
ČERVENOKOSTELECKÝ
ZPRAVODAJ
červen 2020                                                                                                                                   zdarma

Rekonstrukce Jiráskovy ulice 
a Horního Kostelce zdárně 
pokračuje.
str. 3

www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

Po dvou a půl měsících se žáci z prvního
stupně ZŠ vrátili do školních lavic. Čekalo
je ale několik změn. Na obličejích  museli
mít roušky a do Horního Kostelce je nově
vozí školní autobus. 



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V ulici Palackého byly do připravených záhonů strojově vysázeny cibule lilií. Do záhonů budou ještě vysety směsi letniček.

Sázení speciálním strojem realizovala česká pobočka holandské firmy VERVER EXPORT. Během léta přibude další kvetoucí prostor.

Výsadba byla původně plánována jako součást „Jarních slavností cibulovin 2020 Červený Kostelec“. Foto: Jiří Mach

V ulici Jiráskova se pilně pracuje. Do země je pokládána nová kanalizace a další inženýrské sítě. Foto: Jiří Mach
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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

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,
opět po měsíci si vás dovoluji informo-

vat o aktuálním dění na radnici. Postupně
se vracíme k normálnímu fungování, jsou
otevřené mateřské školy, první stupeň zá-
kladní školy, umělecká škola a samozřejmě
městský úřad. Děkuji vám všem za odpo-
vědný přístup během nouzového stavu a ta-
ké děkuji vám, kteří jste pomáhali druhým,
ať šitím roušek na náš rouškovník, nebo
i jinak.

V minulém čísle zpravodaje jsem vás in-
formoval o tom, že nás čeká rozhodování,
jak postupovat v projektu rekonstrukce zá-
zemí fotbalového stadionu. 14. května jsme
širokou podporou zastupitelů rozhodli o rea-
lizaci tohoto projektu v letech 2020 a 2021.
Rád bych touto cestou poděkoval všem za-
stupitelům a jsem velice rád, že se umíme
shodnout a držíme kontinuitu městských in-
vestic. Zároveň stále apelujeme na Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby
přijalo naše vysvětlení popsané ve stížnosti
a pomohlo tomuto projektu dotační podpo-
rou. Dále máme požádáno na tento projekt
o dotaci z Královéhradeckého kraje a také
jsme požádali o dotační podporu na jímání
srážkových vod pro následnou závlahu tráv-
níku. Snažíme se pro tento projekt hledat
max. finanční podporu. Jak se nám to bude
dařit, vás budu informovat v dalších číslech
zpravodaje. 

Dále vám všem děkuji za trpělivost
a opatrnost na objízdných trasách spoje-
ných s rekonstrukcí Jiráskovy ulice. Dejte
prosím pozor hlavně na školáky, čeká nás
ještě šest měsíců této stavby, ale věřím, že
vše dobře zvládneme a všechny problémy
spojené s touto rozsáhlou investicí zvlád-
neme. 

Další investiční akcí, kterou rozjíždíme,
je architektonická soutěž na tělocvičnu
mezi základní a střední školou. Poměrně
přísné a náročné zadání nebude jednoduché
naplnit, ale doufám, že to bude pro archi-
tekty výzva a soutěže se zúčastní se zajíma-
vými návrhy. O dalším průběhu vás samo-
zřejmě budeme informovat. 

Tento měsíc bude probíhat výstavba no-
vého chodníku od obalovny k Devíti kří-
žům. I na tento projekt jsme měli požádáno

o státní dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, ale bohužel tento projekt ne-
bude dotačně podpořen. Stavba bude do-
končena do konce června a následně budou
opravovány povrchy silnice první třídy č.
14 od křižovatky „U Jána“ až po konec Čer-
veného Kostelce směrem na Rtyni. Opravu
bude provádět etapově ŘSD v celé šíři ko-
munikace. Dále zastupitelé podpořili i in-
vestice u našich sousedů. Darem 70 tisíc Kč
jsme podpořili nové zastřešení hradu Vízm-
burk a částkou 100 tisíc Kč výstavbu nové
rozhledny na Žaltmanu.

V červnu bude rada města rozhodovat
o městských dotacích na projekty a akce
v našem městě. Cílem bude podpořit veřej-
ně prospěšnou, zájmovou a kulturní činnost
a letní akce pro děti.

Dále se snažíme být vstřícní k podnika-
telům a živnostníkům působícím v měst-
ských nebytových prostorech. Je připravena
možnost odkladu nájmů a dále budeme ko-
ordinovat postup s vládním programem
COVID – NÁJEMNÉ, týkající se dočas-
ného snížení nájemného.

25. června nás čeká další jednání zastu-
pitelstva města, na kterém budeme projed-
návat závěrečný účet města za rok 2019 a
další záležitosti běžného chodu našeho
města. Po nouzovém stavu nejsme ve sklu-
zu v projednávání běžné agendy a děkuji
všem, že vše běží, jak má.

V letních měsících budeme provádět
opravy ve školách. Čeká nás rozsáhlá
oprava sociálních zařízení a chodeb v bu-
dově druhého stupně ZŠ Václava Hejny

v rozsahu cca 2,5 mil Kč, dále bude ve
škole v Olešnici vyměněna elektroinstalace.
Tento projekt bude podpořen i krajskou do-
tací. Také se provádí nová fasáda pečova-
telského domu v Nerudově ulici, byly pro-
vedeny opravy v Domku Boženy Němcové,
dále bude následovat úprava vstupní míst-
nosti dle nového architektonického návrhu,
který se připravuje. Také začnou opravy
chodníků v ulici 5. května od Jána po ulici
Školní a chodníku u ulici Gen. Kratochvíla
v části Daliborka.

O dalších investicích a opravách vás
budu informovat v dalším čísle zpravodaje.

Přeji vám všem hezký začátek léta, bo-
hatou úrodu na vašich zahradách a mnoho
slunečných dní.

S úctou Rostislav Petrák, starosta

V pondělí 25. května se školáci z prvního
stupně ZŠ vrátili po dvou a půl měsících
zpět do lavic. I když účast ve škole zatím
není povinná, tak se všichni, co nastoupili,
na školu těšili. Čeká je ale řada omezení,
kromě roušek je nezbytné dodržovat řadu
hygienických opatření. 

Stavba chodníku u Devíti křížů.
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Zastupitelé řešili vyhlášku o nočním klidu
Květnové zastupitelstvo bylo historicky
poprvé ve znamení pandemické opatr-
nosti v rouškách. 

Velká diskuse se rozvinula kolem vyhláš-
ky o nočním klidu. Už teď je jisté, že na červ-
novém zastupitelstvu bude připraven ke
schválení nový návrh vyhlášky o nočním

klidu. Pokud je mezi vámi někdo, kdo chce
nějakou významnou akci v Červeném Kos-
telci pořádat, podejte si nejlépe do 5. 6. žádost.

Mám pro vás úžasnou novinku. Po dlou-
hém snažení to vypadá, že budeme mít od
příštího roku na zdravotním středisku opět
otevřenou zubní ordinaci.

Přeji vám všem krásné chvíle letních
dnů, i když vám třeba nedopadla cesta do
zahraničí. Vždyť u nás v republice je tolik
krásných míst. A navíc, cestováním po
"vlastech českých" podpoříme podnikatele
naší země.

Jiří Regner, místostarosta

Ohlédnutí za činností rady města v době nouzového stavu
Pandemie koronaviru poznamenala život
našeho města i práci městských institucí.
Odloženo muselo být též jednání zastupitel-
stva, původně plánované na duben. Rada
města naopak zasedala častěji než obvykle,
aby mohla pružně reagovat na omezení,
které s sebou nesl nouzový stav. Od 18.
března až do konce dubna jednala rada
pouze prostřednictvím videokonferencí.

Zatímco vláda rozhodla o uzavření škol,
případné omezení provozu mateřských škol
bylo ponecháno na uvážení zřizovatele. Po
dohodě s ředitelkami rada uzavřela mateř-
ské školy od 17. března a opatření zrušila
k 11. květnu. Rada se zabývala i případným
snížením či odpuštěním nájemného v neby-
tových prostorách města, aby pomohla ná-
jemcům v jejich složité finanční situaci
vyvolané epidemií.

Mimo opatření vyvolaná epidemií ovšem
rada řešila i „nepandemickou“ agendu. Zde
je výběr z projednaných bodů:

Zahrada za knihovnou
Rada upravila rozsah stavebních prací na

zahradě za knihovnou. Zároveň schválila
zadání projektu krajinářských úprav, který
připraví ateliér Terra Florida (tento ateliér
je rovněž autorem projektu revitalizace
Parku A. B. Svojsíka). V letošním roce by
tak měla být zahrada dokončena a připra-
vena poskytnout příjemný prostor k relaxaci
dospělým návštěvníkům i dětským čtená-
řům.

Úpravy Domku Boženy Němcové
Od minulého roku probíhá rekonstrukce

Domku Boženy Němcové, kterou si vynutil
špatný stav stropních konstrukcí. V souvis-
losti s rekonstrukcí inicioval ředitel MKS
Tomáš Šimek částečné úpravy interiéru.
Proto byl osloven ateliér RCNKSK z Prahy,
který má zkušenosti s realizacemi v památ-
kových objektech i muzeích. Podílí se mj.
na rekonstrukci unikátní kostnice v Sedleci

u Kutné Hory. Ateliér se zaměří zejména na
úpravy vstupní místnosti Domku B. N.

Architektonická soutěž 
na školní tělocvičnu

Rada projednala soutěžní podmínky
a schválila zadávací dokumentaci. Soutěž
byla vyhlášena 4. května a do konce května
se mohli hlásit zájemci o účast.

Příprava zasedání zastupitelstva
Rada předložila zastupitelstvu k projed-

nání například realizaci fotbalového zázemí
či novou veřejnoprávní smlouvu s oblastní
charitou, kterou se poskytuje účelová do-
tace na pečovatelskou službu. Veřejno-
právní smlouva  nahrazuje již zastaralou
mandátní smlouvu, podle které se postupo-
valo doposud.

Mgr. Jan Kafka, Ph.D., člen rady města

Naši milí spoluobčané, koronavirové
mraky se pomalu, ale jistě rozplývají
a nás všechny čekají krásné letní dny
plné slunce, úsměvů a mnoha malých
i velkých radostí, které nám v minulých
dnech, týdnech a měsících byly odepřeny. 

Ohlédneme-li se zpět za obdobím zá-
kazů, zjistíme, že nám ze všeho nejvíc schá-
zelo každodenní scházení se se svými
kamarády a známými. A to ať při sportu,
kultuře, nebo při posezeních u námi tak ob-
líbené orosené sklenice čerstvě natočeného
piva. Ale jak se říká, každá věc či událost
má svůj konec, a tak i my jsme se společně
dočkali ukončení většiny zákazů a omezení,
které nám znepříjemňovaly život. Ano, toto
období mnohým z nás přineslo spoustu eko-
nomických ztrát či existenčních problémů,
ale také spoustu pozitivního a dobrého nám
dalo. Nikdy dřív jsem se nesetkal s tolika
příjemně naladěnými, odpočatými a vděč-
nými lidmi jako v letošním květnu. 

Protože lidé byli díky nařízeným opatře-
ním donuceni zmírnit hektický a uspěchaný

způsob života, který již považovali za stan-
dart. Najednou začali chodit do přírody,
běhat, jezdit na kole, a někteří si dokonce
poprvé v životě zryli kousek zahrádky a vy-
seli ředkvičky, mrkev a kedlubny.  A světe
div se, nejenom jim to šlo, ale oni z toho do-
konce mají ohromnou radost a potěšení.
Prostě, jak se říká, všechno zlé je k něčemu
dobré. 

Jsem moc a moc rád, že jsem i v tomto
nelehkém období viděl kolem sebe spoustu
našich spoluobčanů, které „korona“ nesko-
lila a kteří si i toto těžké období dokázali
užít, přizpůsobit se mu a využít ho, a navíc
si uvědomit svoje životní hodnoty. Přeji
vám všem i sobě, aby alespoň 10% těchto
pozitivních změn, které jsme společně po-
ciťovali, sledovali a zažívali v uplynulých
dnech, v nás zůstala a stala se naším novým
standardním stylem života. 

Krásné červnové dny plné slunce, zdraví
a radosti z nově nabývané svobody vám
všem přeje váš 

zastupitel a radní Milan Hrstka

Ohlédnutí zastupitele a radního



Město Č. Kostelec provozuje sběrný dvůr od-
padů pro odkládání a shromažďování komunál-
ních a dalších odpadů od svých občanů. 

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

Koncem června 2020 uplyne již 5 let od zahá-
jení provozu sběrného dvora.

Od 1. 7. 2015, kdy byl sběrný dvůr otevřen ob-
čanům Červeného Kostelce, do konce dubna le-
tošního roku se nashromáždilo 1981 tun tříděných
odpadů, což představuje cca 14% všech komunál-
ních odpadů za toto období z celého Červeného
Kostelce. Podíl všech tříděných odpadů v Červe-
ném Kostelci na celkovém množství komunálních
odpadů z města za toto období tak dosahuje prů-
měrné roční hodnoty 42,08 % (roky 2015-2019)
oproti době před sběrným dvorem, kdy tento podíl
tříděných odpadů dosahoval průměrné roční hod-
noty 32,18 % (roky 2000-2015). Před rokem 2000
se podíl tříděných odpadů na celkovém množství
metodicky nesledoval.

Dá se tedy říci, že se za dobu od otevření sběr-
ného dvora změnil podíl tříděných a netříděných
odpadů v Červeném Kostelci na celkovém množ-
ství odpadů cca o 9,9 %, což představuje nárůst
v množství tříděných odpadů v Č. Kostelci cca

o 30,8 % a pokles v množství netříděného odpadu
(černé kontejnery a popelnice) v množství o cca
14,6%. 

Ještě jeden postřeh: Před otevřením sběrného
dvora se za tříděné odpady počítaly maximálně
plasty, sklo, papír, kovy, bioodpad, stavební, ob-
jemný a nebezpečný odpad. Nyní se ve sběrném
dvoře třídí komunální odpady na 33 druhů odpadů.
A to nepočítám se zpětný odběr některých vý-
robků, jako jsou použitá elektrozařízení, textil pro
humanitární účely, jedlé oleje, baterie, atd.

Děkujeme všem, kteří odevzdávají do sběrného
dvora svůj odpad. Toto je patrné zvlášť nyní na
jaře, kdy se po zimním období zvýšil počet osob
využívajících sběrný dvůr a také množství ode-
vzdaných odpadů.

Například za období leden až březen 2020, tedy
za tři zimní měsíce, se ve sběrném dvoře shromáž-
dilo 50,3 tun tříděných odpadů. Jen za duben 2020,
tedy jen jeden jarní měsíc, se shromáždilo 52,1 tun
odpadů. 

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora ne-
přinášeli nebo nepřiváželi odpad, který do sběr-
ného dvora nepatří. Seznam všech sbíraných
odpadů je zveřejněn na tabuli na vjezdové bráně
do dvora a na internetu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům Červeného

Kostelce. Není určen podnikatelům a právnickým
osobám. Na vybudování dvora odpadů byla po-
skytnuta podpora z Operačního programu Životní
prostředí Fondů Evropské unie. 

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

Štěpán Křeček
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na červen 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 

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

Rekonstrukce Jiráskovy ulice a H. Kostelce zdárně pokračuje
Rekonstrukce silnice III/5672 navzdory
mírnému zhoršení povětrnostních vlivů
v měsíci květnu zdárně pokračuje. 

V I. etapě jsou dokončovány přípojky deš-
ťové kanalizace a řešení kolizí přípojek splaš-
kové kanalizace. Probíhá pokládka chrániček
optického kabelu a veřejného osvětlení. V ko-
munikaci se provádějí lokální sanace podloží
a zhotovitel zřizuje první podkladní vrstvy ze
štěrkodrti. Následovat bude osazování betono-
vých silničních obrubníků.  

Ve II. etapě pokračuje realizace hlavního
řadu dešťové kanalizace a výměny vodovodu
včetně nových přípojek. Opěrná zeď nad
pneuservisem je již dokončena a čeká na osa-
zení zábradlí.   

Děkujeme za vaši vstřícnost v průběhu
stavby.                        Odbor rozvoje města

Výzva pro občany města
VÝZVA pro rodiče dětí narozených leden - květen 2020. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ pro tyto děti se bude konat pravděpo-
dobně během září 2020. 

Pokud budete mít zájem zúčastnit se, ozvěte se prosím na MěÚ
Červený Kostelec paní Krejsové nejdéle do 30. 6. 2020.

Kontakt: e-mail: petra.krejsova@mestock.cz
SMS: 602 239356, tel. 491 467527

VÝZVA pro manželské páry, které během mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví oslavily ZLATOU, DIAMANTOVOU
či KAMENNOU SVATBU a mají i dodatečně zájem o návštěvu
z městského úřadu, aby kontaktovali paní Krejsovou.

Kontakt: e-mail: petra.krejsova@mestock.cz
SMS: 602 239 356, tel. 491 467 527

Petra Krejsová, referentka správního odboru
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Nabídka zaměstnání

HISTORIE

Stomatologická služba

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

6. 6. a 7. 6. MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
13. 6. a 14. 6. MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
20. 6. a 21. 6. MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
27. 6. a 28. 6. MUDr. Ludmila Jánská, Nemastova 1919, Náchod -
Branka, 702 125 554

Rozpis služeb
Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2020:
19. června 2020. 
Úřední dny v II. pololetí 2020: 17. července 2020: 
14. srpna, 18. září, 16. října, 13. listopadu a 11. prosince 2020.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. Tel. 491 423 256, 
e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Elmertex k.s., Velké Poříčí přijme
šičku / švadlenu – nástup možný ihned.

Nabízíme práci v menším kolektivu, mzdu odpovídající vyko-
návané práci a znalostem, stravenky a pololetní bonusy. 

Možnost práce i na zkrácenou pracovní dobu.
Životopis prosím zašlete na: info@elmertex.cz, tel. 491 482 389

Firma O.K. stavební, s.r.o. 
hledá pro provozovnu v Červeném Kostelci zaměstnance na pozici:
Nákupčí – expedient – asistent.

Požadujeme komunikativnost, samostatnost, týmového ducha,
chuť pracovat a učit se, loajálnost. Podmínkou je ŘP sk. B a praxe na
PC (MS Office, poštovní klient, Helios – vítáno). Nabízíme 5 týdnů
dovolené, stravenky, 13. plat. Pracovní poměr na dobu určitou.

Kontakt: dvoracek@okstavebni.cz nebo tel. 777 113 857

Muzejní depozitář
Motto: Hodně štěstí, zdraví, ať vás život

baví. A historie zvlášť.

Když řekneme v Červeném Kostelci
jméno JINDŘICH FREIWALD, asi vět-
šina pokrčí rameny. Dvoupodlažní nárožní
budovu Městské spořitelny na náměstí zná
každý. Dnes je to městský úřad. Nádherný
příklad předválečné architektury.

Ano, tuto budovu navrhl a postavil Ing.
arch. Jindřich Freiwald - narozen 6. 6. 1890
v Hronově a zemřel 9. 5. 1945 v Praze. Spo-
řitelna byla slavnostně otevřena 30. ledna
1930 - tedy před 90 lety. A ještě jedno vý-
ročí, 6. června 2020 vzpomeneme 130 let
od narození Jindřicha Freiwalda, mimo-
řádně plodného architekta, vlastence. Jin-
dřich Freiwald se narodil v Hronově, zde se
vyučil zedníkem. V roce 1910 v Praze
ukončil maturitou středoškolská studia.
Nejprve působil jako asistent u prof. Anto-
nína Balšánka. Ten ho přizval ke spolupráci
na interiérech Obecního domu v Praze.
V letech 1913-1918 studoval na Akademii
výtvarných umění architekturu u profesora
Jana Kotěry. Studia v letech 1915-1917
musel přerušit - vojenská služba v době I.
světové války. V té době stihl absolvovat
školu pro záložní důstojníky, ale pro srdeční
vadu byl lékařskou komisí klasifikován
jako neschopný ke službě v poli a určen
pouze ke strážní službě v zázemí. Do civilu
odchází v hodnosti nadporučíka. Vrací se do
Prahy a pracuje jako samostatný architekt.
V roce 1921 zakládá spolu s Ing. Jarosla-

vem BÖHMEM projektovou a stavební
firmu. Firma existovala až do jeho smrti.
Sám Jindřich Freiwald se věnoval přede-
vším výtvarné činnosti. Jeho největší zájem
patřil lidovému bydlení. Kolonie rodinných
domků např. v Praze na Smíchově, v Ko-
líně, Opavě a dokonce i na Podkarpatské
Rusi - česká kolonie Chust. Mimoto projek-
toval řadu peněžních ústavů /Kolín, Čer-
vený Kostelec, Česká Skalice, Úpice,
Hronov, Hradec Králové/. Také divadla,
např. Jiráskovo divadlo v Hronově. Druhá
světová válka negativně zasáhla do jeho
profesních zájmů. Jako starosta Společen-
ství stavitelů v Praze hájil i za cenu osob-
ního rizika zájmy členů tohoto sdružení.
Podporoval zásilkami vězně, sestavoval a
rozšiřoval ilegální tiskoviny. Nosil uni-
formu v hodnosti kapitána, povýšen byl v
roce 1927. Od počátku se účastnil Květno-
vého povstání v Praze. Přišel 8. květen, to

ho viděla manželka naposledy. Ráno byl
vyzván, aby šel v hodnosti důstojníka do
Kateřinské ulice zajmout německé vojáky.
Tito vojáci, příslušníci zbraní SS, však Jin-
dřicha Freiwalda zatkli a 9. května mezi 3.-
5. hodinou ranní byl zastřelen.  Pohřeb se
uskutečnil 11. května 1945 na bránickém
hřbitově.

Peněžní ústavy v Červeném Kostelci.
1862 byla založena Občanská záložna, to
byla doba, kdy se v Kostelci probouzel
život řemeslníků, rolníků i obchodníků -
faktorů. Záložna byla určena pro potřeby
města a okolí. Brzy rozšířila okruh své kli-
entely do oblasti širšího okolí. Ze starších
fotografií pamatujeme novou reprezentační
rohovou budovu na spodním náměstí - dnes
železářství Melichar. Tuto budovu projek-
toval arch. Jan Rejchl z Hradce Králové. Ta
byla pro veřejnost otevřena 16. 12. 1935.
Úplně původní Městská spořitelna v Červe-
ném Kostelci zahájila činnost 1. září 1896,
tedy o 30 let později od Občanské záložny.
Rozvoj textilního průmyslu. Spořitelna úřa-
dovala v pronajatých prostorech, nejdéle ve
staré radnici - čp. 120. Už jsme si řekli, že
nová reprezentační budova Městské spoři-
telny byla otevřena pro veřejnost 20. ledna
1930, začalo se úřadovat. Tato stavba má
jednu výjimečnost, je to snad jediná reali-
zovaná stavba s vyhlídkovou věží. A ještě
něco, budova je památkově chráněná od 29.
7. 2008.

Přátelé, bavte se historií.
Z muzejního depozitáře Otto Hepnar
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Vzpomínka
Dne 5. června uplyne deset smutných let, kdy
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček pan
Zdeněk Hejna. Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu tichou vzpomínku s námi. 

S láskou vzpomíná dcera Simona 
a syn Zdeněk s rodinami

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

Církev čs husitská
ČERVEN 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

Od 24. dubna byly povoleny bohoslužby za účasti 15 osob, od
11. května pak za účasti 100 osob. Proto jsme spustili rezervační
systém na webových stránkách, kde se lidé sami mohli zapiso-
vat, popř. telefonicky se přihlašovat na bohoslužby u kněží. Zá-
roveň jsme oproti běžnému režimu přidali mše svaté navíc ve
čtvrtek, v pátek, v sobotu i v neděli, aby všichni měli možnost
se dostat na bohoslužbu. Nadále bylo (a je) možné každý den
sledovat bohoslužby z našeho kostela v Č. Kostelci přes webo-
vou kameru. Zádveří kostela je otevřené každý den.

Plánované akce (případná změna vyhrazena):
Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte – 
v neděli 7. června při všech bohoslužbách.
Pouť v kapli ve Stolíně – neděle 7. června v 15:00.
Noc kostelů – posunuta z 5. června na 12. června. 
V Č. Kostelci bude otevřen kostel od 19:00, program ještě bude
upřesněn.
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – v Č. Kostelci ve čtvrtek

11. června v 7:00 a v 18:00, na Boušíně v neděli 14. června
v 16:00.
Pouť v kapli sv. Antonína v Olešnici – neděle 14. června v 11:00
První svaté přijímání dětí – posunuto ze 7. června na 4. října.
Mše sv. s rytmickým doprovodem – neděle 21. června v 9:00
v Č. Kostelci.
Aktuální informace najdete na farním webu: www.farnostck.cz.

P. Miloslav Brhel, duchovní správce farnosti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Dne 4. května 2020 uplynulo 7 let od úmrtí pana
Pavla Semeráka. Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina

Dne 23. června 2020 uplyne 15 let, kdy nás
navždy opustil náš drahý syn, manžel, bratr a
hlavně nejlepší kamarád Jiří Tomek. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina

Dne 17. 6. uplyne 10 let od úmrtí pana Jaromíra
Vyhnanovského. Vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manželka, dcera a vnoučata

Dne 23. června 2020 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila naše
kamarádka Marie Grindlenová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kamarádky

Co nejsrdečněji děkuji MěÚ Červený Kostelec a SPOZ za bla-
hopřání k mému životnímu jubileu.

František Škrabal

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, kvě-
tinové dary a osobní účast na posledním rozloučení s Celestýnem
Kordišem. Děkujeme místní organizaci rybářského svazu a kama-
rádům od vody za květinové dary. Děkujeme Pichově pohřební
službě za důstojný průběh obřadu.

Zarmoucená rodina

Děkuji MěÚ v Č. Kostelci, jmenovitě panu starostovi Ing. Petrá-
kovi a panu místostarostovi Regnerovi, za přání a dárek k mým 80.
narozeninám. Oceňuji, že i v současné složité době nezapomínáte na
starší občany, kteří si tohoto aktu velmi váží, stejně tak práce, kterou
vykonáváte ve prospěch našeho města a jeho obyvatel.

S úctou Dr. Luboš Míl

Velmi se mi líbí květinová výzdoba našeho města. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem, kteří svojí prací dělají naše město
krásnější. Děkuji a přeji hodně úspěchů a radosti v této krásné čin-
nosti.

Milena Vítová, Devět křížů

BEZPEČNOST

Vážení spoluobčané,
momentálně doznívají zásadní životní
omezení, se kterými jsme se nikdo v mi-
nulosti nesetkali. Byly to chvíle, kdy se
velice často z důvodů vládních nařízení

měnil život celé společnosti. 
Činnost městské policie tímto byla zá-

sadně ovlivněna a primárně se zaměřila na
kontroly a vymáhání dodržování všech nou-
zových opatření, počínaje nošením roušek

- zakrytím dýchacích cest, přes zákaz vy-
cházení, zákaz shromažďování až po kon-
troly dodržování nákupní doby pro seniory,
uzavření provozů apod.

Tyto činnosti byly i pro nás strážníky
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

BEZPEČNOST
nové a v souvislosti s často aktualizova-
nými opatřeními by se dalo říci, že se jed-
nalo o zásadní životní a profesní zkušenosti.
Nyní, 14. 6. 2020, kdy je psán tento článek,
můžeme konstatovat, že jste se v převážné
většině daných povinností a omezení zhos-
tili s pochopením vážnosti situace a až na
několik vážnějších případů jste nová pra-
vidla dodržovali.

V rámci kontrolní činnosti strážníci
z dikce zákona o obecní policii primárně
upozorňovali osoby na zjištěné nedostatky
spočívající v porušování nařízení, které
byly na místě okamžitě odstraněny, nebo
byly osoby vyzvány, aby od protiprávního
jednání upustily. 

Počty, kolikrát byli občané „pouze“ upo-
zorněni na porušení nařízení, neevidujeme,
avšak v deseti případech byli strážníci nu-

ceni nerespektování nařízení řešit po před-
chozí marné výzvě uložením příkazu na
místě za neuposlechnutí výzvy úřední
osoby. Částky se pohybovaly dle závažnosti
situace od 200 Kč po 5 000 Kč. (1x 200,-
2x 500,-  4x 1000,-  3x 5000,-). Nejvyšší
částka byla uložena třem cizím státním pří-
slušníkům, kteří opakovaně nerespektovali
daná nařízení a výzvy strážníků. V jednom
případě strážníci oznámili příslušnému
správnímu úřadu porušení omezení pohybu,
kdy se osoba s bydlištěm mimo Č. Kostelec
pohybovala po katastru města bez důvodu,
které umožňovalo vládní opatření.

Dne 13. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů
zveřejněn nový zákon č. 243/2020 Sb.,
o pravomoci Policie České republiky
a obecní policie postihovat porušení krizo-
vých opatření a mimořádných opatření naří-

zených v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2 na území České re-
publiky. Díky tomuto zákonu mají nyní
strážníci i policisté nově pravomoc řešit pře-
stupky spáchané nesplněním povinnosti ulo-
žené mimořádným opatřením vydaným
v souvislosti s prokázáním výskytu korona-
viru označovaného jako SARS CoV-2 na
území České republiky uložením pokuty pří-
kazem na místě bez předchozí výzvy. 

Věříme, že krizi spojenou s výskytem
koronaviru označovaného jako SARS CoV-
2 na území České republiky společně ve
zdraví zvládneme a nebudeme si muset na-
vzájem znepříjemňovat život při řešení
vámi nedodržovaných mimořádných opa-
tření a jiných pravidel. Děkujeme. Vaši
strážníci.

Michal Škoda, velitel MP

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu. Tentokrát už to
nemusí být pouze prostřednictvím zpra-
vodaje, protože knihovna opět funguje. 

Pravda, je to stále ještě poněkud „nou-
zově“, ale jsem ráda, že plní svoji základní
funkci – půjčování knih. Zatím nelze půj-
čovat časopisy, protože v čítárně je karan-
téna knih. Ale jistě nebude dlouho trvat, že
se plně rozběhnou všechny naše služby tak,
jak jste na ně zvyklí. Těžko můžeme počítat
s tím, že kulturní a vzdělávací činnost bude
probíhat do konce pololetí, ale pokud se
virus přes prázdniny podaří vymýtit, pod-
zimní sezona v knihovně se rozběhne, jak
to bylo v posledních letech zvykem. Zatím
vás mohu pozvat alespoň na prohlídku dvou
výstav, které v knihovně máme. 

V multifunkčním centru ve 3. poschodí
byla ponechána výstava Jany Kejzlarové
a Oldřicha Nermutě Krkonoše méně
známé, která byla zahájena 3. února 2020
a nebylo jí dáno, aby rozdávala radost
z krásného podhůří nejvyšších českých hor.
Bude možné ji navštívit i v letním období
v provozní době knihovny. 

Druhá výstava ve vstupním prostoru kni-
hovny je sice nově instalovaná, ale není tak
úplně nová. Je nazvaná Zapomenutá vý-
stava, aneb Všechno zlé je k něčemu dobré.
Proč zapomenutá a proč právě nyní? Je to
vlastně také řešení ve stavu nouze. Ve
vstupním prostoru už měla být instalovaná
výstava k výročí narození spisovatelky
B. Němcové. Tím, že je všechno časově po-
sunuto, nebyla ještě připravena a výstava na
téma Zima se nám hlásí už poněkud ztratila
na své aktuálnosti. Kolekce obrázků, kterou
máte možnost vidět, je velmi zajímavá
a byla opravdu zapomenuta v knihovně. Je

možné, že mezi nimi někteří z vás najdou
svoje obrazy. Pokud ano, přihlaste se a po
ukončení vám je rádi předáme. Výstavu pro
vás uspořádala naše nová knihovnice Kris-
tina Ungrová, kterou jste měli možnost po-
znat v programech Knihovníček.

V minulém čísle jsem se zmínila o ně-

kterých dílech J. A. Komenského a v jed-
nom jsem neměla pravdu. Kniha O sobě
byla sice vyřazena, ale další ve fondu zů-
stala. A také Všenápravu věcí lidských
máme, i když zakomponovanou do fotogra-
fií doc. Ing. Jiřího Všetečky. Doporučuji
obě všem, kteří se v současné době trošku
zastavili a hledali vzkaz doby „koronavi-
rové“ obyvatelům planety. Jan Amos Ko-
menský ve své době vzkazuje toto: „Na vás
se obracím, kteří sdílíte se mnou lidskou
přirozenost a nehody, které ji sužují. Pro-
sím, abychom se společně zamyslili nad sta-
vem světa, který až dosud všude a ve všem

upadá v stále větší zlo, a zděsili se a zhrozili
tolika strašných pohrom, které se stále na-
vracejí, ba nepřetržitě trvají, nebo abychom
se spíše poradili, jak poskytnout zde pomoc,
je-li to vůbec nějak možné. Všichni totiž,
kteří se stáváme členy lidské společnosti,
jsme povinni zachovávat zákony společ-
nosti. Každý ať se snaží, aby se vedlo dobře
celé společnosti, nikdo, aby jen jemu samot-
nému. Je znakem pošetilosti chtít raději
léčit jednotlivý úd než celé tělo. Nikdo tedy
ať se nezdá sám sobě tak bezcenný a bezvý-
znamný, aby se domníval, že není hoden
toho, aby se účastnil vlastních těchto porad
o obecné záchraně, nikdo také ať není tak
beznadějně pyšný, aby pokládal za nedůs-
tojné sebe ať už vyslechnout rady jiných, či
přidávat své.“ Sloh je trošku složitější, ale
věřte, že myšlenky, které budete číst, vás
poučí o nekonečně trvajícím rozporu v myš-
lení a konání člověka, který se nedaří od-
stranit. Neobyčejně výstižná je i Ko-
menského charakteristika moderního vzdě-
lávání: „…aby ze škol vycházeli celí lidé,
nikoliv úlomky lidí, každý nechť je vzdělá-
ván podle svého stupně, jinak ti, z nichž se
mají stát řemeslníci, jinak ti, kteří mají být
určeni vládnout lidem, a proto musí být na-
pojeni úplnou moudrostí.“

V tomto zpravodaji už mohu doporučit
i některé knihy, které by vám mohly být
v průběhu nastávajícího léta užitečné a je
možné si je vypůjčit. Vzhledem k situaci, že
se blíží dovolené a zatím nevíme, jak bude
možné cestovat, vybrala jsem dva zajímavé
cestopisy, oba shodně popisují zážitky z Af-
riky.  První má titul Jak jsem nezemřel
v Africe – napsal Jiří Tomčík, vydal a vy-
tiskl Akcent Třebíč. Knížka je uvedena mot-
tem, které varuje nepokorné a neukázněné
cestovatele, jakým se na této cestě stal sám
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
autor: „Individuím, jež jsou nebezpečná
sama sobě, nemůže dostatek bezpečí zaručit
žádné místo na světě.“ Je jisté, že vlastní
zkušenosti jsou nejcennější a stejně tak i po-
znání sebe sama v extrémních situacích,
o kterých pojednává i další kniha nazvaná
Do Afriky za sebepoznáním od PhDr.
Karla Báti, který říká, že nové prostředí ho
učí čelit strachům, cizí země a cizí lidé mu
ukazují skryté části jeho duše. Určitě na tom
něco bude. 

A svůj vstup do červnového zpravodaje
ukončím – jak jinak než myšlenkou pana
Břetislava Kafky, jehož 129. výročí naro-
zení si právě dnes, tj. 14. května, kdy píšu
tento příspěvek, připomínáme. 

Střípky ze života a myšlenek 
Břetislava Kafky:

„Vzdělaný lidský duch je připraven udr-
žet všechny činitele existujících a vznikají-
cích světových situací v nejdokonalejší
možné rovnováze. To se však může podařit
jen za existence dokonalého mravního po-
řádku. Nespravedlivý řád docela samo-
zřejmě vyvolává nesouhlas a vzpoury, které
vedou k záhubě.“                                                                            

Kultura rozumu a vůle str. 215                                                       

Z Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec vás zdraví Marcela Fraňková 

INFOCENTRUM

Zprávičky z infocentra
Letní turistická sezona 2020 
u nás...
Období příprav letní turistické sezony
v našem regionu bylo, stejně tak jako po
celém světě, poznamenáno řadou nut-
ných protipandemických opatření a vy-
volalo nutné změny v našich plánech
a tím i všech přípravných pracích k této
turistické a dovolenkové sezoně. 

Abychom dodrželi maximální správnost
a informovanost o nejrůznějších akcích a
aktivitách, bylo pozdrženo vydání nejrůz-
nějších tiskovin, turistických novin a bro-
žur. Cíl byl jediný - počkat na okamžik, kdy
budeme mít vyšší jistotu správnosti uvede-
ných informací (otevírací doby, informace
o termínech akcí apod.). I přesto vás pro-
síme o maximální trpělivost a doporuču-
jeme vám vždy si před výletem ověřit údaje
o dostupnosti, otevírací době apod. Děku-
jeme za pochopení.

V našem regionu si letos připomínáme
výročí 200 let od narození spisovatelky
Boženy Němcové. I proto Kladské pomezí
ve spolupráci s dotčenými městy (Česká
Skalice, Červený Kostelec) a dalšími orga-
nizacemi připravily řadu akcí k tomuto vý-
ročí. Zároveń byl vydán i rozsáhlý infor-
mační materiál k osobě Boženy Němcové,
který vám rádi poskytneme v našem infor-
mačním centru. 

Již tradičně bude v letošním roce reali-
zován projekt Toulavý batoh. Sice bude
v důsledku stávající situace realizován
s pozdějším začátkem, vyhodnocení však
proběhne až v říjnu 2021 -  o to více můžete
Toulavý batoh využít v letních měsících.
Ilustrovanou mapu s doprovodnými infor-
macemi budeme mít v informačním centru
připravenou na konci června letošního roku.

V průběhu června (spíše ve druhé půli)
budou vytištěny i další aktualizované cyklo-

mapy našeho regionu či oblíbené turistické
noviny Kladské pomezí. I tyto materiály
budou v našem infocentru pro vás připra-
veny zdarma k odběru.

Plánovaný česko-polský projekt Festival
zážitků, jehož místem konání v letošním
roce měl být právě i Červený Kostelec, se
odkládá na rok 2021. Děkujeme za pocho-
pení.

Za Červený Kostelec si neodpustíme
i upozornění na letošní dokončenou částeč-
nou rekonstrukci v Domku Boženy Něm-
cové, spočívající zejména v rekonstrukci
prostor v podkroví a na chodbě této histo-
rické budovy. Proto vřele doporučujeme
návštěvu tohoto objektu, stejně tak zhléd-
nutí miniexpozice v prostoru domku s ná-
zvem Josef Němec a jeho svět (vernisáž
18. 6. 2020) či zakoupení vydání povídky
Chudí lidé s doplňujícími informacemi
(slavnostní křest 18. 6. 2020). 

Kulturní akce - jak postupovat 
u zrušených 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. Pořadatelé 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 vstupenky s sebou. Jen pro-
sím berte na vědomí, že stanovení nového
termínu není jednoduchý proces. Buďte
proto v této věci trpěliví.

Abychom vám ulehčili orientaci o no-
vých termínech, na našem webu
www.123vstupenky.cz jsme připravili pře-

hled akcí a nových termínů pro konání
těchto akcí. Tento průběžně aktualizujeme.
Zároveň vám také rádi poskytneme tyto in-
formace přímo u nás v informačním centru,
případně tyto informace poskytneme i po
telefonu.

Pomozte cestovnímu ruchu a nastartujte
jeho oživení

Stávající pandemická situace významně
poznamenala řadu našich osobních činností
a aktivit. Nejinak je tomu i v případě ces-
tovního ruchu. Možná bych se nebál říct
i to, že jej postihuje nejvíce. Nejedná se
totiž pouze o současný stav, ale je nutné
uvažovat i o období po znovuobnovení
všech činností a jejich znovunastartování.
Toto období však bude zřejmě dlouhé
a nutno říci i finančně náročné. Jako infor-
mační centrum jsme se vždy snažili vám být
maximálně nápomocni, a to jak při pláno-
vání místních výletů, cest pro České repub-
lice, tak i při plánování zahraničních výletů.
Budeme velice rádi, pokud nám i nadále zů-
stanete věrni, podpoříte nás a budete se při
plánování a zajištění svých cest na nás ob-
racet. 

Cestovní a informační centrum nalez-
nete 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@cervenokoste-
lecko.cz či naše webové stránky: www.cer-
venokostelecko.cz, www.123vstupenky.cz
(rezervace 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 Červený Kostelec
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INFOCENTRUM – TIP NA VÝLET

Jak se staví hrad Vízmburk…

Již od loňského podzimu probíhá hlavní
objem rekonstrukčních stavebních prací
na hradě Vízmburk v lesích mezi Červe-
ným Kostelcem a Havlovicemi. Díky do-
tačnímu projektu a ohromnému úsilí
dobrovolníků ze Sdružení pro Vízmburk
se tak můžeme těšit na pokračování re-
konstrukce hradu, budování nového za-
střešení objektu, ale i realizaci dalších
záchranných prací, které zatraktivní
tento historický objekt pro návštěvníky.

Během letošního dubna (2020) se stav-
baři zaměřili na opravu obvodové hradby
na jižní a východní straně a v průběhu
května se dostávají rekonstrukce hradu k se-
verní hradbě. Zároveň spárují východní
sklep a přezdívají severní zeď východního
sklepa. V jižním sklepě opravili vysypanou
klenbu, opravili pravé nároží kleneb a při-
zdili vnitřní severní líc, který byl též notně

poškozen. Hrad se tak dostává do nové po-
doby, která více dokresluje jeho skutečný
historický půdorys, který bude těmito re-
konstrukcemi pro návštěvníky jasně vidi-
telný. Navíc nové prostory umožní do
budoucna umístit zde stálou expozici či or-
ganizaci dalších zajímavých kulturních či
společenských akcí.

Sdružení pro Vízmburk, které celou zá-
chranu hradu realizuje, má pro návštěvníky
také připravenou možnost občerstvení v při-
lehlém stánku a to pravidelně o víkendech,
během prázdninových měsíců pak každo-
denně. Vzhledem k letošnímu omezení
v důsledku probíhající rekonstrukce a hlav-
ně v důsledku vyhlášených pandemických
omezení se nepočítá s rozsáhlými kultur-
ními akcemi na hradě v podobě slavností či
koncertů. Hrad Vízmburk se však může stát
ideální cílem vašeho výletu do okolních

lesů Červeného Kostelce, nebo může být
i příjemnou zastávkou na vašem výletu do
povodí řeky Úpy, Ratibořic a další zajíma-
vých míst. Vždyť kdy se vám naskytne pří-
ležitost jít se podívat “jak se staví hrad”.

Náš tip na výlet: 
Popis trasy: Červené turistické značení
Červený Kostelec (bus) – Červený Kostelec
(žst) –U Devíti křížů (bus) – Vízmburk
(zříc) (délka cca 5 km); Červené turistické
značení Vízmburk (zříc.) – Podhradí (rozc.)
– Havlovice (U Lipek) – Havlovice
(U Mandle) – Šiškovna (háj.) – U Bathil-
dina stolku – Boušín (lávka) (délka cca 4,7
km, celkem 9,7 km); Žluté turistické zna-
čení Boušín (lávka) – Mstětín – Olešnice
(žst.) – Olešnice (bus.odb.) – Brodský ryb-
ník (kemp,bus) – Červený Kostelec (bus)
(délka cca 5,5 km, celkem 15,2 km) 

Místa na trase: Nádraží ČD Č. Koste-
lec, U Devíti Křížů, Vízmburk, Havlovice,
Boušín, Mstětín, Olešnice (celková délka
trasy cca 15,2 km, středně náročná trasa) 

Informace: Hrad Vízmburk je poprvé
zmíněn k roku 1279 v Dalimilově kronice,
ve které je zmíněn v souvislosti s Tasem
z Vízmburka (syn Petra ze Skalice), který
byl pravděpodobně prvním majitelem
hradu. Tas z Vízmburka náležel k mocnému
východočeskému rodu Pánů erbu zlatého tř-
mene, kteří ve 13. století kolonizovali ob-
last severovýchodních Čech.

TIC Červený Kostelec. 
Ing. Roman Kejzlar

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Co jsme vše pro vás připravili...
I když nás nezbytný nouzový stav vyhlášený v důsledku pan-
demické situace v ČR i ve světě částečně omezil v našich čin-
nostech, stále vymýšlíme něco, čím bychom vám přiblížili
historii našeho kraje. A tak jsme pro vás připravili:

● Historik Richard Švanda ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Červený Kostelec a vlastivědným spolkem připravil další
video besedu s názvem Červenokostelecký uličník. Tato beseda vás
nyní provede některými částmi Červeného Kostelce a v tomto prv-
ním díle si konkrétně představíme gastronomická zařízení, která se
ve městě nacházela a někde i stále nacházejí. Video beseda je k dis-
pozici na webových stránkách městského kulturního střediska
www.mksck.cz a vlastivědného spolku https://www.vlastivedny-
spolek.cervenokostelecko.cz/.

● Ve znovuotevřeném Domku Boženy Němcové (po rekon-
strukci části prostor) jsme na letošní turistickou sezonu připravili
miniexpozici s názvem Josef Němec a jeho svět. Najdete ji jako
obvykle v podkrovní místnosti nad schody v domku a věříme, že
pro vás bude zajímavá.

● A jelikož je rok Boženy Němcové (200 let od narození), za-
pojili jsme se i do tohoto projektu, který je realizován s Českou

Skalicí, Městským kulturním střediskem Červený Kostelec a Klad-
ským pomezím.  Kromě výše uvedené miniexpozice k osobě man-
žela této naší významné spisovatelky jsme připravili vydání její
povídky Chudí lidé, tentokráte doplněné o popisné informace
k době, osobám či místech, o nichž tato povídka pojednává. Tato
publikace bude slavnostně uvedena na akci, kterou plánujeme na
18. 6. 2020, kdy se uskuteční vernisáž sezonní výstavy Josef
Němec a jeho svět a křest knihy Chudí lidé (v 16:00 hodin,
Domek Boženy Němcové).

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

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

Přejeme příjemné dny.
Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku
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Klub turistů Červený Kostelec
Měsíc červen byl posledních 49 let ve znamení oblíbeného dál-
kového pochodu Cestou Jakuba Haliny 56 km Červený Koste-
lec – Sněžka. Na letošní jubilejní 50. ročník se těšili turisté nejen
z celé naší republiky, přijet mělo také padesát účastníků z na-
šeho partnerského města Zabkowice. Není již mnoho ze zakla-
datelů této známé a oblíbené akce, kteří před padesáti lety
vyrazili poprvé pěšky z Kostelce na Sněžku. 

Současná situace nezaručuje uspořádat tuto náročnou akci na
patřičné úrovni tak, jak by si to zajisté jubilejní padesátý ročník za-
sloužil. Po zvážení všech okolností se vedení klubu turistů rozhodlo
přeložit 50. ročník pochodu Jakuba Haliny na 26. června roku 2021.
Zatím musíme využívat to, co nám současná situace dovolí, a při-
způsobit tomu svou činnost. 

V běhu již máme naše pravidelné týdenní vycházky po okolí,
které nám v rámci uvolňování koronavirových opatření umožní
opětovné setkávání, na které jsme se dlouhou dobu těšili. Tak jsme
si dvakrát různými cestami vyšli k Vízmburku, kde se již naplno
rozjely práce na letošní části obnovy hradu. K občerstvení je o ví-
kendech otevřený kiosek a na ohni si může každý také opéct párek.
Také vycházka kolem Rtyně splnila svůj účel - setkání dobrých přá-
tel. Prostě možností, jak si zachovat dobrou náladu a dobít pozitivní

energii, je v našem blízkém okolí nepřeberné množství. Stačí se jen
zvednout, vyjít si na kteroukoliv stranu od našeho města a vnímat
krásu přírody, která nás obklopuje. 

Otto Ressl

Den otevřených dveří Kafkovy vily

V souvislosti s dokončením celkové rekonstrukce Kafkovy
vily pořádá Oblastní charita Červený Kostelec její slavnostní
otevření za účasti zástupců místní samosprávy, poskytovatelů

grantu a dalších významných osob. 
Následně pak v úterý 23. 6. 2020 od 9 do 17 hodin proběhne

Den otevřených dveří pro veřejnost, která se bude moci seznámit
s výsledkem projektu Vybudování denního stacionáře a rozšíření
pečovatelské služby a tísňové péče v Červeném Kostelci spolufi-
nancovaného Evropskou unií v rámci projektu IROP a mikropro-
jektu Společně v aktivním stáří spolufinancovaného z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Všichni jste srdečně
zváni.

Zahájení služby denního stacionáře, který bude provozován
v přízemí budovy Kafkovy vily, bude podle aktuálního vývoje si-
tuace pravděpodobně od září 2020. Termín a další podmínky budou
upřesněny později. 

Richard Bergmann

Oblastní charita Červený Kostelec 

Koncert před pečovatelským domem
Tomáš Klus, Anna K. nebo trio Drška, Elvis a Pepe - to jsou
jména známých umělců, kteří v poslední době zpříjemňují čas
seniorům po celé republice.

Výše zmíněné trio z našich skautských řad zahrálo 6. května pod
okny pečovatelského domu U Jakuba. Na přání zazněly například
písně Stín katedrál, Let it be, Náchodský zámeček nebo Ta naše
písnička česká. Přestože byl květen, počasí bylo opravdu aprílové.
Skaut je sice nepromokavý, ale nástroje nikoli. 

Naštěstí ale v dešti neváhaly přiskočit skalní fanynky s deštníky
a koncert vesele pokračoval dál. Všichni si tuto hudební akci moc
užili.

Za skautské středisko Červený Kostelec Veronika Vondroušová

Skaut
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Pečovatelský dům U Jakuba

Hasiči ze Lhoty zasahovali u největšího letošního požáru 
v Královéhradeckém kraji
Dne 6. května 2020, krátce před půl třetí hodinou ranní, byl na
linku 150 oznámen požár haly bývalé textilní výrobny VEBA
v Polici nad Metují. Požárem byla zasažena průmyslová hala,
včetně střechy objektu. Vzhledem k tomu, že se požár rychle šířil,
byl vyhlášen II. a následně III. stupeň požárního poplachu. 

V 8:00 hodin byla Krajským operačním a informačním středi-
skem HZS vyslána na místo události i JSDH Červený Kostelec –
požární družstvo Lhota s cisternou pro velkoobjemové hašení. Po
příjezdu jednotky se požár stále šířil a zasáhl plochu cca 6 000 m2.
Velitelem zásahu bylo rozhodnuto, že bude naše družstvo nasazeno
při hašení jak uvnitř objektu, tak i na střeše. Zároveň spolupraco-
valo při prořezávání plechových střešních konstrukcí a vyhledávaní
skrytých ohnisek. Hasiči ze Lhoty pracovali po celou dobu nároč-
ného zásahu v dýchací technice. Z naší cisterny byly vytvořeny cel-
kem čtyři útočné C proudy, a to dva do vnitřních prostor haly a dva
na střechu objektu. Na místě jsme pracovali nepřetržitě více než
jedenáct hodin. Po třiceti šesti hodinách od ohlášení události ozná-
mil velitel zásahu likvidaci požáru.

Na místě události zasahovalo celkem 16 jednotek požární
ochrany s cca 35 kusy hasičské techniky. Za celý zásah bylo vydý-
cháno několik stovek tlakových lahví se vzduchem, z toho 34 lahví
vydýchali hasiči ze Lhoty. Cisterna dodala na požářiště více než

120 m3 vody.  Způsobená škoda vzniklá požárem byla předem od-
hadnuta na částku 150.000.000,- Kč. Vznik požáru je v současné
době předmětem šetření vyšetřovatelů Hasičského záchranného
sboru a Policie ČR. 

Video ze zásahu bude možné v brzké době zhlédnout na
www.youtube.com – Hasiči Lhota za Červeným Kostelcem.

Za SDH Lhota za Červeným Kostelcem 
velitel SDH Pavel Novák

SDH Lhota

Co dobrého koronavir způsobil v pečovatelských domech?
Nelehká situace způsobila, že se každý
z nás musel něčeho vzdát či si něco ode-
přít. Třeba toho, co jsme brali jako sa-
mozřejmost. Toto období si vyžádalo
vysoké nasazení našich pečovatelek v pří-
mé péči, když s velkou láskou a oběta-
vostí pomáhaly našim seniorům nést kříž
stáří, ale i jejich samotu a především
strach, aby tuto obtížnou dobu zvládli co
nejlépe.

Snažili jsme se být jedna rodina, kde jsme
si blízcí a vzájemně si pomáháme. Milé ko-
legyně, jste opravdu „anděly“ pro své svěřené
seniory. Byly jste jim nejen jejich adoptiv-
ními „dcerami či vnučkami“, ale především
velkou oporou a povzbuzením a zůstaly jste
jim nablízku navzdory všem omezením či
zvýšené ochraně. Spousta lidí se uzavřela do
svých domovů, ale naše pečovatelky tu byly
v blízkosti potřebných stále. Našeho poděko-
vání není nikdy dost.

Koronavir rozpoutal vzájemnou ohle-
duplnost, dobročinnost, lásku a pozornost.
Děkujeme všem, kteří neustále a s velkou
vervou šili a šijí roušky až do současnosti.
Vzornými „švadlenkami“ se pro nás staly
Šárka Lokvencová a její sestra Monika
Vlčková, které nám neustále každý týden
donášejí roušky, aby jich naši klienti měli

dostatek i na výměnu. Velké díky také patří
všem ochotným prodavačkám z potravin
Verner na Koubovce, které v tu nejtěžší
dobu připravovaly do tašek pro naše seniory
nákupy. Jejich milá paní vedoucí vždy la-
skavě a s nadšením plnila všechna přání na-
šich nejstarších a jejich spolupráce byla
vzorová. Dále chci touto cestou poděkovat
panu Janu Špulákovi z Horního Kostelce,
který nám zcela nezištně upravil dřevěnou
desku do zavazadlového prostoru auta, kde
pečovatelky vozí obědy a nákupy. Nemalé
díky patří i paní Duchačové za její milé
gesto, kdy nečekaně donesla našim seni-
orům ještě teplé koláčky. Díky nadaci jsme
získali jeden nový tablet pro naše obyvatele
pečovatelských domů, díky kterému se
mohou naši senioři spojit se svými rodinami
i z daleka, nebo sledovat přímý přenos ze
mše svaté ze zdejšího kostela apod. Obdi-
vuhodná byla přáníčka od nejmenších dětí
z celé republiky. Zaslaly našim seniorům
různé povzbuzující dopisy s výkresy či je-
jich fotografií. Tento dobrý nápad měla naše
bývalá nutriční poradkyně z Prahy Mgr.
Kornélie Holá, která přemýšlela, jakým
způsobem by potěšila naše nejstarší spolu-
občany. Spoustu starých lidiček tato milá
přáníčka až rozplakala.

Děkujeme i místním skautům za jejich
hudební pohlazení. Z vlastní iniciativy nám
rádi zahráli na dvoře pečovatelského domu
U Jakuba. Ke konci vystoupení se střídalo
sluníčko s vločkami sněhu, ale nikoho to
neodradilo. Senioři byli nadšeni, že zase po
dlouhé době mají kulturní akci. Ani jim ne-
vadilo, že jsou vzdáleni od účinkujících.
Někteří seděli v oknech, někdo na balkonu,
či ve své zahrádce. Pečovatelky jim uvařili
kafíčko a upekly jim spoustu zákusků a pře-
daly jim přáníčka od dětí. Byla to vlna
dobra, která je zahřála na srdíčku.

Zahrada u pečovatelského dům v Neru-
dově ulici nám krásně rozkvetla a zbarvila se
různými barvami a to díky naší milé zahrad-
nici paní Havlové. Děkujeme, že se o zkráš-
lení pěkně staráte. Pečovatelky zde plánují
uspořádat oblíbený táborák. Děkujeme také
zástupcům města, že zde plánují zateplit
tento dům, který pak bude zářit novotou.

Už se všichni velice těšíme, až se zase
navrátíme do běžného života a naši senioři
se nemohou dočkat, až si budou moci volně
vyjít ven i bez roušky. Bylo by krásné, aby-
chom všichni vytrvali ve vzájemné podpoře
a pomoci. Všem lidem dobré vůle patří naše
velké poděkování a úcta.

Lenka Vlčková
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SPOLKY A ORGANIZACE

Jezdecká stáj
Přátelé včelaři, hlídáme v tento čas bedlivě
včelstva, aby se nám nevyrojila. Jednodu-
chý úkol: „ZABRÁNIT NEZAMĚST-
NANOSTI“. 

To znamená: nasadíme stavěcí rámky,
poskytneme dostatek prostoru a také včas
vytáčíme med.

Vzdělávací beseda v neděli 7. června
2020 - se ještě neuskuteční!

Důvodem je prostor 2 m od sebe. Sejdeme
se mimo plánovaný termín v souvislosti s roz-
dáním léčiva pro II. pololetí. Besedu měl vést
učitel včelařství Ing. Jaroslav Vít na téma: roj
- založení dceřinné firmy. 

Hodně radosti z práce kolem včel pře-
jeme všem včelařům.

Za výbor včelařů Otto Hepnar

Tábor u koní
Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje po-
zvat na dva letní příměstské jezdecké tá-
bory pořádané v termínech 6. - 10.
července 2020 a 10. - 14. srpna 2020 (od
8.00 do 17.00 hod), věk dítěte 6 - 16 let,
cena 3.500 Kč (pro děti, které u nás navš-
těvují jezdecký kroužek nebo soukromé
hodiny cena 3.200 Kč), cena včetně
stravy (2x svačina, oběd a pitný režim).

Děti budou mít možnost seznámit se
s koňmi a poníky, o které se v naší stáji sta-
ráme, naučí se jak koně správně vyčistit, po-
mohou se sedláním a užděním, probereme
základní teoretické znalosti, dle schopnosti
každého dítěte naučíme jízdu v kroku, klusu
či cvalu. 

Pokud nám počasí umožní, dopoledne
trávíme výukou jízdy na koni na jízdárně na
lonži nebo samostatně, odpoledne vyrážíme
na vyjížďky s vodičem po okolí Slavíkova. 

Jezdecké hodiny prokládáme doprovod-
ným programem her a soutěží, či pracemi
okolo koní ve stájích nebo ohradách. 

Poslední táborový den si děti změří své
získané dovednosti v soutěži v jízdě zruč-
nosti. Každé dítě si odnese z tábora upomín-
kový předmět. K dispozici máme pro děti
sedm poníků a čtyři velké koně. 

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

Lucie Hlavatá

Včelaři

ŠKOLY

1. stupeň ZŠ V. Hejny v době krize
Už jsou to dva měsíce, kdy se uzavřely školy v souvislosti s mi-
mořádným opatřením vlády a my zůstali doma odkázáni na po-
čítače a mobilní telefony jako jediný možný komunikační
prostředek se svými žáky a vámi rodiči. Byla to nová a nelehká
situace úplně pro všechny. Pro vás i pro nás.

A to nevědomí, jak to bude dál, bylo asi nejhorší. Každopádně
každý učitel se toho chopil svým způsobem. Většina učitelů se
s vámi spojila přes službu Edupage, s kterou pracujeme od tohoto
školního roku a vy jste do ní dostali přístupová hesla. Jiní využili
mailové pošty a různé jiné sociální sítě. Přes tyto komunikační toky
zadáváme novou práci buď na každý den, nebo na celý týden. Zá-
leží na učiteli i předmětu. A samozřejmě přijímáme zpět, díky těmto
možnostem, práce vypracované, opravujeme je a snažíme se je
zhodnotit v rámci dané situace. Také od dubna většina učitelů prv-
ního stupně rozběhla online hodiny výuky přes aplikaci ZOOM.
Cílem těchto hodin je usnadnit žákům práci s daným učivem. Vy-
bíráme taková témata hodin, která jsou stěžejní, důležitá. V hodi-
nách angličtiny procházíme vždy dané týdenní úkoly. Chceme tak
pomoci rodičům, kteří tímto jazykem úplně nevládnou.  Po celou
dobu této krize usilujme hlavně o to, aby dopad na děti byl co nej-
menší. Samozřejmě došlo i od mnohých pedagogů na zpestření
výuky. Využili svátků, které v době pandemii proběhly, a zadávali
dětem úkoly spojené právě s nimi. Ve 3.A byla vyhlášena soutěž
„O nejvtipnější velikonoční slepici“ z toho, co najdou doma. Přišel
dokonce i obrázek jedné, která by se dala sníst. Prvňáčci zase měli
zábavné procvičování spojené s čarodějnicemi.  

Teď, začátkem června, už se někteří žáci i učitelé za přísných
hygienických podmínek do lavic vrátili. Ti učitelé, kteří zůstali
doma, pokračují dál v online výuce. 

Na závěr mi dovolte poděkovat nejdříve vám rodičům, kteří
s námi spolupracujete a snažíte se své děti v této nelehké době pod-
pořit a pomoci jim s jejich úkoly. Věřte, děláte to hlavně pro ně.
Dále asistentkám a družinářkám, které hlavně na začátku šily usi-
lovně roušky pro potřebné a v neposlední řadě mým kolegyním,
protože se musely velice rychle naučit spoustu nových věcí a času,
který u PC strávily, bylo opravdu hodně.

Do červnových dní vám všem, za celý první stupeň, přeji hlavně
optimismus, pohodové dny a zdraví.  

Jana Stodůlková

ZŠ V. Hejny
ZŠ V. Hejny šije pro charitu
Krátce po započetí nouzového stavu vyhlásila Oblastní charita
Červený Kostelec akci Milion roušek do Velikonoc. 

Zaměstnankyně naší školy – vychovatelky, asistentky i kuchařky
neváhaly a ihned se do akce připojily. Oprášily svoje často již nepo-
užívané šicí stroje a daly se do práce. Posloužily nám i cvičné stroje
ze školy, které bylo možno si zapůjčit. Někdo zapojil i další členy
domácnosti. Kdo neuměl šít, donesl alespoň látky. Velkou výzvou
pro nás bylo sehnat nitě. Galanterie byly totálně vyprodané nebo pro-
dávaly jen po několika málo kusech. Naštěstí do začátku každý
ochotně přinesl alespoň několik kusů, co doma našel. Velké ulehčení
při šití tkanic nám pak přineslo použití zakladačů z 3D tiskárny, které
jsme dostali darem od jednoho nadšence z Červené Hory.

Do konce dubna se nám povedlo zhotovit 3500 kusů, kterými
Charita následně zásobila např. pečovatelskou službu v Červeném
Kostelci, mobilní hospic, charitní ošetřovatelskou službu, Domov
sv. Josefa a mnoho z nich jste také mohli nalézt na „rouškovníku“
před městským úřadem. Některé putovaly ale daleko za hranice na-
šeho okresu – do dětského domova v Havlíčkově Brodě, základních
a mateřských škol v Novém Městě na Moravě, ale třeba také do
Domažlic, Litoměřic nebo Čáslavi. Mimo to některé vychovatelky
podarovaly dětskými rouškami i žáky své třídy.

Bylo neskutečné sledovat nasazení, s jakým se těchto 23 dobro-
volníků bezodkladně pustilo do práce.

Jitka Vejrová
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Škola a školka znovu otevřeny
V květnu jsme se v mateřské i v základní škole vrátili k téměř
běžnému provozu.

Do základní školy se nám vrátila většina žáků a my můžeme před
prázdninami uzavřít tento školní rok. Nebude sice ani školní výlet,
ani tradiční besídka na závěr školního roku, prvňáčci přijdou o Svá-
tek slabikáře, ale s našimi páťáky se určitě rozloučíme a s prvňáčky
bude ještě mnoho dalších příležitostí k ukázce jejich šikovnosti.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat rodičům našich žáků za pod-
poru a spolupráci při nelehké a neobvyklé zkušenosti, kterou jsme
zažili. 

Všem přeji i nadále pevné zdraví.  
Mgr. V. Ságnerová

ZŠ a MŠ Olešnice

Opravené tabule na děti čekaly už od jarních prázdnin

ZŠ Lhota
Vařit, péct i prostírat, 
tohle každý může znát!

Zatímco venku vše roste a kvete, vět-
šina školáků pokračuje ve svém vzdělá-
vání doma. I přes mnohé technické
vymoženosti se většině z nich po školním
životě stýská… 

Tento zvláštní čas však skýtá i nové
výzvy a děti se často naučí řadu velmi uži-

tečných dovedností, které mohou později
uplatnit. Kdo si myslí, že žák 1. stupně ne-
dokáže usmažit palačinku nebo upéct do-
mácí housky, ten je na velkém omylu! Děti
se s chutí sobě vlastní vrhly do prostírání,
kuchtění, ale i veršování, focení, malování
a sportování. Na webových stránkách naší
školy, v kategorii Vzdělávání na dálku-fo-
togalerie, se o tom můžete přesvědčit. Po-
síláme vám alespoň malou ochutnávku.

Přání k svátku dětí 
touto cestou letí!

Velké i malé děti, přejeme vám, ať už se
brzy potkáte se svými kamarády! Ať opět
ožijí hřiště i školy vaším smíchem. Mnoho
jste se nyní naučily a plno nového vás ještě
čeká. Přejeme vám radost z dalšího objevo-
vání! Jsme moc rádi, že jste se nezapom-

něly smát a že stále máte báječné nápady.
Přejeme vám zdraví a sílu! Přejeme vám, ať
máte kolem sebe moudré a férové dospě-
láky. Jsme rádi, že vás máme!

Vaši dospěláci ze lhotecké školy

BÁSNIČKA
Jaroslav Řezníček, 1. třída

V té dnešní době jsme v karanténě.
Nosíme roušku od ucha k oušku.
Doma se učíme, úkoly luštíme.
Vstáváme, kdy chceme, 
do úkolů hned jdeme.

MŠ Náchodská
Od 11. května jsme se zase vrátili do naší školky. Je nás sice

méně, ale nám to vůbec nevadí. Už jsme se moc těšili a ve školce
si to užíváme nejen ve třídách, ale hlavně na zahradě. 

Máme zde spoustu novinek. Můžeme si tu společně hrát, učit se
nebo kreslit pod stříškou v altánu. Dětem se líbí probíhat vrbovým

tunelem nebo si procvičovat lesní zvířátka na dřevěném pexesu,
kde najdeme brouky i ptáky. Na naší zahradě je to nyní tak krásné
a zdravé, že se nám zde objevil i vzácný druh houby z řad smržů.
V kuchyni nám paní kuchařky sice houby uvařit nemohou, ale
někdy nám připraví jídlo z naší vypěstované zeleniny, či voňavých
bylinek. Zdravíme naše kamarády, kteří se ještě do školky nevrátili,
a těšíme se na ně. 

Děti a paní učitelky z MŠ Náchodská
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Vážení rodiče, milí žáci, při čtení tohoto
článku vstupujeme již do závěrečného
měsíce školního roku. Letošní rok byl pro
nás plný překvapení, a to zejména v jar-
ních měsících, kdy jsme nejednou sdíleli
radost z úspěchů a dosažených výsledků
našich žáků v různých soutěžích a na dru-
hou stranu prožívali obavy z pandemie,
včetně vyhlášení nouzového stavu. 

Nikdo v naší zemi ani na celém světě ne-
mohl předpokládat, jak se bude celá situace
s pandemií vyvíjet, natož řešit. Vše se orga-
nizovalo tzv. „za běhu“ a všichni se snažili,
aby se zajistilo především bezpečí dětí i ostat-
ních lidí.  Ne vše se podařilo na jedničku, ale
bez jakýchkoliv předešlých zkušeností s ta-
kovouto pandemií se vše skvěle zvládlo. 

Dovolte mi, vážení rodiče a prarodiče,
poděkovat vám za váš čas, který jste věno-
vali domácím přípravám při uzavření škol,
za práci v době distanční výuky a učení na
dálku. Tento čas prověřil nejen nás učitele,
ale i žáky v  připravenosti a zvládání neob-
vyklé formy studia, práce přes internet,
učení bez osobní pomoci učitele. Tyto po-
znatky nám pomohly vnést nové impulsy
i inspirace do naší práce a nové podněty do
budoucna, jak zvládat nenadálé situace a jak
zaujmout mladou generaci novým způso-
bem výuky. Ano, je nad čím se neustále za-
mýšlet. Zároveň bych chtěl poděkovat za
spolupráci při této výjimečné situaci městu
a také všem lidem, zdravotníkům, hasičům

i dobrovolníkům, kteří se zapojili ze všech
sil do pomoci nám všem.

V závěru školního roku probíhá vždy
řada akcí. Vzhledem k postupnému rozvol-
ňování a mnoha opatřením MŠMT jsme nu-
ceni letošní závěr roku pojmout poněkud
střídměji, bez tradičních akcí, jako je za-
hradní slavnost školy s předáváním řady
ocenění našim skvělým žákům a učitelům,
taneční mozaiky, koncertu pěveckých sborů
či absolventských koncertů a presentací.
Hygienická opatření nám to bohužel dnes
nedovolují. O to více se těšíme na září, kdy
se spousta věcí snad vrátí do normálu,
včetně veřejných akcí. 

O co vás rodiče nechceme připravit je
ZÁPIS žáků do ZUŠ na školní rok 2020-
21, který letos proběhne pouze formou
podání elektronické přihlášky na jednot-
livé obory do 19. 6. 2020. Přihlášky ke stu-
diu, včetně kritérií pro přijetí, najdete na
našich stránkách www.zusck.eu. V případě
převisu počtu uchazečů a kapacity žáků
školy proběhnou dodatečné talentové zkou-
šky na konci prázdnin, v přípravném týdnu
školy, tj. 26. 8. 2020. O průběhu zkoušek
vás budeme včas informovat prostřednic-
tvím e-mailu, který vkládáte do přihlášky.

Vážení rodiče, z důvodu informací vás
žádáme o potvrzení souhlasu se zasíláním
zpráv prostřednictvím e mailu. S některými
bohužel nemáme spojení a brání to další ko-
munikaci. Prosíme také o elektronické po-

tvrzení pokračování žáka ve studiu. 
Potvrzení byla zaslána na vaši e mailo-

vou adresu začátkem června. V případě po-
třeby pište na adresu: reditel@zusck.eu

Děkujeme vám za spolupráci a čas, který
věnujete škole, přejeme klidné a ničím ne-
rušené letní dny, plné sluníčka a pohody pro
odpočinek.

Těšíme se na vás.
Za tým učitelů MgA. Leoš Nývlt, 

ředitel školy

Základní umělecká škola Červený Kos-
telec nabízí exkluzivní prostory Kejzla-
rovy vily ke slavnostním příležitostem.

MOŽNOST PRO FOTOGRAFICKÉ, 
FILMAŘSKÉ A STUDIOVÉ PRÁCE
pořádání svatebních obřadů 
prostor pro koncertní využití
prostor ke slavnostnímu setkávání
Bližší informace najdete na 
www.zusck.eu, tel. 603 152 621

Základní umělecká škola 

Střední průmyslová škola
PRVNÍ ROK POD JMÉNEM 
OTTY WICHTERLEHO
Je před námi poslední měsíc školního
roku 2019/2020, roku pod novým ná-
zvem, jemuž dominuje jméno světově
uznávaného českého vědce Otty Wichter-
leho. 

Nový název Střední průmyslová škola
Otty Wichterleho nahradil 1. září 2019
tehdy pouze rok používaný název Střední
škola průmyslová, textilní a polygrafická.
Ta vznikla 1. září 2018 sloučením tří střed-
ních škol Střední průmyslové školy Hronov,
Střední školy propagační tvorby a polygra-
fie Velké Poříčí a Střední školy oděvní, slu-
žeb a ekonomiky Červený Kostelec.  

V rámci Náchodska se naše škola tak
stala největším multioborovým vzděláva-
cím centrem, které nabízí 8 čtyřletých ma-
turitních oborů, 9 tříletých učebních oborů,
9 zkrácených oborů a jako jediná škola
v kraji i 2 nástavbové obory. V obcích Hro-
nov, Červený Kostelec a Velké Poříčí je
škola nejen centrem vzdělávání, ale také
spolutvůrcem společenského života.

Během letošního školního roku škola vy-

hradila 6 termínů na Dny otevřených dveří,
jejichž součástí byly v Červeném Kostelci
i oblíbené módní přehlídky, uspořádala
2 maturitní plesy, lyžařské výcviky, v poly-
grafickém centru ve Velkém Poříčí připra-
vila vzdělávací program pro mateřské školy,
zúčastnila se výstav středních škol v Ná-
chodě, Rychnově n/K, Trutnově, Jičíně
a Hradci Králové, uspořádala pro studenty
několik exkurzí, jako např. na výstavu De-
signblok 2019 v Praze, výstavu X-fair ve
Vídni, návštěvu Osvětimi, návštěvu Kance-
láře prezidenta republiky či prohlídku VUT

v Brně.  S veřejností jsme se potkávali na
vánočních výstavách a trzích v Náchodě,
Hronově, Velkém Poříčí a Meziměstí, „Vý-
stava prací žáků oboru Propagační design“
zdobila prostory kavárny Trees v Červeném
Kostelci. Pro žáky základních a středních
škol probíhaly polytechnické kroužky za-
měřené na elektrotechniku, strojírenství,
modelářství a práci automechanika. 

Jméno školy po celý rok také vzorně repre-
zentovali naši studenti na mnoha soutěžích.
Připomeňme si jen některé z nich. Z celore-
publikové soutěže „Oděv a textil Liberec
2019“ přivezli žáci z Červeného Kostelce
1. místo, stejně tak jako ze soutěže „Mladý
módní tvůrce ČR“ Jihlava. Úspěšní byli žáci
z Velkého Poříčí na „Kadeřnické soutěži“ v Ji-
hlavě či na soutěži „Kalibr cup“ v Lan-
škrouně. Do krajského kola soutěže „T- profi“
se probojoval tým reprezentující hronovskou
školu. Skvělý byl úspěch žáka 3. ročníku
oboru propagační design, který získal 2. místo
v mezinárodní soutěži „Teendesign“ v Plzni.
První místa ovládli naši studenti i na regi-
onální soutěži „Naše galerie“.

Po celou dobu existence školy je jedním
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ŠKOLY
z hlavních cílů zajistit studentům kvalitní
odborný výcvik na moderních strojích a za-
řízeních, se kterými se budou později ve
svém profesním životě setkávat. Perlou
školy je jistě polygrafické centrum ve Vel-
kém Poříčí. V letošním roce byl do něho pro
výuku pořízen nový ofsetový čtyřbarvový
tiskový stroj Heidelberg Printmaster 74-4,
a naše centrum se tak stalo jedním z nejlépe
vybavených v rámci celé České republiky.
Pro výuku problematiky PRŮMYSLU 4.0
byla do hronovské školy pořízena Robo-
tická buňka. Díky ní studenti získávají prak-
tické znalosti z oblasti automatizace.
Studentky oboru Modelářství a návrhářství

oděvů rozšířily svoji zručnost o výuku na
novém moderním vyšívacím stroji japonské
výroby JANOME MB-7. Díky takto ne-
ustále se obnovujícímu technickému vyba-
vení se stávají naši studenti na trhu práce
konkurenceschopnějšími.

Druhé pololetí bylo ve škole pozname-
náno celosvětovou pandemií. Těší nás pocit,
že se naše škola zapojila do boje s ní a pro
myšlenku „Šijeme roušky společně se ško-
lou“ se podařilo získat i mnoho dobrovolníků
z regionu.

Před námi je poslední školní měsíc. Od
pondělí 1. června se rozběhnou závěrečné
zkoušky učebních oborů, 1. a 2. června če-

kají na maturanty didaktické testy a po celý
měsíc budou postupně probíhat na všech
našich školách ústní maturitní zkoušky.
V pondělí 8. června se uskuteční jednotné
přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd. Všem
našim stávajícím i budoucím studentům
přejeme úspěch a DRŽÍME PALCE.

Na závěr bychom rádi jménem vedení
školy poděkovali všem studentům za repre-
zentaci, pedagogům za práci, veřejnosti za
podporu a firmám za spolupráci. Užívejte
sluníčka a prázdninové letní atmosféry.
Moc se těšíme na spolupráci v novém škol-
ním roce.

Markéta Machová, www.spsow.cz 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Červenokostelecká kultura v karanténě
Začátek května byl stále ve znamení ka-
rantény. I když nám již svítá naděje na
postupné rozvolňování, přesto jsme ne-
zaháleli a na náš nový Youtube kanál
Kostelec nás baví přidali další dva počiny
červenokostelecké kultury v karanténě.

Jedním z nich je 1. díl besedy s názvem
Červenokostelecký uličník. V tomto díle
si představíme gastronomická zařízení,

která se ve městě nacházela a nacházejí. Be-
sedu pro vás připravil historik Richard
Švanda ve spolupráci s MKS a Vlastivěd-
ným spolkem Červený Kostelec.

V druhé polovině května jsme ve spolu-
práci s DS NA TAHU zveřejnili veselé mo-
ravské pohádky pro dospělé o lásce, o víně
a životě s názvem O Frankovce a Anděl,
čert a Kača. V této hře uvidíte opět celou

řadu místních herců pod vedením autora
a režiséra Vlastimila Klepáčka. 

Všechny doposud zveřejněné ,,online“
akce naleznete na www.youtube.com po za-
dání Kostelec nás baví a odkazy na ně na-
leznete také na facebooku Kostelec nás baví
nebo na www.mksck.cz.

Pohodlně se usaďte a můžete začít sle-
dovat i červenokosteleckou kulturu online. 

Mezinárodní folklorní festival 2020?
V minulých letech jsme vás pravidelně již
nějaký čas zásobovali novinkami z pří-
prav na mezinárodní folklorní festival.
Letos trochu opožděně, ale to asi všichni
chápete…

Jelikož se z pochopitelných důvodů množí
dotazy na to, zda festival bude, či nebude,
rozhodli jsme se nastínit naši představu, která
se za poslední týdny několikrát měnila.

V prvé řadě vás chceme ujistit, že máme
obrovský respekt k historické tradici celého
festivalu, stejně tak i ke zdraví nás všech.
Velmi rádi bychom šli cestou, kterou máme

v původním plánu a na které jsme již něko-
lik měsíců pilně pracovali. Je nám však
jasné, že původní plán za uplynulé týdny
dostal velké trhliny a je nemožné ho zreali-
zovat. Mezinárodní účast souborů bude mi-
nimální nebo spíše nereálná. Víme, že letos
nebudeme trhat divácké rekordy jako
v předchozích letech. 

V tuto chvíli pracujeme na několika scéná-
řích. Jedním z nich je, že se festival zkrátí
a bude založen na tuzemských souborech.
V závislosti na náladě ve společnosti a aktu-
ální epidemické i ekonomické situaci festival

uspořádáme v přírodním areálu u Divadla J.
K. Tyla, nebo pouze v Divadle J. K. Tyla s on-
line přenosem do pohodlí vašeho domova.

Věřte, že v současné době je nadlidské
cokoli detailně plánovat, protože se situace
mnohdy mění ze dne na den, ale jedno víme
zcela jistě. Uděláme vše, co bude v našich
možnostech, silách a čím neohrozíme vaše
zdraví, abychom vám mohli přinést pří-
jemný kulturní zážitek. 

Za celý organizátorský tým se těším na
setkání s vámi...

Tomáš Šimek, ředitel

Festival Dny evropského filmu opět v Červeném Kostelci, ten-
tokrát s předpremiérou filmu Pinocchio
Úterý 23. června od 17 hodin – kino Luník
Již 27. rokem nabízí Dny evropského filmu to nejzajímavější
ze současné evropské kinematografie. Tentokrát se nám termí-
nově posunul až na červen a vzhledem k současným omezením
vám přineseme pouze jeden vydařený snímek. Na druhou
stranu se však můžete v rámci ČR těšit na předpremiéru, kte-
rou si užijí i děti. Jedná se totiž o pohádku Pinocchio.

Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako
vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina
a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet na-
pínavých dobrodružství. Jednoho dne je podveden, unesen a honí

ho bandité tajemným světem
plným neuvěřitelných nestvůr –
z břicha obří ryby se přes zemi
hraček dostane až na pole zá-
zraků. Podaří se Pinocchiovi
uniknout a splnit si svůj sen stát
se opravdickým klukem?

Vstupenky v předprodeji
v IC Červený Kostelec, na po-
kladně kina nebo na www.ki-
nolunik.cz.
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Důležité upozornění
I v červnovém vydání zpravodaje si vám
dovolujeme předložit přehledný seznam
akcí, které jsme přesunuli či zrušili.
Může se stát, že se tento předběžný pře-
hled ještě změní, prosíme proto o trpěli-
vost. Moc vám děkujeme. 

Situaci nadále bedlivě monitorujeme
a budeme vás detailně informovat na inter-
netových stránkách www.mksck.cz, facebo-
oku 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. 
Současný stav: 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.
Současný stav: 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.
Současný stav: přesunuto na neurčito,
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 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.
Současný stav: přesunuto na 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.
Současný stav: 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.

S úsměvem nepilota 
Původní termín: sobota 25. 4.
Současný stav: přesunuto na 18. 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.

Marco Cinelli a Danny del Toro
Původní termín: pátek 8. 5.
Současný stav: přesunuto na středu 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 těšíme se na
vaši návštěvu v Divadle J. K. Tyla.
Vaše MKS

Začátkem června vychází jubilejní 60. vydání 
vlastivědného sborníku Rodným krajem

Je velmi potěšující, že je v našem kraji
tolik autorů, kteří ve svém volném čase
píší články, aby tak ostatní milovníky
zdejší přírody a historie upozornili na
další pozoruhodné památky či lidské
osudy. Díky nim Rodný kraj může mít
dvojité kulatiny: 30 let od obnovení svého
vydávání po pádu komunismu a 60. číslo,
které je opět bohaté na hodnotné články.

Ačkoliv slavíme jubileum, aktuální sbor-
ník začíná hezkou vzpomínkou prof. Zdeňka
Jiráska na prof. Vladimíra Wolfa, který nás
na konci minulého roku nečekaně opustil.
Prof. Wolf byl dlouholetým členem redakční
rady sborníku a vždy se snažil, aby každé
číslo bylo po obsahové stránce na vysoké
úrovni, ale zároveň čtenářsky atraktivní.
I autor těchto řádek se hlásí mezi jeho žáky

a za mnohé cenné zkušenosti mu vděčí.
Tématem, které je zastoupeno (a to zcela

přirozeně) v obsahu nejvíce, je osobnost Bo-
ženy Němcové. Za pročtení jistě stojí stať
Kláry Lukášové o Josefu Němcovi, který vždy
byl poněkud ve stínu své slavné manželky.

Dalším významným výročím je 90 let od
úmrtí Aloise Jiráska a stejný počet uskuteč-
něných ročníků divadelního festivalu Jirá-
skův Hronov. V souvislosti právě s Jirás-
kovými posledními dny a okolnostmi jeho
pohřbu napsal zajímavý článek Aleš Fetters.
Pro nás Kostelečany může stát za pozornost
text Lidmily Kubinové o Jindřichu Freiwal-
dovi - hronovském architektu, který vypro-
jektoval nejen hronovské Jiráskovo divadlo,
od jehož otevření uplyne také 90 let, ale
rovněž budovu červenokostelecké městské

spořitelny (dnes budova MÚ).
Kostelecké patrioty jistě potěší i rozhovor

s dlouholetým spolupracovníkem Rodného
kraje a redaktorem Červenokosteleckého
zpravodaje Oldřichem Nermuťem. Milov-
níky přírody zaujme článek Jana Moravce
o pseudokrasových jeskyních na Broumov-
sku a někdo se možná nalezne i na fotografii
hasičské jednotky kostelecké Tepny, o které
píše Karel Nývlt.

Velkou proměnou prochází i dětská pří-
loha, a to díky jejímu originálnímu výtvar-
nému zpracování od Martiny Klapperové.
Věřím, že se bude dětem líbit.

To vše a samozřejmě ještě mnohem více
obsahuje jubilejní 60. vydání Rodného
kraje - ideální čtení pro letní dny.

Vojtěch Kábrt

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
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V Domku Boženy Němcové začíná sezona
S postupným uvolňováním od 2. 6. oteví-
ráme i Domek Boženy Němcové. V letoš-
ním roce, kdy si připomínáme 200. výročí
narození Boženy Němcové, jsme pro náv-
štěvníky připravili několik novinek.

Jak jste jistě zaznamenali, Domek Bo-
ženy Němcové prošel částečnou rekon-
strukcí. Za bedlivého dohledu památkářů
byla odkryta zajímavá dobová výmalba
v místnosti, kde žila Božena Němcová.
Dále se realizovala výměna dlažby v dolní
chodbě, výměna vypínačů, nátěry interiéro-
vých dveří apod. 

Ve spolupráci s vlastivědným spolkem
jsme připravili novou sezonní expozici s ná-
zvem Josef Němec a jeho svět. Výstava je
plně věnovaná Josefu Němcovi a pohraniční
stráži.

V současné době také dokončujeme pří-
pravu na nové vydání knihy Chudí lidé,
která bude doplněná o zajímavé komentáře
a fotografie. 

Domek Boženy Němcové můžete navští-
vit od úterý do neděle vždy od 10:00 do
16:00. Vstupné do Domku Boženy Něm-
cové je 40 Kč dospělí, 20 Kč děti.

Jak se žilo za našich babiček a dědečků
13. června od 10 do 12 hodin
Domek Boženy Němcové

Aktivity pro děti a dospělé (úklid domku,
zahrady, ruční práce).

Vernisáž sezonní výstavy Josef Němec 
a jeho svět a křest knihy Chudí lidé
18. června od 16 hodin
Domek Boženy Němcové 

Slavnostní vernisáž nové výstavy věno-
vané Josefu Němcovi a křest nově vydané
knihy Chudí lidé.

KALENDÁRIUM AKCÍ

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

BRAMBORÁČKOVÉ HODY
Pátek 12. června 2020
v 18 hod.
Vzhledem k aktuální
situaci bude nutná 
rezervace 
na tel. 605 180 876

Kulturní Olešnice
Olešnice není jen pouhou administrativní součástí Červeného
Kostelce, ale v poslední době také místem, kde se pěstuje ves-
nická kultura. Dokladem toho jsou četná vystoupení zdejších
ochotníků nebo v kraji ojedinělé posvícenské pondělí a konečně
také festival Olešenské kulturní léto.
Pokud se nezhorší epidemiologické podmínky v naší republice, měl
by se koncem července ve festival parku za místní sokolovnou
uskutečnit již jeho sedmý ročník. Na to, že festival vzniká na koleně
za minimálních nákladů, je to solidní úspěch, který napovídá, že
v Olešnici a okolí je o vesnickou kulturu, která si nedělá nějaké vy-
soké umělecké ambice, odpovídající zájem.
Smyslem akce je, aby byl důvod se uprostřed léta, kdy čas může
běžet o něco pomaleji, zastavit a posílit vzájemné sousedské vazby.
Snad vás budeme moci v příštím vydání zpravodaje již oficiálně
pozvat k nám do Olešnice.
Za pořádající kočovnou hereckou společnost Olšany Vojtěch Kábrt

RYBÍ HODY
12. – 14. června 2020
Přijďte ochutnat speciality z mořských i sladkovodních rybek.

NANOVOR NA MALTĚ – OTEVÍRÁNÍ LÉTA
26. června 2020
Zábava k poslechu i tanci začíná ve 20 hodin.

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

FA BAND - hudební pátek
5. 6. od 19.00 hod.
Studentsko-pedagogický band, který k nám přinese swingovou ná-
ladu. Mladí a talentovaní muzikanti ze Základní umělecké školy
Náchod se svými pedagogy a letní posezení na zahrádce naší ka-
várny. Nezní to lákavě? Vstupné do klobouku.
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel. 491 520 334

KOMPATNÍ RISK – hudební pátek
12. 6. od 19.00 hod.
Hudební večer v naší zahradě plný funky songů, evergreenů, vlastní
tvorby a hudebních improvizací. Kompaktní a riskující trio milující
hudbu, zpěv a humor. Jejich repertoár zahrnuje známé i neznámé,
české i anglické, muzikálové i klubové a vlastní písně v klidovém
i energickém podání. Zpěvačky a herečky, které přivezou dobrou
náladu a originální přístup k publiku. To je Kompaktní risk z Os-
travy. Vstupné 120,- Kč
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel. 491 520 334

DAVID FIEDLER & STANDA VÍT - hudební pátek
19. 6. od 19.00 hod.
Zpěvák/kytarista David Fiedler a perkusista/bubeník Standa Vít

hrají energickou směsici jazzu, blues, popu, folku a latinskoame-
rické hudby. Oba jsou absolventy konzervatoří a mají za pasem ši-
rokou řádku projektů na české i zahraniční hudební scéně (United
Flavour, Mario Bihari, Ewa Farna, Jan Vančura ad.)
Vstupné 160,-
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel. 491 520 334

DAN BÁRTA - ROBERT BALZAR TRIO
27. 6. sobota 19.00 hod.

Zpěváka, který se stal jednou
z legend české hudební scény,
není třeba představovat. Ve
společnosti vynikajících hu-
debníků jej uslyšíme a uvidíme
na terase zahradní kavárny,
která jistě dodá celé atmosféře
ještě větší punc. Dan Bárta je
opravdu jen jeden!
Vstupenky na www.kupvstu-
penku.cz

Restaurace Na Maltě Zahradní kavárna Trees

Restaurace na Bohdašíně

Společnost Olšany Olešnice
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KINO LUNÍK 3D

Kino Luník opět otevřeno!
V souladu s postupným rozvolňováním opatření jsme v průběhu
května znovu otevřeli kino Luník. Návštěva kina se zatím ne-
obejde bez určitých hygienických omezení, která však zaručí ma-
ximální bezpečí pro návštěvníky.

Mezi hlavní omezení patří sezení po dvou s vymezenými volnými
sedačkami a řadami mezi jednotlivými diváky. Na webu www.kino-
lunik.cz lze zakoupit vstupenky na tato vyhrazená sedadla. Při ná-
kupu online preferujeme platbu kartou. Prosíme diváky o udržování
minimálních 2metrových rozestupů ve frontách u pokladny a v celém

prostoru foyer multikina vyjma partnerů a rodinných příslušníků.
Dále prosíme, aby si každý návštěvník při vstupu do kina vydezin-
fikoval ruce připravenou dezinfekcí a měl nasazenou roušku nebo
jinou ochranu dýchacích cest. Dbejte prosím pokynů pracovníků
kina, děkujeme.

Výše uvedené informace jsou platné v době uzávěrky zpravodaje,
aktuální situaci vždy naleznete na www.kinolunik.cz nebo na Face-
booku Kino Luník. Aktuální program kina naleznete vždy na
webu www.kinolunik.cz.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. 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.

Městské kulturní středisko

SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Vážení příznivci volejbalu, jsme moc rádi, že můžeme opět od
18. května na kurtech naplno trénovat. 

Máme pro vás parádní novinu – v Červeném Kostelci se bude
hrát I. liga žen! Jedná se o druhou nejvyšší volejbalovou soutěž
v České republice, to znamená historicky nejvyšší soutěž, která se
kdy v Červeném Kostelci hrála. Věříme, že naše holky přijdete
v nové soutěži pořádně podpořit. 

Muži A do nové sezony nastoupí po roce opět v Krajském pře-
boru I. třídy v Pardubickém kraji. I oni se těší na vaši podporu.

Díky rozvolnění opatření můžeme také oficiálně oznámit, že
naše úspěšné Letní příměstské tábory se uskuteční, tudíž se na
děti opět budeme těšit v červenci a srpnu.

V neposlední řadě bychom vás rádi touto cestou pozvali na tra-
diční nohejbalový turnaj, který proběhne 20. června (pozvánka
je na webu a facebooku).

Pro bližší informace o výše zmíněném nás sledujte na sociálních
sítích (FB Volejbal Červený Kostelec, instagram @kosteleckyvo-
lejbal) a na webu www.volejblack.cz.

Bavíme se sportemTJ Sokol Lhota
Příměstský tábor
Ani letos nezapomínáme na naše nejmenší děti, které se budou
moci v srpnu zapojit do táborů vycházejících z principů pro-
jektu Děti na startu.
Termín: 3.-7. srpna 2020 a 10.-14. srpna 2020. Věk 6-15 let.
Kapacita kempů je letos 30 dětí na turnus. Cena: 1000 Kč/turnus.
Garantujeme vám, že na týden s námi děti jen tak nezapomenou! 
Přihlášky a další informace najdete na www.sokollhotack.cz.

Příměstský tábor - bavíme se sportem
Areál házené Červený Kostelec

Termíny tábora: 
13.- 17. 7., 20.- 24. 7., 27.-31. 7. 2020
3.-7. 8., 10.-14. 8., 17.-21. 8. 2020
Tábor je určen pro děti od 4 do 10 let. Cena 800,- Kč.
Přihlášky na: https://bavimesesportem.webooker.eu
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SPORT

Tenis
Rekonstrukce kurtů 4–6 je u konce
Oprava kurtů u parku A. B. Svojsíka, největší investice oddílu
za šedesát let jeho existence, je u konce. Jarní část prací skon-
čila ve čtvrtek 23. dubna, kdy byly také p. Jaromírem Siberou
ml., zástupcem firmy Sibera system s. r. o., kurty předány do
užívání. Celková částka za rekonstrukci činí 1 452 000 Kč (vč.
DPH) a financuje ji celou TJ Červený Kostelec, z. s.

Rekonstrukce se skládala ze dvou částí: na podzim 2019 byla
ihned po odsouhlasení výkonným výborem TJ během cca 10 dní
položena patentní deska firmy Sibera system s. r. o., na jaře 2020
byly práce dokončeny během týdne, kdy na patentní desku byla na-
vrstvena antuka a položeny byly umělé lajny. V rámci rekonstrukce
se v. v. tenisového oddílu rozhodl zbořit nepříliš využívanou zeď
a na jejím místě postavit sedmý, singlový kurt. Celé akci ještě před-
cházela oprava zavlažovacího systému, kterou zaplatilo město Čer-
vený Kostelec.

Tenisový oddíl tímto děkuje jak TJ, tak městu Červený Kostelec
za vstřícnost při vyjednávání podmínek. Dále tenisový oddíl děkuje
za výpomoc s těžkým materiálem pracovníkům odboru místního
hospodářství MěÚ Červený Kostelec a firmě Green4plan, která te-
nisovému oddílu spravuje zavlažovací systémy, za promptnost při
řešení problémů. Děkujeme také za shovívavost všem chodcům
a cyklistům v parku A. B. Svojsíka, kterým znepříjemňovala jejich
pobyt v parku uložená škvára. A samozřejmě také díky všem, kteří
se na pracích kolem rekonstrukce podíleli svými brigádnickými ho-
dinami!

Soutěže družstev letos ve zkráceném režimu
Vypadalo to, že si letos soutěže nezahrajeme, ale nakonec –
k radosti všech členů oddílu – Český tenisový svaz sezonu zor-
ganizoval. 

Vzhledem ke koronavirové situaci se však bude hrát zkráceně:
na pouhá tři mistrovská utkání, a to pavoukovým systémem do ko-
nečného umístění. Znám je tedy pouze los prvních kol a termíny
všech tří duelů. 

Termíny utkání:
6. a 7. 6., 20. a 21. 6., 27. a 28. 6.

Los: 
Dospělí A – krajská soutěž 1. třída
6. 6. od 9 hod. – doma proti TENIS-CENTRUM DTJ HK E 

Dospělí B – krajská soutěž 2. třída
6. 6. od 9 hod. – venku proti TJ Sparta Úpice

Dospělí C – krajská soutěž 2. třída
6. 6. od 9 hod. – venku proti TK Česká Skalice

Dorost – krajská soutěž 1. třída
7. 6. od 9 hod. – doma proti TK Eden 

Starší žáci – krajský přebor
6. 6. od 9 hod. – venku proti TK Dynamo Hradec Králové

Mladší žáci A – krajský přebor
7. 6. od 9 hod. – doma proti Sokolu Smiřice

Mladší žáci B – krajská soutěž 1. třída
7. 6. od 9 hod. – venku proti TENIS-CENTRUM DTJ HK E

Svou plnou sezonu tak sehrají pouze naši veteráni.
Veteráni – okresní přebor nad 55 let
6. 6. – Bukovice (doma)
13. 6. – Úpice (doma)
20. 6. – Malé Svatoňovice (doma)
27. 6. – Nahořany (doma)

Za výkonný výbor tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Kupon na hodinu zdarma na tenisových kurtech
Vedení tenisového oddílu si dovoluje vás pozvat na tenisové
kurty a nabízí vám možnost vyzkoušet si tenisovou hru zdarma.
Pro hodinovou hru na našich dvorcích vystřihněte ze zpravodaje
tuto část článku a zarezervujte si min. 24 hod. předem kurt na tel.
čísle 734 313 590 (předseda) prostřednictvím SMS. Míče i rakety
vám můžeme zapůjčit. Tato akce končí 30. června 2020.

Těšíme se na vás
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KLADSKÉ POMEZÍ

Vydejte se na cesty s Toulavým baťohem

Přemýšlíte nad tím, kam se vypravit na
výlet s vašimi dětmi? Toulavý baťoh má
pro vás pestrou nabídku tipů na výlety,
během kterých můžete zábavnou formou
poznávat krásy Kladského pomezí. Ale to
zdaleka není vše. Zapojit se můžete i do
cestovatelské hry o hodnotné ceny, která
v letošním roce přináší několik novinek. 

Základním materiálem je ilustrovaná
mapa Kladského pomezí, která vám po-
slouží jako zdroj inspirace, ale také jako
herní list. Právě do ní totiž budete sbírat ra-
zítka, která získáte na jednotlivých výdej-
ních místech. Pokud nasbíráte pět různých
razítek, můžete se vydat do některého z in-
formačních center našeho regionu, kde zí-
skáte malou pozornost. Nově jsme pro vás
připravili odměny v podobě balzámu na rty
nebo píšťalky s logem Toulavého baťohu.
Pokud vyplníte i registrační formulář, bu-
dete zařazeni do slosování o hodnotné ceny. 

Vyhlášení výherců soutěže proběhne
v říjnu roku 2021, což je další novinkou
oproti předchozím ročníkům. Pokud se vám
nepodaří nasbírat pět razítek letos, můžete
si mapu schovat a pokračovat v roce násle-
dujícím, a to až do konce září. A na jaké
ceny se můžete těšit? Tou hlavní je týdenní

pobyt v kempu Brodský pro čtyřčlennou ro-
dinu včetně zapůjčení koloběžek. Dále mů-
žete hrát o rodinný víkendový pobyt v hote-
lu Rajská zahrada s volným vstupem do ho-
telového wellness, víkendový pobyt na
farmě Wenet pro 2 osoby, zážitkový den
v Adršpachu, rodinnou vstupenku do pod-
zemního města Osówka či rodinnou vstu-
penku do pevnosti Josefov. 

Tištěnou mapu si budete moci vyzved-

nout v informačních centrech na konci
června. Více informací, tipů na výlety, za-
jímavostí i zábavy naleznete na webu
www.toulavybatoh.cz. Tak co, už máte sba-
leno? My ano. 

Markéta Venclová

Od konce května opět jezdí oblíbené cyklobusy!
Pružně reagujeme na situaci týkající se uvolňování vládních
opatření a máme pro vás dobrou zprávu. 

Již 30. května se rozjela linka cyklobusů z Hradce Králové přes
Náchod, Polici nad Metují, Teplice nad Metují a Trutnov až na Po-
mezní boudy. Z důvodu uzavírky mezi Teplicemi a Adršpachem
nebude linka zajíždět do Adršpachu. Mapa s cyklovýlety bude
k dispozici v IC koncem června. Jízdní řád najdete na www.klad-
skepomezi.cz/aktivity/cyklistika. Na této stránce najdete i další in-
formace pro cykloturisty. 

Markéta Venclová
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NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

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

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

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

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

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

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

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

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

TAXI–KRIZ.CZ, 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

Prodej a štípání palivového dřeva
Nabízíme palivové dřevo štípané v délkách 25-60 cm dle 

dohody. Dále nabízíme možnost štípání vašeho dřeva u vás
nebo přímo v lese do max. průměru kmene 45 cm. 

Kapacita vleku až 20 prms. Telefon 736 731 451

KOMÍNY CINKE
Frézování, vložkování, stavba nových komínu a jiné…

Náchodská 200, Červený Kostelec
Telefon:  775 725989 www.kominycinke.cz

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.

Rámování obrazů a služby
Nástěnné dekorace, fotoobrazy, výroba fototapet na míru.

Úpravy a změny vašeho stávající interiéru / konzultace, pora-
denství a návrhy. Červený Kostelec v Sokolská ulice. 

Otevřeno Po, St, Pá:  9.00 - 16.00 hod.
Individuální požadavky na tel. 605 284 769, www.monetart.cz

Pedikúra Klímová
Provádím suchou, mokrou i kombinovanou pedikúru. 

Tel. 728 513 946,491 465 959

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

kosmetika, depilace, lash lifting, dárkové poukazy.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Monika Rudolfová: Březový háj v Krkonoších                                               Eva Kubrová: Nájemníci na balkoně

Jan Kutílek: Hnízdění                                                                    Jan Kutílek: Oprava střechy na Větrníku

Libor Černohorský: Krčmařík Libor Černohorský: Západ slunce na Čermáku

Vlasta Hrnková: Zámek                                                                            Vlasta Hrnková: Sviť, sluníčko

Červený Kostelec 100× jinak
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