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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Do ulic města vyrazil na konci února průvod masopustních masek, v jejímž čele vyhrával městský dechový orchestr.

Rozverné masky bavily cestou městem nejen sebe, ale i přihlížející obyvatele města. 

Cíl průvodu byl na městské tržnici, kde byl připraven program, který zajistily děti ze ZUŠ a folklorní soubor Hadářek.

Po veselici přišly na řadu koblihy na posilnění, ty dětem rozdával starosta města společně s místostarostou.  Foto: Jiří Mach
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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

V současné době končí platnost smluv
uzavřených na dobu určitou 5 let mezi
městem Červený Kostelec a vypůjčiteli,
kteří v roce 2014 požádali o kompostér. 

Jednalo se o 100 občanů města. Po skon-
čení platnosti uvedené smlouvy podle
článku III. je vypůjčitel oprávněn ve lhůtě
3 měsíců po skončení doby účinnosti
smlouvy požádat o vrácení kauce ve výši
200,- Kč za půjčení kompostéru. O tuto
kauci můžete požádat v uvedené lhůtě na
pokladně Městského úřadu v Červeném
Kostelci po předložení písemného vyhoto-
vení smlouvy.

K okamžiku vrácení kauce, resp. marným

uplynutím výše uvedené lhůty bez toho, aby
vypůjčitel o vrácení kauce požádal, bez dal-
šího dochází k bezúplatnému převodu kom-
postéru do vlastnictví vypůjčitele.

Rovněž město Červený Kostelec v roce
2018 zpracovalo projekt na pořízení dalších
kompostérů, se kterým požádalo o evrop-
skou dotaci. Máme zprávu, že uvedený pro-
jekt byl podpořen dotací. V současné době
se připravuje zadání výběrového řízení na
dodatele. Kompostéry by měly být k dispo-
zici ve druhé polovině roku 2019. Budete
informováni v Červenokosteleckém zpravo-
daji.

Štěpán Křeček

Konec platnosti smluv o výpůjčce a následném
darování kompostérů z roku 2014

Město Červený Kostelec hledá zá-
jemce pro pracovní činnost dohodou,
spočívající v dohledu u přechodů pro
chodce a zastavování vozidel před pře-
chodem, v souladu s platnými právními
předpisy.

Požadovaný čas činnosti od 7 do 8 hod.
ve dnech školního vyučování, ve výjimeč-
ných případech i po skončení školního vy-
učování (12 – 14 hod.). 

Zájemci se mohou hlásit a bližší infor-
mace podá na telefonu 604 835 141 či
emailu skoda@mestock.cz

Michal Škoda, velitel městské policie

Město Č. Kostelec
nabízí přivýdělek 

Vážení občané našeho města,
opět se vám pokusím úvodním článkem to-

hoto zpravodaje přiblížit aktuální dění na rad-
nici a připomenout některé události.

Jak jsem již psal v minulém čísle, momen-
tálně vrcholí příprava stavební sezony. Máme
kompletně vybrané dodavatele oprav naplá-
novaných pro tento rok jak u domů, bytů, tak
u chodníků. Zbývá vybrat dodavatele pro stě-
žejní investiční akci letošního a příštího roku,
a to rekonstrukci Jiráskovy ulice. Výběrové ří-
zení bude vyhodnoceno na konci dubna
a věřím, že se nám společně s Královéhradec-
kým krajem podaří vybrat solidního dodava-
tele. Dále ještě vybíráme dodavatele na
vybudování výtahu při ZŠ V. Hejny a také do-
davatele položení tras optického kabelu k ar-
chivu v hasičské zbrojnici v ul. Gen.
Kratochvíla, trasy ke školce Větrník a pro-
dloužení trasy do sběrného dvora. Oprava so-
ciálních zařízení v kempu Brodský bude
dokončena do konce března. Rekonstrukce
interiéru malého sálu divadla začne v polovině
dubna a dokončení této rekonstrukce je na-
plánováno na prosinec tohoto roku. Aby byl
zajištěn podzimní provoz velkého sálu di-
vadla, je do harmonogramu zařazen dílčí ter-
mín pro zednické a jiné „špinavé“ práce do
konce července. Následně budou v průběhu
podzimu prováděny dokončovací práce čis-
tých řemesel a dovybavení technikou. Věřím,
že tato rekonstrukce interiéru dle návrhu Ing.
arch. Jiřího Dařbujána z D.A.D. STUDIA
bude vhodným doplněním našeho krásného
divadla o další prostor pro kulturu malých
forem, pro spolkovou a další veřejnou činnost.
Dále bych vás rád upozornil na nové vozidlo
městské policie, a to Volkswagen Caddy.
V druhé polovině března byl uveden do pro-
vozu tento užitkový automobil, který svou

užitnou hodnotou v podobě posuvných zad-
ních dveří a hlavně velkým zavazadlovým
prostorem umožní dostatečný prostor pro ulo-
žení potřebného materiálu a vybavení jako je
např. defibrilátor, pomocné dopravní značení,
box pro převoz odchycených psů a zároveň
i prostor pro převoz nalezeného kola atd. Ne-
musíte se bát tajných kontrol, nový automobil
je řádně označen znaky městské policie a ma-
jákem, takže ho jistě poznáte, a doufám, že
nebude nutné, abyste si ho prohlédli i zevnitř.

Dále bych rád upozornil na naši schůzku
o zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Po
události na přechodu pro chodce v Jiráskově
ulici u autobusových zastávek „U kovový-
roby“, kdy došlo ke kontaktu nákladního auto-
mobilu a dítěte (naštěstí bez vážnějšího
zranění), jsme na doporučení  učitelek ze
školy v Horním Kostelci přesunuli proškole-
nou osobu zajišťující přecházení školáků z ne
tolik využívaného přechodu u školy na tento
přechod „U kovovýroby“. Rád bych vás, kteří
byste chtěli pomoci zvýšit bezpečnosti dětí na
přechodech, vyzval, abyste se přihlásili veli-
teli městské policie nebo mně, abychom za-
jistili dozor i na přechodu u školy v Horním
Kostelci. Zároveň poptáváme vyhřívaná do-
pravní zrcadla, aby  byl i v době mrazu zajiš-
těn dostatečný výhled na inkriminovaných
místech. Jistě si každý z nás řidičů vzpomene
na situaci, kdy přijede na nepřehlednou křižo-
vatku a zrcadlo je ojíněné, nebo zamrzlé... 

V závěru bych rád poděkoval kosteleckým
hasičům, že po čase navázali na tradiční sou-
těž dětí v hasičské dovednosti, a to konkrétně
soutěží ve vázání uzlů. Letošní „uzlovka“ po
několika letech navázala na tradiční akci sto-
línských hasičů tentokrát pod taktovkou ha-
sičů z Kostelce. Přeji organizátorům, aby se
jim podařilo ukotvit tuto tradici i v dalších le-

tech. 17. března bylo při příležitosti 44. výročí
od úmrtí generála Jana Kratochvíla uspořá-
dáno již každoroční připomenutí odkazu to-
hoto významného občana našeho města.
Děkuji tímto spolku vojenské historie TS 20
Pláň a Československé obci legionářské
z Hradce Králové za organizaci pietního aktu
a všem přítomným za účast.

Dále bych rád poděkoval naší základní
umělecké škole nejen za uspořádání masopust-
ního programu, ale také za školní koncert,
který proběhl 17. března v Divadle J. K. Tyla.
Jako divák jsem cítil pozitivní energii, nové
směry a chuť pro vzájemnou spolupráci uvnitř
školy i směrem k městskému dechovému
orchestru. Děkuji vám všem, kteří se na této
akci podíleli.

V úplném závěru přeji všem, kterým za-
číná jarní sezona, hodně zdaru ve vašem sna-
žení ať na zahrádce, stavbě, nebo fotbalovém
či tenisovém hřišti. 

Přeji hezké a slunečné jarní dny a ať se
vám vyhne jarní únava.

S úctou
Rostislav Petrák, starosta města
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Ve středu 6. března 2019 se poprvé
sešel nově zvolený Osadní výbor Stolín a
Mstětín. Pro nové volebním období 2018-
2022 občané na veřejné schůzi potvrdili
jako své zástupce dosavadní členy OV
Josefa Záliše, Jaroslava Faltu, Josefa
Vondru a Miroslava Klepáčka. Nováčky
v OV budou Ing. Vladimír Šteger, Bc.
Lukáš Pelc a Karel Středa.

Na úvodním zasedání byly Ing. Pavlem
Kafkou, vedoucím Státního pozemkového
úřadu Náchod, představeny projektové do-
kumentace na společná zařízení, která
budou realizována jako jeden z výsledků
provedených pozemkových úprav. Jedná se
o dvě nové komunikace a především o poldr
Vrchy, který má zabránit ničení zahrad a za-
plavování návsi přívalovou vodou. Tyto
stavby jsou připraveny a nyní bude záležet
jen na přidělení dotačních prostředků.
Především u protipovodňových opatření je
šance na jejich získání poměrně vysoká.

Převážná většina podnětů občanů i členů
Osadního výboru pak směřovala do oblasti
místních komunikací. I když se po výstavbě
kanalizace v letech 2016-17 podařila jejich
velká část opravit, stále je jejich stav
a údržba tím, co občany ve Stolíně a na
Mstětíně nejvíce trápí. V současné době je
podrobně zmapován stav a náklady na ob-
novu páteřních komunikací na Mstětíně, na
jejichž opravu je v letošním roce zažádáno
o podporu u Ministerstva pro místní rozvoj.

V případě obdržení této podpory budou ko-
munikace opraveny, pokud k tomu ale ne-
dojde, bude OV trvat na průběžném
zařazovaní jednotlivých úseků do rozpočtu
města. Podobně jako na Mstětíně by bylo
vhodné vypracovat přehled nákladů u čtyř
zbývajících komunikací ve Stolíně a po-
stupně realizovat jejich opravu. Velká kri-
tika občanů směřuje na stav vodovodu pod
komunikací okolo „sponkárny“. I když
osadní výbor důsledně upozorňoval na po-
třebu opravy vodovodu, nebyla provedena.
Úplně nová komunikace, včetně podklad-
ních vrstev je nyní již na spoustě míst roz-
kopána a záplatována. V některých úsecích
i po deseti metrech. OV zde požaduje návrh
řešení této promarněné investice. Druhým
rokem také čekáme na instalaci dvou retar-
dérů, které by zpomalily dopravu v okolí
hasičské zbrojnice a příjezdu do spodní
části obce. Od občanů také zazněl návrh na

provedení vodorovného dopravního zna-
čení na křižovatce u Retipu.

Přítomné členy OV a občany také zají-
mal vývoj projektu chodníku mezi Retipem
a průmyslovou zónou. Podle informací od
vedení města by mělo v letošním roce pro-
běhnout technické jednání mezi Správou
silnic a projektantem, tak aby bylo jeho
umístění v souladu se záměrem rekon-
strukce silnice III. třídy. Právě z důvodů této
plánované rekonstrukce OV nedoporučuje
záměr města na výměnu autobusové za-
stávky. Stávající je v dobrém technickém
stavu a spíše se přítomní přiklonili k názoru
řešit nový přístřešek spolu s autobusovým
zálivem a přechodem pro chodce, který by
se mohl při rekonstrukci realizovat.

Na zasedání také zazněla řada „drob-
ných“ návrhů, které jsou v organizačních si-
lách města, jako návrh na sečení polních
cest po SAAR i z návsi na Vršek, dále na
drobné opravy komunikací po zimní údržbě
v majetku města. Jednotku SDH například
trápí stav nadzemní hydrantové sítě.

Osadní výbor se také zabýval návrhem
na obnovu pamětního kamene na turistické
chatě na Dobrošově, který zde byl umístěn
tehdy samostatnou obcí Stolín. Je připraven
návrh řešení, který odsouhlasil majitel
chaty. OV požádal vedení města o poskyt-
nutí příspěvku na tuto obnovu.

Za Osadní výbor Stolín a Mstětín 
předseda Josef Vondra

Informace z Osadního výboru Stolín a Mstětín

Vážení spoluobčané! V letošním roce
si připomeneme třicáté výročí přechodu
naší společnosti od totalitní, řízené jedi-
nou politickou komunistickou stranou,
ke společnosti demokratické, kde pro-
bíhá politická soutěž.

V době totality jste byli vy nebo vaši pří-
buzní perzekvováni, mnohým z vašich
rodin byl komunisty uloupen majetek.
Všichni pamatujeme zoufalý nedostatek zá-
kladních potřeb člověka, fronty na nedostat-
kové zboží v obchodech. 

Někteří pamatujeme i tragédii roku
1968, kdy do republiky vtrhla vojska cizích
států v čele s třistatisícovou sovětskou ar-
mádou.

Pak přišel rok 1989. V okolních státech
již probíhaly diskuze opozice s vládnoucími
komunisty a u nás došlo k vzedmutí občan-
ské angažovanosti po bezprecedentním
útoku státní moci proti bezbranným studen-
tům 17. listopadu v Praze na Národní třídě.
Konečně generální stávka 27. listopadu
1989 definitivně ukončila hrůzovládu ko-
munistů.

Naše město si chce tuto historickou dobu
důstojně připomenout. Proto vás všechny
prosíme, abyste prohledali vaše domácí ar-
chivy a zapůjčili nám fotografie nebo jiné
dokumenty, které se k této době vztahují.
Zvláště pak by bylo potěšující, kdyby se po-
dařilo objevit kazetu, na níž je zachycen
průběh generální stávky v našem městě.
Kazeta byla promítána v bývalé prodejně
OPAT panem Lubošem Vejrem ml. Bohužel
zatím není známo, kdo kazetu natočil,
v prodejně nainstaloval a poté odstranil.
Také fotografie front před obchody nebo fo-
tografie obrněných transportérů u našeho
nádraží by měly jistě velkou cenu. Kopie
takto získaných materiálů použijeme k ve-
řejné výstavě a po skončení výstavy budou
vráceny svým majitelům. 

Materiály můžete nosit do kanceláře
Městského kulturního střediska v Červe-
ném Kostelci v Žižkově ulici č.p. 365, tel.
491 465 919, e-mail: mksck@mksck.cz. 

Děkujeme za vaši případnou pomoc!
Milan Hruška, kulturní komise města

Osadní výbory začaly pracovat. V Oleš-
nici se debatovalo mimo jiné nad dětským
hřištěm a chodníkem. Ve Stolíně a Mstětíně
proběhlo seznámení s pozemkovými úpra-
vami a byla provedena rekapitulace potřeb,
na Bohdašíně řešíme odvodnění hřiště
a probíhá oprava budovy knihovny. Osadní
výbory Lhota a Horní Kostelec se svého
vzniku dočkají v průběhu tohoto měsíce.
V rámci zlepšování sociálních služeb ak-
tivně pomáháme oblastní charitě najít ře-
šení, které povede k co nejrychlejší realizaci
stavby nového zázemí pro domácí hospico-
vou péči a ambulantní paliativní péči. Jed-
nání mají svůj dynamický průběh a svůj
vývoj. Doufám, že se brzy dobereme správ-
ného řešení. Dne 27. 3. naše město navštívil
p. Derner, radní Královéhradeckého kraje,
se kterým jsme si prošli vytipované lokality
pro umístění domova pro seniory. Stavba
tohoto zařízení by znamenala, že i naši se-
nioři s potřebou 24hodinové péče by nemu-
seli opouštět hranice našeho města. 

Přeji pěkné Velikonoce.
Jiří Regner, místostarosta 

Výzva a prosba občanům městaSlovo místostarosty
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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. 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu se ve sběrném dvoře třídí na travní
odpad a dřevo (větve). Žádáme vás, abyste
toto rozdělení tohoto druhu odpadu provedli
již před předáním do sběrného dvora.

Ve sběrném dvoře odpadů probíhá také
sběr jedlých tuků a olejů. Ty většinou končí
v kanalizaci, kde nemají co dělat.

Upozorňujeme, že ve sběrném dvoře od-
padů nejsou přijímány autovraky a jiné části
vozidel (např. světlomety, autosklo, sedačky,
plastové nebo kovové části, jako jsou náraz-
níky, blatníky nebo části kapoty.)

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora
nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad, který do
sběrného dvora nepatří. Seznam všech sbíra-
ných odpadů je zveřejněn na tabuli na vjez-
dové bráně do dvora a na internetu.

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 duben 2019

Po    13–17 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–17 hod.
Čt     zavřeno
Pá    8–12 hod.
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

V pátek 19., v sobotu 20. a v pon-
dělí 22. 4. 2019 bude zavřeno 
– Velikonoce.
Od dubna platí rozšířená otevírací
doba, která bude platná až do
konce října 2019.

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

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:

Samostatný/á účetní, mzda 36 000 Kč až 42 000Kč.
Operátor/ka gumárenské výroby – mzda 33 000 až 35 000 Kč.

Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

Technické služby Adršpach s.r.o. 
hledají zájemce na pozici hlavní finanční a mzdová účetní.
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, znalost daňové a účetní legisla-

tivy, aktivní praxe s vedením komplexního účetnictví min. 3 roky,
samostatnost, spolehlivost, preciznost a odpovědný přístup k práci.
Práce v účetním SW pohoda, mzdy SW Orsoft.

Nabízíme: nástupní plat 28 tis. Kč, po zapracování 33 tis. Kč., ná-
stup možný ihned nebo podle dohody, smlouva na dobu neurčitou-
HPP, odborné vzdělávání, 5 týdnů dovolené, možnost úpravy
pracovní doby, stravenky, příspěvek na penzijní nebo životní pojiš-
tění.

Podrobné informace na tel. 731 151 654 - Zdeněk Zatloukal,
vedoucí TS Adršpach

Stomatologická služba

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

6. 4. a 7. 4. MUDr. Jarmila Podškubková, Větrník 720, Čer-
vený Kostelec, 491 462 331

13. 4. a 14. 4. Zubní praxe s.r.o. - MUDr. Radka Prouzová,
Jugoslávská 33 Náchod, 602 234 217

19. 4. MDDr. Lucie Škodová Třísková, Krásnohorské 672,
Náchod, 737 449 355

20. 4. a 21. 4. MUDr. Simona Ságlová Ph.D., ZŠ Malecí, Nové
Město nad Metují, 491 520 373

22. 4. MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720, Červený Kos-
telec, 491 462 331

27. 4. a 28. 4. MUDr. Vladimír Semerák - MUDr. Semerák -
MUDr. Štrasová s.r.o., Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424
921

1. 5. MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o., Náchodská 548, Velké Po-
říčí, 491 482 000

Notářka

Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 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

Kompostárna na ČOV bude veřejnosti otevřena od 13. dubna 2019
Provozní doba bude stejná jako v minulých letech. Více na www.mestock.cz
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FIRMY

PRAKTICKÉ INFORMACE

Společnost SEMET s.r.o. 
hledá spolupracovníky pro pracovní zařazení: 

Brusič svařených dílů – dvousměnný provoz.
Obsluha práškové lakovny – navěšování dílů, nanášení barvy-

dvousměnný provoz.
Nabízíme - příplatky za odpolední směny, příspěvek na dovole-

nou a Vánoce, podnikové stravování.                                                                                   
Měsíční bonus 1000,- Kč za plně odpracovaný fond pracovní doby.
SEMET s.r.o., Řehákova 1221, Červený Kostelec  
Tel. ing. Erlebach 776 270 430

Rada města Červený Kostelec 
vyhlašuje konkursní řízení na

obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské
školy Větrník v Červeném
Kostelci. 

Předpoklady pro výkon čin-
nosti ředitele/ředitelky: vzdělání
a praxe dle zákona č. 563/2004
Sb., znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Nástup od 1. 8. 2019 nebo dle dohody.
Přihlášky doručte nejpozději do 12. 4. 2019 do 13.00 hod. na
adresu: Město Červený Kostelec, podatelna, nám. T. G. Masaryka
120, 549 41 Červený Kostelec.
Obálku označte: „KONKURS – MŠ Větrník - NEOTVÍRAT“.
Podrobné informace najdete na www.cervenykostelec.cz, 
případně na tel. 491 467 548, 734 852 065, 
e-mail: rostislav.petrak@mestock.cz

ZŠ  V. Hejny,  Červený Kostelec   
přijme  kvalifikované učitele na 2. stupeň ZŠ.
Učitele/ku s aprobací - matematika na úvazek 1,00, 
Učitele/ku s aprobací - tělesná výchova na úvazek 1,00 

Další požadavky: znalost metodiky, vstřícnost a chuť učit. 
Nabízíme přátelský kolektiv. Nástup od 1. 9. 2019, CV na

adresu: olejak@zsck.cz, tel. 724 204 401

BEZPEČNOST

Městská policie dostala nové služební vozidlo

Městská policie od začátku roku do poloviny března eviduje
247 událostí, kterými se musela zabývat nebo řešit. 

Z tohoto počtu řešili strážníci v 37 případech signály PCO, u kte-
rých bylo zjištěno, že jsou plané, popř. způsobené chybou obsluhy,
v jednom případě obdrželi strážníci signál z tísňového tlačítka. 13x
strážníci vyjížděli na žádost PČR o asistenci či spolupráci, v 18.
případech vyjížděli na výzvu IZS, kdy se jednalo o hlášené požáry,
dopravní nehody, popadané stromy a jiná nebezpečí. 

Z výše uvedeného počtu událostí bylo 52 přestupků, které byly
řešeny uložením blokové pokuty, příp. domluvy. 

V deseti případech strážníci řešili volné pobíhání psů!!! K to-
muto apelujeme na majitele či vůdce psů na veřejných prostran-
stvích, že v našem městě je platná Obecně závazná vyhláška (OZV)
č. 1/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství,
která v zastavěném území města (vyznačeno v příloze OZV) při-
kazuje vést psa na vodítku! Délka vodítka nesmí umožňovat obtě-
žování nebo útok psa na ostatní osoby! Vodítko nesmí být
překážkou volného pohybu ostatních osob. Taktéž je zakázán vstup
se psy do veřejných prostor určených pro hry dětí (dětská hřiště)
a sportovní činnost.

Mimo zastavěné území města je povinnost mít psa pod trvalou
a účinnou kontrolou, aby tento neobtěžoval ostatní osoby, nezne-
čisťoval veřejné prostranství, nezpůsobil škodu apod.! Každé ta-
kové protiprávní jednání je přestupkem, který lze řešit uložením
příkazu na místě nebo postoupením ke správnímu řízení!

V polovině března začala městská policie užívat nové služební
vozidlo VW Caddy Maxi, které ve službě nahradilo vozidlo Volvo. 

Městská policie, Žižkova 365, Červený Kostelec, non-stop
731 44 95 77, 156, 491 465 628

Michal Škoda, velitel MP

Kostelecká Saar Gummi vyvíjí a dodává technologie celé skupině
Závody Saar Gummi jsou po celém světě

od Evropy přes oba americké kontinenty až
po Asii. Prakticky ve všech, ve kterých se
vyrábí těsnění pro pohyblivé díly automo-
bilů, jsou technologie pocházející z Červe-
ného Kostelce. Aktuálně čeští vývojáři
a technici pracují na odtrhovačce – zařízení
na odtrh montážní šňůry z vytlačovaného

profilu. Práce jsou ve fázi ověřování funkč-
nosti a již nyní ostatní závody hlásí zájem
na začlenění odtrhovačky do jejich výrob-
ních linek. Není divu, protože jde o unikátní
zařízení, které podmiňuje další automatizaci
na linkách. 

Odtrhovačku vyvíjeli konstruktéři v Saar
Gummi Czech přibližně rok. Pro vlastní po-

třebu předběžně počítají s výrobou dalších
dvou až tří kusů. Tím ale technologický
vývoj nekončí, v současné době technici
pracují na další etapě automatizace. Její
součástí je instalace robotického ramene do
linky v nové hale, zprovozněné v polovině
loňského roku. 

Petr Liška
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HISTORIE

Motto: Dokaž svými skutky, že jsi žil.

Zanedlouho, 1. května 2019, to bude 160 let co, projel první
vlak nádražím ve Lhotě. Bylo to významné datum pro město
a pro budoucí svobodnější rozvoj průmyslu města i okolí. 

V roce 1859 byla dokončena stavba železnice z Jaroměře do
Svatoňovic. Bylo to ale o fous. V původní záměru soukromé spo-
lečnosti pro výstavbu železnice a jejich akcionářů v čele s hrabětem
Harrachem měla trasa železnice vést z Pardubic přes Jaroměř do
Liberce. S odbočkou v Jaroměři do České Skalice, údolím řeky
Úpy /tedy i ratibořickým údolíčkem/ do Úpice. Dále do Trutnova.
Vyprojektováno, schváleno. Náhoda není v tomto případě nehoda.
Majitel uhelných dolů ve Svatoňovicích, kníže Jiří von Schaum-
burk Lippe, se rychle domluvil s ředitelstvím společnosti jiho-se-
veroněmecké spojovací dráhy a zaplatil nový projekt. Uvědomil si,
že se mu do budoucna výrazně zlevní přeprava vytěženého uhlí,
a tak neváhal zaplatit nový nákladný projekt železnice z Jaroměře
do Svatoňovic přes Českou Skalici, Starkoč, Červený Kostelec
a dále do Trutnova. Pan Jiří Štěpař uvádí náklady na dodatečnou
změny trasy ve výši 1 792 000,- zlatých.

Když jsme u železnice, přidám trochu historie. První železniční
tratí v Česku byla koněspřežná železnice Linec-České Budějovice.
Zkušební provoz byl zahájen v září 1827. První parostrojní želez-
nice na evropském kontinentu, tedy i v Čechách, byla na trase
Vídeň - Břeclav v roce 1839. Totiž parní lokomotivě se ve starší
češtině říkalo paravůz. Vývoj parní lokomotivy byl umožněn vy-
nálezem parního stoje a jeho zdokonalením Jamesem Wattem
/1736-1819/. Anglickým vynálezcem. V roce 1765 J. Watt zrekon-
struoval první použitelný parní stoj a o 10 let později založil to-
várnu na parní stroje. Je po něm pojmenována jednotka výkonu -
1watt. Jeden kilowat /kW/ je 1.000 wattů.

Ve druhé části dubnového příspěvku je to vzpomínka na kulatá
výročí narození kosteleckých osobností. 

ADOLF ŠUPICH /1899-1946/, už 1. března jsme vzpomínali
120 let od narození tohoto kapelníka, skladatele a učitele hudby.
Proslavil se v Kostelci jako sbormistr pěveckého sboru ZÁBOJ /od
r.1921/. Vyučoval hře na klavír a hrál na varhany v kostele. 

ALOIS DOBEŠ /1879-1956/, narozen 23. dubna 1879 v Úpici.
V tento den vzpomeneme 140 let od narození malíře a grafika. Od
r. 1912 pracoval u firmy Doležal v Červeném Kostelci jako návr-
hář. Skromný umělec se zasloužil o rozkvět podniku. Byl jmenován
ředitelem. Klidný, komunikativní šéf. Snad nejznámější dílo Aloise
Dobeše je opona městského divadla z roku 1837. 

JOSEF ZAVŘEL /1909-1987/. 110 let od jeho narození vzpo-
meneme 15. dubna. Kapelník dechové hudby, pedagog, dirigent.
A také sbormistr Záboje od r. 1931. Dechová hudba slavila pod
jeho vedením vynikající úspěchy na soutěžích i festivalech.

Přátelé, bavte se historií. Prameny: Jiří Štěpař - Červenokostelecko 
Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Muzejní depozitář

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Pobožnosti v Červeném Kostelci  v dubnu 2019

VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY

KVĚTNÁ  NEDĚLE - 7.00  a  9.00  Červený Kostelec, 
11.00  Boušín při všech bohoslužbách žehnání  ratolestí.

ZELENÝ  ČTVRTEK - 18.00  Červený Kostelec mše sv. na pa-
mátku poslední večeře Páně s obřadem umývání nohou. Do 21.00
adorace u „Getsemanské zahrady“
18.00 Boušín

VELKÝ  PÁTEK -  8.00  modlitba se čtením a ranní chvály. Po
celý den kostel otevřen k tiché modlitbě.
15.00  Boušín – Velkopáteční obřady     
15.00  Červený Kostelec – Velkopáteční obřady. Do 19.00  adorace
u Božího hrobu.

BÍLÁ  SOBOTA -  8.00  modlitba se čtením a ranní chvály. Po
celý den kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci u Božího hrobu
(do 18.00)
19.00 – Boušín – Velikonoční vigilie
21.00  Červený Kostelec – Velikonoční vigilie

BOŽÍ  HOD  VELIKONOČNÍ - 7.00  a 9.00 Červený Kostelec
11.00 Boušín

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ - 7.00  a 9.00  Červený Kostelec
11.00  Boušín  

Pobožnost křížové cesty v postní době: NE – 18.00 (zakončíme
adorací a svátostným požehnáním)
PÁ – 17.30 (před večerní mší sv.)
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude včas ozná-
mena a uveřejněna.
Příprava dětí na 1. svaté přijímání – každou SO v 9.00 na faře.

28. 4. – Svátek Božího milosrdenství
Mše sv. v 9.00 – skautská s rytmickým doprovodem 

Pravidelné farní aktivity a společenství:
Společenství  farníků. 
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.farnostck.cz

ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář

CÍRKVE



Dne 30. března 2019 uplynulo 15 let od úmrtí
naší drahé maminky a babičky Olgy Borůvkové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím vzpomínku.

Vzpomíná syn Zbyšek a dcera Ola s rodinou
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Církev čs husitská
Duben 2019

Pravidelně:
Bohoslužby  - neděle 10.00
Biblická hodina - pondělí - 18.00
Pátek - 16.00 Duchovní péče o děti

14.  4. - 10.00  Květná neděle

18. 4. - 17.00 Zelený čtvrtek - Pesachová
večeře 
19. 4. - 15.00 Velký pátek
20. 4. - 20.30 Bílá sobota
21. 4. - 10.00 Hod Boží velikonoční
Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

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

CÍRKVE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Poděkování

19. dubna 2019 si připíšeme už 26. smutný
rok ode dne, kdy navždy dotlouklo zlaté srdce
drahé maminky a kamarádky, paní Blanky Čá-
pové. Opustila jsi nás příliš brzo, vždyť jsi měla
ještě tak dlouho pro koho žít.

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

Stále vzpomíná dcera Hana

Srdečné poděkování Lence Vlčkové
a MěÚ Červený Kostelec za milou náv-
štěvu, blahopřání, dar a květinu k 85.
narozeninám. 

Alžběta Hašplová

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za pěkné dárky k našim na-
rozeninám a paní Frankové za blahopřání a milou návštěvu.

Míla a Zdeněk Švorčíkovi
Děkujeme zástupcům městského úřadu za milou návštěvu, bla-

hopřání a dárky k výročí naší zlaté svatby.
Josef a  Milada Mílovi

Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání, květinu a dárek
k mým 80. narozeninám. 

Jiřina Hepnarová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým 90. naro-
zeninám. Zároveň děkuji paní Frankové za milou návštěvu a dárky,
které mi donesla.

Věra Žďárková

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, dárky a květiny
k mým 92. narozeninám. Dále děkuji panu Kafkovi za milou náv-
štěvu.

Věra Hájková

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za blahopřání a dárky k mým
80. narozeninám. Rovněž děkuji paní Řezníčkové-Kukulové za
milou a velmi přátelskou návštěvu.

Jiří Šilhavý

Děkuji MÚ v Červeném Kostelci za blahopřání a dárky k mým
85. narozeninám i panu Jiřímu Kábrtovi za milou návštěvu. Také
děkuji za milou návštěvu, přání a dárky manželům Šolcovým za
jednotu č. Orla.

Jaroslav Hanuš

Děkuji Tomášovi Šimkovi za milou návštěvu a gratulaci a MěÚ
Č. Kostelec za dárky, kytičku a blahopřání k mým narozeninám.

Josef Hejna, U Kaštánku

Děkuji zástupcům města Červený Kostelec za milou návštěvu,
blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

Bedřiška Plšková, Olešnice

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, dárek a kytičku
k mým 85. narozeninám.

Antonín Rosa

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 vám chci zprostředkovat infor-
mace z jedné velmi zajímavé akce, která
byla připravena z podnětu členek a členů
MAS Stolové hory jako projekt „Rozvoj
vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“ Vy-
padá to složitě, ale není. Jde o moc důleži-
tou aktivitu, která jde vstříc dětem a jejich
rodičům. S tím, co pedagogové a knihov-
nice připravili a poté v knihovně prožili, vás

Foto: Jana Vanišová
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
seznámí vedoucí oddělení pro mládež Hana
Nováková. 

„Dětské oddělení Knihovny Břetislava
Kafky dlouhodobě spolupracuje se všemi
červenokosteleckými základními školami.
Výzkumy dětského čtenářství se shodují na
tom, že čtenářství dětí je nejvíce ovlivněno
věkem, pohlavím a vzděláním rodičů. Zá-
sadní vliv z pohledu sociálních institucí má
tak na prvním místě rodina. Na druhém
místě je to pak současně škola a knihovna,
na což kladou důraz nejnovější kampaně
různých knihovnických platforem. 

Ve stávajícím školním roce 2018/19 pro-
bíhá asi nejintenzivnější vzájemná spolu-
práce knihovny a ZŠ V. Hejny ve formě

projektu „Jak rozečíst druháčky?“ Ten -
formou čtenářských lekcí a setkávání s kni-
hovnou - každý měsíc oslovuje čtyři třídy
kosteleckých druháčků. Zatím se zdá, že
toto úsilí přináší kýžené výsledky. Propo-
jení školní výuky s možnostmi knihovny
a jejím fondem vyhovuje všem zúčastně-
ným stranám. Projekt budeme samozřejmě
hodnotit až po jeho skončení, tedy v závěru
června. 

Intenzivnější zájem pedagogů i knihov-
níků o rozvoj čtenářské gramotnosti dětí nás
ve spolupráci s Pracovní skupinou pro roz-
voj čtenářské gramotnosti při MAS Stolové
hory, z.s. přivedl k myšlence uspořádat
workshop Začínáme s dílnou čtení, aneb

Co můžeme udělat pro to, aby děti četly
s radostí. Tato akce, zacílená na zájemce
o tuto problematiku z celého Náchodska, se
v dětském oddělení uskutečnila 20. února
2019 za nebývalého zájmu. Třicet pět uči-
telů a knihovníků si u nás vyzkoušelo uni-
verzální dílnu čtení na téma: knižní hrdina.
Kromě vlastních prožitků si odnesli struk-
turovaná základní pravidla dílny čtení
a množství podnětů, jak tuto formu práce
s knihou zařadit do své praxe.  Dílnu lekto-
rovaly paní Jana Tollarová, Hana Nováková
a Jana Stejskalová.  Těšíme se na další vý-
stupy této pracovní skupiny, která pro nás
všechny pomáhá vychovávat dětské čtenáře
schopné kritického myšlení.“ 

Zveme vás do knihovny 
Výstava ve vstupním prostoru kni-

hovny nazvaná Soutisky barev je tvořena
vícebarevnými linoryty s tematikou přírody,
tisky z hloubky a malbami temperou. Dále
zde uvidíte zátiší s tematikou svátků jara,
expresívní portréty a parafráze obrazů s do-
provodnými texty. Expozici vytvořili žáci
červenokostelecké ZUŠ pod vedením uči-
telek Radky Giuliano Šimkové a Pavly
Kejzlarové.

Výstava v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky ve 3. po-

schodí na téma – Fotografie Petra Vol-
dána a obrazy Nadi Voldánové.  

Fotografie mapují novinářské cesty P.
Voldána – Čukotku, Moskvu, Afganistán,
Mongolsko – a kresby N. Voldánové su-
chým pastelem nám odhalí křehký svět
stromů, černobílých variací a tanečnic.  

Duben 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 dubnu 2019
2. dubna Klubáč s knihou: „Neuvěři-

telný svět! Ohromující obrazová srovnání.“
Pojďte se do Klubáče dozvědět zajíma-

vosti z celé naší zeměkoule. Prostřednic-
tvím obrázkové encyklopedie budeme moci
vzájemně porovnat množství různých věcí,
které nás v životě obklopují. Klubáč si zpe-
stříme též krátkým filmem s názvem Co se
děje kolem nás?, který vznikl z podnětu Zá-
chranné stanice živočichů Plzeň.

16. dubna Klubáč s knihou: „Veliko-
noční knížka“ (Tereza Říčanová)

Krátká obrázková knížka nám připo-
mene celý velikonoční příběh, ale i tradice,
které Velikonocím předchází. Zkusíme si

ukázat, jak se vytváří mramorovaná veliko-
noční vejce. Pokud budete chtít, vezměte si
s sebou vyfouknutá bílá vajíčka.

23. dubna Klubáč s knihou: „Tady
jsme doma“ (Oliver Jeffers) 

Nejnovější knížka O. Jefferse má podtitul
Planeta Země pro úplné začátečníky. Autor ji
napsal a zároveň nakreslil pro svého syna
Harlanda během prvních dvou měsíců jeho
života. Novopečený tatínek přemýšlel, jaké
poznání by měl svému synovi v dalších ně-
kolika letech zprostředkovat. Vznikla nád-
herná knížka, jejímž poselstvím je i tolerance,
zodpovědnost a pokora.

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 11. a 25.
dubna. 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 pro-
gramech bude vybíráno přiměřené vstupné.

1. dubna – beseda nad knihou Ze zdi
s její autorkou paní Věrou Šrůtkovou.

8. dubna - Beseda o televizním pořadu
„Finsko očima Petra Voldána”, spojená
s výstavou cestovatelských fotografií, ale
i pastelů Nadi Voldánové.

15. dubna – Kostelecké proměny ve fo-
tografii přijde představit pan Pavel Labík.
Jako bonus uvidíte soubor fotografií na-
zvaný Plhovské proměny. 

29. dubna – Nástrahy třetí mízy – pro-
gram z dílny herce a režiséra, vzácného ka-
maráda Knihovny Břetislava Kafky, pana
Vlasty Klepáčka a jeho kolegyň Nadi
Eflerové a Míly Hilmanové.

Nenechte si ujít další programy v kni-
hovně:

3. dubna – další díl Setkávání s Katkou
Jirouškovou – tentokrát na téma Rodina
a děti. Jako host vystoupí paní Šárka
Chapmann. Multifunkční centrum kni-
hovny – 17 hodin – vstupné dobrovolné.

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 12. dubna 2019, od 18 do 20
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
a dalších muzikoterapeutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 4. dubna 2019 od 18.00 do
19.00 hodin - vstupné: 100,- Kč

Na relaxaci je se přihlaste:
Irena Podlipná - tel. č. 720 244 041,

email: irenapodlipna@seznam.cz
S sebou: pohodlný oděv, karimatku,

deku či spacák a polštářek pod hlavu.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy v multi-
funkčním centru Knihovny Břetislava
Kafky pokračují každé úterý od 17.00 hod.
pro začátečníky a od 18.30 hod. pro pokro-
čilé.  Jednotlivá lekce pouze po domluvě.
Bližší informace a rezervace míst na tele-
fonu: 605 988 539, mail: ilonakrun@post.cz
nebo na www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě
U Jakuba – úterý 2. 4. 2019 od 9 do 10 hod. 

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky:
„Mezi duševními úchylkami zaujímá samo-
statné místo chtivost a zištnost. Takoví lidé
vytrvale požadují více, než jim po právu ná-
leží, snaží se rozmnožovat svůj majetek na
úkor druhých, jsou pyšní, nesnášenliví

a pokud jde o hmotné věci, neznají pokoru
a skromnost. Jejich velikášství jim neumož-
ňuje toleranci, úctu a lásku k bližnímu.“ 

Kultura rozumu a vůle, str. 191

Informace pro čtenáře:
• Knihovna B. Kafky upravila od

1. ledna 2019 ceník placených služeb takto:
registrační poplatek dospělí 170,- Kč/rok
(doposud 130,- Kč), registrační poplatek děti
70,- Kč/rok (doposud 50,- Kč). Důchodci
nad 70 let věku 70,- Kč/rok (nemění 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 Č. Kostelec v Zábrodí, Horní
Radechové, Slatině nad Úpou, Žernově,
Červené Hoře a Horních Rybnících. I tam
se na vás naše knihovnice a knihovníci těší.
Více informací na www.knihovnack.cz.

Příjemné zážitky při četbě i programech
v knihovně vám z Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec přeje 

Marcela Fraňková 

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

V dubnu budeme besedovat o historii červenokosteleckých domů
V rámci dubnové besedy chceme bese-

dovat o historických domech v Červeném
Kostelci. Beseda má příznačný název
“Kdyby červenokostelecké domy mohly
mluvit” a chceme se tak podělit o zajíma-
vou historii těchto domů i příběhy, které
se k nim váží. Pokud budete mít i své
vlastní zajímavé fotografie či náměty, bu-
deme rádi, vezmete-li je s sebou a zapo-
jíte se do této připravované besedy.

Besedu připravujeme ve spolupráci s his-
torikem Bc. Richardem Švandou, histori-
kem, členem našeho spolku a autorem
mnoha zajímavých článků a publikací. Be-
seda se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. 2019, od
17.00 hodin. Místo je také tradiční, a to
v prostoru multifunkčního centra v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Červeném Kos-
telci (podkroví), kam se dostanete pohodlně
výtahem. Vstupné na besedu je dobrovolné.

A na jaká další témata besed se můžete
těšit příště? Na květen, konkrétně na čtvrtek
23. 5. 2019 připravujeme téma “Po stopách
nejstarší historie Červenokostelecka”

Připravované akce na letošní rok
Jak jsme již avizovali v předchozích

článcích, kromě výše uvedených besed při-
pravujeme na letošní sezonu i několik zají-
mavých výstav.

Na květen připravujeme do Domku Bo-
ženy Němcové sezonní expozici na téma
červenokosteleckého rodáka, malíře, kari-
katuristy a legionáře Jindřicha Křečka Ji-
tuše. Chceme vám přiblížit nejen jeho
běžný život, obrázky, kterými se proslavil,
ale i vojenskou anabázi, která popisuje jeho

život v období druhé světové války. Vý-
stava bude celosezonní, tj. bude otevřena od
května až do září a bude doplněna řadou do-
provodných akcí, komentovaných prohlí-
dek apod.

Na srpen pak plánujeme ve výstavní síni
připomenutí 120 let výročí slavné Krajinské
výstavy, která se uskutečnila v Červeném
Kostelci v roce 1899 a ukázala, že Červený
Kostelec patří k úspěšným městům, které se
dokáže rozvíjet a má svým obyvatelům co
nabídnout. Připomeneme si tak trošku z této
tehdejší slávy.

V září si zase na výstavě s názvem “Jak
to tenkrát bylo” chceme připomenout oka-
mžiky vzniku tiskařské tradice v Červeném
Kostelci, kterou zde založil Josef Doležal,
jehož výročí si taktéž letos připomínáme.
Tiskárna Doležal následně ovlivnila jak
průmyslový, tak i kulturně společenský
život v našem městě a myslíme si, že roz-
hodně tato skutečnost stojí za připomenutí.
Součástí výstavy budou i komentované pro-
hlídky.

V závěru roku, v prosinci, pak chystáme
vánoční výstavu, kterou bychom chtěli věno-
vat betlémům a zejména pak nezapomenutel-
ným betlémům z tvorby červenokosteleckého
řezbáře Josefa Vondry. 

Kromě toho chceme připravit i další té-
matické besedy a být tak i nadále v kontaktu
s historií našeho kraje a zprostředkovávat
vám tyto zajímavé historické okamžiky. Tě-
šíme se na setkání s vámi na některé z na-
šich připravovaných akcí.

Stále hledáme další historické materiály
Pro naše připravované výstavy v Č. Kos-

telci a ve snaze o zachování historických fo-
tografií, dokumentů, dobových materiálů
popisujících zajímavá místa Červenokoste-
lecka, místní události a významné osobnosti
stále hledáme další materiály pro naši čin-
nost. Zejména sháníme materiály v násle-
dujících oblastech:

- Krajinská výstava v Č. Kostelci (1899)
- Jindřich Křeček – Jituš, malíř, grafik,

karikaturista (1909-1979)
- Josef  Doležal, zakladatel grafických

závodů (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
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KDYBY ČERVENOKOSTELECKÉ DOMY MOHLY MLUVIT
Besedu pořádá vlastivědný spolek ve čtvrtek 25. 4. 2019 v Kni-

hovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kostelci,
multifunkční centrum (podkroví s výtahem), od 17.00 hod.

V Červeném Kostelci stojí několik desítek budov, které mají
svou zajímavou historii a neopakovatelnou atmosféru. Některé však
vynikají nad ostatní, a to buď svými příběhy, zajímavými vlastníky,
či stavebním stylem. A právě těmto obzvláště charakteristickým
stavbám našeho města se při této besedě budeme věnovat.  

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik,
autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací
a článků.

Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu. 
Více informací naleznete na našich stránkách: www.vlastived-

nyspolek.cervenokostelecko.cz

Oslava 100 let turistiky v Červeném
Kostelci s podporou města Červený Kos-
telec. Ideální možnost prožít pěkný den
s celou rodinou mezi přáteli.

Přijít třeba také na to, že na světě jsou
i jiné věci a většinou hezčí, než jen každo-
denní honba za penězi, které mimochodem
přinášejí opravdovou radost jen málokdy.
A tak vás všechny budeme očekávat v so-
botu 27. 4. u sokolovny v Červeném Kos-
telci, kde bude od 7.00 do 12.00 hodin
probíhat start již 44. ročníku Hadařské 25. 

Již tradičně jsou připraveny 4 pěší trasy
12, 18, 25 a 35 km a tři cyklotrasy 30, 50
a 70 km. Každý účastník si dle svých mož-
ností nebo chuti zvolí délku trasy, na kterou
stačí, dostane mapku, popis své trasy a vy-
razí na trať. Všechny trasy mají jedno spo-
lečné místo a tím je hrad Vizmburk, kde

bude umístěna kontrola s občerstvením. Pří-
jemná přestávka s možností komentované
prohlídky státního hradu Vizmburk.

Cíl letošní Hadařské je tentokrát časově
neomezený do večerních hodin v auto-
kempu Brodský, kde každý dostane jubi-

lejní pamětní diplom. 
Ty, kteří se z nejrůznějších důvodů ne-

mohou zúčastnit pochodu, rádi uvítáme
právě v jeho cíli na Broďáku, kde bude pro-
bíhat přátelské odpoledne u příležitosti 100
let turistiky v Červeném Kostelci. Ke zhléd-
nutí bude výstava fotografií z naší činnosti,
kroniky dálkových pochodů Červený Kos-
telec – Sněžka a Hadařské 25, vyhrávat nám
bude country kapela Krvesaj, k dispozici
bude dětaký koutek a samozřejmě kvalitní
občerstvení. Přijďte se pobavit, zavzpomí-
nat, případně nalézt nové přátele se stejným
zájmem o pobyt v naší krásné přírodě.

Akce se samozřejmě koná za každého
počasí. Po bouřce a lijáku se přece vždycky
vyjasní. Srdečně zve Klub turistů Červený
Kostelec.

Otto Ressl

Klub turistů Červený Kostelec

Hadařská 25 – 44. ročník

Zdravotnický kurz
Ošetřit ránu, zafixovat zlomeninu, provést resuscitaci

a mnoho dalšího by pro nás neměl být problém. Díky našemu
středisku jsme měli v březnu možnost se zúčastnit zdravotnic-
kého kurzu, který nás provedl celou zdravovědou od A až do Z. 

První den kurzu, v pozdních hodinách večerních, jsme se do-
zvěděli o funkcích našeho těla. Následující den jsme se po vydat-
ném spánku již v 8:00 dostavili do klubovny, kde přednáška opět
v plném proudu pokračovala. Jak se zachovat, když narazíme na
člověka v bezvědomí, jsme si vyzkoušeli navzájem. Následně jsme
se na figuríně učili, jak správně provádět srdeční masáž a dýchání
z úst do úst. Po získání mnoha dalších užitečných informací jsme
se přesunuli ven, kde jsme se pomocí trojcípých šátků, popruhů
nebo různých hmatů navzájem přenášeli, jako bychom byli ranění.
Na konci dne jsme dostali praktické rady na tábor a ukázali si vy-
bavení lékárničky. 

Poslední částí, která nás na kurzu čekala, bylo krátké opakování
a následovala zdravotnická zkouška. Všichni jsme úspěšně test
i praktickou část zvládli, a tak se z nás stali kvalifikovaní zdravotníci. 

Veliké díky patří organizátorům akce, kteří se o nás starali jako
o vlastní děti a připravovali nám výborné pokrmy. Další veliký dík
patří našemu přednášejícímu Mikimu ze skautského střediska v Ji-
číně, který nebyl ani na vteřinu nudný.

Martina Duchatschová

Skaut
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T-S 20 Pláň

Kdo rád necestuje? Kdo rád nezískává různé znalosti, dob-
rodružné zážitky a zajímavosti z různých cest? V našem pečo-
vatelském domě cestuje velká spousta našich seniorů, alespoň
díky různým cestopisným přednáškám. Vždyť v době jejich
mládí jim to nebylo dopřáno.

V únoru pravidelně úterky patřily cestování. Naši senioři vyces-
tovali na Tenerife, do Kataru, ale i na Moravu a po Čechách.

Tuto sérii v pečovatelském domě zahájila cestovatelka Jarmila
Olivová, která vyprávěla různé příhody z cest po kanárském os-
trově Tenerife, největším ze sedmi Kanárských ostrovů, nazývaném
ostrovem věčného jara. Díky klimatu a přírodním krásám patří
k nejoblíbenějším cílům turistů. Není divu, že si toto místo vybrala
i parta Jarmily Olivové.

Další milou návštěvou v pečovatelském domě U Jakuba byli Ol-
dřich Nermuť a Jana Kejzlarová, kteří nám promítli své fotografie
„Čechy krásné a Morava též“. Fotografie zachytily jejich toulky
z loňského roku, kdy navštívili Nové Město na Moravě, Žďár nad
Sázavou, Doubravník, Tišnov, Kadaň, Louny, Turnov a Malou
Skálu. Z jejich fotografií na nás dýchla pohoda, klid a láska k pří-
rodě a fakt, že máme krásnou zemi.

Se svými zážitky přišla také paní učitelka Dáša Hanušová, která
nám vyprávěla o nám vzdálené zemi, o Kataru. Je to místo, do kte-
rého se málokdo z nás dostane. Je to arabská monarchie, bohatá na
ropu a zemní plyn. Dozvěděli jsme se, že zde za alkohol hrozí i bi-
čování, v roce 2022 se zde má konat mistrovství světa ve fotbale
a mnoho dalších zajímavostí. Děkujeme za velmi poutavou před-
nášku.

Na konci února procházel Červeným Kostelcem masopustní prů-
vod, v rámci kterého přišla i spousta masek, zpěvu a veselé nálady
také do pečovatelského domu U Jakuba. Tuto atmosféru nám při-
nesly děti ze ZUŠ v Č. Kostelci.

Již podruhé k nám zavítal v převlečení Karel Hašler s vystou-

pením nazvaným „Procházka Prahou s Karlem Hašlerem aneb
Máte rádi hašlerky?“. Posluchači v tomto díle šli pomyslnou pro-
cházkou z jeho rodného Zlíchova a zazpívali si písničky, které se
vážou k mnohým místům „Staré Prahy“. Dozvěděli se spoustu no-
vých zajímavostí o Karlu Hašlerovi, o jeho milované Praze a také
jak vznikl název bonbónů hašlerky.

Každý čtvrtek jsme věnovali různým soutěžím a hrám. Senioři
si tak oprášili hru pexeso, domino, karetní hry, ale i stolní či oblí-
benou hru Jméno a město. Jiní si tento den užili při vytváření růz-
ných výrobků při výtvarném kroužku. Přitom využili svoji zručnost
a vyráběli již velikonoční výzdobu do svých bytů či pro zkrášení
chodeb v pečovatelských domech. Přijďte se podívat, jak se jim to
podařilo.

„Když jsem byla malá a odcházela jsem z domu a šla jsem do
školy, na výlet apod., nikdy mi maminka nezapomněla dát požeh-
nání, políbení a vlídné slovo,“ to nám sdělila jedna seniorka, která
se tímto řídila celý život.  Není to inspirace i pro nás?

Lenka Vlčková

Pěchotní srub T-S 20 „Na Pláni“,
ukrytý v lese, na zelené turistické značce
pod Krkavčinou, který provozuje Spolek
vojenské historie T-S 20 „Pláň,“ se
v dubnu opět otevře veřejnosti!

Dovolujeme si vás pozvat na zahájení le-
tošní sezony, které se koná k výročí 81 let
od betonáže pěchotního srubu, ve dnech 27.
4. – 28. 4. Mimo komentované prohlídky
celého pevnostního areálu s uniformova-
nými průvodci vám představíme novinky
v naší expozici. Konkrétně odhalíme úplně
novou výstavu věnovanou rodákům z na-
šeho regionu, kteří se účastnili druhé svě-
tové války v řadách Čs. armádního sboru,
RAF ale i obrněné brigády. Premiérou bude
stálá expozice, věnovaná osobě generála
Jana Kratochvíla. Novinky uvidíte i v bojo-
vém patře, které je uváděno do původního
stavu z roku 1938.

Program pro nejmenší, ale i ty největší

doplní ukázka vojenské RC techniky, k dis-
pozici bude opět zlatavý mok a posezení
u ohně (buřty s sebou).

Spolek vojenské historie T-S 20 „Pláň“
se snaží připomínat důležité historické udá-
losti a osobnosti prostřednictvím pietních
aktů, rekonstrukcí bitev a výstav již od roku
1996. V posledních třech letech se však nej-
více věnuje rozvíjení expozičních prostor
a rekonstrukci pěchotního srubu a přile-
hlých řopíků do původního stavu. Muzeum

tak pokrývá vojenskou historii našeho regi-
onu celého 20. století. Nevynechává vznik
Československa a klíčovou roli našich legi-
onářů, či válečný odboj, v čele se skupinou
S 21 B a úspěšným výsadkem SILVER A,
jehož radista působil na kosteleckých Kon-
činách a Bohdašíně. Od minulé sezony je
ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Čer-
vený Kostelec zapůjčena výstava Končin-
ské události 1942, která je na stálo umístěna
ve spodním patře pěchotního srubu. 

Mimo tento víkend můžete navštívit naše
muzeum každý poslední víkend v měsíci,
a to v době od 9.00 do 17.00 hod. či v letní
sezoně mimo tyto termíny po telefonické
domluvě. Aktuální informace o otevírací
době a dalších akcích se dozvíte na našem
webu www.ts20.cz, facebooku nebo na vý-
věsce na autobusovém nádraží. 

Těšíme se na vás!
Ondřej Gelbič

SPOLKY A ORGANIZACE

Zahájení turistické sezony Na Pláni

Pečovatelský dům U Jakuba

Příjemné cestování v pečovatelském domě
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SPOLKY A ORGANIZACE

Městský dechový orchestr

Zahrádkáři
Vážení přátelé, naše ženy pro vás připra-

vily přednášku na téma:
„JARNÍ ZAHRADA, OKNA A

BALKONY“
Pátek dne 5. dubna v 16 hodin Kni-

hovna Břetislava Kafky v Červeném Kos-
telci. Přednášet bude pan Škoda ze
zahradnictví ve Rtyni v Podkrkonoší.

Jiří Linhart, ZO Č. Kostelec

Správné stanoviště včel se často pova-
žuje za základ včelaření. Již od patentů
Marie Terezie není stanovena hranice a ani
nikdy předtím nebyla, jak daleko mají být
včely od pozemků našich sousedů. 

Zůstala povinnost chovat včely tak, aby
podle stávajícího zákonodárství - nebyl na-
rušen „pokojný stav věcí“.

POZVÁNKA  
pro všechny milovníky zdravé přírody na

dubnovou vzdělávací besedu včelařů. Ta se
uskuteční v neděli 7. dubna 2019 od 9.00
hod. v restauraci Divadlo.

Přednáší Ing. Jaromír Mareček z Jaroměře
na téma “Jarní rozvoj - malovčelaři.”

Zveme všechny obdivovatele života včel.             
Za výbor včelařů Otto Hepnar

Včelaři

Zamyšlení nad uplynulým desetiletím s MDO

V roce 2010 jsem přijala post kapel-
níka Městské dechové hudby Červený
Kostelec. Bylo to po mnohanásobné na-
bídce tehdejšího starosty města Petra
Mědílka, který sháněl pro kapelu vedení,
neboť odešel poslední kapelník z vojen-
ské hudby Richard Czuczor.

Ten ochotně dojížděl z Hradce Králové
několik let. O podobné posty nikdy nebývala
rvačka, nervala jsem se tehdy ani já. Ale
poté, co jsem viděla, že hudba hraje již rok
bez kapelníka a mnoho mladých lidí (bohu-
žel nenávratně) odešlo, jsem se do čela po-
stavila. Udělala jsem to zejména proto, že i já
jsem mnoho let chodila do tohoto orchestru
a s muzikanty jsme byli dávnými dobrými
přáteli. Další neméně důležitý fakt byl, že
hudba měla oslavit za tři roky 150 let nepře-
tržité existence, což svědčí o kvalitě a vý-
znamu takového spolku. Během posledních
radostných, ale i krušných 10 letech, kterým
říkáme přežívání, jsme chtěli společně docílit
obnovení kontaktu se ZUŠ, protože jedině
v mládí a dorostu je naděje, že myšlenky
a tradice budou pokračovat dál. Všichni jsme
pevně přesvědčeni, že význam spolku MDO,
který je určen jak pro studenty, mládež, tak
ale i pro dospělé, je obrovský. Zvláště pak,
když máme přímo ve městě hudební školu,
která muzikanty vychovává. Starší kolegové
pomáhají mladším hráčům svými zkuše-
nostmi hráčskými i lidskými a postupně jim

přenechávají posty lídrů v sekcích orchestru.
Všichni mají ušlechtilého koníčka na celý
život a přidanou hodnotou je předávání kul-
tury posluchačům na společných setkáních
a koncertech. Význam dechových orchestrů
je nezpochybnitelný. Hrají při různých pří-
ležitostech, jako jsou promenádní koncertry,
koncerty v divadle, ale dají se z nich udělat
i jiné menší formace, jako například dechová
sekce do symfonického orchestru, malá
parta, která hraje v průvodech, na pietních
aktech, pohřbech, v domovech důchodců
atp., a to za jakéhokliv počasí, což jsme se
mohli přesvědčit 28. 10. 2018 u pomníku le-
gionáře, kdy lilo jako z konve.

Vím, že není lehké pro muže a mnohdy
i starší přijmout v čele orchestru ženu, která
je jednou hlavou orchestru a musí věci roz-
hodovat od rytmu po organizaci koncertů.
Ale myslím, že jsme si na sebe navzájem na-
konec zvykli a naše přátelství se ještě upev-
nilo, neboť jsme toho za 10 let opravdu dost
zažili. Mnohá hraní na vesnických oslavách
(milujeme jejich pohostinnost), Olešenská
posvícení, Zahradské slavnosti, projekty se
Zobkowicemi Slaskie a zájezdy do Slawna,
atd atd... jsou odměnou a motivací. To, že
má smysl dělat to dál, jste vy, naši příznivci.
Je vás již mnoho, za což jsme velice vděčni,
a vážíme si toho, že si navzájem můžeme
předávat radost z hudby a zábavy.

Stát v čele orchestru, vidět různě naladě-

ných 35 osobností není vždy snadné a stejně
tak pro hráče není jednoduché snášet věč-
nou kritiku dirigentky, a přesto musíme
vždy zůstat přáteli. To se nám myslím daří
a díky tomu se nám podařilo orchestr nejen
udržet, ale přesvědčit i pár mladých muzi-
kantů, kteří většinou vlastně už před deseti
lety přišli do našich řad jako 14letí. Během
této doby stihli projít střední školu, mnozí
vysokou, dokonce se i oženit, ale také zůstat
ve větších městech. Bohužel po nich zů-
stává prázdné místo. 

Dlouhá léta usilujeme o aktivní spolu-
práci se ZUŠ a po dlouhém hledání se našla
cesta sama. Nakonec pomáháme mladým
a nezkušeným muzikantům dotvořit orches-
try v ZUŠ, které vznikají z nových žáků. Na
spolupráci s nově vznikajícími orchestry se
moc těšíme a přejeme jim mnoho hudeb-
ních zážitků a hlavně vytrvalost!

Přijměte proto pozvání na naše spo-
lečné projekty a na oslavu MDO - 10 let
pod taktovkou ženy „EIN KESSEL
BUNTES“, která bude 25. 5. 2019 odpo-
ledne ve Smetanových sadech u divadla!
V programu uvidíte několik hostů. Hlavní
host bude LOVE SONG ORCHESTRA,
bude zajištěno občerstvení a program pro
vaše děti. Piknikové deky samozřejmě ne-
zapomeňte, protože si vás dovolíme zdržet!

Váš městský dechový orchestr pod 
vedením Hany Řezníčkové Kukulové
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Ochotníci Olešnice

SPOLKY A ORGANIZACE

SDH Červený Kostelec

Děkujeme všem za účast na našem již II. ročníku olešenského
masopustu. Počasí nám přálo, i přes začínající jarní prázdniny,
byla účast nemalá. Vše dobře dopadlo, masopustní medvěd se
podařil vydražit, a tak nemusel být za své činy popraven. 

Vše se při poslechu kostelecké dechové hudby oslavilo v míst-
ním hostinci U Aleny, kde bylo zakončení celého masopustu. Dě-
kuji manželům Tylšovým za výborné masopustní pohoštění a všem
za pomoc při organizaci.

Dovolte mi pozvat vás na naši další, pro nás veledůležitou akci.
Uvedení našeho nového loutkového divadla do divadelního pro-
vozu. Tato slavnostní akce se bude konat v neděli 7. dubna od 16
hodin v ZŠ Olešnice. Po slavnostním přípitku s panem starostou
budete moci zhlédnout první loutkovou pohádku našeho nového
divadla, kterou bude Perníková chaloupka. Dále budete moci na-
hlédnout na fotografie pořízené při malbě divadla a podepsat se, či
napsat něco hezkého do nově pořízené kroniky divadla. Přijďte
s námi oslavit tuto nevšední událost, zhlédnout první pohádku a po-
přát divadlu hezký start do divadelního světa. Vstup zdarma. 

Za Ochotníky Olešnice, Radka Laštovičková

DUBEN 2019 V HÁČKU
Velikonoční tvoření v mateřském centru

čtvrtek 11. dubna od 9.30 hodin
Srdečně zveme maminky s dětmi do mateřského centra na veli-

konoční tvoření. Vstupné: běžné do MC + příspěvek na materiál
30 Kč/dítě. Přihlášky přijímá Markéta Šolcová: 731 604 204 nebo
solcova@hospic.cz, do úterý 9. 4. 2019.

18. 4. (velikonoční prázdniny) - odpadají zájmové kroužky, re-
cepce a mateřské centrum otevřeny 8.30 - 12.30 hod.

Velký pátek 19. 4. a Velikonoční pondělí 22. 4. (státní sv.) –
Háčko zavřeno. Přejeme radostné prožití velikonočních svátků !

Příměstské tábory 2019 jsou už zcela obsazeny, datum splatnosti
příměstských táborů je 18. 4. 2019.

Na květen připravujeme: Předporodní kurz
Háčko, Středisko pro volný čas 491 610 310, 731 604 204
solcova@hospic.cz, www.ochck.cz

Háčko

1. ročník Kostelecké uzlovky
V sobotu  16. 3. uspořádalo SDH Červený Kostelec v soko-

lovně soutěž pro mladé hasiče ve vázání uzlů.
Na soutěž přijely kolektivy z náchodského okresu od Teplic nad

Metují  přes Běloves po Velichovky, či Hustířany. Po nástupu při-
vítal soutěžící starosta Červeného Kostelce Ing. Rostislav Petrák.

Poté se rozjela soutěž v několika disciplínách a kategoriích. Zá-
vodníci mají za úkol na čas a na přesnost vázat pětici uzlů. Zkra-
covačku, plochou spojku, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na
proudnici. Soutěž byla vypsána pro kategorie mladší, starší a dorost
v disciplínách pro družstva, jednotlivce, dvojice a speciál (soutěž
se zavázanýma očima).

V kategorii družstva mladší se umístili závodníci z SDH Čer-
vený Kostelec na 2. místě. Ve dvojicích byli 1. Matyáš Kaválek,
Filip Mach a na 2. místě Vojta Kincl, Ondřej Balcar všichni z SDH
Č. Kostelec. V jednotlivcích  v kategorii mladší zvítězila Tereza
Vítková, ve starších byl na 2. místě Lukáš Bílý a na 3. místě se

umístila Iveta Bílá.
Blahopřejeme medailistům, děkujeme pořadatelům a těšíme se

na příští ročník.
Za výbor SDH Červený Kostelec Josef Záliš

Červený Kostelec je místem pro rozvoj vzdělávání 
Místní akční skupiny Stolové hory a Mezi Úpou a Metují

v\rámci projektu místní akční plán Rozvoj vzdělávání na Ná-
chodsku (MAP 2) uspořádaly v listopadu v Červeném Kostelci
pro rodiče žáků besedu s názvem „Děti v pasti sociálních sítí“. 

Kapitán Ondřej Moravčík na ní hovořil o kyberšikaně a životě

mladých na sociálních sítích. Besedy se zúčastnilo přes 120 rodičů
a pro velký zájem se bude opakovat 7. května od 17 hodin v Kolá-
rově divadle v Polici nad Metují.

V knihovně Břetislava Kafky proběhlo několik setkání pracovní
skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a v únoru se zde usku-
tečnil workshop „Začínáme s dílnou čtení – co můžeme udělat pro
to, aby děti četly s radostí“, který měl hojnou účast. Další akci na
podporu čtenářské gramotnosti bude pracovní skupina organizovat
23. května od 16.00 v ZŠ V. Hejny. Srdečně zveme pedagogy, kni-
hovnice a samozřejmě rodiče a prarodiče.

V rámci místního akčního plánu připravuje pracovní skupina pro
rozvoj matematické gramotnosti akci „Hry s matematickým pod-
textem venku i ve stanu“ v sobotu 15. června od 14 hodin ve Stře-
disku volného času Déčko Náchod. Návštěvníci se seznámí
s principy matematicko-logických a mentálně rozvojových her. Jste
srdečně zváni.

Aktuální pozvánky s termíny na jednotlivé akce sledujte na Fa-
cebooku: Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2. 

Jana Vanišová a Anna Hubáčková, 
koordinátorky aktivit projektu MAP 2

Skupiny Stolové hory a Mezi Úpou a Metují 
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Bavíme se sportem

ŠKOLY

Jezdecká stáj Slavíkov

Školní družina

SPOLKY A ORGANIZACE

Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje
pozvat na dva letní příměstské jezdecké
tábory pořádané v termínech 1.- 5. čer-
vence 2019 a 12. - 16. srpna 2019 (od 8.00
do 17.00 hod), věk dítěte 6 - 16 let, cena
3.200 Kč (pro děti, které u nás navštěvují
jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny
cena 2.900 Kč), cena včetně stravy (2x
svačina, oběd a pitný režim).

Děti budou mít možnost se seznámit

s koňmi a poníky, o které se v naší stáji sta-
ráme, naučí se jak koně správně vyčistit, po-
mohou se sedláním a užděním, probereme
základní teoretické znalosti, dle schopnosti
každého dítěte naučíme jízdu v kroku, klusu
či cvalu. Pokud nám počasí umožní, dopo-
ledne trávíme výukou jízdy na koni na jíz-
dárně na lonži nebo samostatně, odpoledne
vyrážíme na vyjížďky s vodičem po okolí
Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme do-
provodným programem her a soutěží či pra-
cemi okolo koní ve stájích nebo ohradách.
Poslední táborový den si děti změří své zís-
kané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti.
Každé dítě si odnese z tábora upomínkový
předmět. K dispozici máme pro děti osm
poníků a pět velkých koní. 

V případě vašeho zájmu zašlete dotaz na
email: koryna2@seznam.cz, obratem vám
pošleme přihlášku, pro případné další do-
tazy volejte na tel. číslo 777 116 654 - Lucie
Hlavatá

Příměstské tábory
ZŠ Česká Skalice

Termíny tábora
8.-12. 7., 15.-19. 7., 29. 7.-2.8., 5.-9. 8.

Pohybové centrum Plhov
Termíny tábora
8.-12. 7., 15.-19. 7., 29. 7.-2. 8., 5.-9. 8.,

12.-16. 8., 19.-23. 8.

Všechny tábory jsou určeny pro děti od
4 do 10 let. Cena 1 500 Kč.

Přihlásit se je možné na: http://bavime-
sesportem.cz/prihlaska-3/

Jaro nám začalo nastavovat svoji tvář
a u nás je již zvykem, že v tomto období
se ve škole uskutečňuje několik soutěží.
Ale ještě než se k nim dostanu, vrátila
bych se k začátku masopustního období,
s kterým je spjato karnevalové veselí. To
naplno vypuklo nejen v odpoledních ho-
dinách v družinových odděleních, ale
také v třídě 1. A, kde děti prožily 2 ho-

diny plné tance, soutěžních her a smíchu.
Masopust startuje v anglických zemích

tzv. “Pancake Tuesday“ neboli palačinko-
vým úterým, které je před Popeleční středou.
Stalo se již milou tradicí, že skupiny, které
vyučuji tomuto jazyku, si nejdříve v hodi-
nách připraví recept na palačinky v anglič-
tině a protože praxe je nejlepší učitel, tak vše
dokončí v tréninkové kuchyňce naší školy.
Palačinky se usmažily, nazdobily, jak to kaž-
dému chutná nejvíce, a nakonec se to
všechno za odměnu snědlo. Projekt „Zdravé
zoubky“ proběhl jedno páteční dopoledne
v prvních třídách. Děti si s učitelkami poví-
daly o zubech, správné výživě a prevenci
před zubním kazem. Nacvičily také správné
čištění zubů. Za odměnu pak dostaly malý
dárek. S příchodem jara venku můžeme za-
slechnout nejrůznější zpěvy ptáků a to nás
vždy inspiruje k soutěži ve zpěvu pro naše
děti. Ve starší kategorii letos vyhrála M. Bur-
dychová, 2. místo obsadila dvojice N. Syro-
vátková a T. Vondrová a 3. byla skupina M.
Pulkert, V. Grohmann a N. Jará. V mladší
kategorii vyhrála dvojice A. Suchánek s M.
Poláškovou, 2. místo obsadili J. Buza s V.
Stodůlkou a 3. místo získala Z. Bílá. Všem
moc gratulujeme. Letos proběhla i recitační
soutěž napříč všemi třídami a své vítěze
našla každá třída.

Na závěr mi dovolte pozvat ty nej-
menší – ještě předškoláky – k našemu zá-
pisu, který proběhne 12. dubna. Těšíme
se na vás. 

Za kolektiv 1. stupně J. Stodůlková

ZŠ V. Hejny

Ve školní družině proběhla beseda
s myslivci, a jelikož se těšíme na jaro, při-
pravujeme pro strávníky ve školní jídelně
jarně - velikonoční výstavu 8. -12. 4. 2019.

I. Wichová - školní družina



Jaro už se ujalo vlády a květy  cibulo-
vin lákají hmyzí návštěvníky. Dovolte
však ještě malé ohlédnutí zpět.

Krásu českého jazyka jsme si uvědomo-
vali koncem února. Mnozí školáci se pono-
řili do veršů a básní a s vervou  pilovali
přednes. Ve školním kole recitační soutěže
se vítězi stali Daniel Bolek, Klára Humeňu-
ková, Eliška Drahoňovská a Tereza Prou-
zová. Klára Humeňuková ze 3. třídy uspěla
i v kole okresním a postupuje do krajského
kola! Blahopřejeme!!

Na  pátek 1. 3. se všechny děti  MOC tě-
šily. Rytíře, strašidla, princezny a mnohé
další nečekané bytosti  jste mohli potkat na
chodbách školy a hlavně potom
v tělocvičně,  Konal se totiž oblí-
bený tradiční KARNEVAL! Ve-
selá hudba, vtipné soutěže, báječná
nálada, vynikající koláče, jedi-
nečné masky! Díky i vám, rodiče
a prarodiče! Díky vaší nápaditosti,
smyslu pro humor a pomoci byly
masky naprosto úžasné! 

Jitka Česenková
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Zápis do 1. ročníku v pátek 12. 4. 2019 
• od 10. 3. do 10. 4. e-rezervace času
a třídy na www.skolalhota.cz v kategorii
MENU
• od 14 do 18 h pro nezarezervované
• s sebou – občanský průkaz, rodný list dí-
těte
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
psychologa

ZŠ Lhota

Školička pro budoucí školáky
I letos tradičně probíhá ve škole v Horním Kostelci setkávání

předškoláků. V únoru si budoucí školáčci prohlédli budovu naší
školy. V každé třídě na ně čekal nějaký zajímavý úkol. Společně
s paní učitelkou poznávali geometrické tvary, barvy, určovali, co
patří nebo nepatří do školní tašky. Ve školní družině postavili
hrad z molitanových kostek. Hledali začáteční písmenka svého
jména a nakreslili a vybarvili obrázek tužky. V jídelně poznávali
obrázky potravin.

Březnové setkání bylo zaměřeno na zvířátka. Předškoláčci  ve třídě
hledali poschovávaná zvířátka. Poznávali je podle zvuků, které vydávají,
ale i podle obrázků. Společnými silami poskládali z dílků zvířátkové
puzzle. Každý prozradil, jaké zvířátko má nejraději. Překvapivě byl nej-
oblíbenějším zvířátkem koník! Jejich dalším úkolem bylo nakreslit a vy-
střihnout klubíčko pro kočku Micku. Klubíčka si nejdříve natrénovali
křídou na tabuli. Za své úspěchy si odnesli medaili s jedničkou.

Poslední letošní setkání proběhne už ve středu 10. dubna od 16 hod.
ve škole v Horňáku. Přijďte si i vy vyzkoušet školu nanečisto. 

Těšíme se na vás! 
Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec                        

Ředitelství Speciální základní školy
Augustina Bartoše vyhlašuje
ZÁPIS  ŽÁKŮ do prvního ročníku školy
zřízené dle § 16, odst.9, pro děti se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a pro děti se
zdravotním postižením, které mají doporu-
čení poradenského zařízení k poskytování
podpůrných opatření od 3.stupně.  

Zápis se bude konat v budově školy Spe-
ciální základní škola Augustina Bartoše,
Manželů Burdychových 302, Červený Kos-
telec dne  15. dubna 2019 (pondělí) od
13,00 do 16,00 hodin.

Přijďte, těšíme se na vás!
Informace na tel. čísle: 736 409 463, na

webu školy: www.spzsabartose.cz   email:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Zápis do mateřských škol v Červeném Kostelci
Zápis do mateřských škol Náchodská, Větrník a Olešnice se bude konat ve dnech

6. 5. a 7. 5. 2019 od 10.00 do 15.00 hodin v budovách škol. 
Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte a doklad totož-

nosti k ověření trvalého pobytu dítěte.
Děti budou přijímány podle kritérií jednotlivých škol a podle Obecně závazné vyhlá-

šky č. 1/ 2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čer-
vený Kostelec.

Ředitelky mateřských škol Šárka Hanušová, Pavla Švorčíková a Vendula Ságnerová

Zároveň vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat ve všech
MŠ dne 25. 4. 2019 od 9.00 - 11.00 a od 14.00 – 15.00 hodin.  Těšíme se na návštěvu.

ZŠ Horní Kostelec

ZŠ V. Hejny
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
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DIVADÉLKO PRO ŠKOLY
Dne 12. března proběhlo v naší škole již

po několikáté divadelní představení Diva-
délka pro školy. Toto divadlo připravuje vý-
ukové programy pro děti a středoškolskou
mládež. Představení jsou založena na hu-
moru, interakci s divákem a aktuálnosti.
Tentokrát jsme měli možnost zhlédnout
představení Divadelní učebnice aneb české
divadlo 20. století. Jednalo se o průřez dra-
maty 20. století od Voskovce a Wericha,
přes Karla Čapka, Semafor, Václava Havla
až po Divadlo Járy Cimrmana. Žáci naší
školy se pobavili, a jak doufám, i lecčemu
novému z literatury naučili.

Mgr. Marcela Frýbová

ZÁJEZD  PRAHA
Dne 12. 3. 2019 se studentky oboru Mode-

lářství a návrhářství oděvů zúčastnily v Praze
výstavy soutěžních prací Studentského de-
signu v Galerii Novoměstské radnice. Viděly
jsme finální produkty výtvarných oborů -
především Oděv, textil a obuv.

Dále jsme v budově Uměleckoprůmyslo-
vého muzea zhlédly velkou výstavu šatů le-
gendárního prvorepublikového salonu
Hany Podolské. Viděly jsme více než 50
originálních modelů a doplňků, které oblé-
kaly slavné herečky, manželka prezidenta
Hana Benešová a další celebrity mezivá-
lečné české společnosti.

Bc. Andrea Vojtěchová

SŠ prům., textilní a polygr.

„Ve světle ramp“
Tradiční hudební podvečer ZUŠ, který opět po roce mohli

diváci zhlédnout v prostorách Divadla J. K. Tyla. Březnový
koncert, na kterém zazněla hudba v podání našich sólistů, ko-
morních souborů, ale i skladeb v obsazení velkých orchestrů. 

Návštěvníci koncertu si tak mohli vyslechnout různé žánry za
zvuku akordeonů, smyčcových, bicích a dechových nástrojů.
V tomto hudebním projektu chtěla škola především vyzvednout
a ocenit vzájemné orchestrální propojení žáků, kde starší pomáhají

těm mladším, ale také skvělé propojení s našimi hosty, členy a só-
listy Městského dechového orchestru v Červeném Kostelci. Už
během zkoušek a příprav tohoto programu nám bylo jasné, že
hudba se neptá, kolik je komu let, ale hlavně s jakou chutí a elánem
všichni vstupují do tohoto nového projektu. Dle reakce a potlesku
posluchačů bylo setkání radostné a plné krásné hudby. Hudba na-
konec sama odpověděla na spoustu otázek, především na otázku
zachování hudební tradice v našem městě a smyslu práce s mla-
dými lidmi.  Jsme rádi a pevně věříme, že toto setkání muzikantů
přispělo k novým trendům ve vývoji dechové hudby v Červeném
Kostelci. Děkujeme všem, kteří se podíleli na hudebním nastudo-
vání, přípravách celého koncertu, učitelům, žákům i rodičům,
dětem z tanečního kroužku Kamínek i žákům výtvarného oboru za
originální dekoraci na pozadí jeviště. 

Děkujeme prostě všem, kteří nám věří a důvěřují naší práci,
neboť hudba a společné chvíle prožité s našimi věrnými posluchači
nás i naše žáky neskutečně obohacují a posouvají dál.

Na závěr mi dovolte poděkovat partnerům koncertu, našemu zři-
zovateli, městu Červený Kostelec, městskému kulturnímu středisku
a autodopravě VOLHEJN.

Za tým učitelů MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

V únoru jsme v naší školce Studánka prožívali masopustní
období. Masopust předchází době postní, která nás má připra-
vit na největší křesťanské svátky - Velikonoce. V masopustu se
dříve odehrávaly všechny zimní zábavy – plesy, karnevaly, za-
bijačky a pekla se spousta koláčů, koblih a jiných pochutin.

U nás ve školce jsme nezapomněli, že je toto období hodovní,
ochutnali jsme jitrničky a napekli jsme si dobroty. To vše vyvrcho-
lilo karnevalem, na který přišli berušky, piráti, indiáni, princové,
princezny a dokonce i Frenkenstein. Ke karnevalu patří také pís-
ničky a kolední básnička, se kterou jsme vyrazili na masopustní
obchůzku Háčkem, kde jsme dostali sladkou odměnu.

Hned po karnevalu nás navštívila jedna z našich maminek, paní
Lucie Wajsarová. Přišla nám spolu se svou dcerkou Verunkou za-
hrát na violoncello a housle. Připravily si pro nás pohádku o včelích
medvídcích, prostřednictvím níž nám představily jednotlivé hu-
dební nástroje a ukázaly nám, jak se na ně hraje. Děti si s nadšením
jednotlivé nástroje vyzkoušely a ty zručnější dokonce zabrnkaly
jednoduché melodie.

A protože se zima ještě nevzdává, můžeme si prodloužit zimní

radovánky sportem. Z naší třídy jezdí skupinka dětí na lyžařský
kurz do Janských Lázní, kde bravurně zvládají základy lyžování.
S nadšením se pouští ze svahu s větrem o závod. Třeba je mezi nimi
malá Ledecká nebo Samková. Držíme jim palce!

A všem čtenářům zpravodaje přejeme brzké a teplé jaro! 
Vaše školka Studánka

MŠ Studánka

Základní umělecká škola Č. Kostelec 
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Co nás čeká v dubnu
Všichni se už těšíme na jaro, které vítáme jarní a velikonoční

výzdobou naší školy. V dubnu proběhne zápis nových prvňáčků.
Po velikonočních prázdninách se žáci 4. a 5. ročníku vydají na
vzdělávací výlet do liberecké iQLANDIE.

Závěrem dubna oslavíme svátek všech čarodějnic. 
V. Ságnerová

ZŠ a MŠ Olešnice

Pětileté děti ze třídy Sluníčko a Stromeček se účastnily kurzu
bruslení na zimním stadionu v Náchodě. Od února se zábavnou
formou učily na bruslích chodit, jezdit, klouzat v podřepu i padat
a správně vstávat. Ledové vysvědčení pro ně bylo tou správnou
odměnou, velké poděkování patří šikovné a milé paní lektorce.

Děti ze třídy Stromeček a Motýlek jely potleskem podpořit ka-
marády na Taneční akademii skupiny Ballare do Rtyně v Podkrko-
noší. Líbila se všechna vystoupení, ale tančící pejsek byl pro děti
určitě tou největší senzací a sklidil největší aplaus.

Letošní předškoláci se byli, jako každý rok, podívat v ZŠ Lhota
Červený Kostelec. Seznámili se s prostředím školy a navštívili své
sourozence a kamarády. V první třídě si děti vyzkoušely, jak se sedí
v lavici, mohly se zapojit do vyučování českého jazyka a matema-
tiky. Společně se staršími kamarády si zazpívaly a zacvičily a už
se nemohou dočkat dubnového zápisu do prvních tříd.

Celý jeden únorový týden se u nás ve školce nesl ve znamení

MASOPUSTU a KARNEVALOVÉHO REJE! Povídali jsme si
o tradicích, jež provázejí předvelikonoční období, lidových zvycích
a obyčejích, děti se seznamovaly s tradičními českými průvody
masek i jak to chodí v zahraničí (např. ohromné karnevalové veselí
v Riu de Janeiru). V úterý 26. 2. se pak celá školka ustrojila do ve-
selých masek a kostýmů, mohli jsme potkat ty nejbarevnější
klauny, spanilé princezny, pohádkové bytosti, zvířátka a třeba
i čerta a společně se pobavit a zatancovat si. Karneval jsme si užili
a už se nemůžeme dočkat nadcházejícího reje čarodějnic.

Karolína Kulová

MŠ Větrník

Kino Luník má za sebou rekordní start do roku 2019

Je to již několikátý rok po sobě, kdy se kino Luník může pyš-
nit stále vzrůstající návštěvností. I rok 2018 byl rekordní a opět
jsme posunuli pomyslnou laťku o 500 diváků. Je to více než za
rok 2017 a pro zajímavost: o téměř 3 000 více než v roce 2015.

Rekordní bylo i první čtvrtletí letošního roku, kdy jen za první
dva měsíce navštívilo kino 3 156 diváků, což představuje standard,
kterého průměrně dosahujeme až v letních měsících. Nárůstu náv-
štěvnosti si nesmírně vážíme a děkujeme! Díky tak vysoké náv-
štěvnosti jsme však byli nuceni upravit systém nákupu a rezervací
vstupenek. Stávalo se, že lidé, kteří provedli rezervaci na film on-
line, chodili do kina těsně před začátkem filmu. Pokud se takto
sejde větší množství lidí, je logické, že pokladna  není schopna od-
bavit tak velký počet lidí během několika minut. 

Tou nejnutnější změnou je, že rezervace je potřeba vyzvednout
nejpozději 30 minut před začátkem konkrétního představení. Jak
je již pravidlem, na pokladně kina jsme pro vás vždy hodinu před
jakýmkoli představením a rádi se vám budeme věnovat - s výběrem
místa,  platbou kartou, nebo benefitní kartou značky Edenred, kte-
rou mají k dispozici např. zaměstnanci společnosti Saar Gummi
Czech.

Rádi bychom připomněli, že vstupenky můžete zakoupit také
online na www.kinolunik.cz nebo v IC Červený Kostelec, případně
i v dalších regionálních informačních centrech. Tímto způsobem
si můžete obstarat vlastní lístek bez čekání, obav z propadnutí re-
zervace, a včas zajistit oblíbená místa v kinosále. Umožní nám to
zahájit promítání v přesný čas, jak bylo plánováno. 

Děkujeme za pochopení. Personál kina Luník děkuje za dosa-
vadní důvěru a těší na vaši další návštěvu. 
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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.

Sobota 13. 4. 2019 - kino Luník
Český videosalon je krajská soutěž neprofesionální filmové

tvorby pro Královéhradecký kraj a je postupovou soutěží na
celostátní filmovou soutěž. Přehlídka, která se již po třetí bude
konat 13. 4. v červenokosteleckém kině LUNÍK, je počtem
snímků i počtem autorů největší z osmi pořádaných postupo-
vých kol v jiných krajích. 

Systém Českého videosalonu je obdobný, jako např. nám všem
dobře známý Divadelní festival v Červeném Kostelci. Filmy hod-
notí odborná porota složená z profesionálů a zástupců filmových

tvůrců, jež vyhodnotí nejlepší snímky v jednotlivých kategoriích,
které budou reprezentovat náš kraj v celostátním kole. Mimo sta-
tutární ceny v jednotlivých kategoriích se v krajském kole uděluje
i např. Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za snímek s aktu-
ální tematikou a další speciální ceny. Součástí soutěže je i odborný
seminář vedený členy poroty.

Po celý den je možné zdarma zhlédnout řadu velmi kvalitních
filmů a nasát pravou filmařskou atmosféru. Předpokládaný pro-
gram přehlídky bude zveřejněn na www.kinolunik.cz a na Facebo-
oku Kino Luník. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Český videosalon 2019 opět v Červeném Kostelci

BYLO NÁS PĚT aneb Kluci nestárnou

Festival DNY EVROPSKÉHO FILMU v Červeném Kostelci
Úterý 16. dubna – kino Luník

Již 26. rokem nabízí Dny evropského filmu to nejzajímavější
ze současné evropské kinematografie. Festival celkově nabídne
téměř 50 filmů. Řada filmů byla oceněna na významných ná-
rodních a mezinárodních filmových festivalech a vznikla v me-
zinárodních koprodukcích a většina filmů je uváděna v české
premiéře.

Cílem přehlídky je přinést komplexní obraz současného evrop-

ského filmu a poskytnout prostor pro představení i méně známých
(a často opomíjených) kinematografií malých států. 

Zajímavostí je i to, že se festival koná pouze v Praze a v dalších
šesti mimopražských městech. Jedním z nich je právě Červený
Kostelec, kde pro letošní rok opět uvedeme dva filmy. 

Vstupenky v předprodeji v IC Červený Kostelec, na pokladně
kina nebo na www.kinolunik.cz.

Ženou z boží vůle 
Úterý 16. dubna od 17:00

Nora je mladá žena v domácnosti. Žije se svým
mužem a dvěma syny v poklidné švýcarské vesnici,
kam jen sporadicky doléhají zprávy o společen-
ských převratech přelomu 60. a 70. let minulého sto-
letí. 

Vesnický i rodinný mír je však značně narušen, když
se Nora začne zasazovat o hlasovací právo pro ženy
a jejich právo na zaměstnání. Bude moci muž i nadále
rozhodovat o penězích i o tom, zda jeho manželka smí
nebo nesmí pracovat?

Ceny: FF Tribeca 2017: Cena diváků, Cena poroty
pro nejlepší herečku, Cena Nory Ephron. Švýcarská fil-
mová cena 2017: Nejlepší herečka, Nejlepší výkon ve
vedlejší roli, Nejlepší scénář. MFF San Diego 2017:
Festivalová cena. A další ocenění.
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Hledání velikonočních vajíček
Neděle 21. dubna od 10 hodin - 
Domek Boženy Němcové

V Domku Boženy Němcové se nám poztrácela ve-
likonoční vajíčka, a proto žádáme nejmenší z nás
o pomoc s hledáním.

K dispozici dostanete mapku a vydáte se na pátrací
akci domkem, kde žila známá spisovatelka Božena
Němcová. Pokud naleznete všechna vajíčka a dokážete
odpovědět na vědomostní otázky s velikonoční temati-
kou, můžete se těšit na odměnu.

Pátrací akce se koná od 10 do 12 hodin. 
Vstupné pro hledače 40 Kč, pro doprovod vstupné

dobrovolné. Těšíme se na vás.

Žena na válečné stezce 

Úterý 16. dubna od 19:30
Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého na-

pětí, nebo adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší své-
rázná „zenová teroristka“ ve šťavnatém, ironickém, nádherně
nasnímaném a lahodně nazvučeném filmu Benedikta Erlingssona,
který se podobně jako v povídkovém filmu O koních a lidech za-
bývá laskavými črty islandské svéhlavosti.

Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka a sbormistryně,
ale pod klidným zevnějškem dříme víc, než se na první pohled zdá.
Tvrdá a nekompromisní žena má ještě druhý život – vede totiž sou-

kromou válku s průmyslovými giganty, kteří ničí islandskou krajinu.
Nejhledanější žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema mnohých
z nás: jak svým dílem přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické a so-
ciální katastrofě?

Ceny: Cena LUX Prize evropského parlamentu. Nejlepší film
Týdne kritiků v Cannes 2018. Hamburg FF 2018: Art Cinema
Award pro Nejlepší snímek. MFF Lublaň 2018: Nejlepší film. Ev-
ropský FF Sevilla 2018: Cena publika. IFF Valladolid 2018: Nej-
lepší herečka. A další ceny

MKS – připravuje

Celovečerní zábavný program Ein Kessel Buntes
25. května od 16 hodin – Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla

Městské kulturní středisko a městský dechový orchestr vás
zvou na nevšední koncert MDO a jeho vzácných hostů k deseti
letům pod taktovkou Hany Řezníčkové Kukulové, který se
koná v sobotu 25. května od 16 hodin v přírodním areálu u Di-
vadla J. K. Tyla.

Těšit se můžete na celovečerní program, ve kterém vystoupí
mimo MDO např. Dechový orchestr ZUŠ s mažoretkami Bonifác,
taneční obor ZUŠ , kostelecké mažoretky  MERIAM nebo taneč-
nice SABUA a její taneční skupiny. 

Vrcholem večera bude vystoupení nejzábavnější dechovky sou-
časnosti LOVE SONG ORCHESTRA i ve spojení s  MĚSTSKÝM
DECHOVÝM ORCHESTREM Červený Kostelec. 

Pro děti bude připraven zajímavý program a jako bonus jsme
pro vás připravili večerní afterparty s pouštěčem SANDOKANEM.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás!!!



19ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2019

KALENDÁRIUM AKCÍ

Spolek pro sport 
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. Pořad tra-
dičně vychází ze schopnosti Petry Černocké
vtipně konverzovat s publikem. Výtěžek
koncertu bude použit na náklady Mobilního
hospice Anežky České.

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

Více na www.ochck.cz

Cestománie
Sobota 13. dubna 2019 od 16:00 Horní

Rybníky (budova obecního úřadu).
Obecní úřad Zábrodí a Spolek pro sport

a cestování - SPACE vás srdečně zvou na
XVIII. ročník cestopisných přednášek a se-
tkání cestovatelů.

Program:
16:00 Martinik a Dominika – tropické

ráje (Petr Šupich). 
Letní putování Norskem a Švédskem

(Dominik Zerzán)
17:30 Raná péče Čechy - informace

o terénní činnosti v klientských rodinách
(Iva Jungwirthová). 

Pěšky přes Kavkaz – Od Černého
moře ke Kaspickému (V. Hlaváčková).

19:45 Divácká soutěž – losování cen
Boundary Waters – aneb po ame-

ricko-kanadské hranici na kánoích (Iva
Jungwirthová).

Na obědě u krále aneb putováni po
Ghaně, Togu a Beninu (Pavel Černý).

Doprovodný program:
Divácká soutěž o zajímavé ceny
Občerstvení s již tradiční ochutnávkou

exotické kuchyně. Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z akce bude poskytnut Centru

pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná
péče Čechy - poskytovateli sociální služby
rané péče pro rodiny s dětmi se závažným
postižením sluchu.

Oblastní charita Červený Kostelec

Čarodějnice v Horním Kostelci
Hasiči Horní Kostelec vás zvou 30.

dubna na pálení čarodějnic.  V 16 hodin
začíná dětské odpoledne plné soutěží, her
a zábavy.  Ve stejnou dobu pro vás bude při-
pravena přehlídka auto-moto veteránů,
které vlastní členové SDH a která byla vy-
ráběná v zemích RVHP. Kolem 19. hodiny
bude zapálen oheň. Vítané jsou masky ča-
rodějnic. Občerstvení zajištěno. Na hřišti za
bývalou sekyrkárnou se na vás těší hasiči.  

VELIKONOČNÍ KONCERT
sobota 27. 4. 2019 v 18:00 
Husův sbor Červený Kostelec

ZUŠ a Spolek DPS Červánek a Jitřenka,
z.s. v Červeném Kostelci zve širokou veřej-
nost na mimořádné setkání tří souborů.

Účinkují: Červánek, Jitřenka a Sluníčko
Červený Kostelec. 

Hosté: Pro musica Michalovce (Sloven-
sko). Laureát mnoha soutěží pro sborový
zpěv na Slovensku i v dalších zemích Ev-
ropy. Smyčcový Orchestr Penquins (Česká
republika). Laureát soutěže Concerto Bohe-
mia 2019.

V programu mimo jiné zazní 3 části G.
B. Pergolesi – Stabat Mater sbormistryně
Viera Džoganová, Eva Kubečková, klavírní
koperetice Amy Semanová a Jaroslav Ku-
beček. Dirigent orchestru M. Michalová.

Vstupné 70 Kč, děti a ZTP 35 Kč, před-
prodej vstupenek na místě hodinu před za-
hájením koncertu.

Čarodějnice s hasiči ve Stolíně 

Hasiči Stolín oznamují, že pořádají
pálení čarodějnic na hřišti před hasič-
skou zbrojnicí. 

Jako tradičně je pro nejmenší připravený
lampionový průvod. Letos se čarodějnice
rozhodly, že nedají svou kůži lehce a při-
pravily po trase průvodu několik nástrah.
Přijďte nám pomoci překonat tyto nástrahy
a posadit čarodějnici na hranici. 

Průvod startuje 30. dubna na návsi
v 19.15 hodin. Lampiony a masky jsou ví-
tány. Občerstvení zajištěno. 

Srdečně vás zvou hasiči Stolín.

Na Broďáku se opět otvírá!
Jaro konečně vystřídalo zimu, led na

rybníku roztál, a tak se můžeme těšit na
první letošní akce. Tou první bude o ví-
kendu 6. - 7. 4. 2019 tradiční Jarní se-
tkání M. C. Metuje. Chcete-li na vlastní
oči vidět souhru muscherů a jejich psích
kamarádů, přijďte se podívat v sobotu od-
poledne a v neděli dopoledne. Protože se
nejedná o závody, ale přátelské setkání,
bude v průběhu celého víkendu čas i příle-
žitost popovídat si s muschery o jejich ob-
rovské životní zálibě a lásce. Další akcí je
koncert skupiny NANOVOR, která za-
hraje k tanci i poslechu 30. 4. 2019 od
20.00 hodin. Vstupné 100,-Kč. V případě
nepříznivého počasí se koncert bude konat
ve Vodnické restauraci.

Přejeme všem návštěvníkům Broďáku
jaro plné slunce, pohody a jarní svěžesti.
Těšíme se na vás při akcích i jarních pro-
cházkách. 

Vaši Brodíci

MEZINÁRODNÍ VÍKEND aneb
2. VÝROČÍ  NA MALTĚ

12. – 14. dubna 2019
Přijďte nahlédnout do kuchyně našich

sousedů a spolu s námi oslavit již druhé vý-
ročí otevření naší restaurace.

VELIKONOČNÍ HODY & CHŘES-
TOVÉ SPECIALITY

18. – 21. dubna 2019

ZELENÝ ČTVRTEK
18. dubna 2019
Na Zelený čtvrtek poteče tradičně zelený

Krasličák 14° z pivovaru Lobkowicz.

BÍLÁ SOBOTA
20. dubna 2019
Bílé pivo na Bílou sobotu - na čepu bude

pšeničný, svrchně kvašený speciál od Ber-
narda.
Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154

Bližší informace naleznete vždy na
našem fb – kavarna.cajovna.restaurace.Na-
Malte

Brodský

Restaurace Na Maltě

Hasiči Horní Kostelec SDH Stolín

ZUŠ Červený Kostelec
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Zahradní kavárna TreesMěsto Červený Kostelec

Adventor o.s.

Rybáři Červený Kostelec  
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Jaký osud čeká areál bývalé Tepny?
Středa 24. dubna 2019 od 18.30 v kinosále Luník.
Beseda zabývající se budoucností bývalého textilního areálu

Tepna v Červeném Kostelci.
Vystoupí Jan Binter se svou diplomovou prací, zabývající se

kosteleckým průmyslovým dědictvím, a Jan Moucha se svou vizí
"Tepna 2028".

Zveme všechny obyvatele Červeného Kostelce a obdivovatele
průmyslové architektury.

Páteční hudební večer s Cafe band
12. 4 od 18 hod.
Přijďte si poslechnout oblíbené Šlitrovky a Ježkovky od Cafe

band do příjemné atmosféry kavárny.
Vstupné do klobouku

Velikonoční dílna – Výroba ošatek z pedigu
13. 4. od 10 -15 hod.
Z důvodu zajištění dostatečného množství materiálu je třeba se

v případě zájmu přihlásit nejpozději tři dny před daným kurzem
nebo po telefonické domluvě. Vstupné 250,-

Páteční hudební večer s Davidem Fiedlerem
19. 4. od 18 hod.
Zpěvák & kytarista původem z Náchoda, hrající směsici něko-

lika žánrů – jazz & pop, blues & rock, folk & country. Přijďte si
poslechnout tuhle rozmanitou one-man show.

Vstupné do klobouku

Výstava - TOMÁŠ DOHNÁLEK – OBRAZY
Vernisáž 21. 4. v 17 hod.
Místní rodák Tomáš Dohnálek (1980) vystudoval Gymnázium

v Trutnově a elektroenergetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT
v Praze. Jeho velký koníček je fotka. Fotografuje od devadesátých
let a měl už samostatné výstavy – v Benátkách nad Jizerou v roce
2002, v Trutnově v roce 2004 a v Heřmanově Městci v roce 2009.

Nyní proběhne výstava u nás v naší galerii ve skleníku.
Přijďte se podívat na exkurzi do světa v obrazech na velkofor-

mátových fotografiích.

Koncert - STO ZVÍŘAT
27. 4. od 19 hod.
Přijďte si poslechnout Sto zvířat na příjemnou komornější scénu

k nám do zahrady a zahájit tak s námi letošní vlnu venkovních kon-
certů. Kapela vznikla v roce 1990 jako projekt Jana Kaliny (bicí,
zpěv, autor hudby) a Tomáše Belka (tenorsaxofon, texty). 

Informace o prodeji vstupenek  na www.kupvstupenku.cz nebo
v Zahradní kavárně Trees. 

Rezervace na všechny programy si je možné zajistit v zahradní
kavárně nebo na tel 491 520 334

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
v sobotu  27. 4. 2019 od 8.00 do 10.00 a od 11.00 do 13.00

hodin rybník Krčmařík.
Prezentace dne 27. 4. 2019 od 7.00 do 7.45 hodin, startovné

200,- Kč. Ryby se zákonnou mírou 1 cm rovná se 1 bod. Ostatní
ryby 3 body za kus.

Hodnotné ceny, občerstvení zajištěno.
Pořádá výbor MO ČRS, z.s. Červený Kostelec.

Putování – akce na osvětu problematiky autismu
Putování je sedmý ročník osvětové akce – putování dospě-

lých na spektru autismu po České republice od města k městu.
Letošní trasa bude mít 222 km a putující tuto vzdálenost ujdou

v období od 2. do 15. dubna. Putující navštíví následující města:
Trutnov – Dvůr Králové nad Labem – Červený Kostelec – Náchod
– Nové Město nad Metují – Dobruška – Rychnov nad Kněžnou –
Choceň – Vysoké Mýto – Brčekoly - Chrudim – Pardubice – Hra-
dec Králové.

Do Červeného Kostelce připutujeme 4. 4. a 5. 4. 2019 v 10.00
hod startujeme od IC na  adrese Havlíčkova 654 - IC–na další
etapu do Náchoda. Přijďte podpořit putující na start či se k nim při-
pojte třeba alespoň na část etapy. Srdečně vás všechny zveme.  Zá-
štitu nad etapou převzal starosta pan Rostislav Petrák.

Nezůstávejte lhostejní, přijďte, přidejte se - uděláte něco pro své
zdraví a podpoříte dobrou věc! 

Bližší informace najdete na www.adventor.org/putovani-2019

KLADSKÉ POMEZÍ

Brány náchodského zámku se otevírají
Do Kladského pomezí opět zavítalo jaro.

Kromě rozkvétající přírody si můžeme užít
také památek, které se po zimním spánku
otevírají pro veřejnost. Náchodský zámek
se otevře již 30. března 2019.

Vypravit se na něj můžete pěšky, na kole
i autem. Turisté mohou využít Cestu Bo-
ženy Němcové (červeně značenou), která
vede od nádraží přes náměstí kolem Barto-
ňovy vily (dnešní DÉČKO - Středisko vol-
ného času) nahoru po asfaltové cestě.
U rozcestníku na kraji aleje Kateřiny Za-
háňské se pak dejte vpravo. Odsud už pro-
jdete areálem zámku až k 1. nádvoří.

Cyklisté mohou využít cyklotrasu
č. 4095 (ve směru od Rtyně v Podkrkonoší).

Pokud přijíždíte autem, parkoviště nale-
znete v kopci pod galerií výtvarného umění.

A co na zámku uvidíme? Navštívit bu-
deme moci hned několik prohlídkových
okruhů - reprezentační pokoje Piccolomi-
niů, salony druhého patra, Piccolominiové
+ II. patro. Výše jmenované absolvujeme
v doprovodu průvodce. Individuální okruh
je tvořen věží, terasou a sklepením. S pří-
chodem léta se nabídka rozšíří o další typy
prohlídek.

Zámek je atraktivní také svým exteriérem.
V hlubokém příkopu žijí medvědi Ludvík
a Dáša. Nakoukneme, zda zrovna nedovádí
na prolézačce nebo si nepochutnávají na
dobrém jídle, na které jim můžeme finančně

přispět skrz “kouzelnou” trubku.
Navštívíme také Piccolominskou za-

hradu ve francouzském stylu. Najdeme ji na
bývalém severním bastionu. Svou dnešní
podobu získala po úpravě v roce 1949 podle
plánů Ing. arch. J. Buška. Z této nedávné
doby pochází i kašna a sochařská výzdoba.

Po návštěvě zámku se vydáme alejí Ka-
teřiny Zaháňské k oboře se zvířátky a vo-
jenskému hřbitovu. Odsud se skrz Nový
Svět vydáme z kopce dolů až na náměstí,
kde na nás už bude  na lavičce čekat Josef
Škvorecký, připravený vyslechnout naše
zážitky.                                      

Jiří Švanda
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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
SKLENĚNÝ POKOJ
2. úterý 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

SHAZAM!
4. čtvrtek v 17.00
Shazam!  / USA / 2019 / film ve 3D / české znění / 132
minut. Příběh superhrdiny v akčním filmu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 Kč

TERORISTKA
4. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 95 minut. Iva
Janžurová v hlavní roli černé komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

ŽENY V BĚHU
5. pátek 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: 120 Kč

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
6. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 72 minut. Ani-
movaný film pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

TERORISTKA
6. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 95 minut. Iva
Janžurová v hlavní roli černé komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
9. 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

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
11. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 120 minut. Velká

cesta kolem světa končí! Poslední výprava žlutých tra-
bantů.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 - LOVENÍ
12. sobota v 17.00
How To Train Your Dragon:The Hidden  / USA / 2019
/ film ve 2D / český dabing / 104 minut. Pokračování
úspěšné animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč 

LOVENÍ
12. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Hledá se láska, Zn.: Spěchá.
Romantická komedie. V hlavních rolích Ester Geisle-
rová a Jakub Prachař.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

ČESKÝ VIDEOSALON 2019
13. sobota od 8.00
Krajská filmová soutěž pro Královéhradecký kraj. Po-
stup soutěžního snímku do celostátního kola.
Celodenní akce.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁVÁNÍ CEN
13. sobota v 20.00
následuje předpremiéra filmu

VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
ČR / SR / 2019 / film ve 2D / české znění / 80 minut.
Příběh Joža Urbana. Film silný jako jeho básně a ostrý
jako jeho život. Hrají: Roman Pomajbo, Martin Dejdar,
Robert Roth, Andrea Kerestešová, Jan Kanyza, Lukáš
Latinák a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE
16. úterý v 17.00
The Divine Order  / CHE / 2017 / film ve 2D / české
titulky / 96 minut. Švýcarský film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 90 Kč

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
16. úterý v 19.30
Woman at War  / CHE / 2018 / film ve 2D / české ti-
tulky / 101 minut. Švýcarský film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 90 Kč

DUMBO
19. pátek 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 

ŽENY V BĚHU
19. pátek 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: 120 Kč

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
20. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 72 minut. Ani-
movaný film pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
20. sobota 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

AVENGERS: ENDGAME
26. pátek v 19.30
Avengers: Endgame  / USA / 2019 / film ve 3D / české
znění / 110. Strhující finále přichází do kin.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 Kč

KOUZELNÝ PARK
27. sobota v 17.00
Wonder Park / USA / 2019 / film ve 2D / české znění
/ 85 minut. Animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány
dětem, které se nebojí snít.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč.

LOVENÍ
27. 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: 120
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NÁZORY OBČANŮ

KURZY, VOLNÝ ČAS

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.

Lidovou hudbu si je potřeba hýčkat jako nemluvně

Když někde zazní Červený Kostelec,
mnoha lidem se vybaví zdejší Meziná-
rodní folklorní festival, který v letošním
roce oslaví již 65 let své existence. 

Festival, který se během let dokázal vy-
pracovat v prestižní akci, a to dokonce v ce-
loevropském měřítku. Každý rok se
v našem přírodním areálu setkává špička
celého folklorního světa, můžeme zde ob-
divovat jak latinskoamerické rytmy souborů
z Argentiny či Brazílie, tak i horkokrevné
tanečníky ze Středomoří či exotické tance
z různých koutů Asie. Tyto zahraniční sou-
bory doprovází řada veskrze kvalitních ta-
nečníků z celé České republiky. Červený
Kostelec se tak může právem označovat
jako město folkloru. 

Folklorní tradice v Čechách však není
tolik rozšířená jako na Moravě. S tím se
musíme smířit, bohužel tradice lidové
hudby a lidové písně je u nás tak trochu na
okraji zájmu celé společnosti. Naštěstí se
najde pár nadšenců, již udržují folklorní tra-
dice a snaží se připomínat ostatním staré
zvyky a obyčeje. Folklorní soubor máme

díky nim i v našem městě, a tak můžeme
celý folklorní svět každoročně pohostit
a prezentovat naši lidovou kulturu. Tuto
skutečnost ale nesmíme brát jako samozřej-
most, nejsme na Moravě, kde lidovou mu-
zikou žijí celé generace a kde je folklor
zakořeněnou součástí kulturní tradice. Náš
folklorní soubor je přitom souborem dět-
ským, jehož existence visí vždy tak trochu
na vlásku, neboť závisí na aktuálním zájmu
dětí, které neustále přicházejí a odcházejí,
jak rostou a profilují se jejich zájmy. Tyto
mladé tanečníky je potřeba dostatečně mo-
tivovat. 

Náš červenokostelecký folklorní soubor
má v současnosti naštěstí spoustu šikov-
ných dětí. Z malých capartů postupně vy-
rostli schopní tanečníci, kteří zdárně
vystupují i na větších folklorních festiva-
lech. Děti z Hadářku společně s lidovou
muzikou Šmikuranda jsou již schopné při-
pravit celovečerní program, se kterým se
neztratí ani v konkurenci mnohem početněj-
ších souborů. Hadářek přitom funguje pod
vedením jedné jediné vedoucí Markéty Ja-

nušové. Kluci a holky v našem souboru jsou
super sehraná parta, která si společná vy-
stoupení a výlety rozhodně užívá. Děti se
podívají na zajímavá místa i do zákulisí
folklorních festivalů včetně toho našeho.
Jsou v samotném epicentru dění a jsou ná-
ležitě hrdé na své společné úspěchy. Díky
účasti na různých kulturních akcích mají
příležitost poznat spoustu podobně naladě-
ných kamarádů z celého světa. 

Díky našim sehraným tanečníkům se po-
stupně začínají Hadářku otevírat dveře na
různá vystoupení a zájezdy, dokonce jsme
již museli letos účast na jednom z festivalů
odmítnout, protože bychom to lidově ře-
čeno časově již „nedali“. V letošním roce se
děti podívají do Polska, na Horácko, poje-
dou zatančit do Liberce, Lázní Bělohrad,
pozvány jsou i do Piletic a Krňovic. V jed-
nání je dokonce i možnost účasti na festi-
valu u Olomouce a výlet do parku miniatur
Minieuroland v Klodzku. Již nyní má Ha-
dářek pozvánky na příští rok – na festivaly
do Českého Švýcarska a do Nymburka. 

Věřím, že tento příspěvek motivuje další
děti z Červeného Kostelce a blízkého okolí
a Hadářek získá další členy. Lidovou hudbu
je potřeba v současné době hýčkat jako ne-
mluvně. Obzvlášť u nás v Čechách, kde na
naše kořeny tak rádi zapomínáme. Podpora
našeho folklorního souboru přitom může
být pro obyvatele našeho města docela
snadná. Bližší informace o dění kolem sou-
boru a plánovaných akcích najdete na na-
šich nových internetových stránkách
www.hadarek.cz  

Jiří Hloušek
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SPORT

Atletika

Oddíl fotbalu 

Kuželky
Rozpis březnových domácích utkání kuželkářů 
TJ Červený Kostelec
5. 4. v 17.00 TJ Č. Kostelec "C" - TJ Lokomotiva Č. Třebová "B" 
12. 4. v 16.30 TJ Č. Kostelec "B" - TJ Start Rychnov n/Kn. "B"
13. 4. v 10.00 TJ Č. Kostelec "A" - TJ Slovan Karlovy Vary "A"
Zápasy se hrají v kuželně v Červeném Kostelci, pouze zápas 13. 4.
se hraje v Náchodě.

Florbal

Karate

Volejbalový víkend dětí v Kostelci 6. – 7. 4. 2019 
Srdečně všechny zveme na turnaje dětí:

Sokolovna
sobota 6. 4. - Krajský přebor modrého minivolejbalu (finá-

lová skupina) 9-13 hod.
Hala

sobota 6. 4. Jarní turnaj nadějí (nejmenší minivolejbalové ka-
tegorie žlutá a oranžová) 9-15 hod.

neděle 7. 4. Jarní turnaj nadějí (minivolejbalové kategorie čer-
vená a modrá) za účasti polského partnera ZTS Zabkovice 9-15 hod. 

Velikonoční turnaj
19. 4. proběhne další ročník turnaje smíšených družstev regis-

trovaných hráčů. Přihlášky do 17. 4. na info@volejbalck.cz

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného volejbalového
areálu proběhne 3. 5. 2019 v odpoledních hodinách.

Sledujte naše webové stránky a facebook, pozvánky na jednot-
livé akce jsou průběžně zveřejňovány.

Volejbal Červený Kostelec
Mistrovské domácí fotbalové zápasy v dubnu 2019
A muži a starší dorost:

7. 4. – 16.30 Libčany – předzápas SD 14.00
21. 4. – 17.00 Lázně Bělohrad – předzápas SD 14.30
1. 5. – 17.00 Hořice

B muži:
14. 4. – 10.00 Velká Jesenice
28. 4. – 10.00 Velichovky

Rozpis zápasů všech mužstev najdete ve fotbalových vývěskách
na tržnici a na hlavním hřišti.

Úspěšné vystoupení mladých 
červenokosteleckých atletů na Mistrovství ČR

V Ostravě se o prvním březnovém víkendu uskutečnilo
Mistrovství České republiky atletiky žactva.

Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce se zúčastnili červenokos-
teleční atleti Jiří Bruha a Michal Čuda. Oba startovali ve dvou dis-
ciplínách a společně s kluky z tréninkové skupiny z Pardubic i ve
štafetě. Jiří Bruha nejprve startoval v rozběhu na 60 metrů, který
ovládl a časem 7,29 postoupil do finále. V něm se dokázal zlepšit
a posunout svůj osobní rekord na 7,25. Tento výkon znamenal bron-
zovou příčku.

Druhý den mistrovství
pak startoval v rozběhu na
150 metrů, ze kterého vý-
konem 17,48 opět postou-
pil do finálového běhu.
V něm dosáhl na čas
17,54 a obsadil v republi-
kovém finále 6. místo.

Michal Čuda i přes
problémy se zraněným
kotníkem nastoupil na
skok daleký, kde výko-

nem 539 obsadil 14.  příčku. Dále jej čekal rozběh na 800 metrů
o postup do finále. Jeho výkon 2:14,19 bohužel v nabité konkurenci
na finále nestačil a znamenal v celkovém pořadí 15. příčku.

V závěru mistrovství čekala kluky štafeta 4 x 150 metrů. Michal Čuda
štafetu rozbíhal a Jiří Bruha byl finišmanem, který donesl štafetový kolík
do cíle v čase 1:37,72. Tento čas znamenal bronzovou příčku.

Celkově hodnotíme účast kluků jako vynikající výsledek, už sa-
motná účast na nejvyšší republikové soutěži je obrovský zážitek
a zisk cenných zkušeností. Dosažené výkony jsou kvalitním zákla-
dem pro zlepšení v letní sezoně při závodech na dráze.

Účast na republikovém finále byla i za pomoci Dotačního fondu
města Č. Kostelec, který podpořil Jiřího Bruhu v celoroční činnosti. 

Za tréninkovou skupinu Jiřího Vondřejce Josef Vondra  

Oddíl karate pořádá nábor nových členů
Tréninky v Červeném Kostelci – Lhota, vždy v úterý 16.00

hod. – 17.30 hod, ve školní tělocvičně.
Zájemce dokážeme připravit pro reálnou a účinnou sebeobranu

proti napadení. Kdo má zájem se přihlásit, nechť si s sebou vezme
sportovní oděv. U malých dětí možná přítomnost rodičů na trénin-
kových hodinách. Nábor se koná každé úterý.

Informace na mob. 606 183 702 nebo 724 927 134

Dětská florbalová ČUM liga 
V sobotu 23. února se na ZŠ Bratří Čapků v Úpici odehrál třetí

turnaj dětské florbalové ČUM ligy. Turnaj vyhráli florbalisté z Orla
Červený Kostelec B, kde opět předvedl fantastický výkon brankář
Vratislav Hejný. Ten odchytal turnaj s průměrem jedné obdržené
branky na zápas a s úspěšností zákroků 84,0%. Dětem ke skvělým
výsledkům gratulujeme!

Konečné pořadí 3. turnaje
1. Orel Červený Kostelec B 7b
2. ZŠ Bratří Čapků Úpice B  7b
3. Sokol Markoušovice  7b
4. ZŠ Bratří Čapků Úpice A  4b
5. Orel Červený Kostelec A 3b

Průběžné pořadí ČUM ligy po 3 turnajích
1. Sokol Markoušovice  23b
2. Orel Červený Kostelec A 21b
3. Orel Červený Kostelec B 20b
4. ZŠ Bratří Čapků Úpice A  15b
5. ZŠ Bratří Čapků Úpice B  8b

Orel po 9. kole AFL stále třetí
Tabulka AFL Broumov po 9. kole

1. Attack  71 b
2. FBC Buldoci  66 b
3. Orel Červený Kostelec  58 b
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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 v AKCI! paštiky a kapsičky pro psy a kočky od 5 Kč za ks.

Substráty se slevou 20%. 
Akce a sleva potrvá od 1. 4. do 5. 4. 2019 Tel. 491 465 986

NutWorld.cz – Oříšky, semínka a sušené ovoce 
z pohodlí vašeho domova. Stačí objednat na www.nutworld.cz

a každý nákup vám dovezeme zdarma po celém Č. Kostelci. 

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
Nově otevřen autoservis a pneuservis osobních vozidel.

Prodej písků, štěrků, drtí, cementu a vápna.  
Směs do chladičů a ostřikovačů. Motorové oleje Repsol. 

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

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.

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

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, stravenky firmy Lidl
a Kaufland – Naše stravenka. Akceptujeme také benefiční elekt-

ronické karty Benefit Plus a Gusto Karta.

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ U VAJSARŮ
Jiráskova 645, Červený Kostelec vám každé úterý nabízí teplé
uzené maso z udírny, kuřecí, vepřové a krůtí šunky nejvyšší ja-
kosti, tlačenku, lisovaný kořeněný bok, utopence, rosoly, lahůd-

kové hořčice a spoustu dalších dobrot. Na objednání rolády,
vepřové závitky, ptáčky, čína či holandské řízky.

ÚT-PÁ 8-16.30 hod., SO 7-10.30 hod. Tel. 721 581 234

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON
Lhota za Červeným Kostelcem, tel. 603 255 037

ošetření kosmetikou MALU WILZ , epilace voskem LYCON, 
líčení  a  prodej dárkových poukazů. 

NOVINKA - LASH LIFTING - prodlouží, natočí a zvýrazní řasy.

PRODEJ RD S NĚKOLIKA BYTOVÝMI JEDNOTKAMI 
v Č. Kostelci. 4 byt. jednotky - 2 s nájemníky a 2 k rekonstrukci.

Užitná plocha 400 m2 + pozemek. Financ. hypotékou možné.
Cena 2 400 000 Kč. RK nevolat. Více info na 725 662 044.

Prodej palivového dřeva. Suché nebo surové
Cena od 650,- Kčza 1 prmr. Tel. 608072171

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V neděli 17. března se v Divadle J. K. Tyla představili žáci ZUŠ v Červeném Kostelci v hudebním programu „Ve světle ramp“. 

„Dle reakce a potlesku posluchačů bylo setkání radostné a plné krásné hudby,“ uvedl Leoš Nývlt, ředitel školy. Foto: Jiří Mach

Ing. arch. Zdeněk Tománek: Západ slunce nad Kostelcem

Červený Kostelec 100× jinak

Ing. arch. Zdeněk Tománek: Západ slunce nad Kostelcem

Na koncertu zazněla hudba v podání sólistů, komorních souborů, ale i skladeb v obsazení velkých orchestrů. 
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