
ČERVENOKOSTELECKÝ
ZPRAVODAJ
březen 2020                                                                                                                                   zdarma

Nezapoměňte – poplatek 
za odpady je splatný 
do konce března!  
str. 2 

www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

Březen je neodmyslitelně spojen 
s měsícem čtenářů. Při té příležitosti 
nabízí Knihovna B. Kafky nejen tisíce
knih, ale i další bohatý program.    
str. 6 a 7



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Ve čtvrtek odpoledne byl v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci oficiálně zahájen 23. divadelní festival. Foto: Jiří Mach

Čtyřdenní maraton soutěžních divadelních představení zahájil červenokostelecký DS NA TAHU hrou "Detektor lži". Foto: Ivo Mičkal

Deset divadelních her soutěžilo o postup na celostátní přehlídku Divadelní piknik Volyně. Foto: Ivo Mičkal

Doporučení dostaly soubory NA TAHU z Č. Kostelce s hrou “Šéf kontra Vagabund” a Náchodská divadelní scéna s hrou “Gene-
rálka jeho Veličenstva”.  Nominován na postup byl soubor U. F. O. z Týniště N/Orl. s hrou “Haló”. Foto: Jiří Mach

U. F. O. Týniště n/OU. F. O. Týniště n/O

Náchodská divadelní scéna

NA TAHU Č. Kostelec

Divadlo Exil Pardubice
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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

Aktuální informace v e-mailu či mobilu
Město Červený Kostelec zřídilo od září 2019 nový informační kanál – “Mobilní
rozhlas”. Aktuální informace nyní budete mít z první ruky – stačí se jen 
ZAREGISTROVAT.

Mobilní rozhlas je chytrý a efektivní nástroj pro komunikaci s občany. 
Zaregistrovat se můžete zcela zdarma na https://obec.mobilnirozhlas.cz/.
Podrobné informace najdete na https://www.cervenykostelec.cz/mesto-cerveny-kos-

telec-zridilo-novy-informacni-kanal-pro-obcany-mesta

Počet obyvatel k 31.12.2018 je 8 286
(průměrný věk 44 let)
Bohdašín 237 obyvatel
Červený Kostelec 5 240 obyvatel
Horní Kostelec 693 obyvatel
Lhota za Č. Kostelcem 1 276 obyvatel
Mstětín 35 obyvatel
Olešnice 597 obyvatel
Stolín 208 obyvatel
Celkem se narodilo 80 dětí 
- 41 chlapců a 39 dívek
Celkem zemřelo 83 osob 
- 44 mužů a 39 žen
Celkem se do Červeného Kostelce přistěho-
valo 129 osob - 58 mužů a 71 žen
Celkem se z Červeného Kostelce  odstěho-
valo 116 osob - 48 mužů a 68 žen
V hospici zemřelo 307 osob
V kruhu rodinném zemřelo 17 osob
Bylo uzavřeno 43 manželství, z toho 11
sňatků církevních
38 manželství bylo uzavřeno v Červeném
Kostelci z toho 8 sňatků církevních
3 manželství byla uzavřena ve Slatině,
sňatky církevní
2 manželství byla uzavřena v  Zábrodí 

Statistika osob 
za rok 2019

Vážení spoluobčané,
opět po měsíci si vám dovoluji pomocí

tohoto zpravodaje poskytnout důležité in-
formace o dění v našem městě.

Začnu informacemi, které jsou v tuto
chvíli nejdůležitější. Rekonstrukce Jirás-
kovy ulice začne již tento měsíc. S mno-
hými z vás, kterých se tato stavba dotýká,
jsme se 26. 2. potkali na informačním set-
kání se zhotovitelem stavby, tedy se zá-
stupci společnosti M-silnice a. s. Věřím, že
během nadcházejících devíti měsíců na-
jdeme vždy ta nejlepší řešení při této kom-
plikované rekonstrukci. Budeme maxi-
málně nápomocni pro hladký a včasný prů-
běh stavby. Veškeré aktuální informace
k průběhu této rekonstrukce naleznete na
webu města v sekci důležité odkazy - “Re-
konstrukce ulice Jiráskova”. Předem děkuji
za vaši vstřícnost, opatrnost a vzájemnou
toleranci. 

I když před námi stojí tento nelehký
úkol, intenzivně myslíme i na přípravu dal-
ších investic. U projektu rekonstrukce fot-
balového zázemí stále netrpělivě čekáme na
rozhodnutí z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, zda tento projekt získá či ne-
získá dotaci. Děkuji tímto všem zastupite-
lům za jejich ochotu okamžitě reagovat na
aktuální vývoj tohoto projektu a věřím, že
společně najdeme cestu, která nás úspěšně
dovede k realizaci této dlouho připravované
a očekávané investice. Dále pokračujeme
na přípravě úpravy „úklidu“ náměstí. Až
bude konečný návrh od architekta Viktora
Vlacha dokončen, rádi vám ho blíže před-
stavíme. Také se dokončuje dopravní studie
centra města, která bude následně sloužit
pro dlouhodobější koncepci úprav centra
města. Také pokračuje příprava dokumen-
tace prostoru mezi školami, parku A. B.
Svojsíka, abychom tyto projekty navrhli
k realizaci do rozpočtu příštího roku. 

Dále vrcholí příprava zadání architekto-
nické soutěže na návrh tělocvičny mezi zá-
kladní a střední školou, dále zadáváme
studii na úpravu interiéru vstupní místnosti
Domku Boženy Němcové. 

Revidujeme dokumentaci pro rekon-
strukci Sokolské ulice, pokračujeme v pří-
pravě rekonstrukce ulice Letná, ulice

Dvořáčkovy včetně prostoru před hřbito-
vem. Také se dokončuje dokumentace pro
nové zařízení staré vodárny, pokračujeme
v dokumentaci na kanalizaci v ulici Země-
dělská a vodovodu v ulici 5. května. Také co
nevidět oslovíme vás, kteří bydlíte na sídlišti
v ulici Generála Kratochvíla a blízkém okolí,
anketou zjišťující vaše potřeby, které budou
sloužit pro budoucí revitalizaci tohoto území.
Pokud se budete chtít dozvědět více k připra-
vovaným investicím, navštivte mě prosím na
radnici.

Dále mi dovolte, abych poděkoval čer-
venokosteleckým spolkům a vám všem,
kteří v nich působíte, za vaši společenskou
činnost. Již tradičně i tento rok podporu-
jeme spolkovou a veřejně prospěšnou čin-
nost v našem městě pomocí dotačního
programu, kde je pro tyto účely připravena
částka 2,9 milionu korun. Velkou část jsme
již rozdělili v únoru a více než sto tisíc
korun je připraveno na podporu projektů
a akcí, o které si můžete požádat v květnové
výzvě. Jsem moc rád, že spolkový život
v našem městě roste a i z tohoto důvodu
budu pro příští rok navrhovat zvýšení fi-
nančního zajištění těchto veřejně prospěš-
ných aktivit v našem městě. Dále připojuji
poděkování Radku Ságnerovi, dlouhole-
tému starostovi červenokosteleckých ha-
sičů, za dlouholetou práci nejen pro tento
spolek. Štafetu přebrali mladí, přeji mnoho
úspěchů a tvořivé práce.

V další části tohoto slova se vrátím k 23.
ročníku divadelního festivalu, který se již
tradičně uskutečnil v Divadle J. K. Tyla.
Jsem rád, že opět po roce jsme mohli
v našem divadle spolupořádat tuto postupo-
vou přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla. Rád bych poděkoval
našemu souboru NA TAHU, že se letos za-
pojil do tohoto klání dvěma inscenacemi.
S potěšením jsem při závěrečném hodno-
cení odborné poroty poslouchal ocenění
celé řady našich herců a režiséra Pavla La-
bíka. Gratuluji. Také mi bylo velkým potě-
šením sledovat autorskou divadelní hru
Jindřicha Bartoše z Týniště nad Orlicí, která
byla v hodnocení celého festivalu tou nej-
úspěšnější a získala přímou nominaci do
dalšího kola, které se bude konat ve Volyni.

Vždy jsem rád, když se děje významný počin
a při sledování této autorské inscenace jsem
tento pocit měl. Také děkuji Tomáši Šim-
kovi, všem organizátorům a divákům, že
naše město drží takto vysokou úroveň v po-
řádání kulturních akcí, jako jsou právě diva-
delní, samozřejmě folklorní a také krátce
amatérský filmový festival. Červený Koste-
lec si nastavil kulturní laťku vysoko a jsem
rád, že ji s radostí překonáváme.

V úplném závěru si vám všem dovoluji
popřát hezký začátek jara, hodně slunce,
dobré nálady a pozitivního myšlení.

S úctou Rostislav Petrák, starosta města
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Ohlédnutí za činností rady města v lednu a únoru
Rada města se schází zpravidla dvakrát
měsíčně a projednává široké spektrum zá-
ležitostí: od přípravy investičních akcí
přes pronájmy bytů, hospodaření příspěv-
kových organizací, organizační směrnice,
náměty komisí až třeba po umístění do-
pravních značek. Materiály pro radu ob-
sahují často stovky stran podkladových
materiálů a jednání rady se nezřídka pro-
táhnou do pozdních večerních hodin.

V poslední době se rada věnovala napří-
klad dotačnímu programu města. Zájem
o příspěvek je mezi spolky i jednotlivci
velký, a není proto možné vyhovět všem po-
žadavkům v plné míře. 

Snahou rady je co nejspravedlivěji rozdě-

lit peníze mezi žadatele, proto se přihlíží ze-
jména k počtům členů spolků (s důrazem na
děti a mládež nebo členy reprezentující na
soutěžích) a k činnosti spolku. Omezeny
byly příspěvky pro jednotlivce a dotace ne-
jsou poskytovány těm spolkům, které jsou
zřízeny při příspěvkové organizaci města.

Rada také schválila pořízení venkovního
dřevěného betléma, který by měl v budouc-
nosti zdobit centrum města během vánoč-
ních svátků. Autorem betléma bude řezbář
Zdeněk Farský z Náchoda.

V lednu a únoru 2020 bylo radou mj.
také projednáno:

- výběrové řízení na zhotovitele dlouho
očekávané stavby chodníku Obalovna –

Devět křížů,
- výběrové řízení na rekonstrukci sociál-

ních zařízení Základní školy V. Hejny,
- rozšíření projektové dokumentace na

rekonstrukci ulice Dvořáčkovy,
- etický kodex městských úředníků,
- příprava prodeje stavebních pozemků

v lokalitě Větrník,
- zřízení WiFi připojení v domovech

s pečovatelskou službou,
- informace z jednání osadních výborů,
- informace z jednání komise pro kulturu

a školství a sportovní komise,
- vydání publikace Červený Kostelec

1989.
Za radu města Jan Kafka

Poplatek za odpady je splatný do konce března
Připomínáme všem občanům, že za svoz
odpadů z domácností v tomto roce je nutné
zaplatit poplatek do 31. března 2020. 

Po tomto datu ti, kteří nebudou mít vy-
lepenou na popelnici či kontejneru platnou
známku na r. 2020, nebudou obsluhováni. 

Platbu je možno provést v pokladně
MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vy-

dána známka dle sjednané četnosti svozu,
svozový kalendář a samolepka označující,
co vše do popelnice nebo kontejneru nepa-
tří, co lze dále vytřídit. Pokud zaplatíte po-
platek složenkou nebo převodem na číslo
účtu 9005-1428551/0100, dostanete
známku rovněž na pokladně MěÚ po před-
ložení dokladu o zaplacení. V platbě je

nutné uvést variabilní symbol, který je uve-
den na složence, která vám byla zaslána do
vaší poštovní schránky, nebo vám ho sdělí
na pokladně MěÚ. 

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

Štěpán Křeček

Děkujeme, že třídíte odpad
Město Č. Kostelec zajišťuje ve spolupráci
s partnery pro své občany systém nakládání
s komunálním odpadem a dalšími odpady
na svém území, který spočívá převážně ve
sběru a odvozu tohoto odpadu a také v pro-
vozování sběrného dvora odpadů.

Sebrané množství odpadů za rok 2019
• Směsný komunální odpad – netříděný

zbytkový odpad z popelnic a kontejnerů, ze
sběrného dvora a jiných způsobů sběru:
1234,6 tuny.

• Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr:
163,8 tuny, z toho 14,2 tuny čirého skla.

• Plasty – žluté kontejnery a sběrný dvůr:
173,5 tuny.

• Nápojový karton – červené pytle uložené
do žlutých kontejnerů: 1,4 tuny.

• Papír – modré kontejnery, výkupna od-
padů Pavel Plíštil, sběrný dvůr a školy: 311 t.

• Kovy – sběrný dvůr, výkupna odpadů
Pavel Plíštil a ostatní způsoby sběru: 419,7 t.

• Nebezpečné odpady – sběrný dvůr
a ostatní způsoby sběru: celkem za všechny
druhy: 9,4 tuny.

• Objemný odpad – sběrný dvůr a jiné způ-
soby sběru: 92,9 tuny.

• Pneumatiky – sběrný dvůr: 11,4 tuny.
• Stavební odpad (stavební suť a jiné sta-

vení odpady) – sběrný dvůr a jiné způsoby
sběru: 69,5 tuny.

• Uliční smetky: 37 tun.
• Biologicky rozložitelný odpad rostlin-

ného původu (různé způsoby sběru):  274,9
tuny, odpad shromážděný na ČOV: 487 tun.

Zpětný odběr použitých elektrozařízení
Zpětně bylo odebráno: 

• 134 ks plochých televizorů a počítačo-
vých monitorů (CRT televizory a monitory se
neevidují)

• 22 kontejnerů Miniwin (malé spotřebiče)
(6,9 tuny),

• 8 kontejnerů WINTEJNER (velké spotře-
biče) (26,4 tuny),

• přenosné baterie (418 kg),
• světelné zdroje (319 kg),
• ostatní elektrozařízení (3,6 tuny).
Celkem se sebralo 37,6 tuny použitých

elektrozařízení a 134 plochých televizorů
a monitorů.

Jenom prostřednictvím barevných kontej-
nerů na veřejných prostranstvích se podařilo
sebrat v roce 2019 59,7 tuny papíru, 162,5
tuny plastů, 149,5 tuny skla, 1,4 tuny nápojo-
vého kartonu a 6,9 tuny drobných použitých
elektrospotřebičů. Do kontejnerů na textil pro
humanitární účely na různých místech po Č.

Kostelci lidé odložili 39,8 tuny textilu. Dal-
ších 13,1 tuny textilu bylo odevzdáno do
sběrny textilu vždy v první sobotu v měsíci na
autobusovém nádraží provozovanou Diakonií
Broumov. Vytříděných odpadů vhodných k re-
cyklaci přibývá.

Jaká množství odpadů se podařila shro-
máždit v roce 2019 ve sběrném dvoře odpadů,
je možné si přečíst v předchozím únorovém
čísle zpravodaje.

Velký podíl ve sběru odpadů mají všechny
červenokostelecké školy. Papíru se podařilo
sebrat 36,7 tuny.

Během roku 2019 se toho v odpadovém
hospodářství města událo poměrně dost. Za-
čátkem roku 2019 vzniklo dřevěné oplocení
stanoviště kontejnerů na odpady na autobuso-
vém nádraží ke zlepšení celkového vzhledu
místa. Během roku byly opravovány a budo-
vány další ohrazení míst s kontejnery. V roce
2019 byly také zavedeny nově bílé plastové
pytle pro sběr směsného komunálního odpadu
různých velikostí 120 l, 60 l a 30 l sloužící
hlavně pro rekreanty. Nově lze pořídit tyto
pytle a zaplatit poplatek za odpady i u správce
rekreační oblasti rybníku Špinka, nejen jako
doposud v pokladně městského úřadu. Od
roku 2019 také byl nově zaveden dvouměsíční
svoz směsného komunálního odpadu. Lidé při
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

zaplacení poplatku za odpad dostávají v po-
kladně městského úřadu samolepku označu-
jící, co vše do černé popelnice nebo
kontejneru nepatří, co lze dále vytřídit. Během
roku se také rozšířil počet kontejnerů na po-
užitý textil, oděvy a obuv pro humanitární
účely. Pomocí 240 l popelnic se nově sbírají
drobné kovy. Počet míst s popelnicemi se od
začátku roku 2019 dále navýšil. V polovině
roku 2020 se podařilo dohodnout se svozovou
společností navýšení frekvence svozu vytipo-
vaných kontejnerů na plasty na 3 x za týden
a papír na 2 x za týden, což vedlo ke zvýšení
čistoty kontejnerových stanovišť. Od roku
2020 se nově v Červeném Kostelci zvlášť
shromažďují použité jedlé oleje a tuky, jak to
ukládá legislativa.

Velkými akcemi bylo pořízení 460 ks kom-
postérů pro bioodpady, které město rozdávalo
svým občanům, a rozšíření sběrného dvora
odpadů. Na obě akce město obdrželo finanční
dotace s Operačního programu Životní pro-
středí Fondů Evropské unie. Tyto investice
jistě zlepší odpadové hospodářství našeho
města. Celkové náklady na tyto projekty či-
nily 5.724 tis. Kč.

Od července 2018 je možné v Č. Kostelci
sezónně bioodpad rostlinného původu svážet
prostřednictvím k tomu určených speciálních
popelnic s popisem BIO přímo z domácností.
Tuto službu provádí pro město svozová firma
a využilo ji několik domácností. Za rok 2019
se tak nashromáždilo 11,7 tuny bioodpadů,
které jsou dále využity ke kompostování. Také
v roce 2020 tuto službu bude možné si objed-
nat a svoz BIO popelnic bude prováděn kaž-
dou sudou středu od května do října 2020.

Během roku 2020 došlo v souvislosti s roz-
šířením sběrného dvora ke zpracování a schvá-
lení zcela nového provozního řádu a havarijního
plánu sběrného dvora. Došlo k rozšíření pro-
vozní doby sběrného dvora i na pondělní dopo-
ledne a k úpravě provozní doby sběru bio-
odpadů na čistírně odpadních vod. Nově byl ve
sběrném dvoře zaveden sběr jedlých olejů
a tuků. Byla také zbudována nová automatická
brána pro lepší dopravní obslužnost převážně
nákladních vozidel.

Probíhala a stále probíhá řada jednání se
svozovou firmou a dalšími partnery ohledně
zlepšení kvality svozu zvláště směsného, ale
také tříděného odpadu. V červenci 2019 došlo
k ukončení spolupráce se skládkou odpadů ve

Rtyni v Podkrkonoší. Provozovatel skládky
neumožnil již další návoz odpadů na skládku.
Novým partnerem v odpadovém hospodářství
se stala Společnost Horní Labe, která provo-
zuje skládku odpadů v Bohuslavicích. Nově
byla rozšířena spolupráce se společností
Transport Trutnov, která provozuje v Bohu-
slavicích své střepiště, kdy střepiště v Hro-
nově provozované společností Marius
Pedersen ukončilo svůj provoz. 

Nelehká jsou jednání zvláště o cenách,
které se zúčastňují převážně páni starosta
nebo místostarosta. Bohužel ceny se stále zvy-
šují. Snažíme se okamžitě reagovat na vaše
podněty na opomenutou a nevyvezenou po-
pelnici nebo kontejner. Děkujeme za všechna
upozornění. Podílíte se tím na zlepšení kvality
svozu odpadů.

V současné době trvá ve využívání a zpra-
cování odpadů určitá celoevropská krize,
která má původ ve více faktorech, což se nej-
více odráží v cenách, které letí vzhůru. Dů-
vody krize jsou na samostatný článek. Ale
jistě jste si již asi všimli, že třeba náš důležitý
partner v odpadovém hospodářství města
sběrna a výkupna odpadů Pavel Plíštil přestal
vykupovat papír. Papír je možné ve sběrně
odevzdat, ale musíte za něj něco zaplatit. To
samozřejmě platí i pro město. Tam, kde před
několika lety shromážděný odpad byl dru-
hotná surovina, za kterou město dostalo něja-
kou korunu, nyní město musí zaplatit. I když
jsou zde již jistě indicie, že koncem roku 2020
a v dalších letech se situace obrátí zase k lep-
šímu, město ve svém rozpočtu pro rok 2021
a další roky bude muset počítat s vyššími část-
kami na výdajích do odpadového hospodář-
ství než nyní. Z popsané situace je ohrožen
i školní sběr papíru v roce 2020, který se
možná neuskuteční.

Město se také připravuje na možnou změnu
zákona o odpadech od roku 2021 a souvisejí-
cích právních norem. Z připravovaného návrhu
vyplývají pro obce další nové povinnosti, např.
dosažení určených limitů výtěžnosti tříděných
odpadů.

Město také připravuje projekt „Zavedení
systému sběru tříděného komunálního odpadu
v Červeném Kostelci přímo z domácností“.
Byl zpracován projekt a byla podána žádost
o finanční dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí Fondů Evropské unie. Předmě-
tem projektu je rozšíření systému separace

odpadů ve městě pořízením nádob určených
k třídění papíru, plastů a kovů, včetně pořízení
nádob k rodinným domům na třídění papíru
a plastů a pořízení velkoobjemových kontej-
nerů pro bioodpad a objemný odpad.

V roce 2020 je v plánu také zprovoznit pří-
pojku optického vedení elektronické komuni-
kace ke sběrnému dvoru odpadů. Sběrný dvůr
tak bude propojen s počítačovou sítí měst-
ského úřadu. To povede zvláště k efektivněj-
šímu vedení průběžné evidence odpadů na
sběrném dvoře.

Stále je záměr rekultivace bývalé skládky
odpadů na Bohdašíně. Tam je problém, že
zatím ne všechny pozemky bývalé skládky
jsou ve vlastnictví města.

Finance
Provozní běžné náklady systému nakládání

s odpadem v roce 2019 činily 5.606 tis. Kč.
Z toho provozní náklady sběrného dvora činily
450 tis. Kč. Ostatní náklady na sběrný dvůr či-
nily 595 tis. Kč. Provozní běžné příjmy sys-
tému nakládání s odpadem v roce 2019 činily
6.142 tis. Kč. Z toho provozní příjmy sběrného
dvora činily 56 tis. Kč. Příjmy z poplatku za
odpady od občanů činily 4.617 tis. Kč. Různé
příspěvky za třídění a sběr odpadů činily 1.415
tis. Kč. Ostatní příjmy činily 1 tis. Kč. Odpa-
dové hospodářství skončilo přebytkem.
Vznikla tak určitá finanční rezerva pro předpo-
kládané navýšení cen za odpady během roku
2020. Např. od ledna tohoto roku došlo již ke
zvýšení cen účtovaných svozovou společnosti
cca o 5 %. Koho zajímá srovnání s rokem
2018, ať si vyhledá rok starý zpravodaj. Pro rok
2020 se výše poplatku za odpad vybíraných od
občanů nemusela změnit.

Přesto, že dochází ke zpřísňování legislativy
a také se stále zpřísňují podmínky pro získání
různých příspěvků za třídění a sběr odpadů,
snažíme se nejen zachovat, ale i rozšiřovat
možnosti této služby (provozování systému od-
padového hospodářství města) pro vás, při za-
chování udržitelné ceny (poplatku za odpad).
Odměnou pro všechny občany našeho města je
stále se zvyšující podíl vytříděných odpadů na
celkovém množství odpadů. V roce 2019 to
bylo vidět zvláště na množství tříděných od-
padů v barevných kontejnerech po městě. Po-
máháte tím zlepšovat životní prostředí a čistotu
našeho města.

Štěpán Křeček

Město Červený Kostelec provozuje sběrný
dvůr odpadů pro odkládání a shromažďo-
vání 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.

Provoz sběrného dvora odpadů je v Čer-
veném Kostelci zajišťován ve spolupráci se
16 smluvními obchodními partnery – společ-

nostmi a osobami, podnikajícími s odpady -
kterým jsou odpady, elektrozařízení a baterie
předávány k dalšímu využití či odstranění.

Seznam všech sbíraných odpadů je zveřej-
něn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2020:
20. 3, 17. 4., 15. 5. a 19. 6.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. Tel. 491 423 256, 
e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická služba

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

7. 3. a 8. 3. MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, 491 423 748
14. 3. a 15. 3. MUDr. Tereza Štrasová, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, 491 424 921
21. 3. a 22. 3. MUDr. Jana Šimková - Vaňková, Sokolská 215,
Červený Kostelec, 491 463 421
28. 3 a 29. 3. MUDr. Ivana Vejmolová, Náchodská 548, Velké Poříčí,
491 482 000

Rozpis služeb
Nabídka zaměstnání
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačova-
ných pryžových těsnění pro automobily, 
hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč
měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Č. Kostelec. 

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

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na březen 2020

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

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

dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste
do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepřivá-
želi odpad, který do sběrného dvora nepatří.

Nově se také ve sběrném dvoře sbírá jedlý
olej a tuk do k tomu určených speciálních
nádob. Sběr jedlých olejů a tuků z domác-
ností se provádí do PET lahví, které naplněné
a víčkem uzavřené a zašroubované je možné
odevzdat ve sběrném dvoře odpadů.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude
přijatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy
obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí provoz-
ním řádem dvora. Nedostatečným vytřídě-
ním odpadů vznikají městu další problémy,
jako je např. až odmítnutí převzetí těchto od-
padů obchodními partnery, kteří podnikají
v odpadovém hospodářství, se kterými

město spolupracuje. Zbytečně dochází i ke
zvyšování nákladů na provoz. 

Sběrný dvůr slouží jen občanům Červe-
ného Kostelce. Není určen podnikatelům
a právnickým osobám. Na vybudování dvora
odpadů byla poskytnuta podpora z Operač-
ního programu Životní prostředí Fondů Ev-
ropské unie. Při příchodu do sběrného dvora
prosíme vyčkejte, než se vám začne věnovat
obsluha. Je nutné prokázat svou totožnost do-
kladem. Každý odpad musí být nejdříve zvá-
žen, než je odložen na určené místo ve
sběrném dvoře. Při předávání odpadů je nutné
dodržet pokyny obsluhy sběrného dvora. 

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

Štěpán Křeček

Zahradnictví TREES CK s.r.o. Červený Kostelec 
17. listopadu 1270, hledá do svého týmu pracovníky na pozice:
Zahradník / stavební dělník
do realizační party v Červeném Kostelci. Rozmanitá, stavebně za-
hradnická práce s perspektivou a zárukou kreativnosti. Za práci na
plný úvazek zasloužená odměna.
Zahradnice
Pestré zahradnické práce – pletí, zálivky, drobné pěstění a údržby
zeleně. Vhodné pro ženy na MD nebo důchodkyně.

Volejte na: 491 520 334
Pište na: pacak@trees.cz

HISTORIE

Motto: Když máš lucernu, kráčej v čele.

Přátelé historie, i v tomto březnovém pří-
spěvku setrváme ve společnosti Boženy
Němcové /1820-1862/. 
KATEŘINA ZAHÁŇSKÁ /1781-1839/. 

V listopadu 2019 jsme si připomenuli
180 let od úmrtí vévodkyně Zaháňské. Díky
literární postavě v románu BABIČKA se
„paní kněžna“ stala známou široké veřej-
nosti. Barunku, jako dcerku svých zaměst-
nanců, znala a podporovala. Jenže Kateřina
Zaháňská zemřela 2 roky po sňatku Boženy
Němcové a Josefa Němce, tedy dříve, než
se mohla rozvinout spisovatelská dráha Bo-
ženy Němcové.

Kateřina Zaháňská pocházela z Pobaltí.
Narodila se 8. 2. 1781 v Mitavě - Kuronsko,

dnes město Jelgava - Lotyšsko. Tatínka,
Petra Birona, v našem kraji dobře známe. Od
roku 1792 je majitelem náchodského pan-
ství. Vévoda kuronský, Petr Biron /1724 -
1800/ koupil náchodské panství ve veřejné
dražbě spolu s Ratibořicemi a Rýzmburkem. 

Velmi si zakládal na své nejstarší dceři
a od útlého dětství ji připravoval na život
v nejvyšších společenských kruzích. Kate-
řina například velmi dobře ovládala anglič-
tinu a francouzštinu. Vedle Kateřiny měl
s manželkou Dorotheou von Meden ještě
Paulínu a Joannu a za vlastní pojal nakonec
i nejmladší dceru Dorotheu. Tu si pořídila
manželka Dorothea jaksi mimo „hnízdo“
s polským šlechticem Batowským. 

Zde se sluší připomenout, že Petru Biro-
novi bylo v té době 61 let a jeho manželce

24 let. Dorothea von Meden /1861-1821/
byla krásná a vzdělaná žena, kterou obdivo-
val J. W. Goethe i filozof Kant. Také ruský
car Alexandr I. Její osudy popsala literární
historička dr. Helena Sopková v knize „Do-
rothea, vévodkyně Kuronská“, Paseka
2010. Petr Biron se v roce 1795 rozhodl -
po rozepři s místní šlechtou v Kuronsku -
vzdát se vévodství a převést ho Rusku. 

Výměnou za abdikaci obdržel vysokou
státní rentu. Rodina žije střídavě v Zaháni -
Prusko, dnes Polsko. Od roku 1792 i v Ná-
chodě na zámku. Byl milovníkem hudby
a umění vůbec, sbíral obrazy, držel si dvorní
kapelu i divadlo. V prosinci 1799 - to mu
bylo 75 let - onemocněl a odjel ze zámku
v Náchodě do blízkého zámečku v Jeleni-
owě v blízkosti Kudowy Zdroj. Zde ho také

Muzejní depozitář
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HISTORIE

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Neděle 1. 3. – při mších sv. v Č. Kostelci
i na Boušíně požehnání maminkám, které
očekávají narození dítěte.
Pátek 6. 3. – od 16:00 do 17:45 příležitost
ke svátosti smíření.
Neděle 15. 3. – mše sv. v 9:00 s rytmickým
doprovodem.
Sobota 21. 3. – postní duchovní obnova –
vede Mons. Jan Paseka, generální vikář krá-
lovéhradecké diecéze, přednášky v 9:00 
a v 10:30, příležitost ke svátosti smíření od
14:00, mše sv. v 17:00. Zároveň Mons. Pa-
seka bude sloužit mši sv. i v pátek 20. 3.
v 18:00 hod.
Neděle v 18:00, pátek v 17:30 – Křížové

cesty v postní době: neděle v 18:00.
Více informací: www.farnostck.cz

P. Miloslav Brhel, 
administrátor farnosti

Církev čs husitská
BŘEZEN 2020
Pravidelně: Bohoslužby - neděle - 10:00
Biblická hodina - pondělí - 17:30

Čtvrtek 19. 3. od 18:00 hod.  
Světový den modliteb  - Zimbabwe
Přednáška a modlitební setkání. Povede
Alena Naimanová

Čtvrtek 2. 4. Krkonoše méně známé 
O. Nermuť a J. Kejzlarová

Promítání fotografií s laskavým průvodním
slovem O. Nermuťe.

Kontakt: 775 917 893 David Smetana, farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

naposledy navštívila manželka a všechny 4
dcery. Alois Jirásek ve svém románu „Na
dvoře vévodském“ postavil pomyslný lite-
rární pomník Petru Bironovi. Vévoda je zde
vykreslen jako starostlivý pán svých pod-
daných. Současně je zde působivě popsán
život na náchodském zámku v létě roku
1799. Historici zaznamenali, že Petr Biron
6. 1. 1800 sepsal závěť a 13. ledna 1800 ze-
mřel. Ostatky byly převezeny do Náchoda
na zámek a následně do Zaháně /Zagaň/.
Zde jsou ostatky uloženy v kryptě pod věží
Kostela milostí. Byl jsem tam, je to nád-
herné město a zámek.

Zpět ke Kateřině Zaháňské. Kateřina od
3 do 5 let cestovala po Evropě s rodiči,
v Mitavě byla obklopena vychovateli a uči-
teli. Následně s rodiči Zaháň a od roku 1792
Náchod. V 19 letech, po tátově smrti, zdě-
dila Zaháňské knížectví, náchodské panství
a i zámek v Ratibořicích. Ten nechala v le-
tech 1825-26 přestavět a sídlo si velmi ob-
líbila. Proto se zde v roce 1813 uskutečnila
schůzka s ruským carem Alexandrem I.
Známá protinapoleonská koalice v roce
1813. Připomenu, že v roce 1813 byl Napo-

leon poprvé poražen v bitvě u Lipska, tj. 20.
8. 1813. Z Vilemíny se stala mimořádně
vzdělaná, inteligentní, aktivní žena, později
se věnovala i politice. Znám je její poměr
s tehdy nejvlivnějším politikem Rakouska
knížetem K. Metternichem. Kateřina byla
celkem 3x provdána, žádné její manželství
nebylo příliš šťastné. Prvním manželem byl
princ Lois Rohan /francouzská šlechta -

sídlo na zámku Sychrov/. Druhým manže-
lem byl ruský kníže Vasil Trubeckoj. To vše
do r. 1810, následně vystupuje jen jako vé-
vodkyně Zaháňská. Třetí manželství uza-
vřela s hrabětem Karlem Rudolfem
Schulenburgem v r. 1819. S ním přišel do
Ratibořic v roce 1820 i jeho kočí Jan Pankl
s Terezií Novotnou. A malá Barunka, poz-
ději spisovatelky Božena Němcová. 

Kateřina Zaháňská měla jedinou, (ne-
manželskou) dceru, Gustavu /1801-1881/.
Měla ji se svým vychovatelem. Porod byl
velmi těžký a je pravděpodobné, že další
děti už mít nemohla. Gustava vyrůstala
u partnerových příbuzných ve Finsku
a Švédsku. Nedostatek vlastních dětí si vy-
nahradila péčí o děti svých příbuzných.
Měla postupně tři schovanky.

Kateřina zemřela náhle, v 58 letech ve
Vídni na následky mozkové mrtvice. Je po-
hřbena také v Zaháni, v kapli sv. Kříže
v parku zámku.

Přátelé, bavte se historií.
Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Prameny: Má drahá, hříšná lásko - Dě-
vana Pavlíková - 2010

Foto: Jan Kutílek

Vzpomínka
Dne 23. března 2020 uplyne 20 let od úmrtí 
učitelky paní Ludmily Vítové. 
Kdo jste ji znali,vzpomeňte s námi.

Rodina Vítova

Dne 20. března 2020 by pan Otto Vlček oslavil
65. narozeniny. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou rodina

Poděkování
Děkuji MěÚ Červený Kostelec a panu Patriku Volhejnovi za milou náv-
štěvu a dárky k mým narozeninám.

Vlasta Černohorská

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, květiny a dárek k mým 85.
narozeninám a panu Laštovičkovi za milou návštěvu.

Marie Nývltová
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Zveme vás do knihovny

Vážené sestřičky, moc vám za našeho tatínka děkujeme, vážíme si vaší
práce, lidského přístupu i psychické podpory. Byli jsme mile překvapeni
velmi profesionálním přístupem celého kolektivu Mobilního hospice
v Červeném Kostelci, který nám pomohl v péči o pana Zdeňka Gennerta
z Pěkova. Díky tomu mohl tatínek strávit poslední chvíle života obklopen
svými nejbližšími a hlavně doma. Bylo to asi to nejtěžší, co jsme doposud
vůbec zažili, ale díky odborné, zdravotní a ošetřovatelské pomoci sestřiček
z hospicu jsme to všichni zvládli. Když o tom zpětně přemýšlíme, byly to
vlastně jedny z nejkrásnějších Vánoc, které jsme společně prožili.

Hana Gennertová a Pokorní

Děkujeme všem přátelům a známým za projev soustrasti, květinové dary
a účast na rozloučení s panem Zdeňkem Zítkem.

Zarmoucená rodina

Poděkování MěÚ Červený Kostelec a p. Vondrové za květiny a dárky k 92.
narozeninám p. Vyhnanovské.

Dcera a vnoučata

Děkuji strážníkům Městské policie v Červeném Kostelci, kteří mně velice
ochotně pomohli s vyproštěním zapadlého automobilu.

Josef Rudolf

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a p. Vlčkové za přání, dárky a kytičku mé
mamince p. Mileně Víškové k jejím 90. narozeninám.

Dcera O. Marešová

Děkujeme sestřičkám mobilního hospicu za profesionální pomoc a péči
o naší maminku Marii Mathovou v posledních dnech jejího života.Pohřeb
se konal v kostele sv. Jakuba. Děkujeme za důstojný průběh obřadu za po-
moci místního faráře Miloslava Brhela a Pichově pohřební službě. Děku-
jeme všem přátelům a známým za projev soustrasti a květinové dary.

Syn Josef, dcery Blanka a Marie s rodinami

Rád bych poděkoval panu Šimkovi za milou návštěvu a MěÚ Červený
Kostelec za dárek a kytičku.

Jaroslav Hemelík

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu. Pokud jde
o tento měsíc, již dlouhá léta je zasvěcen
knize – možná proto, že na přelomu zimy
a jara je pro čtení knih vhodný čas.

I když – kdo chce číst, čte celoročně,
o tom není pochyb, a máme to v knihovně
statisticky ověřené. Knih je veliké množ-
ství, a právě proto nechci v tomto knihám
zasvěceném měsíci doporučovat našim čte-
nářům pouze jeden titul. Má to prozaický
důvod - nelze v tom nepřeberném množství
knih vybrat jeden titul, nebylo by to vůči
dalším krásným knihám spravedlivé. Navíc
mě to svádí věnovat se knihám Boženy
Němcové, která má letos úžasné dvousté

výročí narození. Jeden z jejích zaznamena-
ných výroků říká, že by se chtěla narodit za
200 let, anebo ještě později, kdy třeba bude
svět lepší. Možná, že by si vybrala právě
Červený Kostelec, kde velmi krátce, ale cel-
kem šťastně pobývala. Každopádně i z je-
jích knih by bylo těžké vybírat tu nejlepší,
protože všechny její knihy mají nejen svůj
půvab a osobitost, ale odkaz a krásné posel-
ství nám, kdo máme to štěstí a žijeme v do-
bě, kterou by paní spisovatelka chtěla zažít.
Protože opravdu nechci upřednostňovat
jednu knihu, rozhodla jsem se pro zajímavé
a svou aktuálností k zamyšlení vybízející
citáty Boženy Němcové: 

„Naříkají mnozí na to převrácené, nepři-
rozené vychování; mohlo z nás být něco ji-

ného, kdybychom byly měly lepší zřízené
školy. A posud co se stalo v tom ohledu? –
Dávají flastříky brzy sem, zase tam, jednu
ránu zahojí, a deset jich nechají otevřených,
ale tam, kde kořen pravé nemoci obce, tam
se nikdo neohlédne.“

Její názor na vzdělání je patrný i v těchto
slovech ze stejné knížky: „Mně na tom
mnoho záleží, jakož i každému, kdo o dobro
své milé vlasti pečuje, aby lid venkovský se
vzdělával, a to se může prozatím jen čtením
stát.“

Snad by se paní Boženě v našem „pře-
knížkovaném“ světě, kde je vzdělání do-
stupné každému, a hlavně mezi námi
v dnešním Červeném Kostelci, líbilo. 

Výstava ve vstupním prostoru knihovny
Zima

Výstavu připravila učitelka výtvarné vý-
chovy na 2. stupni ZŠ Červený Kostelec
paní Mgr. Michaela Syrovátková se svými
žáky a překvapí vás zajímavými zimními
postřehy.  

Výstava v multifunkčním centru
Krkonoše méně známé

Výstava autorských fotografií Jany
Kejzlarové a Oldřicha Nermutě z míst,
která společně navštívili v oblasti Krkonoš. 

Výstava je přístupná ve výpůjčních ho-
dinách knihovny a v době pořádání pro-
gramů v multifunkčním centru.

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

v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12 do
17 hodin. Klubáč je možné navštívit vždy
v úterý od 17 do 18 hodin. 

Klubáč v březnu 2020
3. března Klubáč s knihou: „Pláž v noci“

(Elena Ferrante). V prvním březnovém Klu-
báči si budeme povídat o výrazných žen-
ských spisovatelkách. Chtěla bych dětem
předčítat z nové knihy italské autorky Eleny
Ferrante a společně s dětmi tvořit příběh za-
pomenutých dětských hraček.

17. března Klubáč s knihou: „Fantas-
tický pan Lišák“ (Roald Dahl). Podíváme
se, jak všemožně se dá uchopit skvěle na-
psaný příběh pro děti. Po animovaném
filmu z roku 2009 je tu další úspěch fantas-
tického pana Lišáka. Grammy 2020 za nej-
lepší operní nahrávku získala operní
groteska Fantastický pan Lišák od americ-
kého hudebního skladatele Tobiase Pickera,
vycházející ze stejnojmenné dětské knihy
Roalda Dahla.

24. března Klubáč s knihou: „Makový
mužíček“ (František Nepil). Znáte Mako-
vého mužíčka? Ne ?... Přijďte se s ním se-
známit. Když se to povede, odnese si každý
příchozí svého vlastního /kartonového/
domů. Přijďte si pohrát s barvami a mákem.

31. března Klubáč s knihou: „101 vý-
tvarných projektů s AMOSem“ (Michala
Šmikmátorová). Těsně před výročím naro-
zení Hanse Christiana Andersena (*2.
dubna 1805, Odense) si díky knize „Slavíci,
mořské víly a bolavé zuby“ připomeneme
tuto výraznou osobnost. Zároveň necháme
rozehrát naši fantasii, když budeme zkoušet
tisk provázkem.

Přijďte všichni, koho zvolené téma za-
ujme, byť byste byli v Klubáči poprvé.

A nezapomeňte, že i Albert Einstein
byl přesvědčen, že důležitější než vědění
je fantazie.

Knihovníček a Bookstart – 
S knížkou do života v Č. Kostelci

Od října 2019 dostávají rodiče nově na-
rozených dětí při vítání občánků mimo jiné
i dárek z Knihovny B. Kafky – set obsahu-
jící informace o dětském oddělení kni-
hovny, nabídku knížek pro společné čtení
a celobarevnou publikaci S knížkou do ži-
vota, která má rodiče motivovat ke společ-
nému předčítání s jejich dětmi.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
V návaznosti na tuto aktivitu knihovny,

která souzní s celorepublikovým projektem
Svazu knihovnických a informačních pra-
covníků, probíhá v knihovně každý týden
Knihovníček, kroužek pro rodiče a nej-
menší děti (0-3 roky). Setkání probíhají
každé úterý ve dvou časech (od 9:30 a od
10:30). Aktuálně je přihlášeno přes 20 ma-
minek s dětmi.

Setkání, která formou říkadel a pohybo-
vých her rozvíjí vzájemnou interakci rodičů
a jejich dětí, mají za cíl prohloubit řečové
schopnosti, socializaci dětí a schopnost za-
pojit se do kolektivu vrstevníků. Zároveň
bychom chtěli, aby děti měly již od malička
pozitivní vztah ke knížkám a knihovně jako
místu, kam stojí za to se vracet. Tato snaha
se snad v dalších letech po všech stránkách
zúročí. Pokud byste se chtěli s vašimi dětmi
též zúčastnit, kontaktujte prosím dětské od-
dělení na mailu: deti@knihovnack.cz. 

Těšíme se na vás.

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 5. a 19.
března 2020. Některé vědomostní hry od
firmy ALBI je možno hrát v knihovně, a to
v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež,
případně je možno zapůjčit si je domů.

Klub Pohoda
Každé pondělí od 16 do 18 hodin –

probíhá již 12. ročník. Klub je otevřený
všem, kdo se chtějí zábavným způsobem
něco dovědět!

(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost,
že na některých nákladnějších programech
bude vybíráno přiměřené vstupné a na set-
káních je pořizována fotodokumentace.)

2. března – Co Božena Němcová
(ne)věděla o Chudých lidech? – beseda
o lidech, kteří měli tu čest stát se součástí
života i literárního díla Boženy Němcové.
O tom, co bylo v povídce autentické a co
pozměněné, přijde povídat historik a spiso-
vatel Richard Švanda.   

9. března – beseda nad filmem  Island -
ostrov osobité krásy s panem Zdeňkem
Nývltem.

16. března – Životní moudra ve spoji-
tosti s energetickým systémem člověka
a vztahy mezi lidmi – další z besed trut-
novského léčitele, pana Jana Macháčka. 

23. března – Gruzie – další cestopisná
beseda pana Jiřího Voldána.

30. března – Povídání o knížkách – be-

seda s Mgr. Evou Černošovou, předsed-
kyní Střediska východočeských spisovatelů
Pardubice.

Nenechte si ujít další programy
v knihovně

Montessori pedagogika v praxi
Montessori pedagogika podruhé, tento-

krát  zaměřená prakticky na přípravu pro-
středí, montessori pomůcky a vzdělávání
v jednotlivých věkových obdobích dítěte.

Přijďte se seznámit s dílem Dr. Marie
Montessori, jejíž dílo dlouhodobě vzbuzuje
obdiv i skepsi. MUDr. Marie Svobodová
nabídne současný pohled i prožitek z mon-
tessori pomůcek. Multifunkční centrum
Knihovny Břetislava Kafky Červený Kos-
telec. Pátek 27. března 2020 – začátek
v 16 hodin – vstupné 50,- Kč. 

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

hudby nenahradí žádná slova.“

Relaxace za zvuku tibetských mís s paní
Irenou Podlipnou

Přijďte vyladit své tělo a mysl v jeden har-
monický celek a objevte léčivou sílu zpívají-
cích tibetských mís a dalších muzikotera-
peutických nástrojů! Multifunkční centrum
v Knihovně Břetislava Kafky Č. Kostelec. 

Čtvrtek 5. března 2020 od 18.00 do
19.00 hodin - vstupné: 100,- Kč

Na relaxaci je se přihlaste: Irena Pod-
lipná - tel. č. 720 244 041, email: irenapod-
lipna@seznam.cz. S sebou: pohodlný
oděv, karimatku, deku či spacák.

Relaxace metodou celostní muzikotera-
pie Dr. L. Holzera na nástroje s přirozeným
laděním hraje a zpívá Marie Radvanová.

Multifunkční centrum v Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Pátek 20. března 2020, od 18 do 20.00
hodin - vstupné 200,- Kč

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

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy probíhají
opět každé úterý v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky - od 17.00 hod.
pro začátečníky a od 18.30 hod. pro pokro-
čilé.  Jednotlivé lekce pouze po domluvě.
Bližší informace a rezervace míst na tel.
605 988 539, mail: ilonakrun@post.cz
web: www.pohlazeninavysluni.cz .

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba - v úterý 3. 3. 2020 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky:

„Cílem lidstva je hmotné a duchovní
blaho. Civilizace však pracuje proti tomuto
cíli. Obětovala totiž mnohé schopnosti ro-
zumu hmotě. Člověk si zvykl na běžný
všední život bez studia a duchovního posi-
lování V jednostrannosti svého životního
zaměření nerozvíjí svou inteligenci, a proto
ji ani nemůže využívat.“  

Kultura rozumu a vůle str. 37

Informace pro čtenáře:
• 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.
Samozřejmě je možné si knihy vypůjčit. 

• Pobočky Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec ve Lhotě za Č. Kostel-
cem, Olešnici a Bohdašíně nabízejí služby
čtenářům v místě jejich bydliště.  Zajistí vám
knihy z fondu červenokostelecké knihovny
i knihy formou meziknihovní výpůjční služ-
by jak pro studenty, tak pro dospělé čtenáře.
K dispozici je i půjčování časopisů.

• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny
rovněž v obecních knihovnách v Zábrodí,
Horní Radechové, Slatině nad Úpou,
Žernově, Červené Hoře a Horních Ryb-
nících. I tam se na vás naše knihovnice
a knihovníci těší. 

Více informací na www.knihovnack.cz.
Příjemný  březen - Měsíc knihy, vám

přeje z Knihovny Břetislava Kafky 
Červený Kostelec Marcela Fraňková
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SPOLKY A ORGANIZACE

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Co Božena Němcová (NE)VĚDĚLA o chudých lidech?
Beseda se koná v pondělí 2. března 2020 od 16 hodin v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kostelci
v multifunkčním centru (podkroví s výtahem).

Když Božena Němcová napsala svoji povídku Chudí lidé, psala
ji s odstupem 20 let od okamžiku, kdy opustila městečko Kostelec.
V povídce jsou zmíněni lidé, kteří měli tu čest naši významnou spi-
sovatelku poznat. Kdo však byli ti chudí lidé, jaké byly jejich osudy
před příchodem a po odchodu Boženy Němcové? Co Božena Něm-
cová do povídky neuvedla, nebo naopak pozměnila? O tom všem
bude tato naše beseda, pořádaná k letošnímu 200. výročí narození
Boženy Němcové.

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik,
autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací
a článků. Vstupné na akci je dobrovolné. Besedu pořádá Vlasti-
vědný spolek při MKS Červený Kostelec spolu s Knihovnou Bře-
tislava Kafky v Červeném Kostelci. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlastived-
nyspolek.cervenokostelecko.cz)

Klub turistů Červený Kostelec

Rok 2020 je rokem Boženy Němcové.
Rokem dvoustého výročí narození naší
největší spisovatelky, která určitě ne ná-
hodou obsadila desáté místo v anketě
Největší Čech.

Přes všechny pochybnosti se uznává
4. únor 1820 dnem narození Boženy Něm-
cové. Začátkem února se proto v místech,
se kterými byl život této naší velké spiso-
vatelky spjat, organizují vzpomínkové akce
a setkání. Na jednu takovou akci, kterou
v sobotu 1. února pořádal spolek Boženy
Němcové a město Česká Skalice, se vypra-
vilo 32 členů Klubu turistů Červený Koste-
lec. Na náměstí v České Skalici u pomníku
naší spisovatelky se shromáždili účastníci
oslavy nazvané Pocta Boženě Němcové. 

V deset hodin začala oslava kladením
věnců a slavnostní hudbou v podání ná-
chodských hudebníků. Poté následovaly
krátké projevy, které zahájil hejtman Králo-
véhradeckého kraje Jiří Štěpán. Dále vy-

stoupil poslanec Pavel Bělobrádek a první
náměstek hejtmana Martin Červíček. Pár
slov a vzpomínku přidal také starosta města

Polná z kraje Vysočina pan Jan Skočdopole,
kde Božena Němcová krátce žila. 

Oficiální část zakončila starostka České
Skalice a předsedkyně spolku Boženy
Němcové. 

Početná skupina turistů našeho klubu,
která zastupovala na oslavě Červený Kos-
telec, se pak odebrala do střediska volného
času Bájo do galerie Fortna na vernisáž vý-
stavy obrázků k pohádkám Boženy Něm-
cové. Po slavnostní vernisáži a zhlédnutí
výstavy jsme ještě navštívili výstavu v in-
formačním centru: Historie spolku Boženy
Němcové, jehož vznik finančně podpořil
náš první prezident T. G. Masaryk.

Po malém občerstvení jsme pak vyrazili
pěšky Bažantnicí směr Ratibořice domů.
První únorovou sobotu s krásným, skoro
jarním počasím jsme si opravdu skvěle
užili, a ještě jsme se dozvěděli něco nového
o Boženě Němcové.

Otto Ressl
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SPOLKY A ORGANIZACE

Oblastní charita Červený Kostelec 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
studentům Jiráskova gymnázia Náchod,
kteří se rozhodli věnovat částku 5000 Kč
Hospici Anežky České. Jednalo se o výtě-
žek vstupného z akce Gymfest, vystoupení
několika studentských kapel v gymnáziu.
Velice si vážíme zájmu mladých lidí o náš
hospic a děkujeme i za milé setkání se zá-
stupci jedné z kapel, při které osobně pře-
dali zmíněnou částku řediteli oblastní
charity.

Studenti Jiráskova gymnázia podpořili Mobilní hospic

Přednáška – zdravý emoční vývoj dítěte
Srdečně zveme na přednášku Zdravý emoční vývoj dítěte a vý-
chova k zodpovědnosti. Na přednášce se bude hovořit o pod-
statě emocí, jak fungují, k čemu slouží, jak může emocionalita
ovlivnit racionalitu a chování dětí a jak děti vychovávat ke štěd-
rosti a správnému hospodaření. Věnovat se budeme též tématu
svoboda vs. povinnosti.

Přednášku povede Mgr. Eva Klabanová, speciální pedagog, vý-
chovný poradce, preventista základní školy.

Přednáška proběhne v Háčku 7. dubna 2020 v 16 hod. Vstupné
50 Kč. Kapacita míst bude omezena. Přihlásit se je možné na re-
cepci Háčka do 31. března 2020. Nabízíme také možnost hlídání
dětí v mateřském centru.

Mateřské centrum Háčko
Mateřské centrum v Háčku zve všechny
maminky a tatínky s dětmi k návštěvě.
Naším cílem je poskytnout rodičům zázemí
k setkávání, společné tvorbě, výměně zku-
šeností a dětem prostor k volné hře mezi
svými vrstevníky. K dispozici je rodičům
i kavárna na recepci Háčka.  Umožňujeme
též pronajmutí prostor například pro konání
narozeninových oslav. Aktuální otevírací
dobu mateřského centra najdete na webo-
vých stránkách hacko.ochck.cz, či na face-
bookových stránkách Háčka.

Texty: Jan Kordina

Příměstské tábory 2020
Také v letošním roce se budou konat oblíbené letní příměstské
tábory v Háčku.
Program i termíny se
připravují, můžeme
však prozradit, že vás
čekají čtyři až pět tur-
nusů. Tábory budou
určeny pro děti od 6
do 14 let. Ostatní in-
formace, včetně ceny
tábora, budou zveřej-
něny v příštím čísle
Červenokosteleckého
zpravodaje a na strán-
kách Háčka.

Kateřina 
Černohlávková

Zahrádkáři Č. Kostelec
Srdečně vás zveme na výroční členskou schůzi
naší základní organizace 
Koná se v sobotu 14. března 2020 ve 14 hodin v malém sále Di-
vadla J. K. Tyla

Zde se dozvíte plán činnosti naší ZO na rok 2020. 
Seznámíme vás s tematickými zájezdy na rok 2020, které pořá-

dáme s podporou města.
Vyslechnete si přednášku přítele Groha, který vám zodpoví vaše

případné dotazy.
Seznámíte se s novým vede-

ním územní rady v Náchodě a vy-
slechnete zprávy o naší činnosti
a hospodaření za minulý rok.

Samozřejmě že nebude chybět
ani občerstvení a na závěr dis-
kuse.

Na vaši účast se těší výbor ZO
Jiří Linhart - tajemník
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DS NA TAHU

Po čtyřech měsících intenzivního zkoušení konečně premiéra
V sobotu 18. ledna 2020 proběhla v Divadle J. K. Tyla dlouho
očekávaná premiéra hry Šéf kontra Vagabund, kterou připra-
vil místní DS NA TAHU v režii Pavla Labíka. 

22 účinkujících na jevišti a dalších 44 v reklamách vyvolávalo
bouře smíchu a potlesk na otevřené scéně. Závěrečný dlouhotrvající
potlesk byl pro herce tou nejlepší odměnou a jejich závěrečná píseň
vyprovázela spokojené a rozesmáté diváky. Totéž a ještě s větší in-
tenzitou se opakovalo při první repríze v neděli 25. ledna 2020.
Opět nabité divadlo, potlesk na otevřené scéně, výbuchy smíchu
a opět spokojený divák. 

Co víc si může herec přát? A když vám pak lidé, kteří divadlo
viděli, řeknou: „My vás máme strašně rádi a chodíme na vás raději
než na Pražáky,“ jsme v sedmém nebi. 

Doufáme, že promítání reklam diváky moc nepotěšilo, stejně
jako je netěší v televizi, kdy přerušují děj a vyloženě vadí. 

Pavel Labík Foto: archiv DS

Kadet

Hory a lyže, to je Kadet na Benecku 2020

Tak a už se zase jede. Kam? No na lyže,
na hory, na Benecko. Vedoucí říkali, že
sem Kadeti jezdí už víc než 15 let, to je
strašně dávno, já jedu podruhé. Vloni
jsem se ještě bál, teď se těším. 

Autobus už zase funí serpentinami stále
vzhůru, pozoruju známé sjezdovky a spo-
lečně s kamarády se těším, jak to zítra roz-
jedeme. Jen toho sněhu je nějak míň, než
vloni, a tak žádné válení v závějích nebude.
No co, aspoň že je na sjezdovkách. Teď ale
musíme  natahat tu kupu batohů, lyží, hrnců
a spacáků dovnitř, do školy, změnit šatnu
v lyžárnu a jídelnu v ložnici, hernu a ku-
chyň. Je nás tu čtyřicet, a tak je v chodbě
pěkná kupička, no spíš kupa, všeho mo-
žného. Postupně se to někam ztrácí a za
chvíli je vidět i podlaha a dá se projít. 

A když v naší noclehárně naházíme na
zem spacáky a karimatky, je tu útulný čur-
bes, jako u mě v pokojíčku. Dáme si nalít
čaj a s řízkem od maminky zasedneme k ve-
čeři. Vedoucí nám zase říkají nějaké infor-
mace, prý musí využít toho, že máme

ucpané pusy. A tak do nás perou, co se smí
a co se nesmí, no a jako vždycky je nikdo
neposlouchá. Po večeři a chvilce odpočinku
ještě procházíme rychlokurzem horské
služby. Orientace, buzola, mapa, zdravo-
věda, chování na sjezdovce a tak. Teda
dobrý a asi použitelný, ale když vás učí, jak
se chovat v lavině a venku je dvacet cen-
ťáků sněhu, je to trochu podivný.  Po ve-
čerce zalézáme do spacáků, někdo usíná
hned, někdo povídá a ztišíme se až po dva-
cátém napomenutí. Ráno pohled z okna nic
moc, prší, je mlha, trochu na nás padá de-
prese. Navzdory tomu nás velení vyhání
ven, na rozcvičku v plavkách. Je zvláštní,
že nikdo neprotestuje a nefňuká, skoro to
vypadá, že to všechny baví. Nebo vědí, že
protestovat stejně nemá cenu. Po snídani,
při které maminkám děkujeme za buch-
tičky, se obloha jasní, a tak jdeme na to.
Rozdělují nás do výkonnostních skupin, já
a několik opatrnějších začínáme na poma-
lejší Barče, ale když se nám podaří  pár jízd
nespadnout, přejíždíme vedle za ostatníma

na HSK. Tam utváříme několik partiček a
společně hoblujeme sjezdovku s nadšením
a elegancí, nad kterou ostatní lyžaři žasnou
a občas i vrtí hlavou. Během dne se vypra-
cujeme k dokonalosti, a tak můžeme nav-
štívit i vedlejší Kejnos. To už je ale opravdu
velká sjezdovka, mám z ní trochu strach
a respekt, ale je tam lanovka se sedačkami,
což mě moc baví. Mám toho za celý den
dost a večer svlíkám přaskáče s pocitem
úlevy. A myslím, že nejsem sám. Ještě stih-
neme zachránit pár plyšáků ze spacákové
laviny, přemůžeme Yettiho a jdeme spát.
Ráno hned po tradiční plavkové rozcvičce
znovu na svah a hned oddílový závod ve
slalomu. Jel jsem sice dobře, ale ani dnes to
na bednu nebude. Po závodě se znovu roz-
jedeme po všech sjezdovkách a každý jezdí
podle svých možností. No možná že někdo
i za jejich hranicí, ale stále s nadšením
a chutí. Nohy už mě docela bolí, tak se s ka-
marády občas sejdeme v bufetu na hranol-
kách a kofole. Večer při vyhlášení výsledků
závodu se dozvíme, jak kdo zajel, a kdo se
postaví na stupně vítězů. Takže, v kategorii
přípravky 1. místo Toník, v kategorii mlad-
ších Kadetů 1. Pepča, 2. Anička. a 3. Filda
a v kategorii starších Kadetů 1. Zojka, 2.
Barča a 3. Jířa. Rozdělujeme si ceny od
sponzora závodu, provoláme čest a slávu
vítězům a pak, pak už je vlastně konec. Za
chvilku je ráno, vše, co je v dosahu, cpu do
batohu, hrnu se s ostatními ven a vše sklá-
dáme do auta a nastupujeme do busu. A
ahoj Benecko, bylo to fajn, tak zase za rok.

Za oddíl TOM 19208  
nejmenovaný mladý kadet
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Kadet & spolek Stromy

Expediční kamera 2020
Dětské oddíly Kadet a Stromy z Červeného Kostelce vás zvou
na jubilejní 10. ročník úspěšného festivalu Expediční kamera,
přehlídku nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových
filmů uplynulé sezony.  Akce se koná v kině Luník v Červeném
Kostelci v pátek 13. března 2020 od 18:30 hod.

Mimo filmy se můžete těšit na zajímavou a vzrušující besedu.
O extrémních závodech na hranici lidských možností povypráví
červenokostelecká reprezentantka v adventure race Tereza Rudol-
fová. Dozvíte se, jaké je tři dny nespat, ztratit se v džungli, plavit
se v noci přes moře a další zážitky z extrémního závodu ECO chal-
lenge na ostrově Fiji, mistrovství světa v adventure race na Réuni-
onu a jiných extrémních podniků. Na programu je pět filmů, které
uspěly na zahraničních festivalech. Společně se vypravíme do ama-
zonské džungle, zkusíme surfovat na komunistické Kubě, výzvou
bude extrémní sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tian a podíváme se do
mongolské části pohoří Altaj. Podrobnosti o filmech se dozvíte na
www.outdoorfest.cz 

I letos bude vstupné na celý program festivalu za symbolických
99 Kč a celý výtěžek bude věnován na činnost červenokosteleckých
dětských oddílů Stromy a  Kadet. Mimo besedy a filmy vás čeká
bohatá tombola a skvělé občerstvení. Předprodej vstupenek je

v květinářství Slunečnice v Náchodské ulici. 
Za Kadety Hrstková

Pečovatelský dům U Jakuba

Naše Charitní pečovatelská služba v Čer-
veném Kostelci pečuje o obyvatele dvou
pečovatelských domů (to je více než 50)
a více než 170 klientů v terénu.

Nejenom že poskytujeme základní pečo-
vatelské služby, pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajiš-
tění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, ale
nad rámec pečujeme o dušení pohodu na-
šich klientů. Proto slovíčko nuda u nás v pe-
čovatelských domech i v terénu neznáme,
vždyť důkazem toho je opravdu bohatý pro-
gram. Od ledna probíhá cyklus cestopis-
ných přednášek, o které je velký zájem.
Konají se každý čtvrtek, a tak z pohodlí
společenské místnosti poznávají naši seni-
oři zajímavá místa. Již jsme se díky O. Ner-
muťovi a J. Kejzlarové seznámili s nezná-
mými místy Krkonoš, společně a Jarmilou
Horákovou jsme cestovali po Řecku a díky
manželům Švecovým jsme vycestovali na
vzdálená místa v Egyptě. Máme připravené
přednášky až do konce března. Děkujeme
všem ochotným cestovatelům za jejich čas
a za poutavá vyprávění. 

Jako každý rok, tak i letos jsme uspořá-
dali již 16. karneval, na který se všichni celý
rok těší. Vždy několik týdnů předem si se-

nioři vyrábějí své masky a těší se na tento
den. Tentokrát byl ve stylu populárních
osobností a byl zahájen písní „Řeka lásky“.
V úvodu tohoto veselého odpoledne byly
představeny kouzelné masky, které se mezi
sebou ani nemohly poznat. Ve společenské
místnosti se postupně scházeli dva W. Ma-
tuškové, dvě anglické královny, L. Bílá, M.
Rottrová, Y. Simonová, V. Neckář, O.
Suchý, M. Kubišová, H. Růžičková, prin-
cezna Diana, L. Klausová apod. Téměř
každý ze zúčastněných byl v přestrojení.
Milou návštěvou byl redaktor Českého roz-
hlasu V. Plecháček, který přímými vstupy
informovat posluchače o této akci. Program
obohatila skupina Šaría z Č. Skalice, ale
i milé vystoupení Vojty a Marušky z muzi-
kálu Pomáda. 

Celý program doprovázel svým zpěvem
pan Vlad. Kábrt, tentokrát v převlečení za
W. Matušku. „Zapomněla jsem i na bolavé

koleno, nasmála jsem se. Ještě dlouho budu
z toho žít a už nyní se těším na další karne-
val“. S úsměvem na tváři, ale i s těmito
slovy se s námi loučila jedna klientka z te-
rénu, protože jsme zajistili i doprovod. Ob-
čerstvení měly na starost naše milé pečo-
vatelky, které vše s láskou připravily a ne-
zapomněly na oblíbenou soutěž.

Už podruhé navštívila pečovatelský dům
v Nerudově ulici paní M. Svobodová s dětmi
a společně povyprávěli o masopustu a o mas-
kách, které si také společně vyrobili. Ke ka-
fíčku upekla p. Svobodová s dětmi i tradiční
koblihy, na kterých si společně při čaji pochut-
nali. Milovníci zvířat se mohli pomazlit
s malým pejskem. Společně tak prožili pří-
jemné odpoledne. Děkujeme vám, že nezapo-
mínáte na naše seniory.

Chtěla bych touto cestou poděkovat M.
Jenkovi, který měl začátkem ledna v pečo-
vatelském domě U Jakuba spoustu práce
s převáděním na nové vysílání. Obdivujeme
jeho trpělivost a nasazení, protože stále
někdo z obyvatel telefonoval, že mu nejde
to či ono a M. Jenka vždy rychle a ochotně
všem kdykoliv pomohl. Bylo milé, že i naši
senioři si mezi sebou v této problematice
snažili pomáhat, jako např. paní M. Šim-
ková, která se snažila pomoci spolubydlí-
cím s laděním programů. Vždyť člověk je
zrozen k vzájemné pomoci.

Bc. Lenka Vlčková

Zprávy z charitní pečovatelské služby
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Skaut

Spolek Stromy
Angličtina pro nejmenší a předškoláky
Nově otevíráme v Červeném Kostelci výuku anglického jazyka
pro děti 3-6 let zábavnou formou. 

Lekce budou probíhat v zadní části budovy kina Luník, ve středy
či čtvrtky mezi 16 a 18 hod. Přesný den a čas se nastaví dle mož-
ností zájemců. Lekce převážně v angličtině, 45 minut dlouhé. 

Zkušební hodina proběhne zdarma ve středu 25. března
2020 v 16.00 hod. Při zakoupení permanentky na 5 vstupů cena
160,- Kč/lekce.

Na děti se těší lektorka Tereza Skalová

V našich klimatických podmínkách dochází ke změně nálad ve
včelstvu během února a března. Matička zakládá malá plodová
hnízda, blíží se jarní rozvoj. Těšíme se.

Pozvánka na vzdělávací besedu včelařů Červeného Kostelce, která
se uskuteční v neděli 1. března 2020 od 9.00 hod. v restauraci Di-
vadlo. Přednáší Ing. Mareček z Jaroměře. Téma je “Zima a přezi-
mování u mě”.

Zveme všechny milovníky včel a zdravé přírody.         
Za výbor včelařů Otto Hepnar

Včelaři

Skautský karneval 2020
Třetí únorová sobota byla pro skauty ve znamení maškarního
veselí. Jako každý rok jsme v tělocvičně ve Lhotě pořádali
skautský karneval, kterého se zúčastnilo přes sto dětí.

K vidění byly letos opravdu zajímavé masky. Až z dalekých Tře-
skoprsk k nám zavítali hrdinové Čtyřlístku, hlava kolem z toho všeho
dovádění trochu šla bezhlavému muži, moderní technologie repre-
zentoval Transformers BubmleBee, ale zahanbit se nenechala ani
stará dobrá česká klasika. Zatančit si přišlo celé osazenstvo pohádky
O Červené karkulce. Místní šeptandou se nese, že vlk tentokrát ba-
bičku ani Karkulku nesnědl, raději si prý dal čerstvé mléko.

Tradiční zábava pro děti by nemohla proběhnout bez našich
sponzorů. Děkujeme tedy Saar Gummi s.r.o., DMP s. r. o., Josi
s.r.o., Albi a.s., Kola Ogar, Textil galanterie Hana, Pavel Mach, Da-
tainfo s.r.o., Kožená galanterie Zdeňka Berková, Elektro materiál
Šrůtek, železářství Melichar, papírnictví Ivín, lékárna Veronica, řez-
ník Krejska, Benet v.o.s., Drogerie teta, Elektro Juránek, Kosařovi
a pekařství Geislerovi.

Tak zase za rok v maskách na značkách! 
Veronika Vondroušová

Skautský ples podpořil organizaci Mary’s meals
V sobotu 8. 2. 2020 se červenokostelecká sokolovna zahalila do
modrozlatých barev, zaplnila se modrými srdíčky a dobrými
skutky. 

Konal se totiž charitativní skautský ples, na kterém proběhla
dražba na podporu organizace Mary’s meals. Dražili jsme dorty
slané i sladké, ruční výrobky pro potěchu oka i pro parádu. Spo-
lečně se nám podařilo vydražit
20 výrobků za neuvěřitelnou
cenu 30 800 Kč. V praxi to zna-
mená, že díky vám, kteří jste při-
spěli, jsme mohli pomoci 73
dětem. Děkujeme za vaši účast
a podporu, velice si toho vážíme.
Také děkujeme městu Červený
Kostelec za poskytnutí prostor
městské sokolovny.

Veronika Vondroušová,
skautské středisko 
Červený Kostelec

ZŠ V. Hejny
Po měsíční odmlce se vám opět budu snažit přinést novinky
z našeho prvního stupně. Celý leden byl samozřejmě ve zna-
mení hodnocení za první pololetí.

Protože u nás jsou skoro všechny děti velmi šikovné, mohly si
jít následně s velkou radostí a hrdostí 30. ledna pro své vysvědčení.
A jak vidí samy děti to, že dostávají vysvědčení? Možná byste se
divili, ale dle jejich ohlasu se na tento okamžik velmi těší. Tady
jsou jejich konkrétní slova: „Mám ráda vysvědčení. Můžu se tím
chlubit a všichni mě chválí.“ A opravdu to nebyl jen ojedinělý
ohlas. Je vidět, že děti potřebují naši/vaši pozornost a pochvalu. 

A teď již k některým speciálním aktivitám, které se u nás usku-
tečnily. Třída 1. A si užila karnevalové dopoledne. Různé zábavné
soutěže a úkoly jim zpříjemnily čas ve škole. Počasí nám letos ne-
přeje, aby mohla vzniknout v Kostelci kluziště, a tak některé třídy
(2. A, 5.B, 3.C a 1.B) vyrazily do nedalekého Hronova na zimní
stadion, kde si užily alespoň na chvíli pravých zimních sportů. Za
zimními sporty, tentokrát za lyžováním, vyrazila i třída 4. C. V ne-
daleké Olešnici na chatě Jurášce si užili svoji školu v přírodě. Ně-
kteří se naučili lyžovat, jiní se již zdokonalovali v lyžařské
technice. Abychom jen nesportovali, musíme se také opět pochlubit
výsledky v posledních letech tolik úspěšných matematických sou-
těží. Do okresního kola matematické olympiády poustoupily hned
tři naše děti. Nejúspěšnějším z naší školy byl M. Urban, který skon-
čil na krásném 6. místě. J. Středa obsadil také moc pěkné 14. místo

a ještě bychom chtěli poděkovat Nikolce Ha Thanh Ngoc za skvě-
lou reprezentaci. Stále na naší škole v rámci šablon pokračuje
spousta možností vyžití v odpoledních aktivitách. Jsou to například
deskové hry, čtenářský klub, anglický kroužek, sportovní kroužky
nebo třeba keramika. Snažíme se také co nejvíce uplatňovat an-
glický jazyk v praxi, a tak v některých třídách i nadále probíhá
výuka za podpory metody Clil. Za celý první stupeň přeji krásné
a slunné březnové dny. 

J. Stodůlková



13ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2020

ŠKOLY

Čtvrťáci na horách 
Hned první týden po vánočních prázdni-
nách vyjela třída paní učitelky Kuřát-
kové na pětidenní školu v přírodě.

Na zpravodaje si zahrály Eliška Šulcová
a Kája Lazoková a napsaly o svých zážit-
cích. Hned 6. ledna jela 4.C na školu v pří-
rodě do Olešnice v Orlických horách. Byli
jsme na chatě Juráška. Každé dopoledne,
někdy i odpoledne jsme lyžovali a vždy
večer jsme se učili. Ve středu jsme se šli po-
dívat do města na Utzův mechanický bet-
lém. Na závěr pobytu jsme měli i lyžařské
závody, kterých jsme se všichni zúčastnili.
Všichni už umíme lyžovat. Bylo to super
a všichni jsme si to moc užili. Rádi na tento
týden vzpomínáme.

Miroslava Kuřátková a třída 4.C

Zápis    žáků    do   1.   ročníku
ZŠ V. Hejny

se koná v pátek 3. dubna 2020 od
13.30 do 18.00 hod v přízemí budovy 

1. stupně.
Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, při-
nesou rodný list dítěte a svůj občanský
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 roz-
dělení dětí do tříd bude provedeno doda-
tečně. Vzhledem k tomu, že škola má
omezený a již zcela obsazený počet všech
učeben, budeme otvírat jen dvě první třídy
ve městě a jednu v Horním Kostelci s ma-
ximálním počtem 26 žáků ve třídě. Z to-
hoto důvodu také budeme přijímat do
1. ročníku přednostně žáky ze spádového
obvodu, který určuje obecně závazná vy-
hláška č.2/2009 o školských obvodech
spádových škol města Červený Kostelec. 
Při rozhodování o přijetí dětí mimo obvod
školy bude ředitel školy postupovat podle
následujících kritérií:
- sourozenec na 1. stupni ve škole
- losování  / v případě, kdy zájem ucha-
zečů převýší počet nabízených míst /
Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad
školní docházky, musí předložit doporuču-
jící zprávu z pedagogicko-psychologické
poradny nebo p. pedagogického centra
a zároveň doporučení dětského lékaře.

Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy

Setkání s Lukášem Urbánkem
V den pololetního vysvědčení jsme v naší škole přivítali speciál-
ního hosta – ilustrátora a animátora Lukáše Urbánka. 

V loňském roce jsme se v jednotlivých třídách seznámili s jeho
knihami a oblíbeným časopisem páťáků – Raketou, pro který Lukáš
kreslí komiksy. Vlastně už jsme všichni jeho ilustrace znali déle
z našich učebnic matematiky.

Společné čtenářské dílny ke Dni Země loni v dubnu jsme věno-
vali tvoření komiksů s doktorem Rackem. Vzniklo mnoho vtipných
a povedených komiksů – dárek našich žáků pro Lukáše Urbánka.
Jen se stále nedařilo najít vhodný termín předání. Až letos jsme se
shodli na společném termínu - 30. lednu.

Sešli jsme se společně v páté třídě. Lukáš Urbánek nám vyprá-
věl, jak se vlastně k ilustrování dostal. Vyprávění zpestřil prezentací
na interaktivní tabuli.  Dozvěděli jsme se, jak vlastně vznikla po-
stava Doktora Racka i proč se jmenuje právě Racek. Vysvětlil nám,
jak  vznikají  ilustrace do knih a jak dlouho to asi trvá. Na každou
knihu si kreslí jednotlivé obrázky do skicáku – z nich potom vybírá
a skládá obrázky, které se v knize použijí.

Na YouTube nám představil písničkový klip s Doktorem Rac-
kem, který animoval. Děti se v průběhu zajímavé besedy ptaly na
vše, co je zajímalo a Lukáš trpělivě odpovídal.

Po dvouhodinové besedě pro všechny děti zůstal Lukáš už jen
s páťáky. Před 2 roky se s ním poprvé setkali při besedě v koste-
lecké knihovně. Před 10 měsíci si spolu začali dopisovat a plánovat
společné setkání. Pečlivě se na něj připravili, vyzdobili třídu, vy-

robili pro něj speciální číslo časopisu Raketa. Dokonce přichystali
muffinové občerstvení. Odměnou za to vše jim bylo společné po-
sezení a převzetí pololetního vysvědčení z jeho rukou.

Jana ILLNEROVÁ

ZŠ Horní Kostelec
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ZŠ Lhota
Zápis do 1. ročníku
proběhne v pátek 3. 4. 2020 v budově školy na adrese Bratří
Čapků 138, Červený Kostelec. 

Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí
narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 s místem trvalého pobytu
ve školském spádovém obvodu: Červený Kostelec - ul.  Brodky,
Budovatelská, Na Hrázi, Nová, Okružní, Větrník, Školní, Červený
Kostelec - Lhota, Č. Kostelec - Stolín, Č. Kostelec - Mstětín.

K zápisu s sebou potřebujete občanský průkaz, rodný list dítěte,
doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, adopce apod.), rozhod-
nutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém roce
vydáno).

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete
dvě doporučující posouzení: 

1. z příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 
2. od odborného lékaře nebo klinického psychologa
Je-li z vaší strany možné, použijte prosím elektronickou rezervaci

místnosti a času zápisu. Elektronická rezervace bude otevřena od 1.
3. do 29. 3. 2020 na webových stránkách školy www.skolalhota.cz
v kategorii Zápis do 1. třídy a v podkategorii E-rezervace. Pokud
nemáte možnost dálkového přístupu (internet) k elektronické rezer-
vaci, přijďte s dítětem k zápisu 3. 4. 2020 od 14.00 do 18.00 hod. 

Podrobnější informace o zápisu do 1. třídy najdete na webových
stránkách školy.

Těšíme se na vás, Renata Jakubíková

Den otevřených dveří
Ve středu 25. 3. 2020 vás srdečně zveme do naší školy!
7.30   - 9:30      →   Náhled do výuky jednotlivých tříd.
16:00 - 18:00    →   Prohlídka školy

Pohybové aktivity
Přestože zima je na sníh a mráz skoupá, každý týden ožívá ná-
chodský zimní stadion partou školáků z první a druhé třídy. 

Na bruslích už jsou jako doma a jejich pokroky jsou úžasné! Tře-
ťáci a čtvrťáci zvolili vodu tekutou a s velkou chutí pilují zase do-
vednosti plavecké!

Renata Jakubíková

ZŠ a MŠ Olešnice
Těšíme se na jaro!
Jaro už téměř začalo, ale pro nás bude
březen ještě zimně sportovní.

Základní škola ukončí kurz bruslení
a děti z MŠ zase zahájí kurz lyžování. Če-
kají nás jarní prázdniny, během kterých do-
stanou naše školní tabule nový kabátek.

Ve středu 25. března 2020 od 15.00 do
17.00 hodin se koná Den otevřených dveří
naší základní školy s malou dílničkou. 

Rádi přivítáme předškoláčky a jejich ro-
diče, kteří zvažují pro své dítě zvolit malou
školu s rodinnou atmosférou, kde mají děti
mnohem více možností, než se na první po-
hled zdá. Těšíme se na vás !

Zápis prvňáčků proběhne v pátek 3.
dubna 2020 od 15.00 do 17.00 hodin.
S sebou přineste rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zák.zástupce. 

Mgr.Vendula Ságnerová

Ve Studánce máme živo. Školka se ztratila pod sněhovou po-
krývkou a stalo se z ní Ledové království, ve kterém probíhaly
pokusy s ledem a sněhem. 

Na stolečku se nám rozzářil glóbus, na kterém jsme vyhledávali
trvale zasněžené kraje pro našeho kamaráda sněhuláka Olafa. Tan-
cem a zpěvem naši princové a princezny přivolali sněžení, ve kte-
rém našli stopy, které je přivedly do místního kina na pohádku
Ledové království 2. Jééééé, to bylo těšení a radosti. Ze zimy jsme
se dostali až do plaveckého bazénu, kde se naši plaváčci učí formou
her nebát se vody. 

Ve školce máme i naše předškoláčky, kteří se pilně připravují na
školu v certifikovaném programu Maxík. Dílčími stimulačními po-
stupy se připravují na ten významný den - nástup do školy. V našem
úsilí nás podpoří i paní učitelka Mgr. Česenková. Děti si vyzkouší,
co by měly do školy umět. Paní učitelka zároveň zodpoví rodičům

případné dotazy. Rychlý posel se loučí a bude se těšit zase příště…
Bc. Petra Nývltová

MŠ Studánka
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Základní umělecká škola 

MŠ Větrník
Začátek roku 2020 jsme s dětmi přivítali
výrobou ohňostroje a připravovali jsme
se na příchod tří králů. 

Děti již v prosinci se zaujetím poslou-
chaly příběh o narození Ježíška a nyní i pří-
běh o třech králích a zlém králi Herodesovi,
který chtěl Ježíškovi ublížit. Vyrobili jsme
si korunu, poznávali písmenka K M B a pří-
běh si zahráli. Nosili jsme hrdě své dary
a nezapomněli se poklonit. Navštívili nás
i kamarádi z jiných tříd a společně jsme si
za doprovodu klavíru a kytary zazpívali onu
známou píseň My tři králové. Potěšilo nás
i trochu napadeného sněhu, který jsme si
sice jen krátce, ale za to pořádně užili. Než
jsme se nadáli, vládu převzal měsíc únor
a my se začali chystat na karneval. Vyráběli
jsme masky, poznávali, co je to masopust
a zhlédli, jak vypadá karneval v Riu de Ja-
neiro. Ve středu 12. 2. nastal ten velký den.
Od rána děti chodily v maskách do třídy,
která byla během chvilky plná pirátů, prin-
cezen, hasičů, zvířátek a postav ze známé
a tolik oblíbené pohádky Ledové království.
Procházeli jsme se po molu, soutěžili, tan-

čili a navštívili i kamarády z dalších tříd. Na
konci karnevalu nechyběl dáreček v podobě
balíčku s lízátkem, bonbonem, balonkem
a stíracím obrázkem. Byli jsme plni dojmů
a zážitků. Už se těšíme na další akce v MŠ,
které nás v brzké době čekají. Navštíví nás
žabák se svým příběhem a dne 28. 2. vyra-

zíme do sousedního města na taneční aka-
demii podpořit děti, kteří milují tanec. Brzy
nás čeká jaro a s ním i vynášení zimy za do-
provodu hudebních nástrojů a vyrobené
Moreny. Přejeme všem krásné zimní dny
s úsměvem na tváři.

Děti a učitelky že třídy Medvídek

Milí přátelé hudby, tance i výtvarného umění, vážení rodiče,
měsíc březen bude plný pestrých událostí a to jak soutěžních,
tak koncertních. Jako každý rok, tak i letos proběhnou úvodní
kola národní soutěže MŠMT, pro naši školu v hudebním i vý-
tvarném oboru. 

Žáci školy se zapojí do okresních i krajských kol ve hře na kla-
vír, smyčcové nástroje, jazzové a ostatní orchestry i v soutěžní pře-
hlídce výtvarného oboru. Samotné účasti předchází především
mnoho příprav, kvalitního výběru repertoáru až po zajímavé kom-
pozice žáků z výtvarných i tanečních tříd. V tanečním oboru se žáci
účastní tradiční krajské přehlídky dětského scénického tance s po-
stupem do celostátního kola a přehlídky pohybového divadla a pan-
tomimy v divadle Drak v Hradci Králové. Vystoupat v soutěžích
na výsluní až na úroveň celostátních kol je mnohdy dlouhá a trnitá
cesta, ale z minulých let víme, že to není nemožné a že právě naše
ZUŠ mnohdy zamíchala pořadím na stupni vítězů. To je to krásné,
dát maximum našim žákům pro jejich přípravu, zážitky v soutěžích
i případný úspěch. Mimořádnou výzvu letos přijal i dětský pěvecký
sbor Červánek, který se účastní mezinárodní soutěže pěveckých
sborů v Belgii. Tato soutěž je náročná nejen po stránce umělecké,
ale i finanční vzhledem k nákladům na ubytování i dopravu. Děkuji
proto všem, kteří jakkoli pomohli při realizaci tohoto projektu. 

Děkuji také všem rodičům za mimořádnou podporu svých dětí
a učitelům za umělecké vedení při přípravách do soutěží. O vý-
sledky se s vámi rádi podělíme na našich stránkách ZUŠ,
www.zusck.eu.

V jarních měsících nebudeme jen soutěžit, ale také si užívat spo-
lečného zážitku s vámi, našimi posluchači a diváky. Dne 29.
března 2020 od 18 hodin v Divadle J. K. Tyla proběhne koncert
orchestrů se speciálním hostem, kterým je Kamila NÝVLTOVÁ,
zpěvačka a sólistka Divadla Karlín, Broadwaye. Kamila nás poctí
návštěvou před svým evropským turné Two Steps from the Hell,
které jede se symfonickým orchestrem jako sólistka. U nás v Kos-
telci vystoupí za doprovodu Komorního orchestru a Junior Big

bandu školy, kde zazpívá několik světových písní. Koncert obohatí
i sekce bicích nástrojů se svou zajímavou hudební kompozicí.
Uvádí František Šedivý, moderátor ČRo Vltava. 

Předprodej vstupenek najdete v IC Červený Kostelec a portálu
www.123vstupenky.cz.

S přáním krásných jarních dnů MgA. Leoš Nývlt, ředitel ZUŠ
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Střední průmyslová škola

Třetímu měsíci, který je k žákům náchod-
ského okresu letos obzvláště vstřícný,
neboť přináší jarní prázdniny, předchá-
zelo na naší škole únorové podávání při-
hlášek, proběhly Dny otevřených dveří,
módní přehlídka, zapojili jsme se do sou-
těží a vyrazili na exkurze. V březnu čeká
na žáky např. lyžařský kurz či II. kolo při-
jímacích talentových zkoušek (3. 3.).

Exkurze do Vamberka 
a přednáška o smart textiliích

Součástí odborných předmětů červeno-
kosteleckých oborů, jako je např. Modelář-
ství a návrhářství oděvů, je také technika
krajky, krajkářství. Proto začátkem nového
pololetí vyrazili studenti 4. ročníku na ex-
kurzi do Muzea krajky ve Vamberku. Obdi-
vovali krajky historické, moderní i krajky
zhotovené dětmi. A protože sami dobře ná-
ročnost výroby krajky znají, dokážou ocenit
zručnost, trpělivost a umělecké cítění kraj-
kářek.  Pro studenty Modelářství a návrhář-
ství oděvů byla ve škole uspořádána také
přednáška na téma Smart textilie. Ta stu-
dentům rozšířila obzory, co vše je dnes
v textilu možné či jak se smart materiály
využívají ve zdravotnictví nebo ve sportu.

Sami si vyzkoušeli vytvořit jednoduchý
prototyp světelné aplikace na textilii po-
mocí LED diod, zdroje, vodivých nití,
pásků a vypínače.

12. ročník soutěže Naše galerie
Porota 12. ročníku výtvarné soutěže pro

občany Náchodska „Naše galerie“ letos za-
řadila mezi nejzdařilejší díla i práce našich
žáků. V kategorii OBJEKT zvítězil Vojtěch
Fiala, student 4. ročníku oboru Modelářství
a návrhářství oděvů. Vyhrál se světelným ob-
jektem, pro který využil techniku paličko-
vání. Kategorii mládež 16 až 18 let ovládly
studentky 4. PD z Velkého Poříčí, Barbora
Jiřičková – 1. místo, Gabriela Homolová –
2. místo a Anežka Postlerová – 3. místo.

Plastikoví modeláři z Červeného
Kostelce úspěšní v H. Králové

Chlapci z červenokosteleckého modelář-
ského kroužku, který působí pod naší ško-
lou, se letos poprvé v lednu zúčastnili
modelářské soutěže Hradecký lev. Se svými
„výtvory“ se jelo pochlubit pět žáků. Velké
množství kvalitně postavených modelů,
které se v žákovských kategoriích sešly, vy-
tvořilo zdravou, leč silnou konkurenci. Mo-

dely našeho Jiřího Kábrta však porotu na-
tolik zaujaly, že si nakonec odvezl 1. a 2.
místo z různých kategorií. Polytechnické
kroužky pořádá Střední průmyslová škola
O. Wichterleho ve spolupráci s firmou Saar
Gummi Czech s.r.o. již několik let. Nejen
chlapci ze základních a středních škol mají
možnost se přihlásit do kroužků modelář-
ských v Červeném Kostelci, ale i do
kroužků zaměřených na elektroniku, robo-
tiku, opravy motorových vozidel či progra-
mování CNC v Hronově. 

Zkoušky nanečisto
V sobotu 4. dubna od 8.00 do 12.00

hodin budou probíhat v budově hronovské
školy (ulice Hostovského 910) společné
zkoušky nanečisto pro všechny, kteří podali
přihlášky na maturitní obory naší školy
(Textilnictví, Oděvnictví, Strojírenství,
Elektrotechnika, Reprodukční grafik, Tiskař
na polygrafických strojích). Využijte mož-
nosti vyzkoušet si přijímačky. Ty naostro
proběhnou 14. a 15. dubna.

Markéta Machová, www.spsow.cz

V sobotu 25. ledna se v městské sokolovně konal už 5. ples
města Červený Kostelec. Jak se již stalo tradicí, i letos byly na
městském plese oceněni tři občané města, kteří ve svém oboru
vynikli nad ostatními. 

Ocenění "Osobnost města Červený Kostelec" obdržel v oblasti
školství Jan Česenek, v oblasti sportu Anežka Marková a v oblasti
práce s dětmi Miroslav Hepnar.

V průběhu večera bylo možné zhlédnout i několik kulturních
vystoupení. Nedílnou součástí plesu byla i soutěž o hodnotné cen.

Děkujeme štědrým partnerům plesu: 
Saar Gummi Czech s.r.o., Albi Česká republika a.s., Neumanna

s.r.o., Semet s.r.o., Boltjes s.r.o., MÁSTR s.r.o., KOSTKA – ko-
lobka s.r.o., Izomat s.r.o., BATIST Medical a.s., Transport & Spe-
dition Volhejn s.r.o., MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o.,
Saviotechnics s.r.o., Industrial Park CK s.r.o., Galček s.r.o., CAFÉ

fabrika, P+P Pavel Plíštil, Sorges s.r.o., OD Impro, Benet v.o.s.,
O.K. Stavební s.r.o., restaurace Divadlo, Entaze s.r.o., cukrárna Ro-
mana Hankeová, Melichar CZ s.r.o., pekařství Geisler, Luko s.r.o.,
DLNK s.r.o., kovovýroba Oldřich Mallat, pivovar Primátor a.s.,
řeznictví Roman Krejska, tiskárna Šimek, květinářství Slunečnice.

Ples města se letos konal už po páté
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Městské kulturní středisko a kino Luník
vás zvou na letošní sérii cestopisných
přednášek a besed zajímavých cestova-
telů z regionu i z celé ČR. Od podzimu do
jara pro vás máme připravenou celou
řadu přednášek, kterými si můžete zpří-
jemnit dlouhé zimní večery. Přijďte se
sami přesvědčit. 

JIŘÍ ROSA - OD MASAJŮ 
K TINGA TINGA 
Úterý 10. 3. 2020 od 18:30 hod., kino Luník

Česko - swahilsko - masajský slovník je
dílem Východočecha, který je duší i srdcem
Afričanem. „Můj první plán byl vyjet za

zvířaty do Afriky, ale našel jsem tam úžasné
lidi. Kamarády na celý život“, to říká Jiří
Rosa z České Skalice.

Odkud to vzít? Muzikant, cestovatel, ex-
manažer kapely Laura a její tygři, organizá-

tor Memoriálu Jiřího Schelingera a benefič-
ního festivalu Nasajem s Masajem, kyno-
log, koloběžkář, obuvník, zmrzlinář,
restauratér. Pásl krávy, vozil zeleninu, dělal
výškové práce, ale také údržbáře v sadoma-
sochistickém nevěstinci v Kolíně nad
Rýnem. Českoskalický patriot, žijící v Čer-
veném Kostelci, starostou jmenovaný če-
skoskalickým velvyslancem pro Afriku.
Milovník černého kontinentu, který se dle
vlastních slov snaží být hlavně člověkem.

Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč
v IC Červený Kostelec nebo online na
www.kinolunik.cz. Část zisku bude zaslána
na pomoc africkým dětem.

Cestovatelský klub

Caveman – skvělá One man show
Čtvrtek 5. 3. 2020 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou
One man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdí-
lech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví.

Málokterý autor se může pochlubit takovým úspěchem, jako
Rob Becker  -  vyprodat divadelní sály v USA stejně jako ve Slo-
vinsku, v Německu a jako ve Francii - to už chce hodně talentu
a správného citu pro žhavé téma.

Představení je vyprodané, přejeme příjemnou zábavu.

Nejmenší z nás potěší pohádka O Aničce ze mlejna
Neděle 22. března od 15:00 – Divadlo J. K. Tyla

Hudební pohádka o hamižné mlynářce, která chce s pomocí
pekla získat, co jí nepatří. Naštěstí žije v náhonu vodník, který se
do Aničky zakoukal, má ji rád a ten přece nedopustí, aby se  Aničce
děla křivda. Ten už něco vymyslí, aby Aničce pomohl a mlýn opět
klapal jako dříve.

Inscenace je zařazena do dětského divadelního předplatného.
Vstupenky v ceně 50 / 80 Kč v IC Červený Kostelec nebo online
na www.mksck.cz. 

Partnerem dětského divadelního abonentního cyklu jsou Tis-
kárny BNB.

Pražské Divadlo Pod Palmovkou přiveze Edith a Marlene
Pátek 27. 3. 2020 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Edith a Marlene je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith
Piaf a Marlene Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka Éva
Pataki, staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu k životu -
na jedné straně chladnou, ukázněnou profesionalitu Marlene Die-
trich, na straně druhé plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf.

Hrají: Hana Seidlová, Renata Drössler, Vendula Fialová / Bar-
bora Kubátová, Ivo Kubečka, Karel Vlček, Ondřej Kavan, Jan
Hušek, Inka Brendlová / Kateřina Macháčková, Jiří Havel, Otto
Rošetzký a Václav Vostarek.

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

Pozor, koncert Františka Nedvěda a kapely Tie Break 
se odehraje v jiném termínu
Čtvrtek 21. 5. 2020 od 19:00 hod.
Divadlo J. K. Tyla

Ze zdravotních důvodů zpěváka Fran-
tiška Nedvěda jsme nuceni přesunout
plánovaný koncert z pátku  13. 3. na čtvr-
tek 21. 5. 2020. Vstupenky zůstávají
v platnosti.

Pokud by vám náhradní termín nevyho-
voval, můžete zakoupené vstupenky vrátit
na prodejním místě, kde jste vstupenky za-
koupili. 

V případě vrácení vstupenek zakoupené
online kontaktujte městské kulturní středis-
ko na e-mailu mksck@mksck.cz.

Koncert je zařazen do hudebního před-
platného. Vstupenky v předprodeji za 250
Kč v IC Červený Kostelec, nebo online na
www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je
společnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ POD-
LAHY.

Připravujeme

Pražský Divadelní spolek Kašpar 
zahraje Kytici
Pátek 3. dubna od 19:00 – Malý sál Divadla J. K. Tyla

S láskou, nadšením a pokorou jsme se pustili do Erbena. Balady
skvostného českého klasika s originálními prvky loutkového byto-
vého divadla (aneb) my dva a home made pupits.

Balady jsou tam nakonec tyto – Kytice, Svatební košile, Dceřina
kletba, Zlatý kolovrat a Poklad.

Dana Benešová-Trčková pro web ČT 24: Špalek a Potměšil oži-
vují stínové divadlo a soustředí se na detail. Výrazu a jeho scénic-
kému zpracování slouží civilní kostým, tmavé kostkované košile
občas nahradí košile bílé. Ramínko se sakem snadno zpodobní
umrlce a diváci na vlastní oči zažívají, jak mohou být bodová světla
stolních lamp působivá. Leitmotivem režijní spolupráce Jakuba
Špalka je v případě Kytice respekt k erbenovské atmosféře a ma-
gičnosti jeho slova. 

Vstupenky k volnému sezení v ceně 290 Kč v prodeji v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Legendární Karel Kahovec 
a GEORGE & BEATOVENS
Sobota 18. dubna od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla

Pěvecká hvězda 60. let pokračuje po smrti Petra Nováka se sku-
pinou George & Beatovens v koncertní činnosti. Právě kapela
v roce 2020 oslaví 55. výročí, kterou založil v roce 1965 Petr
Novák a mimo dvouleté působení u Flamenga zpíval s George &
Beatovens až do své předčasné smrti v roce 1997. Od té doby sku-
pina koncertuje s Karlem Kahovcem. V koncertním programu jsou
zařazeny písně Karla Kahovce ze 60. let, jako např. Paní v černém,
Poprava blond holky, Svou lásku jsem rozdal a také písně zařazené
jako vzpomínka na Petra Nováka, jako např. Povídej, Hvězdičko
blýskavá, Já budu chodit po špičkách apod.

Koncert je zařazen do hudebního předplatného. Vstupenky
v předprodeji za 250 Kč v IC Červený Kostelec, nebo online na
www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK PRŮ-
MYSLOVÉ PODLAHY.

Divadlo Na Jezerce přiveze komedii 
Už jsem tady zas!
Čtvrtek 23. dubna od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla 

Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském
parku Adolf Hitler. Pochopitelně za velkého zájmu všech kolem-
jdoucích. Jak na něj budou lidé reagovat? A jak bude reagovat na

náš současný svět on? Jak se zachovají média? Přijďte si pro od-
pověď…

Inscenace založená na bestselleru Timura Vermese se silně ak-
tuálním nádechem, jehož výtisků se prodalo přes milion. Ačkoliv
se celé představení nese na vlně humoru, postesknutí a varování
před vývojem dnešních událostí je zde silně patrné. Nejedná se tedy
jen o „prázdnou“ komedii, ale nutí diváka i k zamyšlení. 

Vstupenky v ceně 420 Kč / 390 Kč / 370 Kč v prodeji od 1. 12.
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Marco Cinelli a Danny del Toro 
poprvé v České republice
Pátek 8. května od 19:00 – Malý sál divadla J. K. Tyla

Marco Cinelli a Danny del Toro. Duo, které před pár týdny zís-
kalo čerstvé ocenění "Best Acoustic Band of the Year 2019" poprvé
zavítá do České republiky. 

Marco Cinelli, který byl časopisem Music Republic Magazine
jmenován nejlepším kytaristou roku 2018, neustále koncertuje jako
hlavní zpěvák a kytarista s The Cinelli Brothers.

Danny del Toro se v roce 2007 rozhodl prožít americké dobro-
družství, kdy se mu podařilo získat oporu v renomovaných klubech,
jako jsou "Buddy Guy's Legends" a "Rosa's Lounge a Artist"; sdílel
jeviště s Jamesem Wheelerem, Billym Branchem, Nelly Travisem...
Po návratu pokračoval v hraní se svou madridskou kapelou Cotton
Gang, se kterou vydal dvě alba: "Burnin'Hot" a " Live at Jazz
Cries”. Nyní hraje v nejlepších klubech v Madridu. V roce 2010
ho blues přivedlo do Londýna, kde se setkal a později spolupraco-
val s kapelou " 24 Pesos " pod vedením Juliana Burdocka. V roce
2019 společně s Marcoem Cinellim nahráli "Delta Overflowin" -
dvanáct originálních písní, které pokrývají rozličné žánry americké
hudby. Album drží bluesový rekord v nejhlubším a nejpřirozeněj-
ším smyslu. Může obsahovat stopy evangelia, ragtime, spirituálů
a jazzu... Hovoří o lásce, životě a samozřejmě o blues.

Stolové uspořádání, vstupenky v ceně 250 Kč v prodeji v IC
Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.
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Podpůrná skupinka kojení

KURZY, VOLNÝ ČAS

KALENDÁRIUM AKCÍ

Pečená vepřová kolena
Pátek 27. března 2020 od 18 hod.

Restaurace na Bohdašíně

Restaurace Na Maltě

Zahradní kavárna TreesKDU-ČSL
Jarní bazar
jarního a letního oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb
v sále GRAFOKLUBU (budova za kinem Luník).

Příjem věcí:
Pondělí 16. 3. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.

Prodej:
Úterý 17. 3. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 18. 3. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Čtvrtek  19. 3. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek 20. 3. 8 – 12 hod.

Vrácení a výplata peněz:
Sobota 21. 3. 8 – 11 hod.

UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks

Steak & Burger víkend 
13. – 15. března 2020

Přijďte ochutnat steaky a burgery z různých druhů mas. Nebude
chybět i vegetariánská verze burgerů.

Zelený čtvrtek & velikonoční hody 
9. – 12. dubna 2020 

Jaro přivítáme ve čtvrtek zeleným pivním speciálem a veliko-
nočními specialitami.

Kuchyně našich sousedů & Chřestové speciality 
24. - 26. dubna 2020

Mezinárodní kuchyně propojená s jarními chřestovými speciali-
tami bude doprovázena oslavami tříletého výročí restaurace Na
Maltě.

Májová party s KoALOU
29. května 2020

Srdečně vás zveme na májový taneční večer s kapelou KoALA.

Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154
Informace naleznete na našem fb –kavarna.cajovna.restau-

race.NaMalte

Páteční hudební večer EKG JAZZ
6. 3. od 18 00 hod.
Rodinná jazzová kapela "EKG Jazz" zve na nekonvenční "průlet"
různými jazzovými směry, v čele s desetiletým trumpetistou, který
nadchl diváky v Trees při vystoupení skupiny Jazzinec Quartet.
Vstupné do klobouku.
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel. 491 520 334

Řez ovocných stromů - workshop 
7. 3. od 9.00 do 12.00 hodin
Řez ovocných stromů v souladu s přírodou pro začátečníky s naší
zahradnicí Dášou. Dvě hodiny teorie s prezentací a následná praxe
přímo v zahradě. V ceně tištěné materiály, čaj a dezert. Nutná re-
zervace předem na tel. 491 520 334
Omezená kapacita do 15 osob.
Cena 350,- Kč

Chorvatsko, Bosna, Slovinsko - přednáška 
13. 3. od 18.00 hodin
Další ze seriálu přednášek cestovatele Ctibora Košťála, tentokrát
na téma: Nejkrásnější místa jihu Evropy. Překrásné vnitrozemí,
místa známá z indiánských májovek, poloostrov Pelešjac, hluboká
krasová jezera. Vodopády Kravica a Medžugorje a samozřejmě pře-
krásné Julské Alpy. Kouzelné toulání po místech, která často čeští
turisté nemají šanci vidět.
Vstupné 120,- Kč
Rezervace vstupenek na tel. 491 520 334

Pub Session a Standa Štěp – páteční hudební večer 
20. 3. od 18.00 hodin
Hudební pátek s velice zajímavým seskupením muzikantů z Hradce
Králové. Standa Štěp (Kytara, harmonika, zpěv) k nám přiveze ko-
legy, kteří spolu s ním rozrezonují celou naší kavárnu. Jirka Nick
Trpák (Santa Morella Band) - kytara, zpěv, Bára Petříčková (Goji)
- flétny, zpěv a Kašpi - cajon, percusse. 
Vstupné do klobouku. Rezervace vstupenek na tel. 491 520 334

David Fiedler & Standa Vít - koncert
28. 3. od 19.00 hodin
Zpěvák/kytarista David Fiedler a perkusista/bubeník Standa Vít
hrají energickou směsici jazzu, blues, popu, folku a latinskoame-
rické hudby. Oba jsou absolventy konzervatoří a mají za pasem ši-
rokou řádku projektů na české i zahraniční hudební scéně (United
Flavour, Mario Bihari, Ewa Farna, Jan Vančura ad.)
Vstupné 200,- Kč
Zakoupení vstupenek přímo v zahradní kavárně
Rezervace vstupenek na tel. 491 520 334

Je to setkání žen, které si předávají zku-
šenosti o kojení a o péči o svoje děti,
stejně tak jak to bylo v minulosti. Setká-
vají se tak různě staré děti, od miminek
až po větší děti.

Setkání je vhodné jak pro kojící ženy,
které hledají podporu, tak pro těhotné, které
hledají informace o kojení, nebo se přijdou
seznámit. Tématem v měsíci březnu: Kojení a spánek miminka. 

Schůzka se koná dne 5. března 2020,
od 15.00 hod /trvání cca 2 hodiny/.

V Knihovně B. Kafky v Červeném Kos-
telci, vstupné zdarma.

Tímto bych chtěla poděkovat ředitelce
paní Fraňkové za možnost konání schůzek
v knihovně a úžasné paní Novákové, která
o nás pečuje a připravuje prostory.

Andrea Nedvědová, laktační poradkyně
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu pro mládež začíná 
1. února 2020

Zápis do tanečního kurzu pro mládež bude zahájen 1. února
v Informačním centru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně povedou
taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát známá kapela
RELAX BAND pod taktovkou Jana Drejsla. Taneční kurz bude
probíhat od 13. 9. v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
plesem absolventů, tzv. věnečkem 12. 12. Přihlásit se můžete
přímo v informačním centru nebo online na www.123vstupenky.cz.

Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba. Gardenka: 350 Kč (Gar-
denka neplatí pro vstup na závěrečný věneček). Každý účastník
kurzu obdrží videozáznam zdarma. 

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí,
úroveň A1-B2)

Jazykový kurz bude probíhat od září 2019 do května 2020 od pon-
dělí do čtvrtka v kině Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách jednou týdně. 

Obsah kurzů bude přizpůsoben požadavkům a úrovni účastníků
– pro bližší informace kontaktujte lektora Pavla Fišera na tel.: 775
327 045. Cena kurzovného je 3 000 Kč / rok. 

Hlásit se můžete i v průběhu roku.

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které

během několika týdnů zpevní a zformuje vaši postavu. Kalanetika
pomáhá při problémech se zády a je vhodná jako rehabilitační cvi-
čení. Jedná se o nenáročné cvičení, může se cvičit i v těhotenství,
a navíc posiluje i pánev. Cvičení podporuje správné držení těla

a zpevňuje svaly. Cvičit začínáme 1. 10. od 19.00 v Grafoklubu. Kurz
vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cena kurzovného je za 10 lekcí
450 Kč. Hlásit se můžete kdykoli v průběhu roku.

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje písně, tance, ří-

kadla a lidové zvyky z oblasti 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 15.45 hod. v Grafoklubu za kinem Luník. 

Cena na školní rok 2019 / 2020 je 900 Kč. Hlásit se můžete i kdy-
koli v průběhu roku.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4 - 15 let z Červeného Kostelce a okolí

jsme připravili taneční kroužek. Tvoříme skupinu mažoretek ME-
RIAN, které vedou zkušené lektorky Mgr. Jana Morávková a Ing.
Erika Vítová. Čeká vás práce s hůlkou a pompony, taneční a pohy-
bová průprava, základy gymnastiky, baletu, aerobiku a moderních
tanců. Těšit se můžete na soutěžní vystoupení, nové kamarádky
a spoustu zábavy. Přihlášky a více informací na merian@centrum.cz,
tel. 736 285 258. Hlásit se můžete i v průběhu roku. 

Městské kulturní středisko

Příměstský tanečně-tvořivý tábor v Č. Kostelci 
pro děti 7-14 let se bude konat 27.-31. 7. 2020. 

Počet míst je omezen, hlaste děti nejpozději do konce května.

Nové kurzy budou probíhat březen-duben - 8 hod./690 Kč
(vhodné i pro začátečníky).

Lekce latinsko-amerických tanců 
Každou středu od 16.45 do 17.45 hod.

Lekce BODY & MIND 
Každou středu od 17.45 do 18.45 hod.
U lekcí je možný jednorázový vstup, vhodné i pro začátečníky.

Víkendovka pro ženy v Horní Malé Úpě 
Sport centrum SKiMU
V ceně: ubytování, plná penze, 8x lekce tance a cvičení, masér,
kosmetika a překvapení. Datum: 3. - 5. dubna 2020
cena: 3.190 Kč.

Víkend pro maminku a dítě 
v Dolní Malé Úpě 
v horském hotelu Javor 
V ceně: ubytování, polopenze, bohatý program pro děti i maminky,
včetně hlídání dětí + překvapení. Datum: 1. - 3. 5. 2020 - cena:
3.190 Kč

Pravidelná taneční lekce 
každou neděli od 18 -19 hod. v sokolovně - malý sál.

Nábor do 2. poloviny školního roku pro taneční kroužek pro děti
je každé úterý a pátek pro děti od předškolního věku do patnácti
let.

Připravuji kurz pro těhotné a po porodu, pro více info volejte.

Více info: 775 936 222, 
marydance@email.cz, 
www.marydance.cz, fcb: Marie Chaloupková

Marydance
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KINO LUNÍK 3D
BŘEZEN 2020
V SÍTI
3. úterý v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Radikální experiment otevírá téma
zneužívání dětí na internetu.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné:
100 Kč

VLASTNÍCI
5. čtvrtek v 19.30
ČR / SK / 2019 / film ve 2D / české znění /
96 minut. Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí. Hrají: Dagmar
Havlová, Ladislav Trojan a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110
Kč

FRČÍME
7. sobota v 17.00
Onward / USA / 2020 / film ve 3D / české
znění / 112 minut. Nový animovaný ro-
dinný film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
7. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 107
minut. Romantický film od tvůrců filmu
Všechno nebo nic.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné:
100 Kč

OD MASAJŮ K TINGA TINGA
10. úterý v 18.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 90
minut. Cestovatel Petr Rosa vás provede
Afrikou.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
12. čtvrtek v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 110
minut. Nová česká komedie. V hlavní roli
Jiří Langmajer, Ivana Chýlková.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120
Kč

ZAPOMENUTÝ PRINC
14. sobota v 17.00
Le Prince Oublié / FR / 2020 / film ve 2D /
české znění / 110 minut. Pohádka pro celou
rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

3BOBULE
14. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Volné pokračování letní komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 
16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
16. pondělí v 16.00
USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 90
minut. Pokračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

FRČÍME
17. úterý v 16.00
Onward / USA / 2020 / film ve 2D / české
znění / 112 minut. Nový animovaný ro-
dinný film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
18. středa v 16.00 
Spies in Disguise / USA / 2019 / film ve
2D / české znění / 95 minut. Dobrodružná
animovaná komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

LEDOVÁ SEZONA: 
ZTRACENÝ POKLAD
19. čtvrtek v 16.00
Norm of the North:King sized adventure
/ USA / 2020 / film ve 2D / české znění /
90 minut. Animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

S KRTKEM DO POHÁDKY
20. pátek v 16.00
ČR / 2010 / klasický film / české znění /
86 minut. Krtek znovu v akci. Pásmo po-
hádek.
Mládeži přístupný. Vstupné: 50 Kč

Předprodej permanentek od 9. 3. 2020
v IC a v pokladně kina Luník.

Cena slosovatelné permanentky 280,-Kč

JUDY
19. čtvrtek v 19.30
Judy / GB / 2019 / film ve 2D / české titulky
/ 118 minut. Životopisný portrét fenome-
nální zpěvačky a herečky Judy Garland.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100
Kč

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
20. pátek v 19.30 
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 103
minut. Rodinný muzikál s hudbou Michala
Davida.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
21. sobota v 17.00
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Nová česká pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

3BOBULE
21. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Volné pokračování letní komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

BLOODSHOT
24. úterý v 19.30
Bloodshot / USA / 2020 / film ve 2D / české
titulky / 110 minut. Vin Diesel ve snímku
podle komiksového bestselleru.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120
Kč

ŠARLATÁN
26. čtvrtek v 19.30
ČR / PL / SK / 2020 / film ve 2D / české
znění / 118 minut. Životopisné drama podle
skutečné události.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130
Kč

TLAPKOVÁ PATROLA: 
VŽDY VE STŘEHU
28. sobota v 17.00
Paw Patrol:Ready,Race,Rescue!  / USA  /
2020 / film ve 2D / české znění / 70 minut.
Neohrožené tlapky znovu v kinech.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

3BOBULE
28. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Volné pokračování letní komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

MULAN
31. úterý v 19.30
Mulan / USA / 2020 / film ve 3D / české
znění / 110 minut. Akční dobrodružný film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč
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SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Vážení příznivci volejbalu, tento měsíc bychom vás rádi pozvali
na Jarní turnaj nadějí, kde se představí nejen naše talentovaná
mládež, ale i naši kamarádi ze ZTS Ząbkowice Śląskie. Turnaj
se koná 28.–29. března. Hala bude praskat ve švech, bufet bude
mít otevřeno. Začínáme v 9:00.

Rádi bychom vás již nyní pozvali na Letní příměstské tábory
Červený Kostelec, které se letos zaplnily za neskutečných 15
minut. Tábory se tradičně konají tři týdny v červenci, ale pro
velký zájem letos přidáváme jeden srpnový turnus. V našem areálu
bude živo celé čtyři týdny, během kterých se zapojí na 120 dětí do
veškerého letního bugření.

Naše ženy A stále drží první příčku ve II. lize žen, proto je přijď-
te prosím podpořit v následujících domácích zápasech!

Mistrovská utkání – sportovní hala (dvojutkání):
2. liga žen
7. 3. 2020 od 9 a 13 hod. Č. Kostelec A – Malibu Mladá Boleslav
21. 3. 2020 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec A – Spartak Děčín

Krajský přebor 1. třídy žen
21. 3. 2020 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec B – TJ Sokol Třebe-
chovice p. O.

1. liga kadetek
7. 3. 2020 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec – Demlova Jihlava
15. 3. 2020 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – Mikulova Praha

Krajský přebor 1. třídy mužů
14. 3. 2020 od 9 Červený Kostelec A – TJ Slavia Hradec Králové
– VK Hronov

Sledujte naše webové stránky, facebook a Instagram a vývěsku
ve městě, pozvánky na jednotlivé akce a informace z dění klubu
jsou průběžně zveřejňovány.

Také vychází pravidelný měsíční newsletter, ke kterému se mů-
žete přihlásit na našem webu. Nově zde najdete jeho archiv.

KLADSKÉ POMEZÍ

Poslední ročník Festivalu zážitků odkrývá svůj program

Na co se mohou těšit návštěvníci Kladského pomezí v letošní
sezoně? Především na projekt Festival zážitků, který vstupuje
do svého třetího, a tedy posledního ročníku.

V červenci a v srpnu letošního roku budou v rámci Festivalu zá-
žitků na české i polské straně představeny zapomenuté i stále živé
regionální tradice. Návštěvníci se seznámí s nejrůznějšími řemesly,
regionálními zvyky či tradičními pokrmy a jejich výrobou. 

Připraveno je devět různých zážitkových akcí na každý den
v týdnu. Opakovat se budou v týdenních cyklech po dobu celé letní
sezony. Opět se bude soutěžit o věcné ceny, a pro toho, komu se
podaří jako prvnímu navštívit sedm festivalových míst, je připraven
zcela mimořádný zážitek. Všechny festivalové aktivity jsou zdarma
a konají se za jakéhokoliv počasí. 

Program festivalu i další informace budou postupně zveřejňo-
vány na webu www.festivalzazitku.cz a na sociálních sítích Klad-
ského pomezí. Každoročně je vydáván také přehledný katalog,
který slouží jako průvodce festivalem. První zájemci si jej mohli
vyzvednout na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bra-
tislavě. V informačních centrech bude k dispozici během jarních
měsíců.  

Markéta Venclová
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BEZPEČNOST

Činnost Městské policie Červený Kostelec v roce 2019 stejně
jako v předešlých letech spočívala především v zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku. Těmito záležitostmi
jsou přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlí-
žení na dodržování pravidel občanského soužití, přispívání
v rozsahu stanoveném příslušnými zákony k bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu, odhalování přestupků a také upo-
zorňování fyzických a právnických osob na porušování obecně
závazných právních předpisů.

Výkon služby byl po celý rok zajišťován nepřetržitě. Schválený
personální stav byl v roce 2019 13 strážníků. 

Došlo k několika personálním změnám. Ke konci března po 20
letech služby odešel do starobního důchodu kolega Jaroslav Marek.
Po opakovaném výběrovém řízení byl k 1. 9. přijat Jan Paulovič,
který v následujícím měsíci úspěšně vykonal zkoušku odborné způ-
sobilosti před komisí MV ČR. Další změnou byl odchod kolegy
Martina Piláta ke konci září. Tento využil možnosti zřízení MP
Úpice, u které je nyní zaměstnán. Za něho byl k 1. 10. přijat Jan
Korobko, který taktéž úspěšně ke konci listopadu vykonal zkoušku
odborné způsobilosti před komisí MV ČR. Vzhledem k těmto per-
sonálním výměnám byla služba v měsících duben až listopad vy-
konávána v početním stavu 12 strážníků.

V roce 2019 eviduje Městská policie Červený Kostelec 1374
událostí, kterými se musela zabývat nebo je řešit. V tomto počtu
jsou obsažena oznámení a žádosti občanů a organizací, přestupky,
trestné činy, signály PCO a tísňových tlačítek či zjištění kamero-
vým systémem. Tento stav vypovídá o skutečnosti, že městská po-
licie je v povědomí místní veřejnosti plně zakotvena a občané se
na strážníky městské policie stále obracejí při řešení nejrůznějších
záležitostí a problémů.  

Městskou policií byly v roce 2019 zjištěny 4 případy, které měly
znaky spáchání trestného činu. Tyto byly následně předány Policii
ČR k dalšímu šetření.  

Přestupků bylo řešeno 266. Blokovým příkazem na místě bylo
řešeno 195 přestupků, domluvou bylo řešeno 58 přestupků a 13
bylo oznámeno správním orgánům k dalšímu projednání. 

V roce 2019 nadále městská policie prováděla v souladu s ve-
řejnoprávní smlouvou hlídkovou činnost taktéž na území obce Zá-
brodí, kde zajišťovala veřejný pořádek především na základě
požadavků starosty obce a v průběhu roku prováděla dohled v re-
kreačních oblastech.

Městská policie dále zajišťovala sportovní a kulturní akce pořá-
dané na území města Červený Kostelec, kdy se jednalo především
o folklorní slavnosti, novoroční běh, setkání motorkářů, závody
psích spřežení, masopustní průvody aj.

V rámci BESIP městská policie zajišťovala pravidelně ranní pře-
cházení školní mládeže na přechodech pro chodce na náměstí
TGM. Mimoto byly využívány čtyři proškolené osoby, které na zá-
kladě dohody s městem zajišťovaly bezpečný přechod především
školní mládeže na přechodech v Horním Kostelci u školy, na pře-
chodu v ul. Náchodská a Jiráskova a u pošty. Městská policie se
také účastnila usměrňování dopravy při různých akcích, u doprav-
ních nehod a nadále kontrolovala a řešila řidiče za vjezdy do míst,
kam je to zakázáno, nesprávným stáním či zastavením vozidla na
komunikacích v rozporu s pravidly silničního provozu či za jiné
dopravní přestupky. 

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

Kamerový systém
Kamerový systém se jako nástroj prevence předcházení nega-

tivních jevů osvědčil. Jeho funkčnost je zajišťována v automatic-
kém režimu. V době provozu PCO může být kamerový systém
obsluhován stálou službou MP, která na základě jednotlivých zjiš-
tění vysílá hlídku k provedení opatření, zákroku, prověření apod.
Záznamů z kamerového systému taktéž hojně využívá Policie ČR
při prošetřování trestné a přestupkové činnosti.

Tísňová tlačítka
V roce 2019 nadále pokračoval ve spolupráci s Oblastní charitou

Červený Kostelec projekt „tísňových tlačítek“, které slouží k oka-
mžitému vyrozumění městské policie a pečovatelské služby o kri-
zové situaci občana. Díky tomuto projektu si mohou pomocí
tísňového tlačítka vyžádat pomoc všichni obyvatelé (senioři) v pe-
čovatelských domech U Jakuba a v Nerudově ulici a také senioři
ve svých domovech na katastru města, kteří je vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejvíce potřebují. Městská policie tuto službu
zajišťuje v době provozu PCO, tj. všední dny 18–6 hod., soboty,
neděle, svátky nepřetržitě. Ve zbylé době tuto službu zajišťuje pe-
čovatelská služba, která v případě potřeby využívá i sloužící hlídku.
Signál, který je pomocí tohoto zařízení vyslán v době provozu
PCO, vyhodnocuje stálá služba MP prostřednictvím pultu centrální
ochrany. Ve většině případů je vysílána hlídka, která na místě dle
situace provádí různé neodkladné úkony (okamžité přivolání lékaře
při zdravotních potížích, pomoc vstát když osoba upadne, přivolání
pečovatelky aj.). Pomocí této služby městská policie také hlídá pro-
vozní stav tlačítka (výpadek el. proudu, poruchu akumulátoru) tak,
aby byla zajištěna jeho bezvadná nepřetržitá funkčnost.

Pult centrální ochrany
Městská policie v roce 2019 přijala na PCO (pult centrální

ochrany) 244 signálů o možném narušení objektů. Všechny signály
se však ukázaly jako „plané“, způsobené chybou techniky, popř.
chybou obsluhy. Z výše uvedeného vyplývá, že díky PCO je pá-
chání trestné činnosti na připojených objektech za loňský rok nu-
lové a PCO tudíž významnou měrou přispívá k prevenci kriminality
na území města.

Shrnutí
Z pohledu městské policie je bezpečnost ve městě na velice

dobré úrovni a nedosahuje závažných déletrvajících problémů.
Vzniklé negativní situace jsou v rámci zákonných oprávnění a mož-
ností řešeny a je snahou městské policie těmto situacím dále před-
cházet, především preventivní činností. 

Vypracoval: Michal Škoda, pověřený strážník

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2019



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, 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

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

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

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

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.

TAUCHMANN – vnitrostátní a mezinárodní doprava
Nově otevřen autoservis a pneuservis osobních vozidel.

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

Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.
Provozní doba: Po-pá 7–16 hod.

Tel. 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

OGAR - Manž. Burdychových 1230
PRODEJ a SERVIS českých kol a elektrokol

APACHE a ROCK MACHINE - přijďte vyzkoušet testovací 
E-kola. Dále nabízíme přilby, batohy, zdravé lahve, atd.

Po-pá 8.30-12.00 a 13.30-17.00, so 9.00-11.00, tel. 775 733 445

Prodám pozemek v Horním Kostelci. Rozloha 1 626 m2.
Parcelní číslo 300. Tel. 721 640 905

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

SERVIS A OPRAVY MOTOCYKLŮ A SKÚTRŮ
Hugo Wolf, Olešnice 365, 549 41  Červený Kostelec

tel. 604 701 186, www.wh-moto.cz

Diakonie Broumov, dobročinný obchod, 
Náchodská 417, Červený Kostelec.

Každý den nové zboží. Levně nakoupíte a podpoříte naši čin-
nost. Při předložení tohoto inzerátu dostanete slevu 10%.

Platnost do 29. 2. 2020

KOMINÍCI Police nad Metují
Revize, kontroly, čištění, opravy, vložkování, nové komíny 

a kouřovody a kontroly kotlů na pevná paliva.
Ing. Matěj Brát, Jiří Škraněk, Tomáš Nosek a Martim Pohl.

Tel. 774 022 126, www.kominicipolice.cz

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
vaše řasy.

Firma Vojtas – jídelna Olešnice
- nabídka - obědy za cenu 76 Kč/ s polévkou/

- v nabídce jsou tři jídla a čtvrtým jídlem je čerstvý salát
- možnost konzumace přímo v jídelně nebo vlastní jídlonosič
-  na webových stránkách www.jidelna-vojtas@mypage.cz
-  tel. 491 465 814, 732 369 093, osobně Po-Pa 7:00-14:00

Firma Luko slaví 140. výročí založení 
a při této příležitosti si vás dovoluje pozvat na limitovanou

akční nabídku prodeje našich značkových košil.   
Prodejní doba : Po-Pá 6.00-14.00hod, So 8.00-12.00 hod.

Luko spol. s. r. o. , Českoskalická 364,  549 41 Červený Kos-
telec, tel.: 491 462 805, http://www.lukock.cz

Prodám pozemek v Horním Kostelci. Rozloha 1 626 m2.
Parcelní číslo 300. Tel. 721 640 905

ZD Žernov Agroprodejna Lhota u kravína
nabízí krmné směsi pro králiky, slepice, koně, prasata

kachny, ovce. Kvalitní krmivo pro psy a kočky, slunečnici,
pšenici, ječmen, oves, kukuřici, kukuřičný šrot, otruby, krmné 

těstoviny, krmné ovesné vločky, substráty (zeminy) pro
všechny druhy rostlin, hnojiva, květináče, truhlíky, chemické

ošetření rostlin (broskve, jabloně, peckoviny, okrasná zahrádka).
Otevřeno po-pá 8:00-12.00, 12:30-15:30 hod. Tel: 491 465 986

PPS – Pichova pohřební služba Tomáš Pich
Od 1. března 2020 bude kancelář v nových prostorech

na adrese Červený Kostelec, 5. května 1072
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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 18. ledna uvedl DS NA TAHU nově nastudovanou hru “Šéf kontra Vagabund” pod režií Pavla Labíka.

Na jevišti se vystřídalo úctyhodných dvaadvacet herců a další ve čtyřiačtyřiceti reklamách. Foto: archiv DS NA TAHU

Monika Rudolfová: Rampouchy

Červený Kostelec 100× jinak

Vlasta Hrnková: Šípky

Repríza úspěšné komedie se konala hned druhý den v neděli 19. ledna a obě představení byla zcela vyprodaná.
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Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: archiv Knihovny B. Kafky

Zadní strana: Ve středu 29. ledna byl po slavnostním přestřižení pásky zpřístupněn zrekonstruovaný malý sál Divadla J. K. Tyla
veřejnosti. Pro příchozí byl připraven hudební program. Vystoupil flétnový soubor ZUŠ Červený Kostelec pod vedením Hanky
Řezníčkové Kukulové a večer kapela Robert Balzar Trio. Foto: Jiří Mach a Pavel Matyska
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