nejvyšší
ohodnocení bylo firmě uděleno nezávislou
porotou v hodnocení vzhledu stánku, kde do-
minoval kostým „kostlivce“ a „čokolády“. I
v obchodním rozhovoru v rodné řeči jsme
získaly nejvyšší počet bodů ze všech firem.
A obchodování v anglickém jazyce? I tam
jsme byly úspěšné, dodávají studentky a těší
se z 1. místa v soutěži o nejlepší firmu.

„Víme, že na sobě musíme stále pracovat,
neboť před námi je účast na 22. mezinárodním
veletrhu studentských firem v Praze, kde by-
chom také chtěly obsadit přední místo v sou-
těži Firma veletrhu,“ dodávají studentky.

Marek Špelda, ředitel školy

Z historie

Dostala se mi před časem do rukou už

téměř dvě století stará nevelká knížka, část

Průvodce po Biskupství Královéhradec-

kém, s podtitulem „topografické a histo-

rické popsání všech měst, městeček,

panství, hradů, klášterů, statků, sídel ry-

tířských, vesnic a zbořených hradů, i s pa-

mátnými událostmi jejich, v témž

biskupství se nacházejících“. Tento třetí

svazek průvodce je věnován „Biskup-

skému vikářství náchodskému“. 

Dílo vyšlo v Hradci Králové roku 1827,
autorem je Josef Mir. Král, „kněz církevní“.
Náchodské vikářství (k němuž příslušelo i
širší Broumovsko a Úpicko) „mezuje na půl-
noci s vývodstvím slezským a s dílem bis-
kupství vratislavského; na východní straně s
dílem hrabství kladského k arcibiskupství
pražskému náležejícího; na polední straně s
vikářstvím třebechovickým; k západní straně
s vikářstvím jaroměřským; severozápadně s
vikářstvím trutnovským“. 

X. kapitola průvodce je věnována „farní
osadě kostelecké“ (celkem 6 stránek tištěných
švabachem a ovšem i tehdejším pravopisem /
gegj winau = její vinou; apod./; přepisuji pra-
vopisem dnešním, ale ponechávám tehdejší
tvary, zejména v názvech obcí ). „Farní osadu“
tvořily obce 1. Kostelec u Náchoda, 2. Rade-
chov horní, 3. Volešnice, 4. Zábroď, 5. Čer-
vená hůra, 6. Všelib, 7. Čertovina, 8. Horní

Rybník, 9. Mstětin, 10. Stolin, 11. Lhota pod
Kostelcem a 12. Pustý Kostelec.  

Kostelec u Náchoda je „městys k panství
náchodskému poddaný, 16 ½ míle od Prahy,
4 ¼ míle od Králové Hradce, 5 ½ hodiny
cesty od Králové Dvoru, 4 ¼ hod.cesty od Ja-
roměře a 2 hod. cesty od Náchoda vzdálený.
Má farní kostel pod názvem sv. Jakuba vět-
šího, pod patronátem vrchnosti náchodské
stojící, o němž však v knihách základních již
na rok 1384 a 1408 jakožto o farním se jedná,
jemuž Hynek Berka z Dubu a na Náchodě,
jinak z Aderspachu, jménem svým a jménem
bratra svého mladšího pět kop grošů daroval,
a to obdarování na vesnici Všelubě a Červené
hoře vykázal.“ (Takže jeho dar platily Vše-
liby a Červená Hora; dobrák.) Dále připo-
míná, co zřejmě vyčetl v pracích Paprockého
a Balbínových, mj. že „první kostelík dře-
věný aspoň okolo 1300 vystavěn byl“ a řadu
dalších informací, dnešními historiky často
zpochybněných. Připomíná i křtitelnici „při
ohni 1591 zachovanou“ a zvony s nápisy na
nich. Ke konci uvádí, že Kostelec „má 151
domů a 954 lidí. R. 1794 měl 90 domů a 543
obyvatel. Řeč zdejších osadníků je česká a
živnost tkadlcovství a dílem jiná řemesla a
polní hospodářství.“ (O Kostelci celkem tři
stránky.) Dále pokračuje autor obcemi, jak
jsou výše vyjmenovány, u každé čteme
„k panství náchodskému náležející“ a vzdá-

lenost v „hodinách cesty“ od Náchoda, kolik
má domů a obyvatel „dnes“ (tj.asi kolem
roku 1825) a kolik měla v roce 1794.  

O Zábrodí se uvádí, že je to „ves na kopci“,
ale o rybnících tu zmínka není. U Čertoviny
se dovídáme, že je to „hospoda s několika
chalupami patří k hornímu Rybníku“. „Pustý
Kostelec“ (tj. Horní) už „pustý“ nebyl, měl
113 domů a 720 lidí; 1794 bylo 73 domů a
400 obyvatel. Celou stránku věnoval autor
obci „Červná hůra (Rothenburg) … Před věky
byla Červená hora městysem, jak se ještě léta
1687 v matrikách nalézá. … Nedaleko odtud
v oudolí na řece Upě leží zbořeniny někdej-
šího pověstného velmi pevného hradu Čer-
vené hory“ a připomíná jeho historii.
Z uvedených obcí byly školy tehdy v Horní
Radechové, Olešnici a Červené Hoře.  

Ze „sousedství“ jsou v knížce uvedeny
„lokální osady Studnická a Rtinská“ a „farní
osady Skalická, na Hořičkách a farní osada
Boušinská“. Tu tvořily jen „1. Boušin, Bohu-
šin, 2. Slatina a 3. Mečov.  

Mnohé údaje v knížce jsou spíše z okruhu
pověstí než doložitelné historicky, ale to bylo
na počátku 19. století běžné. Autor také asi
kraj z osobní zkušenosti neznal. Dnes máme
na průvodce podstatně jiné požadavky, ale
přesto snad není tehdejší pohled bez zajíma-
vosti a naše čtenáře může zaujmout.

Aleš Fetters

Červenokostelecko před dvěma stoletími
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Tip na výlet

Na odvrácenou stranu Jestřebích hor k T-S19 a T-S 20
Z Č. Kostelce známe většinou pohled

na Jestřebí hory z JZ směru pohledu, kdy
se díváme směrem na Bohdašín. Nicméně
pohled na Jestřebí hory od Chlívců a
Stárkova také potěší a obzvlášť v jarních
měsících, kdy se všechno začíná zelenat a
kvést. Navíc můžete výhled spojit i s pro-
hlídkou (exteriéry) pevnostního opevnění,
které se nachází na linii Jestřebích hor a
o které se s péčí starají místní kluby vo-
jenské historie.

Popis trasy: Z Červeného Kostelce (aut. ná-
draží) vyjdeme po žluté tur. trase, která nás
provede přes nám. T. G. Masaryka, od kostela
Dvořáčkovou ulicí nahoru k vstupní bráně na
červenokostelecký hřbitov. Zde se vydáme
vpravo opět po žluté turistické trase (částečně
ulicí Lánská), křižujeme ulici Řehákova a
Souběžnou ulicí pozvolna stoupáme směrem
k Bohdašínu. Následně ze Souběžné ulice od-
bočíme vlevo ve směru žlutého turistického
značení, které nás dovede k rybníku Janouch,
překročíme Hronovskou ulici a stoupáme na-
horu na Bohdašín (kolem Kaple Nanebevzetí
Panny Marie), stále po žluté turistické značce
až nahoru na turistické rozcestí Krkavčina
(kde mimochodem máte pěkný výhled na
město i do okolní krajiny). Vydáme se vpravo
po červené turistické trase a následně odbo-
číme vlevo na značenou cyklotrasu (4304),
která nás po cestě klesáním provede místními

zatáčkami. Následně se cyklotrasa (4304)
stáčí vlevo a opouští asfaltovou cestu a do-
vede vás až k pevnostnímu objektu TS20
Pláň. Zde máte i výhledy na Turov, Chlívce a
blízké okolí. Odtud se můžete vydat vpravo
po zelené turistické trase, která vás dovede
k dalšímu pěchotnímu srubu TS19 – Turov.
Na cestu zpět se vydáme po žluté turistické
trase, která vás provede lesem až na turistické
rozcestí U Krkavčiny, dále se vydáme vlevo
po červené turistické trase a sejdeme  ke kří-
žení se zelenou turistickou trasou k turistic-
kému rozcestí Nad Horním Kostelcem. Dále
můžeme pokračovat po zeleném turistickém
značení, které nás provede místní částí Boh-
dašína a pozvolným klesáním nás dovede
zase zpět až do Souběžné ulice. Následným
napojením na žluté turistické značení dojdeme
zase zpět do centra Červeného Kostelce.

Místa na trase: Červený Kostelec, Krkav-
čina (výhledy), Bohdašín, Pěchotní sruby
TS19-Turov a TS20-Pláň (délka trasy cca 12
km, středně náročná trasa)

Pevnostní opevnění
T-S 19 Turov: je oboustranný dvoupo-

dlažní pěchotní srub a součást čs. pohranič-
ního opevnění z let 1935–1938 v oblasti
CHKO Broumovsko. T-S 19 Turov byl beto-
nován v r. 1938 ŽSV V. Náchod v rámci sta-
vebního podúseku Zbečník. Při stavbě bylo

spotřebováno na 1290 m3 kvalitního betonu
krychelné pevnosti 45MPa. Cena vybave-
ného pěchotního srubu byla okolo 5 mil Kčs.
Týlové stěny železobetonového monolitu
mají tloušťku 100 cm, střecha 200 cm a čelní
stěna 225 cm. Bunkr byl vybaven jedním
protitankovým kanonem spřaženým s těž-
kým kulometem, dvěma dvojčaty těžkých
kulometů a pěti lehkými kulomety vz. 26.
Osádku tvořilo 29 mužů. Během 2. sv. války
byl objekt těžce poničen získáváním cenného
materiálu pro německý zbrojní průmysl a
zkoušením nových výbušnin a zbraní.

T-S 20 Pláň: V bývalém pěchotním srubu
T-S20 Pláň vytvořil „Spolek vojenské his-
torie“ muzeum věnované obětem druhé svě-
tové války (otevřeno v hlavní turistické
sezóně). Objekt byl vybudován v rámci
předválečného opevnění československých
hranic. Mezi exponáty můžete spatřit výstroj
a výzbroj z první i druhé světové války.

(Ing. R. Kejzlar, IC Červený Kostelec)

Infocentrum

Rezervace vstupenek na kulturní akce
Ve spolupráci s červenokosteleckým

městským kulturním střediskem probíhalo
v průběhu měsíce března odladění on-line
rezervací vstupenek na místní kulturní akce.
Výsledkem je lepší systém on-line rezervací
vstupenek na vaše oblíbené červenokoste-
lecké akce pořádané v místním Divadle J. K.
Tyla a 3D kině Luník.  Vstupenky na tyto
akce si tak můžete rezervovat přímo z va-
šeho domova nebo z práce. Nepřijdete tak
o svá oblíbená místa v sále.  A originální
vstupenku si pak můžete vyzvednout přímo
v našem informačním centru.  Pro ty z vás,
kteří to mají k nám dál, pak nabízíme i nad-
ále možnost využít službu „Poslat vstupenky
domů“, která vám doručí originální vstu-
penku za malý poplatek na vaši poštovní
adresu domů.

Obdobně můžete provádět i on-line rezer-
vace vstupenek do 3D kina Luník, přičemž
všechny rezervace na promítání v kině mů-
žete vyzvednout jak přímo na pokladně kina
Luník, tak i u nás v informačním centru. 

Nepřinášíme vám ale pouze vstupenky na
červenokostelecké akce. Výběr z nabídky

vstupenek na akce v blízkém okolí (v Ná-
chodě, Jaroměři, Úpici apod.) naleznete na
našem webu www.123vstupenky.cz. Máte-li
zájem o zasílání informací a novinek (maxi-
málně 2× měsíčně) o připravovaných akcích
a aktuálních předprodejích na váš e-mail,
stačí na těchto stránkách vyplnit krátký regi-
strační formulář. 

Letní turistická sezona se blíží…
I nadále probíhá příprava podkladů a ma-

teriálů pro letní turistickou sezonu v našem
regionu. Doufáme, že i v letošním roce bude
Červený Kostelec a jeho okolí atraktivní pro
turistické návštěvníky a dosáhneme tak dal-
šího meziročního zvýšení návštěvnosti jako
v předchozím roce. Budou vydány oblíbené
turistické noviny Kladské pomezí, které vám
přinesou zase bohatou nabídku nejrůznějších
tipů na výlety a zajímavostí z našeho kraje.

Nabízíme také možnost spolupráce s po-
řadateli akcí – pokud jste pořadatelem nějaké
zajímavé akce v Červeném Kostelci či jeho
okolí, pošlete nám informaci o této připravo-
vané akci. Můžeme vám pomoci při propa-
gaci akce (například na našich stránkách

www.cervenokostelecko.cz) nebo také na
dalších turistických portálech, se kterými
spolupracujeme a které jsou primárně určeny
pro propagaci místních akcí (například web
Kladského pomezí, Královehradeckého re-
gionu apod.).

V případě, že nabízíte možnost ubytování
pro návštěvníky našeho kraje, rádi zprostřed-
kujeme a nabídneme vaši nabídku našim ná-
vštěvníkům, a to zveřejněním této nabídky
na našem webu či přímou nabídkou v našem
informačním centru.

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@cerveno-
kostelecko.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+. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu v Ces-
tovním a informačním centru v Červeném
Kostelci.

Ing. Roman Kejzlar, IC Č. Kostelec

Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci

T-S 19 „Turov“

www.123vstupenky.cz
www.123zajezdy.cz
www.123zajezdy.cz
www.cervenokostelecko.cz
www.cervenokostelecko.cz
www.123vstupenky.cz
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Máme rádi koťata – expozice dětských prací
V roce 2015 vyšla v nakladatelství Pavel Mervart kniha Věry

Vlčkové „Dobrou noc, koťátko…“ Kniha byla slavnostně uvítána
v Městské knihovně Česká Skalice. Českoskalické děti namalovaly
při této příležitosti krásné obrázky koťat, takže vznikla krásná „ko-
čičí“ expozice. Dříve než budou obrázky vydraženy ve prospěch
zvířecího útulku, mají červenokostelečtí čtenáři a návštěvníci mož-
nost potěšit se obrázky ve vstupním prostoru naší městské kni-
hovny. Věříme, že se budou líbit.

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

Uvítá všechny nově příchozí děti, které baví číst, tvořit a po-
znávat svět kolem sebe.

5. 4. se Klubáč konat nebude, protože ve středu 6. dubna po-
jedeme s předem přihlášenými dětmi na knihovnický výlet do
Prahy. Doprovázet nás bude kniha „Prahou kráčí lev“. Sraz na vla-
kovém nádraží v 7 hod., svačiny s sebou.

12. 4. Klubáč s knihou: „Máma bude koukat“ (autorka:
Kveta Dašková) Naše pozvání opět po roce přijala výjimečná drá-
tenice Kateřina Smutná. Přijďte, budeme kouzlit z drátů a korálků.

19. 4. Klubáč s knihou: Jezevec Chrujda staví nejdřív

urychlovač a pak zase pomalič (autor: Petr Stančík) S jezevcem
Chrujdou už se známe. Druhý díl této pohádky nás opět zavede do
lesa Habřince, abychom mohli sledovat neobyčejná fyzikální dob-
rodružství tamních obyvatel a zároveň si vyzkoušeli vytvořit
vlastní scénář k pokračování příběhu.

26. 4. Klubáč s knihou: Spáčka a vřeteno (autor: Neil Gai-
man) Dokážeme se odpoutat od klasických, vžitých představ o ději
pohádky o Šípkové Růžence? Co kdyby vše bylo jinak? Zkusíme
si „prožít“ zcela novou, tajemnou knížku z fondu dětského oddě-
lení.

Přijďte všichni, koho zvolená témata zaujmou, byť byste byli
v Klubáči poprvé.

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

V dubnu se budou konat dvě schůzky, a to 7. a 21., vždy od 16

do 18 hod. Některé vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát
v knihovně, a to v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež, pří-
padně je možno zapůjčit si je domů pro rodinná vědomostní klání.

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod.

Probíhá již 9. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zábavným
způsobem něco dovědět! (Upozorňujeme členy klubu i veřejnost, že
na některých nákladnějších programech bude vybíráno vstupné.)

4. 4. Vánoce na Kubě – beseda s paní Štěpánkou Bažantovou,
kterou členové Pohody znají z besedy o Srí Lance v roce 2015.

11. 4. Pohoda v městském zahradnictví – exkurze pro
všechny, kdo se zajímají o pěstování květin a dřevin. Sejdou se
v 16 hod. v městském zahradnictví v Okružní ulici. Prohlídku při-
pravil a otázky zodpoví vedoucí zahradnictví pan Jiří Duroň.

18. 4. Slunnou Itálií od severu k jihu – 2. část cestopisné be-
sedy s panem Zdeňkem Nývltem doplněné promítáním filmu, ten-
tokrát z ostrova Capri a z Říma.

25. 4. Devět dobrých let klubu Pohoda v Městské knihovně
Červený Kostelec – ohlédnutí a výhled do jeho budoucnosti.

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba

Úterý 5. dubna od 9 do 10 hod.

Střípky z myšlenek Břetislava Kafky
Paměťová mozková esplana (nositelé paměti a inteligence – pozn.

red.) jsou velice snadno přístupná vjemům, které do sebe člověk ab-
sorbuje jako reflexi obsahu knih, které se rozhodl číst či studovat.
Dobrá kniha zanechá v esplanech pozitivní znamení. Naopak kniha
s obsahem pro duševní rozvoj nepříznivým v nich zanechá těžko
smazatelnou stopu tendence k rozmnožování charakterových vad a
nedostatků, např. matoucích myšlenek, uspokojování pudů a vášní,
životní nestřídmosti apod.             (Kultura rozumu a vůle, str. 113)

Městská knihovna

Vážení čtenáři a přátelé červenokoste-
lecké knihovny, ráda usedám k počítači a
přede mnou jsou tři knihy, které bych vám
dnes chtěla nabídnout z našeho knihovního
fondu. Nechala jsem se tentokrát inspirovat
částečně vlastními zkušenostmi, zprávami
z médií a nabídkou knih a vyšlo mi téma,
které možná nebude zajímat všechny naše
čtenáře, ale jsem přesvědčená, že je to dů-
ležitá součást našeho života a týká se nás
bez rozdílu věku. Už vás nebudu napínat a
téma prozradím – týká se výchovy dětí. Asi
si říkáte, že to umí každý a každý chce vy-
chovat dítě co nejlépe. Ale ono to tak jed-
noduché není a už vůbec v dnešní době, kdy

se v životě lidí stávají věci, které nejsou
pěkné a je těžké je řešit. Kde se berou mezi
dětmi nešvary jako agresivita, šikana, vydí-
rání, ponižování? A co víc, jak souvisí ci-
tový a duševní vývoj dítěte s jeho zdravím?
Na tyto otázky odpoví kniha Hanse Hopfa
„Když děti často stůňou“ s podtitulem Psy-
chosomatika pro rodiče, která je letošní no-
vinkou nakladatelství Portál. Autor na řadě
příkladů vysvětlí, co může pomoci vyřešit
dětské zdravotní problémy, odhalit jejich
příčinu a správně nastavit prevenci. Získané
informace vhodně doplní druhá kniha uzná-
vaného německého psychoterapeuta Heinze
– Petera Röhra nazvaná „Podminované dět-

ství“ s podtitulem Obnova se-
bejistoty, vydaná libereckým
nakladatelstvím Dialog v roce
2015. Jde o dokonalou po-
můcku pro všechny, kdo se
zajímají o duševní zdraví, a to
nejen pro odborníky v oboru,
ale i pro laiky, kteří se chtějí o
této oblasti něco dovědět. A
abychom toto závažné téma
něčím odlehčili, nabídnu rodi-

čům ještě jednu útlou knížku, která velmi
zajímavým a mnohdy humorným způso-
bem řeší problémy výchovy od miminka po
předškoláka. Knížka se jmenuje „Uklidněte
toho parchanta“ s podtitulem Jediná kniha,
kterou budou rodiče potřebovat. Autorem je
David Vienna, kniha vyšla v nakladatelství
Pragma 2015.

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

Rozhlasová reportáž z knihovny

www.knihovnack.cz
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Vlastivědný spolek

Městská knihovna

Vážení čtenáři, městská knihovna za-
hajuje novou služby, která přispěje
k lepší vzájemné informovanosti mezi
knihovnou a čtenářem. Čtenářům, kteří
svěří městské knihovně svoje mobilní
číslo, budou zasílány upomínky a ozná-
mení o čekající rezervaci dokumentu
SMS zprávou. 

Tento způsob urychlí čtenářům, zejména
studentům, přístup k objednaným studijním
materiálům a celkově bude přispívat ke
zrychlení oběhu častěji žádaných doku-

mentů. Prosíme proto naše čtenáře, aby,
pokud tak ještě neučinili, mailem na adresu:
mvs@knihovnack.cz , případně na tel. číslo
491 463 384 sdělili svoje číslo mobilního te-
lefonu. Číslo bude součástí chráněného re-
gistru čtenářů, bude sloužit výhradně
k tomuto účelu a nebude sděleno nikomu
dalšímu. Věříme, že naši čtenáři zlepšení
služeb knihovny přivítají. Děkujeme.

Klidný a pohodový měsíc duben 

vám z městské knihovny 

přeje Marcela Fraňková

Sdělení čtenářům

Vlastivědný spolek při MKS 

Červený Kostelec informuje

Měsíc březen s letošní Velikonoční vý-
stavou v Domku Boženy Němcové máme
za sebou. Právě na tomto místě bych si ještě
jednou dovolil poděkovat lidem, kteří se po-
díleli na přípravě této velikonoční výstavy,
zejména pak paní Anně Rusové, Haně
Šlechtové, Jitce Kmochové, Nadě Vackové,
Oldřichu Nermuťovi a panu Ottu Hepna-
rovi. Právě oni se velkou měrou zasloužili
za zdárný průběh celé akce, věnovali pří-
pravě této akce svůj volný čas a především
své nápady a představy. Poděkování však
také patří městskému kulturnímu středisku
za podporu této akce, místnímu spolku vče-
lařů a fotografům z místního fotokroužku.
Věříme, že se zase někdy sejdeme při pří-
pravě další podobné akce.

V březnu se také uskutečnila výroční
členská schůze spolku (10. března). Účast-
níci schůze si připomenuli realizované akce
v průběhu minulého roku a rozproudila se
živá diskuze nad náměty dalších možných
akcí, kterými by mohl vlastivědný spolek
přispět k dalšímu obohacení kulturního ži-
vota v Červeném Kostelci. Kladně byla
hodnocena také snaha rozšiřovat sbírky do-
kumentů a fotografií, které se snažíme zís-

kávat do muzejního depozitáře, čímž vlas-
tivědný spolek přispívá k určité sanaci chy-
bějícího červenokosteleckého muzea. Ve
druhé části schůze pak připravil pan Ol-
dřich Nermuť promítání zajímavých foto-
grafií – nejdříve promítl fotografie z akcí
spolku a následně přidal mnoho krásných
fotografií z našeho kraje, které jistě po-
slouží jako poutavé tipy na výlety. Chtěl
bych i zde poděkovat všem, kteří se této
výroční členské schůze zúčastnili a zej-
ména si vážím všech námětů a podnětů pro
další spolkovou činnost.

Z nejbližších akcí spolku pak na květen
spolupracujeme s městskou knihovnou na
přípravě akcí o Břetislavu Kafkovi a ná-
sledně pak přípravě malé expozice v
Domku Boženy Němcové, kterou chceme
věnovat tomuto významnému červenokos-
teleckému rodákovi.

Sháníme podklady, dokumenty, 

fotografie

V souvislosti s přípravou expozice o
Břetislavu Kafkovi (letos je to 125 let od
jeho narození) bychom rádi i touto cestou
požádali širokou veřejnost o spolupráci při
získání případných dokumentů, fotografií
a dalších podkladů týkajících se života to-

hoto významného červenokosteleckého ob-
čana. 

Stejně tak bychom rádi připravili i ex-
pozici o aktivitách paní Karolíny Dusilové-
Dobešové (letos je to 100 let od jejího
narození) a její činnosti spojené s fotogra-
fováním a dokumentováním Červeného
Kostelce a jeho okolí.

Pokud tedy podobné dokumenty či fo-
tografie vlastníte a umožníte nám jejich za-
půjčení, rádi bychom je případně využili
pro přípravu těchto akcí. V případě dotazů
nás neváhejte kontaktovat. 

Informace o činnosti vlastivědného
spolku jsou pravidelně zveřejňovány v naší
vývěsní skříňce, kterou naleznete v Červe-
ném Kostelci, přímo na náměstí T. G. Ma-
saryka vpravo od Elektro Juránek. Věříme,
že i tato vývěsní skříňka vám (ať jste či ne-
jste členy vlastivědného spolku) více zpřís-
tupní informace o činnosti našeho spolku.
Informace také naleznete na našich webo-
vých stránkách na adrese: www.vlastived-
nyspolek.cervenokostelecko.cz, případně i
na našem facebooku.

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

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz
www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz
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Klub českých turistů

Pečovatelský dům U Jakuba

Čk. důchodci

Spolky, organizace

V pečovatelském domě U Jakuba vypukla 

oblíbená soutěž „Člověče, nezlob se?“

Hru Člověče, nezlob se zná téměř každý
a ani našim seniorům není vzdálená. Pro
zkrácení dlouhých nevlídných zimních
březnových dnů naše pečov. služba vyhlá-
sila již 4. ročník této oblíbené soutěže. 

Potěšil nás velký zájem, vždyť s neobvy-
klým zápalem soutěžily čtyři skupinky. Ně-
kteří přišli pouze fandit, ale nakonec se i oni
osmělili a hráli s námi. Vítězové jednotlivých
skupinek se ve finále spolu utkali a po dvou
hodinách stále nebyl určen vítěz. Nakonec se
jím stala rozzářená paní Marta Hejnová. Bylo
zajímavé z povzdálí sledovat jednotlivé sou-
těžící, s jakým nasazením se snažili v této hře
vyhrát. Při vyhazování figurek se nikdo nez-
lobil, všichni se u toho zasmáli a příjemně po-
bavili. Při této hře jsme my, pozorovatelé,
poznávali povahy jednotlivých lidí. Někteří
dokázali vyhazovat bez zábran, ale jiní se
snažili vyhodit opatrně, aby se někdo neura-
zil. Každý zúčastněný obdržel cenu útěchy a
absolutní vítěz byl obdarován originálním
dortem ve tvaru hry „Člověče, nezlob se“,
který vítězka rozdělila všem. Pečovatelky
k němu přidaly všem i kávičku nebo čaj a ná-
sledovalo přátelské popovídání a připomenutí
těch nejzajímavějších okamžiků této soutěže.
Jedna ze soutěžících, která se dostala až do
finále, nám řekla: „Dnes ráno mi zubařka vy-
trhla zub, velice mě to bolelo ani jsem ne-
chtěla jít. Nakonec jsem ráda, že jsem se
zúčastnila a představte si, že jsem druhá, a
dokonce i bolesti mi přestaly.“

Na konci února a začátkem března jsme
zavedli pravidelné čtvrteční cestování a po-
znávání jiných krajin, kde z nás byl jen má-
lokdo. Díky studentovi Františku Haškovi
jsme se mohli podívat do jihovýchodní Asie
na Taiwan. Manželé Švecovi nás zavedli do
hor na Kazbek a Ararat. Naše pečovatelka
Lucie Hejnová nám vyprávěla o cestě v haus-
bótu po Holandsku. Všem cestovatelům ve-
lice děkujeme za čas, který nám věnovali i za
poutavé zážitky a originální fotografie i
krátké filmy z různých krajů světa. Vše bylo
zajímavé a poutavě vyprávěné. Důkazem
toho byla i spousta zvídavých dotazů od po-
sluchačů, kterým se nechtělo ani domů.

Pokud se nám podařilo trochu naše se-
niory pobavit a odreagovat, tak jsme rádi.

Text i foto: Lenka Vlčková

Hadařská 25
Sobota 23. dubna od 7 hod. – start od

sokolovny
Vážení, tato pozvánka patří nejen přátelům

turistiky, ale všem našim spoluobčanům. Ano,
zveme všechny bez rozdílu věku a politické
příslušnosti na již 41. ročník Hadařské 25,
který pořádá ve spolupráci s městským úřa-
dem Klub českých turistů Červený Kostelec.
Letos vás čekají čtyři pěší trasy 12, 18, 25 a
35 km a tři cyklotrasy 30, 50 a 70 km.
Všechny trasy ať pěší či cyklo mají jednu věc
společnou a tou je kontrola, která bude tento-
krát u hradu Vízmburk. Ten bude v den po-
chodu v rámci naší akce zpřístupněn
veřejnosti. Kromě možné prohlídky bude na
Vízmburku na každého mimo jiné čekat kla-
sické Hadařské občerstvení v podobě vynika-
jícího párku, který si buď každý účastník sám
opeče na ohni nebo bude obsloužen párkem
ohřátým ve vodě. Věříme, že Hadařská 25
opět uspokojí pár stovek pochodníků od toho

nejútlejšího věku –
vždyť nejmladší
účastníci 12 km ne-
mívají ještě ani
jeden rok – až po ty
nejstarší, kterým
bývá více jak 80 let
a přesto jedou 70
km na kole nebo v plné svěžesti ujdou 25 km.

Po přečtení této pozvánky tedy nezbývá
nic jiného než v sobotu 23. dubna 2016 vstát
a přijít k sokolovně v Červeném Kostelci na
start Hadařské 25, který je od 7 hod. prů-
běžně. To znamená, že větší spáči mohou
startovat třeba v poledne. Každý si zvolí ta-
kovou délku trasy, aby přišel do cíle pochodu
k sokolovně v Červeném Kostelci nejdéle do
17 hod., kdy celá akce končí. Další podrob-
nosti naleznete ve skříňce KČT na autobu-
sovém nádraží. Těšíme se na hojnou účast.

Zdrávi došli, O. R.

Zájezd  na  Kutnohorsko
Čtvrtek 21. dubna 
Trasa: Choltice (zámek), Třemošnice

(vápenka), Čáslav  exkurze (výroba sapo-
nátů ZENIT, prodejna) a zahradnictví
STARKL, Kutná Hora (chrám sv. Barbory)

Úhrada zájezdu je v úterý 5. dubna
2016.

Český svaz včelařů

Bude už jaro? Duben bývá aprílový.
Včelky se musí vyrovnávat i s aprílovými
výkyvy. Mohutně rozšiřují  plodové plo-
chy, z nichž se líhne nová generace včel. 

Pozvánka je na dubnovou vzdělávací
besedu v  neděli  3. dubna od  9 hod. v re-
stauraci Divadlo.

Přednáší: Ing. Václav Ducháč na téma
jarní nástup – ošetřování včel do síly.
Zveme všechny z vás, kterým něco říká
zdravá příroda.

Za výbor ZO ČSV Otto Hepnar, 
tel. 491 614 236

Český zahrádkářský svaz

Vážení přátelé, ve středu dne 6. dubna
ve 14 hod. pořádají naše členky neformální
besedu, na kterou vás co nejsrdečněji zvou.
Beseda se uskuteční v klubu U Jakuba. 

Dále vás zveme na přednášku př. Mgr
Jiřího Jakla na téma Ekologické přístupy
v zahrádkářské praxi. Tato bude v neděli
dne 10. dubna od 10 hod. v restauraci Di-
vadlo. Zveme jak naše členy, tak i zájemce
z řad veřejnosti. Těšíme se na vaši hojnou
účast.

Jiří Linhart – tajemník org.

Zdravotně postižení Náchod

Celodenní výlet do Polska 

na výstavu orchidejí a bonsají

Úterý 3. května, odjezd v 7 hod. z Rai-
sovy ul. v Náchodě

Cíl: Zámek Ksiaz, lázně Szczawno-
Zdrój. Návrat: Kolem 18.00 hod.

Cena: členové SZdP 190 Kč, nečlenové
210 Kč. Vstup na výstavu je 10 zlotých.

Po příjezdu na parkoviště autobusu je
asi půlkilometrová vzdálenost do zámku
Ksiaz, lemovaná stánky s upomínkovými
předměty, pečivem, cukrovinkami. Při zpá-
teční cestě navštívíme lázně Szczawno-
Zdrój. Závaznou přihlášku s platbou opět
v naší klubovně – Palachova 1303 (Okresní
soud) každou středu od 13–15 hod.

Olga Frühaufová, 724 908 861
Otto Volhejn, mob. 603 949 721
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Kalendárium akcí

6 Na chodníku 

anebo pořádná porce skvělého šansonu

Sobota 2. dubna v 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Co je spojuje? Dvě věci. Ta první je domovská příslušnost k

Náchodu. Tou druhou pak láska k šansonu, svébytné hudební
formě, která zrodila poeticky hodnotné texty rámované hudbou,
která dokáže jít pod kůži… Šansonové uskupení 6 Na chodníku
má na kontě již dvě samostatná alba: Bar Babylon (2008), Misky
vah (2013). Poslechnout si tyto skvělé muzikanty máte nyní mož-
nost v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci, kde 2. dubna v
19.30 hod. proběhne jejich koncert. Předprodej vstupenek zajišťuje
Informační centrum v Červeném Kostelci nebo si je můžete rezer-
vovat na www.123vstupenky.cz

Stará dobrá kapela
Neděle 3. dubna od 17 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Divadelní soubor NA TAHU při MKS Červený Kostelec vás

zve na reprízu divadelní hry Jiřího Hubače s názvem Stará dobrá
kapela. Několik starých lidí se setkává ve chvíli, kdy každý z nich
bilancuje tu velkou část své životní cesty, kterou už má za sebou. 

V Hubačově uměleckém ztvárnění se příběh o sjezdu abituri-
entů píseckého gymnázia po padesáti letech stává silnou výpovědí
o přetrvávající síle přátelství a také dramatickou konfrontaci lid-
ských osudů a charakterů.

Reprízu nové divadelní inscenace domácího souboru NA TAHU
v režii Jana Brože máte možnost zhlédnout v neděli 3. 4. 2016 od
17 hod. v Divadle J. K. Tyla. Vstupenky jsou v předprodeji v in-
formačním centru v Červeném Kostelci nebo na www.123vstu-
penky.cz

Divadlo na Jezerce přiváží do Červeného 

Kostelce známou hru Musíme si pomáhat

Sobota 9. dubna v 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Filmový příběh Musíme si pomáhat, který vznikl pod režijní

taktovkou Jana Hřebejka, sklidil ovace u  kritiků i  diváků. Hluboce
lidská poetika příběhu zasazeného do  období druhé světové války
dala vyniknout jímavé katarzi i obecně humanistickému poselství
scénáře Petra Jarchovského. A  stejné scénaristicko – režisérské
duo Jarchovský – Hřebejk je podepsáno i pod divadelní verzí Mu-
síme si pomáhat, kterou nastudovalo pražské divadlo Na Jezerce.
Musíme si pomáhat v divadelní verzi ožije na jevišti červenokos-
teleckého Divadla J. K. Tyla 9. dubna v 19.30 hod. Ti, kteří znají
filmovou verzi, budou překvapeni novou originální fabulací pří-
běhu na divadelních prknech. V hlavní roli se můžete těšit na herce
Jiřího Macháčka, Miroslava Vladyku, Lenku Vlasákovou, Václava
Chalupu, Martina Sittu, Zdeňka Hrušku a Františka Staňka. Před-
prodej vstupenek probíhá v  Informačním centru v  Červeném Kos-
telci nebo prostřednictvím webu www.123vstupenky.cz.

Vstupenky v předprodeji 
Díky novému systému předprodeje vstupenek máte možnost již

nyní zakoupit vstupenky na červenokostelecké akce, které se ko-
nají např. až na podzim. Vstupenky zakoupíte v Informačním cen-
tru v Červeném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz.
V současné jsou v předprodeji vstupenky na akce:

6 Na chodníku – 2. 4. 2016
Stará dobrá kapela – 3. 4. 2016
Musíme si pomáhat – 9. 4. 2016
Dorotka a Pentlička – 5. 5. 2016
Upokojenkyně – 14. 5. 2016
Periférie – 24. 9. 2016
Radůza – 14. 10. 2016
Jak se Vám líbí Jak se Vám líbí – 22. 10. 2016
Adventní koncert MDO – 10. 12. 2016

Připravujeme: 

Dorotka a Pentlička
Divadelní pohádka 

Čtvrtek 5. května od 18 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Pohádku Dorotka a Pentlička, kterou zahrají červenokostelecké děti

pod vedením paní Pavlíkové, můžete zhlédnout 5. května od 18 hod.
v Divadle J. K. Tyla. Vstupenky jsou v předprodeji v Informačním
centru v Červeném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz. 

Upokojenkyně
Divadelní komedie z prostředí domova pro seniory

Sobota 14. května 2016 od 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Mi řekni, proč je to na světě tak debilně zařízený – když je ti

třicet, tak nevíš co dřív, musíš se starat vo děti, vo barák, vydělávat
na hypotéku a když jseš pak starej a máš čas, tak na knížky nevidíš,
nic už dělat nemůžeš, jenom ležíš, koukáš do stropu a čekáš, jestli
tě někdo poctí třicetiminutovou návštěvou…

Cenami ověnčenou divadelní komedii z prostředí domova pro
seniory můžete zhlédnout 14. května 2016 od 19.30 hod. v Divadle
J. K. Tyla. Vstupenky jsou v předprodeji v Informačním centru v
Červeném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz

Městské kulturní středisko

Jarní koncert s přátelskými sbory 
Sobota 9. dubna v 17 hod. – Husův sbor
Zveme vás tímto na spo-

lečný koncert pěveckého sboru
Červánek s jeho přípravnými
odděleními působící při ZUŠ
Červený Kostelec se spřátele-
nými sbory z Mostu a sloven-
ských Michalovců, které naše
město navštíví v rámci výměn-
ného pobytu počátkem dubna.
Všichni příznivci kvalitního sborového zpěvu jsou tímto srdečně
zváni.

Za spolek DPS Červánek a Jitřenka B. Bejrová 

Koncert žáků ZUŠ 
Pátek 22. dubna v 17 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Hudební program Smyčcového souboru, Dechového orchestru

mladých, Souboru Akorďáci, pěveckého sboru Hlahol a sólistů.

Základní umělecká škola

www.123vstupenky.cz
www.123vstupenky.cz
www.123vstupenky.cz
www.123vstupenky.cz
www.123vstupenky.cz
www.123vstupenky.cz
www.123vstupenky.cz
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Ochotnická výstava v Olešnici
22.–24. dubna

Vernisáž: pátek 22. dubna od 16 hod. – dvůr ZŠ
Od 22. do 24. dubna se v prostorách ZŠ Olešnice uskuteční

ochotnická výstava. V pátek 22. dubna od 16 hod. proběhne slav-
nostní vernisáž s hudbou na dvoře ZŠ. 

Připraveny jsou pro vás
fotografie, plakáty z před-
stavení, výtisky z ochotnic-
kých kronik a drobné
rekvizity.

Srdečně zveme a bu-
deme se na vás těšit v tě-
chto otevíracích hodinách:

Pátek 22. dubna 

16–19 hod.

Sobota 23. dubna 

9–12 hod., 13–18 hod.

Neděle 24. dubna 

9–12 hod.
Za organizátory 

Radka Laštovičková

Ochotníci Olešnice

Výběr z roku 2015
30. března – 7. dubna – výstavní síň MěÚ
Členka fotoklubu v Č. Kostelci, společně s dalšími nadšenci fo-

tografování, vás ve spolupráci s MKS v Č. Kostelci zvou na vý-
stavu fotografií nazvanou Výběr z roku 2015.  

Otevřeno denně 9–12, 13–17 hod.

Jana Zwikirschová

Jako bychom dnes zemřít měli
Pátek 15. dubna v 19 hod. – malý sál Divadla J. K. Tyla
Setkání s básníkem, publicistou a redaktorem Českého rozhlasu

Milošem Doležalem, autorem knih Jako bychom dnes zemřít měli
a Krok do tmavé noci o životě a mučednické smrti čihošťského fa-
ráře P. Josefa Toufara. Ukázky z knih čte Jana Franková, hudební
doprovod Vladimír Herák.

Srdečně zve městská organizace KDU-ČSL Červený Kostelec.
Vstupné dobrovolné.

KDU-ČSL Červený Kostelec

Koncert T4 včele s Romanem Dragounem
Sobota 30. dubna od 19 hod.

Hudební formace T4 vznikla v lednu 2002, kdy ji vytvořili čtyři
vynikající čeští muzikanti, žijící legendy českého rocku či blues,
klávesista a zpěvák Roman Dragoun, baskytarista Vladimír
„Guma“ Kulhánek, kytarista a zpěvák Stanislav „Klásek“ Kubeš
a bubeník Martin Kopřiva. Po stránce hudebního stylu jde o neza-
měnitelný styl bravurních instrumentalistů, kteří s chutí a obdivu-
hodnou invencí kouzlí na pódiu pohodu a dávají tak vzniknout
zajímavému celku – originální a melodické české muzice. Asi ne-
překvapí, že repertoár tvoří výhradně původní melodie, o jejichž
tvorbu se dělí všichni členové kapely.

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

Prodejní zahrada Trees

Omáčkové hody
22.–23. dubna, otevřeno od 11 hod. – Hospoda U Prouzů
Hospoda U Prouzů v Zábrodí vás zve na omáčkové hody. 
Program: Sobota – disco od 20 hod., hraje DJ Bambas
Rezervace: Bernard Jaroslav 776 679 449 

Hospoda U Prouzů

Jarní setkání místního Mushers klubu Metuje
1.–3. dubna – kemp Brodský
I když astronomické jaro letos začalo již 20. března v 5.30 ráno,

paní zima na kalendář moc nedbá a dopřává nám ještě občasné
ranní probuzení s třpytivě bílým nádechem. Většině z nás je to již
trošku nepříjemné a raději bychom viděli sluníčko a teploty ata-
kující hranici 20 stupňů Celsia. To však neplatí pro vyznavače
krásného sportu zvaného mushing. Nadšenci a milovníci tohoto
překrásného spojení člověka, psa a pohybu v přírodě to mají přesně
naopak. Se zimou se neradi loučí a nejraději by byli, kdyby jim ta
letošní zima vydržela nejlépe až do podzimu a pak by mohla přijít
ta další. Budete-li se chtít s nimi potkat a popovídat si s nimi, při-
jďte o víkendu 1.–3. 4. na Broďák, kde se koná již tradiční Jarní
setkání místního Mushers klubu Metuje a jejich přátel spojené
s jarní spanilou jízdou.

48hodinové závody v nonstop lovu ryb na udice
8.–10. a 22.–24. dubna

O víkendech 8.–10. a 22.–24. dubna se na Broďák sjedou spor-
tovní rybáři z celé ČR, aby si navzájem změřili své síly, výdrž a
dovednosti při 48 hodinových závodech v nonstop lovu ryb na
udice. Při těchto závodech bude k vidění spousta krásných trofej-
ních ryb žijících v Broďáku. 

Čarodějnice na Brodském
Sobota 30. dubna v 15 hod. – kemp Brodský
Konec dubna bude patřit definitivnímu rozloučení se zimou, tra-

dičnímu pálení čarodějnic. Dětský program pro naše nejmenší plný
čarodějnických her, soutěží a sladkých odměn začne v sobotu 30.
dubna v 15 hod. Nezapomeňte přijít náležitě oblečeni, abyste mohli
být i náležitě odměněni

Jakmile se dostatečně oteplí, vrátí se pro vás a vaše děti do ven-
kovní voliéry i skupina australských papoušků. Přejeme vám všem
krásné jarní dny plné slunce pohody a příjemné jarní nálady.

Vaši kamarádi z Broďáku

Kemp Brodský

KPM Náchod

18. memoriál Zdeňka Bořka
Sobota 23. dubna 10–14 hod. – restaurace Na Bohdašíně
KPM Náchod si vás dovoluje

pozvat na veřejnou modelářskou
soutěž plastikových modelů. Pro
veřejnost je soutěž přístupná od
10 do 14 hod.

Vstupné dobrovolné.



22

18.–19. června – městská tržnice 
Srdečně vás zveme na další ročník Tradičních trhů. Opět zde budete

moci zhlédnout i zakoupit výrobky našich mistrů. Přijedou k nám
trhovci, na které jste již zvyklí z loňských ročníků a pozvání přijali i
noví řemeslníci. Můžete se tak těšit i na výrobce dřevěného zahradního
nábytku jak ze dřeva, tak i z proutí. Dřevěné výrobky do domácnosti
i ven. Ručně vyřezávané svíčky, český textil pro malé i velké a mnoho
dalšího. K mlsání budou klobásy, ale i trdelník. K tomu všemu vám

zahraje například kapela Swing 
Sextet a Šmikuranda.

Nebude chybět ani vystoupení
červenokosteleckého Hadářku a dět-
ský den plný her. Tak nezbývá nic ji-
ného než si přát krásné počasí.
Podrobné info v květnovém zpravo-
daji. Těšíme se na vás.

Věra Šrůtková

Kalendárium akcí

Připravujeme: Tradiční trhy

Kino Luník 3D
PAT A MAT VE FILMU
2. sobota ve 14.30

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 80 minut 
Dvojice šikulů se vrací na scénu.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

KUNG FU PANDA 3 | 3D
2. sobota v 17 hod.

USA / 2016 / film ve 3D / české znění / 94 minut 
Slavný kung-fu bojovník se vrací. 
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 120 Kč

DVOJNÍCI
2. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 103 minut 
Je lepší vyhořet než potkat dvojníka. Nová česká ko-
medie. Hrají: Ondřej Sokol, Petr Nárožný a další.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

BOHOVÉ EGYPTA | 3D
5. úterý v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české znění / 115 minut 
Starověký Egypt čeká epický souboj titánů. Magie,
monstra, rozzuření bohové a šílenství ovládli pa-
láce a pyramidy údolí řeky Nil!
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 140 Kč

SMRTELNÉ HISTORKY
7. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 80 minut 
Trikový povídkový celovečerní film, který kombi-
nuje hrané akce s 3D a 2D animací. Hrají: Jan
Budař, Pavel Landovský, Ondřej Trojan a další.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

ULICE CLOVERFIELD 10
7. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2016 / film ve 2D / české titulky / 105 minut 
Monstra mohou mít mnoho podob. Hrají: Mary Eli-
zabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

AGENTI DEMENTI
9. sobota v 17 hod.

ES / 2016 / film ve 2D / české znění / 91 minut 
Nová animovaná komedie pro celou rodinu.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 80 Kč

TEORIE TYGRA
9. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Jiří Bartoška a Eliška Balzerová v úsměvném pří-
běhu o muži, který chce v šedesáti letech zpět
vládu nad svým životem.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč
PÁD LONDÝNA
12. úterý v 19.30 hod.

USA / 2016 / film ve 2D / české titulky / 99 minut 
Londýn se zhroutil po útoku teroristů… Hrají: Ge-
rard Bufler, Morgan Freeman…
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

PAT A MAT VE FILMU
14. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 80 minut 
Dvojice šikulů se vrací na scénu v novém celove-
černím filmu.
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
14. čtvrtek v 19.30 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 120 minut 
Aneb jak už básníci opravdu dospívají. Hrají:
Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Tereza
Brodská, Linda Rybová.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč

ZLO NIKDY NESPÍ
15. pátek v 19.30 hod.

USA / 2016 / film ve 2D / české titulky / 118 minut 
Současná největší hvězda Hollywoodu Jacob
Tremblay se představuje v novém nadpřirozeném
hororu.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

ŘACHANDA
16. sobota v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 106 minut 
Pohádka o rozmazlené princezně.
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Denisa
Pfauserová, Jan Hrušínský, Vilma Cibulková, Ol-
dřich Kaiser a další.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 100 Kč

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
16. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 120 minut 
Aneb jak už básníci opravdu dospívají. Hrají:
Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Tereza
Brodská, Linda Rybová.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč

SPOTLIGHT
19. úterý v 19.30 hod.

USA / 2016 / film ve 2D / české titulky / 129 minut 
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a
Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného příběhu.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

NIKDY NEJSME SAMI
21. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 105 minut 
Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav
Hanuš a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA | 3D
21. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2016 / film ve 3D / české titulky / 114 minut 
Dřív než Lovec potkal Sněhurku. Hrají: Chris
Hemsworth, Charlize Theron… 
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

ZOOTROPOLIS: 
MĚSTO ZVÍŘAT
23. sobota v 17 hod.

Zootopia / USA / 2016 / film ve 2D / české znění /
90 minut 
Nová animovaná komedie ze studia Walt Disney.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 120 Kč

NIKDY NEJSME SAMI
23. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 105 minut 
Drama o současné době a lidech, kteří jsou obětmi
i strůjci jejích běsů. Hrají: Karel Roden, Lenka
Vlasáková, Miroslav Hanuš a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

CAROL
26. úterý v 19.30 hod.

USA / 2016 / film ve 2D / české titulky / 118 minut 
Cate Blanchett a Rooney Mara podávají životní
herecké výkony v milostném dramatu. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
28. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 120 minut 
Aneb jak už básníci opravdu dospívají. Hrají:
Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Tereza
Brodská, Linda Rybová.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč

PÁTÁ VLNA
28. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české znění / 111 minut 
V novém filmu Pátá vlna nalézáme většinu Země
zničenou čtyřmi vlnami stále se stupňujících smrtí-
cích útoků. Film byl natočen podle knižní předlohy
Ricka Yanceyho.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

BELLA A SEBASTIÁN: 
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
30. sobota v 17 hod.

Fr / 2016 / film ve 2D / české znění / 99 minut 
Babí léto roku 1945. Konec 2. světové války
s sebou do Savojských alp přinesl radost a naději.
Sebastian sice vyrostl, je mu už 10 let, ale neroz-
lučné přátelství s jeho milovanou fenkou Bellou
válečná léta nijak nezměnila. Pokračování zná-
mého filmu pro celou rodinu.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
30. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 89 minut 
V romantické komedii hrají: David Matásek,
Lenka Vlasáková, Andrea Kerestešová, Jana Stry-
ková a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč
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Kurzy, volný čas

Fimohraní
Sobota 16. dubna

Fimo, premo, cernit
a jiné tyto polymerové
hmoty jsou krásně
zpracovatelné. S ús-
měvem jim říkám, že
je to moderní kera-
mika. Můžete si z nich
totiž vytvořit totéž, co
z keramické hlíny: kachlíky, ozdoby, deko-
race, šperky. Využití je spousta. Stačí jen
zapojit fantazii. Výhodou je, že nepotřebu-
jeme extra prostor a k upečení nám postačí
kuchyňská trouba.

Na tomto setkání si ukážeme, jak si vy-
tvořit blendy, a to všemi možnými způsoby.
Budeme kombinovat 3 a více barev. Tato
úžasná hra s barvami vás velice nadchne a
zjistíte, že i použití 3 k sobě se nehodících
barev není vůbec fádní, a naprosto tomuto
blendování podlehnete. 

Na závěr si vyrobíte z těchto blendů
šperk či ozdobu.

Cena: 450 Kč + nájemné 50 až 100 Kč
podle počtu účastníků.

Délka kurzu: 5 hod.
Materiál a vše je v ceně kurzu.

Kurz pedig
Sobota 23. dubna od 10 hod.

Pedig je přírodní materiál – duše popí-
navé liány ratanu, který se k nám dováží
převážně z asijských zemí. Z ratanu se vy-
rábí – pletou se z něho křesla, různé ko-
mody, skříňky…

Pedig oproti ratanu je jemnější, velice
tvárný materiál, ze kterého se dá uplést
spousta věcí – ošatky, košíky, dózy, tácy,
krabičky s víkem, kolébky nebo postýlky
pro panenky, podložky – prostírky… 

Na prvním kurzu si pod vedením paní L.
S. vyrobíte oválný košík – naučíte se zaklá-
dat pruty, základní opletky i hezkou nená-
ročnou uzavírku.

Délka kurzu: 4 hod. Cena kurzu:

490 Kč. Materiál i zapůjčení pomůcek jsou
v ceně. Těšíme se na vás.

Cardmaking – tvořivé setkání 

s Ilonou Koperovou

Sobota 14. května 

Cardmaking je soubor technik, které
vedou k vytvoření originálního, ručně dě-
laného přání. Využívají se při něm stejné
materiály jako pro scrapbook. Během tvo-
řivého setkání si každý vytvoří přání, a
pokud zbude čas, tak i třeba něco menšího,
minidárek, záložku.

Materiál, který bude k dispozici: kva-
litní scrapbookové papíry a čtvrtky, razítka
a inkousty, dekorace: květiny, stuhy, per-
ličky, kamínky, papírové výseky.

Cena: 70 Kč + nájemné 50 až 100 Kč
podle počtu účastníků. Délka setkání:

3 hod. Těšíme se na vás.

iPrvníPomoc – kurz Základy 

první pomoci

Sobota 21. května od 10 hod.

Každý z nás si zpětně vybavuje jisté si-
tuace, které následně hodnotí slovy: „Kdy-
bych věděl, tak bych udělal…“ Jsou ale
situace, kdy by měl člověk reagovat spon-
tánně a připraveně, protože jakékoliv zavá-
hání či zmatkování může mít nedozírné
následky.

Máme na mysli chvíle, kdy se staneme
svědky ať už úrazu kolegy v práci, nevol-
nost kolemjdoucího nebo například auto-
nehody. Umět se správně a rychle
rozhodnout, jak pomoci, popřípadě jak
nejstručněji a přesně popsat situaci ope-
rátorovi tísňové linky, může zachránit i
lidský život. Školení povede firma iPrv-
níPomoc.

Jakub Šimek, DiS., člen České resusci-
tační rady a držitel osvědčení BLS/AED
provider course vydaný Evropskou radou
pro resuscitaci, držitel osvědčení Zdravot-
ník zotavovacích akcí, zakladatel a hlavní
koordinátor Rescue Campu se svými ko-
legy ze záchranné služby Královéhradec-
kého kraje mají letité zkušenosti.

Pod vedením těchto profesionálů se na-
učíme základy první pomoci.

Délka kurzu: 4 hod.
Cena kurzu: 350 Kč lektorovi + 50 Kč

až 100 Kč podle počtu účastníků za proná-
jem prostor.

Každý absolvent kurzu získá osvědčení
platné 2 roky.

Kurz ebru
Sobota 28. května od 10 hod.

Ebru je technika stará cca 3000 let, pochází
z Turecka a je chráněná UNESCO. V této
zemi touto technikou zdobí nejen obrazy,

látky na šaty, ale i knihy. Dokáží na vodní hla-
dině napsat text a do písma napsat další text.
Zdá se, že tato technika
nezná mezí.

Opak je pravdou.
V Turecku je přísný
zákaz touto technikou
vyobrazovat tváře lidí
a zvířat.

Naše lektorka Tess
ebru propadla natolik, že ji studuje právě u
tamních mistrů. Sama říká: „První měsíc
mě nechali jen dívat se, jak se míchá
lázeň.“ Ebru je tak trochu alchymií, která
spočívá v namíchání lázně z mořských řas,
na kterou následně malujeme pomocí pří-
rodních pigmentů s hovězí žlučí.

Pro vytvoření obrazu na hladině použí-
váme předměty, jako jsou drátky, hřebeny,
štětce z koňských žíní aj.

Vytvořený obraz následně přeneseme na
papír, textil, popřípadě keramiku. Záleží na
tom, jaké barvy jsme použili.

Délka kurzu: 3–4 hod. 
Cena kurzu: 950 Kč + nájemné 50 až

100 Kč podle počtu účastníků. Materiál a
vše je v ceně kurzu.

Výroba květináčů 

a zahradních truhlíků

Červen–červenec

Máte zálibu v sázení kytiček a stále
nemáte dostatek nádob? Rádi tvoříte
anebo jen rádi zkoušíte nové věci? Po-
jďte si vyrobit nádoby různých tvarů a
velikostí. 

Tento workshop je vhodný i pro muže
a děti. Pojďte tedy s celou rodinou strávit
zábavné odpoledne s prima bandou. Po
práci přijde odměna v podobě opékání
buřtů.

Flamenco
Červenec 2016

Ve spolupráci s Cristinou Roa pro vás
připravujeme seminář flamenca. 

Tato hudebně-taneční kultura vznikla již
v 15. století na jihu Španělska, přesto nás
ještě dnes ohromuje. Flamenco, to nejsou
jen rytmy, kroky a zpěv. Flamenco, to je
příběh. Chcete se o flamencu dozvědět
více?

Počet účastníků je limitován.

Přihlášky na všechny kurzy

a podrobné info

Věra Šrůtková, tel. číslo 777 662 408

Věra Šrůtková
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Kurzy, volný čas

Městské kulturní středisko

Jazyková škola QUATRO

Ilona Krunčíková

Tereza Kubečková Prodejní zahrada Trees

Háčko

O. K. Stavební

Svářečská škola – Č. Kostelec, 

17. listopadu, č. p. 461

Nabízíme základní svářečské kurzy dle
ČSN 050705: ZK311, 111, 131, 135 a 141.
Státní zkoušky dle ISO 9606 + přezkoušení
po 2 letech. Možnost pomoci při zajištění
kurzu pro uchazeče z ÚP za podpory dotací
z EU.

Kontakt
Tel. 777 169 140
svarskola@okstavebni.cz
www.okstavebni.cz

Anglický příměstský tábor 

na téma Angličtina hrou

1. turnus – 11.–15. 7., děti 4–8 let
2. turnus – 25.7. – 29. 7., děti 4–8 let
3. turnus – 8.–12. 8., děti 4–10 let
4. turnus – 15.–19. 8., děti 6–11 let

Náplň
Denní výuka AJ, zábava v přírodě
Kreativní tvorba, výlety, hry, soutěže, před-
váděcí akce
Lokalita: Červený Kostelec – Lhota
Cena: 1200 Kč

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

Zápis do tanečního kurzu 
Říká se, že umění tančit je jako znalost

dalšího světového jazyka. Tanec je součástí
mnoha společenských akcí. Právě proto je
naším cílem, abyste společenský tanec ne-
jenom ovládali, ale aby vás tanec bavil.
Staňte se hvězdami společenské akce nejen
tancem, ale i znalostí etikety a zažijte ne-
zapomenutelné zážitky. 

Taneční kurz tradičně povedou taneční
mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát
známá kapela Relax band pod taktovkou
Jana Drejsla. Taneční kurz bude probíhat
v sokolovně v Červeném Kostelci od 18. 9.
2016 a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. vě-
nečkem, který se bude konat 17. 12. 2016.

Cena kurzovného je 1 300 Kč/osoba,
gardenka 350 Kč.

Přednáška Bolest zad / nemoc 

21. století

Pátek 15. dubna od 17 hod.
Jaké faktory se podílejí na vzniku bo-

lestí zad? Co ovlivňuje průběh léčby? Jak
jsme na tom s prevencí? A nejen to rozebírá
fyzioterapeutka Mgr. Martina Středová.
Vstup zdarma.

Výtvarná dílna: Květinový den
Sobota 16. dubna od 13 do 16 hod.
První máj se blíží! To pro všechny ženy,

slečny a děvčata znamená, že se musí řádně
ozdobit. Přijďte si v předstihu vyrobit kvě-
tinové dekorace do vlasů, kterými na
Prvního máje dozajista oslníte! Akce je
vhodná pro malé i velké dámy!

Červenokostelečtí ochotníci 

čtou dětem

Pondělí 18. dubna od 16 hod.
Po několikaměsíční pauze srdečně

zveme, děti, rodiče, prarodiče a ostatní zá-
jemce na  čtení v mateřském centru. Z jaké
knížky budeme číst? To si pro nás nechává
jako překvapení Viktor Polák. A jistě
dojde i na písničky. Už se moc těšíme! 

Přijďte včas, mateřské centrum má ome-
zenou kapacitu. 

Po přečtení krátké pohádky bude do
18.30 hod. zdarma k dispozici herna ma-
teřského centra rozšířená o malou tělo-
cvičnu. Vstupné dobrovolné.

Setkání s keramickou hlínou –

kachel
Čtvrtek 28. dubna dopoledne
Chcete-li si svůj příbytek vyzdobit roz-

tomilým otiskem ruky či chodidla svého
dítěte, přijďte si vyrobit keramický kachel.
V keramické dílně na vás bude čekat lek-
torka keramiky paní Zdeňka Tošovská.
Akce je vhodná pro děti starší šesti měsíců!

Při přihlašování budete objednáni na ur-
čitý čas, abyste nemuseli dlouho čekat…

Upozorňujeme na možnost nechat si vyro-
bit kachlů více.

Přihlášky přijímá recepce Háčka 
(pondělí až pátek od 8.00 do 12.00) nebo
Markéta Šolcová (pondělí až pátek od 8 do
14 hod.) na tel. 731 604 204 (formou SMS)
do pondělí 25. 4. 2016. Vypálený výrobek
bude možné následně vyzvednout v recepci
Háčka. Na možnost vyzvednutí hotového
kachle (kachlů) budete upozorněni formou
SMS zhruba 3–4 týdny po otisknutí. Cena
za 1 kachel je 120 Kč (zahrnuje: keramic-
kou hmotu, barvu, výpal, SMS)

Příměstské tábory 2016 
jsou již plně obsazené.

Připravujeme na květen a červen
Předporodní kurz
Vystoupení zobcových fléten a kytar
v Háčku
Výtvarné tvoření ke Svátku matek
Pohádkový les
Červenokostelečtí ochotníci čtou dětem
v mateřském centru

Háčko, Středisko pro volný čas, 

491 610 310, 731 604 204,

solcova@hospic.cz, www.ochck.cz

Červený Kostelec angličtina, němčina 
- Od února jsme pro vás otevřeli nové
kurzy pro úplné začátečníky
- 30 kurzů AJ pro dospělé a děti
- individuální a firemní výuka
- příprava k KET, PET, FCE, CAE
- úplní začátečníci až velmi pokročilí
- a dalších 40 kurzů v centru Trutnova

www.quatro.cz, tel: 775 330 733, 

776 330 433 asistentka@quatro.cz

Jarní osvěžení pohybem
Pátek 22. dubna od 18 do 21 hod.
Pohyb je radost - dopřejte si aktivní od-

počinek  a naučte se jednoduché techniky
pro zvýšení energie v těle i na duši. Lekci
vede fyzioterapeutka Mgr. Martina Stře-
dová. Městská knihovna Červený Kostelec
3. poschodí. Vstupné 230 Kč.

Závazné přihlášky zasílejte na email:
Martina.Stredova@seznam.cz, 734 523 373

Martina Středová

Jóga
Jóga je věda pro duši – kurz s Ilonou

Krunčíkovou 2016 pokračuje každé úterý
v 18 hod. v sále multifunkčního centra ve
3. p. městské knihovny. 

Informace u paní Krunčíkové, tel. 605
988 539, e-mail: ilonakrun@post.cz
www.pohlazeninavysluni.cz

Muzikoterapeutické bubnování
Muzikoterapeutické bubnování pro ve-

řejnost pod vedením Ireny Podlipné do-
plněné relaxací při zvuku tibetských mís
probíhá v multifunkčním centru v podkroví
knihovny – dubnové termíny jsou 14 a 28.
dubna. Informace o dalším kurzu a kontakt
na lektorku:  irenapodlipna@seznam.cz.

Irena Podlipná

www.pohlazeninavysluni.cz
www.quatro.cz
www.ochck.cz

www.okstavebni.cz


25

Jana Pichová

Pravidelný program
Děti (4–5 let) – moderní tanec 

Úterý 16.30–17.30 hod. – sál kino
Luník (vchod od Grafoklubu)
Zumba 

Středa 18–19 hod. – tělocvična Lhota
Děti (6–8 let) – moderní tanec 

Pátek 15–16 hod. – tělocvična Lhota
Děti (9–14 let) – moderní tanec 

Pátek 16–17 hod. těl. Lhota
Zumba 

Neděle 18–19 hod. – těl. Lhota ČK

Aktivní dovolená v Itálii 

(apartmány Silvi Marina)

26. srpna – 4. září
Cena: 4590 Kč
Více info: mobil, e-mail, fcb. 

Více info: 775 936 222, 
www.marydance.cz, 

marydance@email.cz

MaryDance

Kurzy, volný čas

Pilates
Středa 6. dubna v 16.15 hod. – Háčko 
Ukázková hodina Pilates zdarma. Poté

možnost přihlášení na  dvanáctihodinový
kurz vedený akredit. lektorkou sl. Picho-
vou. 

Rezervace: pilatessjp@gmail.com, příp.
tel: 774 844 450

Psí školička
Od 3. dubna
ZKO Červený Kostelec – ŠPINKA za-

hajuje 3. dubna 2016 psí školičku. Lekce
budou probíhat 1× týdně v neděli od 9 hod.
na cvičišti v Zábrodí a jsou určeny pro
všechny, kteří dosud se psem necvičili
nebo potřebují poradit s jeho výcvikem a
výchovou. V osmi lekcích budete instruk-
tory seznámeni se základy teorie a praxe
výchovy a výcviku vašeho psího kama-
ráda. 

Bližší informace ke kurzu a přihláška na
e-mailu: prachaticka.aneta@gmail.cz, tel:
724 545 725, 604 644 891.

Cena kurzu: 800 Kč, nutno se přihlásit!

ZKO Č. Kostelec – ŠPINKA 

Přijímá nové taneční páry, absolventy
tanečních i jednotlivé tanečníky – děv-
čata i chlapce, a to již od 11 let. Vyuču-
jeme latinsko-americké i standardní tance.
Rozšíříme vaše taneční dovednosti, páry
připravujeme na soutěže a různá vystou-
pení.

Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ
Lhota 

Pondělí 17–19.30 hod. pravidelně
Sobota 16 – 18 hod. dle dohody

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

Dále nabízíme: hodiny společenského
tance nejen pro manželské páry

Pokud se chcete zdokonalit v tanečních
dovednostech (např. příprava na ples) nebo
se jen tanci rekreačně či krátkodobě věno-
vat, neváhejte nás kontaktovat.

Kroužek společenského tance TWIST

TK TWIST

Rybářské závody 

Přijď si seknout

Sobota 30. dubna od 8 do 10 a od 11
do 13 hod. – rybník Krčmařík

Hodnotné ceny, občerstvení zajištěno.
Prezentace od 7 hod., startovné: dospělý 200
Kč., dítě 100 Kč.Ryby se zákonnou mírou 1
cm = 1 bod. Ostatní ryby 5 bodů za kus.

MO ČRS, z. s. Č. Kostelec Sport
TJ Červený Kostelec – fotbal

Rozpis domácích utkání
Muži A – Votrok krajský přebor
10. 4. od 16.30 hod. – SK Dobruška
20. 4. od 17 hod. – Nové Město nad Metují 
24. 4. od 17 hod. – Sokol Provodov
Muži B – Jopeco okresní přebor
10. 4. od 10 hod. – TJ Sokol V. Jesenice
16. 4. od 17 hod. – TJ Velké Poříčí B
Starší dorost – krajský přebor
9. 4. od 14 hod. – FC Spartak Rychnov
23. 4. od 14.30 hod. – SK Solnice
Mladší dorost – Nadler krajský přebor
3. 4. od 11.15 hod. – MFK Nové Město n. M.

17. 4. od 11.15 hod. – FK Chlumec n. C.
Starší žáci – Nadler krajský přebor
3. 4. od 9.30 hod. – Nové Město/Rozkoš
17. 4. od 9.30 hod. – FK Chlumec n. C.
Mladší žáci – krajský přebor (turnaj)
2. 4. od 9 hod. ČK, TJ Slovan Broumov, 
SK Rozkoš Česká Skalice, Hostinné
Mladší přípravky – okresní přebor
16. 4. od 9 hod. ČK, SK Babí, 
FK Náchod Gepardi

TJ Červený Kostelec, z.s., oddíl kopané,
pořádá trvalý nábor dívek i chlapců ve
věku od 5 do 9 let. 
Přípravky B a předpřípravky trénují v úterý
a ve čtvrtek od 15.45 hod. na fotbalovém
stadionu. 

Kontakt
Více informací na 603 931 297 nebo 
739 072 569.

Za fotbalový oddíl TJ Č. Kostelec 
V. Beneš

Nábor dívek a chlapců od 5 do 9 let

Kurz poslušnosti 

a agility pro začátečníky

ZKO Žernov pořádá od dubna kurz po-
slušnosti a agility pro začátečníky.

Web: www.zkozernov.cz, email: ve-
lecka@centrum.cz

Psí škola každou neděli od 9 hod.

ZKO Žernov

Z podzimní návštěvy 
mateřských škol na fotbale

www.zkozernov.cz
www.tk-twist.4fan.cz
www.marydance.cz


26

Sport
TJ Červený Kostelec – kuželky

Lukáš Janko a Dan Bouda se 

probojovali na mistrovství ČR

Do finálového turnaje Mistrovství ČR
mužů pro rok 2016 se probojoval hráč koste-
leckého A týmu Lukáš Janko. Výkonem 643
kuželek skončil v semifinále na 8. místě. Ví-
tězem se stal hráč Michal Jirouš hrající němec-
kou Bundesligu za AD Straubing výkonem
677. Semifinále se hrálo ve Vrchlabí. 

V katergorii dorostenců se do finále Mi-
strovství ČR probojoval Daniel Bouda, který
skončil 2. v mistrovství Královehradeckého
kraje, kde předvedl výkon 563 kuželek. 

Finálové turnaje se hrají ve stejném ter-
mínu 30. dubna 2016 až 1. května. Muži
hrají v Třebíči a dorostenci ve Vrchlabí. 

Další účast na turnajích
6. března se v Olomouci konalo finále

Poháru mladých nadějí (mladší a starší
žáci). Tento celorepublikový turnaj v kate-
gorii starších žáků v předešlých dvou roč-
nících vyhráli naši hráči D. Bouda a P.
Vaněk. Letos nás v kategorii mladších žáků
ve finále reprezentoval ve své první sou-
těžní sezoně František Adamů. V jeho
první sezoně ukázal, že má kuželky v ge-
nech a hodlá se minimálně vyrovnat svému
tátovi, který je ligovým hráčem. Celkem
obsadil krásné 11. místo. 

13. března, také v Olomouci, se konalo
finále Českého poháru dorostu. Tohoto ce-
lorepublikového finále se zúčastnil Petr
Vaněk v kategorii dorostenci. Celkově ob-
sadil 16. místo s průměrem 538 kuželek.

Za oddíl kuželek Lukáš Janko

34. ročník turnaje 

neregistrovaných

Celkem se turnaje zúčastnilo 45 týmů
rozdělených do 4 lig a 2 divizí rozdělených
dle pořadí z minulého ročníku. Turnaje se
zúčastnilo dohromady 199 hráčů/ek z toho
165 mužů a 34 žen.

Výsledky soutěží:
Extraliga: 1. Klub Team 11 b., 2. Vlčkovi
A 8 b., 3. Šemíci 8 b.
Klub Team si vítězstvím vybojoval účast
v kvalifikaci mistrovství ČR neregistrova-
ných v Jihlavě. 

1. liga: 1. Buspol „B“ 11 b., 2. Tipsport bar
A 11 b., 3. Buspol A 7 b.
2. liga: 1. Levná síla 11 b., 2. Verner II. 10
b., 3. Kalamity 10 b.
3. liga: 1. Hasiči 10 b., 2. Motyky 7 b., 3.
Koulíto 6 b.
Divize A: 1. Tipsport bar B 11 b., 2. Dream
team 8 b., 3. Kluci jako buci 7 b.
Divize B: 1. Rádoby 12 b., 2. Rebeky 7 b.,
3. Kantoři B 7 b.

Nejlepší jednotlivci v průměru ze všech
soutěží
Muži: 1. Škoda David (Klub Team) 256,83;
2. Žylka Martin (Tři sestry) 256,17; 3.
Macek Josef (Klub Team) 253,5

Ženy: 1. Rosová Iveta (Kuleválošky)
236,2; 2. Škodová Jitka (Kalamity) 234,57;
3. Havlíková Lucie (Házená) 225,00 

TJ Č. Kostelec  – tenis

Důležitá výroční členská schůze
Sobota 9. dubna od 18 hod. – restau-

race Divadlo
Zveme vás na důležitou výroční členskou

schůzi, na které bude vyjma tradičních orga-
nizačních záležitostí představena studie no-
vého zázemí oddílu a termíny jeho výstavby.
Pozvání přijal starosta města Rostislav Pe-
trák. Doporučujeme účast všech členů oddílu
vč. dětí. Těšíme se na vaši návštěvu.

Za výbor ten. oddílu T. Kábrt

Josef Vondra se zúčastnil 

atletického MČR veteránů

Zastupitel města Č. Kostelec Josef Vondra
se zúčastnil halového MČR veteránů, kde zá-
vodil za SKP Hvězdu Pardubice. 

Trať 200 m dlouhou zaběhl v osobním
rekordu 28,27, který stačil na 7. místo
v jeho kategorii. V dalším závodě, tento-
krát na 1500 m, svůj osobní rekord Josef
Vondra bohužel nepokořil, ale i čas 5:16,87
a 4. místo v jeho kategorii jistě potěšilo –
obzvlášť proto, že ve finiši červenokoste-
lecký závodník porazil Mikuláše Dzurindu.
Červenokostelecký zpravodaj děkuje za re-
prezentaci města Červený Kostelec.

Tomáš Kábrt

Handicapovaný Tomáš 

Dvořáček bude závodit 

na Felicii s ručním řízením

Tomáš Dvořáček propadl kouzlu mo-
toristického sportu před čtyřmi lety. Roli
diváka brzy vyměnil za pozici fotografa,
ani tím však jeho ambice neskončily. 

Přestože je mladík z městečka Úpice na
Královéhradecku pohybově omezen, neodo-
lal nutkání usednout za volant závodního spe-
ciálu. Na jeho Felicii se již opravuje zejména
kosmetické poškození vozu a bude možno
ovládat ji pouze ručním řízením. 

Právě v těchto dnech Tomáš Dvořáček do-
dělal týmové stránky, kde naleznete veškeré
zajímavosti. www.tdvoracek.webnode.cz

Tomáš Dvořáček, Tomáš Kábrt 

Nejlepšími volejbalistkami Královéhradeckého kraje 

jsou ve svých kategoriích Michaela Vítová a Veronika Krulichová

Dvě hráčky volejbalového oddílu TJ
Červený Kostelec zvítězily ve svých ka-
tegoriích v anketě o nejlepší volejbalisty
a volejbalistky Královéhradeckého
kraje – v mladších žáky-
ních zvítězila Veronika
Krulichová a v juniorkách
není lepší hráčky než Mi-
chaely Vítové.

Slavnostní vyhlášení pro-
běhla za účasti primátora
statutárního města Hradec
Králové MUDr. Zdeňka
Finka a předsedkyně Králo-
véhradecké  krajské organi-
zace ČUS dne 9. března
v kavárně Slávka v Hradci
Králové.

Oběma oceněným hráčkám město Čer-
vený Kostelec děkuje za reprezentaci, gra-
tuluje a přeje hodně sil do tréninku a jejich
dalších sezon.                        Tomáš Kábrt

TJ Červený Kostelec – volejbal

Atletika

Motorsport

Michaela Vítová (druhá zleva) a Veronika Krulichová (čtvrtá zleva)
mezi nejlepšími volejbalisty a volejbalistkami kraje

www.tdvoracek.webnode.cz
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SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

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

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

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

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

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

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

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

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

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

SVATEBNÍ SALON MARČE
Svatební šaty – snubní prsteny – svatební oznámení

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

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

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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

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

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

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

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

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

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

Malířské a natěračské práce
Petr Němec, 605 423 215

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

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

Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené marcipá-
nem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého papíru, 
modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení.

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

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

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

KJ MAX – http://kjmax.cz
Interiéry – kuchyně, vestavné skříně i kancelářský nábytek, 
obložky a dveře, podlahy – koberce, lina, plovoucí podlahy 

a lešení. 
KJ MAX spol. s r. o., Náchodská 393, Velké Poříčí 549 32

Tel. 777 273 501

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR 
na Sokolské 108 (budova bývalého Heliosu)

Možné obory podnikání: Obchod s nepotravinovým zbožím, 
sklady, kancelář, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví, ordinace, 

masérna. Garantujeme nízké nájemné.
Kontakt: 603 560 846, info@rehabilitacnistudio.cz

Nabízím ubytování v chaloupce na polosamotě s kapacitou
8 lůžek, vhodné pro rodiny s dětmi. K dispozici jsou 2 po-

koje, vybavená kuchyň, koupelna, venkovní pergola, malý ba-
zének, parkování na místě. Cena VS 7300 HS 8400 Kč/ týden.

Kontakt H. Řeháková, tel. 603 791 008 

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 zákona č. 320/2015 Sb. www.kominy.euweb.cz

Dobře zaplatím za kapesní a náramkové hodinky, hodiny, ob-
razy, fotoaparáty, lustry, obrazové rámy, pivní lahve, housle,

staré vyznamenání, odznaky, mince, bankovky a jiné. Koupím i
celou pozůstalost. Poradenství i nabídka je zdarma. 

Tel. 605 254 511 p. Hrneček

Drobné malířské a tapetářské práce bytového charakteru
Dana Černá, Horní Radechová 129, tel. 720 643 504

Restaurace NA BOHDAŠÍNĚ nabízí v pátek 8. dubna 2016
v 18 hod. hod. PEČENÁ VEPŘOVÁ KOLENA.

Rezervace tel. 605 180 876

Koupím dům, klidná obl. Kostelce. 777 858 700

DUBEN V MALVÍNĚ 
Antiparazitika za výhodné jarní ceny. Dárek k jednorázovému

nákupu kočka nad 300 Kč a pes nad 500 Kč. Věrnostní 
programy Gourmet, CALIBRA, BRIT CARE, Nutrican, 
Sams field, Fitmin. Stálé nízké ceny, široký sortiment, 

možnost objednání krmiva na přání. 
Novinka: ortopedické pelíšky

Chovatelské potřeby Malvína – proti Penny tel. 737 071 723

www.kominy.euweb.cz
http://kjmax.cz
www.truhlarstvi-marsik.webnode.cz
www.lpg-servis.eu
www.plistilsberna.cz
www.kontejnery-dudek.cz
www.nabytek-penta.cz
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OGAR – jízdní kola
Manželů Burdychových 1230, Červený Kostelec

www: kola-ogar.cz, e-mail: obchod@kola-ogar.cz, 775 733 445
Nabízíme kola Rock Machine 2016, elektrokola Apache, 

odrážedla a cyklopříslušenství.

Pronajmu nebytové prostory – 53 m2 v Č. K. v Sokolské ul.
Vhodné pro podnikání, obchod, kancelář. 

Telefon: 721 949 453.

Pedikúra Klímová v budově Heliosu.
Tel. 728 513 946, 491 465 959

Nabízíme do dlouhodobého pronájmu Pension 65 v Polici
nad Metují. Restaurace, gril - bar, letní zahrádka a ubytování 
5 pokojů celkem 13 lůžek. Volný je i apartmán – byt v pod-

kroví. Přenecháme klientské kontakty, pronájem možný ihned. 
Výše kauce a nájemného k jednání. 

Kontakt: 602 396 109 (737 261 680)

Knihařské práce O. Linhart
Havlíčkova 656, Červený Kostelec

Tel. 728 772 635, 602 177 185

Jan Říha – výroba nábytku
Nově otevřené studio – Sokolská 3, Červený Kostelec

Otevřeno: Po-čt 9–15.30 hod, pá 9–14.30 hod. Po domluvě i
mimo pracovní dobu.

Nabízíme: kuchyně včetně spotřebičů, vestavěné skříně, obý-
vací stěny, dětské pokoje, koupelnový nábytek, kancelářský ná-

bytek, vybavení restaurací, interiérové dveře
Tel. 603 95 44 55, www.riha-truhlarstvi.cz

Nabízíme do pronájmu komerční prostory v centru Ná-
choda v I. a II. NP o celkové rozloze 325 m2 s příslušenstvím.

Cena dohodou. Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci
vhodný pro obchodní a jiné podnikatelské účely s výtahem.
Parkování ve dvoře objektu. Bližší info na tel. 737 261 680.

Zveme vás k sousedům
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Hradec Králové

Benefiční AutiVečer
Středa 13. dubna od 19 hod. – Náplavka
V rámci měsíce autismu Náplvka a Křesadlo HK pořádají be-

nefiční AutiVečer. Výtěžek večera podpoří činnost Křesadla HK,
centra pomoci lidem s PAS, z.ú..

Modrá je barva autismu, přijďte v modré!
Zahrají Yanoir a Cirkus Blues. 
Web: www.kresadlo.cz
Vstupné: 100 Kč

Hronov

Úžasné Divadlo Fyziky: Vidět zvuk, slyšet světlo
Pátek 15. dubna od 18 hod. – Čapkův sál, náměstí ČSA
Lidský sluch je fascinujícím smyslem. Co kolem nás způsobuje,

že slyšíme? ÚDiF si začal hrát se zvukem: „Sluch je téměř nemožné
vypnout. I v odhlučněné místnosti uslyšíme alespoň tlukot našeho
srdce. Vyráběli jsme různé zdroje rámusu, až nás napadlo: mohli by-
chom zvuk vidět? A mohli bychom poslouchat světlo? A teď už
víme, že mohli. Jedná se o naše nejčastěji reprízované vystoupení,
které bylo oceněno na mezinárodní přehlídce Science on Stage.

Vstupenky jsou již v předprodeji v informačních centrech
v Hronově, Č. Kostelci, Náchodě, Polici n. M.  i v Broumově. 

Otevření interaktivního muzea 

chytré zábavy Pod čepicí 

Sobota 30. dubna v 9 hod. – 2. patro bývalé hotelové školy na
aut. nádraží

V první otevírací den se mohou všechny děti těšit na malý dáreček!

Smetanovo trio
Úterý 5. dubna od 19 hod. – malý kulturní sál 
Komorní koncert jednoho z nejprestižnějších českých souborů

současnosti (Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan
Páleníček – violoncello). 

Program
J. Suk, O. Kukal, P. I. Čajkovskij.
Vstupné: 90 Kč (děti do 15 let 50 Kč)

Jawa kolem světa
Středa 27. dubna od 18 hod. – kino na Rychtě 
Jeden muž, jeden stroj a jedna planeta jedním tahem. Osm mě-

síců a téměř 50 000 kilometrů čtyřmi kontinenty v sedle motorky,
na které by většina z vás nejela ani na koupaliště. Tak vypadá ve
stručnosti dobrodružná odysea prvního Čecha, který v sedle mo-
torky objel svět. Bez asistence a sám, bez GPS, za to s pětatřiceti-
letou třistapadesátkou z autoškoly a se stejně starou buzolou z
NDR. 

Jak se s takovou výbavou překonávají pouště Gobi a Ata-
cama, zdolávají pětitisícové průsmyky And, jak se nocuje
v pampě či v džungli, jak se stopují plachetnice na cestu přes
moře, nebo jak přežít tisíce kilometrů bez asfaltu? To všechno
vysvětluje poutavé vyprávění Pavla Suchého, toho prvního mo-
torkáře, který to dal.
Vstupné: 50 Kč

             Rtyně v Podkrkonoší

Horní Rybníky

Cestománie
Sobota 9. dubna od 16 hod. – budova Ob. úřadu v Horních

Rybníkách
XV. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů. Vý-

těžek z akce bude poskytnut Centru pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s. – Raná péče Čechy – poskytovateli sociální služby rané
péče pro rodiny s dětmi se závažným postižením sluchu a na
úhradu školného a základních potřeb indického školáka Daniela
v rámci charitního projektu Adopce na dálku. 

Program
16 hod. Rumunsko – země klášterů a hor, Střípky z Provence,

English Riviera vs. Costa Dorada aneb pobyty za prací
17.30 hod. Raná péče Čechy, Půl roku v Istanbulu, Libanon –

země nejistoty, Jordánsko studijně, odborně a cestovně 
19.30 hod. Divácká soutěž – losování cen, Kiwi trip na Nový

Zéland, Canyoning v Utahu

www.kresadlo.cz
www.riha-truhlarstvi.cz
kola-ogar.cz


19. ro���� Kr�j��� pos��p��� �����í��� �ma��r���h� ��n������h� � �u�����h� ��va�l� Č������ Kos���e� 
�� z� n��� . Z pos���� �� rad�v�� �r�n�v��� o��� �i��� �p����, ��h�� �r��e���� J�rá�k��� V��n���� 

(�ot � ���v�) nad��l� p��� �.

S�u��� �� �e�k�l� � ������ z�����. Z� č��� ������ post������ č���� ���i��� d� � n��� . 
Rados� � pos���� �� �i�ě� n� ����í�� �v�� �� ká�� . F�n�l��� b�� n�k��e� ��lá�l� M�rt � H��n�v�.

St�r� d��r� k���l� �� �r�� J���h� H�ba��, ���r����í�� ������ ��k���k� �i�� , 
k���� �� �e�k��� p� pa�esá�� �e�e�� � d���, k�� k�ž�� � �i�� ��l�n���� �v��� �es��…

Peč�va��l��� ��� U J���b� u�p�řád�� �r� ��� ����n�� ��� 4. ro���� �������� s�u���� 
�� ��� Čl��ě��, ���l�� �� .

O�b���í�� k�žd�� ��� p� ��edst����� ho��� ��� n� r��b�r���� ����n��� . D�má�� s��b�� �����k� � ���� ����� , 
� t�� ��e�p�� ���r�� n� z���� �p��� � p�l����� � �l���n����� k��e�� �es�u����� ��edst����� H��, Sl�v���!

P����� �� „���n�� ��p��ě�� � ��e��v�v��í�� ���� �řá��ls��� � t��� �r�ma�i�k�� k�n�r�nta�� �id��ý�� o�u�� 
� �h�r�k����“. P��jď�� �� ��e��ěd�i� � �e���� 3. ���n� � 17 ho�. d� D�va�l� J. K. T�l�.

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

Pe�� S������� : Po������ Č������ Kos���e�

Fot �: T�má� K���  (St�r� d��r� k���l�), L��k� Vl�k�v� (�eč�va��l��� ��� U J���b�).
�í�� �ot o�r�� � n� w��.�������kos���e�.��

C����� ��l� n� ���iš�� D�va�l� J. K. T�l� � �i���� �1 s�u����í�� ���. O� ����� �� �� ���v� – �r�n�v��� s��b�� 
� ���i�� V��n��k�, D�� ���e� � pod��� ���i�ť��ý�� o��� ����, D�va�l� E��� P�r���i�� � Pl�� S���n���r� 

� n�v��y�ž�vš�� ��va����í�� � A�����j�, �vat� Ni�u�!

M���k� Rud�lf�v�: ��� n����

Fot �: Iv� Mi�k�� , �í�� �ot o�r�� � n� w��.�������kos���e�.��



Ti����� s�r�n�: : St�r� d��r� k���l�! Hr� n��� nas�ud�v�n� ��va������ s��b���� �A �A�U �u�� 
�í� ������� � �e���� 3. ���n� o� 17 ho�. � D�va��� J. K. T�l�. 
Fot �: T�má� K��� 
S����� � d���� čás�� s�r���: Z��v� – g���� � �ěst��� ���h���� (�ot �: �r���� ���h����), 
19. ��va����� �es��v�� �� z� n��� (n� ������ j�r���ř��� s��b��, �ot �: Iv� Mi�k��), 
� �i��� ���b����k� � Čl��ě��, ���l�� �� �� b�j�v�l� � �eč�va��l���� d��� (�ot �: L��k� Vl�k�v�)
Za��� s�r�n�: N��ěs�� � ��v��������k���� Č������� Kos��l�� .
Fot �: �r���� L��i�� Pe�i�h�n�

�ERV�����ST�LE��Ý �P�A����J

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů. Spolupráce Kateřina Macková, Sylva Pavlíková.
Fotografi e Tomáš Kábrt, Jaroslav Kordina ad.
Grafi cká úprava Tomáš Kábrt a Matěj Bort.
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 734 313 590, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, Twitter: @cervenykostelec
Vychází 1× měsíčně v nákladu 4000 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje byla 15. března, datum vydání 1. dubna.
Uzávěrka zpravodaje na květen je stanovena na 15. dubna!
Kontaktní informace v QR kódu

Zrcátko měsíce
Radnice informuje
Společenská kronika

Kalendárium akcí
Sport
Knihovna
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