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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Základní umělecká škola Červený Kostelec a SRPDŠ při ZUŠ Červený Kostelec pořádaly 7. února 2019 zdařilé představení.

V Divadle J. K. Tyla program žáků tanečního oboru „PODOBY LÁSKY“ …co vše můžeme mít rádi.

Žáci program připravili v choreografii Blanky Rejholdové, Zuzany Zítkové a Jany Faltové. 

Diváci, kteří do posledního místečka zaplnili hlediště divadla, ocenili všechna vystoupení vydatným potleskem. Foto: Jiří Mach
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RADNICE INFORMUJE

Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Město Červený Kostelec, náměstí T.
G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kos-
telec nabízí k pronájmu tábořiště Špinka.

Jedná se o pronájem tábořiště Špinka -
nemovitost v k. ú. Olešnice u Č. Kostelce
par.č. 438 budova recepce a příslušenství
umístěné na par.č.606/1.

Nabídka musí obsahovat základní údaje
o uchazeči, výši nabídky nájemného (uvá-
dějte v Kč za rok) a podnikatelský záměr. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou s předpokladem  od 1. 4. 2019.

Nejpozději do 4. 3. 2019 do 12.00 hod.
poštou, osobně na majetkový odbor, č. dveří
12 v zalepené obálce s nápisem „Pronájem tá-
bořiště Špinka“. Kontakt: petru@mestock.cz.
S výsledkem budete seznámeni 12. 3. 2019.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout
všechny předložené nabídky či výzvu zrušit.

Neúplné nabídky budou vyřazeny!
Pověřené osoby zadavatele: Jana Petrů,

majetkový odbor, tel. 491 467 518

Pronájem tábořiště

Připomínáme všem občanům, že za
svoz odpadů z domácností v tomto roce
je nutné zaplatit poplatek do 31. března
2019. Po tomto datu ti, kteří nebudou
mít vylepenou na popelnici či kontej-
neru platnou známku na r. 2019, nebu-
dou obsluhováni.

Platbu je možno provést v pokladně
MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň
vydána známka dle sjednané četnosti
svozu, svozový kalendář a samolepka
označující, co vše do popelnice nebo kon-

tejneru nepatří, co lze dále vytřídit. Pokud
zaplatíte poplatek složenkou nebo převo-
dem na číslo účtu 9005-1428551/0100,
dostanete známku rovněž na pokladně
MěÚ po předložení dokladu o zaplacení.
V platbě je nutné uvést variabilní symbol,
který je uveden na složence, která vám
byla zaslána do vaší poštovní schránky,
nebo vám ho sdělí na pokladně MěÚ. 

Na pokladně MěÚ můžete poplatek za-
platit také platební kartou.

Štěpán Křeček

Poplatek za odpady jen do konce března

Na podzim roku 2018 ukončil na vlastní
žádost svou činnost dosavadní městský ar-
chitekt. Byla ustavena pracovní skupina,
která přichystala výběrové řízení. Pří-
pravy byly konzultovány s Českou komo-
rou architektů a členové této instituce Ing.
arch. Stašek Žerava a Ing. arch. Václav
Zůna budou také členy výběrové komise.

Městský architekt bude partnerem naší sa-
mosprávy – vedení města, rady, komisí – ze-
jména v oblasti rozvoje města a péče o kvalitní
řešení veřejných prostranství. Bude do záměrů
města vstupovat jako člověk s odborným a ne-
závislým pohledem. Bude nápomocen při
zpracování zadávacích podmínek významných
projektů nebo při pořádání architektonických
a urbanistických soutěží. Bude sám přicházet
s iniciativou na zlepšení kvality veřejného pro-
storu. Očekáváme od něho pomoc při zapojo-
vání občanů do řešení důležitých investičních
záměrů či zajišťování osvětových aktivit zamě-
řených na kvalitní architekturu. Aby se zabrá-
nilo možnému střetu zájmu, nebude městský
architekt na území města projektovat ani pro
město, ani pro soukromé investory. Přejme si,
aby se nám podařilo do této důležité pozice
najít člověka, který bude odborně i lidsky ná-
pomocen samosprávě při úsilí o stále větší kva-
litu našeho společného města.

Jiří Regner, místostarosta

Červený Kostelec
bude vybírat 
nového architekta

Vážení občané našeho města,
opět si dovoluji pomocí tohoto úvodního

článku našeho zpravodaje vám poskytnout
aktuální informace.

Únor byl tradičně měsícem rekapitulace
minulého roku a zároveň měsícem příprav
nové stavební sezony. Během února jsem
navštívil celou řadu spolků a rád jsem na
členských schůzích zaznamenal bohatou
spolkovou činnost. Jsem rád, že je v našem
městě tak pestrá nabídka zájmových čin-
ností a moc mě těší, že zavedený dotační
program spolkům opravdu pomáhá.
O městských dotacích pro volnočasovou
činnost na tento rok jsme rozhodovali
v radě a zastupitelstvu města, které se ko-
nalo 28. 2. 2019 (po uzávěrce zpravodaje).
Z tohoto důvodu vám konkrétní informace
o rozhodnutých dotacích sdělíme v dalších
vydáních zpravodaje.

Co se týká příprav stavební sezony, pro-
běhla některá výběrová řízení na dodava-
tele staveb. Rozšíření sběrného dvora bude
provádět společnost Aquatest a.s. v termínu
od 1. 5. do 15. 8. 2019, modernizaci soci-
álek v kempu Brodský bude do konce mě-
síce března provádět firma Delta Velké
Poříčí s.r.o., opravu krovů a stropů Domku
B. Němcové bude od září do poloviny pro-
since zajišťovat Odolovská stavební s.r.o. 

V brzké době bude uvedeno do provozu
nové vozidlo městské policie, nové vozidlo
a starší bagr na místním hospodářství. 

Na počátku měsíce března budeme znát
případného zhotovitele rekonstrukce inte-
riéru malého sálu divadla, a pokud půjde
vše dobře, v polovině dubna bychom mohli
znát zhotovitele rekonstrukce Jiráskovy
ulice. Následně bude svoláno veřejné se-
známení s etapami a harmonogramem
stavby včetně objízdných tras atd. O přes-
ném termínu vás budeme informovat. 

Dále jsou vybráni dodavatelé oprav
městských bytů, dále dodavatel opravy bu-
dovy knihovny a klubovny na Bohdašíně.

Také probíhá intenzivní komunikace s do-
davatelem projektové dokumentace akce
“Veřejné prostranství mezi školami” a také
pokročila dokumentace pro fotbalové zá-
zemí včetně tribuny. 

Připravujeme zadání pro studii revitali-
zace parku A. B. Svojsíka a zadání pro stu-
dii tělocvičny při ZŠ V. Hejny. Věřím, že
se nám vše naplánované podaří řádně roz-
běhnout, i když to mnohdy není jednodu-
ché.

Rád bych pomocí tohoto článku poděko-
val organizátorům 22. ročníku divadelního
festivalu. Děkuji městskému kulturnímu
středisku a DS NA TAHU za obětavý pří-
stup a organizaci této tradiční kulturní akce. 

V závěru bych rád poděkoval všem
představitelům kosteleckých spolků za to,
že naše město má tak pestrý a bohatý spol-
kový život, jak jsem již několikrát psal.
Dle mého názoru je právě spolková činnost
duší města a jsem moc rád, že je nám dobře
na duši.

Přeji všem čtenářům tohoto zpravodaje
hezký začátek jara, hodně slunce, dobré ná-
lady a ať se vám dobře daří.

S úctou  
Rostislav Petrák, starosta města
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Město Červený Kostelec nabízí fyzickým osobám, fyzic-
kým podnikajícím a právnickým osobám službu střežení ob-
jektu prostřednictvím Pultu centrální ochrany (PCO), který
je zajišťován Městskou policií Červený Kostelec. 

PCO provozuje město od r. 1996 a je účinným nástrojem pre-
vence kriminality. Uvedená služba je zpoplatněná, k dispozici je
v pracovní dny od 18 do 6 hodin, SO+NE a svátky nepřetržitě.

V případě zájmu podá bližší informace p. Boháček nebo
p. Pilát na emailu: pco@mestock.cz

Michal Škoda, velitel MP

Dodatek k encyklopedii 
Vážení spoluobčané, na základě výzvy, která byla otištěna

vloni v Červenokosteleckém zpravodaji, jste měli možnost poslat
podněty k doplnění Encyklopedie osobností Červeného Kostelce.

Tímto bych rád poděkoval všem, kteří tak učinili a jména osobností,
vč. jejich životopisů, mi zaslali. Díky pomoci se podařilo v dodatku
uveřejnit dalších 16 osobností a opravit některé nepřesnosti a chyby
v původní encyklopedii. Od začátku března 2019 si budou moci
všichni, kteří vlastní Encyklopedii osobnosti Červeného Kostelce, vy-
zvednout zdarma tento doplněk v papírnictví Ivín, infocentru u pana
Romana Kejzlara a v městském kulturním středisku. Touto cestou bych
rád poděkoval radě města za financování vydání tohoto dodatku. 

Richard Švanda, autor encyklopedie  

Město Červený Kostelec 
nabízí službu střežení objektů

Na 4. plese města Červený Kostelec byly oceněny osobnosti
Na 4. městském plese Červeného Kostelce

ocenil starosta Rostislav Petrák s místosta-
rostou Jiřím Regnerem červenokostelecké
rodáky, kteří svou činností přispívají k dob-
rému jménu našeho města. 

Na ocenění byli vybráni – Miroslav Čer-
mák za oblast kultury, Karel Sedláček za ob-
last sportu a manželé Šislerovi za péči o děti
a mládež. 

V průběhu večera bylo možné zhlédnout ně-
kolik tanečních vystoupení. Nedílnou součástí
plesu byla také soutěž o hodnotné ceny. K tanci
a poslechu hrála hudební skupina Geny a pro-
gramem provázela Jana Házová.

Medailonky oceněných osobností:
Miroslav Čermák

Miroslav Čermák se narodil 30. září 1932,
v loňském roce mu tedy bylo 86 let.

Miroslav Čermák začal pracovat v divadel-
ním souboru v roce 1955 jako pomocný mas-
kér a od roku 1959 byl jediným maskérem
a vlásenkářem červenokosteleckého souboru.
Kromě práce v domovském souboru vypomá-
hal a předával své zkušenosti v souborech
v Hronově a Náchodě. Jeho maskérského
a vlásenkářského umění využívaly kromě
ochotnických souborů také policejní a hasič-
ské složky při výchovných akcích.

Během své samostatné maskérské činnosti
pracoval na 83 inscenacích, což dohromady ob-
náší úctyhodných 617 představení. Do těchto
čísel nejsou započítány inscenace a představení
dětského souboru a ty, kdy spolupracoval
s okolními soubory na jejich inscenacích, jako
např. v Hronově na Lucerně a v Náchodě na
Hrátkách s čertem. Jeho práce na údržbě a vy-
tváření nových paruk je opravdu nevšední
a mnohdy do ní vkládal i své vlastní úspory.

Miroslav Čermák je dlouholetým členem
divadelního výboru a přes zdravotní potíže
občas ještě pracuje v souboru, a když je po-
třeba, i jako herec.

Práce maskéra a vlásenkáře je v současné
době téměř vymírající amatérskou divadelní

profesí, a tak se Miroslav Čermák řadí mezi
významné osobnosti našeho města i díky
tomu, že se snaží zaučit další maskéry a vlá-
senkáře doma i v okolí.

Karel Sedláček 
Karel Sedláček alias „Zlej Kája“, se naro-

dil 17. února 1979. Jak říká jeden z šipkař-
ských webů, Karel je „synonymem šipek
v České republice“. „Je to borec,“ pokračuje
oficiální text, „který neustále přepisuje historii
tohoto sportu a přidává nové a nové zářezy na
pažbu svých úspěchů.“

Rok 2018 byl tím nejvydařenějším ze všech.
V září se Karel Sedláček stal prvním českým
hráčem, který si zahrál evropskou tour organi-
zace PDC v nizozemském Maastrichtu. A co
víc, nedlouho poté zvítězil ve východoevrop-
ské kvalifikaci a v prosinci si zahrál na nejpres-
tižnějším turnaji planety: světovém šipkařském
šampionátu organizace PDC v Londýně. Zde
bohužel vypadl v prvním kole.

Shrňme však nyní největší úspěchy jeho
kariéry, pro lepší přehlednost radši pomocí
výčtu. Vyjma těch dvou loňských to tedy byla
premiérová česká účast na mistrovství světa
BDO v anglickém Lakeside. Dvojí reprezen-
tace České republiky na mistrovství světa
dvojic organizace PDC v německém Frank-
furtu nad Mohanem. První české vítězství na
MAJOR turnaji organizace BDO, a to v an-
glickém Blackpoolu. Vítězství na Czech open
v Praze v konkurenci 700 českých i světových
hráčů. Čtyři tituly mistra republiky. Pět vítěz-
ství v českém poháru v řadě.

A tak bychom mohli pokračovat dále.
Teď je vám již jistě jasné, že na Bohdašíně

bydlí člen nejužší šipkařské světové špičky.
A velký sympaťák k tomu. Karel Sedláček!

Manželé Šislerovi
Marta Šislerová, rozená Langrová

Marta Šislerová se narodila 7. července
1938 v Červeném Kostelci a pracovala jako
zásobovačka v ČKD Hronov. Její otec Stani-

slav Langr byl 28. dubna 1943 zatčen kvůli
účasti v odboji a 20. září 1944 v Drážďanech
popraven. Dodnes se po něm jmenuje jedna
z ulic v Červeném Kostelci.

Se skautingem se Marta Šislerová sezná-
mila v dětském věku, když v roce 1945 vstou-
pila do 3. dívčího oddílu. Se svým manželem
Ladislavem se podílela na obnově skautingu
po roce 1968 a 1990. V roce 1968 vedla dru-
žinu motýlů, kde měla každá členka přezdívku
podle motýla. Marta Šislerová si říkala Admi-
rál – podle motýla babočky. V letech 1993 až
2004 vedla spolu s manželem Ladislavem
skautské středisko.

Ladislav Šisler
Ladislav Šisler se narodil 15. října 1938

v Hradci Králové. Pracoval jako konstruktér
postupně v Praze a ve Žďáru nad Sázavou
a v roce 1962 se přestěhoval do Červeného
Kostelce, kde pracoval v Elitexu.

Zapojil se do městské dechové hudby
jako trumpetista. Jeho další zálibou byl vo-
lejbal, jemuž se věnoval téměř 40 let.

V roce 1968 se ujal vedení 2. oddílu skautů.
V letech 1993 až 2004 vedl skautské středisko.
Po roce 2004 se nadále aktivně účastnil čin-
nosti skautské organizace jako člen střediskové
rady, kronikář a vedoucí oddílu dospělých. Zí-
skal skautskou přezdívku Děda.

Město děkuje štědrým partnerům plesu, a to
Saar Gummi Czech s.r.o., Albi Česká republika
a.s., Semet s.r.o., Boltjes s.r.o., Izomat s.r.o., BA-
TIST Medical a.s., Transport & Spedition Vol-
hejn s.r.o., MG ITALY CZECH DIVISION
s.r.o., Saviotechnics s.r.o., Galček s.r.o., Kavárna
a pražírna kávy Červený Kostelec, P+P Pavel
Plíštil, Fortica - velkoobchod s nářadím, Sorges
s.r.o., OD Impro, Benet v.o.s., O.K. Stavební
s.r.o., Restaurace Divadlo, Entaze s.r.o., MÁSTR
s.r.o., Melichar CZ s.r.o., pekařství Geisler, Luko
s.r.o., DLNK s.r.o., kovovýroba Oldřich Mallat,
Pivovar Primátor a.s., Tiskárna Šimek, květinář-
ství Slunečnice.
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Město Červený Kostelec zajišťuje ve spo-
lupráci s partnery pro své občany systém na-
kládání s komunálním odpadem a dalšími
odpady na svém území, který spočívá pře-
vážně ve sběru a odvozu tohoto odpadu a také
v provozování sběrného dvora odpadů.

Sebrané množství odpadů za rok 2018
• Směsný komunální odpad – netříděný zbyt-

kový odpad z popelnic a kontejnerů, ze sběrného
dvora a jiných způsobů sběru: 1311,4 tuny,

• Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr:
160,6 tuny, z toho 16,6 tuny čirého skla

• Plasty – žluté kontejnery a sběrný dvůr:
163,6 tuny,

• Nápojový karton – červené pytle uložené do
žlutých kontejnerů a sběrný dvůr: 2,5 tuny,

• Papír – modré kontejnery, výkupna odpadů
Pavel Plíštil, sběrný dvůr a školy: 274,8 tuny,

• Kovy – sběrný dvůr, výkupna odpadů Pavel
Plíštil a ostatní způsoby sběru: 388,9 tuny,

• Nebezpečné odpady – sběrný dvůr a ostatní
způsoby sběru: celkem za všechny druhy: 8,5 t,

• Objemný odpad – sběrný dvůr a jiné způ-
soby sběru: 88,4 tuny,

• Pneumatiky – sběrný dvůr: 15,7 tuny,
• Stavební odpad (stavební suť a jiné stavení od-

pady) – sběrný dvůr a jiné způsoby sběru: 55,8 t,
• Uliční smetky: 88,7 tuny,
• Biologicky rozložitelný odpad rostlinného

původu (různé způsoby sběru):  511,9 tuny,
z toho odpad shromážděný na ČOV: 328,7 tuny.

Zpětný odběr použitých elektrozařízení
Zpětně bylo odebráno: 
• 64 ks plochých televizorů a počítačových

monitorů (CRT tv a monitory se neevidují)
• 18 kontejnerů Miniwin (malé spotřebiče)

(6,1 tuny),
• 10 kontejnerů WINTEJNER (velké spotře-

biče) (29,6 tuny),
• Přenosné baterie (134 kg),
• Ostatní elektrozařízení (2,8 tuny).
Celkem se sebralo 38,7 tuny použitých elek-

trozařízení a 64 plochých televizorů a monitorů,
což je více než v roce 2017.

Jenom prostřednictvím barevných kontejnerů
na veřejných prostranstvích se podařilo sebrat
v roce 2018 63,6 tuny papíru, 152,0 tuny plastů,
144,0 tuny skla, 2,3 tuny nápojového kartonu
a 6,1 tuny drobných použitých elektrospotře-
bičů. Do kontejnerů na textil pro humanitární
účely na různých místech po Červeném Kostelci
lidé odložili 37,5 tuny textilu. Dalších 15,7 tuny
textilu bylo odevzdáno do sběrny textilu vždy
v první sobotu v měsíci na autobusovém nádraží
provozovanou Diakonií Broumov. Vytříděných
odpadů vhodných k recyklaci přibývá.

Jaká množství odpadů se podařila shromáždit
v roce 2018 ve sběrném dvoře odpadů, je možné si
přečíst v předchozím únorovém čísle zpravodaje.

Velký podíl ve sběru odpadů mají všechny

červenokostelecké školy. Papíru se podařilo se-
brat 40,5 tuny.

Během roku 2018 se v odpadovém hospodář-
ství města toho událo poměrně dost. Od ledna
2018 se podařilo dohodnout se svozovou společ-
ností na zvýšení frekvence svozu vytipovaných
kontejnerů na papír. Některé modré kontejnery se
již tak svážejí 2 x za týden, což vedlo ke zvýšení
čistoty kontejnerových stanovišť. U některých
stanovišť s kontejnery byla upravena zpevněná
plocha na kontejnery a zřízena nebo rekonstru-
ována ohrádka ke zvýšení vzhledu celého místa,
hlavně na vytíženém stanovišti kontejnerů na
autobusovém nádraží. V polovině roku 2018
došlo k obměně starších dožívajících kontejnerů
za nové, zvláště kontejnerů na sklo. Došlo ke zří-
zení jednoho zcela nového kontejnerového stano-
viště, a to ve Lhotě v ulici Na Výsluní. Dále došlo
k rozšíření počtu modrých kontejnerů na papír
a žlutých na plasty. Výměny kontejnerů je možné
provádět ve spolupráci se společností EKO-
KOM, a.s.. V roce 2018 evidujeme také jedno to-
tální zničení kontejneru na papír žhářem. Toto
bylo řešeno ve spolupráci s policií.

V květnu 2018 pan starosta na půdě kraj-
ského úřadu v Hradci Králové převzal cenu za
1. místo v soutěži obcí Královéhradeckého kraje
ve třídění odpadů Čistá obec za rok 2017 v ka-
tegorii obcí nad 2000 obyvatel. Toto je největší
úspěch Červeného Kostelce týkající se odpadů
v historii. Ocenění v soutěži na prvním místě
bylo dosaženo hlavně díky vám občanům, kteří
se snažíte řádně třídit svůj odpad. Město také za
umístění v soutěži obdrželo finanční odměnu
70.000,- Kč, za kterou bylo mimo jiné postaveno
ohrazení stanoviště kontejnerů na autobusovém
nádraží ke zlepšení jeho vzhledu a zachování
čistoty prostranství. 

Od července 2018 je možné v Červeném
Kostelci sezónně bioodpad rostlinného původu
svážet prostřednictvím k tomu určených speci-
álních popelnic s popisem BIO přímo z domác-
ností. Tuto službu provádí pro město svozová
firma a využilo ji několik domácností. Za rok
2018 se tak nashromáždilo 4,6 tuny bioodpadů,
které jsou dále využity ke kompostování. I v roce
2019 tuto službu bude možné si objednat a svoz
BIO popelnic bude prováděn každou sudou so-
botu od května do října 2019.

Během roku 2018 došlo dále ke zpracování
a schválení zcela nového provozního řádu sběr-
ného dvora odpadů a jeho havarijního plánu. Ke
konci roku 2018 se vedla řada jednání o způso-
bech svozů a nakládání s odpady od roku 2019.
Došlo k upřesnění pytlového způsobu sběru od-
padů zvláště od rekreantů a další věci, např. za-
vedení dvouměsíčních svozů směsných
komunálních odpadů z popelnic. Zastupitelstvo
města v prosinci 2018 schválilo dvě nové obecně
závazné vyhlášky týkající se nakládání s odpady
a poplatku za komunální odpad. 

Probíhala a stále probíhá řada jednání se svo-
zovou firmou a dalšími partnery ohledně zlep-
šení kvality svozu zvláště směsného, ale také
tříděného odpadu. Také poměrně dost jednání
proběhla ohledně využívání a odstraňování bio-
odpadů a nebezpečných odpadů. Nelehká jsou
jednání zvláště o cenách, které se zúčastňují pře-
vážně páni starosta nebo místostarosta. Snažíme
se okamžitě reagovat na vaše podněty na opo-
menutou a nevyvezenou popelnici nebo kontej-
ner. Děkujeme za všechna upozornění. Podílíte
se tím na zlepšení kvality svozu odpadů.

Stojí také za zmínku kuriózní situace ze za-
čátku roku 2018, kdy jedna paní vhodila do kon-
tejneru na textil spolu s oděvy také peněženku
s doklady a klíče od bytu a vozu. I to se stává.
Naštěstí se podařilo vše najít.

Z připravovaných věcí je nutné zmínit, že
v druhé polovině 2019, pokud dopadne dotace,
budou k dispozici kompostéry pro občany, kteří
v roce 2018 o ně projevili zájem. Kompostérů se
bude pořizovat 460 ks, a zda dotace dopadne,
budeme vědět v dubnu. Toto přispěje ke zlepšení
nakládání s bioodpady ve městě. V roce 2019
také dojde k rozšíření počtu kontejnerů na po-
užitý textil pro humanitární účely o 1 ks a tento
kontejner bude umístěný na Koubovce.

Ve sběrném dvoře odpadů máme záměr během
roku 2019 zavést zpětný odběr jedlých tuků
a olejů, které mnohdy zbytečně končí v kanali-
zaci. Tyto oleje a tuky se ve sběrném dvoře již sbí-
rají, i když ne v režimu zpětného odběru. Město
v současné době musí za jejich likvidaci platit.

V první polovině roku 2019 chceme také
upravit a rekonstruovat stanoviště pro odkládání
pytlů na směsný komunální odpad v rekreační
oblasti Špinka.

Ve městě tak již je kromě sběrného dvora od-
padů možnost odevzdat plasty a nápojový karton
do 85 žlutých kontejnerů, sklo do 52 zelených
kontejnerů, papír do 34 modrých kontejnerů
a použitá drobná elektrozařízení do 7 červených
kontejnerů na veřejných prostranstvích. Textil
můžete odevzdat do 2 kontejnerů na textil
a obuv. Během roku 2019 máme záměr zvyšovat
podle potřeby frekvenci svozů kontejnerů a ne
další navyšování jejich počtu.

Z investičních akcí dotýkající se odpadového
hospodářství je připravováno rozšíření kapacity
sběrného dvora odpadů, zvláště o sběr biood-
padů. Množství odpadů ve sběrném dvoře se tím
neplánuje navýšit. Mělo by dojít ke zvětšení plo-
chy pro manipulaci se shromažďovaným odpa-
dem. Stále je záměr rekultivace bývalé skládky
odpadů na Bohdašíně. Tam je problém, že zatím
ne všechny pozemky bývalé skládky jsou ve
vlastnictví města.

Finance
Provozní běžné náklady systému nakládání s od-

padem v roce 2018 činily 6.170 tis. Kč. Z toho pro-

Děkujeme, že třídíte odpad - statistika za rok 2018
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje

sběrný dvůr odpadů pro odkládání
a shromažďování komunálních a dalších
odpadů od svých občanů. 

Základní informace o sběrném dvoře od-
padů je možné zjistit na internetových strán-
kách města nebo u obsluhy sběrného dvora.

Seznam všech sbíraných odpadů je zveřej-
něn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste
do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepřivá-
želi odpad, který do sběrného dvora nepatří.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude při-
jatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy obsluha
dvora. Příjem odpadů se řídí provozním řádem
dvora. Nedostatečným vytříděním odpadů vzni-
kají městu další problémy, jako je např. až od-
mítnutí převzetí těchto odpadů obchodními
partnery, kteří podnikají v odpadovém hospo-
dářství, se kterými město spolupracuje. Zby-

tečně dochází i ke zvyšování nákladů na provoz.
Sběrný dvůr slouží jen občanům města Čer-

vený Kostelec. Není určen podnikatelům
a právnickým osobám. Na vybudování 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 totožnost dokladem.
Každý odpad musí být nejdříve zvážen, než je
odložen na určené místo ve sběrném dvoře. Při
předávání odpadů je nutné dodržet pokyny ob-
sluhy sběrného dvora.

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

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na březen 2019

Po    13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

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

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2019:
15. března 2019 
12. dubna 2019
17. května 2019 
14. června 2019

Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE
vozní náklady sběrného dvora činily 450 tis. Kč.
Ostatní náklady na sběrný dvůr činily 561 tis. Kč.
Provozní běžné příjmy systému nakládání s odpa-
dem v roce 2018 činily 5.013 tis. Kč. Z toho pro-
vozní příjmy sběrného dvora činily 78 tis. Kč.
Příjmy z poplatku za odpady od občanů činily 3.626
tis. Kč. Různé příspěvky za třídění a sběr odpadů
činily 1.385 tis. Kč. Ostatní příjmy činily necelých
1 tis. Kč. Náklady převýšily příjmy. Rozpočet města

na rok 2018 s tím počítal. Koho zajímá srovnání
s rokem 2017, ať si vyhledá rok starý zpravodaj. Pro
rok 2019 se výše poplatku za odpad vybíraných od
občanů musela bohužel navýšit. 

Přestože dochází ke zpřísňování legislativy
a také se stále zpřísňují podmínky pro získání
různých příspěvků za třídění a sběr odpadů, sna-
žíme se nejen zachovat, ale i rozšiřovat možnosti
této služby (provozování systému odpadového

hospodářství města) pro vás, při zachování udr-
žitelné ceny (poplatku za odpad). Odměnou pro
všechny občany našeho města je stále se zvyšu-
jící podíl vytříděných odpadů na celkovém
množství odpadů. V roce 2018 to bylo vidět
zvláště na množství tříděných odpadů v barev-
ných kontejnerech po městě. Pomáháte tím zlep-
šovat životní prostředí a čistotu našeho města.

Štěpán Křeček

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město n Metují. 
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

2. 3. a 3. 3. MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407, Náchod
491 427 603

9. 3. a 10. 3. MDDr. Martin Kyselý – Frydent s.r.o.
Rokolská 123, Nový Hrádek, 495 217 195

16. 3. a 17. 3. MUDr. Jana Malíková, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, 491 428 885

23. 3. a 24. 3. MDDr. Jan Petřík – P3K DENTAL s.r.o.
Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod, 724 086 199

30. 3. a 31. 3. MUDr. Eliška Pištorová, Komenského 72, Nové
Město nad Metují, 491 472 923

Svazek obcí Jestřebí hory aktivně podporuje cestovní ruch
v regionu. Jedním ze způsobů, jak tak činí, je tvorba nebo do-
tisk již vytvořených a osvědčených propagačních materiálů.
V letošním roce provedl aktualizaci a dotisk dvou map. Jednalo
se trhací a skládací mapy.

Trhací mapa je k dostání ve formátu A3 v papírové formě.
Z jedné strany naleznete mapu Svazku obcí Jestřebí hory a na druhé
straně najdete seznam ubytovacích a stravovacích zařízení spolu se
základními údaji o obcích ve svazku. „Trhací mapa je ideálním spo-
lečníkem na výlety po regionu. Je přesná, a přesto nezabere hodně
místa. Díky papírové formě se dá jednoduše složit do kapsy.“ řekl
Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory.

Skládací mapa představuje území Svazku obcí Jestřebí hory
o něco víc podrobněji. Druhá strana této mapy informuje o obcích
svazku a najdete zde i několik turistických tras pro inspiraci kam
vyrazit na výlet.

Obě mapy jsou turistům poskytovány zdarma a můžete je získat
na obecních úřadech jednotlivých členských obcí Svazku obcí Jes-
třebí hory nebo v Informačním centru v Malých Svatoňovicích. 

www.jestrebihory.net
Markéta Demešová

Svazek obcí Jestřebí hory

Aktualizace a dotisk map
Svazku obcí Jestřebí hory
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PRAKTICKÉ INFORMACE

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pletaře/ku – Nástup možný ihned
Práce pletaře, pletařky na maloprůměrových ponožkových pleta-
cích strojích ve dvousměnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák.
Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-
nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, e-mail: 
benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

Nabídka zaměstnání
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

Operátor/ka gumárenské výroby – mzda 33 000 až 35 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

Kontakty: www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

EDUMED s.r.o.
Do naší privátní ambulance v Červeném Kostelci přijmeme 
ZDRAVOTNÍ SESTRU.
Nabízíme zajímavou práci a platové ohodnocení, pracovní smlouvu
na částečný úvazek. 
Požadujeme středoškolské vzdělání, spolehlivost, empatii, vlídnou
komunikaci a týmového ducha.
Pro více informací nás kontaktujte Jitku Hejzlarovou
mobil: +420 604 922 814; e-mail: jh@edu-med.cz

Trees, s.r.o. Červený Kostelec
Provozní kavárny
Hledáme provozního do naší zahradní kavárny v Červeném Kos-
telci. Nabízíme poctivou práci v úžasném prostředí naší zahrady s
bohatým kulturním přesahem. Spoluúčast na hospodaření provo-
zovny. Naše kavárna nabízí fairtrade kávu, bioprodukty, kosmetiku
a další poctivé regionální produkty. V sezóně sklízíme denně čer-
stvou zeleninu a bylinky z naší zahrádky. Požadujeme zkušenosti
s vedením provozovny, ekonomické znalosti a zodpovědný a pozi-
tivní přístup. Ztotožnění se s naší firemní identitou.
Kavárník
Hledáme kavárníka, baristu na plný úvazek.  Doplňujeme náš ka-
várenský tým v Trees, a proto možná hledáme právě tebe. Požadu-
jeme od tebe chuť se učit, nadšení pro práci, příjemné vystupování
a hlavně spolehlivost. Samozřejmě pokud již máš nějakou zkuše-
nost z kavárenského provozu, budeme jedině rádi, a pokud ne, vše
potřebné tě rádi naučíme. Pokud tě tato práce baví, můžeme ti na-
bídnou příjemné prostředí provoněné kávou a hlavně pohodový
tým.
Paní na úklid
Hledáme paní na úklid našich prostor kavárny a zahradnictví. Práce
na jeden den v týdnu pro pečlivé a spolehlivé. Rádi bychom dali
příležitost i těm, kteří mají sníženou pracovní schopnost, nebo
lidem v důchodu či na mateřské dovolené. 
Zahradník / stavební dělník
Do naší realizační party v Červeném Kostelci hledáme posilu. Na-
bízíme rozmanitou stavebně zahradnickou práci na úrovni s mož-
ností osobního růstu. Za spolehlivost a pracovitost nabízíme dobré
platové podmínky. Požadujeme vztah k oboru a předchozí zkuše-
nosti budou vítány. 
Podrobnější informace poskytne: Petr Pacák, tel. 736 480 480
Vaše životopisy zasílejte na: pacak@trees.cz

MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o. 
hledá do své provozovny v průmyslové zóně Stolín uchazeče na
tyto pozice:
Operátor výroby - obsluha extrudérů
Náplň práce: příprava a obsluha strojů na vyfukování fólie, plnění
stroje materiálem, seřizování parametrů, kontrola, evidence a balení
hotových produktů. Průměrná mzda po zapracování 35 000 Kč.
Elektrikář/údržbář s vyhláškou č. 50/1978 Sb.
Náplň práce: Zapojování elektrických zařízení, výměna stykačů,
elektrické rozvody + práce na technickém úseku: údržba strojů, pří-
prava strojů k výrobě, kontrola motorů - případně výměna uhlíků,
ložisek, atd. Nástupní mzda 28.000 Kč.
Procesní manažer/inženýr kvality
Náplň práce: návrh technologických postupů (tvorba manuálů a ča-
sových norem), odpovědnost za proces kontroly kvality, kontrola
dodržování norem ISO 9001, řešení auditů a reklamací.
Požadujeme: SŠ/VŠ technického směru, anglický jazyk na středně
pokročilé úrovni, praxe na obdobné pozici, organizační a komuni-
kační dovednosti. Nástupní mzda 40.000 Kč
Nabízíme práci v zázemí rodinné firmy s 20letou tradicí, zajímavé
platové ohodnocení, po zapracování platový růst, až 25 dní dovo-
lené, stravenky.
Životopisy můžete zasílat na prace@mgitaly.cz

Saviotechnics
Česká firma náležející do nadnárodní skupiny Savio Group, Italy.
Saviotechnics se zaměřuje na vývoj produktů, výrobu dílů, kom-
ponentů a kompletaci strojních celků pro textilní strojírenství.
Pro středně velkou pobočku nadnárodní společnosti hledáme kan-
didáta na pozici
FINANČNÍ ŘEDITEL
Náplň práce: vedení oddělení finanční a mzdové účtárny, contro-
lingu a IT, plánování, reporting vypracování firemní roční závěrky,
spolupráce s daňovými poradci a auditory, zajištění kontaktu s ban-
kami a úřady, spolupráce na úrovni koncernu, zodpovědnost za au-
dity a daňová přiznání.
Požadujeme: VŠ ekonomického zaměření podmínkou, minimálně
5 let praxe ve výrobní společnosti, praxe s vedením týmu, ŘP sk.
B, aktivní znalost AJ, MS Office – důraz na Excel, praktická znalost
účetních, daňových a mzdových zákonů a předpisů.
Kontakt: Jarmila Křivdová, telefon 775 069 325, e-mailová adresa:
jarmila.krivdova@saviotechnics.com



6 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2019

BEZPEČNOST

PRAKTICKÉ INFORMACE

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2018
Každoročně na konci předchozího

roku hodnotí svou celoroční činnost Liga
proti rakovině Náchod, zapsaný spolek,
občanské sdružení onkologických paci-
entů a přátel, které již více než 20 let pů-
sobí v oblasti protinádorové prevence.

Prvořadým cílem náchodské LPR je
především soustavná preventivní činnost,
v níž se její členové zaměřují zejména na
mladou generaci – středoškolskou mládež.
Součástí přednášek je i nácvik samovyše-
tření pro prevenci rakoviny prsu na fanto-
mových modelech. 

Za svůj největší úspěch v roce 2018 po-
važují členové náchodské pobočky LPR vý-
borný výsledek Českého dne proti rakovině,
veřejnosti známého pod názvem Květinový

den. Díky spolupráci s 15 středními školami
a se skauty v mnoha městech a obcích Ná-
chodska, Broumovska, Policka, Trutnov-
ska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne
16. května 2018 v našem regionu prodáno
celkově 12 279 kytiček a na celorepubli-
kový účet sbírky bylo posláno 278 174 Kč!
V celostátní statistice 58 organizací se
umístila náchodská LPR na vynikajícím 5.
místě v počtu prodaných kytiček a podle
celkovém výtěžku Květinového dne na 6.
místě! Je to úctyhodný výkon a čest pro
celý region. Stojí za ním veliký kus práce
členů Ligy proti rakovině Náchod a spolu-
pracujících subjektů i tradičně vstřícné při-
jetí obyvatel. Zároveň je také důležité, že
významná část výtěžku sbírky se vždy vrací

zpět do regionu, především pro Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci.

Věříme, že i v dalších letech bude veřej-
nost příznivě nakloněna našim projektům.
Již nyní probíhá intenzivní příprava na le-
tošní ročník Květinového dne, který pro-
běhne ve středu 15. května 2019. Zároveň
bychom v našich řadách rádi uvítali nové
zájemce o dobrovolnickou práci v naší or-
ganizaci, protože akcí a aktivit je opravdu
dost! Pokud nám chcete v naší činnosti po-
moci, ozvěte se prosím na kontaktní tel. 605
244 562. Naše občanské sdružení se na
sklonku minulého roku přestěhovalo a nyní
sídlí na adrese Pražská 1759 (areál Hamra). 

MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše
Kučerová, Mgr. Renata Lelková

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2018
Činnost Městské policie Červený Koste-

lec v roce 2018 stejně jako v předešlých le-
tech spočívala především v zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku.

Těmito záležitostmi jsou přispívání
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, do-
hlížení na dodržování pravidel občanského
soužití, přispívání v rozsahu stanoveném
příslušnými zákony k bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu, odhalování pře-
stupků a také upozorňování fyzických
a právnických osob na porušování obecně
závazných právních předpisů.

Výkon služby byl po celý rok zajišťován
nepřetržitě. Schválený personální stav byl
v roce 2018 13 strážníků. 

Došlo k několika personálním změnám,
kdy k 31. 12. 2017 odešel str. Kosinka Ri-
chard na odbor místního hospodářství. Za
něho nastoupil k 2.1.2018 p. Honzera Josef,
který 28. 3. 2018  úspěšně složil zkoušky
před komisí MV ČR.  30. 6. 2018 byl doho-
dou rozvázán pracovní poměr se strážníkem
Radkem Posdienou. Toho nahradil od 1. 11.
2018 strážník Martin Suchánek, který již
byl držitelem platného osvědčení MV ČR
k výkonu povolání strážníka z předchozího
působiště. Vzhledem k těmto personálním
výměnám byla služba v měsících leden až
březen a červenec až říjen vykonávána
v početním stavu 12 strážníků.

V roce 2018 eviduje Městská policie
Červený Kostelec 1552 událostí, kterými se
musela zabývat nebo je řešit. V tomto počtu
jsou obsažena oznámení a žádosti občanů
a organizací, přestupky, trestné činy, signály
PCO a tísňových tlačítek. Tento stav vypo-
vídá o skutečnosti, že městská policie je

v povědomí místní veřejnosti plně zakot-
vena a občané se na strážníky městské po-
licie stále obrací při řešení nejrůznějších
záležitostí a problémů.  

Městskou policií byly v roce 2018 zjiš-
těny 4 případy, které měly znaky spáchání
trestného činu. Tyto byly následně předány
Policii ČR k dalšímu šetření.  

Městská policie zjistila 4 osoby při řízení
vozidla pod vlivem alkoholu.

V roce 2018 byli strážníci nuceni k zajiš-
tění veřejného pořádku převézt služebním
vozidlem 5 osob na protialkoholní záchyt-
nou stanici v H. Králové, popř. Pardubicích.

Přestupků bylo řešeno 383. Blokovým
příkazem na místě bylo řešeno 334 pře-
stupků, napomenutím na místě bylo řešeno
25 přestupků a 24 bylo oznámeno správním
orgánům k dalšímu projednání. 

V roce 2018 nadále městská policie pro-
váděla v souladu s veřejnoprávní smlouvou
hlídkovou činnost taktéž na území obce Zá-
brodí, kde zajišťovala veřejný pořádek
především na základě požadavků starosty
obce a v průběhu roku prováděla dohled
v rekreačních oblastech.

Městská policie dále zajišťovala sportovní
a kulturní akce pořádané na území města Č.
Kostelec, kdy se jednalo především o folk-
lorní slavnosti, novoroční běh, setkání mo-
torkářů, závody psích spřežení aj.

V rámci BESIP městská policie zajišťo-
vala pravidelně ranní přecházení školní
mládeže na přechodech pro chodce na ná-
městí TGM. Mimo to byly využívány tři
proškolené osoby, které na základě dohody
s městem zajišťovaly bezpečný přechod
především školní mládeže na přechodech

v Horním Kostelci u školy, na přechodu
v ul. Náchodská a u pošty. Městská policie
se také účastnila usměrňování dopravy při
různých akcích, u dopravních nehod a na-
dále kontrolovala a řešila řidiče za vjezdy
do míst, kam je to zakázáno, za nesprávné
stání či zastavení vozidla na komunikacích
v rozporu s pravidly silničního provozu či
za jiné dopravní přestupky. 

Městská policie se také každoročně
účastní soutěží žáků ZŠ na dětském doprav-
ním hřišti v Náchodě, kde strážníci působí
v roli rozhodčích. 

Kamerový systém
Kamerový systém se jako nástroj pre-

vence předcházení negativních jevů osvědčil.
Jeho funkčnost je zajišťována v automatic-
kém režimu. V době provozu PCO může být
kamerový systém obsluhován stálou službou
MP, která na základě jednotlivých zjištění vy-
sílá hlídku k provedení opatření, zákroku,
prověření apod. Záznamů z kamerového sy-
stému taktéž využívá Policie ČR při proše-
třování trestné a přestupkové činnosti.

Tísňová tlačítka
V roce 2018 nadále pokračoval ve spo-

lupráci s Oblastní charitou Červený Koste-
lec projekt „tísňových tlačítek“, které slouží
k okamžitému vyrozumění městské policie
a pečovatelské služby o krizové situaci ob-
čana. Díky tomuto projektu si mohou po-
mocí tísňového tlačítka vyžádat pomoc
všichni obyvatelé (senioři) v pečovatel-
ských domech U Jakuba a v Nerudově ulici
a také senioři ve svých domovech na katas-
tru města, kteří je vzhledem ke svému zdra-
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votnímu stavu nejvíce potřebují. Městská
policie tuto službu zajišťuje v době provozu
PCO, tj. všední dny 18–6 hod., soboty, ne-
děle, svátky nepřetržitě. Počet výjezdů
v tomto období byl 33. Ve zbylé době tuto
službu zajišťuje pečovatelská služba. Sig-
nál, který je pomocí tohoto zařízení vyslán
v době provozu PCO, vyhodnocuje stálá
služba MP prostřednictvím pultu centrální
ochrany. Ve většině případů je vysílána
hlídka, která na místě dle situace provádí
různé neodkladné úkony (okamžité přivo-
lání lékaře při zdravotních potížích, pomoc
vstát, když osoba upadne, přivolání pečo-

vatelky aj.). Pomocí této služby městská po-
licie také hlídá provozní stav tlačítka (vý-
padek el. proudu, poruchu akumulátoru)
tak, aby byla zajištěna jeho bezvadná nepře-
tržitá funkčnost.

Pult centrální ochrany
Městská policie v roce 2018 přijala na

PCO (pult centrální ochrany) 251 signálů
o možném narušení objektů. Všechny sig-
nály se však ukázaly jako „plané“, způso-
bené chybou techniky popř. chybou
obsluhy. Z výše uvedeného vyplývá, že
díky PCO je páchání trestné činnosti na při-

pojených objektech za loňský rok nulové,
a PCO tudíž významnou měrou přispívá
k prevenci kriminality na území města.

Shrnutí
Z pohledu městské policie je bezpečnost

ve městě na velice dobré úrovni a nedosa-
huje závažných déletrvajících problémů.
Vzniklé negativní situace jsou v rámci zá-
konných oprávnění a možností řešeny a je
snahou městské policie těmto situacím dále
předcházet, především preventivní činností. 

Michal Škoda, pověřený strážník

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Život je přesný součet náhod.

Zlatý poklad. Zlato je slovo, které spolehlivě zvýší zájem
u dobrodruhů i milovníků záhad. Ale pardon, dnes nebudu
vzpomínat na zlatý poklad Československé republiky. Ten
vznikl na popud prvního ministra financí Aloise Rašína. 

První výzvu zveřejnily pravděpodobně NÁRODNÍ LISTY dne
12. 3. 1919. Článek, o tom co znamená zlato v pokladně republiky.
Tento i podobné výzvy žádaly o pomoc prostý lid. Každý občan
měl možnost podílet se na obnově zlatého pokladu nově vznikající
československé měny. Tedy aby byla řádně kryta. Československá
koruna se opravdu zakrátko stala jednou z nejstabilnějších měn
v Evropě. V únoru 2003 vyšla kniha od Stanislava Motla s názvem
KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY. Nevím, zda ji
máme v naší knihovně Břetislava Kafky. Tam nalezneme odpověď.

Mě zajímal příběh, respektive tajemství ruského zlatého po-
kladu. S ním se minimálně 2x potkali naši legionáři v Rusku. Ve
vzpomínkách legionářů jsou sem tam kusé, neúplné informace. Jak
to doopravdy bylo, stěží se historici dopátrají. Ruského zlata bylo
za časů cara opravdu hodně. Na druhou stranu - bohatství bylo vy-
koupeno obrovskou bídou v celé zemi. V Rusku ale stále vládlo
„samoděržaví,“ takže carský poklad byl v podstatě pokladem stát-
ním. Poklad se nacházel v Petrohradě, který byl sídelním místem
ruských carů. Jdeme dál. Začala I. světová válka a hrozilo reálné
nebezpečí, že se do Petrohradu dostanou jednotky nepřítele. Vláda
se proto rozhodla „odstěhovat“ poklad do bezpečí. Ten poklad, to
bylo pravděpodobně 80 vagonů zlatých prutů, šperků a předmětů
z drahých kovů. Přišla ale občanská válka - VŘSR rok 1917. Ví se,
že v polovině roku 1918 byl poklad v Kazani. Ta byla obsazena
bolševiky. Jenže město dobyly oddíly ruské národní armády. Snad
/údajně/ - poklad byl přepočítán a zapečetěn. V těchto složitých si-
tuacích se poklad stěhoval z místa na místo. Občas se vagony staly
i terčem chudiny i terčem vlastní ruské stráže. Zaznamenána je
i vlaková nehoda, při níž několik vagonů zlatého pokladu vyhořelo.
Část zlata se částečně roztavila a zmizela.  Celý příběh vlaku s po-
kladem je skoro stejně složitý jako nepřehledná historie občanské
války v Rusku. Vlak s pokladem se dostal do blízkosti českoslo-
venských legií pravděpodobně 2x. Poprvé v září 1918. Zde doplním
a připomenu, že od března 1918 se československá vojska na Rusi
zabydlela ve vojenských vlacích /ešalonech/. Vlaky sloužily jako
pojízdná kasárna a staly se do roku 1920 domovem našich vojáků.
Tedy v září 1918 se naše legie dostaly do blízkosti vlaku s pokla-
dem, kdy byly požádány o ozbrojenou asistenci při převozu zlata
do Čeljabinska, později do Omska. Tam sídlil hlavní štáb protibol-
ševických sil. Čechoslováci ale tvořili jen vnější ochranu. Samotné

vagony střežily ruské jednotky. Podruhé se legie dostaly do blíz-
kosti pokladu v lednu 1920. To už z pokladu zbylo, údajně, pou-
hých 28 vagonů. Totiž mezitím, přesněji od 4. 3. 1919 vojska
generála Alexandra V. Kolčaka /1874-1920/ začala boj proti bol-
ševikům /letos je to 100 let/. Kolčak se zmocnil pokladu a využíval
ho jak k financování války, tak i k luxusnímu životu. Zlata začalo
ubývat. Jenže po počátečních úspěších se k němu válečné štěstí ob-
rátilo zády. Skončilo to tak, že vrchní velitelství intervenčních spo-
jeneckých sil se obrátilo na Čechoslováky, aby si vzali na starost
poraženého Kolčaka. A také, co zbylo z pokladu. Splněno. Obsah
vagonů se zlatem byl, zase údajně, zaprotokolován. To bylo v době,
kdy byl už odboj proti rudým v úplném rozkladu. Naše legie se v té
době nacházely stále ještě na ruském území. Bolševici položili
našim legiím zásadní otázku: Buď jim vydají Kolčaka i se zlatem,
nebo se hodně Čechů domů nevrátí. Proto 7. 2. 1920 na stanici
KUJTUN bylo uzavřeno příměří mezi čs. legiemi a sovětskou vlá-
dou. Kolčak byl v Irkutsku dne 7. 2. 1920 zastřelen. Nu a poklad
se „rozplynul“ v revolučním chaosu. Nebo? Ale co. Ještě doplním,
že v předávacím protokolu sovětská strana vyjadřuje uspokojení se
stavem hlídaného pokladu. Obsah souhlasil s protokolem ze 4. 1.
1920. Ještě jedna poznámka - doplnění: Nejdelší železnice světa,
transsibiřská magistrála, měří 9 288 kilometrů. Na sklonku I. svě-
tové války tuto legendární trať ovládli českoslovenští legionáři,
kteří v Rusku bojovali za samostatné Československo.

Přátelé, bavte se historií.
Prameny: Jan Novák - Zamlčená historie.

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar



Letos uplynuly tři roky od úmrtí pana
Pavla Pilce. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina
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Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín Církev čs husitská
Březen 2018

Pravidelně:
Bohoslužby  - neděle 10.00
Biblická hodina - pondělí - 18.00

POPELEČNÍ STŘEDA - 6. 3. boho-
služba - 18:00

POSTNÍ POBOŽNOSTI - každý čtvr-
tek v postu od 18:00

ALEXANDR FLEK - PARABIBLE
Nový aktualizovaný, svěží a mnohdy

velmi pobuřující překlad Bible aneb jak by
to Ježíš řekl dnes.

Beseda s autorem překladu ( a také pře-
kladatelem Bible 21.století).

28. března od 18:00. Žižkův sbor Čer-
vený Kostelec. Sborová místnost. 
Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

Pobožnosti v Červeném Kostelci
v březnu 2019
1. 3. –  mše sv.: 7.00 a 18.00. Od 16.00 pří-
ležitost ke svátosti smíření.
3. 3. – Neděle před začátkem postní doby.
Celodenní adorace, 18.00 svátostné požeh-
nání.
6. 3. – Popeleční středa – začátek postní
doby. Mše sv.: 7.00 a 18.00 – při obou se
uděluje popelec.
23. 3. – 9.00 na faře začátek přípravy dětí
na 1. sv. přijímání (probíhat bude každou
SO v 9.00).

Pobožnost křížové cesty v postní době:
NE – 18.00 (zakončíme adorací a svátost-

ným požehnáním)
PÁ – 17.30 (před večerní mší sv.)

Pravidelné farní aktivity a společenství:
Společenství  farníků. 
Společenství manželů. 
Společenství mladých (19+).
Společenství mladých (19-). 
Společenství rodičů a malých dětí. 
Schůzky ministrantů.
Konají se podle ohlášení v kostele (info. Na
farním webu).
Farní  internetové stránky: http://www.far-
nostck.cz

ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář

Vzpomínka

Poděkování

Českobratrská církev evangelická 
Bohoslužby vždy 1. a 5. neděli v měsíci od 8:30 v domě s peč. službou U Jakuba.

Kontakt: farář Petr Grendel, tel. 737 925 710, www. hronov.evangnet.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rád bych poděkoval městu Červený Kostelec, které nám zajis-
tilo nové mantinely na kluziště. Bruslit jsme začali až od 17.  ledna,
kdy nám konečně začalo přát počasí. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě ledu i těm, kteří naše kluziště navštívili.   

Tomáš Linhart

Celá rodina děkuje všem přátelům a známým, kteří se přišli roz-
loučit 8. 2. 2019 s Jaromírem Mertlíkem na jeho poslední cestě ži-
votem. Děkujeme za květinové dary a kondolence. 

Mertlíkovi ze Stolína a Lhoty

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mým 80. narozeninám,
za dárky a květiny a panu Jiřímu Regnerovi za milou návštěvu.

Zdeněk Novák

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za milou návštěvu, blahopřání
a dárek k mým narozeninám.

Jitka Matoušová

Srdečné poděkování paní Haně Řezníčkové Kukulové a MěÚ
za vřelou návštěvu a dárek k 80. narozeninám . 

Jana Kodýdková

Děkuji paní Haně Řezníčkové za milou návštěvu při mých narozeni-
nách. Děkuji MěÚ Č. Kostelec za gratulaci, dárky a kytičku. Za blaho-
přání a květiny chci poděkovat i Parkinson klubu a hospici v Č. Kostelci.

Alena Burešová

V loňském roce rozdělila Saar Gummi Czech prostřednic-
tvím sponzoringu více než 1,8 milionu korun.

Ve sponzoringu mají důležitou roli zaměstnanci Saar Gummi. Již
šestým rokem žádají o příspěvky pro své kluby, školy nebo jiné pro-
spěšné organizace a aktivity v projektu „Pracuješ v Saar Gummi,
podpoř svůj tým“, zkráceně označovaném jako mikrosponzoring.

V loňském roce zaměstnanci podali 153 žádostí a získali pro své
aktivity a aktivity svých dětí 559 500 korun, což je o 50 procent
více žádostí a o 175 000 korun více než v roce 2017.

Jedním ze spolků, který nově získal podporu, je  TJ Sokol  Čer-
vený Kostelec – Lhota. Obdržel 12 000 korun pro projekt „Děti na
startu“. Do projektu jsou zapojena všechna školská zařízení v Čer-
veném Kostelci.  „Naším cílem je vést děti ke sportu jako život-
nímu stylu již od útlého věku,“ řekl garant projektu Mgr. Tomáš
Jirásek a dodal, že od loňského září má téměř každé dítě v Červe-
ném Kostelci jednou týdně pohybovou aktivitu. „Peníze jsme po-
užili na nákup moderních cvičebních pomůcek, jako je například
Airtrack,“ uvedl pan Jirásek.

Větší částky jsou přidělovány v rámci běžného sponzoringu, jed-
ním z tradičně podpořených subjektů je interaktivní muzeum Pod
čepicí v Hronově, které sponzorujeme již tři roky.  Muzeum při-
pravuje každým rokem novou expozici a snaží se, aby byly expo-
náty zajímavé pro návštěvníky všech věkových kategorií a vybízely
k přemýšlení, poznávání, zábavě a hře. V loňském roce se jednalo
o expozici svět MIKRO a MAKRO… s pracovním názvem „Od
atomu po Vesmír“. Expozici i díky mikrosponzoringu mohly na-
vštívit děti ze ZŠ v Horním Kostelci, které získaly příspěvek  9 000
korun. 

Hana Říhová, personalistka SGC

FIRMY

Podpora regionu 
je naše srdeční záležitost
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Ohlédnutí za rokem plným změn
Společnost Hašpl může být pro ně-

koho neznalého možná trochu zjevením:
firma z východních Čech, která svými
výrobky zásobuje evropský trh. Firma,
kterou mnozí znají jen jako výrobce hře-
bíků, ale jejíž portfolio je v současnosti
mnohem, mnohem širší.

Firma, která odstartovala z machovské
stodoly na jednom hřebíkovém automatu,
se během let vyšvihla na lídra ve svém
oboru. V Evropě bychom marně hledali vý-
robce s podobným zaměřením a stejnou vý-
robní kapacitou. Firma, která ukazuje, že
i z malého městečka na samých hranicích
republiky se dá dělat velký byznys. 

Od prvních vyrobených a vyexpedova-
ných hřebíků už uplynulo více jak čtvrtsto-
letí, tak se pojďme podívat, co pro firmu
znamenal rok 2018. 

„Rok 2018 byl pro nás rekordní a přelo-
mový v mnoha ohledech“, shrnuje ve struč-
nosti Karel Langr, předseda představenstva,
a pokračuje: „V uplynulém roce došlo k dra-
matickému navýšení tržeb; přiblížili jsme se
až k hranici třičtvrtě miliardy korun. Je to
obrovský nárůst oproti roku 2017 a pro nás
je to potvrzením, že investice, které jsme
v uplynulých letech udělali, byly krokem
správným směrem“.

Investice směřovaly do několika oblastí:
především šlo o zefektivnění výroby, které
umožnil nákup hřebíkového automatu, v sou-
časnosti nejvýkonnější technologie svého
druhu na světě. Firma Hašpl se nákupem dán-
ské technologie v hodnotě přes 9 mil. Kč při-
způsobila aktuální poptávce po tomto zboží.

Druhou oblastí, kam investice směřo-
valy, byl nákup manipulační techniky pro
výrobu i velký centrální sklad v Hynčicích,
kam se před nedávnem přestěhovaly ve-
škeré sklady, distribuce a logistika. Areál
v Hynčicích další rozsáhlé investice teprve

čekají, na letošní a následující rok se chystá
zásadní rekonstrukce zastaralého a v mnoha
ohledech nevyhovujícího areálu.

Velkým průlomem, který také v nemalé
míře přispěl k navýšení tržeb, bylo spuštění
nového E-shopu s kompletním sortimentem.
Ocenili ho nejen koncoví zákazníci, ale ze-
jména stávající obchodní partneři, kterým
pomáhá pružně reagovat na aktuální po-
ptávku. „Počet zrealizovaných objednávek
s novou aplikací raketově stoupl a potvrdil
tak, že čas, který jsme vývoji internetového
obchodu věnovali, se vyplatil,“ shrnuje
Karel Langr.

A jak je to s lidskou pracovní sílou, na-
padne člověka pohybujícího se ve strojař-
ském prostředí, kde je šikovných lidí stále
nedostatek. „Personální otázku jsme v uply-
nulém roce řešili také často a stejně jako
v jiných firmách s technickým zaměřením,
ani u nás to nebyla otázka jednoduchá. Po-
dařilo se nám však stabilizovat kvalitní tým,
kterému věříme a s nímž bychom rádi reali-
zovali další cíle, které jsme si na příští mě-
síce a roky stanovili. Firmě se daří, tak proč
bychom si nevytkli vysoké mety?“ uzavírá
předseda představenstva.

A tomu nezbývá než držet pěsti.
P. V.

Karel Langr, předseda představenstva

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám na-
bídnout nahlédnutí do knihovny.

Tentokrát jsem nesáhla po knihách, ale
protože jsem často tázána, co je to celostní
muzikoterapie, kterou je možné navštívit
u nás v knihovně, ráda bych se dnes alespoň
stručně věnovala tomuto pojmu. Jde o uni-
kátní českou metodu, jejímž autorem je Pa-
edDr. Lubomír Holzer, muzikoterapeut,
umělec a speciální pedagog, metodě se vě-
nuje přes dvacet šest let. Celostní muziko-
terapie, kterou vyučuje na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
pracuje v oboru přírodních zákonů proje-
vem akustických přirozeně laděných hudeb-
ních nástrojů a je dlouhodobě akreditována
MŠMT. Vliv na člověka je komplexní – pů-
sobí na fyzickou, psychickou, emoční, so-
ciální, energetickou, duševní a duchovní
složku lidského bytí. V dnešní uspěchané
době přináší účastníkům příjemný stav re-
laxace s postupným odezněním emočních,
psychických i tělesných tenzí a spazmů.
U běžné populace je vhodná jako prevence
syndromu vyhoření nebo podpora při zvlá-
dání zátěžových a stresových situací. Vý-

znamné je působení i na děti a dospělé
s mentálním postižením, autismem a dal-
šími fyzickými i psychickými problémy,
neboť jde o univerzální terapeutický pro-
středek bez známých kontraindikací. Obě
terapeutky, které působí v Knihovně Břeti-
slava Kafky, jsou absolventky olomoucké
fakulty. A věřte, že kromě léčivých vibrací
přírodně laděných nástrojů a lidského hlasu
vám přinesou neobyčejný zážitek.

Zveme vás do knihovny
Výstava ve vstupním prostoru kni-

hovny – je inspirovaná pověstmi a poudač-
kami z našeho regionu, zejména vloni
vydanou knížkou Pohádky a poudačky
z Hadařova. Je možné nahlédnout do ně-
kolika textů, podívat se i na obálky dalších

knížek, které pověsti obsahují a při té příle-
žitosti navštívit regionální fond knihovny.
Jsou tam zajímavé věci. 

Březen v oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno

v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12 do
17 hodin. V době všech školních prázdnin
(i jednodenních) bude dětské oddělení
v úterý i v pátek otevřeno od 9 do 15 hodin!

Klubáč v březnu 2019
12. března - Klubáč s knihou: „Harry

Potter: Cesta dějinami čar a kouzel“.
Nejen fanouškům Harryho Pottera je

určen Klubáč, který se bude věnovat kouz-
lení, kouzelníkům a různým výjimečným
schopnostem lidí i věcí. Přijďte si poslech-
nout, proč jsou čarodějnice spojované s ko-
vovým kotlíkem, a třeba i zkusit vytvořit
mnoholičný lektvar.

19. března - Klubáč s knihou: „Adam
a koleno“ (Dagmar Urbánková). 

Nevšední knížka, kterou nakladatelství
Baobab poprvé vydalo už v roce 2007,
nechá děti rozehrát jejich vlastní hru s fan-
tazií. 

Foto: Hana Nováková
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Zahrádkáři

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
26. března - Klubáč s knihou:

„Banán“ (Anna Novotná)
Obrázková knížka o cestě Bruna Banána

z domovského tropického ráje lodí do Ham-
burku, kamionem do českého obchodu a ná-
sledně do svačiny jednoho kluka má vést
k zamyšlení nad běžnými okamžiky našich
dní. Jak příběh skončí, si budeme moci roz-
hodnout sami za sebe. 

Přijďte všichni, koho zvolená témata za-
ujmou, byť byste byli v Klubáči poprvé.

A nezapomeňte, že i Albert Einstein byl
přesvědčen, že důležitější než vědění je fan-
tazie!

Noc s Andersenem 29. března 2019
V Knihovně Břetislava Kafky Červený

Kostelec se uskuteční další ročník již tradič-
ního čtenářského svátku nazvaného Noc
s Andersenem. Knihovna bude proto v tento
den v oddělení pro mládež otevřena pouze
do 15 hodin. Děkujeme za pochopení. 

Albert – Albi 
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

- pravidelná vědomostní klání pro všechny,
kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou formou
poučit. Hráči se sejdou ve čtvrtek 14. a 28.
března. Některé vědomostní hry od firmy
ALBI je možno hrát v knihovně, a to
v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež,
případně je možno zapůjčit si je domů.

Klub Pohoda
Každé pondělí od 16 do 18 hodin –

probíhá již 12. 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. března – Kirgizstán – beseda s paní
Jarmilou Olivovou doplněná filmem.

11. března – Rodina knížat Schaum-
burg – Lippe – první díl historie známé ro-
diny v podání pana Milana Záliše.

18. března – filmový cestopis pana

Zdeňka Nývlta, tentokrát na téma Přírodní
krásy a památky Slovenska.

25. března - Povídání v Pohodě – mimo
jiná zajímavá témata vzpomeneme i na za-
čátky Pohody s Mílou Havlovou. 

Nenechte si ujít další programy v kni-
hovně:

Kurzy pro vaši radost, tělo i duši
Motto: „Osobní prožitek při poslechu

hudby nenahradí žádná slova.“

Relaxace metodou celostní 
muzikoterapie Dr. L. Holzera

na nástroje s přirozeným laděním hraje
a zpívá Marie Radvanová

Multifunkční centrum v Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Pátek 22. března 2019, od 18 do 20.00
hodin - vstupné 200,- Kč

Na relaxaci je nutno se přihlásit: tel. 737
536 555, mail: pisen.srdce@seznam.cz 

Relaxace probíhá vleže. Pro vaše po-
hodlí při relaxaci si vezměte karimatku,
deku nebo spací pytel a polštářek.

Relaxace za zvuku tibetských mís s paní
Irenou Podlipnou - Přijďte vyladit své tělo
a mysl v jeden harmonický celek a objevte
léčivou sílu zpívajících tibetských mís.

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, čtvrtek
7. března 2019 od 18.00 do 19.00 hodin -
vstupné: 100,- Kč

Na relaxaci je se přihlaste: Irena Pod-
lipná - tel. č. 720 244 041, email: irenapod-
lipna@seznam.cz

S sebou: pohodlný oděv, karimatku,
deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy v multi-
funkčním centru Knihovny B. Kafky
pokračují každé úterý od 17.00 hod. pro
začátečníky a od 18.30 hod. pro pokročilé.
Jednotlivá lekce pouze po domluvě.  Bližší
informace a rezervace míst na telefonu: 605
988 539, mail: ilonakrun@post.cz nebo na

www.pohlazeninavysluni.cz
Půjčování knih v pečovatelském domě 

U Jakuba – 5. března 2019 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břeti-
slava Kafky:

„Člověk jako jediný živoucí živočich je
obdařen duší, jejíž součástí je rozum a vůle.
Obě složky jsou však v duši uloženy v po-
tenciálním stavu – jsou připravené k probu-
zení aktivizace – výchovou a vzděláváním.
Ponechá-li člověk schopnost rozumu v ne-
probuzeném stavu, pak se podobá zvířeti.“                                                                     

Kultura rozumu a vůle, str. 120

Informace pro čtenáře:
• Knihovna Břetislava Kafky upravila

od 1. ledna 2019 ceník placených služeb
takto: registrační poplatek dospělí 170,-
Kč/rok (doposud 130,- Kč), registrační po-
platek děti 70,- Kč/rok (doposud 50,- Kč).
Důchodci nad 70 let věku 70,- Kč/rok (ne-
mění se).

• Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou
z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, ji mohou zakoupit v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec.

• Pobočky Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec ve Lhotě za Červeným
Kostelcem a Olešnici nabízejí služby čtená-
řům v místě jejich bydliště.  Zajistí vám
knihy z fondu červenokostelecké knihovny
i knihy formou meziknihovní výpůjční
služby jak pro studenty, tak pro dospělé čte-
náře. K dispozici je i půjčování časopisů.

• Pobočka v Bohdašíně v současné
době prochází rekonstrukcí, služby čte-
nářům poskytuje knihovna v Č. Kostelci.

• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny
rovněž v obecních knihovnách spadajících
pod středisko Červený Kostelec v Zábrodí,
Horní Radechové, Slatině nad Úpou, Žer-
nově, Červené Hoře a Horních Rybnících.
I tam se na vás naše knihovnice a knihov-
níci těší. Více informací najdete na: 

www.knihovnack.cz.
Příjemné zážitky při četbě i programech

v knihovně vám z Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec přeje 

Marcela Fraňková

Připomínáme termín konání výroční
členské schůze naší ZO.

Sobota  16. 3. 2019 ve 14 hodin
v malém sále divadla /tak jako vloni/.

Přednáška bude na téma: Pěstování révy
vinné a peckovin v našem kraji.

Přednášet bude př. Matejsek, člen UR
z Vršovky.

Jiří Linhart, ZO Č. Kostelec

V březnu už jsou včelaři natěšeni na
první jarní prohlídku včelstev. Zjišťují
stav zásob po zimě i zdravotní stav.

V tuto dobu již nakvétají postupně ble-
dule, podběl i první vrby. Pylem se obalí
i lísky, olše a osiky. Ve zdravých včelách se
zvětšují plochy plodu, důležitá jarní gene-
race. Ta bude v dubnu a květnu přinášet jarní
květové medy.

POZVÁNKA na březnovou vzdělávací
besedu - v neděli  3. března 2019 od 9.00
hod. v restauraci Divadlo.

Přednáší: ing. Vavřík a p. Vavříková na
téma: práce s mládeží u včel, potřeby, úskalí.

Zveme všechny přátele zdravé přírody.
Za výbor včelařů  Otto Hepnar

Včelaři
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ZKO Červený Kostelec 

V lednu jsme zahájili další pásmo vlas-
tivědných besed, které se věnují historii
našeho regionu, zajímavým událostem či
osobnostem. 

Besedy připravujeme ve spolupráci s his-
torikem Bc. Richardem Švandou, histori-
kem, členem našeho spolku, správcem
pevnosti Dobrošov a autorem mnoha zají-
mavých článků a publikací. Březnové téma
besedy je “Jede, jede poštovní panáček”
a podtitul by se dal definovat jako historie
regionální pošty. Vývoj pošty v našem re-
gionu byl nesmírně zajímavý a je plný pří-
běhů a osudů. O poštovních služebnách,
úřadovnách, pošťácích a roli pošty v každo-
denním životě našich předků uslyšíte právě
na této besedě. Beseda se uskuteční opět ve
čtvrtek 21. 3. 2019 od 17.00 hodin. Místo
je také tradiční, a to v prostoru multifunkč-
ního centra v Knihovně Břetislava Kafky
v Červeném Kostelci (podkroví), kam se
dostanete pohodlně výtahem.

A na jaká další témata besed 
se můžete těšit příště?

● 18. 4. 2019 (čt) - Kdyby červenokos-
telecké domy mohly mluvit…

● 23. 5. 2019 (čt) - Po stopách nejstarší
historie Červenokostelecka

Vstupné na besedy je dobrovolné.

Pozvánka členům na členskou
schůzi spolku

Ve středu 6. 3. 2019 od 16.00 hodin
chceme všechny stávající či minulé členy
našeho spolku pozvat na roční členskou
schůzi, která se uskuteční v prostoru muzej-
ního depozitáře v podkroví Knihovny Bře-
tislava Kafky v Sokolské ulici v Červeném
Kostelci. Na programu bude malé zhodno-
cení činnosti za minulý rok, trocha zavzpo-
mínání nad fotografiemi z našich akcí
i starými fotografiemi Červeného Kostelce.
Samozřejmostí bude i seznámení se s plá-
nem činnosti na tento rok a další období.
Těšíme se na vás. Občerstvení zajištěno.

Hledáme další historické materiály
Pro naše připravované výstavy v Červe-

ném Kostelci a ve snaze o zachování histo-
rických fotografií, dokumentů, dobových
materiálů popisujících zajímavá místa Čer-
venokostelecka, místní události a významné
osobnosti stále hledáme další materiály pro
naši činnost. Zejména sháníme materiály
v následujících oblastech:

- Krajinská výstava v Červeném Kostelci
(1899)

- Jindřich Křeček – Jituš, malíř, grafik,
karikaturista (1909-1979)

- Josef Doležal, zakladatel grafických zá-
vodů (1879 – 1936)

- činnost a fungování grafických závodů
Severografia

- Josef Vondra, stavitel betlémů (1909 -
1991)

- informace o betlémech p. Josefa
Vondry (zápůjčka pro vánoční výstavu) 

- dobové fotografie Č. Kostelce – ulice,
budovy, události

Předem děkujeme za vaši ochotu se
s námi o tyto poznatky či historické mate-
riály podělit.

Kde nás najdete...
Muzejní depozitář, nacházející se v pod-

kroví Knihovny B. Kafky v Sokolské ulici,
máme otevřen pro veřejnost každou sobotu
od 9 do 11 hodin, případně po domluvě. In-
formace o našich aktivitách také naleznete
na webových stránkách na adrese:
www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz, případně i na našem facebooku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Pásmo besed o historii našeho regionu pokračuje i v březnu

JEDE, JEDE POŠTOVNÍ PANÁČEK

Besedu pořádá vlastivědný spolek ve
čtvrtek 21. 3. 2019 v Knihovně Břetislava
Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kos-
telci v multifunkčním centru (podkroví
s výtahem) od 17.00 hodin.

Potřeba výměny různých informací
a zpráv sahá hluboko do historie lidstva.
Dřívější poslové museli urazit značné vzdá-
lenosti za mimořádných podmínek. 

Až v průběhu středověku
a novověku se poštovnictví
modernizovalo, systém pře-
pravy zásilek a dopisů se
zlepšoval a zrychloval. 

Vývoj pošty v našem re-
gionu byl též nesmírně za-
jímavý a je plný příběhů
a osudů. 

O poštovních služeb-
nách, úřadovnách, pošťácích
a roli pošty v každodenním
životě našich předků usly-
šíte na této besedě. 

Přednášet a besedovat
s vámi bude Bc. Richard
Švanda, historik, správce

pevnosti Dobrošov, autor mnoha odborných
knih, populárně naučných publikací
a článků.

Beseda se koná mimořádně ve středu.
Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se
na vaši návštěvu. 

Více informací naleznete na našich strán-
kách: (www.vlastivednyspolek.cervenokos-
telecko.cz)

PSÍ ŠKOLIČKA
ZKO Červený Kostelec - ŠPINKA po-

řádá kurz pro začátečníky, který bude zahá-
jen 1. dubna 2019.

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zí-
skat informace o základním výcviku, jak
cvičit se psem, či potřebují poradit s jeho
výchovou. Instruktoři vám v pěti lekcích
poskytnou základy teorie a praxe výchovy
vašeho mazlíčka. Seznámí vás se základy
soužití s pejskem i s pravidly, jak se chovat
s vaším kamarádem na veřejnosti. 

Lekce budou probíhat 1x týdně v pon-
dělí od 17 hodin na cvičišti v Zábrodí.

Cena kurzu 500,- Kč (za 5 lekcí). Pod-
mínkou účasti na kurzu je platné očkování.
Počet účastníků je omezen! Zájemci se
musí předem přihlásit.

Bližší informace ke kurzu a přihláška na
emailu: prachaticka.aneta@gmail.com

Tel. 724 545 725, 604 644 891
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Klub turistů Červený Kostelec

SDH Červený Kostelec

Únor pro kostelecké turisty, to byla mimo jiné také vycházka
z České Skalice bažantnicí do zasněžených Ratibořic. Pro-
cházka zámeckým parkem a pak dál kolem náhonu do Zlíče
má své kouzlo v každé roční době.

Všichni účastníci si jistě také budou dlouho pamatovat náš výlet
do Jilemnice, vstupní brány do západních Krkonoš. Na jilemnic-
kém náměstí nás přivítal ohromný sněhový Krakonoš, tradiční
zimní jilemnická atrakce. Velice zajímavá byla pro každého z nás
také návštěva muzea a zámku.

Nově upravená expozice historie lyžování v Čechách, výstava
historie první světové války, Metelkův mechanický betlém a kom-
naty Jana Nepomuka Harracha stojí v každém případě za návštěvu.
Když k tomu přidáme ještě procházku Zvědavou uličkou, vyjde
nám z toho krásný celodenní výlet, který můžeme každému dopo-
ručit.

Na závěr to nejdůležitější. Pozvánka pro všechny naše členy
a zájemce o členství v klubu turistů na výroční členskou schůzi,
která se koná v pátek 8. března 2019 v 16.00 hodin v malém sále
Divadla J. K. Tyla. Srdečně zve výbor KT.

Otto Ressl

Skaut

Skautský karneval
16. 2. 2019 naše skautské středisko pořádalo tradiční karneval.
Opět se sešlo mnoho nádherných masek a nálada byla skvělá.

Po parketu se sice potloukala partička trollů, ale chovali se mile
a hned se zapojili do tance. Navštívila nás také lego kostička, na

kterou naštěstí nikdo nešlápl, a Barbie, která byla opravdu jako od
Matella. Svou výstroj zde předvedla také partička potápěčů. Jako
každý rok nechyběla Červená karkulka, všemožná zvířátka, prin-
cezny a kovbojové.

Na celý karneval dohlížel celý lékařský personál s nejmladší
účastnicí karnevalu – 16měsíční zdravotní sestřičkou.

Celý karneval mohl hladce proběhnout díky věcným i finančním
darům našich sponzorů: Benet v.o.s., Saar Gummi Czech, s.r.o.,
Datainfo s.r.o., Digital Media Publishing s.r.o., Josi s.r.o., Kosařovi,
Pekařství Geisler, Kožená galanterie Zdeňka Berková, Železářství
Melichar, Textil galanterie Hana, Pavel Mach, Elektro Juránek,
Elektro materiál Šrůtek, Drogerie Teta, Top drogerie na schodech,
Kola Ogar, Lékárna Veronica, Papírnictví Ivín, Fitness Diblíková,
Květinka Diblíková, paní Řezníčková.

Děkujeme také všem, kteří pomohli karneval připravit a těm,
kteří se účastnili závěrečného úklidu.

Veronika Vondroušová

Z činnosti hasičů okrsku Červený Kostelec
Počátkem roku se pravidelně konají výroční valné hromady

SDH k ohlédnutí za činností uplynulého roku.
Také okrsek Červený Kostelec bilancoval rok 2018.
2. února se sešlo 48 delegátů z dvanácti SDH, které okrsek sdru-

žuje. Starosta okrsku Josef Záliš přivítal kromě přítomných hasičů
místostarostu Červeného Kostelce Jiřího Regnera, starostu Červené
Hory Ing. Bronislava Zajíce, starostu Horní Radechové Jiřího Seid-
la, za HZS vedoucího IZS Ing. Martina Řeháka, za OSH Náchod
Milana Kligla.

Po zprávě starosty okrsku přečetl svoji zprávu velitel okrsku
Zdeněk Pinkava. Oba zhodnotili činnost  za uplynulý rok. Násle-
dovaly zprávy jednotlivých SDH. Větší sbory se zaměřují hlavně
na činnost jednotky zřízené MěÚ Červený Kostelec. Ostatní SDH
spolupracují hlavně s obecními úřady ve svých obcích na kultur-
ních akcích a společenské činnosti.

V pěti SDH se zaměřují na práci s mládeží. Kroužky mladých
hasičů pracují v Červeném Kostelci, Bohdašíně, Lhotě za Č. Kos-
telcem, Horní Radechové a v Žernově. 

Největší úspěch zaznamenali mladí hasiči z Bohdašína, kteří vy-
hráli OK hry Plamen a postoupili do krajského kola, které se konalo
v Náchodě a na Broďáku. Tady se umístili na vynikajícím 2. místě.

Také soutěžní družstva v kategorii dospělí dosáhla výborných
výsledků. Okrskovou soutěž, pořádanou v Zábrodí, vyhráli muži
z Řešetové Lhoty, okresní kolo v Náchodě vyhráli muži ze Lhoty
za Č. Kostelcem.

Se soutěžemi je také spojena činnost rozhodčích. Z našeho okr-
sku máme rozhodčího instruktora v požárním sportu  Josefa Záliše,
který je současně rozhodčím 1. kvalifikačního stupně hry Plamen
a dorostu.

V květnu obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání – titul Zaslou-
žilý hasič – Josef Vondra st. z SDH Stolín a stanul po boku dalších
dvou Zasloužilých hasičů Zdeňka Pinkavy st. z SDH Červený Kos-
telec a Jaromíra Havla z SDH Bohdašín.

Závěrem valné hromady vystoupil místostarosta Jiří Regner
a poděkoval všem hasičům za jejich nezištnou a obětavou práci
a hlavně vyzdvihl práci s mládeží.

Za okrsek Červený Kostelec Josef Záliš
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Kadet
Jak jsem jel na Benecko

Stojím u hromady batohů a všelija-
kých divných prkýnek. Prý jedem na
hory a budem lyžovat. 

Počkej, to si užiješ, říkali vedoucí. Já
mám takovej pocit, že sem nepatřím. Dyť
jsem stál na lyžích jen jednou. A to včera
v obýváku na koberci. Teď mám strach, že
se ale úplně znemožním. Jenže to už se ta
hromada zbytečných věcí nějak naskládala
do dvou kár, nás jak sardinky nastrkali do
autobusu a tradá. Tak, teď už se nedá fakt
nic dělat. Zádumčivě pozoruju, jak se svět
za okny mění, ani nemám chuť vytáhnout
mobil. Jedeme furt nahoru, kolem nás jsou
najednou kupy sněhu a obrovské sjezdovky,
na kterých  rolby připravují večerní lyžo-
vání. A na mě jdou zase černé myšlenky.
Než jsem propadl úplné deprési, jsme na-
hoře, otevřou se dveře a my se vrháme do
sněhu. „Neřvěte“, řvou vedoucí. Popadnu
batoh, který jsem ale úplnou náhodou našel
v kupě jiných věcí, a cpu se. To neuvěříte
kam, do školy. Tam mám bez telefonu, ta-

bletu a bez televize  přežít tři dny! Lyže
schválně nechám venku, on je někdo uklidí,
a když budu mít štěstí, tak ukradne. Ne-
ukradl, uklidil. Časně ráno po nesmyslné
rozcvičce venku mě odvedli na šílený pru-
ďák a říkali, že to je cvičná dětská sjez-
dovka. Tam mě zacvakli do lyží. Podle
všech nemožných rad jsem pak celé dopo-
ledne klouzal, padal, vstával, držel se všeho
možného a řval hrůzou. Odpoledne se to
opakovalo, jen s tím rozdílem, že ty chvíle,
když jsem právě neležel, se začaly prodlu-
žovat. Občas jsem měl i čas juknout okolo.
Viděl jsem, jak po svahu letí Miki, ob-
loučky točí Žížala a jak se zrovna rozplác-
nul Mimoň. No, bylo to hustý. Ten večer

jsem si už lyže uklidil sám. A fakt, docela
jsem se těšil na ráno, až to zase rozjedu.
Ráno nás vyhnali v plavkách do sněhu, prej,
abychom si ho užili, jako by ho nebylo
všude dost. A po snídani na kopec. Tento-
krát mě přešoupli na Barču a to už je oprav-
dová sjezdovka. A já zjistil, že už mi občas
i jedou lyže tam, kam chci. Klukům jsem už
skoro stačil. Dopoledne mě ještě teda jed-
nou tahali z potoka a jednou ze sítě, ale od-
poledne jsem se už mohl postavit na start
kadetského závodu ve slalomu. A fakt jsem
dojel až do cíle. No, na medaili to teda ještě
nebylo, ty si rozdělili jiní oddíloví borci.
Zlato v mé kategorii Kolumbus, stříbro
Filda a bronz Miki. Ve střední dostal zlato
Marťan,  sříbro Zojka,  bronz Jabo a v tý
nejstarší zlato Jířa, stříbro Turbo a bronz
Krtek. A já jsem večer ještě zvládnul po-
slední večerní lyžování při světýlkách.
A tak jsem v Kostelci na busáku hrdě hlásil:
„Mami, tati, já už to umím.“ 

Za nejmenovaného malého Kadeta 
zapsal admirál Míra

Půlstoletí lidových plesů
V sobotu 19. ledna se v místní sokolovně uskutečnil již 50.

lidový ples. To je jistě vhodná příležitost, abychom si připom-
něli, za jakých okolností tato tradiční akce začínala.

Po roce 1948 byly nekomunistické strany zredukovány na ne-
početné organizace a jejich činnost omezena na minimum. Pražské
jaro 1968 však tehdejší Československé straně lidové umožnilo,
aby obnovila zdecimovanou členskou základnu. V Červeném Kos-
telci se počet členů přehoupl přes 200. Počínající normalizace sice
mnohé naděje pohřbila, přesto omlazená místní organizace ČSL
rozvíjela množství kulturních a společenských aktivit. Jednou
z nich byl i lidový ples, který se poprvé odehrál v roce 1970. V so-

kolovně se tehdy sešlo okolo tisícovky účastníků. Protože ještě ne-
fungoval předprodej vstupenek, vystáli si mnozí nekonečnou
frontu. Organizátoři teprve sbírali zkušenosti, takže jim například
v průběhu plesu došlo pivo. Vzali tedy sáňky a jeli po hospodách
shánět sud. Sokolovna i její vybavení bylo tehdy v dosti neutěše-
ném stavu, proto se při přípravě plesů neustále něco opravovalo,
stěny a okna se zakrývaly látkami, aby bylo prostředí poněkud útul-
nější. V některých letech dokonce hrozilo, že kvůli nevyhovujícím
podmínkám nebude ples vůbec povolen.

O padesát let později to mají organizátoři v mnoha věcech
snazší. Nehrozí, že na vás spadne kus omítky, nemusíte se obávat,
že židle a stoly zkolabují uprostřed zábavy. I tak je ale s plesem
práce dost. O tom by mohl vyprávět hlavní organizátor Jan Matys-
ka. Hudební produkci zajistila osvědčená skupina Dynamic, která
lidový ples provázela už v předchozích ročnících. Také taneční sou-
bor Akcent z Dobrušky nebyl v Kostelci poprvé. O tombolu se svě-
domitě postarali manželé Šolcovi a občerstvení měla pod
patronátem rodina Jiřího Janáka. Jubilejní ročník se nemohl obejít
bez vzácných hostů, jako je předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek
nebo poslanec Marek Výborný. Byla také předána ocenění těm,
kteří se podíleli na organizaci plesů v minulosti, mj. Josefu Luká-
škovi, který byl jedním z pořadatelů památného prvního plesu.

Děkujeme našim sponzorům za přízeň a všem, kteří se na dob-
rém průběhu plesu podíleli, za nezištnou pomoc. Věříme, že se ná-
vštěvníci dobře bavili, a příští rok se opět těšíme na shledanou.

KDU-ČSL Červený Kostelec

Plán zájezdů v r. 2019 -  ČK důchodci
Důchodci v Červeném Kostelci připravují pro letošní rok ně-

kolik zajímavých zájezdů.
úterý       5. 3. Promítání filmů, termínovka zájezdů 
čtvrtek   11. 4. Památky Prahy 
úterý       7. 5. Polskem do Čech 

čtvrtek   13. 6. Podhůřím Orlických hor 
středa-sobota   17.-20. 7. 4denní Šumava 
čtvrtek    22. 8. Polské Krkonoše 
čtvrtek      5. 9. Velké Losiny, Dlouhé Stráně 
čtvrtek    17. 10. Tajný výlet 
neděle       8. 12. Adventní Olomouc 

ČK důchodci
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Háčko
Příměstské tábory 2019
1. turnus:  15. – 19. července

Kolem Čech v pěti dnech
Během tábora si přiblížíme různá pěkná

a významná místa v Čechách.
Na děti čekají zajímavé informace, spo-

lečné hry a jiná zábava spojená s naší zemí.

2. turnus: 22. – 26. července
Cesta kolem světa
Za pět dní se dá stihnout spousta věcí. Na

tomto turnusu děti zvládnou dokonce pro-
cestovat všechny kontinenty světa, užijí si
spousty her a ještě se o procestovaných ze-
mích něco dozví.             

3. turnus: 12.  – 16. srpna
Indiana Jones - honba za pokladem fara-

ónů …, s nesmrtelným dobrodruhem na
strastiplnou cestu plnou nástrah a nebezpe-
čenství,…Sfinga po celá staletí hlídá nej-
větší tajemství faraónů.

4. turnus:  19. – 23. srpna 
Dobrodružný týden s piráty
Děti se promění v piráty, kteří si užijí

týden plný zábavy a sportování. Putování za
pokladem ztíží hry v lese a na hřišti. Podaří
se dětem nakonec získat pirátský poklad?

5. turnus :  26. – 30. srpna 
Asterix, Obelix a Olympijské hry -

Během olympiády si účastníci vyzkouší
celou řadu netradičních sportů a her. Je
velmi pravděpodobné, že se objeví i Pano-
ramix se svým zázračným nápojem síly.

Všechny turnusy jsou určené pro děti
od 6 do 14 let. 

Díky získané dotaci z Evropského sociál-
ního fondu budou rodiče platit pouze 500
Kč/dítě/turnus. Tato částka je nevratná, ter-
mín splatnosti je 18. 4. 2019. Pokud po za-
placení rodiče zjistí, že se jim termín
nehodí, částku vrátíme pouze v případě, že

si za své dítě zajistí náhradníka. 
Pokud nebude částka uhrazena v termínu

(do 18. 4. 2019), dítě bude z rezervačního
listu vyškrtnuto a místo bude postoupeno
náhradníkovi. Z důvodu nemoci na základě
předložení kopie lékařské zprávy vracíme
peníze automaticky.

Všechny dokumenty potřebné k absolvo-
vání tábora budou od března k dispozici
v recepci Háčka a na webových stránkách.

Na příměstské tábory můžete své děti
přihlašovat od pondělí 4. 3. 2019 od 8.00
v recepci Háčka, 491 610 310, nebo na e-
mailové adrese solcova@hospic.cz, příp.
na tel. 731 604 204

Neváhejte, počet míst na táborech je
omezený!

Jarní prázdniny 4. 3. - 8. 3. 2019 - odpadají
všechny odpolední zájmové kroužky, re-
cepce a mateřské centrum otevřeny dle
běžné otevírací doby.

Slovíčko nuda u nás neznáme, vždyť
důkazem toho je opravdu bohatý program. 

V pondělí, středu a pátek mají naši seni-
oři možnost aktivně se zúčastnit pravidel-
ných protahovacích cvičení, včetně
procvičování paměti a poznávání osobností,
o kterých si vyprávíme. Od ledna probíhá
cyklus cestopisných přednášek, o které je
velký zájem a konají se každé úterý. 

V únoru jsme zavítali do Londýna, do
Řecka a i na Kanárské ostrovy. Díky našim
cestovatelům Marušce Novotné a Jarmile
Olivové jsme z pohodlí společenské míst-
nosti poznali různé zajímavosti těchto míst.
Děkujeme jim za jejich čas a za poutavá vy-
právění. Z iniciativy obyvatel pečovatel-
ského domu U Jakuba jsme jako novinku
zavedli, pro zkrácení zimních dnů, turnaj ve
stolních hrách či kartách. Tak z naší spole-
čenské místnosti se každý čtvrtek line
smích a veselé vyprávění, které k těmto
hrám patří. Je vidět, že naši senioři nemají
volno ani jeden den v týdnu. Vždyť přiro-
zeností každého člověka je hledat radost
a o to se naše pečovatelská služba snaží.

Radost dokáží rozdávat i děti. Tentokrát
přišly z Mateřské školky Studánka na za-
hradu pečovatelského domu U Jakuba. Zde
se uskutečnila soutěž o nejhezčího sněhu-
láčka. Jedna odvážná obyvatelka pomáhala
dětem s jejich stavěním a ostatní senioři se-
děli za okny a pozorovali šikovné děti, jak
se jim sněhuláčci rodí pod jejich ručkama.
Děti potěšily i zpěvem a odměnou jim byla

malá figurka sněhuláčka. „Byla radost po-
zorovat děti i jejich nadšení“, řekla jedna
účastnice.

Jako každý rok, tak i letos jsme uspořá-
dali již 15. karneval, na který se všichni celý
rok těší. Tentokrát byl ve stylu zaměstnání
a byl zahájen písní „Ten dělá to a ten zas
tohle.“ V úvodu tohoto veselého odpoledne
byly představeny kouzelné masky, mezi
kterými nechyběl ani kominíček, servírka,
baletka, cukrářka, údržbář, kuchařka apod.
Milou návštěvou byl i profesionální hasič
Ondra Čuhanič, který názorně předvedl

zásah a povyprávěl nám o této záslužné
práci. Celý program doprovázel svým zpě-
vem pan Vlad. Kábrt, tentokrát v převlečení
za cukráře se dvěma řády. Program byl
opravdu bohatý. Vystoupily zde i populární
hvězdy v převlečení za Kamélie či Karla
Zicha s Lenkou Filipovou. Každý zúčast-
něný si odnášel výhry ze soutěže o ceny.
Potěšilo nás, že při letošním karnevalu se
sešla opravdu spousta obdivuhodných
masek. Je milé, že řady odvážných seniorů
se rozšířily, vždyť téměř každý měl nějaký
převlek. Letošní karneval byl zase hezčí než
ten předešlý. „Karneval neměl chybu, bylo
se stále na co dívat a obdivovat. „Zapom-
něla jsem i na bolesti v kříži, nasmála jsem
se. Ještě dlouho budu z toho žít, s úsměvem
na tváři, ale i s těmito slovy se s námi lou-
čila jedna obyvatelka. Dokonce zavítal na
náš karneval redaktor Českého rozhlasu H.
Králové, který celý program sledoval a pře-
nášel přímé vstupy do vysílání. Obdržel ne-
lehký úkol, vyhlásit nejhezčí masku
karnevalu, kterou se stal kominíček, násle-
dovala paní učitelka a žákyně. Výhru těmto
maskám nikdo nezáviděl, protože se všichni
shodli, že byly opravdu obdivuhodné. Ob-
čerstvení zajistily naše milé pečovatelky. 

Klienti pečovatelské služby se zúčastnili
sbírky na dokončení symbolu naší vlasti, na
svatovítské varhany v Praze. Při té spoustě
veselí nezapomínáme ani na dobrý skutek,
který nás všechny hřeje na srdíčku.

Bc. Lenka Vlčková

Pečovatelský dům U Jakuba

Nuda u nás v pečovatelských domech nebývá
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Dětský pěvecký sbor Červánek byl při
ZUŠ Červený Kostelec založen v roce
1994. Sbor založila a dodnes vede Eva
Kubečková s manželem Jaroslavem Ku-
bečkem.

Eva Kubečková se od dětství věnovala
sólovému a sborovému zpěvu a pokračo-
vala po celou dobu základní školy i gymná-
zia. Odborné vzdělání získala na Vyšší
pedagogické škole v Litomyšli, na konzer-
vatoři v Pardubicích a také absolvovala
dvouleté studium pro učitele ZUŠ na
HAMU v Praze ve třídě prof. Jarmily
Vrchotové-Pátové. Láska z dětství ke sbo-
rovému zpěvu a dětem určila směr, kterým
se ve svém životě vydala.

Začátky DPS Červánek nebyly úplně
jednoduché. Začínalo se sotva s deseti
dětmi, chyběl notový materiál a větší pro-
story pro výuku. Později, kdy zájem o sbo-
rový zpěv narůstal, se musel vytvořit mladší
přípravný sbor Sluníčko a ještě později nej-
mladší Hvězdičky. Žákyně, které vychodily
oba stupně v ZUŠ a chtěly dále pokračovat,
vytvořily komorní sbor Jitřenka.

Sborem prošlo od začátku do současnosti
více než 500 zpěváků. Z toho vystudovalo
pedagogické fakulty s hudebním zaměřením
kolem 10 žáků. Hodně absolventů působí
v různých dospělých pěveckých sborech,
např. Sbor pražských učitelů, KOS Litomyšl.
Žákyně ze třídy paní Kubečkové MgA. Mag-
daléna Malá je již členkou opery Národního
divadla v Praze a Marta Kolesnik, student-

kou konzervatoře v oboru klasický zpěv.
DPS Červánek je známý svými samostat-

nými adventními, vánočními, jarními i vý-
ročními koncerty. Pořádá hudební tábory-
soustředění. V prvních letech své existence
v ČR (Vižňov, Vysoká Srbská, Janské Lázně,
Teplice nad Metují, Borovnička), později
i v zahraničí( Chorvatsko a Itálie).

Dále organizuje ve spolupráci s jinými
sbory výměnné pobyty Praha, Přerov, Nový
Jičín, Plzeň, Šumperk, Turnov, Hronov,
Rožnov pod Radhoštěm, Český Krumlov,
Most. V zahraničí Michalovce, Poprad,
Bratislava a Vranov nad Topľou, Švýcarsko
- Locarno, Srbsko, Slovinsko - Celje.

V celostátních soutěžích a na festivaly
v ČR i v zahraničí Červánek pravidelně zí-
skává významná ocenění. V letech 1999
Hradec Králové (bronzové pásmo), 2001
Nový Jičín (stříbrné pásmo), 2002 Hradec
Králové (zlaté pásmo) a 2012 Porta musicae
Nový Jičín (zlaté pásmo), v zahraničí
potom například v r. 2005 Itálie - Arezzo (4.
cena), 2009 Mezinárodní soutěž Severní
Wales - Llangolen (1. cena), Thajsko -  Pat-
tya (zlatá medaile), Francie - Toors (4.
cena), 2014 Rusko - Petrohrad (dvě první
ceny), 2016 Španělsko - Cantonigros (4.
cena), 2017 Řecko - Preveza (stříbrná me-
daile).

Červánek má za sebou spolupráci s Měst-
skou dechovou hudbou Červený Kostelec,
s MKS, panem Pavlem Labíkem - režie mu-
zikálů, s Červenokosteleckým symfonickým

orchestrem, akordeonovým orchestrem Mu-
sica Harmonica,  Filharmonií Hradec Krá-
lové, s festivalem Světlo za Lidice,
s populárními zpěváky jako jsou Janek Le-
decký, Eva Pilarová a Václav Neckář.

Naši činnost podporují: Město Červený
Kostelec, ZUŠ Červený Kostelec, Spolek
DPS Červánek a Jitřenka, Královéhradecký
kraj, Ministerstvo kultury ČR.

Finanční dary v minulých letech poskytli
Karel Mýl, MUDr. Radko Doucha, Petr Skrla.

Naším přáním je získat a vychovat i v dal-
ších pětadvaceti letech co nejvíce spokoje-
ných, pracovitých a pro hudbu nadšených
zpěvaček a zpěváků. To úzce souvisí s obrov-
skou podporou chápajících rodičů a vstříc-
ným vedením naší ZUŠ a našeho města.
Odměnou nám všem jsou samozřejmě kon-
certy a všem dětem vklad do života, že si do-
káží zorganizovat svůj volný čas, že jsou
tolerantní, vytrvalí, zodpovědní, trpěliví. Jsou
to vlastnosti, které budou využívat po celý
život v nejrůznějších profesích, nejen ve
zpěvu. Cestou upřímné snahy chceme naučit
děti a mladé lidi vnímat krásy hudby, rozumět
jí, pěstovat vzájemnou úctu, budovat přátel-
ství a zdravé sebevědomí. A v neposlední
ředě rozdávat radost všem, kteří si našli čas
a přišli si nás poslechnout.

S úctou výbor Spolku DPS Červánek
a Jitřenka

Eva Kubečková, DiS, Bc. Bohumila
Bejrová, Mgr. Jitka Grohmannová, Ing.

Magda Chrástková a  Monika Volhejnová

Pro milovníky hudby
připravujeme hudební program „VE SVĚTLE RAMP„, kde

zazní nejen spousta příjemných skladeb v podání našich souborů,
ale i hudby v podání velkých orchestrů školy. Půjde o milé setkání
s různými žánry za zvuku akordeonů, smyčcových, bicích a decho-
vých nástrojů. V tomto projektu jde také o vzájemné propojení na-
šich žáků, kde starší pomáhají těm mladším. Těm zkušenějším
pomohou naši hosté, členové a sólisté městské dechové hudby. Jde
o generační setkání muzikantů, které tak přispěje k zásadním změ-
nám ve vývoji především dechové hudby v Červeném Kostelci.
Kdy se setkání uskuteční? No přece 17. března 2019 od 17 hodin
v prostorách Divadla J. K. Tyla. Jste srdečně zváni.

Předprodej vstupenek probíhá přes portál IC v Červeném Kos-
telci (www.123vystupenky.cz)

Jsme v první TOP 10 škol v ČR
Když jsem před čtyřmi lety nastupoval do funkce ředitele ZUŠ

v Červeném Kostelci, stáli jsme jako škola u zrodu využití nové
elektronické dokumentace škol. Šlo o zcela novou pokrokovou
myšlenku na propojení informací, vedení veškeré dokumentace
školy, administrativní propojení soutěží ZUŠ až po ochranu GDPR.
Vše vymyslel pan MgA. Ondřej Kratochvíl, dnes jednatel společ-
nosti SENSYO.cz s.r.o. Přerov. Učitel ZUŠ, který na základě svých

zkušeností z praxe sestavil program iZUŠ. Možná právě proto se
tento způsob komunikace a vedení povinné dokumentace ujal mezi
školami, učiteli, ale také rodiči i MŠMT. Dnes ho využívá na 499
ZUŠ v ČR. Společnost program neustále vylepšuje a zdokonaluje,
aby komfort informací sloužil nejen ředitelům škol a učitelům, ale
hlavně rodičům či ČŠI. O to více si cením právě současného vy-
hodnocení, které nás vyneslo mezi ZUŠ v první TOP 10 ze 499 za-
řazených škol (9. místo ZUŠ Červený Kostelec). I když jde spíše
o administrativní poklonu, vážím si práce všech, kteří jste napojeni
na naši školu, učitele, rodiče či veřejnost a předáváte nám tak po-
třebné informace pro naši práci. Pomáháte nám společně posunout
nové, moderní komunikační a další možnosti školy. 

Děkuji všem MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Koncert posluchaček
Základní umělecká škola srdečně zve na koncert posluchaček

Konzervatoře Pardubice, který se koná v pátek 22. 3. 2019 v 18
hodin v hale ZUŠ, kde se představí bývalá žákyně ZUŠ Červený
Kostelec Markéta Vepřeková - klavír, Denisa Čajanová - kytara
a Martina Plocková - klavír. Zazní skladby L. van Beethovena,
F. Chopina, B. Martinů, V. Nováka, L. Janáčka, J. K. Mertze a dal-
ších. Těšíme se na vás!

Hana Pellová, ZUŠ

Základní umělecká škola Č. Kostelec 

Dětský pěvecký sbor Červánek zpívá už čtvrt století
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ZŠ a MŠ Olešnice
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ZŠ V. Hejny
Po měsíční odmlce se vám opět hlásím

s novinkami z 1. stupně. 
Lednové počasí přineslo trochu sněhové

nadílky, které děti využívaly v rámci školy
k různým druhům sportů. Takže ať už sjíž-
děly kopce na bobech či lopatách anebo
v rámci sportovního projektu si užívaly
běžky, mohli jsme vidět radost v jejich
očích. Za zimním sportem se vydala třída
4. B do Hronova na místní ledovou plochu,
aby zde žáci vypilovali techniku bruslení. 

V listopadovém čísle jsem se zmiňovala
o úspěchu našich florbalistů. Jak jsem psala,
dívčí tým postoupil do krajského kola. Bo-
hužel stejně jako chlapcům v okresním kole
na podzim, tak ani děvčatům na konci roz-
hodujícího zápasu nepřálo štěstí a po
smolně obdržené brance nepostoupily dále,
ale obsadily krásné 3. místo. Děvčata, dě-

kujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 
Prakticky v každém měsíci se zmiňuji

o spolupráci s knihovnou. Tentokrát ji nav-
štívili žáci druhých tříd, aby vyslechli pří-
běh ilustrátorky dětských knih Lenky
Grimmové a zapojili se do aktivit připrave-
ných jí nebo paní knihovnicí. 

Krásné první jarní dny přeji za celý ko-
lektiv 1. stupně.  J. Stodůlková

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ V.
Hejny se koná

v pátek 12. 4. 2019 od 13.30 do 18.00
hod. v přízemí budovy 1. stupně.
Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu,
přinesou rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz. Při zápisu rodiče oznámí, zda
dítě bude navštěvovat školní družinu.
Děti, které budou navštěvovat školu
v Horním Kostelci, přijdou k zápisu do
města a rozdělení dětí do tříd bude pro-
vedeno dodatečně.
Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad
školní docházky, musí předložit doporu-
čující zprávu z pedagogicko-psycholo-
gické poradny nebo sp. pedagogického
centra a zároveň doporučení dětského lé-
kaře.

Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy

Co nás čeká v březnu
Březen pro školáky začne jarními

prázdninami. Děti z MŠ budou jezdit na
lyžařský kurz. 

Ve středu 20. března 2019 se od 15.00 do
17.00 hodin  uskuteční v naší škole Den ote-
vřených dveří s malým workshopem pro
děti. Den otevřených dveří je určen přede-
vším pro rodiče, kteří zvažují zvolit pro své
dítě vzdělávání v malé škole rodinného
typu, kde individuální přístup k dětem není

jen fráze, ale skutečnost. 
Přijďte se podívat, že i malotřídní škola

může vašemu dítěti hodně nabídnout. Na
návštěvu zveme samozřejmě i ostatní, které
zajímá, co se u nás děje.

Na přelomu měsíce března a dubna bude
u naší školy přistaven kontejner na sběr pa-
píru (přesný termín bude ještě upřesněn
a vyvěšen na budově školy).

Prosíme obyvatele Olešnice, kteří by se
chtěli naší sběrové akce zúčastnit, aby také

přinesli v daném termínu starý papír. Zí-
skané peníze budou použity pro naše děti
z MŠ a ZŠ jako příspěvek na školní výlety
a odměny za soutěže. Předem děkujeme. 

Zápis do Základní školy v Olešnici 
se uskuteční v pátek 12. 4. 2019 od

15.00 do 17.00 hodin. S sebou přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz zá-

konného zástupce.

Veřejné  ocenění   žáku  5. třídy Jáchy-
movi  Bohadlovi  za 5. místo v okresním
kole matematické olympiády,  které se
konalo v Náchodě 30. ledna 2019. Blaho-
přejeme!

Základní škola, Červený Kostelec,
Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod
Den otevřených dveří ve středu 20. 3.
2019, srdečně vás zveme od  7.45  -   9.25
- výchovněvzdělávací proces v jednotli-
vých  třídách, od 16.00 - 18.00 prohlídka
školy.

Zápis do 1. ročníku 
v pátek 12.  4.  2019 od 10. 3. do 10.

4. e-rezervace času a třídy na  www.sko-
lalhota.cz v kategorii MENU, od 14 do
18 hod. pro nezarezervované. S sebou:
občanský průkaz, rodný list dítěte.

Žádáte-li o odklad povinné školní do-
cházky, potřebujete dvě doporučující po-
souzení: 1. z příslušného školského
poradenského zařízení (PPP, SPC), 2. od
odborného lékaře nebo klinického psy-
chologa

ZŠ Lhota
Děti na startu

Od října loňského roku jsme se se
školní družinou zapojili do celonárod-
ního projektu „Děti na startu“. Trenérem
naší skupiny je Martin Chráska.

Každou středu odpoledne po důkladném
rozcvičení s dětmi posiluje, učí je obrat-
nosti, vytrvalosti, základům atletiky, gym-
nastiky a míčových her. Děti tak získávají
všeobecnou sportovní průpravu.

Každý cvičenec dostal svůj deníček
sportovce a tričko - děvčata žluté a chlapci
modré. Děti se na cvičení těší a zlepšují si
svoji kondici.

Renata Petrů, ZŠ Horní Kostelec

Dny otevřených dveří
Ve dnech 30. ledna a 6. února 2019

proběhly na naší škole v odpoledních ho-
dinách dny otevřených dveří. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout pro-
story školní budovy, učebny všeobecných
předmětů, specializované učebny a dílny.
V nejvyšším patře budovy měli možnost
zhlédnout módní přehlídku, na které stu-
dentky předvedly modely, které navrhly
a zhotovily.

Ples města
Studentky oboru modelářství a návrhář-

ství představily svoji tvorbu i na 4. plese
města Červený Kostelec. Zhotovily šaty pro
moderátorku plesu dle návrhu studentky
4. ročníku.

Reportáž o škole v České televizi
30. 1. 2019 ráno byla vysílána reportáž

v České televizi ve Studiu 6 o oborech na
naší škole. Záznam této reportáže můžete
zhlédnout na webu ČT.

Mgr. Marcela Frýbová

SŠ prům., textilní a polygr.
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MŠ StudánkaMŠ Větrník
V naší školce nezahálíme ani počátkem roku 2019. Sáňku-

jeme, jezdíme na lopatách, stavíme sněhuláky, zkrátka užíváme
si veškerých radovánek, které nám zima nabízí.

Hned v lednu nás také přímo u nás ve školičce čekala názorná,
poučná a zároveň zábavná lekce zdravovědy. Přijel se za námi po-
dívat mluvící plyšový medvěd Teodor, společně se svým průvod-
cem, opravdovým panem doktorem, kterého jinak můžeme potkat
coby člena záchranářského týmu. Měli pro nás připravený poutavý
program, díky němuž jsme se naučili, jaké číslo volat při úrazu,
která zranění mohou ohrozit náš život a co vše musíme vědět, aby-
chom dokázali pomoci člověku, který to potřebuje. Také jsme si na
svých plyšových kamarádech vyzkoušeli obvazování zraněných
končetin. Pan doktor nás pochválil, všichni jsme byli moc šikovní
a číslo 155 už pro nás není žádnou novinkou.

Počátkem února k nám do školky zavítali členové souboru
Ochotníci Olešnice, kteří nám se svými krásnými loutkami sehráli
divadýlko O smutné princezně. Dětem se pohádka velmi líbila
a nadšeně o ní vyprávěly svým maminkám. Divadelnímu spolku
tímto děkujeme a těšíme se na další milá setkání.

Koncem měsíce února nás všechny čekal celoškolkový maškarní
karneval. Konal se v úterý 26. 2. a odstartoval tak postní přípravy
velikonočních svátků. Děti, maminky i paní učitelky si dlouho lá-
maly hlavy s vymýšlením těch neoriginálnějších karnevalových
kostýmů a jistě se nepletu, když řeknu, že všechny přítomné potěšili
princové a princezny, broučci a berušky, zvířátka, čarodějnice, či
nejrůznější pohádkové postavy. Nezapomeňte se proto podívat do
příštího čísla zpravodaje, kde vám ukážeme, jak moc se nám masky
povedly.

Karolína Kulová

Studánka v zimních měsících
V lednu navštívila naši školku zimní královna, která dětem

přinesla poutavý příběh o zimě, statečnosti a přátelství. Stu-
dánka se změnila na zimní království. Holčičky se převlékly za
princezny a královny ze zimního království a samozřejmě ne-
mohl chybět ani pan král, který dohlížel na své království.

Z pohádky jsme se dostali až na severní a jižní pól, kdy se děti
staly polárníky a prožitkovou aktivitou se dostaly až do země věč-
ného ledu a sněhu, kde se seznámily s místní faunou. 

Mezitím jsme zavítali do domu s pečovatelskou službou U Ja-
kuba, kde děti postavily sněhuláka pro radost babičkám a dědeč-
kům. Na závěr jsme sestrojili raketu, vyrobili si skafandr a vyrazili
ke sluneční soustavě, kde jsme se prolétli mezi jednotlivými pla-
netami sluneční soustavy, seznámili se s vesmírnými objekty, ode-
brali jsme vesmírné vzorky, které jsme následně analyzovali
a probádali. Navštívili jsme hvězdárnu v Úpici, která patří mezi
nejstarší v České republice. Připravili nám velmi poutavý program.
Podívali jsme se na vzdálené objekty pomocí dalekohledů. Zhlédli
jsme projekci o jednotlivých planetách a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí o astronomii. Velkým zážitkem byla pro nás otočná ko-
pule, kterou jsme sami ovládali. Mezi námi panovala nadšená ná-
lada, ve které vznikaly návrhy k dalším výletům a návštěvám.

Zahájíme projekt ,,Cestujeme se zvířátky po světě." Vědomostně
pohybové aktivity, kdy se děti seznámí s jednotlivými státy a jejich
hlavními městy a zároveň budou rozvíjet své pohybové dovednosti.
Bude nás provázet beruška, opička a kobylka společně s básnič-
kami a písničkou. Už se moc těšíme.

MŠ Studánka

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Dejvické divadlo přiveze inscenaci Vzkříšení
Úterý 12. března od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla 
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, jak je popisován, je tím

nejneuvěřitelnějším příběhem, jaký mohli jeho aktéři zažít...
Pod dramatizací povídek neznámého autora je podepsán Daniel

Doubt, jehož příjmení není věrným divákům DD neznámé. Ti, kteří
tvorbu DD sledují systematicky, se správně dopátrají toho, že text
vznikl přímo pro Dejvické divadlo, jak je v rodině Doubtů zvykem,
jen se tentokrát nejednalo o čistou kolektivní improvizaci, ale
o práci s více méně hotovým textem záhadného autora.

Kvalitu inscenace dokládá např. nominace na Cenu divadelní
kritiky v kategorii Nejlepší inscenace roku 2016 nebo cena Diva-
delních novin pro Ivana Trojana za herecký výkon sezony 2016.

Představení je vyprodané, přejeme příjemnou zábavu.
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Nejmenší z nás potěší Vodnická pohádka
Neděle 24. 3. 2019 - Divadlo J. K. Tyla od 15:00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve v neděli 24. 3. 2019 na Vod-

nickou pohádku, kterou přiveze Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod.
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná zná-

mými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vod-
níkovi Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále
a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou v klidné
tůňce v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá
mlynářka proto, aby v něm našla, podle pověstí, zakopaný po-
klad….

Představení získalo na soutěžní přehlídce profesionálních sou-
borů v Havířově Cenu odborné poroty, Cenu dětského diváka, Cenu
za výpravu a Cenu za herecký výkon.

Představení je zařazeno do dětského divadelního předplatného.
Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního
předplatného je tiskárna Integraf.

Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana
Úterý 26. března od 10:00  
Divadlo J. K. Tyla
Příběh Jeníka a Mařenky ze slavné opery

Bedřicha Smetany je upraven a zjednodu-
šen téměř pohádkově tak, aby byl srozumi-
telný dětem základní školy. Průvodci hrou
– Houslový klíč, Nota a Pomlka – vysvět-
lují dětem důležité momenty hry a promě-
ňují se přímo na jevišti do jednotlivých
postav opery (Jeník, Mařenka, Kecal, Es-
meralda, Vašek a další). Jednoduché zkrá-
cené písně zpívají herci s doprovodem, do
hry jsou zakomponované i nahrávky Sme-

tanovy hudby. Nechybí ani taneční prvky
v lidových krojích a velkolepá taneční
scéna – příjezd komediantů. Hra nabízí
poučné a hlavně velmi lehce zpracované
přiblížení vážné hudby malým divákům
(určeno pro diváky 1. stupně, vzhledem
k tématu ji mohou vidět i starší děti).

Představení je pořádáno pro ZŠ v Červe-
ném Kostelci, v prodeji je omezený počet
míst za cenu 50 Kč. Vstupenky v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.

Příhody včelích medvídků
Úterý 19. března od 8:30 a 10:00 – Divadlo J. K. Tyla
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě

zná z televizních večerníčků.
Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které

se čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale
také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. Díky moudrým
radám své maminky a pomoci svých kamarádů Housenky, Motýla

a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka,
zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého palouku, když
dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda!  

Představení je pořádáno pro MŠ a ZŠ v Červeném Kostelci,
v prodeji je omezený počet míst za cenu 50 Kč. Vstupenky v IC
Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Pražské divadlo Ungelt se představí s tragikomedií Pardál
Pátek 22. 3. 2019 od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla
Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže, který je tolik po-

dobný jejímu zesnulému manželovi. Je už opravdu nesvéprávná,
jak říká její synovec? Anebo je všechno úplně jinak? Napínavá tra-
gikomedie, v níž se skutečnost skládá do nečekaných a dojemných
obrazců nesmrtelné lásky.

Oproti původně avizovanému obsazení se můžete těšit na Car-
men Mayerovou, Františka Němce a Ondřeje Nováka.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.



19ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2019

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

MKS – připravuje

Sobota 13. 4. 2019 – Kino Luník
Soutěž s názvem Český videosalon si zapisuje již 66. ročník

v řadě a platí za svůj pomyslný vrchol, na který může tuzemský
neprofesionální soutěžící dosáhnout. Kino Luník bude tuto kraj-
skou filmovou soutěž hostit již po třetí.  

V sobotu 13. dubna se do Červeného Kostelce sjedou amatérští
filmaři z celého kraje. Pokud patříte mezi tvůrce, je momentálně

možné na krajskou přehlídku svůj film přihlásit. Více informací
k přihláškám získáte na e-mailu video@impulshk.cz a váš film se
tak může objevit na plátně v kině Luník a podrobit se kritice či
chvále odborné poroty.

Přehlídka bezpochyby zaujme i diváky, které do kina Luník
tímto zveme. Po celý den je možné zhlédnout řadu velmi kvalitních
filmů a nasát pravou filmařskou atmosféru.

Krajská filmová soutěž 2019 opět v Červeném Kostelci

BYLO NÁS PĚT aneb Kluci nestárnou
Sobota 13. 4. 2019 od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav přiveze krásnou inscenaci

s názvem Bylo nás pět aneb Kluci nestárnou. 
Kdo by je neznal – Petr Bajza, Eda Kemlink, Tonda Bejval,

Čeněk Jirsák a Zilvar z chudobince. Celý národ viděl seriál, většina
zná kouzelné rozhlasové čtení pana Filipovského a někteří přečetli
knihu. Vraťte se s námi do doby, kdy děti dávaly počestnost, hoky-
náři si vážili svých zákazníků, děvčata voněla vanilkovým cukrem
a kluci válčili své malé velké války. Vraťte se s námi do dětství.

Inscenace sklidila velký úspěch na krajské přehlídce Wintrův
Rakovník a Divadelní Piknik Volyně 2016.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Vstupenky v předprodeji 
Máte rádi kulturu a chcete informace z kultury s předstihem?

Pak sledujte internetové stránky www.mksck.cz a Facebook
Kostelec nás baví, kde máte přehled o všem, co pro vás chystáme.

V Informačním centru v Č. Kostelci nebo na www.mksck.cz mů-
žete již nyní zakoupit vstupenky na akce, které se konají např. až na
podzim. V současné době jsou v předprodeji vstupenky na akce:

Vzkříšení – 12. 3. 2019 (vyprodáno)
Ve světle ramp... – 17. 3. 2019

Pardál – 22. 3. 2019
Vodnická pohádka – 24. 3. 2019
Karel Plíhal – 29. 3. (vyprodáno)
Koncert Petry Černocké – 11. 4. 2019
BYLO NÁS PĚT aneb Kluci nestárnou – 13. 4. 2019
Škola žen – 14. 9. 2019
Zlatovláska – 6. 10. 2019
O pejskovi a kočičce – 10. 11. 2019
Jaroslav Uhlíř – 30. 11. 2019

Na červenokostelecká divadelní prkna zavítá Karel Plíhal
Pátek 29. března od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla
Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po koncertní pauze způso-

bené zdravotními potížemi s rukou vrací na koncertní pódia. Karel
Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou,
aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem
písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista Petr
Fiala, kterého Karel potkal na hudební škole v Hradci Králové.

Na Plíhalově koncertu posluchače čeká jemná a hravá poetika,
komorní atmosféra a to vše ve formě inteligentně humorných, často
vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozují-
cích či doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň famózní kyta-
rové umění.

Koncert je zařazen do hudebního předplatného. Představení je
vyprodáno, přejeme příjemnou zábavu.

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK PRŮ-
MYSLOVÉ PODLAHY.
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Oblastní charita Červený Kostelec

Brodský

Zahradní kavárna Trees

LEGO®PŘÍBĚH 2
2. sobota v 17.00
The Second Part/ USA / 2019 / film ve 2D / český da-
bing / 107 minut. Pokračování úspěšného animova-
ného příběhu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

ŽENY V BĚHU
2. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 93 minut. Nová
česká komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout
štěstí naproti. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
5. úterý v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 100 minut. Tohle
není jenom hra, je to útěk z reality všedních dnů.
V hlavní roli Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof
Hádek a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

KINO LUNÍK 3D

Přednáška – Jak žít v rovnováze 13. 3. od 18 hod.
Trápí vás vysoký cholesterol, špatný krevní tlak, zvýšená hladina

cukru v krvi? Jste unavení, vyčerpaní, necítíte dostatek energie?
Potřebujete posilnit funkce ledvin a jater? Zapomínáte, zhoršuje se
vám zrak, trpíte bolestmi hlavy? Bojujete s nedostatkem imunity?
Co může pro vaše zdraví udělat příroda, jak žít v rovnováze a při
tom být sám sebou.

Večerem nás provede pan Vladimír Růžička ze společnosti Ra-
missio. Vstupné do klobouku

Páteční hudební večer s Cafe band 15. 3. od 19 hod.
Opět se můžete těšit na večery s kapelou Cafe Band. Přijďte si

poslechnout oblíbené Šlitrovky a Ježkovky. Vstupné do klobouku

Páteční hudební večer s Petrem Kyselou 22. 3. od 18 hod.
Nevíte, co s pátečním večerem? Přijďte si poslechnout u sklenky

vína Petra Kyselu v příjemné atmosféře naší kavárny.
Vstupné do klobouku

Koncert  James Haries 30. 3.2019. od 19 hod.
Osobitý britský písničkář James Harries se těší v České repub-

lice značné oblibě. Se svým singlem Salvation (pusťte na youtube)
se držel dva měsíce v TOP 5 na rádiových hitparádách. Jamesova
hudba je výsostně autorská, originální a osobitá. Ať už melancho-
lická nebo plná hravosti a euforie, vždycky má navíc naléhavost
Harriesova hlasu a pořádnou dávku charismatu. 

Vstupné 200,- Kč
Rezervace na všechny programy na tel.: 491 520 334

Karneval pro děti
Sobota 2 . 3. 2019 od 15.00 hod.
Pořádá SDH Bohdašín v restauraci na Bohdašíně.

Pečená vepřová kolena
Pátek 22. 3. 2019 od 18.00 hod. v restauraci na Bohdašíně
Rezervace na tel. 605 180 876

Staročeské hody 
15. – 17. března 2019
Přijďte ochutnat staročeské speciality a zahřát se naším speciál-

ním punčem. Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154

Restaurace Na Maltě

KDU-ČSL

Restaurace na Bohdašíně

Přednáška - Alexandr Flek - Parabible
28. března od 18.00. Žižkův sbor Červený Kostelec. Sborová

místnost. Nový, aktualizovaný, svěží a mnohdy velmi pobuřující
překlad Bible aneb jak by to Ježíš řekl dnes.

Církev čs husitská

Ochotníci Olešnice
Tradiční vesnický masopust

Sobota 2. března 2019 od 14.00 hod.
Začátek i konec masopustního veselí se bude odehrávat na kři-

žovatce u ZŠ Olešnice. Příjemné zakončení bude v hostinci Ole-
šenka u Aleny, letos s rozšířenou kapacitou míst k sezení.

Jarní bazar – jarního a letního  oblečení, obuvi, hraček a spor-
tovních potřeb v sále GRAFOKLUBU (budova za kinem).

Příjem věcí: Pondělí 18.3. - 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Prodej: Úterý 19.3. - 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 20.3. - 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Čtvrtek 21.3. - 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek 22.3. - 8 – 12 hod.
Vrácení a výplata peněz: Sobota 23.3. - 8 – 11 hod.
UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks

Oddíl  dálkového a zimního  plavání  

KALENDÁRIUM AKCÍ

Brodský rampouch
23. března 2019 od 11.30 hod. rybník Brodský 
1. ročník mezinárodních zimních plaveckých závodů  Brodský

rampouch pořádají Metujští tygři a červenokostelecké Hyeny.
Plavat se budou tratě 100m, 250m, 500m, 750m, 1000m. Závod

se počítá do Českého poháru v zimním plavání.
Očekává se až 200 závodníků z Čech, Moravy, Slovenska, Pol-

ska, Německa, Ruska, Anglie, Maďarska, Jižní Korey a Argentiny.
Na rybníku bude při zámrzu vyřezán bazén 38 m délka a 8 m šíře,
plavci budou startovat v jednotlivých rozplavbách.

Expediční kamera
Pátek 15. 3. 2019 od 18.30 v kině Luník v Červeném Kostelci. 
Expediční kamera v Červeném Kostelci, to je tradiční přehlídka

nejúspěšnějších cestovatelských  a outdoorových filmů uplynulé
sezony, kterou již tradičně můžete vidět v kině Luník. V 9. ročníku
se těšte na parkour na starých inckých ruinách, skvělé horolezecké
výkony, nebo výpravu do nitra džungle. 
Program festivalu: 
18.30 - první filmový blok

Matsés – 45 min, Tupendeo – 26 min, Waia-Toa Odyssey – 13 min
20.00 - druhý filmový blok

JUMP N TRAVEL – PERU (film a beseda) – 60 min
21.15 - třetí filmový blok

Stumped – 25 min, Divided – 39 min

Koncert Petry Černocké
11. 4. 2019 v 19:00 v Divadle J. K. Tyla
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční koncert

známé zpěvačky Petry Černocké. Za doprovodu kytaristy Jiřího
Pracného zazní oblíbené písně.

Vstupné: 250 Kč / důchodci, studenti a děti 150 Kč



S BATOHEM NAPŘÍČ MAROKEM
6. středa v 18.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Ces-
tovatelská přednáška Pavly Bičíkové o měsíčním pu-
tování Marokem.
Mládeži přistupný. Vstupné: 100 Kč

CAPTAIN MARVEL
7. čtvrtek v 19.30
Captain Marvel / USA / 2019 / film ve 3D / české ti-
tulky / 128 minut. Mezihvězdná válka mezi dvěma mi-
mozemskými rasami. Snímek z filmového světa
Marvel.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 / 130 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
8. pátek v 19.30
GB / 2018 / film ve 2D / české titulky / 134 minut.
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika,
je jeho příběh.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

PSÍ VELIČENSTVO
9. sobota v 17.00
Queen’s Corgi / B / 2018 / film ve 2D / český dabing /
92 minut. Animovaná pohádka pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

ŽENY V BĚHU
9. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 93 minut. Nová
česká komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout
štěstí naproti. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

SKLENĚNÝ POKOJ
14. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 104 minut. Film
inspirovaný skutečným osudem vily Tugendgat.
V hlavních rolích Karel Roden, Carice van Houten
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

NA STŘEŠE
16. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Ce-
lovečerní film v režii Jiřího Mádla. 
Mládeži do 12 let nevhodný            Vstupné: 100 Kč 

SKLENĚNÝ POKOJ
16. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 104 minut. Film
inspirovaný skutečným osudem vily Tugendgat.
V hlavních rolích Karel Roden, Carice van Houten

a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
18. 3. 2019 – 22. 3. 2019

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
18. pondělí v 16.00
Hotel Transylvánie 3:Summer Vacation / USA /
2018 / film ve 2D / české znění / 87 minut. Animo-
vaný příběh oblíbené rodinky strašidel.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

KOUZELNÝ PARK
19. úterý v 16.00
Wonder Park / USA / 2019 / film ve 2D / české
znění / 85 minut. Animák plný adrenalinu, jenž ote-
vírá brány dětem, které se nebojí snít.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
20. středa v 16.00
How To Train Your Dragon:The Hidden  / USA /
2019 / film ve 2D / český dabing / 104 minut. Po-
kračování úspěšné animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč 

PSÍ VELIČENSTVO
21. čtvrtek v 16.00
Queen’s Corgi / B / 2018 / film ve 2D / český da-
bing / 92 minut. Animovaná pohádka pro celou ro-
dinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

S KRTKEM DO POHÁDKY
22. pátek v 16.00
ČR / 2010 / klasický film / české znění / 86 minut.
Krtek znovu v akci. Pásmo pohádek.
Mládeži přístupný. Vstupné: 50

Předprodej permanentek od 11. 3. 2019
v IC a v pokladně kina Luník.

Cena slosovatelné permanentky 280,- Kč.

LOVENÍ
21. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Hledá se láska, Zn.: Spěchá. Romantická komedie.
V hlavních rolích Ester Geislerová a Jakub Prachař.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

PAŠERÁK
22. pátek v 19.30
The Mule / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky /
116 minut. Nikdo neutíká věčně. Thriller v režii Clinta
Eastwooda. 
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 110 Kč

LÉTO S GENTLEMANEM
23. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 98 minut. Letní
romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce
a naději… V hlavní roli Jaromír Hanzlík.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

ŽENY V BĚHU
23. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 93 minut. Nová
česká komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout
štěstí naproti. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
26. úterý v 19.30
GB / 2018 / film ve 2D / české titulky / 134 minut.
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika,
je jeho příběh.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

ZRANĚNÁ SRDCE
28. čtvrtek v 19.30
The Aftermath  / USA/GB/DE/ 2018 / film ve 2D /
české titulky / 109. Jedna žena a dva muži ve válkou
zničeném městě.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč 

ARTIC: LEDOVÉ PEKLO
29. pátek v 19.30
Arctic / ISL / 2018 / film ve 2D / české titulky / 97
minut. Příběh boje o přežití uprostřed nedozírné ledové
pustiny. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

DUMBO
30. sobota v 17.00
Dumbo  / USA / 2019 / film ve 3D / český dabing / 90
minut. Animovaná pohádka ze studia Walt Disney. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

LOVENÍ
30. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Hledá se láska, Zn.: Spěchá. Romantická komedie.
V hlavních rolích Ester Geislerová a Jakub Prachař.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu 
pro mládež začal 1. února 2019

Zápis do tanečního kurzu pro mládež bude
zahájen 1. února v Informačním centru v Čer-
veném Kostelci. Kurz tradičně povedou ta-
neční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude
hrát známá kapela RELAX BAND pod tak-
tovkou Jana Drejsla. Taneční kurz bude pro-
bíhat od  15. září v sokolovně v Červeném
Kostelci a vyvrcholí plesem absolventů, tzv.
věnečkem 14. 12. 2019.  Přihlásit se můžete
přímo v informačním centru nebo online
www.123vstupenky.cz.

Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba. Gar-
denka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro vstup na
závěrečný věneček). Každý účastník kurzu ob-
drží DVD se záznamem zdarma.

Zápis do kurzu společenského tance
pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí)

Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé
začíná 6. října a zahrnuje celkem 7 nedělních
večerních lekcí, které budou rozděleny na 2
skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně po-

kročilých. Kurz pro začátečníky je určen pro
ty, kteří ještě netančili nebo kurz absolvovali
1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný
pro absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz
pro začátečníky vícekrát, nebo kteří absolvo-
vali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x. Kurz po-
vedou taneční mistři manželé Poznarovi.
Taneční kurz bude probíhat v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí věnečkem,
který se bude konat 17. listopadu. Maximální
počet párů ve skupině je omezen, tak nevá-
hejte a přijďte se přihlásit. Přihlásit se můžete
od 1. března v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz.
Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro

ženy i muže, které během několika týdnů
zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celuli-
tidy. Kalanetika pomáhá při problémech se
zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení.
Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, může se

cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje i pánev.
Cvičení podobné metodě pilates podporuje
správné držení těla a zpevňuje svaly, čímž se
zvyšuje jejich pružnost. Cvičení probíhá
každé úterý od 19.00 v Grafoklubu, přihlášení
je možné kdykoli v průběhu roku. Kurz vede
skvělá lektorka paní Poznarová. Cena kurzov-
ného je za 10 lekcí 450 Kč . Přihlásit se mů-
žete v Informačním centru v Červeném
Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek předsta-

vuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky z ob-
lasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen
tančí a zpívají, ale předvádějí i různé dobové
zvyky a profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových skupin
a schází se každé úterý od 16.00 v Grafoklubu
za kinem Luník. Cena na školní rok 2018 /
2019 je 700 Kč. Přihlásit se můžete kdykoli
během roku. Více informací získáte u vedoucí
paní Janušové na tel. 603 461 639.

Městské kulturní středisko Červený Kostelec

KINO LUNÍK 3D
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Marydance
Víkendovka s tancem a cvičením

5. - 7. dubna 2019 hotel Prom Svoboda nad Úpou
Cena je 2 490 Kč + 32 Kč poplatek obci se platí zvlášť.
V ceně je ubytování, plná penze, veškerá cvičení a tanec, 30 min.

masáže dle vlastního výběru, 30 min. úprava obočí + barvení řas
a obočí, kosmetická masáž obličeje.

Ubytování ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích se sociálním zaříze-
ním, TV a wifi.

Čeká vás Body&Mind, jóga, Pilates, Zumba, latino style, Aero-

bik, Piloxing, výživové poradenství a další.
Instruktoři jsou Marie Chaloupková, Jitka Vavřenová, Jaroslav

Zámečník a Kateřina Hrochová.

Dovolená v Itálii s tancem a cvičením
je vhodná nejen pro rodiny s dětmi nebo začátečníky. 
Termín 20. - 27. 7. 2019
Rezervace a informace: marydance@email.cz, tel. 775 936

222, nebo na hodinách. Nevratná záloha 1 000 Kč/osoba.

Sůl nad zlato
Když se zima občas rozpomene, tak jako

ta poslední, na zlaté časy, kdy ještě dobře vě-
děla, jak se má v mírném podnebním pásmu
chovat, zakryje silnice, ulice a chodníky běla-
vou vrstvou sněhových vloček nebo lesklým
povlakem náledí. Protože jsme ale součástí
vysoce vyspělé civilizace, přichází náprava
většinou dost rychle, a ze sněhu je za chvíli
řídnoucí břečka a rozpuštěný led si hledá nej-
bližší kanálovou mříž. Vyjedou sypače
a drobné krystalky soli se rychle propalují
vrstvou sněhu a povlakem ledu. Je to poho-
tové, je to možná i levné, ale určitě nás to
vzdaluje od fyzické námahy (Anebo stále čas-
těji od jedné z mála posledních příležitostí
zdravého pohybu venku?). Účinky zimního
solení nás při pěší cestě ke garáži nebo na
autobus a pak při jízdě po silnici samy rych-
lým odstraněním problému přesvědčují
o svých výhodách, ale k povědomí o těch de-
vastačních nevýhodách se musíme propraco-
vat sami, někteří osobní zkušeností, ale
většina ostatních jen vyhledáním informací.
Naštěstí jsme, jak už bylo řečeno výše, sou-
částí vysoce vyspělé civilizace, a tak je ve ve-

řejně dostupných zdrojích řada informací
o tom, co se zimním solením nejen získává,
ale také ztrácí. 

Pevné skupenství vody rozpouští kamenná
sůl nejvýše do -9° C, chlorid vápenatý až do -
29° C. Chlorid vápenatý prostředí tolik ne-
škodí, ale je násobně dražší, a tak se nasazuje
až při vysokých mrazech. Solení poškozuje
nebo i zabíjí stromy v liniových výsadbách
podél komunikací a v lese a bylo hlavní příči-
nou odstranění jírovců na našem náměstí. Za-
solení půdy okolo silnic může za určitých

podmínek sahat až 500 m daleko. Sůl je spla-
vována do toků i stojatých vod a vážně ohro-
žuje jejich flóru i faunu. Na některých místech
se už i u nás dostává sůl do podzemních vod
a studní a znehodnocuje pitnou vodu. Zejména
z místních komunikací do okolí rozstřikovaná
slaná břečka a rozprašované aerosolové částice
poškozují užitkovou a okrasnou výsadbu oby-
vatel, fasády jejich domů nebo kovové kon-
strukční prvky staveb a oplocení. Solením
místních komunikací, ne vždy řešícím skuteč-
nou potřebu, jsme vpustili další chemickou
zátěž do prostředí, v němž se my sami denně
pohybujeme, hospodaříme a trvale žijeme.
Budeme tam chráněni alespoň tak, jak je inert-
ním zimním posypem komunikací šetřeno
prostředí v chráněných krajinných oblastech?

Tomáš Diviš

Reakce na článek
Hlavní příčinou kácení jírovců u kostela

nebylo solení, ale celkově špatný stav dožíva-
jících stromů. Jako důkaz si je možné přečíst
zápisy z komise životního prostředí z 5. 10.
2011 a 9. 1. 2012.

Štěpán Křeček, MěÚ Č. Kostelec

Kulturní památka - mrakodrap
V Červeném Kostelci se nachází několik

vyhlášených kulturních památek. Nejznámější
je kostel sv. Jakuba Většího, budova městského
úřadu - spořitelna, Dům B. Němcové a prvore-
publikové vily. Kulturní památkou největších
rozměrů a památkově chráněnou od roku 2011
je mrakodrap textilní továrny od architekta
Bruno Bauera v areálu Textonia Czech.

Mrakodrap byl postavený v letech 1927 -
1929 ve slohu novoklasicismu. V roce 2007
v něm skončila výroba a byl vyklizený. Debaty
k jeho využití byly na místě a lze si v něm před-
stavit umístění prodejních a skladových pro-
stor, lehkou výrobu, využití pro potřeby města
a institucí (muzeum, knihovna, sídlo městské
policie, kulturního střediska atd.) či obytné vy-
užití (domov pro seniory, byty).

Mrakodrap je s dalšími zchátralými budo-
vami v areálu Textonia Czech v centru města
a u hlavních komunikací největší ostudou. Pro

uskupení na radnici řešení alespoň částí areálu
nebylo volebním tématem (stačí jen připome-
nout Náchod, kde to bylo s bývalým "tepen-
ským" areálem naopak). Když jsem působil v
komisi pro životní prostředí, připomínal jsem
možnosti řešení brownfieldu ve spolupráci s
CzechInvestem, vhodnost jednání s výše posta-
venými politiky, využitelné dotační programy,
určitá spolupráce by byla možná i s developery
(se zájmem stavět využitelné budovy a zájmem
města k občanské vybavenosti).

Mrakodrap zchátral a dnes už ani já nevěřím
v jeho opravu a využití. Město se vymlouvalo
na soukromého majitele a jednalo s ním jen pří-
ležitostně. Uvítal bych větší zájem o řešení "te-
penského" brownfieldu a snad nezůstane jen
u stavby supermarketu s parkovištěm.

RNDr. Jiří Jakl

Reakce na článek pana Jakla
Dovolte mi, abych krátce reagoval na před-

cházející článek. Jsem rád, že toto téma neza-
padá, stále ho máme v patrnosti a děkuji pisa-
teli, že i on toto téma zvedá. Aktuálně jsme
toto téma a tuto lokalitu  projednávali na ko-
misi rady města pro rozvoj a participaci oby-
vatel ve spojitosti s hledáním možných lokalit
pro budoucí výstavbu domu pro seniory. Já
osobně jsem v jednání s jedním z možných in-
vestorů v tomto území a to společností Lidl
(která již v dané lokalitě některé nemovitosti
vlastní). Společnost Lidl s vlastníky areálu
dále jedná. Se společností Lidl jsme domlu-
veni na další komunikaci, kterou budu dále
přenášet na orgány samosprávy. Jak jistě vy
všichni, kteří jste poptávali či pořizovali ně-
jakou nemovitost, víte, že se jedná velice cit-
livou záležitost, a proto nám prosím dopřejte
čas pro hledání variant řešení tohoto význam-
ného a zároveň složitého prostoru. Předem dě-
kuji za vaši trpělivost.

Ing. Rostislav Petrák, starosta města



23ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2019

SPORT

Tenis
Výroční členská schůze tenisového oddílu

Sobota 16. března od 19 hod. - restaurace Divadlo
Výkonný výbor tenisového oddílu zve všechny členy starší 14

let na výroční členskou schůzi. Shrnuta bude činnost tenisového
výboru, hospodaření oddílu v minulém roce, sportovní výsledky,
bude přednesen plán na rok 2018 a oceněn nejlepší hráč oddílu.
Místo dětí mladších 14 let mohou na schůzi přijít jejich rodiče.

Těšíme se na vaši návštěvu. Za výbor tenisového oddílu T. Kábrt

Oddíl fotbalu 
Vážení příznivci červenokosteleckého fotbalu,

s potěšením vám oznamujeme, že náš člen a místní rodák,
pan Dr. Zdeněk Fajfer, PhD., obdržel  jedno z nejvyšších fot-
balových vyznamenání, Cenu Jana Modřického. Ocenění pře-
vzal v průběhu 9. ročníku Galavečera Krajského fotbalu,
konaného 18. 1. 2019 v Rychnově nad Kněžnou.

Pan Dr. Fajfer zahájil svou sportovní činnost v SK Č. Kostelec
ve svých 12 letech a v 19 začal chytat za tehdejší „áčko“. Následně
přestoupil do ČKD Stalingrad (dnešní Bohemians). Ve své bran-
kářské kariéře pokračoval v RH Cheb, SK Náchod a Baníku Most.
Podstatně významnější byla jeho trenérská kariéra. Trénoval v Tep-
licích, Jablonci, Liberci, Třinci, Vítkovicích, Spartě a Bohumíně.
Velice se angažoval v lektorství nejvyšších licencí trenérů v ČR,
mj. zkoušel i našeho Karla Havlíčka. Je autorem několika publikací
s tématikou sportovního tréninku ve fotbale. Panu Dr. Fajferovi již
v minulosti byla udělena Velká plaketa Ceny Dr. Václava Jíry za
přínos ve vzdělávání trenérů v Čechách a na Moravě. 

Výbor oddílu fotbalu TJ Červený Kostelec

Kuželky
Rozpis březnových domácích utkání kuželkářů 
TJ Červený Kostelec

1. 3. v 17.00 TJ Č. Kostelec "C" - TJ Dvůr Králové n/ L "C" 
8. 3. v 16.30 TJ Č. Kostelec "B" - TJ České Meziříčí "A"
9. 3. ve 14.00 TJ Č. Kostelec "A" - TJ Lokomotiva Trutnov "A"
15. 3. v 17.00 TJ Č. Kostelec "C"  - TJ Tesla Pardubice "D" 
22. 3. v 17.00 TJ Červený Kostelec "C" - SKK Náchod "C" 
29. 3. v 16.30 TJ Červený Kostelec "B" - TJ Nová Paka "A" 

Zápasy se hrají v kuželně v Červeném Kostelci, pouze zápas 9. 3.
se hraje v Náchodě.

TJ Sokol
Sokolský karneval 

Ve středu 6. 2. 2019 se sokolská drobotina sešla na tradiční kar-
nevalové hodině. Po parketu místní sokolovny se proháněly masky
z říše hmyzu – vosy, čmeláček, motýlek a beruška, také spidermani,
kočičky, pirát a Indiáni, křehké princezny a mořská panna, strašlivý
allosaurus a pichlavý ježeček a na vše dohlíželi neohrožení poli-
cisté. Taneční vystoupení a spoustu soutěží si užily nejen děti, ale
i jejich maminky a babičky. 

Monika Zelinková

T. J. SOKOL ČERVENÝ KOSTELEC
vás zve na valnou hromadu, která se koná 6. 3. 2019 od 17.00

hodin v restauraci Sokolovna.
Výbor T. J. Sokol Červený Kostelec 

Florbal
Orel po 8. kole AFL třetí

Po lednovém volnu odehráli 2. února florbalisté Orla v Brou-
movské AFL další čtveřici zápasů, ve kterých získali všech 12 bodů
a drží tak stále průběžnou 3. příčku.

Tabulka AFL Broumov po 8. kole
1. Attack  65 b
2. Savice  58 b
3. Orel Červený Kostelec  54 b

Extrémní sporty
Winter Spartan Race

V sobotu dne 19. 1. 2019 se v Liberci – Vratislavice nad Nisou
konal první ze závodů Spartan race – Winter.

Na zamrzlou trať při teplotě -10 C° a dlouhou 6,5 km s 20 pře-
kážkami se vydalo na 2 500 závodníků z Čech, Slovenska, Polska,
Maďarska a Německa.

Já jsem startoval v 8.45 hod. na trať, která byla zejména v les-
ních úsecích hodně nebezpečná – všude byl samý led, a tak to
hodně klouzalo. Záchranáři měli proto spoustu práce a sanitky bylo
dost často slyšet v akci.

Co se týče překážek, byla to klasika: šplh, plazení, ručkování,
hod oštěpem atd. Díky mrazu byly hodně nepříjemné i poměrně
jednoduché překážky. Například nošení betonových koulí byl nad-
lidský výkon, neboť byly kluzké a smekaly se z rukou. Pytle s pís-
kem se změnily na neforemné šutry, které jsme museli odkopnout
od země. 

Na tento závod jsem si hodně věřil a počítal jsem, že budu bo-
jovat o medaili. Bohužel na poslední disciplíně jsem udělal hloupou
chybu. Tahali jsme 70 kg závaží na horolezeckých lanech do výšky.
Já jsem to podcenil a nesundal jsem si rukavice. Tím pádem jsem
to slabé lano nemohl udržet. Bojoval jsem s tím dlouho a nakonec
jsem musel jít na trestné angličáky. Celkově jsem na tomto stano-
višti strávil více než 4 minuty a to byla velká ztráta. Nakonec mi to
bohužel stačilo pouze na celkové 68 místo a ve své kategorii na
bronzovou pozici.

Děkuji za podporu městu Červený Kostelec, fitness centrum Di-
blíková a firmám Mastr, Josi a Cestuj na kole.

Jan Řezníček - Roy
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NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

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

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

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

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

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

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

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

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

TAXI–KRIZ.CZ NONSTOP 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

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

počítačové desky, katalyzátory.
Otv. 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

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

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

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

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942
www.kominictvi-lunak.cz, IČO: 01892142

Diakonie – levné oděvy, Náchodská 417, Č. Kostelec 
velká rekonstrukce. Prodejní doba: po. 8-12. a 12.30-15.30, 

út. st. čt. 9-12 a 12.30-15.30, pá. 9 -13 hod.

Koupím staré a starožitné obrazy, lustry, hodiny, 
náramkové a kapesní hodinky, fotoaparáty, housle, pivní lahve,
auta na kabel, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,

bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství, OCENĚNÍ i ná-
vštěva je ZDARMA, platba hotově. Tel. 605 254 511 p. Hrne-

ček POZOR - Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

ZD Žernov - Agroprodejna Lhota u kravína
nabízí krmné směsi pro nosnice, králíky, prasata, koně, ovce,

holuby, krávy, morčata, pštrosy, kachny, kuřata, krůty,
krmení pro psy a kočky, slunečnici, proso, pšenici,

kukuřici, kukuřičný šrot, zeminu pro rostliny, hnojiva,
chemickou ochranu rostlin, sadbové brambory. Tel. 491 465 986

Pronájmu garáž na Koubovce - tel. 77 44 548 52

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

různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební 
(sváteční) koláčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, 

zdobené marcipánem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého
papíru, modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení. 

(Dle přání zákazníka a možností.) Nově zaveden prodej kávy 
Machiavelli a Lavazza, výběr z ovocných čajů.

Jsme tu pro vás po – pá 5.30 – 17.30 hod., so 6.30 – 10.30 hod.
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

TAUCHMANN – vnitrostátní a mezinárodní doprava
Prodej písků, štěrků, drtí  za výhodné ceny 

s dopravou i pro maloodběratele. 
Směs do chladičů a ostřikovačů. Motorové oleje Repsol. 

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

Provozní doba: Po-pá 7–16 hod. Tel./fax 491 465 145, 
GSM 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

Koupím knihy, pohlednice, mince, bankovky, obrazy 
i celou pozůstalost.Tel. 722 907 510

Prodej palivového dřeva. Suché nebo surové 
Cena od 650,-Kč za 1 prmr. Tel.: 608 072 171

Využij PC/net! www.prijemzdomu.cz

Pedikúra Klímová nově ve zdravotním středisku 
v 2. podlaží, číslo dveří 36. Tel. 728 513 946,491 465 959.

Podniková prodejna Pro-Charitu s.r.o. 
17. listopadu 170, Červený Kostelec 549 41 

má novou otevírací dobu, těšíme se na vás Po-Pá: 7.30 – 16.30
Zakoupit u nás můžete: Bylinné sirupy Camellus, zdravotnické
pomůcky a funkční oblečení značky ChariTex, dále zde funguje

výdejna a prodejna zdravotních a kompenzačních pomůcek Inter-
Meta (invalidní vozíky, chodítka, sprchové židle, berle).

Město Červený Kostelec prodá palivové dřevo 
Inf. na tel. 731 449 573

Město Červený Kostelec prodá silniční panely
Inf. na tel. 734319792

KNIHAŘSKÉ PRÁCE O. LINHART
Havlíčkova 656, Č. Kostelec. Tel. 728 772 635, 602 177 185

Nabízím čištění interiérů aut, koberců a sedacích souprav
Kontakt: email: anuska.kozesnikova@seznam.cz, nebo 

tel. 728 097 729, Kožešníková Aneta

WWW.STUDIOVISAGELP.CZ -  tel. 777 088 419
4D ZENESSE likviduje stres, nespavost, bolesti zad, krku,očí. 
Potlačuje příznaky alzheimerovy nemoci a spousty dalších......

Řeznictví Roman Krejska
ulice Manželů Burdychových oznamuje, že v prodejně je nyní

možné nákup uhradit bankovní platební kartou a stravenkami So-
dexo, Ticket Restaurant a Cheque Dejeuner. Akceptujeme také

benefiční elektronické karty Benefit Plus a Gusto Karta.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 26. ledna se v městské sokolovně konal 4. ples města Červený Kostelec. 

V průběhu večera bylo možné zhlédnout několik tanečních vystoupení a také bubenickou show. Foto: Sylvie Součková

Jan Kutílek: Kouzla zimy

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Kouzla zimy

Nedílnou součástí plesu byla i soutěž o hodnotné ceny. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Geny.
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Titulní strana: Brodský rampouch přivítá příznivce zimního plavání u rybníku Brodský. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Na 4. městském plese Červeného Kostelce ocenil starosta Rostislav Petrák s místostarostou Jiřím Regnerem
osobnosti města. Medailonky oceněných najdete na str. 2.  Foto: Sylvie Součková
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