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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na nově zrekonstruovanou vilu se přišli podívat i potomci Břetislava Kafky, kteří zavzpomínali na dobu, kdy tam bydleli.

Moderní vnitřní prostory budou sloužit pro potřeby pečovatelské služby a klientům denního stacionáře. Foto: Jiří Mach

Léto v nově zrekonstruovaném Domku Boženy Němcové začalo 18. června vernisáží výstavy JOSEF NĚMEC A JEHO SVĚT.

Při té příležitosti byla pokřtěna také nově vydaná kniha “Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci”. Foto: Oldřich Nermuť
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Nové jízdenky 
senior taxi

Na konci roku 2019 byl znovu zahájen
provoz senior taxi a těm, kteří splnili
požadavky pro jeho využívání, byly vy-
dány tzv. jízdenky. 

Jejich počet odpovídal maximálnímu
počtu jízd za půl roku. Jízdenky z 1. polo-
letí je možné používat i nadále až do
konce roku 2020.

Ti, kteří je již spotřebovali, se mohou
přihlásit na sociálním odboru městského
úřadu a požádat o nové. Doporučuji nej-
dříve telefonickou nebo e-mailovou do-
mluvu, protože je nutné poukázky
vytisknout.  Jejich výdej na počkání není
možný.

Tel: 491 467 517 nebo 734 851 960
E-mail: tosovsky@mestock.cz

Michal Tošovský, sociální odbor

Královéhradecký kraj plánuje další výzvu "Kotlíkových dotací"
Královéhradecký kraj bude od 2. září 2020 opět přijímat žádosti o dotace na výměnu 

nevyhovujícího zdroje vytápění. O dotace bude moci zažádat 1800 domácností. 
Bude k dispozici bezmála 42 milionů korun.

Výzva k podání žádosti bude zveřejněna od 1. července 2020 na úřední desce 
Královéhradeckého kraje.

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou prázdninové

dvojčíslo našeho zpravodaje, ve kterém
vám přináším informace týkající se aktuál-
ního dění v našem městě.

Opět si vás dovoluji informovat o pří-
pravě některých investičních akcí. Začnu od
prostředku, tedy od náměstí. 30. června byla
lhůta pro podávání nabídek v rámci výbě-
rového řízení na zhotovitele projektové do-
kumentace dočasných úprav náměstí, letos
a v průběhu zimy bychom rádi tuto rekon-
strukci připravili k realizaci. 

Dalším rozpracovaným projektem je re-
vitalizace parku A. B. Svojsíka. Společnost
Terra Florida zapracovala naše poslední při-
pomínky a projekt se blíží do finální po-
doby a dokumentace bude na podzim
předána. Dalším projektem, který bude brzy
dokončen, je dokumentace pro úpravu ve-
řejného prostranství mezi školami. Na
sklonku měsíce června jsme absolvovali
schůzku s dodavatelem dokumentace a do-
kumentace pro zhotovení bude v srpnu do-
končena a předána. V srpnu také budeme
pokračovat v architektonické soutěži o ná-
vrh tělocvičny mezi základní a střední ško-
lou. Budeme vybírat z pěti návrhů a o vý-
sledku soutěže vás následně budeme infor-
movat. Dále rozjíždíme zadání studie
kempu Brodský a studie revitalizace pros-
toru sídliště v ulici Generála Kratochvíla. 

Děkuji vám všem, kteří jste se vyjádřili
v anketě, za váš čas a úsilí věnované tomuto
městem připravenému dotazníku. Budeme
hledat to nejvhodnější řešení hlavně pro
vás, kteří na sídlišti žijete a trávíte zde nej-
více času. Také jednáme se Správou želez-
nic ohledně řešení zanedbaného prostoru
u vlakového nádraží. Byl bych rád, aby-
chom v tomto prostoru našli vhodné řešení,
aby tato pomyslná brána do města byla důs-
tojným prostorem. 

Na autobusovém nádraží děláme pouze
dílčí vylepšení týkající se mobiliáře a ze-
leně. Tento prostor a prostor náměstí bude
analyzován v dopravní studii, která bude do-
dána v letních měsících a bude sloužit jako
podklad pro budoucí koncepční řešení do-
pravy a uspořádání centra města, například
pomocí ideové architektonické soutěže.
Dále připojuji aktuální informaci k pro-

jektu fotbalového zázemí. Zastupitelstvo
královéhradeckého kraje rozhodlo o poskyt-
nutí dotace ve výši 3 miliony korun na tento
projekt. Děkuji tímto zastupitelům Králové-
hradeckého kraje za podporu této investice.

Dále mi dovolte, abych krátce upozornil
na probíhající investice a opravy. Rekon-
strukce Jiráskovy ulice běží dle předpo-
kladu, chodník v úseku obalovna – devět
křížů je dokončen. Dále bude následovat
oprava chodníku v ulici 5. května od Jána
po ulici Školní a chodník u Daliborky. Také
bychom rádi opravili další místní komuni-
kace za podpory dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj v oblasti Mstětín. Státní po-
zemkový úřad bude v rámci schválených
pozemkových úprav v katastrálním území
Stolín budovat cestu od Galčeku směrem na
Náchodec a do Stolína, včetně řešení od-
vodu srážkových vod. 

Také probíhá úprava zahrady za knihov-
nou a jsem rád, že se tento projekt posunul
ve své realizaci. Pokračujeme v úpravách
Domku Boženy Němcové, na provedené
opravy bude navazovat úprava vstupní
místnosti kupeckého krámku dle návrhu
ateliéru architektů RCNKSK. 

Dále rozbíháme přípravu strategického
plánu města na další osmileté období a do-
voluji si vás tímto požádat o vaši aktivitu
a zapojení se do participační části přípravy
tohoto dokumentu.

Děkuji tímto všem radním, členům ko-
misí rady, pracovníkům úřadu a městskému
architektovi za práci při přípravě investic
a oprav. Máme toho naplánováno hodně
a jsem rád, že se nám krok za krokem daří
tento ambiciózní plán postupně plnit. 

V červnu jsme v rámci druhé výzvy pod-
pořili částkou přesahující 130 tisíc korun
veřejně prospěšné akce a projekty červeno-
kosteleckých spolků. V zářijovém zpravo-
daji vám předložíme podrobný přehled
poskytnutých dotací z městského dotačního
programu za rok 2020. 

Samozřejmě sledujeme aktuální finanční
situaci, již dvakrát tuto problematiku řešil
finanční výbor a je naší maximální snahou
získat na připravené projekty finanční pro-
středky z dotací. Snažíme se posilovat názor
podporující rozvoj regionálních ekonomik
pomocí investic měst a obcí finančně pod-

porovaných státem.
Dovolte mi, abych vám všem poděkoval

za to, jak třídíte odpady. Naše město se opět
po dvou letech umístilo na stupních vítězů
v projektu Královéhradeckého kraje a spo-
lečnosti EKO-KOM a.s.  „Čistá obec
2019“, tentokrát na druhém místě v katego-
rii obcí nad 2 000 obyvatel.

V závěru mi dovolte, abych vám popřál
hezké léto a pozval vás na celou řadu kul-
turních akcí pořádaných městským kultur-
ním střediskem. Samozřejmě vás srdečně
zvu i na folklorní festival, který bude letos
návratem ke kořenům hlavně s českými
a slovenskými soubory.

S úctou
Rostislav Petrák, starosta
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Všichni členové osadních výborů a komisí rady města se mohli
začít setkávat. 

Proběhlo přidělení volných zrekonstruovaných městských bytů
novým žadatelům, byly projednány žádosti k návrhům dopravních
řešení problémových míst a dočkaly se k posouzení i různé žádosti
o pronájmy, koupě a prodeje pozemků. Je již samozřejmostí, že zá-
pisy z těchto jednání najdete na městském webu. Vše již začíná
fungovat jako dřív. Do ulic a restaurací se navrací život a proběhla
řada společenských akcí. Poznali jsme, jak je naše společnost
křehká, jak jsou naše některé hmotné jistoty zranitelné. Přeji nám
všem pohodové léto a bezproblémový návrat k normálnímu životu. 

Jiří Regner, místostarosta

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 31. 7. 2020.
Kontakt: e-mail: petra.krejsova@mestock.cz, SMS: 602 239 356
tel.: 491 467 527

Petra Krejsová, referentka správního odboru

Život se navrací k normálu VÝZVA pro rodiče dětí 
narozených v měsících leden
až květen 2020

Rekonstrukce silnice III/5672 - Jiráskova ulice, H. Kostelec

Práce na rekonstrukci komunikace i přes deštivé počasí v první
polovině měsíce června zdárně pokračují. 

V I. etapě je již dokončena výměna vodovodu a splaškové ka-
nalizace včetně domovních přípojek. Od křižovatky s I/14 po ulici
Řehákovu jsou prováděny podkladní konstrukční vrstvy vozovky,
silniční i zahradní obrubníky a trasy optických kabelů, veřejného
osvětlení včetně osazování sloupů. Ve II. etapě je dokončena vý-
měna vodovodu. Dále je realizována dešťová kanalizace včetně

podzemní retenční nádrže o průměru 1,2 m a délce cca 140 m. Tato
retenční nádrž si vyžádala původně neplánovanou přeložku STL
plynovodu. Souběžně se realizují i přípojky dešťové a splaškové
kanalizace, příprava zemní pláně a zhotovení podkladních vrstev
ze štěrkodrti. V prázdninových měsících se stavba posune do III.
etapy - úsek kolem ZŠ v Horním Kostelci. Aktuální změny vám
budeme poskytovat pomocí mobilního rozhlasu v sekci dopravních
informací.

Chodník obalovna - Devět Křížů
V měsíci červnu také "vyrostl" zbrusu
nový chodník propojující autobusovou
zastávku před obalovnou s chodníkem
u Devíti Křížů. 

Tento cca 300 m dlouhý a 2 m široký
chodník ze zámkové dlažby a s novým ve-
řejným osvětlením bude zcela jistě dobře
sloužit k bezpečnému pohybu chodců podél
velice frekventované silnice I. třídy I/14.

Děkujeme řidičům za ohleduplnost a to-
leranci při opatrném projíždění stavbou.

Výměna vodovodu nad železničním přejezdem 
v ulici 17. listopadu ve Lhotě
Výměna zhruba 100m úseku původního vodovodu z roku 1930
včetně osazení obrubníků, předláždění chodníku a obnovy as-
faltových vrstev byla zdárně dokončena.

Poslední dvě uvedené stavby předcházely obnově živičného

krytu od křižovatky u Jána po konec okresu u Devíti Křížů.  Tuto
stavbu plánuje Ředitelství silnic a dálnic na období červenec -
říjen letošního roku.      

Pavel Matyska, odbor rozvoje města



Město Č. Kostelec provozuje sběrný dvůr
odpadů pro odkládání a shromažďování
komunálních odpadů od svých občanů. 

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

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora
nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad, který do
sběrného dvora nepatří. Seznam všech sbí-
raných odpadů je zveřejněn na tabuli na
vjezdové bráně do dvora a na internetu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům Č. Kos-
telce. Není určen podnikatelům a právnickým
osobám. Na vybudování dvora odpadů byla
poskytnuta podpora z Operačního programu
Životní prostředí Fondů Evropské unie. 

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

Štěpán Křeček
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Sběrný dvůr odpadů v Č. Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na červenec/srpen
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 

Zavřeno v pondělí 6. 7. 2020 –
státní svátek a v týdnu 

od pondělí 27. 7. 2020 do soboty
1. 8. 2020 – dovolené.

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

Stomatologická služba

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

4. 7. a 5. 7. MDDr. Michal Jánský, Nemastova 1919, Náchod -
Branka, 702 125 554
6. 7. MUDr. Simona Ságlová Ph.D., ZŠ Malecí, Nové Město nad
Metují, 491 520 373
11. 7. a 12. 7. MDDr. Lucie Škodová Třísková, Krásnohorské 672,
Náchod, 737 449 355
18. 7. a 19. 7. MUDr. Miroslava Jirmanová, Komenského 48, Nové
Město nad Metují,491 472 947

25. 7. a 26. 7. MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10, Nové
Město nad Metují, 491 472 721
1. 8. a 2. 8. MDDr. Martin Kyselý, Rokolská 123, Nový Hrádek
495 217 195
8. 8. a 9. 8. MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407, Náchod
491 427 603
15. 8. a 16. 8. MUDr. Anna Klikarová, Náměstí ČSA 69, Hronov
491 482 700
22. 8. a 23.8. MUDr. Jana Malíková, Denisovo nábřeží 665, 
Náchod, 491 428 885
29. 8. a 30. 8. Eva Lucyna Perez-Cruz (Dentator s.r.o.), Karlovo
nám. 179, Náchod (budova České spořitelny), 48 792 833 635

Rozpis služeb

Notářka
Úřední  dny konané notářkou 
JUDr. Helenou Součkovou v sídle MěÚ
v Červeném Kostelci 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

Nabídka zaměstnání
Benet v.o.s.  Červený Kostelec přijme 
pracovníka na obsluhu pletacích strojů, nástup možný ihned.
Práce pletaře, pletařky a další práce spojené s výrobou ponožek
ve dvousměnném provozu. Požadavky: zručnost, dobrý zrak.
Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraznou
slevou, možnost placených přesčasů.
Kontakt: Luboš Beneš tel: 602 245 971, benesl@benet-ponozky.cz 
www.benet-ponozky.cz

Elmertex k.s., Velké Poříčí přijme
operátora textilní výroby – ve třísměnném provozu.
Nabízíme práci v menším kolektivu, mzdu odpovídající vykoná-
vané práci a znalostem, stravenky a pololetní bonusy, čas na zapra-
cování. Požadujeme základní vzdělání, zájem o práci a snahu učit
se novým věcem. 
Životopis zašlete na: info@elmertex.cz, telefon: 491 482 389

Pension a restaurace Radvanice hledá 
kuchaře. 
Do našeho pensionu s kapacitou 90 lůžek a celoročním provozem
hledáme pracovníka na pozici kuchař.
Směny týden a týden volno, hotovky, minutky, pizzy. 
Možnost ubytování, přátelský kolektiv. 
Nástup možný od června 2020. Více info na tel. 603 427 884.
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HISTORIE

Muzejní depozitář

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

Motto: Krásní lidé jsou hříčkou přírody,
ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.

Magdalena Čudová - Novotná, babička Bo-
ženy Němcové, se narodila v Křovicích u Dob-
rušky, v opočenském panství, před 250 lety. 

V literatuře historiků se ustálil rok narození
Magdaleny Čudové - 1770. Rodná chalupa nesla
při narození Magdaleny č. 12, nyní je to č. 22.
Přestavěný dům stojí stále na stejném místě.
Kde je problém? Dne 9. května 1806 vyhořela
Dobruška, domy, kostel, radnice, školy, špitál
a také matriční knihy Dobrušky a okolních ves-
nic. Magdalena chodila do dobrušské školy. To
už platil výnos Marie Terezie z r. 1774 o povinné
školní docházce mládeže ve věku 6 - 12 let.
Mohla se setkat ve škole s Františkem Vladisla-
vem Hekem. Není ověřeno. Alois Jirásek v ro-
mánové kronice F. L. Věk se dějově pohybuje
v tomto období. Tatínek Magdaleny byl tesař,
a ví se také, že se doma tkalcovalo. Mládí oby-
čejně končí svatbou. Vdávala se 5. února 1792
v Kladsku. V římsko-katolickém farním kostele.
Nevěstě bylo 22 let, ženichovi Jiřímu Novot-
nému, 29 let. V té době byl v uniformě pruského
mušketýra. Jiří Novotný se narodil v Dobrušce
asi v r. 1763. Jeho otec byl tkadlec, tkalcem se
vyučil i Jiří. Pro neshody se starším bratrem se
dobrovolně dal do vojenské služby v Kladsku,
v kladském hrabství. Jak se dostala Magdalena
do Kladska? Pravděpodobně s procesím
z Opočna /opočenské panství, majitel hrabě Col-
lorado/. Procesí do Vambeřic asi v roce 1791.
Pravděpodobně to měla dopředu domluvené
s Jiřím Novotným. Ví se, že koncem roku 1791
už byla v městě Kladsku, kde již pracovala ve

službě měšťanské rodiny. Manželům Novotným
se postupně narodilo 8 dětí, z nichž 5 brzy ze-
mřelo. Rok 1805 hluboce zasáhl Magdalenu No-
votnou. V květnu 1805 zemřel ve věku 44 let
manžel Jiří. Nezemřel na těžké zranění z bojů
mušketýrů, zemřel na nemoc tkalců, na soucho-
tiny. To již byl z vojenské služby propuštěn
a živil se např. i jako výrobce houní. Mladé
vdově bylo 35 let. Mladá vdova zůstává s dětmi
ve městě, byla těhotná. Dne 5. 10. 1805 se naro-
dil pohrobek, dcera Johana Barbora Terezie.

Přeskočím dějovou linku u této nejmladší
dcery, nakonec dožije stáří ve Vídni. Připomenu
Magdalena zůstává v Kladsku se 4 dětmi - Ka-
špar, Marie Magdalena Terezie - později Pan-
klová, Josef Antonín Ignác a nejmladší Johana
Barbora Terezie. Magdalena Novotná zůstává
věrná vdovskému stavu až do konce života.
Děti chodí do školy v Kladsku. Magdalena
s dětmi nebyla ve slezském Prusku cizinkou.
Byla vdovou po pruském vojákovi a její děti na-
rozené v Pruském království byly plnohodnot-
nými občany.

Je pravděpodobné, že rodina pobyla ve Slez-
sku asi do r. 1823. V té době už ale starší dcera
Marie Magdalena Terezie /nar. 1791/ - později
Panklová, už je ve Vídni. Magdalena se v roce
1823 objevuje v Ratibořicích. Proč právě Rati-
bořice? Jedním z vysvětlení je majetkové pro-

pojení dvou velkých feudálních celků - vévod-
ství Zaháňské v království Pruském a druhé
v království Rakouském, náchodské panství.
Majitelem obou panství je Petr Biron a od r.
1800 Kateřina Zaháňská - dcera. Majitelka
obou panství mohla libovolně přemisťovat své
poddané. Od r. 1820 byla Terezie Novotná -
Panklová už smluvně vázána jako zámecká
pradlena v Ratibořicích. Babička Magdalena
Novotná pomáhala s výchovou dětí u Terezie.
Je zaznamenáno, že babička zažila v Ratiboři-
cích i povodně na Úpě dne 11. 7. 1829.

Odchod babičky do Vídně můžeme klást do
r. 1833. Odchází s nejmladší dcerou Johanou
Barborou Terezií Novotnou. Ví se, že Johana se
v r. 1836 provdala za 39letého vídeňského sla-
ničkáře Šimona Frantzla. Johaně bylo v té době
31 let. Babičce 63 let. Bydleli všichni pohro-
madě, babička se starala o vnoučata - 2 vnučky
a 1 vnuk. Babička Magdalena Novotná zemřela
27. 3. 1841 ve 3 hod. ráno. Zemřela na ochrnutí
plic. Poslední tečkou za životem Magdalény
Novotné-Čudové je zápis o projednání její po-
zůstalosti. Zesnulá žila v domácnosti svého zeťe
Šimona Frantzla v plném zaopatření. Bylo kon-
statováno, že dosud žijí její 4 zletilé děti: Karel
Kašpar Novotný, nádeník, dcera Marie Magda-
lena Terezie Panklová - oba Ratibořice. Dále 41
letý syn Josef Ignác Novotný - svobodný, kočí
u pana MUDr. Perese ve Vídni a nakonec dcera
Johana Barbora Terezie Frattzelová.

Historiografii sepsal PhDr. Jaroslav Šůla
v roce 2010 v knize „Marie Magdalena No-
votná Čudová“.

Přátele, bavte se historií.
Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Akce plánované na červenec a srpen
Bohoslužby pro děti ve čtvrtek – během července a srpna nejsou.

Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte – neděle
5. 7. a 2. 8. při všech bohoslužbách.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – neděle 5. 7., mše sv.: 7:00
(pouť, hřbitovní kaple), 9:00 (kostel sv. Jakuba), 11:00 (pouť, kaple
v H. Radechové), 11:00 (Boušín).

Slavnost sv. Jakuba, patrona naší farnosti – sobota 25. 7. (mše
sv. v 7:00 v kostele sv. Jakuba), neděle 26. 7. (pouť, mše sv. v 7:00
a v 9:00 v kostele sv. Jakuba).

Žehnání řidičů a dopravních prostředků – neděle 26. 7. na
Boušíně po mši sv. v 11:00.

Žehnání žákům, studentům a učitelům, žehnání školních po-
třeb – neděle 30. 8. při všech bohoslužbách.

Změna ve farnosti – od 1. 8. je o. Jenda Lukeš ustanoven ad-
ministrátorem v Dolní Čermné. Do naší farnosti přijde P. Zdeněk
Šilhánek, který působí v Opatově u Svitav. Bude nemocničním kap-
lanem v hospici a výpomocným duchovním v naší farnosti. Bude
bydlet v Husově ulici jako o. Alois Špulák.

Aktuální informace najdete na farním webu: www.farnostck.cz.
P. Miloslav Brhel, duchovní správce farnosti

Rozloučení kaplana otce Jendy Lukeše
Drazí čtenáři našeho zpravodaje, milí spoluobčané. Měl jsem
tu čest být tři roky kaplanem zde v tomto krásném kraji s tak
milými lidmi.

Chtěl bych vám poděkovat za každý úsměv, dobré slovo, po-
vzbuzení, spolupráci. Děkuji za váš velký zájem o duchovní služby,
že jsem se zde cítil opravdu naplno využitý – ještě víc. Děkuji za
vaši důvěru!

Od 1. srpna jsem ustanovený samostatně administrátorem ve far-
nosti Dolní Čermná. Je to opět pod horami, tentokrát Orlickými
(okres Ústí nad Orlicí), od Kostelce cca 90 km, hodina a půl cesty
autem. Tak se s vámi loučím a nadále vás budu provázet ve svých
modlitbách. 

Děkuji Pánu Bohu, že jsem vás mohl poznat. Kostelec je výji-
mečné město s výjimečnými lidmi. Žilo se mi tu dobře.

Přeji vám, ať jste v životě šťastní a ať duchovní hodnoty dávají
smysl vašim životům, naplnění, a potřebnou – tolik chybějící – 

RADOST!
Ať se nám daří zanechávat krásné stopy v lidských srdcích.
Srdečně vám žehnám!

P. Jan Lukeš, kaplan
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Vzpomínka
Dne 16. června 2020 by se Karel Dostál z Hor-
ního Kostelce dožil 70 let. V srpnu uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil. Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Rodina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Dne 4. srpna 2020 uplyne 13 let od úmrtí pana
Jaroslava Klímy. S láskou vzpomínáme.

Manželka s dcerou Aničkou

Dne 14. července 2020 uplyne už 8 let od úmrtí
pana Václava Součka. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte si se mnou.

Manželka

Dne 15. června 2020 tomu bylo 15 let, kdy nás
navždy opustil pan Jaroslav Míl. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina

19. července 2020 to bude 20 let, kdy ve věku 46 let tragicky
zahynul ve voze ZZS Nymburk ředitel záchranky MUDr. Miroslav
Vondráček. Kdo jste „Sonyho“ znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Maminka Walburga a sestra Jarmila s rodinou

Dne 11. června uplynulo osm let od úmrtí Anny Hanušové
z Červeného Kostelce. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Blanka Součková s rodinou

Dotlouklo srdce Tvé, utichl Tvůj hlas, tak rád jsi měl život, práci
a nás. Dne 10. června uplynul první rok od úmrtí pana Ludvíka Ja-
rého z Červeného Kostelce.

S láskou vzpomíná celá rodina

Děkujeme Lucii Hnízdilové za výpomoc a nákupy v době nou-
zového stavu.

Rodina Kosteleckých, Olešnice

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec a panu Laštovičkovi za bla-
hopřání, dárek a květinu k mým 80 narozeninám.

Karel Streubel s manželkou

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k na-
šemu výročí.

Manželé Lokvencovi

Děkujeme všem přátelům a známým za rozloučení s naším ta-
tínkem, manželem Jaroslavem Jiránkem, za projevy soustrasti a
květinové dary. Poděkování patří také Pichově pohřební službě za
důstojný průběh rozloučení.

Manželka Alena s rodinou

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání a dárek k životnímu ju-
bileu mé maminky Walburgy Vondráčkové. Žije nelehký život,
přesto již má 90 let.

Dcera Jarmila

Děkuji MěÚ Červený Kostelec, p. Krejsové a p. Vlčkové za ná-
vštěvu a blahopřání k narozeninám.

Jiří Semerák

Děkuji MěÚ v Č. Kostelci za přání a dárek k narozeninám.
Růžena Beznosková

Děkuji zástupcům za jednotu Orel, manželům Středovým, za
milou návštěvu a dary k mému životnímu jubileu.

Magda Nývltová z Olešnice

Děkuji zastupiteli MěÚ v Č. Kostelci, panu Patriku Volhejnovi,
za blahopřání k mým 91. narozeninám.

Jindřiška Vacková

Velmi ráda bych touto cestou poděkovala MěÚ Červený Koste-
lec za laskavá slova gratulace i milý dárek k mým narozeninám. 

Božena Česenková

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec a SPOZ za přání k mému
životnímu jubileu. 

Margareta Tošovská

Zprávičky z infocentra

INFOCENTRUM

Letní turistická sezona 2020 u nás
I v našem regionu si letos připomínáme
výročí 200 let od narození spisovatelky
Boženy Němcové. A proto Kladské po-
mezí ve spolupráci s dotčenými městy
(Česká Skalice, Červený Kostelec) a dal-
šími organizacemi připravily řadu akcí
k tomuto výročí.

Jejich úplný výčet naleznete na strán-
kách letních turistických novin Kladského
pomezí, případně vám je rádi sdělíme u nás

v informačním centru. Zároveň byl vydán
i rozsáhlý informační materiál k osobě Bo-
ženy Němcové, který pro vás máme taktéž
připraven. 

Již tradičně bude i v letošním roce reali-
zován projekt Toulavý baťoh. Pravidla
zůstávají ve své podstatě stejná jako v mi-
nulých letech - cílem je získat požadovaný
počet návštěvnických razítek. Odměny za
plnění počtu získaných razítek a závěrečné
ceny pro vítěze slosovací soutěže jsou pak

nové. Projekt byl v důsledku stávající situ-
ace realizován s pozdějším začátkem, vy-
hodnocení proběhne až v říjnu 2021 -  o to
více můžete Toulavý baťoh využít v letních
měsících, případně dohnat plnění v další tu-
ristické sezoně. Ilustrovanou mapu s dopro-
vodnými informacemi již máme v infor-
mačním centru pro vás zdarma k dispozici,
můžete tedy vyrazit na sběr razítek Toula-
vého baťohu.

pokračování na str. 6
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V průběhu června byly vytištěny i další
aktualizované cyklomapy našeho regionu
a oblíbené turistické noviny Kladské po-
mezí (letní číslo). Zároveň byly vydány
i nové turistické noviny Východních
Čech zahrnující turistické aktivity Pardu-
bického a Královéhradeckého kraje. 

Všechny tyto materiály máte v našem in-
focentru připraveny zdarma k odběru.

Zároveň si dovolujeme připomenout, že
plánovaný česko-polský projekt Festival
zážitků, jehož místem konání v letošním
roce měl být právě i Č. Kostelec, se odkládá
na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

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 jako
zhlédnutí miniexpozice v prostoru domku
s názvem Josef Němec a jeho svět (verni-
sáž 18. 6. 2020) či zakoupení vydání po-
vídky Chudí lidé s doplňujícími infor-
macemi (slavnostní křest 18. 6. 2020). 

Z vydaných nových publikací, které
máme u nás v prodeji, bychom rádi upozor-
nili na:

● 60. číslo sborníku Rodným krajem.
● Chudí lidé aneb Jak to tehdy bylo.
● Rok 1945 od Náchoda po Rtyni v Pod-

krkonoší (Bc. Richard Švanda).
● Pašeráci na Náchodsku (Bc. Richard

Švanda).
● Z protektorátu do republiky (osudy

Jindřicha Křečka-Jituše).
● Jak to tenkrát bylo (Josef Pinkava -

o tiskařině na Červenokostelecku).

A protože léto a letní měsíce jsou ze-
jména o poznávání a cestování, aktualizo-
vali jsme sekci Tipy na výlety na našich
webových stránkách, najdete zde mnoho
zajímavých výletů do okolní krajiny a tipů
na zajímavá místa. Věříme, že si léto u nás
užijete.

Kulturní akce - jak postupovat u zruše-
ných akcí a při zakoupení vstupenek

Abychom vám ulehčili orientaci o no-
vých termínech zrušených kulturních akcí,
na našem webu www.123vstupenky.cz jsme
připravili přehled akcí a nových termínů pro
konání těchto akcí. Tento průběžně aktuali-
zujeme. Zároveň vám také rádi poskytneme
tyto informace přímo u nás v informačním

centru, případně tyto informace poskyt-
neme i po telefonu.

Pomozte cestovnímu ruchu a nastartujte
jeho oživení

Letošní 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, kdy se v řadě
činností situace dostává do normálu, ale je
nutné uvažovat i o období po znovuobno-
vení všech činností a jejich znovunastarto-
vání. Pro některé obory (a cestovní ruch je
jeden z nich) bude tato doba na znovuobno-
vení značně zdlouhavá a finančně náročná.
Jako informační centrum jsme se vždy sna-
žili vám být vždy maximálně nápomocni,
a to jak při plánování místních výletů, cest
pro České republice, tak i při plánování za-
hraničních výletů. Budeme velice rádi,
pokud nám i nadále zůstanete věrni, podpo-
říte nás a budete se při plánování a zajištění
svých cest na nás obracet. 

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

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

Ing. Roman Kejzlar, IC Č. Kostelec

INFOCENTRUM

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

Prázdninové číslo zpravodaje bývá ta-
kové dovolenkové a oddechové. Protože
však letos je vše trošku jinak vzhledem
k pandemii, která nás ovlivnila ve všech
sférách života, ráda bych na začátek ujistila
všechny naše čtenáře, že knihovna funguje
s drobnou úpravou výpůjční doby v obou
odděleních bezpečně a nikdo nemusí mít
strach z nedodržování hygieny. Knihy jsou
dezinfikovány a odkládány do nutné karan-
tény, aby mohly dalším čtenářům přinášet
vzdělání a zábavu. Pro čtenáře je připravena
dezinfekce a jednorázové rukavice. Nor-
málně už funguje meziknihovní výpůjční
služba i výměnné soubory pro pobočky
a obecní knihovny. Nošení roušek upravíme
podle toho, jak se situace vyvine. 

Krkonoše méně známé
V multifunkčním centru ve 3. poschodí

zůstává půvabná výstava Jany Kejzlarové
a Oldřicha Nermutě Krkonoše méně zná-
mé, která byla zahájena 3. února 2020. Ra-
dost z krásného podhůří nejvyšších českých
hor budete moci vnímat nejen přes prázd-
niny v provozní době knihovny, ale i v prů-
běhu podzimu, kdy již, doufejme, bude
v multifunkčním centru normální skladba
programů.

Každá věc má něco společného se štěs-
tím. Připomínka 200 let od narození 
Boženy Němcové

Na začátku tohoto roku, přesněji řečeno
na konci ledna a na začátku února, jsme si
připomínali výročí narození i úmrtí paní
Boženy Němcové (4. 2. 1820 – 21. 1. 1862).
Malá výstavka ve vstupním prostoru kni-
hovny připomíná mnohá vydání Babičky
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a ukazuje snažení badatelů, v jejichž hle-
dáčku je osoba paní spisovatelky. Odkazuje
k letošnímu zimnímu výročí, kdy se Božena
Němcová objevovala hojně v rozličných ce-
lostátních médiích. Představuje aktuální
projekt Kladského pomezí „Božena 200“
i nejnovější vydání Chudých lidí, které
v červnu 2020 vydalo městské kulturní stře-
disko s komentářem Richarda Švandy.
Svým názvem i výběrem dvou básní Petra
Borkovce spojuje téma Němcové se součas-
nou českou poezií. Výstavku doplňují vý-
tvarné práce dětí z výtvarného oboru
červenokostelecké ZUŠky.

V minulých číslech jsem se zmínila o ně-
kterých dílech J. A. Komenského. Také
v tomto čísle Jana Ámose zmíním. 

Upozorním na drobnou brožurku, která
v sobě shrnuje mnoho zajímavého. Už
název napovídá, jak moc je nám tato osob-
nost blízká – Jan Ámos Komenský a vý-
chodní Čechy (1623-1628). Autorem je
Karel Rýdl. Obsahem zajímavých informací
a obrázky, které dokladují vzpomínky Vý-
chodočechů na učitele národů, bude jistě za-
jímavá pro ty, kdo se chtějí v době dovolené
podívat na zajímavá místa svého kraje
a třeba si i doplnit samostudium v době ko-
ronaviru.  K tomu se hodí i další kniha ko-
lektivu autorů nazvaná Příručka amatér-
ského archeologa aneb Do mrtvých se ne-
kope. Vydalo ji nakladatelství Libri a jde
o již druhé, upravené vydání. Rodiče, kteří
se zajímají o historii, v ní jistě najdou zají-
mavosti, na které mohou v přírodě upozornit
svoje děti a rozvinout tak jejich zvídavost.
A abych nabídla něco i malým i větším pří-
rodovědcům a kutilům, doporučuji nahléd-
nout do útlé brožurky Petra Bogusche
s titulem Domečky pro včely a užitečný
hmyz z nakladatelství Grada. Poučí, prověří
vaši zručnost a nakonec dobře poslouží včel-
kám a čmelákům. Nemají to s námi lidmi
v poslední době jednoduché.

Co připravuje pro nový školní rok 
oddělení pro děti a mládež 

- nabídka témat Setkání s knihovnou
pro školy připravená Mgr. Hanou Nováko-
vou a Bc. Kristinou Ungrovou.

Od nového školního roku 2020/2021,
tedy od tohoto září, se Knihovna Břetislava
Kafky bude snažit ještě více zintenzivnit
spolupráci s místními školami, protože – jak
se zdá – je o knihovnické lekce velký
zájem. Díky personálnímu posílení v dět-
ském oddělení bude možné obsáhnout větší
objem školních tříd. Knihovna nabízí své
služby prostřednictvím oficiální nabídky na
webových stránkách, komunikuje se zá-
stupci škol i s jednotlivými učiteli. Snaží se
maximálně vyhovět požadavkům a přizpů-
sobit se konkrétním kolektivům. V průběhu
roku se realizují setkání pro děti z mateř-
ských škol, žáky speciálních škol, pro
1. stupeň všech škol zřizovaných naším
městem a své služby nabízí i druhostupňo-
vým dětem a studentům Střední průmys-
lové škole Otty Wichterleho.

Pro nejmenší děti je připravován Kni-
hovníček, knihovnický kroužek pro ma-
minky a jejich děti (0+), pro děti školou
povinné pak funguje Klubáč, který není vě-
kově omezený, ale nejčastěji jej navštěvují
děti v rozmezí 6 – 15 let.

Dosavadní princip fungování besed
(knihovnických lekcí) spočíval v tom, že
knihovnice zvala jednotlivé třídy na kon-
krétní besedy, které měla v danou chvíli při-
pravené. V tuto chvíli je sestavena nabídka
besed s doporučením, pro které ročníky
jsou vhodné. Na zvážení jednotlivých tříd
pak bude, zda budou mít o nějakou z nabí-
zených besed zájem a dohodnou se s kni-
hovnou, kdy by bylo možné na besedu
přijít. Nadále bude k dispozici možnost do-
mluvit si s knihovnicemi vlastní téma, na
které knihovnice připraví speciální setkání.

Pro zajímavost připojujeme témata setkání
a besed, které dětské oddělení nabízí:
Pro mateřské školy
Poprvé v knihovně (seznámení s knihov-
nou, společné čtení s nečtenáři, předvídání
děje, listování obrázkovými knihami, pohy-
bové aktivity).
Zvířátka v knihovně (básničky, říkadla
a pohádky o zvířátkách, pohybové aktivity).
Pro 1. stupeň základní školy
Prvňáčci poprvé v knihovně (1. třída).
Vítání prvňáčků mezi čtenáře (1. třída,
konec května/ začátek června).
Kolik znáš pohádek? (pohádky známé
i méně známé) (1. – 2. třída).
Jak si pro sebe vybrat dobrou knihu?
(2. – 4. třída).
Hrdinové z knížek (2. – 3. třída).
Literární žánry (3. – 5. třída).
Naučná literatura a práce s abecedními

rejstříky (3. – 5. třída).
Regionální literatura a pověsti (4. – 5.
třída).
Online katalog knihovny (5. třída).
Setkání se spisovatelkou/spisovatelem,
nebo ilustrátorkou/ilustrátorem; 50,- Kč/žák
(dle přání konkrétní třídy).
Božena Němcová a Červený Kostelec
(4. – 5. třída, procházka po městě, na jaře
nebo na podzim).
Intenzivní spolupráce s knihovnou
v rámci školního roku (projekt pro 2. tř.).
Speciální školy
I. stupeň: Hrdinové z knížek (předvídání
textu, čtení s nečtenáři).
II. stupeň: Jak si pro sebe vybrat dobrou
knihu? (orientace v knihovně).
2. stupeň základní školy a střední školy 
Kouzelná literatura (kouzla v knihách,
fantasy, Harry Potter).
Podoby KNIHY (trocha historie o písmu
a knize, klasická tištěná kniha / elektronická
kniha / audiokniha).
Young Adult (známé i méně známé knižní
série, filmy).
Literatura na sociálních sítích (knižní da-
tabáze, FB, Instagram).
Co teď frčí na síti? (Bookstagram, blogo-
vání o knihách, recenze, recenzní výtisky).
Online katalog knihovny (služby kni-
hovny čtenářům, MVS).
Rodným krajem, regionální literatura
(bratři Čapkové, Božena Němcová, Břeti-
slav Kafka).
Božena Němcová a Červený Kostelec (pro-
cházka po městě, na jaře nebo na podzim).

Střípky ze života a myšlenek 
Břetislava Kafky:

„Přátelství spojuje spřízněné duše na zá-
kladě společného úsilí, zájmů a tužeb. Proto
je možné pouze přátelství dobrého člověka
s dobrým a zlého se zlým. Jen přátelství
dobrých je dokonalé. Dokonalost člověka
nevylučuje přátelství s osobou druhého po-
hlaví. Záleží jen na tom, aby šlo o přátelství
čisté, dobré a ctnostné.“                                           

Kultura rozumu a vůle str. 229                                                       

Z Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec vás zdraví Marcela Fraňková 

VÝPŮJČNÍ DOBA PLATNÁ 
V ČERVENCI A V SRPNU

Oddělení pro dospělé 
pondělí     9:00 – 12:00    13:00 – 16:00
úterý        9:00 –  12:00   13:00 –  15:00
středa      ZAVŘENO
čtvrtek    13:00 – 17:00
pátek        9:00 –  12:00
sobota     ZAVŘENO
Oddělení pro děti a mládež 
úterý     9:00 –  15:00
pátek     9:00 –  15:00



8 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC - SRPEN 2020

SPOLKY A ORGANIZACE

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Co jsme vše pro vás připravili...
I nadále pokračujeme v publikování zajímavých videobesed
s tematikou z našeho kraje. 

Historik Richard Švanda ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Červený Kostelec a vlastivědným spolkem připravil
další video besedu s názvem Co Božena Němcová (ne)věděla
o Chudých lidech. Tato beseda vás nyní seznámí s povídkou Chudí
lidé od Boženy Němcové, která se váže k našemu kraji a našemu
městu. Právě (Červený) Kostelec byl pro Boženu Němcovou inspi-
rací pro napsání této známé povídky a my vám v této videobesedě
vysvětlíme některé skutečnosti, seznámíme s osobami a jejich sku-
tečnými životními osudy. 

Videobeseda je k dispozici na webových stránkách městského
kulturního střediska (www.mksck.cz) a vlastivědného spolku
(https://www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz/).

Ve znovuotevřeném Domku Boženy Němcové (po rekonstrukci
části prostor) jsme na letošní turistickou sezonu připravili miniex-
pozici 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 přínosná.

A jelikož je rok Boženy Němcové (200 let od narození), zapo-
jili jsme se i do tohoto projektu, který je realizován s Českou Ska-
licí. 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 místům o nichž tato povídka pojednává. Tato
publikace byla slavnostně pokřtěna na akci 18. 6. 2020, kdy se ko-
nala vernisáž sezonní výstavy Josef Němec a jeho svět a křest
knihy Chudí lidé.

Na žádost městského kulturního střediska jsme ještě aktuálně
doplnili prostory vstupní chodby Domku Boženy Němcové novými
výstavními panely s tematikou povídky Chudí lidé, takže pokud
se chcete o této povídce něco dozvědět, určitě se přijďte do Domku
Boženy Němcové podívat.

Věříme, že se na některé z našich akcí s vámi setkáme a přejeme
vám příjemné letní měsíce spojené s poznáváním našeho kraje.

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

Klub turistů Červený Kostelec

Máme před sebou dva měsíce prázdnin a dovolených, které
budou v letošním roce ať již chceme nebo nechceme, asi trochu
jiné, než jak jsme byli zvyklí. V rámci daných možností však
můžeme i tak prožít dny plné pohody, krásných chvil a zážitků
bez výjezdu za hranice u nás doma v Čechách.

Inspirací a tipem na výlet vám může být výjezd dvaceti sedmi
členů klubu turistů, kteří strávili čtyři dny od 10. do 13. června v Ji-
zerských horách. Vyjeli jsme do Frýdlantu a po ubytování a krát-
kém odpočinku jsme se vydali na zahřívací procházku, při které
jsme se seznámili s bohatou historií města, která sahá až do 12. sto-
letí. Měli jsme velké štěstí, když nám pan farář otevřel slavnou
hrobku rodu Redernů v kostele Nalezení svatého kříže.

Druhý den naše cesta vedla do Nového Města pod Smrkem, vý-
chozího bodu výletu na Smrk- nejvyšší hory Jizerských hor – 1 124
metrů nad mořem. U Spálené hospody jsme se rozdělili na dvě sku-
piny. Jedna vyrazila na méně náročnou trasu úbočím hory přes vy-
hlídková místa k Obřímu sudu a Lázním Libverda. Druhá stoupala
ke Kyselce, Strejtovu obrázku přes Maivaldovu smrt až na vrchol
Smrku, kde jsme byli odměněni krásnými výhledy z vrcholové roz-
hledny. Celkem náročná cesta zpět vedla přes Nebeský žebřík i Ti-
šinu k chatě Hubertce a odtud přes vyhlídku Hájníkův kohout do

cíle naší osmnácti kilometrové trasy Lázní Libverda.
Třetí den jsme vyjeli do Hejnic. Po prohlídce kostela Navštívení

Panny Marie jsme se přes historický Kamenný most vydali k první
zastávce, kterou bylo vyhlídkové místo Poustevníkův kámen. Přes
Lesní divadlo jsme dál postupovali Ferdinandovem k rozcestí Pod
vodopády. Následoval výstup k Velkému Štolpichu, kde jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Jedna se vracela méně náročnou cestou
do Hejnic a druhá se vydala do Hejnic poměrně těžkou trasou přes
vrchol Ořešníku.

Den čtvrtý jsme po snídani zahájili výstupem na frýdlantský Kří-
žový vrch. Následoval sestup do centra města na historické Vald-
štejnovo náměstí. Někteří si vystoupili na vrchol radniční věže, jiní
se šli podívat na historický pohyblivý frýdlantský betlém. Všichni
jsme pak vyšli k hradu a zámku – dominantě Frýdlantu. Sešli jsme
k zámeckému pivovaru, kde jsme u piva Albrecht naši jizerskohor-
skou expedici uzavřeli.

Ještě pozvánka na Červenokosteleckou 100. V jejím rámci je
také odpolední vycházka do 15 km, přijatelná pro každého z nás.
Startuje se v sobotu 11. července od 13 do 15 hodin.

Příjemně prožité dva prázdninové měsíce přejí turisté.
Otto Ressl
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Oblastní charita Červený Kostelec 

Pečovatelský dům U Jakuba

Co nového prožívá pečovatelská služba? 
Naši klienti se už nedočkavě těší, až se
zase navrátí do běžného života, až nebu-
dou muset nosit roušky. Pomalu se vše
vrací zase do starých kolejí. Návštěvy
v pečovatelských domech jsou dovoleny,
obyvatelé pečovatelských domů si mohou
jít sami volně do města, do obchodů, na
procházky, zajít si k příbuzným, sejít se
se svými známými.

Město povolilo znovu otevření klubu dů-
chodců v pečovatelském domě U Jakuba, tak
se zde každý den od 14 – 17 hodin mohou
setkávat senioři z tohoto pečovatelského
domu společně s červenokosteleckými oby-
vateli. Byla zahájena cvičení parkinsoniků,
protahovací a kondiční cvičení i cvičení pa-
měti v režii pečovatelek, společná modlitba
či různé výlety.  Je zajímavé sledovat senio-
ry, jaké vymýšlejí akce či jaké mají nápady
na různé výlety, jakoby chtěli dohonit vše, co
v době koronaviru nestihli nebo nemohli pro-
žít. Dokazuje to, že senioři chtějí žít životem

barevným a příjemným a že strach, samota
nebo nuda u nás nebývá.

Chtěla bych z celého srdce poděkovat
našim dobrovolníkům, Šárce Lokvencové
a její sestře za jejich neutuchající pomoc -
šití roušek. Zároveň i paní Nikole Těžké,
která pro naše seniory neustále šije a donáší
roušky. Děkujeme vám za váš zájem, vel-
kou píli a ochotu věnovat svůj volný čas po-
třebným. Vážíme si vašeho příkladného
přístupu.

Oblastní charita v červnu slavnostně ote-
vřela zrekonstruovanou Kafkovu vilu, která
z dálky září novotou a stala se tak ozdobou
našeho města. V této budově bude nejen
denní stacionář, ale v patře je nádherné zá-
zemí pro naši charitní pečovatelskou
službu. Je zde kuchyňka, zasedací místnost
a každá pečovatelka bude mít v kanceláři
svůj pracovní stůl. Charitní pečovatelská
služba funguje v našem městě i v okolních
obcích už 27 let, v současné době pečuje

o cca 220 klientů, převážně v terénu (170
klientů), v pečovatelských domech 50 kli-
entů. Díky tomuto projektu bude zmoderni-
zována tísňová služba (zakoupená nová
bezpečnostní tlačítka), která funguje v Č.
Kostelci již 17 let a zajišťujeme bezpečnost
a klid seniorů v Červeném Kostelci. Děku-
jeme Oblastní charitě v Červeném Kostelci
za 20letou podporu a velkou pomoc při fun-
gování pečovatelské i tísňové služby a za
to, že se můžeme neustále rozvíjet a moder-
nizovat.  

Lenka Vlčková

V Červeném Kostelci se otevírá první část 
Centra denních a terénních služeb

Oblastní charita Červený Kostelec uspořádala ve čtvrtek 11. 6.
2020 slavnostní otevření první části centra denních a terénních
služeb sv. P. Pia v Červeném Kostelci. Díky dokončené rekon-
strukci prvorepublikové vily a plánovaným stavebním úpravám
přilehlé budovy sochařských ateliérů je cílem vytvořit plnohod-
notné zázemí pro komplexní služby zdravotní a sociální péče.

Po více než roce od počátku rekonstrukce se tak ve vile význam-
ného psychotronika a sochaře Břetislava Kafky otevírá nová sociální
služba denního stacionáře pro oblast ORP Náchod. Provoz stacionáře
bude zahájen v září roku 2020. Dále je v prostorách vily poskytnuto
i zázemí pro pečovatelskou službu a službu tísňové péče.

Akce byla zahájena mší svatou v kostele sv. Jakuba Většího ce-
lebrovanou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem. Násle-
dovalo slavnostní otevření objektu rekonstruované vily za účasti
zástupců Královéhradeckého kraje, vedení města Červený Koste-

lec, Diecézní charity Hradec Králové, Biskupství královéhradec-
kého a firem, které se na záměru podílely.  Projekt byl podpořen
Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu.

Současně se slavnostním otevřením proběhlo také zahájení dal-
šího projektu, kterým je vybudování druhé části centra a bude za-
hrnovat rekonstrukci bývalých atelierů pro vybudování zázemí pro
Mobilní hospic Anežky České, stacionář léčby bolesti, ambulanci
paliativní péče a další služby. Rekonstrukci zahájilo symbolické
poklepání a požehnání základního kamene. Stavební práce byly za-
hájeny v polovině června. Projekt je podpořen Královéhradeckým
krajem.

Na závěr slavnosti vystoupila se svým koncertem Schola Gre-
goriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.

Jan Kordina
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Háčko
Znovuotevření mateřského centra
Vážení rodiče, oznamujeme, že od 16. 6. byl znovu zahájen pro-
voz Mateřského centra v Háčku.

Otevírací doba navazuje na provoz recepce – vzhledem k pro-
bíhajícím změnám v posledním období prosím pro aktuální infor-
mace sledujte webové či facebookové stránky Háčka.

Otevírací doba mateřského centra bude dále v letních měsících
upravena v souvislosti s konáním příměstských táborů. Z toho dů-
vodu bude MC uzavřeno v těchto dnech:

29. 6. – 3. 7.; 13. 7. – 17. 7.; 10. 8. – 14. 8.; 17. 8. – 21. 8.; 24.
8. – 28. 8. 2020

Na příměstských táborech dosud zbývá několik volných míst.
V případě zájmu můžete své děti nadále přihlásit (na některý z po-
sledních tří turnusů). 

Pro bližší informace prosím zavolejte na číslo 731 682 229.

Výzva pro mladé spisovatele
Hledá se autor pro naši posvícenskou loutkovou pohádku či

příběh. 
Protože naše děti projevily zájem také o loutkové divadlo, chys-

táme na posvícenské odpoledne k sokolovně v Olešnici loutkovou
pohádku. Děti budou hrát dětem, proč ale nezkusit, aby i samotný
příběh či pohádku vymyslely děti? Pokud rád/a píšeš, máš fantazii,
staň se autorem našeho příběhu, který budeme hrát v říjnu při ole-
šenském posvícení. Téma je libovolné. Svůj příběh nebo námět
nám můžeš zaslat do poloviny měsíce srpna na info@ochotnici-
olesnice.cz budeme se těšit.

Dále jsem vám slíbila informace o hře Olšinka, která měla být
odehrána v červnu tohoto roku. Hra Olšinka se začíná opět nacvi-
čovat a pokud nepřijde nic nepředvídaného, dočká se své premiéry
letos na podzim. 

Krásné léto, prázdniny a dovolené 
vám přeje Radka Laštovičková

Ochotníci Olešnice

Matka v úle, dříve se jí říkalo královna. Včelař ale hovoří
o matce. 

Jejím jediným úkolem  ve včelstvu je spářit se a klást vajíčka.
Dožívá se 3-4 let, ale včelař ji obvykle mění dříve. Matičku proto
značíme pro snazší vyhledávání. Značení je na celém světě jed-
notné, podle  barvy poznáme, který rok se matka vylíhla. Naše do-
poručená pomůcka:  "BoŽe , Čím Značíš Matky". Z = zelená a
rok 2019, M = modrá a rok 2020, B = bílá, rok 2021, Ž = žlutá, rok
2022, Č = červená a rok 2023. A stále dokola.

Přátelé, vzdělávací beseda včelařů naší organizace se uskuteční
po prázdninách, a to v neděli 6. září 2020  od 9.00 hod. v restauraci
Divadlo. Radost z práce u včel, hodně zdraví přeje výbor.

Za výbor včelařů Otto Hepnar

Vážení přátelé, po nucené přestávce se opět hlásíme do služby
a rozjíždíme naši činnost.

Jako první jsme připravili odloženou členskou schůzi z března
letošního roku. Termín členské schůze je naplánován na sobotu 18.
července ve 14 hodin v malém sále Divadla.

Přednášku a prodej semen, přípravků a hnojiv zajistí př. Groh.
O dalších aktivitách a zájezdech se poradíme na této schůzi. Ob-

čerstvení zajištěno restaurací Divadlo.
Těšíme se na vaši účast.

Za ZO Jiří Linhart

OCENĚNÍ „ZLATÁ RŮŽE“
Dne 14. 6. 2020 obdržel př. Jaroslav Mergl (1927) z rukou před-
sedy Územního sdružení Náchod př. Tomáše Böhma vysoké
ocenění ústředí Českého zahrádkářského svazu, z.s., Praha,
„Zlatou růži“.

Př. Mergl je členem ČZS od roku 1968, dlouholetým členem vý-
boru ZO, vysoké ocenění ústředí obdržel za celoživotní práci pro
spolek zahrádkářů. Př. Mergl rád poradí členům i nečlenům ČZS,
rozdává své výpěstky – sadbu, plody i ovoce. Je velkým přínosem
v propagaci zahradničení v Červeném Kostelci.

Dodnes nevynechá jediné jednání výboru ZO, aktivně se podílí na
jeho jednání, nevynechá jedinou akci pořádanou ZO. Dodává plody
i květiny pro výstavy. Je velkým propagátorem zahradničení.

Za výbor ZO, všechny zahrádkáře a milovníky zahrad v Červeném
Kostelci ti gratuluji k vysokému ocenění. Je ve správných rukou.

Při této příležitosti obdržela ocenění Územního sdružení Náchod
př. Jana Frýbová a př. Ladislav Forman. Gratulujeme.

Jiří Kocián – předseda ZO ČZS Červený Kostelec

Včelaři

Zahrádkáři
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SPOLKY A ORGANIZACE

Bonifác
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
VE RTYNI V PODKRKONOŠÍ V TŠ BONIFÁC, z.s.
Letní příměstský tábor je určen pro děti ve věku od 4 do 10 let.
Probíhat bude v prostorách BONIHAUSU ve Rtyni v Podkrkonoší,
a to v daný termín vždy od 7.30 do 15.30 hod. 
Pro účastníky je připraven pestrý program pod vedením zkušených
pedagogů a lektorů, který je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte. 

Termín A: 20. – 24. července 2020 téma: Planeta Země - cena:
1790 Kč.

Termín B: 17. – 21. srpna 2020 téma: Příroda kolem nás -
cena: 1790 Kč

Celotáborové týdenní téma, rozvoj tvořivosti ve výtvarných, po-
hybových a jiných aktivitách, kolektivní hry a soutěže, pohádky,
procházky do okolí a další. 

Pro účastníky tábora je zajištěn oběd (polévka a hlavní jídlo) a
pitný režim.

Další informace a dokumenty ke stažení najdete na  WWW.BO-
NIFAC.EU, nebo na tel : 603 546 021, 725 883 840

Pouťové fotbalové derby v Olešnici
V neděli 14. června,  za slunného počasí, se proti sobě postavila

dvě fotbalová družstva, v zastoupení mužů nad 40 let proti mužům
do 40 let. I přes zápal, snahu a převahu v prvním poločase nakonec
muži nad 40 let  podlehli mladším soupeřům s výsledkem 5 :1. 

Všem zúčastněným patří uznání za na nasazení a sportovní
výkon v duchu fair play.

TJ Sokol Olešnice z. s.

TJ Olešnice

Léto je tu a s ním i doba výletů a dovolených. Za nevšedními
zážitky nemusíte jezdit daleko! Prozkoumejte společně s námi
malebný kraj Boženy Němcové v roce, kdy si připomínáme 200
let od jejího narození. Bohatá nabídka našeho regionu Kladské
pomezí vás zajisté osloví, překvapí, vzdělá i pobaví.

Těšit se můžete hned na dvě zrekonstruované a modernizované
expozice věnované slavné spisovatelce. Tou první je stálá expozice
Boženy Němcové ve stejnojmenném muzeu v České Skalici, která
se své obnovy dočkala po více než 50 letech. A jaké zajímavosti
jsou připraveny? Prohlédnout si tu můžete pramen vlasů, který po-
mohl poodhalit tajemství jejího původu. Další zajímavostí je na-
příklad artefakt v podobě originálu kamenné hlavy Barunky ze
sousoší Otto Gutfreunda v Babiččině údolí. Jaký byl jeho osud a to,
proč musela být postava Barunky ještě před slavnostním odhalením
pomníku nahrazena kopií, se dozvíte přímo v muzeu. 

Druhou expozicí, která prošla částečnou rekonstrukcí, je Domek
Boženy Němcové v Červeném Kostelci. V bytě, který se nachází
v prvním patře, spisovatelka strávila první měsíce po svatbě s Jo-
sefem Němcem. Při rekonstrukci interiéru byla objevena a obno-
vena historická malba, zrenovovány byly podlahy i dveře a za-
vedeno bylo nové osvětlení. Návštěvníci se mohou těšit na novou
sezonní expozici nazvanou Josef Němec a jeho svět. Věnována je
osobě Josefa Němce a pohraniční stráži, u které pracoval. 

Díky spolupráci Klad-
ského pomezí o.p.s. s měs-
ty Česká Skalice a Červený
Kostelec a za podpory Krá-
lovéhradeckého kraje vznikl
projekt Božena 200. 

V rámci projektu byla
vydána nová tiskovina,
která se stane skvělým prů-
vodcem na vašich cestách
po stopách Boženy Něm-
cové. Kromě tipů na výlety
v ní najdete i spoustu zají-
mavostí o životě spisova-
telky a o jejím nejslav-
nějším díle Babička. Zví-
davé cestovatele jistě po-
těší i křížovka, ve které
uplatní nově nabyté vědo-

mosti. Materiál je k dostání zdarma v informačních centrech našeho
regionu. Spoustu inspirace najdete také v nové sekci webových
stránek Kladského pomezí: www.kladskepomezi.cz/bozenanem-
cova. Věříme, že si léto s Boženou užijete naplno!

KLADSKÉ POMEZÍ

Užijte si léto s Boženou!
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TIPY NA VÝLETY

KLADSKÉ POMEZÍ

KLADSKÉ POMEZÍ na kole
Nechte se dovézt společně s vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského
pomezí.

Vážení přátelé cykloturistiky a aktivního
trávení volného času, v rukou právě držíte
mapu turistické oblasti Kladského pomezí,
která se rozkládá mezi Krkonošemi a Orlic-
kými horami na hranicích s Polskou repu-
blikou. Oblast je hustě protkána stovkami
kilometrů cyklotras, prostřednictvím kte-
rých můžete poznat celý náš region. Aby-
chom vám cestování ještě usnadnili,
nabízíme pohodlnou přepravu cyklobusy
z Hradecka do Jaroměře, České Skalice,
Náchoda, Hronova, Police nad Metují, Tep-
lic nad Metují a Jestřebích hor. Stačí si už
jen naplánovat výlet. Můžete se také nechat
inspirovat jedním ze čtyř cyklovýletů, které
na mapě najdete. Tak neváhejte už ani
chvilku, šlápněte do pedálů a vydejte se za
dobrodružstvími v Kladském pomezí.

Přejeme vám spoustu šťastně najetých
kilometrů u nás v Kladském pomezí!

V době vydání tiskoviny máme jistotu
provozu cyklobusů pouze na červené lince
Hradec Králové – Pomezní boudy. U modré
linky Náchod – Karlów doporučujeme

všem, vzhledem k postupnému uvolňování
vládních opatření, aby se před využitím cy-
klobusů informovali o aktuálních jízdních
řádech na webu www.kladskepomezi.cz.
Kontaktní informace: Kladské pomezí, o. p.
s., Němcové 2020, CZ - 547 01 Náchod,
tel.: +420 491 405 185, e-mail: info@klad-
skepomezi.cz

Za koupáním na Rozkoš a do Ratibořic

Z Červeného Kostelce přes Olešnici nebo odbočkou ze silnice
do České Skalice dojedeme k olešenské bramborárně s výraz-
ným vodojemem a zdaleka viditelnou topolovou alejí. Odtud je
také do daleka vidět. 

Po silničce sjedeme do Všelib, zabočíme vlevo a po silnici po-
kračujeme do Bakova, sjíždíme do Řešetovy Lhoty a Studnice (bý-
valá tvrz, kostel, restaurace). Pokračujeme po cyklotrase KČT č.
4018 do Zlíče. Zde je možné jet vpravo do Ratibořic. 

My odbočíme vlevo na cyklotrasu KČT č. 4055 a po kilometru
opět vlevo do lesa Dubno (vzácné rostliny, pomníky připomínající
padlé ve válce roku 1866). Za tratí sjedeme k silnici Náchod -
Česká Skalice. Za ní pokračujeme poblíž přehrady do Provodova
a Šonova, kde najedeme na cyklotrasu KČT č. 4058, ze silnice od-
bočíme vpravo a kolem novoměstského letiště polem dojedeme do
Lhoty u Nahořan. Na návsi pokračujeme neznačenou asfaltkou ke
zdaleka viditelnému kostelíku a k vodám přehrady Rozkoš. Po vy-

koupáni se vrátíme k osvěžení a pokračujeme po cyklotrase po
břehu k hrázi, nebo rychleji po cyklotrase KČT č. 4059 a po silnici
od Nového Města vpravo po chvíli dojedeme na hráz (občerstveni,
koupání).

Do České Skalice nás doveze zmiňovaná silnice a my přes ná-
městí (regionální infocentrum) po pěší zóně (Barunčina škola) do-
jdeme k Maloskalické tvrzi a Muzeu B. Němcové (Jiřinkové
slavnosti a výstavy, socha B. Němcové) a za kostelem Nanebevzetí
Panny Marie v Malé Skalici opět nasedneme a ohleduplně po cy-
klotrase KČT č. 4018 jedeme Národní přírodní a kulturní památkou
Babiččino údolí do Ratibořic (nabídka kocháni se v této lokalitě je
všeobecně známá) a za Viktorčiným splavem se lesním stínem
krásně svezeme podél řeky Úpy ke Slatinskému mlýnu, odkud přes
Havlovice, Vízmburk a Devět Křížů dojedeme do Červeného Kos-
telce. Od Slatinského mlýna je rovněž možné vystoupat po silnici
do Červené Hory a vlevo dojet do Červeného Kostelce po frekven-
tované silnici od České Skalice, nebo zajet do Všelib a vlevo za-
bočit na polní asfaltku (po které jsme sem dojeli cestou dolů)
k olešenské bramborárně a pokračovat do Červeného Kostelce.
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Okruh okolo řeky Úpy na kole či koloběžce

TIPY NA VÝLETY

Z Červeného Kostelce po modré cyklotrase KČT č. 4018
(Okruh B. Němcové) vystoupáme do osady Devět Křížů a vje-
deme do lesů. Po dvou kilometrech jsme u zříceniny hradu
Vízmburku.

Zde po krátkém zastaveni opouštíme hrad po žlutě značené cestě
a obloukem vlevo pokračujeme kolem hradu mírným sjezdem po
široké lesní cestě, abychom se po chvíli napojili na modrou turis-
tickou značku. Po ní vpravo pohodlně dojedeme nad osadu Nácho-
dec (Šiškovenský most) a po levém břehu Úpy se blížíme k Bou-
šínské lávce (typická panská hájovna). Výškové metry, které jsme
ztratili sjezdem od Vízmburku, musíme nyní zčásti nabrat lesní ces-
tou pod Mstětínem na místní asfaltovou komunikaci a po ní jedeme
vpravo. U výjezdu z lesa nás přivítá informační tabule nad tzv. Že-

bráckou roklí. 
Po silnici od Červeného Kostelce se vpravo kilometr svezeme

Červenou Horou dolů. V Červené Hoře se k obdivu i fotografováni
nabízí rázovitá zvonička a vyšperkovaná dřevěnka, a to hned vedle
hospody. My ovšem před ní odbočíme vpravo směr Slatina nad
Úpou a sjíždíme k řece. Zvídavým cestovatelům se vyplatí při-
brzdit, neboť po levé straně silnice je tabule upozorňující na vstup
na zbytky kdysi mocného hradu Červená Hora. U Slatinského
mlýna přejedeme řeku Úpu, odbočíme vlevo a dotočíme levý ob-
louk na pravý břeh řeky a cyklotrasou KČT č. 4018 (Okruh B.
Němcové) jedeme proti proudu. 

Pohodlně se projedeme ještě asi kilometr a staneme na pasece
nad Boušínskou lávkou, ovšem na druhém břehu než před hodinou.
Lesní cestou (kdysi zvaná Badhildina) dojedeme na okraj panství
havlovického vodníka kolem Šiškovny do Poklekova (rybník
Jindra, smírčí kříž vlevo v zahradě, chaloupky a rodiště pátera Reg-
nera Havlovického v bývalém mlýně). Opustíme modrou cyklo-
značku, abychom využili nabídky zelené cykloznačky KČT č.
4094, odbočili vlevo a za kamenným mostem zastavili na občer-
stvení ve sportovním areálu. Cestou nás tabule upozorní, že jsme
ve vesnici ČR roku 2007. Dále je po cykloznačce příjemná pro-
jížďka k dřevěnému krytému mostu a do Úpice. Z Úpice můžete
jet okolo prodejny „Kola Bárta“ po zelené do Rtyně v Podkrkonoší,
nebo si zvolit pohodlnější cestu po silnici 1/14, kde jedeme opatrně
kolem kostela v Batňovicích a přes Rtyni v Podkrkonoší vystou-
páme k benzínové čerpací stanici s občerstvením a nezapomenu-
telnými výhledy. Kolo nám sem samo zahne.

Za benzínkou polní cestou pohodlně dojedeme do Červeného
Kostelce.

Přes dvě Olešnice
Z Červeného Kostelce se vydáme po cyklotrase KČT č. 4095
přes Zábrodí a z lesa vyjedeme do obce Kramolna. Opustíme
cykloznačku, přetneme silnici i obec a místní asfaltkou doje-
deme do Václavic.

Po cyklotrase KČT č. 4056 pokračujeme na Branku (pomník
války r. 1866 Bílý lev) a do Václavic (Dobenín, kostelík, pomníky
války r. 1866) a sjezdem do Šonova. Opustíme cyklotrasu a vlevo
po silnici jedeme do Nového Města nad Metují (městská památ-
ková rezervace, renezanční náměstí, zámek, městské muzeum, ga-
lerie, věž Zázvorka). Pod náměstím za Metují stoupáme silničkou
směr Olešnice v Orlických horách (na konci prvního lesa vlevo
zbytky hradu Výrov s nezapomenutelnými výhledy na Nové
Město), abychom po třech kilometrech dojeli do Slavoňova (rene-
zanční zděná zvonice z roku 1555, vzácný dřevěný kostel sv. Jana
Křtitele z roku 1553 a jeho cenná vnitřní výzdoba barokní lidovou
figurální malbou a ornamenty jsou v seznamu památek UNESCO
mezi nejcennějšími stavbami).

Po pětikilometrovém stoupání silnicí směr Nový Hrádek doje-
deme do poutního místa Rokole (kostel Panny Marie, kaple se zá-
zračnou studánkou, dřevěná Loreta, kamenná křížová cesta). Pěšinou
nad kostelíkem vystoupáme opět na silnici a projedeme se obcemi
Tis, Janov, Bystré a vlevo, většinou do kopce, do obce Sněžné. Při
pomalém výjezdu do kopců Orlických hor jsme odměněni úžasnými
výhledy, fotografové zde často zastavují. Před Polomem na vrcholu
stoupání (737 m n. m.) je vlevo odbočka k pevnosti Skutina (jednotná
linie opevnění hranic před druhou světovou válkou), která je o ví-
kendech přístupná. Úhledné a květinami zdobené chaloupky na Po-
lomu nás pozdraví při sjezdu do Olešnice v Orlických horách

(chaloupky, barokní kostel sv. Maří Magdalény z r. 1705, barokní
radnice z r. 1709, 4 km vzdálená horská chata Číhalka). Po osvěžení
pohodlně sjedeme po silnici kolem potoka Olešenka na křižovatku
pod Novým Hrádkem. Zde najedeme na lesní silničku a stále po cy-
klotrase KČT č. 4035 jedeme do Pekla (známé výletní místo s rázo-
vitým hostincem, architekt Dušan Jurkovič).

Po cyklostezce KČT č. 4034 se krásně přes Ostrovy (občer-
stvení) svezeme do Náchoda. Vystoupáme na zámek a zámeckou
alejí dojedeme do Kramolny a po silničce přes Trubějov do Oleš-
nice u Červeného Kostelce. Kolem hřiště přes Skalku dojedeme do
města na autobusové nádraží, kde si na mapě můžeme znovu projít
trasu výletu a pochválit se, že jsme našlapali 70 km.

Olešnice v Orl. horách
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ŠKOLY

Konec školního roku na 1. stupni ZŠ V. Hejny
To to zase uteklo!!! Už je tu zase konec, i když tentokrát hodně
zvláštní. Ale ještě než zazvoní úplně naposledy, chtěla bych vám
přiblížit, jak vypadal závěr roku v této nečekané době. 25.
května se některé děti vydaly zpět do školních lavic. 

Všichni zaměstnanci školy museli nachystat prostory školy tak,
aby splnili zvláštní opatření, které jim stanovil stát. A nebylo to
vždy úplně jednoduché vše správně dodržet. Skupinky dětí max.
o 15 dětech, které se nesmí shlukovat (ve škole…) či třeba potkávat
na obědě. Byl to prostě oříšek dát to celé dohromady. V jedné části
dopoledne se dětem věnovaly učitelky, které pak plynule přechá-
zely na online výuku, aby zase vzdělávaly ty děti, které zůstaly
doma. Učitelky poté zastoupily asistentky a vychovatelky. Tak to
fungovalo ve škole. Ti učitelé, kteří zůstali doma, dál vzdělávali
online. Vedli hodiny přes aplikaci ZOOM, snažili se pomoci dětem
s úkoly a něco nového je naučit. Ale protože nám samozřejmě chybí
kontakt s dětmi, někteří pedagogové se namísto online konzultací
setkali se svými dětmi na jiných než školních místech. Někteří se
scházeli například na „sokoláku“ a hráli různé hry, paní učitelka
Holubová zase vedla výuku s názvem Na terase. Každý jsme se
snažili předat dětem to nejlepší. 

Závěrem bych chtěla poděkovat především vám rodičům, kteří
jste s námi spolupracovali. Moc si toho vážíme. Pak samozřejmě
také dětem, které doma pracovaly a „neremcaly“. Věřte, že na pod-
zim své ovoce sklidíte. Ale díky patří také pedagogům, protože ani
pro ně to nebylo jednoduché a u počítačů netrávili jen pracovní dny,
ale i víkendové. Dovolte mi vám všem popřát krásné prázdniny
plné sluníčka, odpočiňte si a já doufám, že všichni se po prázdni-
nách uvidíme v normálním režimu a budeme dál pokračovat v roz-
víjení vašich dětí.  

Jana Stodůlková

ZŠ V. Hejny

ZŠ Lhota

Voda, slunce, teplo, maliny… volají prázdniny!

Zvládli jsme situaci, jak nejlépe jsme uměli. Školní rok 2019-
20 je v cíli! Nikdo netušil, že přinese řadu naprosto nečekaných
výzev. Učili jsme se všichni! Nejenže škola během několika dní
musela fungovat na dálku, ale podařilo se zajistit i potřebu udr-
žení sociálního kontaktu mezi dětmi i učiteli prostřednictvím
online Skype hodin, v některých případech posloužil alespoň
telefon.

V posledních týdnech, kdy část školáků opět navštěvovala školu,
došlo v některých třídách k propojení školní výuky se vzděláváním
distančním a žáci z domova tak mohli společně se svými školními
spolužáky sledovat výklad učitele.

Většina školáků byla se svými učiteli po celou dobu v online
spojení. Žáci přítomní poslední týdny ve škole pak výborně zvládli
zavedení výuky v oddělených skupinách i dodržování řady hygie-
nických opatření.

Ohlédneme-li se za uplynulými dny, musíme říci, že všichni žáci
naší školy aktivně spolupracovali a komunikovali se svými učiteli.
Zvládali mnohé nástrahy techniky. Patrná byla jejich velká snaha
a zodpovědnost. Ti nejmenší se dálkově doučili několik zbývajících

písmen a dokážou číst a psát. Starší žáci i přes technické potíže
vždy našli způsob, jak doručit svou práci přes WhatsApp, SMS,
Skype, maily soukromé i služební, případně se domluvit po tele-
fonu. Pod vedením učitelů postupovali krok za krokem vpřed. Ně-
kteří se zapojili do různých projektů, vytvářeli, malovali, fotili,
natáčeli.

Velké díky všem rodičům a ostatním dospělákům, kteří byli
dětem po celou dobu oporou a pomocí!

Celé toto snažení ze strany školy by nebylo možné bez vydatné,
obětavé a neúnavné podpory ze strany vás doma. Velmi si vaši pod-
pory a nasazení vážíme! Díky vám se děti nejen posunuly ve svém
vzdělávání o kousek dál, ale zocelily se v samostatnosti a zodpo-
vědnosti. Mnozí se naučili mnoho potřebných praktických doved-
ností z různých oblastí. Díky za vaši trpělivost, povzbuzování,
komunikaci, zdolávání technických nástrah, podporu všeho druhu!
Jen díky této společné týmové práci jsme celou situaci zvládli!

Velké přání pro všechny vás! Užijte krásný prázdnin čas!
Nastává vytoužený a letos obzvlášť zasloužený čas prázdnin!

Vydechněte si, odpočiňte si, načerpejte nových sil! Užívejte letní
pohody, vody, slunce…Radujte se ze života. Přejeme vám mnoho
krásných zážitků, klidu a zdraví!

A našim páťákům moc přejeme, ať se jim daří budovat a rozvíjet
to, co ve lhotecké školičce započali. Přejeme jim co nejpohodovější
start v další fázi vzdělávání!

Pedagogický tým ZŠ Lhota
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ZŠ a MŠ Olešnice

ŠKOLY

Po dlouhé pauze jsme se my děti opět sešly v naší školce, těšily
jsme se na své kamarády a paní učitelky.

Opět jsme si mohly společně pohrát a něco zajímavého se do-
zvědět. Přestože jsme nemohly na žádný závěrečný výlet, nic nám
to nevadilo. Paní učitelky si pro nás připravily zajímavé aktivity
a akce v naší školce. Užily jsme si svátek dětí, slavnostně jsme se
rozloučily s našimi předškoláky a prožily jsme úžasný trampský
den na naší zahradě. 

Některé z nás budou školku navštěvovat i o velkých prázdni-
nách. V září se těšíme, až v naší školce přivítáme nové kamarády.
Ale nyní vám všem přejeme krásné a sluníčkové léto. 

Děti z MŠ Olešnice

Střední průmyslová škola

Práce červenokosteleckých pedagogů zdobí Kafkovu vilu  
Na další formě spolupráce a podpory se domluvila Střední prů-
myslová škola Otty Wichterleho s Oblastní charitou Č. Kostelec. 

Pro nově zrekonstruovanou vilu Břetislava Kafky v Červeném
Kostelci, kterou bude charita využívat pro potřeby denního staci-
onáře, pečovatelské služby a služby tísňové péče, ušily zaměstnan-
kyně školy ve školní šicí dílně 63 kusů závěsů a záclon, k nim

přišily přes 600 ks kroužků a následně pomohly i s jejich instalací
ve vile.

Věříme, že tyto bytové doplňky z rukou paní Košutové, Šafá-
řové, Lokvencové a Bergmannové zpříjemní novým uživatelům
vily pobyt i práci.  

M. Machová

Dvě nové výstavy a kulturní léto v Domku Boženy Němcové
S novou turistickou sezonou jsme v Domku Boženy Němcové
nachystali také několik nových kulturních programů a dvě
nové sezonní výstavy. První z výstav se plně věnuje Josefu Něm-
covi a pohraniční stráži. Druhá výstava se věnuje povídce
Chudí lidé, kterou si můžete v domku i zakoupit. 

Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové 
Každou červencovou sobotu máme pro děti připravenou krásnou

pohádku. Vstupné na pohádku je dobrovolné. Program jsme uvedli
v samostatném článku. Každou červencovou sobotu od 16 hodin.

Podvečerní komentovaná prohlídka sezonní 
výstavy Josef Němec a jeho svět 

Za doprovodu dobově oblečeného průvodce se vypravíme na pro-
hlídku sezonní výstavy a odhalíme několik pašeráckých tajemství.

25. července od 17:30 hodin a 22. srpna od 17:30 hodin

I ty buď pašerákem! 
Tvořivá dílnička nástrojů, plánků a vybavení pašeráků 19. století.
22. srpna od 10 do 12 hodin

Božena Němcová je veřejností vnímána
jako výjimečná žena, autorka knih krásné
české literatury a stále oblíbených a mno-
hokrát zfilmovaných pohádek. Letošní
200. výročí jejího narození nás může vést
k zamyšlení: Proč se vracet k Boženě
Němcové a její méně známé povídce
Chudí lidé?

Odpověď je jednoduchá. V této povídce
spisovatelka mapuje krátký časový úsek
svého života od uzavření manželství s Jose-
fem Němcem a příchodu do městečka Kos-
telce až do prvního stěhování do Josefova.
Text povídky neodhaluje všechna tajemství,
ba ani události a osoby, s nimiž se Božena
Němcová během pobytu v Červeném Kos-
telci setkala. Proto jsme při příležitosti jejího
významného výročí nejenom vydali tuto po-

vídku v původním znění, ale především ji
opatřili doplňkovým poznámkovým apará-
tem. Čtenář se tak dozví podrobnosti o oso-
bách, jež jsou v povídce zmíněny, o zají-
mavostech ze společnosti z dob mládí Něm-
cové a mnoho dalšího. 

Knihu dále doplňují historické a současné
fotografie míst, které jsou s povídkou spjaty.
Doufáme, že proto nalezne místo ve vaší kni-
hovničce a stane se nejenom příjemnou čet-
bou, ale také průvodcem po místech, o nichž
Němcová s láskou psala.

Knihu lze zakoupit za 100 Kč na těchto
místech: IC Červený Kostelec, Papírnictví
Ivín, Knihovna Břetislava Kafky, Knihku-
pectví Horová Náchod a v Domku Boženy
Němcové v Červeném Kostelci.

Nová kniha: Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci?
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66. Mezinárodní folklorní festival roztančí Červený Kostelec 
21. – 23. srpna 2020
Na těchto stránkách a v těchto dnech jsme vás v minulých letech
seznamovali s podrobným programem Mezinárodního folklor-
ního festivalu. Jelikož program stále vytváříme a soubory znovu
domlouváme, nastíníme vám alespoň naši představu. 

Na první pohled velkou změnou, která nastala, je zkrácení ter-
mínu celého festivalu. Festivalové brány se tak otevřou v pátek
21. srpna. Na pódiu proběhne slavnostní zahájení, vyhlášení Mistr
tradičních lidových řemesel za rok 2019, proběhnou první vystou-
pení pozvaných soborů a na festivalových prknech se představí le-
gendární folkrocková kapela Fleret. 

Sobotu 22. srpna odstartujeme řemeslným jarmarkem, na který
od 10:00 naváže mše svatá. Od 18 hodin nás potěší svým večerním
vystoupením pozvané folklorní soubory. 

I nedělní dopoledne bude patřit folkloru a poté zakončení celého

letošního festivalu.
V minulých letech bývalo zvykem, že jsme vám představovali

folklorní špičku z celého světa. Letos to bude folklorní špička vý-
lučně z České republiky a Slovenska. Jsme přesvědčeni, že to nebude
na škodu, ale naopak. Máme úžasný folklor. Přijďme si vychutnat
krásnou atmosféru plnou domácího folkloru, popovídat si s kama-
rády a známými a užít si pěkný víkend s folklorem. 

Program 66. Mezinárodního folklorního festivalu
Omlouváme se, ale v době uzávěrky zpravodaje nemáme do-
končen finální program festivalu. 

Taktéž není dokončen výběr českých a slovenských souborů, které
přijedou na letošní festival. V závislosti na aktuální epidemické si-
tuaci vás budeme informovat na stránkách www.folklorck.cz a na
festivalovém Facebook MFF.cz. Děkujeme za pochopení. 

Fleret zahájí Mezinárodní folklorní festival
Tradičně jsme festival zahajovali velkole-
pým koncertem a i tuto tradici chceme za-
chovat. Letošní slavnostní zahájení, které
se uskuteční v pátek 21. 8. 2020, obohatí
koncert folkrockové kapely Fleret. 

Kapela již jednoznačně patří mezi le-
gendy na naší hudební scéně. Svým osobi-
tým, originálním a neopakovatelným proje-
vem baví fanoušky po celé zemi a také da-

leko za hranicemi. Během 37 let natočila víc
než patnáct alb a může se pochlubit téměř
180 písničkami, kdy nejedna z nich zlido-
věla. Fleretu předcházely kapely Šperhák a
Šperk. Proto musíme v jeho bohaté historii
jít až do roku 1982, abychom poznali důle-
žité začátky, a měli tak ucelený přehled o ži-
votě "valašského pokladu". U zrodu  stáli
Zdeněk Hrachový, přezdívaný Hrach, a Petr

Chrastina. Oba měli čerstvě po vojně...
Vstupenky v omezeném počtu (dle

možné sitace) jsou již v prodeji v IC Čer-
vený Kostelec, IC Náchod, IC Česká Ska-
lice, IC Úpice, IC Hronov a IC Nové Město
nad Metují, IC Police nad Metují. Online
prodej vstupenek není možný. Cena vstupe-
nek je 150 / 50 Kč. Více informací na
www.folklorck.cz.

Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové
Božena Němcová je známá nejen jako
autorka klasické prózy, ale také jako vý-
borná vypravěčka a zapisovatelka pohá-
dek. A právě proto jsme pro nejmenší
z nás opět připravili Pohádkové léto
v Domku Boženy Němcové. 

Všechny červencové soboty můžete
strávit se svými dětmi v krásné zahradě za
Domkem Boženy Němcové a zhlédnout tak
jednu z připravených pohádek. Začátek po-
hádek je vždy od 16:00, vstupné dobro-
volné.

Jak si Honza hledal nevěstu
4. 7. 2020

Ochotnicko-čtenářská beseda ORLICE
Potštejn. Klasická pohádka o českém Hon-

zovi – navenek hloupém – je příběhem
o poznávání světa „za humny“ a hledání
vhodné nevěsty.                                                                                               

Tři pohádky o Honzovi
11. 7. 2020

Divadlo Harmonika Praha. Tři pohádky
a spousta zpívání k tomu. Jak se Honza vy-
učil na zpěváka, jak to bylo s kouzelnou zla-
tou husou a jak si Honza poradil se
strašlivým tříhlavým drakem.

O pejskovi, který neuměl štěkat
18. 7. 2020

Klub loutkářů Úpice. Když někdo něco
neumí, tak se to musí zkrátka naučit. Zví-
řátka na našem dvorku pejskovi jistě pomo-

hou. Pomůžete nám i vy?

Žabí princ a Myšistroj
25. 7. 2020

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř

Žabí princ
Nepříliš dlouhý, ale půvabný příběh podle

pohádky bratří Grimmů. O krásné princezně,
zlatém míčku a zakletém žabákovi.
Myšistroj

Malá finská pohádka o holčičce Třeš-
ničce, o kocourovi Mrzoutovi a o stroji,
který vyráběl myši.

Velké poděkování patří společnostem
Saar Gummi a Sorges, které Pohádkové léto
v Domku Boženy Němcové podporují.

Červenokostelecká kultura v karanténě
Postupné rozvolnění nám přináší více kultury, i přesto jsme v prů-
běhu května na náš nový Youtube kanál přidali novou videobesedu.

Tentokrát jsme se věnovali povídce Chudí lidé. Když Božena Něm-
cová napsala povídku Chudí lidé, psala ji s odstupem 20 let od oka-
mžiku, kdy opustila městečko Kostelec. V povídce jsou zmínění lidé,
kteří měli tu čest naši významnou spisovatelku poznat. Kdo však byli
ti chudí lidé, jaké byly jejich osudy před příchodem a po odchodu Bo-
ženy Němcové? Co B. Němcová do povídky neuvedla, nebo naopak

pozměnila? O tom všem je tato nová beseda, pořádaná k letošnímu 200.
výročí narození B. Němcové. Besedu vám přináší historik Richard
Švanda ve spolupráci s MKS a Vlastivědným spolkem Č. Kostelec.

Všechny doposud zveřejněné ,,online“ akce naleznete na
www.youtube.com po zadání Kostelec nás baví a odkazy na ně nale-
znete také na Facebooku Kostelec nás baví nebo na www.mksck.cz.

Pohodlně se usaďte a můžete začít sledovat i červenokosteleckou
kulturu online.
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SDH Stolín

Ochotníci a KDU-ČSL Olešnice

Brodský

Pietní setkání k uctění památky obětí odbojové
skupiny S 21 B
Neděle 5. července 2020 - 10.00 hod. Malé Svatoňovice, 
10.45 hod. Bohdašín, 11.30 hod. Končiny.

Letos si připomeneme osudy těch, kteři přes nebezpečí a hrozbu
smrti neváhali podat pomocnou ruku parašutistovi a radistovi ze
skupiny Silver A Jiřimu Potůčkovi. Na posledni chvile se svou ro-
dinou na Končinách v roce 1942 zavzpominá Antonin Burdych.

Dětský den ve Stolíně
SDH Stolín zve všechny děti na Dětský den a rozloučení s prázd-

ninami 29. 8. 2020 od 14 hod. na hřišti ve Stolíně. Čeká vás plno her
a soutěží, divadélko, skákací hrad, dovádění v pěně a krásné odměny.

Olešenské kulturní léto
25. července od 15 hodin, hřiště u místní sokolovny

Olešenská kočovná herecká společnost Olšany zve Olešňáky
i přespolní na 7. ročník vesnického festivalu Olešenské kulturní léto.

Program bude tradičně pestrý. Pro děti máme kromě plnění zá-
bavných soutěžních úkolů na hřišti připraveny dvě pohádky: Mýdlo-
vou pohádku a Pošťáckou pohádku, kterou přijede zahrát známý
český čapkolog Hasan Zahirović. Se svou scénkou vystoupí také Ole-
šenští ochotníci a kočovní herci z Olšan. K poslechu zahraje Malý
posvícenský dechový orchestr. Občerstvení zajištěno. Vstup volný.

Přijďte uprostřed léta zažít pravou vesnickou kulturu! Akce se
koná za podpory Ochotníků Olešnice a MO KDU-ČSL Olešnice.

Léto na Broďáku
Letošní protikoronavirová opatření nám neumožnila se spo-
lečně s vámi vidět a setkávat se při tradičních jarních akcích
u nás na Broďáku. 

Museli jsme společně oželet spoustu akcí, čarodějnice, muschery,
motorkáře, metalisty, dětský den, pejsky a jejich páníčky při agilitách.
O to více se těšíme na léto plné slunce a pohody s veselými, spoko-
jenými lidmi, trávícími volno na Broďáku. Konečně se zase vše vrací
do normálních kolejí a nás společně čeká krásné léto, plné slunce,
radosti a volnosti. 

A co jsme pro vás na letošní léto připravili nového?  Na terase nad
pláží pro vás otevíráme nový letní bar, zvaný „DRINK ČIKÁRNA“,
ve kterém se pro vás budou míchat tradiční i méně známé alko i ne-
alko nápoje.  

Obnovujeme také takzvané „Broďácké zpívánky“. Jsou to večery
kamarádů a přátel, které okouzluje zvuk kytar, mandolíny, basy, nebo
banja, a kteří se rádi setkávají a společně si zahrají a zazpívají staré
trampské písně, folkové klasiky a další písně svého mládí. Tyto
krásné podvečery se budou konat každou sudou středu od 19.30, buď
venku na zahrádce, nebo uvnitř ve Vodnické restauraci, podle počasí. 

Vrací  se také oblíbené animační programy. Každý týden se usku-
teční 2 – 3, a to nejen pro ubytované v kempu, ale i pro děti a dospělé
z města a okolí. Těšit se můžete na hry, soutěže, kontaktní zvířátka a
mnoho dalšího. Program najdete na facebooku kempu, nebo v recepci.

A všichni samozřejmě netrpělivě očekáváme největší akci léta,
Vodnické slavnosti. V jakém rozsahu letos budou, to ještě nevíme,
ale že určitě budou, to víme.  A to o víkendu 31. 7.-2. 8. 2020. A to
dny plné zábavy, soutěží, sladkých odměn, vody, netradičních soutěží
a dalších vodnických radovánek. Vyvrcholením bude jako vždy nad-
vodní ohňostroj, a to v sobotu 1. 8. Jaký bude ohňostroj letos, v roce
našeho 25. výročí působení na Broďáku? Nechte se překvapit. Určitě
úžasný, dech beroucí a zase jinak krásný, něž byl ten předchozí. 

Přejeme nám všem léto plné slunce, zážitků, klidu a pohody, nej-
lépe strávené na Broďáku u vody. 

P.S.  A kdybyste nevěděli, i v pivu je voda.
Krásné prožití dvou oblíbených letních měsíců vám přejí 

Vaši Brodíci

Město Červený Kostelec 

Zahradní kavárna Trees

KALENDÁRIUM AKCÍ

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

EKG Jazz – hudební pátek
3. 7. od 19 00 hod.

Jitka Štěrbáková  – hudební sobota
11. 7. od 19 00 hod.

Vladimír Václavek – hudební pátek 
17. 7. od 19.00

Koncert - Schodiště 
25. 7. sobota od 19.00 hodin

Michal Šeps & Reggiment – hudební pátek
31. 7. od 19.00 hodin

Pub Session – hudební pátek
7. 8. od 19.00 hodin

Paraplet – hudební pátek
14. 8. POZOR od 18.00 hodin

Hoblues – hudební pátek
21. 8. od 19.00 hodin

Koncert - TATA/BOJS
28. 8. PÁTEK!! OD 19.00 hod.

Quest Chudí lidé
V průběhu června vydalo MKS ve spo-
lupráci s Vlastivědným spolkem Červený
Kostelec a historikem Richardem Švan-
dou již druhý quest. Tentokrát jsme se
zaměřili na povídku Chudí lidé a život
Boženy Němcové.

Quest je k dispozici nejen návštěvníkům
našeho města, ale i široké veřejnosti. K dis-
pozici je v Domku Boženy Němcové nebo
v IC Červený Kostelec. 

Promenádní koncerty 2020
Městské kulturní středisko si vás dovoluje pozvat na tradiční promenádní koncerty,
které vám zpříjemní vybraná nedělní dopoledne. 

Koncerty se konají v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla vždy od 10 hodin. 

5.  7.   Městský dechový orchestr Červený Kostelec
12. 7.   Musica harmonica – akordeonový orchestr vedený Jaroslavem Kubečkem
26. 7.   Chvíle Hronov  

Vstupné na všechny promenádní koncerty je zdarma, v případě nepříznivého počasí se
koncerty nekonají.
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu pro
mládež 
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl za-
hájen 1. února v Informačním centru v Čer-
veném Kostelci. Kurz tradičně povedou
taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci
bude hrát známá kapela RELAX BAND pod
taktovkou Jana Drejsla. Taneční kurz bude
probíhat od 13. září v sokolovně v Červe-
ném Kostelci a vyvrcholí plesem absol-
ventů, tzv. věnečkem, 12. prosince.

Přihlásit se můžete přímo v informačním
centru nebo online na www.123vstupenky.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.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně
pokročilí, pokročilí, úroveň A1 - B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září do
května 2021 od pondělí do čtvrtka v kině
Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučo-
vacích hodinách jednou týdně. 
Obsah kurzů bude přizpůsoben požadav-
kům a úrovni účastníků – pro bližší infor-
mace kontaktujte lektora Pavla Fišera na
tel.: 775 327 045. Cena kurzovného je 3 000
Kč / rok. Přihlásit se můžete od    1. 7. 2020
v Informačním centru v Červeném Kostelci,
nebo na www.123vstupenky.cz. 

KURZ KALANETIKY
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro
ženy i muže, které během několika týdnů
zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celu-
litidy. Kalanetika pomáhá při problémech
se zády a je vhodná jako rehabilitační cvi-
čení. Jelikož se jedná o nenáročné cvičení,
může se cvičit i v těhotenství. Cvičení po-
dobné metodě pilates podporuje správné dr-
žení těla a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje
jejich pružnost. Kurz vede skvělá lektorka

paní Poznarová. Cena kurzovného je za 10
lekcí 450 Kč. Přihlásit se můžete od 1. 7.
2020 v Informačním centru v Č. Kostelci,
nebo na www.123vstupenky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek předsta-
vuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky
z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu
nejen tančí a zpívají, ale předvádějí i různé
dobové zvyky a profese. 
Soubor je rozdělen do tří věkových skupin
a schází se každé úterý od 15:45 v Grafo-
klubu za kinem Luník. 
Cena na školní rok 2020 / 2021 je 900 Kč.
Přihlásit se můžete od 1. 7. 2020 v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci. Více
informací o souboru získáte u vedoucí paní
Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4-15 let z Čer-
veného Kostelce a okolí jsme připravili ta-
neční kroužek. Tvoříme skupinu mažoretek
MERIAN, které vede zkušená lektorka
Mgr. Jana Morávková. Čeká vás práce
s hůlkou a pompony, taneční a pohybová
průprava, základy gymnastiky, baletu, aero-
biku a moderních tanců. Těšit se můžete na
soutěžní vystoupení, nové kamarádky
a spoustu zábavy. Přihlášky a více infor-
mací na merian@centrum.cz, tel. 736 285
258. Těšíme se na vás.

Městské kulturní středisko

KINO LUNÍK 3D
Kino Luník opět otevřeno!
Díky postupnému rozvolňování vám opět můžeme přinášet fil-
movou zábavu v kině Luník. Návštěva kina se stále zatím ne-
obejde bez určitých hygienických omezení, která však zaručí
maximální bezpečí pro vás, návštěvníky kina. 

A co vlastně hrajeme a jaký je program? Jelikož s postupným
rozvolňováním také postupně přicházejí nové premiéry, které dis-
tributoři zveřejňují náhle a nepravidelně, tak program kina je vždy
na několik dnů dopředu zveřejněný na webu www.kinolunik.cz. 

Díky tomu, že aktuálně nedáváme program kina do zpravodaje,
můžeme rychle reagovat na změny od distributorů filmů a nasazo-
vat tak premiérové filmy. 

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. 
Vaše kino Luník

Soukromá projekce v kině Luník
Máte rádi kino a chcete si ho užít pouze pro své první rande, pro

partu kamarádů nebo svoji rodinu? Chcete se v současné době vy-
hýbat větším davům lidí? Nebo chcete vidět film, který již nehra-
jeme? Využijte dočasnou nabídku kina Luník! 
Jak na to?

Kontaktujte nás na simek@mksck.cz. Domluvíme se na ter-
mínu, konkrétním filmu a již se můžete těšit na soukromou projekci
v našem kině.

Jaká je cena?
1 – 10 osob – 1 500 Kč
11 – 20 osob – 2 900 Kč
nad 20 osob - individuálně
Velká televize v obýváku je super, ale obrovský obraz a špičkový

zvuk si užijete pouze v kině…

Pravidelné taneční lekce probíhají v červenci a srpnu každou
středu a neděli od 17.00, a to po tel. domluvě.

Tančíme venku na házenkářském hřišti a za nepříznivého počasí
v tělocvičně ZŠ Lhota. 

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

MarydancePilates
Plán cvičení o prázninách od 29. 6. 2020 do 31. 8. 2020:
pondělí od 9 – 10 hodin, úterý od 18,30 – 19,30 hodin, čtvrtek od
9 – 10 hodin a od 18,30 – 19,30 hodin. 

Cvičíme bez předešlého přihlášení, jednorázový vstup 70,-Kč.
Zařazen je i flowing pilates. 
Bližší informace u Ireny Térové na telefonu 773 676 876 nebo

na terova.irena@seznam.cz.



19ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC - SRPEN 2020

SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Vážení příznivci volejbalu, léto je tu a my bychom vám rádi
zrekapitulovali výsledky všech našich týmů v uplynulé sezoně. 

Největší úspěch zaznamenaly naše ženy A, které poprvé v historii
vyhrály II. ligu, čímž si zajistily účast v I. lize. Je to historicky nej-
vyšší soutěž ČVS, která se bude u nás v Kostelci hrát. Muži A skon-
čili ve své zredukované skupině krajského přeboru I. třídy na druhém
místě za suverénní Slavií Hradec. Ženy B, složené převážně z juni-
orek, sbíraly zkušenosti v krajském přeboru I. třídy a skončily na
sedmém místě. Nově složené kadetky skončily ve své I. lize na po-
sledním místě. Naše obrovská minivolejbalová základna se ukázala
na nespočtu turnajů, kde se kostelecké naděje pravidelně umisťovaly
na předních pozicích. Z mládežnického volejbalu bychom rádi vy-
píchli skvělé výkony našich mladších žákyň, které válcovaly jednoho
soupeře za druhým a vyhrávaly jak na běžícím pásu. 

Děkujeme všem týmům za vzornou reprezentaci klubu!
Jak jsme již avizovali, bude se u nás poprvé hrát I. liga a ženy A

již znají své soupeře. Kromě pikantního souboje s VK Hronov
dojde na střety s TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, Volejbal Plzeň,
TJ Sokol Dobřichovice, TJ Sokol Nusle Praha a TJ Sokol Žižkov
I. Bude se hrát opravdu skvělý volejbal a my věříme, že si k nám
do sportovní haly cestu najdete a že divácký kotel bude vřít celou
sezonu!

Nyní k létu. Jak již víte, v průběhu července a srpna se u nás

na kurtech budou odehrávat letní příměstské tábory Červený Kos-
telec a Lhota, proto bude provoz kurtů od 7.30 do 16.00 omezen
(termíny táborů naleznete na našem webu). Nicméně náš plážový
kurt (i antukové kurty) je i přes léto neustále otevřen veřejnosti, re-
zervujte přes web www.volejbalck.cz, pouze vás prosíme o sho-
vívavost v průběhu letních kempů ve výše zmíněných hodinách.

Pro bližší informace o všech našich akcích nás sledujte na soci-
álních sítích (FB Volejbal Červený Kostelec, instagram @kostelec-
kyvolejbal) a na webu www.volejblack.cz, děkujeme.

Červený Kostelec Open 
4.–5. července 

Zveme příznivce závodního tenisu do tenisového areálu TJ Čer-
vený Kostelec, aby přišli podpořit domácí sportovce na turnaj mužů

a žen pořádaný v rámci Českého tenisového svazu (ČTS). Turnaj je
určený pro závodní hráče. Vstupné se neplatí, občerstvení zajištěno.

Pouťový turnaj ve dvouhrách 
Sobota 25. července od 9 hod. (prezentace do 8.30 hod.) 

Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec zve příznivce tenisové zá-
bavy na tradiční Pouťový turnaj ve dvouhrách. Občerstvení je za-
jištěno. Akce je určena pro amatéry i závodní hráče. 

Turnaj starších žáků a žákyň
22.–23. srpna

Další akcí, kde budeme moci podpořit domácí sportovce, resp.
sportovkyně, bude turnaj st. žáků a žákyň pořádaný v rámci ČTS.
Turnaj je určený pro závodní hráče.

Turnaj dorostenců a dorostenek
29.–30. srpna

Poslední prázdninovou akcí bude turnaj, který také slibuje kva-
litní tenisovou podívanou: turnaj dorostenců a dorostenek pořádaný
v rámci ČTS. Turnaj je určený pro závodní hráče.

Za tenisový oddíl TJ Červený Kostelec Tomáš Kábrt

Tenis

Cyklistické závody LESÁK CUP
Sobota 29. srpna 2020

Srdečně vás zveme na již pátý ročník cyklistického závodu hor-
ských kol na Bohdašíně u Červeného Kostelce.

Hlavní tratě jsou dlouhé 40 a 20 km a vedou převážně na Jestře-
bích horách. Pro dětské kategorie budou připraveny tratě v okolí
Lesáku a díky podpoře města Červený Kostelec mají startovné
zdarma.

10:00 start dětských kategorií
12:15 start hlavního závodu
Více na: www.lesak-cup.cz

Lesák cup

Naše nejlepší tenistka Veronika Turková
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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

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

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

LASH LIFTING - prodlouží, natočí a zvýrazní vaše řasy.
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
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

Pedikúra Klímová
Provádím suchou, mokrou i kombinovanou pedikúru. 

Tel. 728 513 946,491 465 959

Diakonie Broumov - přemístění prodejny
Z ul. Náchodská do ul. 5 května 653. 

Naproti Penny.. Nově otevřeno 

PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ
Prodám štípané dříví, převážně smrkové. Délka polen 25 cm.

Cena za zarovnaný PRMR/750 Kč.
Dále nabízím špalky, pytlované dříví cca 14 kg za 65,- Kč.
Vhodné na podpal, opékaní buřtů. Kontakt tel. 604 899 558

Zámečnictví a kovovýroba
Výroba křídlových bran a branek, plotových dílců, zábradlí a ji-
ných komponentů, vše na míru. Martin Muller, tel. 731 211 016

ZD Žernov, Agroprodejna Lhota, Zemědělská 408
Nabizí dřevěné brikety BUK, 1 tuna (paleta) za 4350 Kč

dále ve slevě vybrané substráty, hnojiva do vyprodání zásob.
propan - butan lahev 10 kg za 393 Kč, krmné směsi pro 

veškeré živočichy. Bližší informace na 491 465 986

PRODEJ POBYTŮ PO ČESKU, SLOVENSKU, 
RAKOUSKU. PRODEJ ZÁJEZDŮ A POBYTŮ DO

CHORVATSKA
LETECKÉ ZÁJEZDY BULHARSKO, ŘECKO

Cestovní a informační centrum
Havlíčkova 654, Č. Kostelec, tel: 724 088 587
www. 123zajezdy.cz , email: info@casur.cz

CEBYT Krkonoše s.r.o. – specialista na SVJ a BD
Kvalitní a profesionální správa bytových domů.

Pomůžeme nastavit správný chod domu, účetnictví, vyúčtování,
shromáždění, zajistíme revize. Nově funkce předsedy SVJ.

www.cebyt-krkonose.cz, tel. 601 385 281
Trutnov, Horská 6 (naproti OD Máj).

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Jan Kutílek: Lev                                                                                   Jan Kutílek: Legionář

Jan Kutílek: Stará architektura                                                                    Jan Kutílek: Nová architektura

Libor Černohorský: Brodský Libor Černohorský: Jaro

Libor Černohorský: Záchytné parkoviště                                                      Libor Černohorský: Kulturní památka

Červený Kostelec 100× jinak
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Nepodepsané a pomlouvající příspěvky do zpravodaje vloženy nebudou.
Příspěvky, které se nevešly nebo byly kráceny, najdete na www.cervenykostelec.cz/clanek/co-se-neveslo
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 724 757 429, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 4200 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na září 2020 je stanovena na 15. srpen 2020. Příští číslo vyjde 31. srpna 2020

QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Oblastní charita Červený Kostelec slavnostně otevřela za přítomnosti představitelů kraje a města přestřižením
pásky a přípitkem nově zrekonstruovanou Kafkovu vilu, která bude sloužit jako centrum denních a terénních služeb 
pečovatelské služby. Foto: Jiří Mach
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