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Občané se jen pomalu  vzpamatovávájí 
z nařízených karantenních opatření, ale
květinové záhony ve městě se ukázaly 
v plné kráse.   



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Květinové záhony ve městě postupně rozkvetly v průběhu dubna do plné krásy. Jedná se o výsadbu z předešlých let.

S další výsadbou cibulovin a letniček se bude pokračovat i v letošním roce, a to do připravených záhonů v ulici Palackého.

„Jarní slavnost cibulovin 2020 Červený Kostelec“, která se měla konat koncem dubna byla odložena na 3. května.

Na této akci se budou prezentovat květinové cibule, které do celého světa dodává holandská firma VERVER EXPORT, dále směsi
letniček a trvalek od francouzské firmy CLAUSE TÉZIER. Foto: Jiří Mach
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RADNICE INFORMUJE

Slovo starosty města

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

Dotační program 
města pro rok 2020 
Druhá výzva pro podání žádostí
na projekty a akce

Město Červený Kostelec vyzývá žada-
tele o dotace z dotačního programu města
k podání žádostí v termínu od 1. května
do 29. května 2020.

Účelem dotačního programu je podpora
veřejně prospěšných aktivit, organizace
a realizace akcí a projektů červenokostelec-
kých spolků, organizací i jednotlivců v ob-
lasti kulturních, sportovních a volnočaso-
vých aktivit.

Žádosti a podmínky dotačního programu
jsou k dispozici na webových stránkách
města v sekci Důležité odkazy/Dotace nebo
ve Významných dokumentech/Žádosti a for-
muláře/Dotační program města. Formuláře
lze vyzvednout i na pokladně MÚ č. 2.

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

Prosíme o maximální využívání
elektronické komunikace 

a dodržování pokynů vyvěšených 
v budově úřadu!

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

Vážení spoluobčané,
již delší dobu se nacházíme v nouzovém

stavu a většina z nás si na tento stav způso-
bený koronavirem zvykla. Děkuji vám
všem, že respektujete a dodržujete vydaná
nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní. 

Rád bych touto cestou poděkoval vám
všem, kteří šijete roušky, nebo nějakým
jiným způsobem pomáháte v této nelehké
situaci. Dále děkuji panu Vladimíru Vítkovi
ze společnosti PANDA FROST s.r.o., že pro
potřeby pečovatelek a záchranných složek
města věnoval 400 ks respirátorů a 2 000
ústenek. Také velice děkuji panu Lukáši
Černému ze spol. EURONA s.r.o. za 40
litrů dezinfekce, která bude používána pro
potřeby města. 

V dohledné době nás čeká rozhodování
o otevírání mateřských škol a následující
měsíc bude rozhodující k dalšímu plánování
kulturních akcí včetně rozhodování o roz-
sahu našeho tradičního folklorního festi-
valu. Po čase útlumu nastává návrat k nor-
málnímu pracovnímu životu.  

Tento čas útlumu jsme využili pro pří-
pravu některých investičních projektů. Po-
dařilo se nám získat udělení regulérnosti
pro architektonickou soutěž na tělocvičnu
od České komory architektů a již můžeme
tuto soutěž uspořádat. Dále je připravena
anketa pro občany v oblasti sídliště Větrník,
ale letáky čekají na méně rizikové období

ve vztahu k možnému přenosu virového
onemocnění. Dále finalizujeme zadání pro
výběr dodavatele studie kempu Brodský,
pokračuje projektová příprava rekonstrukce
ulice Letná a Dvořáčkova. Finalizujeme do-
kumentaci na rekonstrukci staré vodárny
a také pokračujeme v projektu úprav ná-
městí, kde na studii od Viktora Vlacha bude
navazovat projektová dokumentace. 

V červnu budeme opravovat chodník
v ulici 5. května v úseku od Jána po ulici
Školní a v červenci bude následovat oprava
chodníku v ulici Gen. Kratochvíla v části
Daliborka. V květnu a červnu také bude
probíhat vybudování nového chodníku od
obalovny k Devíti křížům, kde máme požá-
dáno o dotační podporu ze státního fondu
dopravní infrastruktury. 

Z velkých investičních akcí tohoto roku
pokračuje rekonstrukce ulice Jiráskova –
Horní Kostelec. Tato investice zatím běží
dle harmonogramu a finančního rámce. Dě-
kuji vám všem, kteří jste touto stavbou ně-
jakým způsobem omezení za trpělivost
a toleranci. 

V květnu také budeme rozhodovat o dal-
ším postupu v dlouho připravovaném pro-
jektu rekonstrukce fotbalového zázemí.
Bohužel se TJ Červený Kostelec nepodařilo
získat dotaci z Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Dle mého osobního ná-
zoru se nám podařilo splnit věcnost dotační

výzvy, ale nesmyslně přísné znění výzvy
a ryze úřednický přístup nám nebyl naklo-
něn. Tento projekt je již půl roku plně při-
praven k realizaci a vychází z dlouho-
dobého konceptu podpory sportu v našem
městě. Bedlivě posuzujeme všechny mož-
nosti, aktuální i výhledovou finanční situaci
a věřím, že nalezneme reálné řešení. 

Věřím, že jste období nouzového stavu
pozitivně využili například k úklidu či práci
na zahradě a věřím, že si většina z nás našla
čas i na pomyslný úklid v nás samotných.

Přeji vám všem klidné a zdravé jaro,
slunce i májové deště a hlavně dobrou ná-
ladu.

S úctou Rostislav Petrák, starosta

Rekonstrukce Jiráskovy ulice probíhá dle harmonogramu
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Aktuální informace k rekonstrukci silnice III/5672

Onemocnění COVID-19 a nouzový stav v našem městě
Protože se v mediích začínají objevovat
opatrná prohlášení vedoucích představi-
telů, že se podařilo zvládnout nekontrolo-
vané šíření onemocnění COVID-19 a po-
čet nakažených bude na konci měsíce
dubna podstatně nižší, než se předpoklá-
dalo, rozhodl jsem se zrekapitulovat prů-
běh posledních týdnů a připomenout, co
bylo z pohledu sociálního odboru pro po-
tlačení nákazy v našem městě provedeno.

Na začátku března, když už bylo jasné,
že se virová nákaza nezadržitelně šíří a za-
sáhne i nás, bylo rozhodnuto vytvořit síť
dobrovolníků. Ti měli posílit pečovatelskou
službu hlavně při obstarávání a rozvozu ná-
kupů starým občanům, kterým bylo dopo-
ručováno zůstávat doma. Během několika
málo dní se přihlásila řadu občanů, kteří
byli ochotni této službě věnovat svůj čas,
který najednou měli po uzavření škol, pro-

dejen a provozů. Další pomocí, pro kterou
jsme se rozhodli, bylo ve spolupráci s Ob-
lastní charitou vyrobit látkové roušky a do-
ručit je spolu s informačním letákem přímo
do schránek občanů 80+. Tímto způsobem
se připravilo a rozvezlo více než 400
ochranných roušek. U městského úřadu byl
instalován také tzv. rouškovník, který slouží
těm, kteří ochranné pomůcky aktivně doma
vyrábějí, ale nevědí, komu je věnovat.

Umístí své výrobky na zmíněný rouškovník
pro ty, kteří je potřebují.

Aby bylo zabráněné rozšíření viru do na-
šich pečovatelských domů, byla přijata řada
opatření, která má toto nebezpečí omezit na
nejnižší možnou míru. Požádali jsme klienty
a jejich návštěvy o úplné ukončení vzájem-
ných návštěv. Vyzýváme klienty, aby necho-
dili na běžné nákupy. Skupinové aktivity
seniorů jsou ukončeny, stejně tak i klub dů-
chodců. Klientům i personálu se pravidelně
měří teplota a tým pečovatelek je rozdělen
na dvě nezávislé skupiny, které se nepotká-
vají ani nesdílejí společné prostory, klienty
a dopravní prostředky. 

Přestože problém onemocnění COVID-
19 ještě neskončil a probíhají další aktivity,
myslím si, že se daří nákazu zvládnout.

Michal Tošovský, sociální odbor

Máme tu měsíc květen, který přináší vždycky svěží a dobrou ná-
ladu. Tu si ani letos nenechme vzít. 10. května mají svátek
všechny maminky, kterým přeji opravdu jen to nejlepší. Ať se
vám maminkám, babičkám dostává pořád dostatek sil k obětavé
službě a láskyplné starosti o své nejbližší. Dáváte, že byste se roz-
daly, a nepočítáte, jestli se vám to někdy vrátí. Moc za to díky. 

Aktuální situace nám přinesla kromě mnoha třeba i finančních
problémů určité zklidnění až zastavení našeho životního maratonu.
Najednou máme čas. Čas přemýšlet nad tím, co je v životě pro nás
důležité. Co dělat v době, když nemohu dělat "nic", když to, čím
žiji, najednou nemám na dosah. Měli bychom si vzájemně pomoci,
což se většinou děje, a to nejen v rámci rodiny. Ale zároveň se
každý musí s tímto tak nějak poprat sám. Jsme tvorem myslícím,

a když se naučíme "zapnout" mozek, možná budete sami překva-
peni, co nového objevíte. Přeji nám všem, v tomto vlastně i nako-
nec "vzácném" období, abychom v sobě uměli objevovat nové
obzory našich životů, abychom objevovali věci nové, které nás pro-
stě budou bavit. 

Prosím vás všechny, nejen dříve narozené, pojďme společně
začít psát "PAMĚTI ČERVENÉHO KOSTELCE A OKOLÍ". Vy-
tvořme ze střípků vašich vzpomínek knihu třeba i takových "baka-
lářských" příběhů ze života, které zůstanou zaznamenané pro nás
a pro příští generace. A když už vás nebude napadat něco, co by
bylo veřejně publikovatelné, začněte psát vaše rodinné vzpomínky,
kterými pak můžete podarovat své nejbližší.

Jiří Regner, místostarosta

I přes vážnost situace si zachovejte dobrou náladu

Rekonstrukce vodovodu, splaškové i deš-
ťové kanalizace včetně přípojek se na I. eta-
pě chýlí ke zdárnému konci. 

Navazovat bude sanace samotných kon-
strukčních vrstev komunikace, pokládka sil-
ničních obrub, pokládka kabelů veřejného
osvětlení a optické trasy. Od 14. 4. již sou-
běžně s I. etapou probíhají práce na části II.
etapy, kde byl odfrézován asfaltový povrch ko-
munikace, a buduje se dešťová kanalizace.
Dále probíhají práce na opěrné zdi nad pneu-
servisem. Po demolici stávající zdi byl prove-
den podkladní beton. Bude následovat vázání
armatury a montáž bednění pro betonáž zdi. 

Děkujeme všem občanům za loajální pří-
stup. Taktéž děkujeme všem firmám, kte-
rých se uzavírka jakkoli dotýká, za
pochopení a omlouváme se za případné
komplikace se zásobováním.   

Odbor rozvoje města



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.

Sběrný dvůr odpadů se pro občany města
opět otevřel ve středu 8. 4. 2020 a je v sou-
časné době plně v provozu (toto platí k datu
15. 4. 2020).

Prosíme o respektování pravidel souvi-
sejících s epidemií COVID-19, zvláště no-
šení ochrany úst a nosu při vstupu do
sběrného dvora a minimálního odstupu od
dalších osob 2 metry. Při manipulaci s od-
padem doporučujeme používat ochranné
rukavice.

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

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvo-
ra nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad, kte-
rý do sběrného dvora nepatří. Seznam všech
sbíraných odpadů je zveřejněn na tabuli na
vjezdové bráně do dvora a na internetu.

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 dokladem.
Každý odpad musí být nejdříve zvážen, než
je odložen na určené místo ve sběrném dvoře.
Při předávání odpadů je nutné dodržet po-
kyny obsluhy sběrného dvora. 

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

Štěpán Křeček
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Sběrný dvůr odpadů

Provozní doba na květen 2020

Po    8–12 hod., 13–17 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–17 hod.
Čt     zavřeno
Pá    8–12 hod.
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 
V pátek 1. 5. a v pátek 8. 5. 2020
zavřeno – státní svátky, zavřeno

bude i v sobotu 9. 5. 2020
Od dubna do konce října platí roz-

šířená otevírací doba

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

Stomatologická služba

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

1. 5. MUDr. Radmila Sedláčková MSc., Kostelecká 1204,
Náchod 491 426 926
2. 5. a 3. 5. MUDr. Jiří Sedláček, Kostelecká 1204, Náchod
491 426 926
8. 5. MUDr. Jiří Sedláček, Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926
9. 5. a 10. 5. MUDr. Renata Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937,
Hronov, 491 482 911
16. 5. a 17. 5. MUDr. Petr Juran, Komenského 10, Nové Město nad
Metují, 491 472 721

23. 5. a 24. 5. MUDr. Blanka Grummichová, Palachova 1742, 
Náchod, 724 013 123
30. 5. a 31. 5. MUDr. Blanka Hulánová, Smetanova 144, 
Nové Město nad Metují, 491 428 502

Rozpis služeb

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

Odložení termínu celostátní sbírky Květinový den 2020
Je nám to velmi líto, ale vzhledem k sou-
časné epidemii COVID-19 a z toho vyplý-
vajících vládních nařízení bohužel
nebude možné v termínu 13. května 2020
uskutečnit každoroční sbírku Ligy proti
rakovině pod názvem Květinový den
v tradiční podobě prodeje kytiček v uli-
cích. Letošní kampaň měla být věnována
prevenci nádorů ledvin a močového mě-
chýře. V květnu je plánována pouze on-
line kampaň (prodej e-kytiček přes DMS,

aktuální informace na www.cdpr.cz). 
Pokud to situace umožní, rádi bychom

uskutečnili sbírku v ulicích (prodej kytiček
a rozdávání letáků) v náhradním podzim-
ním termínu - ve středu 30. září 2020.

Pevně doufáme, že i v tomto novém ter-
mínu se budeme moci jako každý rok spo-
lehnout na vaši podporu! 

S přáním zdraví, pohody a dobré mysli
za Ligu proti rakovině Náchod, z.s.

MUDr. Vladimír Müller, předseda
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Naše paní Božena Němcová v Praze

V roce 1842 měla už Božena Němcová za
sebou první část své křížové cesty, tu vý-
chodočeskou. Roku 1820 byla z Vídně,
kde se narodila, převezena do Ratibořic,
pár let svého mládí (1830 – 33) pobývala
na zámečku v nedalekých Chvalkovicích,
po svatbě s Josefem Němcem, 12. 9. 1837
v České Skalici, prožili jednu zimu v Čer-
veném Kostelci, jednu v Josefově (1838),
kde se jim narodil syn Hynek, další v Li-
tomyšli, tam se narodil druhý syn Karel,
a další dvě v Polné u Jihlavy (1840 – 41),
kde přišla na svět dcera Theodora. 

Na jaře 1842 přistěhovali se pak Němcovi
poprvé do Prahy. Bydleli tehdy Na Poříčí
v domě č. p. 1049, jak říká V. Tille, v pavla-
čovém bytě ve dvoře. Tam se jim v říjnu na-
rodil nejmladší člen rodiny, Jaroslav. Němcovi
v pražské vlastenecké společnosti doslova po-
okřáli a stali se brzy jejími platnými členy.
Staňkův salon, české bály na Žofíně, divadlo,
koncerty, české besedy v Konviktu, blízký
styk se vzácnými, obětavými osobnostmi
(Tyl, Havlíček…) a celé to kouzelné, divu-
krásné město - před Němcovou se otevřel
nový svět. A ona ho začala  spoluvytvářet,
5. 4. 1843 se v Květech objevila báseň Ženám
českým podepsaná Božena Němcová, ne tedy
už Barbora. V dubnu až červnu 1845 dochá-
zela BN do malostranského ateliéru J. V. Hel-
licha, který zde namaloval její známý portrét.

Zaměstnání J. Němce nedalo ale rodině
spočinout a vedlo ji znova na cesty po Če-
chách. Po třech letech, 20. 9. 1845, stěhují se
Němcovi tentokrát na jih do Domažlic,
v červnu 1848 potom do Nymburka a v únoru
1850 na sever do Liberce. 

Ale už v prosinci téhož roku 1850 jsou
Němcovi znova v Praze. Na dolním konci
Václavského náměstí najímají si dvoupoko-
jový byt ve 3. patře třetího dvora domu
U Greutlerů. Brzy však v Praze zůstává jen
Božena s dětmi, zatímco Josef odjíždí ještě
koncem roku služebně do Uher, do Miškovce
a později do Balašovských Ďarmot (na levém
břehu řeky Ipeľu, severně od Budapešti, dnes
na maďarské straně slovensko – maďarské
hranice). Poprvé odjíždí BN za mužem už

v dubnu 1851, podruhé i s dětmi v srpnu
1852, potřetí pak v květnu 1853 jen s Dorou
a Jaroslávkem, starší Hynek a Karel zůstávají
v Praze u Franty Šumavského. Byt na Vác-
lavském náměstí B. Němcová pouští, protože
věří, že odjíždí nadlouho, postavení jejího
muže se upevnilo, dosáhl platu 1000 zlatých
ročně. Vzápětí se ale vše hroutí, na J. Němce
přijde udání, je zbaven služby a plat je mu sní-
žen. Hynek v Praze onemocní souchotinami,
dopis lékaře Lambla censura zadržela, Něm-
cová se s dětmi vrací do Prahy až 17. X. a 19.
X. její milovaný patnáctiletý syn umírá.

BN si hned po příjezdu najala byt ve dru-
hém patře domu č. p. 516 v Ječné ulici.
Dům se dodnes uchoval v podstatě tak, jak
v něm Božena Němcová s dětmi žila, je na
něm pamětní deska s portrétním reliéfem.
A právě zde se z křemene utrpení vykřesala
v jejím nitru jiskra touhy po lidském štěstí
a rozhořela se nehasnoucím laskavým pla-
menem srdečné moudrosti, u kterého se
může kdykoli ohřát každý, kdo to potřebuje
a kdo je toho schopen. Koncem toho roku
1853 nalezla lístek ze začátku r. 1851 s po-
znamenaným plánem Babičky, dala se do
práce a v červenci 1854 byla hotova. Od
května do srpna 1855 vyšla pak Babička ve
čtyřech sešitech. Honorář Boženy Němcové
byl 159 zlatých, asi tolik, kolik by dostala
jako opisovačka úředních listin. 

To ale už bydlela ve svém čtvrtém praž-
ském bytě – na Hrádku v ulici Pod Emauzy,
dnešní Vyšehradské, ve druhém patře pavla-
čového domu č. p. 1378 – kam se přestěho-
vala 16. října 1854, tedy na sv. Havla. To
byl den, kdy se obyčejně končily a navazo-
valy nové nájemní smlouvy. Na domě je
umístěna pamětní deska. Pod povídkou Se-
stry v almanachu Lada Niola, jehož inici-
átorem byl v prosinci 1854 mladý J. V. Frič,
podepsala se pak Němcová jako Ludmila
z Hrádku. V březnu 1855 se k rodině vrátil
z Uher otec Josef. Paní Božena odjíždí ale
v září a říjnu 1855 sama na čtvrtou cestu do
Uher, tedy na Slovensko, kde sbírá pohádky
a nachází další inspirační zdroje.

Němec zůstává s dětmi v Praze sám a v říj-
nu 1855 se stěhují z Hrádku do Štěpánské
ulice č. p. 647, do domu, který byl v r. 1913
znova vystavěn. Po návratu ze Slovenska píše
Němcová své prózy Pohorská vesnice,
V zámku a podzámčí, Chudí lidé, Čtyři
doby… 1. srpna 1856 konal se v Praze po-
hřeb Karla Havlíčka. Paní Božena vtiskla do
mrtvých rukou přítele květ mučenky, koupila
vavřínový půlvěnec na jeho čelo a krásnou
korunu z listů bobkové višně na rakev. Za
vlastenecké postoje v souvislosti s Havlíčko-
vým pohřbem byl Josef Němec odsouzen
k osmi dnům vězení. Němcová uvažovala
o tom, že emigrují do Ameriky. Propast utr-
pení dosahovala dna a ledová soutěska bídy
neměla konce. Po všem, co spolu prožili, píše
13. června 1857 Božena Josefovi: Já vím, že
tam, na tvých prsou, přece jen můj jediný útu-
lek, všecko ostatní je cizí. Syn Karel odchází
do Zaháně, kde se učí zahradníkem, a matka
mu posílá listy, plné vroucího citu a mateřské
moudrosti.

Zatímco otec pracuje v cukrovaru ve Zdi-
cích, stěhují se v říjnu 1857 Němcovi v Praze
už po šesté, do dvou pokojíků ve třetím patře
domu č. p. 1360 v Řeznické ulici, dnes pře-
stavěného. Tam ji v r. 1858 navštěvují mla-
díci Neruda a Hálek v souvislosti s vydáním
almanachu Máj, kde Němcová otiskuje
Chýši pod horami. V dubnu 1858 vrací se
Josef ze Zdic k rodině. 

8. 5. 1860 odchází ale paní Božena s dce-
rou Dorou od muže z Řeznické ulice do
domu U archy Noe č. p. 544 v ulici Štěpán-
ské, tedy na rohu Štěpánské a Ječné, který je
dnes rovněž přestavěn. Jaroslav odcestoval
v dubnu do Mnichova, kde se učil malířem.
23. 6. 1860 se Němcovi nad Hynkovým hro-
bem na Olšanech smiřují a Josef odjíždí do
svého rodného Nového Bydžova.
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HISTORIE
Když se však v říjnu 1860 Němec k rodině

vrátil, dostali z bytu výpověď a stěhují se po
osmé, tentokrát do Hradební (Baštecké), dnes
Mezibranské ulice (mezi Koňskou a Žitnou
branou). Otec s Dorou bydleli v malém po-
kojíku a kuchyni, matka s Jaroslavem, který
se v lednu 1861 vrátil domů, ve větším pokoji
a platili otci činži, ten pak platil za celý byt.
Po roztržce v srpnu 1861 odjela paní Božena
na několik dní k Daňkům do Chlumce nad
Cidlinou, kde se měla jako Pán Bůh v ráji, na
několik týdnů k Josefovým příbuzným do
Nového Bydžova, kde jí místní studenti 26.
8. uspořádali veřejnou oslavu, a konečně 13.
9. dorazila do Litomyšle za nakladatelem Au-
gustou, který slíbil začít s vydáváním jejích
spisů už před rokem.

28. listopadu přijel do Litomyšle zoufalý
Josef Němec a odvezl svou na smrt nemoc-
nou ženu domů, do domu U tří lip Na Pří-
kopě, kam se s dětmi odstěhoval v srpnu

1861 po jejím odjezdu z Prahy. Zde potom
začátkem příštího roku, v úterý 21. ledna
1862 v šest hodin ráno, naše paní Božena
Němcová zemřela – odlétla duše lehčí
světla na lístku. Na místě domu U tří lip
(naproti bývalému Dětskému domu) stojí
dnes budova bývalé České průmyslové
banky, později ČSOB, která ji už ale také
opustila. Z okénka jako by se tu dívala na
život dnešní ulice, na všechno to končení
a začínání, bronzová busta paní Boženy od
Bedřicha Neužila.

Celkem devět bydlišť vystřídali tedy
Němcovi v Praze a všechna se nacházela na
Novém Městě. Někdy se uvádí ještě pár dal-
ších, nepodstatných zastavení. Na to desáté,
poslední, které už se neměnívá, na Vyšehrad-
ský hřbitov, byla Božena Němcová pocho-
vána 24. ledna onoho roku. V kostele sv.
Jindřicha v Jindřišské ulici se konalo re-
kviem a smuteční průvod s pochodněmi ji

v mrazivém podvečeru vyprovodil až na Vy-
šehrad. Zpíval pěvecký sbor Hlahol – stejně
jako při vzpomínkové slavnosti na počest
BN, která se  konala před bývalým domem
U tří lip po uvedení koncertu NAŠE PANÍ
BOŽENA NĚMCOVÁ 7. 12. 2002 v neda-
lekém Kounickém paláci v Panské ulici. Při
této slavnosti promluvila také badatelka o ži-
votě a díle BN paní Helena Sobková.

Věnovali jsme tomu koncertu několik let
života a byla to dobře prožitá léta – s paní
Boženou, s Františkem Halasem a Bedři-
chem Smetanou. Uvedli jsme ho spolu
s klavíristou Miroslavem Sekerou víc než
50x po celé naší republice i pro krajany
v rodném městě BN, ve Vídni. S krásným,
srdečným ohlasem, naše paní byla s námi.

Vladimír Matějček, herec Divadla za
branou, Lyry Pragensis a host činohry

Národního divadla

Motto: Ano, děláme chyby. Ale život
s návodem nepřišel. Proto žiješ a učíš se.

Božena Němcová /1820-1842 /byla v po-
lovině 19. století nesporně obohacující
osobností vlasteneckého života v Praze. 

K významným pražským osobnostem
vlasteneckého dění v Praze v té době patřil
i VOJTA NÁPRSTEK /1826-1894 /. Osud
ale BN nepřál se s Náprstkem více spřátelit.
Němcová se s rodinou v Praze usadila v le-
tech 1842-45, zatímco Vojta Náprstek v r.
1948, po aktivní účasti na povstání ve Vídni
i v Praze, uprchl před zatčením a emigroval
se svou přítelkyní do Ameriky.  Zpět se vrá-
til v roce 1858. Z této doby je i zmínka
v dopise Boženy Němcové manželovi - ci-
tace: "Abych ti něco nového napsala, to ty
také víš. Velkého hluku tu dělá příjezd Vojty
Náprstka. Jeho matka dává po kolik dní už
chudým jíst, na poděkování. Každý o něm
mluví a divže se na něho nejdou lidé dívat.
Je ale ten starý pudivítr, jaký býval. Viděla
jsem ho v neděli v divadle." Konec citátu.
Co dál spojuje BN a VN? Vojta Náprstek
v lednu 1865 vytvořil podmínky a podpo-

roval založení ženského spolku - Americ-
kého klubu dam. Forma ženského, dívčího
vzdělávání. Aktivit klubu bylo hodně, ale
jedna aktivita pomohla i rodině BN. V roce
1867 si členky klubu povšimly, že hrob BN
není zdobený. Rozhodly se postavit na
hrobu pomník /Vyšehrad/. Sbírka, přípravy.
6. 6. 1869 plakátována velká společenská
událost - odhalení pomníku BN. Do základ-
ního kamene byla vložena plechová skříňka
a v ní fotografie členek Amerického klubu
dam, časopis Světozor, zakládací listiny
klubu, vydání románu Babička, foto Vojty
Náprstka s matkou a další zajímavosti té
doby. Mimo tuto slávu byl organizován
i slavnostní koncert na Žofíně, a to organi-
zováno a provedeno pouze ženami. Což
vzbudilo obdivný ohlas u novinářů domá-
cích i zahraničních. Co dál je spojuje - víme
o přátelství syna BN Karla Němce /1839-
1901/ s Vojtou Náprstkem 1826-1894/. To
víme z korespondence Theodory Němcové
z r. 1883. Při křtu jejího nemanželského
syna v Jičíně měl být kmotrem bratr Karel
a rodinný přítel Vojta Náprstek. Oba však
na křest nepřijeli. A ještě něco - v Náprst-
kově muzeu jsou i náušnice Boženy Něm-
cové, ty, které běžně nosila. Ne ty zlaté,
stříbrné, co dostala jako svatební dar od Ka-
teřiny Zaháňské a které při stěhování rodiny
z Kostelce zůstaly v rodině Hůlkově. V této
souvislosti jedna aktualita: koncem března
mi telefonovala jedna obdivovatelka BN
s dotazem, zde není možno nahlédnout na
ty darované, zlaté nebo stříbrné náušnice.
Proč? Ráda by si splnila přání a nechala si
u zlatníka udělat repliku oněch zlatých, stří-
brných náušnic. Rozpočet asi 20.000 Kč,
sponzorem je dcera. Ale potřebuje znát
přesnou podobu náušnic. Zná verzi Josefa

Hurdálka /Líbánky paní Barunky/, zná verzi
historičky dr. Heleny Sobkové. Dotaz na
veřejnost - jsou náušnice někde nablízku?
Ozve se nám majitel náušnic? Prosíme
o krátkou prohlídku. Členové vlastivědného
spolku - Roman Kejzlar, Oldřich Nermuť,
Richard Švanda, František Tuček, Otto
Hepnar. Děkujeme.

VOJTA  NÁPRSTEK  /1826-1894/
Je to český překlad jména Adalberk Fin-
gerhut, vlastenec, sběratel, mecenáš. 

Dům „U Halámků“ na Starém Městě praž-
ském čp. 269. Měšťanský palác a v něm vi-
nopalna, pivovar, sladovna, hospoda.
Vystudoval klasické gymnázium. Na přání
matky začal studovat práva ve Vídni. Rebel
proti "Bachovu" režimu. Pro aktivní odpor
v den svých 21. narozenin ve Vídni zatčen,
zabaveny knihy. V červnu 1848 v Praze Slo-
vanský sjezd na Žofíně, Vojta v čele průvodu.
Policie ve střehu, Vojta prchá před zatčením.
Nasedá na loď a 17. 12. 1848 přistává se svou
přítelkyní Kateřinou Krákorovou po dvou-

Muzejní depozitář
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CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
V pátek 3. dubna nás v kostele navštívil redaktor Českého rozhlasu
Hradec Králové. V pondělí 6. dubna pak v ranním vysílání byla
krátká reportáž. 

Na Květnou neděli 5. dubna přijela do kostela Česká televize. Večer
v hlavních zprávách - Událostech - vysílala krátkou reportáž. Odkazy na
tyto reportáže jsou na farním webu. V úterý 7. dubna o naší farnosti psal
Náchodský deník. Tato média se na nás obracela, protože jako jedni z prv-
ních jsme vysílali bohoslužby na internetu.

I nadále je možné každý den sledovat bohoslužby z našeho kostela
v Č. Kostelci: pondělí 18:00, úterý 7:00, středa 18:00, čtvrtek 16:30
(pro děti, s kytarovým doprovodem), pátek 18:00, sobota 7:00, neděle
9:00. Také přenášíme modlitby v pátek a v neděli vždy ve 20:00. Zá-
dveří kostela je otevřené každý den od 7:30 do 17:30, pokud v kostele
právě neprobíhá bohoslužba.

Chceme všechny občany ujistit o modlitbách za ně, za naše město
a okolní obce, za všechny nemocné, za ty, kteří pomáhají, a za všechny
osamocené. Pokud byste od nás, kněží, cokoli potřebovali, nebojte se na
nás obrátit.

Více informací: www.farnostck.cz
P. Miloslav Brhel, duchovní správce farnosti (728 147 722,

brhel@farnostck.cz)
P. Jan Lukeš, kaplan (777 626 984, jenda.lukes@gmail.com)

Církev čs husitská
KVĚTEN 2020
Pravidelně: Bohoslužby - neděle - 10:00
Biblická hodina - pondělí - 17:30
Duchovní péče o děti - pátek - 15:45

V případě přetrvávajícího stavu nouze se akce ruší.

Kontakt: 775 917 893 David Smetana, farář

měsíční plavbě v New Yorku. Zde se snaží
hlavně sehnat finanční prostředky na přežití,
matka nepomáhá. Přesto má sílu poznávat
zde vše pokrokové, průmyslovou revoluci,
nástup kapitálu. Obdivuje ženskou emanci-
paci. Aktivní ve spolkové činnosti. Skupuje
knihy, prodává knihy, národopisné zájmy.
V roce 1858 se vrací do Prahy, sám. Z domu
"U Halámků” se stává, s pomocí financí
matky, centrum české inteligence. Buduje
rozsáhlou knihovnu, v roce 1862 s delegací
českých vlastenců navštěvuje Světovou vý-
stavu v Londýně. Vzešel z toho návrh na prů-
myslové muzeum v Praze. Sbírá, nakupuje
první exponáty. Nakonec ze strany vedení
města není zájem. Vzniká soukromé České

průmyslové muzeum i díky štědrému odkazu
matky. Aktivity jsou podpořeny i dary cesto-
vatelů, např. MUDr. Emila Holuba. Jedna
vzpomínka na první černošku v Čechách: Be-
čuánskou holčičku Belu přivezl dr. Holub
z Afriky ze své cesty v roce 1876 jako "živý
doprovod" ke svým přednáškám. Po dobu
svého pobytu děvče žilo v domě U Halámků
a dr. Holuba doprovázela na jeho cestách po
českých městech. V roce 1883 ji dr. Holub
vrátil do Afriky. Jak už jsem popsal, v roce
1865 Náprstek inicioval vznik prvního žen-
ského spolku orientovaného na vzdělávání -
Amerického spolku dam. Klub přežil svého
zakladatele a teprve v roce 1948 byl oficiálně
zakázán. Vojta Náprstek, jako jeden z prvních

Čechů, si přál být zpopelněn. To tehdejší ra-
kousko-uherské zákony nedovolovaly. Ze-
mřel bezdětný. V závěti svůj majetek připsal
svému muzeu. Ostatky byly převezeny vla-
kem ke zpopelnění do Saska /město Gothy/.
Urna s ostatky je uložena v Náprstkově
muzeu. Po Náprstkově smrti zůstalo jeho mu-
zeum soukromým až do roku 1931, kdy bylo
zestátněno a přejmenováno na Náprstkovo
muzeum všeobecného národopisu. V sou-
časné době je to Náprstkovo muzeum asij-
ských, afrických a amerických kultur.

Přátelé, bavte se historií.                   
Z muzejního depozitáře Otto Hepnar  

Prameny: Vojta Náprstek - Milena Secká
- z. r. 2O11

HISTORIE

Vážení a milí spoluobčané 
červenokostelečtí,

rád bych se vám svěřil s jedním zážitkem, který mi až do konce
života bude připomínat vaše město. V neděli 5.4. jsme natáčeli re-
portáž ve vašem kostele Svatého Jakuba. Pan farář M. Brhel tam ce-
lebroval mši takříkajíc na dálku, pomocí videopřenosu. A tak jsme
s ním, s panem kaplanem a s panem jáhnem strávili vzácnou osvě-
žující a povzbuzující hodinku. To byl první dar. Duchovní. Jaké však
bylo naše překvapení, když jsme chtěli nastoupit do auta a vydat se
domů. Ležela u něj bedna čerstvých mandarinek s milým věnováním
pro pracovníky České televize. Dlouho mě nic tak nedojalo, to mi
věřte. Jen těžko bych své pocity dovedl popsat.

Chtěl bych touto
cestou tomu nezná-
mému z vás poděkovat.
Od srdce, jak i on nás
obdaroval vitamíny. Za
desítky let novinářské
práce jsem už viděl a
zažil hodně. Ale tohle
ještě nikdy.

S velkou úctou
Vlastimil Weiner, 

redaktor České televize
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Poděkování
Pochvala pro samosprávu

Chci poděkovat MěÚ Červený Kostelec
za úpravu procházkových cest v městské
oblasti Občina. Ty byly za deštivého počasí
rozblácené a museli jsme je obcházet lesem.
Na naše upozornění jste opravdu rychle za-
reagovali a povrch těchto úseků nechali
opatřit jemným štěrkem. 

Nyní je už i pro nás starší, handicapo-
vané i děti, procházka v tomto úseku pří-
jemná. Toho si vážíme o to víc v této
nelehké situaci, kdy můžeme alespoň trochu
z domácí izolace vyjít do přírody.

Ještě jednou velký dík s přáním pro vás
zdraví a mnoha sil.

Helena Ansorgová

Srdečně děkuji ošetřovatelkám Charitní
pečovatelské služby v Červeném Kostelci
za jejich profesionální obětavou pomoc
a péči, kterou poskytly mé milované ženě,
paní Martě Šislerové v posledních týdnech
jejího života. Velký dík patří Pichově po-
hřební službě a také P. Petru Kubantovi a P.
Miloslavu Brhelovi za důstojný průběh ob-
řadu. Děkuji rovněž A. Nývltovi a J. Kábr-
tovi za překrásný hudební doprovod mše
svaté, dále muzikantům doprovázejícím po-
hřební průvod ke hrobu i červenokostelec-
kým skautům za vydání skautského parte.
Děkuji také všem přátelům a známým za
projevy soustrasti.

Zároveň zvu všechny k účasti na zádušní
mši svaté, která se bude konat v chrámu sv.
Jakuba v Červeném Kostelci, až se sou-
časná situace uklidní. 

Ladislav Šisler, manžel

U příležitosti 75. výročí ukončení druhé
světové války vzpomeňte s námi na
jméno Oty Rubáčka (27. 4. 1915 – 6. 5.
1945).

Sokola, červenokosteleckého rodáka,
tehdy otce dvou malých dcer, který padl dne
6. května 1945 na pražských barikádách.
Zemřel týden po svých třicátých narozeni-
nách. Položil život za svobodu naší vlasti.
In memoriam mu bylo prezidentem 19.
března 1948 uděleno vyznamenání „Česko-
slovenský válečný kříž“.

Ota Rubáček je pochován na červeno-
kosteleckém hřbitově v rodinné hrobce, po
levé straně od hřbitovní brány.

Čest jeho památce!
Vzpomíná rodina 

Stará fotografie je vzpomínkou, jak jsme se připravovali v Sokole Horní Kostelec na XI. Všesokolský slet v Praze v r. 1948. Mně
bylo v té době 6 let, maminka byla náčelnicí žen Jiráskovy župy podkrkonošské. Nadšeně jsme se připravovali a cvičili na župních cvi-
čeních  např. v Malých Svatoňovicích, v Bohuslavicích nad Úpou a dalších místech. Někteří z nás, ti starší, cvičili v Praze. Sám jsem se
zúčastnil s rodiči jako divák. Do dnešní doby na to vzpomínám a je to již téměř 75 let. Na fotografii je několik žijících pamětníků, snad
se poznají.

Dr. Luboš Míl, Lhota za Červeným 

Spějme dál, statně dál, za sokolským praporem!
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Letní turistická sezona 2020 v IC
I v období nouzového stavu probíhají
naplno přípravy na nadcházející letošní
letní turistickou sezonu.

Ve spolupráci s Kladským pomezím vy-
cházejí turistické noviny a budou vydány
i Východočeské turistické noviny. Připra-
vujeme pro vás tipy na výlety do okolí.
Pevně věříme, že se s nastupujícím létem
a lepším počasím podaří znovu otevřít tu-
ristické zajímavosti a rádi vám samozřejmě
pomůžeme s jakýmkoliv plánováním výletů
po našem kraji.

Pokračovat by měla vyhledávaná turis-
tická hra Toulavý baťoh i celoregionální
akce Festival zážitků. Také Červenokoste-
lecký quest bude pokračovat i v letošním
roce. Domek Boženy Němcové v Červe-
ném Kostelci připravuje také celou řadu za-
jímavých akcí. 

Kulturní akce - jak postupovat u zruše-
ných akcí a při zakoupení vstupenek
Velká řada kulturních akcí byla v nouzo-
vém stavu zrušena. 

To ovšem neznamená, že o své peníze za
zakoupené vstupenky musíte přijít. Pořada-
telé vyhledávají nové termíny pro konání
těchto akcí a zpravidla původní vstupenky
platí i na nový termín. V případě, že vám
nový termín akce nebude vyhovovat, je
zpravidla nabízena možnost vrácení peněz
za zakoupené vstupenky - vždy však musíte
žádat vrácení vstupenek na původním místě
zakoupení vstupenek a mít předmětné vstu-
penky s sebou. Jen prosím berte na vědomí,
že stanovení nového termínu není jednodu-
chý proces. Buďte proto v této věci trpěliví.

Abychom vám ulehčili orientaci o no-
vých termínech, na našem webu www.-
123vstupenky.cz jsme připravili přehled
akcí a nových termínů pro konání těchto

akcí. Tento průběžně aktualizujeme. Záro-
veň vám také rádi poskytneme tyto infor-
mace přímo u nás v informačním centru
(předpokládáme, že v květnu již bude
umožněno jeho otevření), případně tyto in-
formace poskytneme i po telefonu.

Cestovní a informační centrum naleznete
v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici
654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100
657, 724 088 587, případně je možné využít
naše e-maily: info@cervenokostelecko.cz
či naše webové stránky: www.cervenokos-
telecko.cz, www.123vstupenky.cz (rezer-
vace vstupenek na akce, přihlášky do
kurzů). A samozřejmě nás naleznete i na Fa-
cebooku. 

Přejeme všem do dalších dnů hodně
zdraví a pohody a věříme, že společně sou-
časnou nelehkou situaci zvládneme.

Ing. Roman Kejzlar, IC Č. Kostelec

Zprávičky z infocentra

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu. 

Je to opět pouze prostřednictvím zpravo-
daje, ale po měsíci, kdy je vládou ČR vy-
hlášen nouzový stav a knihovna vám
nemůže poskytnout obvyklé služby, se rý-
suje alespoň nějaká naděje, že se v případě
příznivého vývoje zdraví občanů tohoto
státu opět budeme moci brzy scházet v kni-
hovně, abyste si odsud odnesli knihy a ča-
sopisy, které si v klidu a bezpečí svých
domovů přečtete. Věřte, že v knihovně je
bez vás smutno. Po dobu jejího uzavření
pro veřejnost se provádějí práce, na které
v běžném provozu není čas, připravují se
nové knihy a kromě všech prací, které ve-
řejnost běžně nevidí, máme jednu velkou
starost, kterou se spolu s našimi nadříze-
nými jak z města, tak z knihovnického
oboru snažíme vyřešit. Je to bezpečí našich
čtenářů, aby se knihy nestaly zdrojem ná-
kazy, protože jsou vlastně materiálem, který
putuje z ruky do ruky. Proto bude třeba od-
dělit knihy, které budou vraceny, ty bude
třeba nechat nějaký čas v karanténě a před
dalším půjčováním je důkladně dezinfiko-
vat. Zároveň přijde na řadu péče o čtenáře,
který bude požádán o využití dezinfekce
rukou, vstup pouze v roušce a individuálně,
abychom vyloučili jakoukoliv možnost
kontaktu s virem, který nás v poslední době
tolik trápí, aby se právě knihy, na které se
v knihovně sahá, nestaly pro čtenáře nebez-
pečné. Zatím to máme vymyšlené takto
a věříme, že při vzájemné ohleduplnosti

bude možné fungovat a ochránit jak naše
čtenáře a knihy, tak i knihovnice, bez kte-
rých by to také nešlo. Věříme, že se nám
podaří vše uhlídat a ošetřit tak, aby pro naše
čtenáře zůstala knihovna bezpečným du-
chovním přístavem. Je to naše velké přání.

Abych se však dostala i k tomu, co je pro
knihovnu vlastní a zásadní, když už nemůže
půjčovat dokumenty svým čtenářům. Na-
padlo mě, že bych místo knih nabídla alespoň
některé zajímavé myšlenky, a přemýšlela
jsem, kterou osobnost zvolit. A zvolila jsem
Jana Amose Komenského, který má, stejně
jako již zmiňovaná Božena Němcová, vý-
znamné výročí a měl by pro nás být neustá-
lou inspirací. Nahlédla jsem do jeho knihy
nazvané O sobě. A bylo toho tolik, co bych
vám chtěla sdělit, že bych potřebovala hodně
místa, takže někdy příště. A shledala jsem,
jak neuctivé bylo před dvaceti lety vyřazení
této knihy z fondu knihovny a jak je dobře,
že se kniha i tak uchovala. A budu se snažit,
aby naše knihovna získala do fondu jeho
knihu Všenáprava věcí lidských, protože
jsem si jistá, že i přes velmi dlouhou dobu,
kdy byla napsána, stane se pro pochopení
záhad lidského života a vývoje společností
velmi důležitou. A chcete-li, nabídnu alespoň
jednu myšlenku, která se mi jeví velmi aktu-
ální: „I když jsme sami, nejsme sami – vše
se děje pro naše dobro.“ 

Většinou vám v tomto období již nabí-
zím knihy, které vám přiblíží tipy na letní
dovolenou. To je ovšem v této situaci poně-
kud nepatřičné. Ale i tak jsem vybrala něco,
co je v současné koronavirové době možné,

a věřte, je výhodou, že v naší zemi máme
krásná místa. Stačí nahlédnout do dvou ti-
tulů a naplánovat několik výletů. První je
pro rodiny s dětmi nazvaný Co má poznat
správný Čech autorů Jany Vaněčkové a Mi-
chala Vaněčka s ilustracemi Václava Ráže.
Poučí se mladí i dospělejší a třeba i někam
vyrazí. A druhý titul vám nabídne velmi za-
jímavý a ne příliš vzdálený region. Je od
Karla Čermáka, vydalo jej nakladatelství
Gentiana a nese název Opomíjená místa
Českého ráje. Při návštěvě Jičínska, Sobo-
tecka, Turnovska, anebo dalších míst tohoto
regionu zjistíte, že název ráje je vskutku na
místě. 

V závěru si, stejně jako vždy, dovolím
nabídnout kousek z bohatství myšlenek
pana Břetislava Kafky a potom příspěvek
kolegyně Hany Novákové k výročí Boženy
Němcové.

Střípky ze života a myšlenek Břeti-
slava Kafky: „Rozvoj vlastní osobnosti je
pro člověka náročným programem. Proza-
tím nevěnuje dostatek času sebepoznání.
Vlastně po něm ani netouží. Proto musí být
veden k rekonstrukci své osobnosti, aby
nabyl duševní rovnováhy, dosáhl pevných
nervů, zdravého úsudku, odvahy, nezávi-
slosti, morální síly a vytrvalosti.“

Kultura rozumu a vůle str. 36

Pevné zdraví, naši milí čtenáři, 
a velkou dávku lásky v měsíci máji vám

z Knihovny Břetislava Kafky Červený 
Kostelec přeje Marcela Fraňková
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Připomínka 200 let od narození Boženy Němcové 
Na začátku tohoto roku, přesněji řečeno
na konci ledna a na začátku února, jsme
si připomínali výročí narození i úmrtí
paní Boženy Němcové (4. 2. 1820 – 21. 1.
1862). Její jméno zná snad téměř každý.
Prostřednictvím pětistovky se s ní denně
i vídáme. Je dobré si občas připomenout
i její dílo a nelehké životní osudy. Pokud
to okolnosti dovolí, začíst se do jejích knih.

2. března vystoupil v knihovně se svým
povídáním „Co Božena Němcová (ne)vě-
děla o Chudých lidech“ pan Bc. Richard
Švanda. Velmi početné publikum potvrdilo,
že zájem o toto téma je v Kostelci velký.
V roce 2020 uplyne už 163 let od vydání
povídky, která má Kostelečanům stále co
říci. Při pozorném čtení si spolu s paní spi-
sovatelkou můžeme uvědomovat to, co nás
na tomto městečku nejvíce těší. Stejně jako
postava Jakuba Haliny - jsou to dobří lidé,
kteří jsou našimi sousedy a stávají se neod-
dělitelnou součástí našich životů.

V souvislosti s povídkou Chudí lidé při-
pravujeme v knihovně program pro školní
skupiny, který by v rámci procházky po
městě na osmi zastaveních připomněl jak
osobu paní spisovatelky Němcové, tak
místa známá z jejího díla i osudy skuteč-
ných lidí, kteří byli předobrazem jejích li-
terárních postav. Díky jejímu textu se
s dětmi budeme zamýšlet nad současností

našeho města i nad nápady do budoucna.
Cílem takových otázek je vzbudit u dětí
zvědavost a zvídavost, díky kterým mohou
aktivně propojit svůj život s dílem osoby
z předminulého století. 

Každý z nás si koneckonců při této pří-
ležitosti může připomenout své vlastní dět-
ství a mládí – kde a s kým jej prožíval...
Uvědomit si, jak moc jej dětství utvářelo
a že velmi záleží na tom, v jakém prostředí

žijete. Božena Němcová strávila v Kostelci
jen tři čtvrtě roku (listopad 1837 – duben
1838), ale její vzpomínky byly tak výrazné,
že se jen těžko věří, že povídka Chudí lidé
byla napsána až po 20 letech od doby, kdy
v domě kupce Hůlka naproti faře pobývala.
Tak věrohodně působí.

Těšíme se, že bude do letní sezony znovu-
otevřen upravený Domek B. Němcové a že
se konečně naplní vize Ludvíka Mühlsteina,
který v roce 1980 v knize Kraj mládí Boženy
Němcové psal o tom, že bude celý domek vě-
nován paní spisovatelce a její povídce.

Právě v jeho kulisách bychom chtěli
uspořádat autorská čtení současných čes-
kých literátů (Anna Bolavá, Marek Šin-
delka, Tereza Semotamová, Pavla Horá-
ková), kteří v rámci dvoustého výročí naší
nejznámější spisovatelky sepsali své po-
vídky inspirované její osobou a dílem. Uva-
žujeme i o tom, jak veřejnosti nejlépe před-
stavit jedinou větší dosud nepublikovanou
písemnost Boženy Němcové, tzv. Malý zá-
pisník, který se nachází v Památníku národ-
ního písemnictví. Chceme ještě více spolu-
pracovat s městským kulturním střediskem,
abychom společným dílem zasáhli co nej-
širší část kostelecké kulturní veřejnosti a
zprostředkovali jí nečekané zážitky, za kte-
rými není třeba cestovat kraj světa.

Hana Nováková

SPOLKY A ORGANIZACE

Činnost klubu turistů je na jedné straně
o vzájemném setkávání a společném po-
znávání přírody a kulturních památek na
našich pravidelných vycházkách a výle-
tech, na které se každý týden těšíme. Na
straně druhé to je pořádání velkých akcí
pro širokou veřejnost, na které přijíždějí
účastníci z celé naší vlasti.

V současné době však již dva měsíce drží
v šachu naši činnost koronavirus, který se
zatím nemíní vzdát. To nám však nebrání
tomu, abychom se alespoň na mapě nebo na
internetu nepodívali tam, kam jsme měli
v letošním květnu namířeno. V neděli 10.
května jsme měli vyjet do Polska a zúčastnit
se velké akce pořádanou PTTK Zabkowice
pod názvem Velká Sova. Ta druhá květnová
akce nás měla zavést také do Polska. Během
čtyř dnů nás měli kamarádi ze Zabkowic za-
vést na místa, kde jsme ještě nebyli. Ná-
vštěva Paczkowa, prohlídka Slezského
Carcasone (kostel sv. Jakuba Starszego, ob-
ranné hradby, dům kata, věž radnice). Če-
kaly nás také Rudne mlyny, Pokrzywa, Park
Krajobrazowy ,,Gory Opawskie“, Wiesz-

cyna, Kozia Góra, Prudnik a další zajímavá
místa.

Nemusíme však plakat, že jsme o to
všechno přišli. Již jsme se s vedením PTTK
dohodli, že toto vše uskutečníme v květnu
roku 2021.

Vzhledem k tomu, že drtivá většina tu-
ristů je národ optimistů s pozitivním myš-
lením, nepodléháme trudnomyslnosti a tě-
šíme se na setkání po odvolání současného
omezení.

Zatím vřele doporučuji zhlédnutí naší
bohaté fotogalerie na www.klubturistu.cer-
venokostelecko.cz, přiblížíme si tak krásné
chvíle, které jsme společně prožili.

Otto Ressl

Klub turistů Červený Kostelec Včelaři
Květen je jeden z nejoblíbenějších mě-
síců v roce i pro včelaře. 

Včelstvo zpravidla není odkázáno na zá-
sahy včelaře. Vliv včelaře se omezuje na
výběr vhodného stanoviště, odpovídající úl,
zabránění rojení, ochranu včel před poško-
zením a nemocemi. Včelaříme jednoduše.
Plánovaná vzdělávací beseda 3. května
2020 se samozřejmě nekoná. Přednášet měl
Mgr. Roman Hásek na téma: Včelaření na
zahradě zdravotní školy.

Rozhodujete se včelařit? Chov včel je
zábavný. Každý rok, vlivem počasí, probíhá
v přírodě jinak. A nám přináší stále nové
zkušenosti. Besedy se teď nekonají. 

Zkuste oslovit naše funkcionáře:
předseda - Jiří Černohorský - email: cer-

nohorsky.jiri@seznam.cz, zdravotník- Jiří
Fejfar - email: jirfej@seznam.cz, poklad-
ník - Josef Šimůnek - email: simlip@cen-
terum.cz, jednatel - Otto Hepnar - email:
otto.hepnar@email.cz

Za výbor včelařů Otto Hepnar
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Jaký je život v pečovatelských domech v současné situaci?
Je to více než měsíc, kdy se zavřely školy,
kostely, utichlo náměstí a my začali trávit
svůj čas převážně za dveřmi svých do-
movů. Koronavirus změnil náš dosa-
vadní život a mnohým lidem i zásadní
hodnoty. Ani v našich dvou pečovatel-
ských domech tomu nebylo jinak. Utichly
různé aktivity: cvičení, besídky, přednáš-
ky, odpolední kavárnička, klub dů-
chodců, prostě utichl veškerý spole-
čenský život. Obyvatelům bylo vysvět-
leno, aby trávili svůj čas ve svých bytech,
aby nosili roušky, dodržovali hygienické
předpisy, aby omezili svůj kontakt s ro-
dinou a dalšími osobami. Pečovatelská
služba zajišťuje vše potřebné: nákupy,
obědy, léky, hygienu či jinou nezbytnou
pomoc. Velké úklidy a doprovody byly
zrušeny. 

Postupně si naši klienti zvykají na život
v pečovatelském domě s rouškou. Díky
velké dobrovolnické šicí akci Oblastní cha-
rity Červený Kostelec obdrželi naši senioři
roušky hned mezi prvními. Je obdivuhodné,
jaká velká vlna solidarity se díky této ne-
lehké situaci zvedla. Postupně do pečova-
telského domu dobrovolníci začali nosit
ušité látkové roušky. Mezi největšími spon-
zory byla např. Hana Košutová z Č. Kos-
telce, každý den nám donáší roušky Šárka
Lokvencová se sestrou Monikou Vlčovou
z Červeného Kostelce. Dalšími ochotnými
švadlenkami jsou Leona Hurdálková z Č.
Kostelce, Liduška Jirásková s dcerou z Čer-
vené Hory, Jana Jiránková z Červené Hory,
Baudyšová Hana z Batňovic, Jirásková
Wagnerová Jana z Č. Kostelce, Věra Blá-
hová z Č. Kostelce a spousta dalších oběta-
vých pomocníků. Velké díky za vaši
obdivuhodnou pomoc a nadšení. Díky vám
všem jsme mohli obdarovat rouškami neje-
nom obyvatele obou pečovatelských domů,
ale i klienty v terénu, kterých máme více
než 170. Nejenom za roušky chceme podě-
kovat, ale i Míše Cinkové, která dovezla do

pečovatelského domu spoustu řezaných
květin, kterými obdarovala obyvatele pečo-
vatelského domu U Jakuba, a tím jim tak
zpříjemnila jejich domácí prostředí. Před
velikonočními svátky upekla paní Rolín-
ková (snacha našeho obyvatele) spoustu cu-
kroví, mazanců, jidášů apod., kterými jsme
potěšili naše seniory. Dále údržbář pan Ji-
rásek o víkendu velice ochotně opravil
jedné naší obyvatelce přívod vody v kou-
pelně. Je úžasné, jaká spousta ochotných
a laskavých lidiček se v tento čas objeví.
Velice si vaší pomoci vážíme.

Jen na vysvětlenou, dům s pečovatelskou
službou je pobytové zařízení, které vlastní
naše město a přiděluje žadateli byt podle
stanovených kritérií. Město s nájemníkem
uzavírá nájemní smlouvu. Dům je rozdělen
na malé bytové jednotky. Není to tedy dům
pro seniory, tzv. domov důchodců, není zde
24 hodinová služba a nájemníci by měli být
soběstační. Kapacita pečovatelského domu
U Jakuba je 40 obyvatel a pečovatelského
domu v ul. Nerudově je 10 obyvatel.

Bylo vydáno naléhavé doporučení pro
návštěvy obyvatel, aby omezily, nejlépe

zrušily své návštěvy a pokud možno daly
přednost telefonickému kontaktu se svými
blízkými. Nutnost nošení roušek jak pro
obyvatele, tak pro personál. Pečovatelská
služba dohlíží, aby do pečovat. domů nikdo
zbytečně nechodil, např. i poštovní doručo-
vatelka, a vstup byl co nejvíce omezen. Dě-
kujeme všem rodinám i příbuzným, že toto
omezení dodržujete. Každý den je prová-
děna dezinfekce společných prostor, zá-
bradlí apod., u všech vchodů je umístěna
dezinfekce. Požádali jsme příbuzné, pokud
by to bylo možné a bylo to v jejich silách,
aby si své seniory přestěhovali do svých do-
movů (5 případů). Celý náš kolektiv se
snaží, aby tato neobvyklá situace dopadala
na naše seniory co nejméně.  Vymýšlíme
jim různé aktivity, např. křížovky, osmis-
měrky, vybarvování apod., na ukrácení vol-
ného času a rozptýlení samoty. Před veli-
konočními svátky seniorům upekly naše pe-
čovatelky mazance, beránky, zákusky, které
na Zelený čtvrtek společně s povzbuzujícím
přáníčkem všem rozdaly. Pro naše pečova-
telky je tato doba také náročná, a to přede-
vším psychicky. Snažíme se seniory po-
vzbudit, potěšit. Nejbolestivější bylo, že se
naše parta pečovatelek musela rozdělit na
dvě oddělené směny. Všichni jsme se sna-
žili vždy táhnout za jeden provaz. Děkuji
všem pečovatelkám za jejich lásku, oběta-
vost, vytrvalost, laskavý úsměv a obdivu-
hodný elán, jste opravdu na správném
místě.

Dále naše pečovatelská služba pomáhala
obejít a oslovit seniory v celém Červeném
Kostelci a okolí starší než 80 let a předat jim
roušku a letáček s kontakty a nabídnout
nákup či obědy. 

Život nás všech se nyní zpomalil a my
stále více vnímáme, jak jsme zranitelní a jak
musíme držet všichni pospolu a vzájemně
si pomáhat. Pevně věříme, že společnými
silami a s Boží pomocí vše zvládneme.

Lenka Vlčková

Háčko

Pečovatelský dům U Jakuba

Příměstské tábory na Háčku
Vážení rodiče, příměstské tábory na
Háčku, které proběhnou v pěti turnusech
od konce června do konce srpna, mají
dosud volná místa. V tuto chvíli se v sou-
vislosti s vývojem situace ohledně nouzo-
vého stavu na realizaci táborů nic
nemění.

V případě zájmu můžete přihlašovat své
děti do 11. května 2020 (termín úhrady
platby za tábory). Můžete zavolat na tel.
číslo 491 610 310, případně navštívit inter-
netové stránky hacko.ochck.cz, kde nalez-
nete všechny detaily a potřebné dokumenty.

Jan Kordina
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I v době nouzového stavu chceme být s vámi...
Je nám velice líto, že se s vámi nemůžeme setkávat při našich
besedách. I proto jsme připravili video besedu, která mapuje
Zaniklá a magická místa Červenokostelecka. 

Historik Richard Švanda ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Červený Kostelec a vlastivědným spolkem připravili
video besedu o zajímavých a magických místech na Červenokos-
telecku. Projděte si místa, která jsou spojena se zajímavými příběhy
a osudy, či místa magická související s bájemi a legendami. Video
beseda bude k dispozici na webových stránkách MKS
(www.mksck.cz) a Vlastivědného spolku (https://www.vlastived-
nyspolek.cervenokostelecko.cz/).

Muzejní depozitář
Běžné otevírací hodiny muzejního depozitáře (sobota, vždy od

9 do 11) hodin máme zatím do odvolání omezeny. O zpřístupnění
vás budeme informovat. V případě dotazů nás neváhejte kontakto-
vat na telefonních číslech či emailu.

Jak využíváme stávající omezení v nouzovém stavu
Připravujeme pro vás sezonní expozici do Domku Boženy Něm-

cové s názvem “Josef Němec a jeho svět”. Pevně věříme, že v let-
ních měsících uvítáte možnost navštívit Domek Boženy Němcové
a prohlédnout si tuto expozici. Zároveň připravujeme i vydání po-
vídky Chudí lidé od Boženy Němcové, přičemž toto vydání jsme
obohatili o pohledy na současný i historický Kostelec a vysvětlení
některých skutečností a událostí zachycených v této krátké, ale ve-
lice poučné povídce.

Kde nás najdete...
Informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách

na adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz, případně
i na našem facebooku.

Pevně věříme, že se nám všem podaří stávající nelehkou situaci
zvládnout. Využijme tento čas “zpomalení” na příjemné věci a tro-
chu ohlédnutí za svou činností. O to lépe se nám poté vykročí do
dalšího běhu našeho života. Přejeme všem hodně zdraví a přesvěd-
čení, že to vše dobře zvládneme. Děkujeme.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

Oblastní charita Červený Kostelec 

Uplynulý měsíc v Oblastní charitě Červený Kostelec 
Dopad koronavirové nákazy na provoz OCH

Situace, která nastala zhruba před šesti
týdny, zahýbala s celou společností a ne-
vyhnula se ani provozu Oblastní charity
Červený Kostelec a jejích středisek po-
skytujících sociální a zdravotní služby. 

Asi největší změna spočívala v zákazu
návštěv v pobytových zařízeních – v Hos-
pici Anežky České a v domě s pečovatel-
skou službou u Jakuba. Omezit kontakt
s lidmi u služeb, které podporují společen-
ský život a setkávání nejen pracovníků s pa-
cienty a klienty, ale i blízkých mezi sebou,
byla cena za pokračování v provozu. Stře-
diska oblastní charity tedy nadále pokračují
ve své činnosti, třebaže s určitými omeze-
ními. Ošetřovatelská služba neprovádí re-
habilitace, poskytované zdravotní úkony
však nadále probíhají. Ambulance paliativní
péče byla uzavřena, za pacienty však do-
jíždí služba mobilního hospice. Návštěvy
v hospici byly omezeny, za podmínek urče-
ných lékařem hospice ale nadále umožňu-
jeme setkání a rozloučení nejbližších osob

s pacienty. Za udržení provozu v těchto ztí-
žených podmínkách vděčíme nejen ochot-
nému personálu ve všech zařízeních, ale
i pochopení a spolupráci s veřejností. Jako
i jindy v minulosti, i tentokrát se projevila
celospolečenská solidarita a ochota pomoci
v těžké době.

Je namístě vyzdvihnout pomoc, které se
nám dostalo z řad institucí i jednotlivců ze-
jména při zajišťování ochranných pomůcek
a dezinfekčních prostředků. Město Červený
Kostelec, Královéhradecký kraj, EPH hol-
ding, uskupení Tiskne celé Česko, firma Jo-
sefa Průši a Jiří Holman – ti všichni nám
poskytli množství pomůcek ve formě dezin-
fekce, respirátorů a ochranných obličejo-
vých štítů. Všem patří nesmírný dík za
všechny naše pacienty, klienty a zaměst-
nance.

Velká vlna vzájemné pomoci se po celé
České republice vzedmula i v souvislosti
s šitím a poskytováním roušek. V nemalé
míře jsme ji pocítili i v oblastní charitě.
Záhy po vypuknutí nouzového stavu se nám
začali hlásit první dobrovolníci ochotní šít
roušky pro potřeby našich zdravotnických
zařízení. Jednorázové roušky sice k dispo-
zici v našich zdravotnických službách byly
skladem, s vývojem situace a potřebou rou-
šek i u pacientů a případně jejich rodinných
příslušníků však hrozil jejich nedostatek.
Díky ochotě dobrovolníků se potřeby rou-
šek pro naše služby podařilo již po týdnu
zcela naplnit a množství dobrovolníků na-

dále přibývalo. V souvislosti s avizovanými
dlouhodobými dopady epidemie a s nimi
spojenými potřebami roušek pro každého
byla vyhlášena akce „Milion roušek do Ve-
likonoc“. I přes symbolicky zvolené číslo
jsme byli překvapeni nasazením, s jakým se
dobrovolníci do šití pustili. Na konci Veli-
konoc tuto akci podpořilo svou činností či
darováním materiálu přes 250 jednotlivců
a díky jejich obětavé činnosti jsme mohli,
mnohdy díky spolupráci s Českou poštou,
rozdat přes 13 000 roušek. V Červeném
Kostelci ve spolupráci se sociálním odbo-
rem bylo předáno 360 roušek občanům star-
ším 80 let a dalších již 437 roušek z dílny
dobrovolníků putovalo na „rouškovník“
umístěný u vchodu do radnice města. Ne-
můžeme bohužel uvést každého jmenovitě,
chtěli bychom však srdečně poděkovat
všem, kteří se jakkoliv zapojili do této akce.

Jan Kordina

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
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Ochotníci Olešnice
V minulém čísle zpravodaje jsem vás zvala na loutkové před-
stavení a naši novou premiéru hry Olšinka, která se měla usku-
tečnit v půlce měsíce června. 

Bohužel nácvik naší hry se musel přerušit a tím i naše premiéra.
O dalším osudu hry OIšinka, jakož i o dalších aktivitách, vás bu-
deme informovat. Dnes si dovolím pouze malé ohlédnutí a podě-
kování všem rodičům, kteří se jakkoli zapojili do realizace pohádek
v náchodském Beránku. Hru Červená Karkulka a Budulínek si za-
hrály děti ve věku 4 - 9 let. Moc se jim to povedlo a byla jsem na
ně pyšná. 

S přáním krásného máje Radka Laštovičková

Kadet
Kadeti v době koronavirové
I na činnost oddílu Kadet dopadla proti-
virová opatření a pravidelná společná
činnost musela být přerušena. 

Výpravy na vodu jsou odvolány a výhled
na další výlety nejistý. Přesto však nezahá-
líme! V březnu jsme se pustili do zahřívací
hry „Nalož si!“, kterou vyhlásila Asociace

turistických oddílů. 10 dnů a 19 úkolů, které
nám pomohly zpestřit pobyt doma. Šili
jsme si roušky, skládali origami, dřepovali,
hráli deskové a karetní hry a hlavně se těšili
na 1. duben.  To totiž vypukla velká hra
„Hořcová výzva“, do které se zapojují od-
díly po celé republice. Je to 6 týdnů plných
zábavy a dobrodružství. Ráno se otužujeme,
dáváme si rozcvičky, dopoledne trávíme čas
nad učebnicemi a cpeme do hlavy všechny
ty znalosti a vědomosti, které nám nemohou
sdělit ve škole. Odpoledne nasadíme roušky
a vyrážíme do okolí pozorovat přírodu,
zkoumáme rostliny, určujeme brouky, kou-
káme na měsíc a spousty dalších aktivit.
Také nezapomínáme pomáhat s domácími
pracemi a občas i uvaříme. Co na tom, že
u toho nemůžeme být pospolu. Alespoň ko-
nečně zhodnotíme hodiny strávené u počí-
tače a využijeme je k chatům s kamarády a
třeba se i zapojíme do online turistického
závodu. V karanténě nezahálíme, ale už se
moc těšíme, až skončí, a my společně vyra-

zíme na schůzky a výpravy. Snad nám situ-
ace umožní  vynahradit si zameškané zá-
žitky na letním táboře.

Přejeme všem oddílům brzký návrat
k pestré činnosti. Pevné nervy a hodně
zdraví přejí kadeti.

Za oddíl Kadet Lenka Kejklíčková

SDH Stolín

40 let mladých hasičů na Bohdašíně
Před čtyřiceti lety se výbor SDH Bohda-
šín rozhodl založit kroužek mladých po-
žárníků, který se dnes jmenuje Mladí
hasiči. Kroužek nebyl jako ostatní pod
hlavičkou Pionýra ale pod Svazarmem,
který již na Bohdašíně úspěšně fungoval.
V polovině května 1980 p. Jaromír Havel
a ing. Miloslav Kaválek, kteří byli pově-
řeni vedením kroužku, sezvali místní děti
a začali s nimi pracovat. Vedoucí museli
přihlásit kroužek na OV  SPO Náchod
a složit zkoušky pro vedoucí.

Kroužek se už od začátku věnoval nejen
sportovní činnosti, ale i výuce a nácviku po-
žární a zdravotní prevence, orientací a po-
hybem v přírodě. V současné době děti
sbírají odznaky odborností a specializací.
Své dovednosti si ověřují formou her a sou-
těží. 

Mladí hasiči se pravidelně účastní růz-
ných soutěží, především celostátní hry Pla-
men, ve které se šestnáctkrát probojovali do
krajského kola. V roce 1985 se nám poda-
řilo v Plamenu postoupit do celostátního fi-
nále konaného ve Slavičíně, kde kromě
soutěžících z Československa soutěžili i ko-
lektivy ze Sovětského svazu, Polska a Ma-
ďarska. V roce 1987 si naše dorostenky ve
finále požárního sportu v Hradci Králové
vybojovaly titul vicemistryň České repu-
bliky. V roce 1994 se členům našeho sboru,
kteří prošli kroužkem mladých hasičů, po-
dařilo v požárním sportu obsadit první
místa v okresních soutěžích mladých ha-
sičů, dorostenek, dorostenců a i žen a mužů,
a tak všichni postoupili do krajských kol. 

Kroužku se dařilo velmi dobře, a proto
se výbor rozhodl založit vlastní soutěž. Sou-

těž mladých požárníků O bohdašínský
pohár, pod vedením p. Jaromíra Havla
a ing. Miloslava Kaválka, se poprvé konala
v roce 1988. V dnešní době je jednou z po-
stupových soutěží na okresní kolo hry Pla-
men. Bohužel její 32. ročník se letos 16.
května konat nemůže a rovněž tak setkání
bývalých členů kroužku, na kterém si při-
pomínají, co kdysi  uměli, ale už zapomněli.

Od roku 1990 kroužek, který se už jme-
nuje kroužek Mladí hasiči, vede Petr Havel
s pomocí instruktorů, kteří se po skončení
v kroužku z věkových důvodů věnují mlad-
ším dětem a předávají jim své zkušenosti,
které se odrážejí ve sportovních výsledcích.
Posledních 10 let je druhým vedoucím Voj-
těch Cepr. Od roku 2013 se nám podařilo
pětkrát v řadě zvítězit v okresním kole hry
Plamen a šestkrát postoupit do krajského
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kola. V letech 2017 a 2018 se nám podařilo
po čtvrtých a pátých místech získat medaile
a skončili jsme dvakrát na druhém místě jen
těsně za postupem. 

Do roku 1993 jsme pořádali ve spolu-
práci se Svazarmem každý rok vlastní
dvoutýdenní tábor na různých místech, na-
příklad v Adršpachu, Krkonoších nebo Bí-

lých Poličanech. V posledních letech pořá-
dáme pro děti vícedenní výlety, soutěže ve
střelbě, stolním tenise, orientačním běhu,
dokonce když nám přeje počasí, i v ledním
hokeji. Jezdíme do bazénu, na lyže nebo na
kolech po okolí.

Od založení se v kroužku vystřídalo přes
170 dětí, dorostenců a dorostenek. Za to, že

se kroužku mladých hasičů tak daří, mu-
síme poděkovat nejen vedoucím, výboru,
ale i našim sponzorům a městu Červený
Kostelec. Naše poděkování patří i Jaromíru
Šedkovi, který se nám stará o údržbu po-
žární techniky.

Petr Havel

ŠKOLY

MŠ Olešnice

V tomto netradičním čase mi dovolte v první řadě poděkovat
našim rodičům a dětem za úžasnou spolupráci, aktivitu a pod-
poru. 

Přestože je naše mateřská škola uzavřena a my se s dětmi neví-
dáme, nejsme zcela bez kontaktu. Týden po uzavření naší školky
mě napadlo, že bych dětem mohla na dálku dočíst velmi pěknou
knihu, kterou jsme s dětmi měli rozečtenou ve školce. Videa, která
probíhala nejprve přes uzavřenou skupinu, se nakonec stala veřej-
nými na YouTube kanálu. O pár dní později se ke čteným pohád-
kám přidala výuková videa, která mají dětem alespoň trochu na-
hradit výuku v mateřské škole. Tímto ještě jednou děkuji rodičům
za úžasnou odezvu, videa a fotografie, které nám posíláte.  Pokud
by naše videa mohla pomoci dalším kamarádům předškolního
věku, jsou vám k dispozici na YouTube při zadání jména Radka
Laštovičková. 

S přáním pevného zdraví a krásného jara, Radka Laštovičková

ZŠ Olešnice
Skončily jarní prázdniny a my jsme do konce školního roku
plánovali spoustu akcí. Bohužel nastala situace, kterou jsme
doposud nikdy nezažili a byli jsme postaveni před nelehký úkol
– jak děti vzdělávat bez jejich přítomnosti ve škole.

My v Olešnici jsme se dohodli, že budeme našim žákům zadávat
domácí práci vždy v pondělí, a to na jeden týden. Společně dáme
podklady dohromady a rozesíláme je najednou každému rodiči
zvlášť na jeho emailovou adresu. Rodiče nám vždy potvrdí, že
práci obdrželi. 

Zaregistrovali jsme žáky na výukových stránkách, kde mají za-
dané drobné procvičovací úkoly, které si vypracují na počítači a my
si můžeme jejich práci zkontrolovat.

Protože je potřeba některé věci dětem vysvětlit, založili jsme si
neveřejnou stránku na youtube, kam umisťujeme krátká výuková
videa. Žákovské práce nám rodiče fotí a my je následně kontrolu-
jeme, také posílají videa, abychom slyšeli, jak prvňáčci trénují
čtení. Jsme celý týden s rodiči ve spojení ( mail, whatsapp, mes-
senger, telefon). 

Přesto je bohužel naše role z velké části přesunuta právě na ro-
diče. My si jejich spolupráce a podpory jejich dětí moc vážíme
a věříme, že společnými silami celou nelehkou situaci zvládneme.
Moc jim za jejich přístup děkuji a pevně doufám, že se s nimi
a hlavně s dětmi brzy setkáme také osobně.

Mgr.Vendula Ságnerová, ředitelka školy

MŠ Studánka

1. Zápis bude probíhat od 4. do 7. května
2020 bez osobní přítomnosti dětí v ma-
teřské škole.
2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání bude podávána bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce v mateřské škole násle-
dujícími způsoby:
· do datové schránky školy (datová
schránka žadatele je fyzické osoby, ne práv-
nické)
· e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),

· poštou,
· vhozením do připravené schránky v před-
síni budovy Háčka (schránka je označena
"ZÁPIS DO MŠ 2020/2021" a budova bude

otevřena od 8 do 16 hodin)
3. Do mateřské školy je třeba doručit doku-
menty, které jsou uvedeny na webových
stránkách školy: skolka.ochck.cz
Budeme se na vás těšit u zápisu.

Adresa MŠ:
MŠ Studánka u sv. Jakuba
Manželů Burdychových 245
549 41 Červený Kostelec
E-mail: skolka@charita.cz
Datová schránka ID: waa8cya

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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„Výuka na dálku“   
Po vyhlášení nouzového stavu 12.března
probíhá ve všech školách nová forma
výuky -  „výuka na dálku“. U nás vzhle-
dem k jarním prázdninám začal tento
způsob výuky o něco později - 16. března. 

Úkoly žákům zadáváme po týdnech. Ko-
munikujeme s rodiči i dětmi prostřednic-
tvím EduPage (systémová elektronická
aplikace), e-mailů, mobilních telefonů. Ne-
máme přímo určené konzultační hodiny,
snažíme se odpovídat a pomáhat rodičům
i dětem kdykoli. Když je potřeba, vysvět-
líme učivo i po telefonu.

Zadáváme učivo z učebnic, pracovních
sešitů, využíváme různé pracovní listy. Za-
dané úkoly se skládají z povinné části, ale
nabízíme i dobrovolné úkoly nebo nějaké
aktivity na zpestření. Zadáváme takové
úkoly, aby je zvládly všechny děti.

Většina dětí doma pravidelně čte a zapi-
suje přečtené knihy do čtenářského deníku. 

Doporučujeme sledování televizního
programu UčíTelka, ČT Edu, různé odkazy
a tipy na další on-line vzdělávání a procvi-
čování probraného učiva.

Vypracované úkoly rodiče nebo děti oske-
nují a posílají na kontrolu prostřednictvím

EduPage, e-mailu nebo mobilní aplikace
WhatsApp. Zkontrolované úkoly posíláme
dětem zpět s vysvětlením chyb -  ohodno-
cené smajlíky a hlavně s povzbuzením do
další práce. 

Prvňáčci se seznamují s využíváním mo-
derních technologií - někteří z nich jsou
s paní učitelkou ve spojení přes Skype, kde
se v malých skupinkách učí. Naučili se psát
dopisy, které si s paní učitelkou navzájem
posílají. Díky nim se dozvídá, že se doma
pilně učí, ale po škole a po kamarádech se
jim už stýská.

Kromě učení s rodiči se děti věnují svým
mazlíčkům a pomáhají doma, někteří už
čtou mladším sourozencům z knížky, někdo
vyhlíží zoubkovou vílu. Všichni tráví více
času venku, kde pozorují změny v jarní pří-
rodě, hrají si, jezdí na kole.

Druháčci dostávají v pondělí úkoly
z učebnic a ve středu pracovní listy s pro-
cvičováním, které navazuje na učebnice
nebo na procvičenou látku. Občas dostávají
dobrovolné úkoly nebo nějakou hru.

Třeťáci komunikují s paní učitelkou
hlavně přes WhatsApp, posílají milé
vzkazy, fotografie i videa, co právě doma
dělají. Někteří si dokonce v tomto období
začali vytvářet vlastní deníky.

Paní učitelka od čtvrťáků si chválí spo-
lupráci s rodiči, kteří se dětem věnují a po-
máhají jim s učivem mnohem více než
v běžné situaci.

Pátá třída pracuje na třídním projektu
Hrdina. Žáci i rodiče se pravidelně pracují
na EduPage, naučili se odpovídat na kon-
trolní otázky a vyplňovat on-line testy.  Do-
konce si založili skupinu na WhatsApp, kde
one-line komunikují mezi s sebou i s paní
učitelkou. Někdy si i jen tak telefonují a po-
vídají.

Všechny paní učitelky už se moc těší, až
se zase společně s dětmi sejdou ve škole.
Snad to letos ještě stihneme!

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec
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VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
V souvislosti s vydaným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví
ČR o zákazu přítomnosti žáků v základ-
ním vzdělávání ve školách a školských
zařízeních s účinností od 11. 3. 2020 do
odvolání probíhá vzdělávání na naší
škole prostřednictvím platformy Škola
OnLine, interaktivních učebnic, telefo-
nickou komunikací a nabídkou výuko-
vých videí či webových portálů. 

V situaci off line (bez možnosti připojení
k internetu) vzdělávání zajišťujeme tištěnou
formou, sms nebo telefonicky. 

Akceptujeme jedinečnost celkových
podmínek žáků a upřednostňujeme forma-
tivní (slovní) hodnocení. Maximální pozor-
nost věnujeme konstruktivní zpětné vazbě,
která dětem pomáhá zlepšovat učení a mo-
tivuje k další práci. Nezapomínáme, že
smyslem výukových aktivit v této době není
primárně sběr podkladů pro klasifikaci, ale
k „udržení si“ vědomostí. 

PODĚKOVÁNÍ
Nejen touto cestou DĚKUJEME rodi-

čům, prarodičům, sourozencům a dalším
dospělákům, kteří se ze dne na den stali uči-
teli malých školáků. Díky za vaši trpělivost,
vstřícnost, pružnost, s nimiž jste se nové
role zhostili! Děkujeme za vaši ochotnou

a tvůrčí spolupráci na dálku! Bez vaší opory
by vzdělávání dětí nebylo možné! Prosíme,
vytrvejte! 

K ZÁPISU do 1. ročníku 
Páteční den 3. dubna patřil zápisu do

školy. Jindy událost sváteční, provázená
dětskou zvídavostí i smíchem a slavnostně
naladěnými rodiči…den, který byl dlouho
vyhlížen budoucími prvňáčky. Ale letos,

díky zvláštním opatřením, událost spíše
úřední. Nic naplat, spontánnost budoucích
školáků nic nenahradí. O to větší pak bude
radost, až se noví žáčci (pro školní rok
2020/2021 přijato 22 dětí) usadí v lavicích.

Na závěr bych se se čtenáři ČERVENO-
KOSTELECKÉHO ZPRAVODAJE a s pří-
znivci naší školičky ráda podělila o hrdost
z přístupu celého pedagogického týmu
v této nelehké situaci, ve které musíme
všichni zúčastnění - dítě, rodič, učitel - fun-
govat. Nad rámec plnění pracovních povin-
ností v jiných podmínkách, s jinými nástroji
nezapomínají třídní učitelky předávat svým
žákyním/žákům aktuální principy pro život:
jak neztratit hlavu v nově nastalé situaci, jak
být velkorysí, jak se vyrovnávat s nezda-
rem, jak pomáhat rodičům, vedou je
k umění se radovat z maličkostí, k důleži-
tosti péče o dobré mezilidské vztahy i o pří-
rodu, k pohybové aktivitě. 

Vážím si maximálního nasazení pedago-
gického týmu a veřejně mu děkuji! I nadále
pojďme společně hledat ty nejlepší cesty
a věřit, že tento výjimečný čas může přinést
i některá pozitiva. 

Nechť se všichni těšíme z pevného
zdraví a posilují nás zázraky lidského ko-
nání.

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy

ŠKOLY

ZŠ Lhota

Střední průmyslová škola

Šijeme roušky společně se školou
Měsíc duben, který se každý rok nese
v naší škole v duchu napětí před přijíma-
cími i závěrečnými zkouškami a trémou
maturantů před zkouškou života, byl
letos úplně jiný. Místo hluku panoval na
chodbách klid, zastavila se praktická
výuky v dílnách a učitelé i žáci se s výu-
kou přesunuli do pohodlí domova. Čin-
nost školy však neustala, a naopak
ukázala i zcela jiný rozměr svých aktivit,
a především pomoci nejen ve svém okolí.

Hned po skončení jarních prázdnin a zá-
roveň po vyhlášení nouzového stavu jsme
rozjeli, dalo by se říci celorepublikovou
akci „Šijeme roušky společně se školou“.
Jejím cílem bylo pomoci se zajištěním ne-
dostatkového doplňku – ROUŠKAMI.
Zájem o látky i roušky byl opravdu velký.
Informace o této akci se šířila rychlostí
ohně, ozývali se zájemci z Plzeňska, Os-
travska, Liberecka, Prahy, jižních či střed-
ních Čech. Nabídku látek využily i neda-
leké obce jako např. Rtyně v Podkrkonoší,
Meziměstí, Velké Poříčí, Radvanice, Jívka,
Malé Svatoňovice či základní a mateřské

školy jako ZŠ TGM Náchod, MŠ Myslbe-
kova Náchod či ZŠ Plhov. Látky taktéž pos-
loužily k šití roušek v Domově důchodců
v Malé Čermné, ve společnosti Stezka v ko-
runách stromů z Janských Lázní šijící pro
trutnovské ozdravovny a nemocnici, ve
Spolku Lišáka z Kamenice, který šil pro

obce Dobré a Kamenice, v Déčku Náchod
či v polské Kudowě Zdroj. Velké množství
látek zamířilo také do Vězeňské služby
v Pardubicích, která zásobovala rouškami
celou republiku.

Rozdání látek s vědomím, že pomohou
dobré věci, bylo skvělé. Mnohem úžasnější
však byla druhá strana naší aktivity. Někteří
naši pedagogové začali sami šít roušky. Po-
stupně se k nám přidávaly i švadlenky –
dobrovolnice z Hronovska, Červenoste-
lecka, Velkého Poříčí, Policka, Broumov-
ska… Zapojili se také členové některých
spolků, církví, party známých či celé ro-
diny. Své ruce k dílu přidávali i naši stu-
denti. Hotovými rouškami od nich se tak
podařilo pomoci zásobit Oblastní charitu
Červený Kostelec, Oblastní charitu Náchod,
Justynku Hronov, Nemocnici Náchod, Pra-
coviště ošetřovatelské péče Hradec Krá-
lové, Město Hronov, Domov důchodců
v Trutnově, Sanatorium Topas v Holicích,
Hospic Anežky České v Červeném Kos-
telci, Domov důchodců v České Skalici, Fa-
kultní nemocnice Motol a Hradec Králové,
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LDN Broumov, Domácí zdravotní péči
Hronov, Wikov Hronov či dětské domovy
v Nechanicích, Jaroměři, Vrchlabí, Brou-

mově a Dolním Lánově. Dodávky putovaly
i mezi řidiče sanitek, prodavače, obvodní
lékaře, dobrovolníky rozvážející obědy, do
pečovatelských domovů Marie a Harmonie
v Náchodě či do lékáren. 

Mimo šití roušek se škola zapojila i do
akce 3D TISKU OCHRANNÝCH ŠTÍTŮ,
kterou organizovala Univerzita Hradec Krá-
lové. Na školní 3D tiskárně tak vznikaly če-
lenky, které jsou nezbytnou součástí štítů.
Vytištění 2 kusů čelenek zabralo tiskárně
9 hodin.  

Na závěr mi dovolte poděkovat přede-
vším všem našim dobrovolníkům (švadlen-

kám) ať už z řad veřejnosti, pedagogů či
žáků, kteří neúnavně šili ve svém volném
čase roušky. Ty nám zpět přinášeli nebo je
přímo rozváželi na potřebná místa. Bylo
skvělé vidět to nezištné nadšení i zapojení.
Společně jsme vytvořili síť, která přesaho-
vala náš region. Těší nás váš obrovský
zájem a vás snad potěší výše uvedený výčet
(alespoň části) míst, kde naše společně vy-
robené roušky pomohly, a vědomí, že cel-
kem se nám podařilo nashromáždit okolo
9 000 roušek. 

Markéta Machová, www.spsow.cz

Červenokostelecká kultura v karanténě
Věřte, že nám je smutno, když v celé naší
zemi vidíme prázdné divadelní sály, hle-
diště kin či výstavní prostory a galerie.
Někteří umělci se snaží přesouvat do on-
line prostoru, a tak si můžeme trochu
kultury užít na internetové síti. 

A aby nám nechyběla ta červenokoste-
lecká kultura, rozhodli jsem se, že vám ji
částečně zprostředkujeme také online. 

Prvním počinem, který je trvale zpřístup-
něn na Youtube kanálu Kostelec nás baví,
je divadelní inscenace domácího DS NA
TAHU Šéf kontra Vagabund. Tuto insce-
naci napsal téměř před 200 lety Johan Ne-
pomuk Nestroy. Veselou frašku, která měla

ve své době veliký úspěch, stále hrají i pro-
fesionální divadla v celé Evropě. Místní
ochotníci ji pod vedení režiséra Pavla La-
bíka upravili do podoby, která může oslovit
i současného diváka. Její děj vsadili do te-
levizního studia a dělají si legraci ze sou-
časných televizních soutěží, reality show a
ostatních slaboduchých programů. Za tuto
inscenaci obdrželi na Krajské divadelní pře-
hlídce v Červeném Kostelci mnoho indivi-
duálních ocenění a také doporučení k po-
stupu.

Druhým počinem je beseda s názvem
Zaniklá a magická místa Červenokoste-
lecka. Historik Richard Švanda ve spolu-

práci s Vlastivědným spolkem Červený
Kostelec připravili video besedu o zajíma-
vých a magických místech na Červenokos-
telecku. Projděte si místa, která jsou
spojena se zajímavými příběhy a osudy, či
místa magická související s bájemi a legen-
dami. 

Obě tyto kulturní ,,online“ akce nale-
znete na www.youtube.com po zadání Kos-
telec nás baví a odkazy na ně naleznete také
na Facebooku Kostelec nás baví nebo na
www.mksck.cz.

Pohodlně se usaďte a můžete začít sle-
dovat i červenokosteleckou kulturu online.
A další projekty pro vás chystáme...

Důležité upozornění
Ani v květnovém vydání zpravodaje ne-
máme pro kulturní nadšence dobré zprávy.

V souvislosti s přetrvávajícím rizikem ná-
kazy nemoci Covid – 19 a vyhlášením nou-
zového stavu je stále uzavřeno Divadlo J. K.
Tyla a kino Luník. V tuto chvíli z dostupných
informací předpokládáme, že v Divadle J. K.
Tyla do letních prázdnin neproběhne žádná
akce a celá divadelní sezona se rozjede až na
podzim tohoto roku. V případě tohoto scé-
náře to bude kulturou našlapaný podzim
a velký zápřah pro členy divadelní techniky
a pracovníky MKS. Ale věřte, že se již na
toto období moc těšíme, protože pohled na
prázdné hlediště je velmi smutný.

Pro lepší orientaci jsme připravili přehledný
seznam akcí, které jsme přesunuli či zrušili.
Může se stát, že se přehled ještě změní, pro-
síme proto o trpělivost. Moc vám děkujeme. 

Situaci nadále bedlivě monitorujeme
a budeme vás detailně informovat na inter-
netových stránkách www.mksck.cz, Face-
booku Kostelec nás baví a předplatitele také
SMS zprávou. Prostřednictvím těchto ka-
nálů se vždy dostanete k aktuálnímu pro-
gramu a informacím. 

Předběžný přehled:

O Aničce ze mlýna
Původní termín: neděle 22. 3. 
Nový termín: zrušeno
Předplatitelé si mohou v IC vyzvednout fi-
nanční kompenzaci za zrušené představení
v dětském divadelním abonmá.

Edith a Marlene
Původní termín: pátek 27. 3.
Nový termín: jednáme o novém termínu
Stále jednáme o novém termínu. Vstupenky
zůstávají v platnosti. Informace o možnosti
případného vrácení vstupenek vám poskyt-
neme, až bude sjednán náhradní termín.

KYTICE
Původní termín: pátek 3. 4.
Nový termín: přesunuto na neurčito, vra-
címe vstupné.
Je nám líto, ale prozatím jsme zrušili toto
skvělé představení. Zakoupené vstupenky
je možné vrátit na prodejním místě (po ote-
vření), kde jste vstupenky zakoupili. V pří-
padě vrácení vstupenek zakoupené online
vám bylo vstupné automaticky vráceno na

účet, ze kterého bylo vstupné hrazeno –
pokud se tak nestalo, ozvěte se nám.

Karel Kahovec 
a GEORGE & BEATOVENS
Původní termín: sobota 18. 4.
Nový termín: 31. 10.
Vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud by
vám náhradní termín nevyhovoval, můžete
zakoupené vstupenky vrátit na prodejním
místě (po otevření), kde jste je zakoupili.
V případě vrácení vstupenek zakoupené on-
line kontaktujte městské kulturní středisko
na e-mailu mksck@mksck.cz.

Už jsem tady zas!
Původní termín: čtvrtek 23. 4.
Nový termín: přesunuto na jaro 2021,
vracíme vstupné.
Je nám líto, ale prozatím jsme zrušili toto
skvělé představení. Zakoupené vstupenky
je možné vrátit na prodejním místě (po ote-
vření), kde jste je zakoupili. V případě vrá-
cení vstupenek zakoupené online vám bylo
vstupné automaticky vráceno na účet, ze
kterého bylo vstupné hrazeno – pokud se
tak nestalo, ozvěte se nám.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
S úsměvem nepilota 
Původní termín: sobota 25. 4.
Nový termín: jednáme o novém termínu
Stále jednáme o novém termínu. Vstupenky
zůstávají v platnosti. Informace o možnosti
případného vrácení vstupenek vám poskyt-
neme, až bude sjednán náhradní termín.

Marco Cinelli a Danny del Toro
Původní termín: pátek 8. 5.
Nový termín: středa 4. 11.

Vstupenky zůstávají v platnosti, pokud by
vám náhradní termín nevyhovoval, můžete
zakoupené vstupenky vrátit na prodejním
místě (po otevření), kde jste je zakoupili.
V případě vrácení vstupenek zakoupené on-
line kontaktujte Městské kulturní středisko
na e-mailu mksck@mksck.cz.

František Nedvěd a skupina Tie Break
Termín: 21. 5.
Současný stav: přesunuto na 2. 10.

Vstupenky zůstávají v platnosti, pokud by
vám náhradní termín nevyhovoval, můžete
zakoupené vstupenky vrátit na prodejním
místě (po otevření), kde jste je zakoupili.
V případě vrácení vstupenek zakoupené on-
line kontaktujte městské kulturní středisko
na e-mailu mksck@mksck.cz.

Děkujeme za vaši trpělivost a všem nám
přejeme lepší zítřky...

Vaše MKS

KINO LUNÍK 3D

Program kina do odvolání zrušen
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (12. března 2020)
jsou v kině Luník až do odvolání zrušena veškerá představení. 
Prosíme o trpělivost a pochopení. Jakmile dojde k obnovení pro-
vozu kina Luník, budeme vás informovat. Bedlivě proto sledujte
internetové stránky www.kinolunik.cz a Facebook Kino Luník, kde
naleznete vždy aktuální program, informace a instrukce.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví.
Vaše kino Luník

KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu pro
mládež 
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl
zahájen 1. února v Informačním centru
v Červeném Kostelci. Kurz tradičně pove-
dou taneční mistři manželé Poznarovi
a k tanci bude hrát známá kapela RELAX
BAND pod taktovkou Jana Drejsla. Ta-
neční kurz bude probíhat od 13. září
v sokolovně v Červeném Kostelci a vy-
vrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem
12. 12. Přihlásit se můžete přímo v informač-
ním centru nebo online na www.123vstu-
penky.cz.

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

Zápis do kurzu společenského
tance pro dospělé (začátečníci, mír-
ně pokročilí) 
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé
začíná 4. října a zahrnuje celkem 7 neděl-
ních večerních lekcí, které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků
a mírně pokročilých. Kurz pro začátečníky
je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo

kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně po-
kročilé je vhodný pro absolventy kurzů,
kteří absolvovali kurz pro začátečníky více-
krát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně
pokročilé 1 – 2x. Kurz povedou taneční
mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz
bude probíhat v sokolovně v Červeném
Kostelci a vyvrcholí věnečkem, který se
bude konat 15. listopadu. Maximální počet
párů ve skupině je omezen, tak neváhejte
a přijďte se přihlásit. Přihlásit se můžete
v Informačním centru v Červeném Kostelci
(po otevření) nebo na www.123- vstu-
penky.cz. Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

V této  době nabizím možnost stažení tanečních 
a cvičebních videí ze záznamu se mnou. 

Vhodné i pro začátečníky a rozhodně se nudit nebudete. Videa
stále doplňuji. 

Pro více info mne kontaktujte.

Příměstský tanečně-tvořivý tábor v ČK
zatim stále nabízíme pro děti 7-14 let, datum: 27. - 31. 7. 2020,

počet míst je omezen, hlaste děti nejpozději do konce června. 

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

Marydance

Městské kulturní středisko

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhůru do lesa!
Vloni rostly houby a houbařů byly plné
lesy. Po neúrodě v roce 2018 doplňovali
zásoby i zážitky. Po sklizni posledních
borůvek si tak lesy oddechly jen krátce. 

Ne všichni se dnes ovšem mohou vypra-
vit na borůvky a houby tam, kam byli
zvyklí a kde to znali a měli rádi. Na mnoha

místech už stromy nestojí nebo jen smutná
stafáž vybělených kostlivců. Jak se to
mohlo stát!? Našinec to ví. On tomu ro-
zumí. U piva a po zápase fotbalu, o dvě piva
později a po volbách politice a po panáku
úplně všemu. A aby tak nerozuměl lesu,
když tam byl loni jednou na borůvkách,

dvakrát na houbách a psa tam venčí každý
den! To ti lesáci a ten jejich smrk a kam se
podíváš jen samý smrk! Já to věděl, že to
takhle dopadne! Ale mě se to netýká, já to
nezavinil! 

Ale je tomu opravdu tak? Byli jsme to
přece my, kdo vytvářel stále rostoucí po-



18 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2020

SPORT

Volejbal Červený Kostelec

ptávku po smrkovém dříví jako surovině
univerzálně báječných technických i este-
tických vlastností a žádané obchodní komo-
ditě. Stačí se jen rozhlédnout okolo sebe,
kolik důležitých i méně důležitých zařízení
a věcí denní potřeby jsme zhotovili ze smr-
kového dříví nebo zafinancovali z jeho pro-
deje. Podstatná část našeho dřevozpra-

cujícího průmyslu je nastavena právě na
zpracování smrku, stavebnictvím počínaje,
přes výrobu dřevovláknitých desek, ná-
bytku, papíru, celulózy a produktů chemic-
kého průmyslu, až třeba právě k tomu
smrkovému polenu, které jste před chvílí
přiložili do svých kamen nebo kotle. 

V našich lesích se toho bude muset změnit
hodně, v nastavení průmyslu zpracování
dřeva také. Les vymírající k lesu trvale udr-
žitelnému přemění lesníci. Kdo jiný? Ale oni
na to odborně mají. Lesnický a environmen-
tální výzkum ví, co je třeba udělat, a lesnická
praxe ví jak. Jen odborně nepodložená poli-
tická rozhodnutí to mohou překazit. Toho je
třeba se obávat.

A co my občané? Volný vstup do lesů
a bezplatné čerpání všech jeho okrajově
produkčních a mimoprodukčních hodnot je
pro generace Čechů samozřejmostí. Zů-
stane to zachováno? Doufejme, že ano. Ale!
Se změnou přístupu k hospodaření v lese se
změní i jeho majitelé a lesníci. Budou muset
nebo chtít být poučeně šetrnější a ohledupl-
nější ke všem složkám lesního prostředí.
Jak dlouho jim ale vydrží tolerance k tako-
vým návštěvníkům lesa, jejichž stopu v lese
tvoří pohozené láhve a obaly od svačiny,
doutnající ohniště, volně pobíhající psi, řev

motorů terénních motocyklů a čtyřkolek
a jimi poškozené stromy a povrch půdy, po-
hozené pytle s odpadky a dosloužilé spotře-
biče, auty houbařů zablokované vjezdy na
lesní cesty nebo dokonce chybějící dříví na
skládkách a mezery v porostech po odcize-
ných stromech? Stále je snad mezi návštěv-
níky lesů více těch, kteří vstupují do lesa
v úctě, pokoře a obdivu a neubližují mu, je
však nejvyšší čas, aby o sobě dali vědět.
V některých zemích mohou totiž do lesa
volně vstupovat jen jejich majitelé a hospo-
dáři. V Česku, zatím (!?), úplně všichni.

Tomáš Diviš

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vážení příznivci volejbalu, vzhledem ke
zmírnění opatření je již možné pořádně
sportovat! U nás na kurtech si můžete za-
rezervovat plážový či antukový kurt za
splnění podmínek uvedených na webu
nebo přímo na kurtech. Rezervace pro-
vádějte přes rezervačník na webu
www.volejbalck.cz, děkujeme.

Jelikož jsou tréninky stále zrušené, při-
pravili jsme nejen pro děti týdenní domácí

výzvy, a to jak sportovní, tak odlehčené. Ty
jsou již tři týdny poctivě plněny. Videa
a fotky z průběhu výzev můžete sledovat
u nás na facebooku, instagramu nebo přímo
na webu. Také můžete pravidelně Cvičit
s Nikčou skrze ŽIVÝ STREAM na našem
FB vždy v pondělí, středu, pátek a neděli
od 18:00 hod.

Nesmíme opomenout historický úspěch
našich žen A, které poprvé vyhrály II. ligu.
Jedná se o nejlepší umístění našeho klubu

v jeho historii. Těšíme se na výkony v další
sezoně. Děkujeme a gratulujeme!

Sledujte naše webové stránky
(www.volejbalck.cz), facebook (Volejbal
Červený Kostelec) a instagram (@kostelec-
kyvolejbal) a vývěsku ve městě, pozvánky
na jednotlivé akce a informace z dění klubu
jsou průběžně zveřejňovány.

Také vychází pravidelný měsíční new-
sletter, ke kterému se můžete přihlásit na
našem webu. Najdete zde i jeho archiv.
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KLADSKÉ POMEZÍ

V sobotu 7. března 2020 se v jablonecké
hale Na Střelnici uskutečnilo Halové
mistrovství České republiky masters.

Veteráni soutěží ve dvou kategoriích, a to
od 35 do 59 let takzvaní „junioři“ a od 60 let
následuje kategorie již „zkušených“.

Dosažené časy a výkony na atletické
dráze se přepočítávají příslušným WMA
ročním koeficientem věku závodníka a pod-
le takto upravených výkonů je stanoveno
pořadí v jednotlivých disciplínách. Jen pro
ilustraci například u závodu na 1500 V Vso-
botu 7. března 2020 se v jablonecké hale Na
Střelnici uskutečnilo Halové mistrovství
České republiky masters.

Veteráni soutěží ve dvou kategoriích, a
to od 35 do 59 let takzvaní „junioři“ a od 60
let následuje kategorie již „zkušených“.

Dosažené časy a výkony na atletické
dráze se přepočítávají příslušným WMA
ročním koeficientem věku závodníka a pod-
le takto upravených výkonů je stanoveno
pořadí v jednotlivých disciplínách. Jen pro
ilustraci například u závodu na 1500 metrů
představuje rozdíl v přepočtu času 2,37 vte-
řiny za kalendářní rok narození. 

Z náchodské tréninkové skupiny Jiřího

Vondřejce se zúčastnil Josef Vondra z Čer-
veného Kostelce a Radek Majera ze Rtyně
v Podkrkonoší. Spolu s nimi do Jablonce
nad Nisou ještě odcestovala Jitka Kábrtová
ze Studnice, Ivoš Rufer z Červeného Kos-
telce a Slawomir Kosucinski z nedaleké Po-

lanice-Zdroj.
Nejúspěšnější z náchodské veteránské

výpravy byla Jitka Kábrtová startující za
Sokol Studnice, která se soutěže na dráze
zúčastnila vůbec poprvé. V závodě na 3000
metrů vybojovala na úvod šampionátu stří-
brnou pozici. V průběhu odpoledne pak
startovala ještě v závodě na 1500 metrů, kde
získala svůj premiérový mistrovský titul.

Josef Vondra startující za Hvězdu Pardu-
bice startoval nejdříve na dvoustovce, kde
obsadil devátou příčku. Vylepšení na sed-
mou příčku následovalo v disciplíně 1500
metrů. V závěrečné disciplíně dne, na 400
metrů, vybojoval bronzovou medaili.

Radek Majera také startující za Hvězdu
Pardubice soutěžil v kouli 7,25 kg a dosáhl
na 12. příčku.

Ivo Rufer startující za SK Týniště nad
Orlicí ve vrhu koulí 6 kg obsadil 9. příčku.

Veteránští atleti z Červeného Kostelce
Josef Vondra a Ivo Rufer se Halového
mistrovství České republiky zúčastnili za
podpory Dotačního fondu sportu města Čer-
vený Kostelec. Za tuto podporu i touto ces-
tou děkujeme.

Josef Vondra

Příprava na léto v Kladském pomezí je v plném proudu 

Ačkoliv nám zahájení letošní turistické sezony překazily mi-
mořádné události posledních týdnů, nezahálíme a připravu-
jeme spoustu novinek.

Jednou z nich je vydání letních turistických novin Kladského
pomezí. Pro naše příznivce máme dobrou zprávu, protože o ně roz-
hodně nepřijdou. Všechna mimořádná opatření nás „naštěstí“ za-
stihla v době, kdy noviny vznikají, a díky tomu můžeme jejich
obsah přizpůsobit současné situaci a jejímu vývoji. Zároveň
chceme co nejvíce zohlednit i aktuální potřeby našich partnerů. Na
pultech informačních center by se noviny měly objevit v půlce
června. Kromě tištěné verze budou dostupné také v elektronické
podobě na našem webu www.kladskepomezi.cz. 

A na co se v létě můžete těšit? Pro rodiny s dětmi chystáme další
ročník oblíbené cestovatelské hry Toulavý baťoh, díky které mohou

zábavnou formou poznávat krásy našeho kraje a vyhrát i některou
ze zajímavých cen.  Malí i velcí výletníci se v našem regionu
mohou vydat po stopách sourozenců Čapkových či Boženy Něm-
cové. Za jejich odkazem vás zavedou projekty Čapek a Božena
200. Na webových stránkách www.karelcapek.cz a www.kladske-
pomezi.cz/bozenanemcova najdete tipy na výlety do míst, kde tyto
slavné osobnosti žily, ale také na místa známá z jejich literárních
děl. 

Pevně věříme, že i letošní cestovatelská nabídka Kladského po-
mezí bude pestrá a všichni si užijeme pohodové léto plné zážitků
s našimi nejbližšími. 

Markéta Venclová

SPORT

Atletika
Kompletní sada medailí z MČR masters na Náchodsko



20 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2020

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

Pneuservis Holzäpfel nepřerušil činnost
kvůli uzavírce ulice Jiráskova a Horní Kostelec. 

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

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 Martin Pohl.

Tel. 774 022 126, www.kominicipolice.cz

EMISNÍ STANICE OD Impro – Končiny 111, Zábrodí
Nabízí měření emisí naftových a benzínových motorů u vozidel
všech značek. Otevírací doba v pracovních dnech: 6 – 14.30 hod.

Tel. 606 630 110

PRODEJ PONOŽEK Z VÝROBY BENET 
Manž. Burdychových 1156, Červený Kostelec

Vyrábíme: antibakteriální, sportovní, zdravotní – slevy až 60%.
Po, st 8-12 hod. Út, čt 12-16 hod., www.benet-ponozky.cz

Revize elektro 
Revize elektroinstalací | Revize nářadí a spotřebičů

Posouzení stavu strojního zařízení | Technické konzultace
Nezávislý dozor | Tvorba dokumentace

Ladislav Tylš, tel. 604 605 200, e-mail: info@slyt.cz

Jazyková škola Quatro otevírá letní příměstské tábory
s angličtinou pro děti 

Termíny 13. - 17. 7. a 3. - 7. 8. 2020, denně od 8 do 16 hodin.
Téma v červenci: Cartoon Adventure. Téma v srpnu: Australian

Adventure.  Kontaktujte: koordinatorka@quatro.cz
Tel. 775 330 733. Adresa školy: náměstí T. G. Masaryka 1278, 

549 41 Červený Kostelec. 

Jazyková škola Quatro otevírá letní prázdninové kurzy
Ideální k doplnění znalostí a nastartování komunikace v cizím
jazyce. Kontaktujte: koordinatorka@quatro.cz, 775 330 733.

Adresa školy: náměstí T. G. Masaryka 1278, 
549 41 Červený Kostelec.

INZERCE V ČERVENOKOSTELECKÉM ZPRAVODAJI
Základní údaje: Inzerci ve zpravodaji nabízíme pouze 

řádkovou, na formát stránky zpravodaje A4 dělený na 2 sloupce
– cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků včetně mezer) je 50 Kč 

s DPH.
Způsob platby za inzerci: Hotově na pokladně MěÚ (každý
měsíc zvlášť) nebo převodem z účtu. Lze vystavit fakturu.

Text inzerce lze předat osobně nebo poslat e-mailem na adresu
zpravodaj@mestock.cz.

Datum uzávěrky pro příjem inzerce na následující měsíc 
je stanoven na 15. den v měsíci.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Leoš Prouza: Zimní romance                                                                   Hanka Škodová: Červánky 

Jan Kutílek: Kostelec při západu slunce                                           Jan Kutílek: Kostelec při západu slunce

Libor Černohorský: Velikonoce v Kostelci Libor Černohorský: Velikonoce v Kostelci

Vlasta Hrnková: Mašinka                                                                  Vlasta Hrnková: Vzpomínka na podzim

Červený Kostelec 100× jinak



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Jiří Mach, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Jiří Mach.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku odpovídá
za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Za změny v programech odpovídají 
pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Nepodepsané a pomlouvající příspěvky do zpravodaje vloženy nebudou.
Příspěvky, které se nevešly nebo byly kráceny, najdete na www.cervenykostelec.cz/clanek/co-se-neveslo
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 724 757 429, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na červen 2020 je stanovena na 15. květen 2020. Příští číslo vyjde 1. června 2020

QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Práce na rekonstrukci Jiráskovy ulice pokračují 2. etapou od Řehákovy ulice směrem do Horního Kostelce. 
Foto: Jiří Mach


	Obálka_20_05 (Stránka 01)
	Obálka_20_05 (Stránka 02)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 01)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 02)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 03)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 04)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 05)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 06)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 07)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 08)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 09)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 10)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 11)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 12)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 13)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 14)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 15)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 16)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 17)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 18)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 19)
	Zpravodaj_2020_05 (Stránka 20)
	Obálka_20_05 (Stránka 03)
	Obálka_20_05 (Stránka 04)

