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Město poskytne občanům 
nádoby na tříděný odpad. 
str. 3

www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

Duben odstartuje svátky jara.
Hned první víkend oslavíme Velikonoce.
Jaké budou?



Více fotografií na www.ckzije.cz.

U příležitosti výročí Tibetského národního povstání byla 10. března vyvěšena na náměstí tibetská vlajka.

Na zdravotním středisku probíhá za přispění města Červený Kostelec rekonstrukce zubní ordinace. Foto Jiří Mach 

Technické služby města uklízejí po příkopech odpadky, které se odhalily po odtátí sněhu. Foto: Emil Košut

Na jaře bude zahájena dlouho plánovaná revitalizace prostoru mezi školami. Foto archiv
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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, evid. obyvatel

Aktuální informace o úředních hodinách
sledujte na www.cervenykostelec.cz
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

Dotační program města pro rok 2021
DRUHÁ VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PROJEKTY A AKCE

Město Červený Kostelec vyzývá žadatele
o dotace z dotačního programu města
k podání žádostí v termínu od 3. května
do 31. května 2021. 

Účelem dotačního programu je podpora
veřejně prospěšných aktivit, organizace
a realizace akcí a projektů červenokostelec-
kých spolků, organizací i jednotlivců v ob-

lasti kulturních, sportovních a volnočaso-
vých aktivit.

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

Vážení čtenáři Červenokosteleckého
zpravodaje, po čtyřech letech dochází na
pozici zpravodaje ke změně redaktora. 

Novým redaktorem zpravodaje je 
pan Petr Hůlek, který ve výběrovém ří-
zení přesvědčil komisi o své kompetenci
vykonávat tuto funkci. 

Do současné doby se věnoval natáčení
akcí jako soukromá osoba. Do redakce na-
stoupil od března a po zaučení bude květ-
nové vydání zpravodaje už v jeho kom-
petenci. Přeji panu Hůlkovi do jeho nové
práce dostatek elánu a věřím, že zachová
zájem z vaší strany o zpravodaj a alespoň
že zůstane minimálně na současné úrovni.

Já vám děkuji za přízeň a přeji vám
i další roky zajímavého čtení a dostatek ak-
tuálních informací v Červenokosteleckém
zpravodaji a na webových stránkách města.

Jiří Mach

Své podněty a připomínky nyní směřujte
na odbor informatiky a redakci zpravo-
daje na e-maily: 
petr.hulek@mestock.cz,
zpravodaj@mestock.cz, 
nebo na telefon 730 581 041.

Nastoupil nový 
redaktor zpravodaje

Vážení občané našeho města,
opět po měsíci se vám dostává do rukou náš

zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální in-
formace o dění v našem městě a o práci na radnici.

V březnu jsme dokončovali přípravy na
novou stavební sezonu. Nebylo to opět jednodu-
ché, někteří vybraní dodavatelé nám neposkytli
součinnost, což znamená, že přehodnotili své ak-
tuální možnosti a od svých nabídek odstoupili.
Toto se týkalo zhotovení fotbalového zázemí,
kdy společnost Stavrecon Pardubice s.r.o. od-
stoupila a nyní jednáme se společností Průmstav
Náchod s.r.o., která byla ve výběrovém řízení
druhá v pořadí. Tato procesní komplikace nám
způsobuje časový posun, který budeme muset
řešit ve vztahu k harmonogramu a dokončení sa-
motné stavby. Další akcí, ve které nastává
změna, je výměna elektroinstalace a oken v ZŠ
Lhota. Zde opět budeme jednat s druhou firmou
z výběrového řízení, tedy společností Blue
electro s.r.o. z důvodu odmítnutí zakázky spo-
lečností Stebau Jaroměř s.r.o. Dále máme vybra-
ného dodavatele stavby veřejného prostranství
mezi školami, kterým bude s nejnižší nabídko-
vou cenou cca 32,85 mil. Kč Průmstav Náchod
s.r.o. Realizace této akce je naplánována do pro-
since tohoto roku. Etapizace a harmonogram
bude přizpůsoben případnému konání folklor-
ního festivalu, který, pokud epidemiologická si-
tuace dovolí, bude probíhat v těsném sousedství
této stavby. Dále vybíráme dodavatele montážní
plošiny a osobního automobilu pro potřeby
města. Tento automobil bude s hybridním poho-
nem tzv. plug-in hybrid kombinující pohon spa-
lovacím motorem a elektromotorem. Tento
automobil bychom rádi pořídili za pomoci do-
tace podporující zavádění alternativních pohonů.
Z výběrových řízení nám zbývá výběr dodava-
tele nafukovací sportovní haly a budovy technic-
kého zázemí tohoto zařízení.

Posouváme se do realizací a těším se, že opět
bude něco z naší dlouholeté přípravné práce vybu-
dováno. V dubnu začne stavba mezi školami, de-
molice stávajícího fotbalového zázemí a následné
stavební práce, demolice staré vodárny a následná
výstavba nové budovy. Také započne zateplení fa-
sády a výměna balkonů bytového domu „Velká
bedna“, úprava vstupní místnosti Domku Boženy
Němcové a oprava chodníků v ulici Husova. Bude

dokončováno osázení zahrady za knihovnou, dále
bude dokončena úprava zelených ploch kolem
nové silnice v ulici Jiráskova - Horní Kostelec, kde
následně navážeme výměnou přístřešku autobu-
sové zastávky Kovovýroba u křižovatky
„U křížku“, a také bude navrácen na novém pí-
skovcovém podstavci samotný křížek. Dále město
dokončilo stavební úpravy zubní ordinace a také
pokračuje oprava městských bytů.

Dále plynule pokračujeme v přípravách pro-
jektů dalších akcí.  Aktuálně intenzivně pracujeme
na dokončení studie kempu Brodský, konkrétně
řešíme co nejvhodnější dispozici hlavní budovy
ve vztahu k dalšímu projektování nové kuchyně.
Také začínáme s přípravou zadání pro ideovou
soutěž na centrum města ve spolupráci s komisí
pro rozvoj města a městským architektem.

Nadále pokračujeme v jednáních s představi-
teli Královéhradeckého kraje. Diskutujeme o spo-
lupráci ve vztahu k vybudování domu pro seniory
v našem městě a zvýšení atraktivnosti střední
školy. Také jsme projednávali možný termín re-
konstrukce Sokolské ulice. K tomuto tématu se
vrátíme v létě při plánování investic na příští rok.

Dále mi dovolte, abych vám představil no-
vého redaktora zpravodaje pana Petra Hůlka,
který již spolupracoval na vydání tohoto čísla.
Přeji mu touto cestou hodně zdaru v této nelehké
práci, dobré nápady, pozitivní přístup a dobré
vztahy s námi všemi přispěvateli a čtenáři. Zá-
roveň ještě jednou děkuji odcházejícímu redak-
torovi Jiřímu Machovi za jeho čtyřletou práci
a přeji mu hodně štěstí do další životní etapy.

Epidemiologická situace v našem městě se po-
stupně zlepšuje. Děkuji tímto náchodské nemoc-
nici za provádění testování v našem městě. Již
čtyřikrát měli občané našeho města a zaměstnanci
červenokosteleckých firem možnost se nechat
otestovat a i tato činnost napomohla k vylepšení
situace. Věřím, že očkování již nabere na rychlosti
a brzy dojde k proočkování hlavně seniorů. Dě-
kuji vám všem, že dodržujete nařízená opatření.
Věřím, že se zvýšenou proočkovaností epidemie
ustoupí a navrátíme se ke společenskému životu,
který je nám přirozený a vlastní.

Přeji vám všem hezké jaro, pevné zdraví,
zdravou mysl a dobrou náladu.

S úctou
Rostislav Petrák
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Zubní ordinace bude otevřena až v červnu
Navzdory pandemické situaci pokračují
práce na plnění naplánovaných investič-
ních akcí. Patří k nim revitalizace boh-
dašínského dětského koutku a sportov-
ního hřiště. 

V minulém roce město koupilo sousedící
pozemek a tím bude moci rozšířit současný
veřejně užívaný prostor. Občané Bohdašína
si budou moci vybrat, jaké herní prvky

budou v rámci dětského hřiště umístěny.
V tomto roce je také v plánu vybudování
chodníku u školy v Olešnici. Chodníky,
které budou řešit bezpečnější pohyb chodců
v křižovatce u "Sekyrkárny", budou k reali-
zaci v roce 2022. Jsou vyřešeny majetkové
záležitosti a objednán projekt. Letos hlavně
dojde k proměně prostoru mezi školami. 

Na zdravotním středisku připravuje pro

nás stomatologickou ordinaci SK - clinic
s.r.o. Pandemická situace má za následek
posunutí předpokládaného otevření až na
červen 2021. Více informací bude uvedeno
v květnovém zpravodaji. 

Jsou Velikonoce, jaro je tu. Přeji vám
krásný čas prožitý hlavně ve zdraví a po-
hodě.

Jiří Regner, místostarosta

V dubnu bude zahájena revitalizace prostoru mezi školami
Od 12. 2. do 10. 3. 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zho-
tovitele stavby "Veřejné prostranství mezi školami v Červeném
Kostelci. Dne 10. 3. 2021 v 16 hod. byl ukončen příjem nabídek
a zároveň proběhlo otevírání a hodnocení nabídek. 

Do výběrového řízení se přihlásili dva účastníci. Rozpočet pro-
jektanta činí cca 38,1 mil. Kč vč. DPH. Obě nabídky byly pod tímto
maximálním finančním limitem. Zveřejnění výsledků bude možné
až po schválení radou města a po uplynutí lhůt pro odvolání účast-
níků veřejné zakázky. Předpokládaný začátek stavby je naplánován
na měsíc duben a dle smlouvy o dílo budou veškeré stavební práce
dokončeny do poloviny prosince letošního roku. Na měsíce únor
až duben 2022 jsou naplánovány pouze sadové úpravy.     

Ing. Pavel Matyska, 
vedoucí odboru rozvoje města 

Probíhá sčítání lidu, letos poprvé i elektronicky
Od 27. března do 9. dubna 2021 probíhá
on-line sčítání lidu. Sečíst se lze zcela bez-
kontaktně prostřednictvím internetu,
nebo pomocí listinného formuláře. Bez-
pečně, jednoduše a bez kontaktu se sčíta-
cím komisařem.

Sečíst se je možné pomocí formuláře na

webových stránkách https://scitani.cz/,
nebo pomocí mobilní aplikace “Sčítání 21”.

Pokud se nesečtete online, musíte od
17. 4 do 11. 5. 2021 vyplnit listinný sčítací
formulář. Získáte ho spolu s odpovědní
obálkou od sčítacího komisaře nebo na kon-
taktních místech sčítání. Vyplněný formulář

v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky. V Červeném Kostelci
bude kontaktním místem pobočka České
pošty.

Více informací naleznete na webových
stránkách  https://scitani.cz/
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Ohlédnutí za činností rady města v únoru a březnu 2021
V únoru 2021 se členové rady města sešli
třikrát, v březnu do uzávěrky zpravodaje
jednou. Píši sice „sešli se“, ale ve skuteč-
nosti jsme každý opět seděl u svého lap-
topu a jednal s ostatními prostřednictvím
internetové sítě. Z jednání vybírám:

Koupě pozemků na sídlišti gen. Kratochvíla
Parčík mezi ulicemi Generála Kratochvíla

a 17. listopadu (parcely 948/1 a 948/2), který
vlastní společnost MW, byl nabídnut k od-
koupení městu. Komise výstavby a pro
správu majetku schválily koupi horního po-
zemku, naproti tomu koupi prostoru kolem
trafostanice nedoporučily. Po jednání s vlast-
níkem trafostanice – firmou ČEZ – bylo při-
slíbeno, že technologická zařízení dosud
umístěná v klecích budou přesunuta dovnitř
trafostanice. Poté bude oplocení zrušeno
a prostor propojen s horním pozemkem.
Mezi trafostanicí a firmou Mošna bude navíc
možné zřídit chodník, který pěším zkrátí

cestu mezi sídlištěm a prostorem škol.
Z těchto důvodů rada doporučila schválení
koupě, což  zastupitelstvo učinilo na svém
jednání dne 25. února.

Pozemky na „Čerťáku“
Oblíbená stráň pro zimní radovánky,

místo, kde se za první republiky pod taktov-
kou Ády Šupicha hrála slavná Prodaná ne-
věsta. Nyní se stalo předmětem jednání
řady komisí (výstavby, pro správu majetku,
pro kulturu a školství), osadního výboru
Lhota, rady i zastupitelstva města. Příčinou
byla žádost o odprodej části Čerťáku pro
výstavbu rodinného domu. V územním
plánu je skutečně tato lokalita vedena jako
plocha pro bydlení. Ve většině zmíněných
komisí, v osadním výboru Lhota, radě i za-
stupitelstvu převážil názor, že Čerťák by se
na stavební parcely rozprodávat neměl. Žá-
dost byla zamítnuta a naopak bude inici-
ována změna územního plánu, aby Čerťák

zůstal plochou s veřejnou zelení.

Nový předseda komise životního prostředí
Rada pozorně projednává podněty, které

jí jednotlivé komise předkládají. Velmi oce-
ňujeme, že i v této složité době zůstávají
členové komisí v kontaktu alespoň pro-
střednictvím e-mailů a projednávají tímto
způsobem záležitosti, které jsou v jejich
gesci. Práce komisí klade velké nároky ze-
jména na své předsedy, kteří za pomoci ta-
jemníka komise připravují a vedou jednání,
to vše pouze za symbolickou finanční od-
měnu. S velkou lítostí jsme přijali rezignaci
Ing. Hany Škodové, která stála v čele ko-
mise životního prostředí již druhé volební
období. Děkujeme Ti, Hanko, za velké na-
sazení, s kterým jsi tuto funkci vykonávala,
a jsme velmi rádi, že zůstáváš i nadále člen-
kou komise. Novým předsedou komise se
stal její člen Tomáš Matyska.

Jan Kafka, radní

PRAKTICKÉ INFORMACE

Sběrný dvůr odpadů

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

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

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

Ve sběrném dvoře odpadů probíhá také sběr jedlých tuků a olejů
prostřednictvím naplněných uzavřených PET lahví. (Skleněné láhve
nejsou přijímány). Jedlé oleje a tuky většinou končí v kanalizaci, kde
nemají co dělat.

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

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

Provozní doba 
Adresa sběrného dvora: Řehákova 1300, 549 41 Červený Kostelec
Provozovatel: Město Červený Kostelec, odbor míst. hospodářství.
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř, tel.: 731 042 973.

Provozní doba: duben 2021
Pondělí 8-12 hodin, 13-17 hodin
Úterý zavřeno
Středa 8-12 hodin, 13-17 hodin
Čtvrtek   zavřeno
Pátek      8-12 hodin
Sobota 8-11 hodin   
Neděle zavřeno
Od dubna platí rozšířená otevírací doba, která bude platná až do
konce října 2021.

Zavřeno bude v pátek 2. 4., v sobotu 3. 4. a v pondělí 5. 4. 2021
– Velikonoce. 

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pracovníka na obsluhu ponožkových pletacích strojů.
Nástup možný ihned.
Práce: mechanik-pletař, mechanička-pletařka a další práce spo-
jené s výrobou ponožek ve dvousměnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák.
Po zaučení práce v úkole. Možnost výdělku: 18 000 - 25 000 Kč.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-
nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, e-mail: 
benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

Nabídka zaměstnání
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Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda 35 až 37 000 Kč měsíčně.
provozní elektrikář, mzda 43 000 Kč až 50 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený
Kostelec / Velké Po-
říčí. 

www.sgc.cz, per-
sonalni@sgc.cz, 

tel. 491 467 445

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, Končiny 111
hledá zaměstnance na pozici:
REFERENT OBCHODU A SKLADNÍK ZEMĚDĚLSKÝCH
KOMODIT pro pracoviště posklizňová linka Vrchoviny
Pracovní náplň: udržování stávajících obchodních vztahů, vyhle-
dávání nových obchodních příležitostí, sledování vývoje trhu, pří-
jem a výdej zemědělských komodit, posklizňová úprava.
Kvalifikační a další požadavky: vzdělání nebo praxe v zeměděl-
ském oboru, orientace v rostlinné výrobě, samostatnost, bezúhon-
nost, ŘP skupiny B, T výhodou, flexibilita.
Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti, hlavní pracovní
poměr, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity,
nástup možný ihned, možnost služebního bytu v místě zaměstnání.

OBSLUHA  ČERPACÍ  STANICE  PHM OLEŠNICE 
Požadujeme: SŠ –  bez maturity, znalost práce na PC, časová fle-
xibilita, občanská bezúhonnost.
Nabízíme: pracovní úvazek 20 hodin týdně, zaměstnanecké bene-
fity. Vhodné i pro aktivní důchodce, maminky při MD - nástup od
1. dubna 2021.
V případě vašeho zájmu zašlete prosím písemnou nabídku s pro-
fesním životopisem na e-mailovou adresu:  
personalni1@odimpro.com, tel. 491 445 206, Dita Prouzová         

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

Duben 2021
2. 4. MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407, Náchod, 491 427 603
3. 4. a 4. 4. MDDr. Michal Jánský, Nemastova 1919, Náchod -
Branka, 702 125 554
5. 4. MUDr. Anna Klikarová, Náměstí ČSA 69, Hronov,
491 482 700
10. 4. a 11. 4. MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, 
Náchod, 491 431 104
17. 4. a 18. 4. MDDr. Pavel Jirásek, Komenského 72, Nové Město
nad Metují, 703 600 915

24. 4. a 25. 4. MUDr. Petr Juran, Komenského 10, Nové Město nad
Metují, 491 472 721

Stomatologická služba

Rozpis služeb

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2021:
16. dubna, 21. května 
a 25. června 2021.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45
hodin. Tel. 491 423 256, 
e-mail: souckova@notarvna-
chode.cz

Boltjes International spol. s r.o. 
aktuálně hledá nové kolegy na pozice: 
Seřizovač CNC strojů a obsluha strojů ve výrobě. 
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
https://www.boltjesgroup.com/cz/kariera/
V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu
či telefonu. Boltjes International spol. s r.o., Lhota 376, 549 41 Čer-
vený Kostelec.
Kontaktní osoba: Lucie Černá, telefon: +420 724 085 442, e-mail:
l.cerna@boltjesgroup.com

PRAKTICKÉ INFORMACE

Průběh očkování
Na konci února padlo definitivní rozhodnutí Krizového štábu
našeho kraje týkající se strategie očkování v Královéhradec-
kém kraji. S ohledem na možnost zapojení praktických lékařů
do očkování nebude třeba vytvářet velkokapacitní centra, ale
očkovací centra v jednotlivých nemocnicích se vhodně doplní
menšími centry a praktickými lékaři ochotnými zapojit se do
očkování proti COVID-19. 

V okrese Náchod bude největší očkovací centrum v nemocnici
v Náchodě (máme již otestováno, že zvládne kapacitu minimálně
22 000 dávek měsíčně). Dále očkovací centrum v nemocnici
v Broumově s kapacitou přibližně 5 000 dávek měsíčně, (očkuje
od 22. 3.). V Jaroměři bude na poliklinice očkování zajišťovat spo-
lečnost EDUMED s kapacitou 6 000 dávek měsíčně. Tato páteřní
síť bude doplněna praktickými lékaři. Od dubna se tempo očkování
výrazně zrychlí. Přislíbeno máme k datu psaní tohoto příspěvku do
okresu minimálně 15 000 dávek od společnosti Pfizer&BioNTech
(leden 2 310 dávek, únor 2 778 dávek, březen předpoklad 5 400
dávek). Od výrobce Moderna a AstraZeneca objem dodaných
dávek v době psaní článku zatím nemáme. S ohledem na schválení

vakcíny společnosti Johnson & Johnson Evropskou komisí před-
pokládáme dodávky i této vakcíny, která bude pravděpodobně smě-
řovat k praktickým lékařům. 

Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky pod
odkazem „Rezervace Očkovací centrum Nemocnice Náchod“. Na
stránkách naleznete krátký návod postupu přihlášení prostřednic-
tvím centrálních systémů. Uveřejněné Informované souhlasy si mů-
žete dopředu nastudovat a podepisujete před vlastním podáním
očkovací látky. Preferované očkovací místo (Náchod/Broumov/Ja-
roměř) volíte již při registraci k očkování. 
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MĚSTSKÁ POLICIE
V souvislosti s opakujícími se problémy, kdy ke stanovištím
kontejnerů pro sběr tříděného odpadu jsou odkládány odpady,
které sem nepatří, případně dané tříděné odpady nejsou od-
kládány přímo do kontejnerů, upozorňujeme, že tato stanoviště
jsou monitorována hlídkami MP a některá též kamerovým sys-
témem. 

Pro ukládání odpadů, které nejsou určeny do kontejnerů na tří-
děný odpad, nebo v případě jejich naplnění slouží občanům Čer-
veného Kostelce sběrný dvůr! Systém svozu a odkládání odpadů
upravuje vyhláška města. 

K dalšímu vážnému případu takového "nesmyslného" odložení
odpadu došlo dne 7. 3. 2021 v odpoledních hodinách, kdy mladý
občan Červeného Kostelce před kontejnery na tříděný odpad do-
slova vyházel z dodávkového vozidla nejen kartony obsahující po-
lystyren, ale i plasty, přičemž kontejnery byly poloprázdné. A aby
toho nebylo málo, k těmto tříděným komoditám odložil i domovní

komunální odpad, plastový uzavřený kýbl s neurčeným obsahem
a přihrádku z mrazničky, která byla plná potravin!!! 

Městská policie po tomto zjištění využila záznamů z kamero-
vého systému, kdy následným šetřením byl zjištěn pachatel proti-
právního jednání, který se k uvedenému jednání doznal. S ohledem
na závažnost a skutečnost, že místo posléze uklidil, mu byla ulo-
žena pokuta příkazem na místě ve výši 5. 000,- Kč. Upozorňujeme,
že strážníci takovéto jednání mohou řešit na místě uložením pří-
kazu až do výše 10.000,- Kč, při předání věci správnímu orgánu se
jedná o sankci až 100.000,- Kč u fyzické osoby a až 10 milionů
u právnické nebo fyzické podnikající osoby. 

Apelujeme na všechny, aby odpad řádně třídili a před vlo-
žením do kontejneru co nejvíce zmenšili jeho objem (např. slo-
žením, zmačkáním, sešlápnutím). 

Michal Škoda, velitel městské policie

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
Mobilní testovací týmy
Pod hlavičkou náchodské nemocnice působí od poloviny února
v našem regionu mobilní testovací tým, který v cyklech navště-
vuje města Polici nad Metují, Teplice nad Metují, Nové Město
nad Metují, Hronov, Českou Skalici, Červený Kostelec a Me-
ziměstí-obce, kde nemáme pevná testovací místa. Do poloviny
března tým provedl více než 5 000 testů a zachytil 213 pozitiv-
ních občanů. 

Tento testovací tým posílily během března další týmy, které ob-
jíždějí firmy a další organizace. Díky jejich nasazení jsme zvládli
za jeden den otestovat i více než 1 000 lidí. Děkujeme starostům

a místostarostům zmíněných obcí za jejich aktivní přístup a zapo-
jení do mobilního testování.  Děkujeme také vám všem, kteří se
testovat necháváte. Testování je jeden z důležitých pilířů, jak se do-
stat ze současné situace. 

Velikonoce jsou nejen svátky jara, ale také naděje. Proto vám
přejeme, abyste nadcházející velikonoční svátky a jarní dny proží-
vali s nadějí, že situace s epidemií se v našem regionu zlepšuje
a blíží se snad čas, kdy se budou moci alespoň některé věci začít
vracet do svého původního stavu. 

Děkujme, že na nás myslíte. Vaše nemocnice.

Muzejní depozitář

Motto: Krásná naše domovino - jinde
štěstí nehledám. Jenom tobě, rodný kraji,
sílu svou a lásku dám...

Mnozí jste už z prvních veršů poznali, že
bude řeč o Františce Semerákové /1891-
1971/, básnířce a spisovatelce. 

Ano, letos vzpomínáme 130 let od naro-
zení a také 50 let, co zemřela. V našem
městě prý tato neobyčejně milá, skromná
a usměvavá paní žila v letech 1938-1953
s manželem v Lánské ulici. Jejím snem byl
učitelský ústav, ale rodinné finance ji za-
vedly jiným směrem. Převážně tkalcovala,
manžel byl tkalcovský mistr. Už v mládí za-
čala psát povídky a pověsti. Náměty čerpala
z vlastních prožitků z přírody. V mládí pro-

chodila snad celé Kladsko, byla i vášnivá
houbařka, vyznala se i v bylinách. Něco
z její tvorby: FRYDOLÍN A HASTRMAN
/1947/, ZAČAROVANÉ STŘEVÍCE
/1949/, sbírka básní SLUNEČNÍ DEN
/1950/, ŘÍKAČKY A RÝMOVAČKY
/1959/. Františka Semeráková se narodila
14. února 1891 ve vesnici Malá Čermná
u Hronova. Je to malá obec při státní hranici
s Polskem, v těsném sousedství s polskou
obcí Czermna. S touto obcí tvořila Malá
Čermná mnoho let jeden celek. Františka
Semeráková vzpomíná na setkání s význač-
nými literáty už v mládí. Sama říká: "U nás
v Čermné pobýval J. V. Sládek, když se
léčil v lázních Chudoba. Bydlíval ve škole
naproti nám a každý den přišel na podve-

černí besedu. Za ním přijížděli básníci a spi-
sovatelé, např. Al. Jirásek, F. X. Šalda
a další." V roce 1953 se spisovatelka s rodinou
odstěhovala z Červeného Kostelce do Oleš-
nice v Orlických horách. Zde 17. května 1971
zemřela a je pochována na místním hřbitově.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE.

Dovolím si vyslovit osobní vzpomínku
na obec Malá Čermná. Už několik let tam,
nepravidelně, jezdím do domova pro seni-
ory s cílem navštívit bývalou spolupracov-
nici z Úpavanu Trutnov z 80. let 20. století.
Paní Maruška byla v 80 letech elitní návr-
hářka a technolog u dámského prádla.
Smůla, nádor na mozku a po operaci ochr-
nutí na nohy. Při poslední návštěvě /před
rokem/ mě s jiskrou v oku překvapila otáz-
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kou. Víš, kdo mi udělal radost? Představ si,
že ošetřující lékařka. Tento týden, po zdra-
votní prohlídce, mi řekla, že už dlouho ne-
prohlížela tak zdravého člověka. Radost.

Antonín Hejna /1920 - 1986/ - při vyslovení
tohoto jména si hned řeknete - aha, Vízm-
burk. Objevitel zaniklého hradu Vízmburk.
V listopadu 2020 členové SDRUŽENÍ PRO
VÍZMBURK odhalili na stěně hradu pa-
mětní desku archeologu Antonínu Hejnovi
u příležitosti stého výročí narození. Antonín
Hejna se narodil 20. listopadu 1920 v Úpici
na Velké Závodi. Dům u splavu, má tam pa-
mětní desku. Odbočka, Závoď znám, já tam
také prožil mládí, ale o 30 let později.

Antonín Hejna po dokončení 5. třídy
obecné školy v Úpici přechází v září 1931
do 1. třídy Arcibiskupského jezuitského
gymnázia v Praze. Prestižní osmiletá cír-
kevní škola mu poskytla kvalitní klasické
vzdělání. Důraz - latina. Ne, o duchovní
dráze neuvažoval. Válka. Po válce si vybral
studium na Karlově univerzitě, nejdříve pe-
dagogické studium, nakonec klasická ar-

cheologie a dějiny umění. O pět let později
úspěšně obhájil doktorskou práci. Od roku
1952 pracuje v archeologickém ústavu
ČSAV v Praze. Pestrost úkolů i lokalit, to je
praxe. Kus poctivé práce odevzdal také
svému rodnému kraji při výzkumech stře-
dověkých šlechtických sídel. Např. hrádek
BOLKOV u Libče /1958/, středověký hrad
BRADLO u Hostinného /1966-1968/, nebo
hrádek RADVANICE /1970/. Že Antonín

Hejna nosil v hlavě myšlenku prozkoumat
pahorek zarostlý lesem nad Havlovicemi, je
téměř jisté. Jenže kdy. Rok 1972, prázdniny,
brigáda se studenty. Titulek - východočeské
POMPEJE VSTALY Z POPELA. Pustil se
do toho. Nejdříve sondy, potom motorové
pily a porážení vzrostlých stromů. K úžasu
samotných archeologů se ukázalo, že ne-
půjde o nepatrné zbytky zdí, ale o zříceniny
hradu se zdmi do výšky cca 1. patra. Práce,
výzkum, studenti od r. 1972 do r. 1984. Při-
šla nemoc. Antonín Hejna zemřel 26. čer-
vence 1986 v Praze ve věku 65 let. Odešel
od rozdělané práce, ale našel nadšené násle-
dovníky, kteří pokračují. Měl by velikou ra-
dost. Následovníci jsou SDRUŽENÍ PRO
VIZMBURK o.s.

PhDr. Antonín Hejna, CSc. je pochován
na hřbitově v Úpici, za kaplí u zdi. Čest
jeho památce.

Přátelé bavte se historií.
Z domova Otto Hepnar

Prameny: R. Švanda - Encyklopedie osob-
ností ČK, A. Křivská - Rodným krajem
č. 42/2011

Velikonoce máme všichni spojené s pomlázkou, malovanými va-
jíčky a příchodem jara. Kromě dodržování našich oblíbených
tradic na Květnou neděli a Velikonoční pondělí v nich můžeme
nalézt mnohem více. 

Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějšími svátky v roce. Před-
chází jim doba postní, kdy má každý vhodnou příležitost k tomu, aby
se pozastavil, zamyslel nad svým životem a pokusil se v něm změnit
něco k lepšímu – a tím se připravit na slavení Velikonoc. Ve Svatém
týdnu, který je právě před námi, vše směřuje k večeru Bílé soboty,
k velikonoční vigilii a k neděli, ke dni Ježíšova zmrtvýchvstání, skrze
které nám Ježíš dává naději, možnost nového začátku. Zdislava Ma-
tysková (farnice).

Aktuální informace o chodu farnosti a případných změnách spo-
jených s vládními opatřeními naleznete na stránkách farnosti

www.farnostck.cz a www.farnostbousin.cz a na nástěnce v zádveří
kostela. Na těchto stránkách je možné sledovat online bohoslužby
z kostela sv. Jakuba v Č. Kostelci v pravidelných časech, přihlašovat
se na mši svatou a na svátost smíření. Zádveří kostela je otevřeno
každý den od 8:00 do 17:30.

Bohoslužby od Zeleného čtvrtku do Velikonočního pondělí by
měly být v Č. Kostelci i na Boušíně. Na nástěnce v zádveří kostela
a na farních webech budou uvedeny časy, kdy budou bohoslužby
a kdy budou kostely otevřeny k osobní modlitbě.

18. 4. – v Č. Kostelci mše sv. v 9:00 s rytmickým doprovodem.
1. 5. (sobota) – poutní mše sv. v kapli ve Lhotě v 10:00 v češtině,

v 15:00 v latině, obě slouží P. Jaroslav Brož.
Další aktivity a více informací na: www.farnostck.cz

P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Již deset let uplynulo od úmrtí měho manžela
Jaromíra Flégla.

Vzpomínají manželka a rodina

Vzpomínka

33 a 8 roků, taková doba uply-
nula, kdy se jejich laskavá
srdce zastavila. Kdo jste znali
Josefa a Ludmilu Burdychovy,
vzpomínejte s námi.

S láskou a úctou děti, 
vnoučata a pravnoučata

Dne 9. dubna 2021 uplyne 10 smutných let, kdy
nás navždy opustila milovaná manželka, ma-
minka, sestra a švagrová, paní Ivana Seidlová
(roz. Kosinková). Odešla, jak si to osud přál.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi ti-
chou vzpomínku. 

S úctou, láskou v našich srdcích a se smutkem
v očích vzpomíná manžel Jiří, syn Aleš s rodinou 

a syn Jaroslav s rodinou

V únoru uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil náš syn a bratr
David Erber, a 3 roky, kdy nás navždy opustil manžel, otec a děde-
ček Karel Erber.
Kdo jste je znali, věnujte jim s námi tichou vzpomínku.  

Vzpomíná rodina
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, a za
účast na posledním rozloučení s Josefem Semerákem.

Věra Semeráková s rodinou, Zábrodí

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za milé dárky, blahopřání k mým 
92. narozeninám a Simoně Urbanové za milou návštěvu a příjemné
popovídání.

Josef Hejna

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a pěkný dárek
k mým 80. narozeninám. 

Václav Marek
Děkuji MěÚ Č. Kostelec za dárek a kytičku k mým 94. narozeninám.

Věra Hájková

Za projevená přání a dárky k mým devadesátinám, zvláště pak
vedení města, správci muzejních sbírek O. Hepnarovi a bývalým
Zábojačkám, děkuje Jiří Šolc

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mým 75. narozeninám. 
Antonín Kubina

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání a dárek k 80. narozeninám.
Karel Henčl

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec, jsem ráda, že jsme zase spolu, protože i zpravodaj je
v současné době takové „okénko“ do knihovny, kterým se
v současné době mohou propagovat knihy. Knihovna je potom
„přes okénko“ na objednání fyzicky půjčí. Než vám jich něko-
lik nabídnu, ráda bych vám, našim věrným čtenářům, srdečně
poděkovala, že jste tento systém přijali a že při dodržení všech
hygienických podmínek můžeme pracovat k vaší spokojenosti.

Tak a teď už k několika tipům pro vás, dospělé čtenáře. Začnu
dvěma zajímavými cestopisy. První, nazvaný Na vlnách s Petrem
Voldánem, jistě potěší naše čtenáře nejen zajímavými postřehy
z cizích zemí, ale i milou zmínkou o našem kraji, kde autor prožil
svoje dětství a kam se i nyní velmi rád vrací. V knihovně jsme pana
Voldána a jeho manželku uvítali na několika besedách, setkání bylo
vždy velmi srdečné a zajímavé. Kniha, která má podtitul Ušima,
očima i srdcem kolem světa a vyšla v nakladatelství Jota v roce
2020, se prý nejlépe čte při šálku dobré kávy. V nakladatelství
Mladá fronta (rovněž v roce 2020) vyšel druhý cestopis s titulem
Přežít civilizaci autora Martina Vopěnky s podtitulem Mých 30 cest
za obzor (1983 – 2019). Autor o knize na obálce uvádi: „Je to pří-
běh mých cest, ale také mého života. A můj život je zase příběhem
téhle země a téhle doby.“ Cestování s příběhy humornými, ale
i velmi dramatickými, které je v podání Martina Vopěnky již samo
o sobě velkým zážitkem, je ještě zpestřeno jeho spolucestujícím
Jaroslavem Pavlíčkem, považovaným za jednoho z nejdrsnějších
mužů současnosti. 

A nyní, když dovolíte, přesuneme se k celebritám. Ráda bych
vaši pozornost nasměrovala k velmi zajímavé knize, která působí
zajímavě už svým provedením, grafickým ztvárněním a barevným
řešením. Její autorky Jana Poncarová a Dita Pepe ji nazvaly Děv-
čata první republiky, vydalo nakladatelství wo-men v roce 2020.
Dnes je jim všem více než devadesát let a jejich pestré osudy mají
jedno společné – jejich pohled na svět formovala první republika.
Životní příběhy devíti dam – skutečných celebrit – jsou doplněny
fotografiemi od dětství až do dnešní doby, kdy se v mistrně zachy-
cených portrétech odráží krása tak, jak v běhu života zrála jejich
duše. Na první straně knihy můžete číst jejich hlubokou životní
pravdu: „Užívejte si každé vteřiny života. Na nic nečekejte a říkejte
si: Teď jsem šťastná. Teď. Teď. Teď. V tomhle okamžiku.“ Poslední
titul, který jistě zaujme, je od Luboše Procházky a Dominiky Got-
tové. Ano, je to kniha o výjimečné osobnosti české kultury nazvaná
Poslední roky s Karlem s podtitulem Otevřená zpověď mistrových
nejbližších, která vyšla v nakladatelství Wilmington (2020). Velmi
otevřená zpověď doplněná fotografiemi, které dosud nebyly zve-
řejněny, jenom dokládá, že „Karel Gott byl jenom jeden a těžko se
v našich dějinách objeví někdo, kdo se mu vyrovná.“ 

O tip pro dětské čtenáře na jaro 2020 jsem požádala svoji ko-
legyni Hanu Novákovou, která vám sděluje, “že dobré dětské
knížky nejsou infantilní. Dobré dětské knížky si s radostí přečte
i vnímavý dospělý, kterého mohou taktéž obohatit.” A dále říká:
„Užívám si takové knihy plnou měrou, a proto mne okamžitě na-
padlo zmínit zde tvorbu anglického spisovatele a herce Davida
Walliamse (*1971). Ve fondu červenokosteleckého dětského od-
dělení máme v tuto chvíli 17 jeho titulů, přičemž ty „nejprofláknu-
tější“ dokonce ve dvou výtiscích. Na konci února vyšel v češtině
jeho poslední titul: Něfo. Je to příběh o holčičce, která měla úplně
všechno, ale přesto chtěla ještě víc. Vnímáte tu paralelu se součas-
ným světem? Ta holčička – Myrta Mírná – chtěla ještě „něfo“ (pro-
tože neměla moc pečlivou výslovnost). Oba její milující rodiče jí
chtějí vyhovět. Jsou opakem své rozmazlené dcery a my jako čte-
náři můžeme sledovat, kam to až zajde... Dobře se přitom baví jak
děti, tak i rodiče. Druhou Walliamsovou knížkou, kterou bych ráda
zmínila, je titul Poněkud otravný slon. Je to překrásný bilderbuch,
u kterého se dobře pobavíte a přitom si uvědomíte, jak důležité je
umět číst a chápat čtené. Se všemi kosteleckými prvňáčky už jsme
si ji při Vítání mezi čtenáře společně četli, ale opakování je matka
moudrosti. Co se týká doporučeného věku, řekla bych, že obě by
mohly mít na sobě napsané 6+. Hodí se ke společnému předčítání
nebo (zvlášť Něfo) k vlastní četbě prvostupňových dětí. „Dobře se
bavte,“ říká vedoucí oddělení pro děti a mládež.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Výstavy, které jsou momentálně v knihovně, zatím ponechá-
váme, aby je zájemci mohli vidět, až se zlepší epidemiologická
situace. Pro ušetření místa uvádíme pouze krátké pozvánky.  

Krkonoše méně známé
V multifunkčním centru ve 3. poschodí zůstává půvabná výstava

Jany Kejzlarové a Oldřicha Nermutě Krkonoše méně známé, která
byla zahájena 3. února 2020. Radost z krásného podhůří nejvyšších
českých hor. Vstup je individuálně v provozních hodinách oddělení
pro dospělé čtenáře. 

Každá věc má něco společného se štěstím /Připomínka 200
let od narození Boženy Němcové – výstava ve vstupním prostoru
knihovny představuje mimo jiné aktuální projekt Kladského po-
mezí „Božena 200“ i nejnovější vydání Chudých lidí, které
v červnu 2020 vydalo městské kulturní středisko s komentářem Ri-
charda Švandy. Svým názvem i výběrem dvou básní Petra Bor-
kovce spojuje téma Němcové se současnou českou poezií.
Výstavku doplňují výtvarné práce dětí z výtvarného oboru červe-
nokostelecké  ZUŠky.   

Střípky ze života a myšlenek Břetislava Kafky:
„Člověk vzdělaného rozumu dokáže silou svého ducha soustře-

děně a trpělivě řešit i těžké životní problémy. Lidé slabší vůle jim
mnohdy podléhají v domnění, že jde o osudové předurčení.  Ne-
tuší, že osud sám o sobě nic nezmůže proti duševní síle. 

V tomto případě jsou ve výhodě mladí lidé, kterým se vlivem

výchovy otevřela cesta k pravdě už v raném věku.“ 
Kultura rozumu a vůle str. 109                                                       

Z Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec vám příjemné
zážitky s knihami přeje Marcela Fraňková 

a všechny pracovnice knihovny. 

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY BŘETISLAVA
KAFKY (V PŘÍPADĚ  OTEVŘENÍ KNIHOVNY)
Oddělení pro dospělé 
pondělí     9:00 – 12:00    13:00 – 17:30
úterý        9:00  – 12:00   13:00 –  15:00
středa      ZAVŘENO
čtvrtek    13:00 – 17:30
pátek        9:00  – 12:00
sobota     ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež 
úterý     9:00  –  12:00     13:00 – 17:00
pátek   12:00  –  17:00
V době všech školních prázdnin v úterý i v pátek 9:00 – 15:00

V případě mimořádných událostí a změn vás budeme neprod-
leně informovat na www.knihovnack.cz  v sekci „výpůjční doba kni-
hovny“ a „aktuality“ a na tel. číslech 491 463 384 a 602 880 480.
Jsme i na mailu: pujcovna@knihovnack.cz. 

Těšíme se na vás!

Klub turistů Červený Kostelec

Probouzející se jaro v nás zvyšuje každý rok aktivitu a vyzývá
každého k pobytu v přírodě, což náš klub využívá vždy na sto
procent. V letošním roce si však naše vycházky a výlety už ne-
užije náš člen a fotograf našeho klubu Libor Černohorský,
který se stal obětí koronaviru a navždy opustil v 67 letech naše
řady. Věnujme mu společně tichou vzpomínku. 

Každý z nás si jistě s úsměvem vzpomene, jak nás na našich ak-
cích rovnal do skupinky, aby společné foto k něčemu vypadalo. Fo-
toreportáže z vycházek, zájezdů a výletů, ale i fotogalerie na našich
webových stránkách nám vždy připomenou Libora s fotoaparátem,
který se jistě těšil, jak fotograficky zdokumentuje naše letošní akce.
Osud však zasáhl a všechno je jinak. Čest jeho památce! 

Tento rok nezačal pro nikoho právě příznivě. Měsíc duben měl
být pro náš klub a celý Červený Kostelec ve znamení jubilejního
45. ročníku Hadařské 25. V roce 2020 jsme museli vzhledem k na-
stupujícímu koronaviru již plně připravený jubilejní 45. ročník Ha-
dařské 25 přesunout na příští rok. Dnes, když jsme již v tom příštím
roce, musíme bohužel konstatovat, že současná covidová situace
nám asi určitě nedovolí uspořádat v sobotu 24. dubna 2021 akci
pro zhruba 300 až 400 účastníků. 

Přátelé, zveme vás tedy již potřetí na jubilejní 45. ročník Hadařské
25, který se bude konat v sobotu 23. dubna 2022. Skutečnost, že se
nebude konat letošní hadařská, ještě neznamená, že budeme v dubnu

doma smutnit. Dá se předpokládat, že během měsíce dubna se již
budou moci v přírodě pohybovat skupinky o určitém malém počtu
lidí, a to už bude dobrý signál pro obnovu naší činnosti, která nuceně
ustala v září loňského roku. Věřme, že máme nejhorší za sebou a co
nevidět vyrazíme na první společnou akci v letošním roce.

Otto Ressl

TŠ Bonifác
Příměstský tábor ve Rtyni

12. - 16. 7. Indiánské léto
19. - 23. 7. Barevný týden
9. - 13. 8. Námořnické dobrodružství

16. - 20. 8. Hravá angličtina
23. - 27. 8. Popletené pohádky

Tábory jsou určeny pro děti od 4 do 10 let.
Vždy od 7.30 do 15.30 hod.
Cena 1390,- Kč/turnus.
V ceně je započítána svačina, oběd a pitný režim.
Více informací a přihlášky na www.bonifac.eu
Tel. 603 546 021
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Pečovatelský dům U Jakuba
Senioři se vydávají na pochod „Hadařská 10“
Charitní pečovatelská služba vymýšlela,
jakou aktivitu pro své seniory v březnu
uspořádá. Protože jarní počasí v někte-
rých dnech vybízí k procházce přírodou,
oprášili jsme známou pověst o hadaři,
kterou jsme našim seniorům připomněli. 

Někteří vzpomínali na turistický pochod
„Hadařská 25 nebo 10“, kterého se kdysi
zúčastnili. Rozdali jsme našim obyvatelům
obou pečovatelských domů tabulku, do
které měli za úkol v měsíci březnu zapiso-
vat, kolik koleček na zahradě pečovatel-
ských domů ujdou. Za každé kolečko si
mohli natisknout jedno razítko, které je
každý den jiné. Snažili se tedy ujít na čer-
stvém vzduchu pomyslných 10 km. V zá-
věru byly vyplněné tabulky vyhodnoceny
a „turisti“ obdrželi ceny i malé překvapení.
Nevěřili byste, s jakým nadšením se senioři
do soutěže pustili. Mezi sebou si vyprávěli,
kolik koleček už ušli, jaké razítko se dnes
dostává, jaké je venku počasí či kde viděli
první jarní kytičku. Kdo se stal vítězem to-
hoto pochodu, se s vámi podělíme v příštím
čísle zpravodaje.

Situace v současné době není jednodu-

chá, přesto neztrácíme naději. Snažíme se
podívat na to, co nám přináší radost. V této
situaci je každá dobrá chvilka důležitá.
Když máme možnost jít do přírody, něco si
spolu pěkného říci, zavolat někomu potřeb-
nému a potěšit ho. Je to důležitější než být
vystrašen a vystresován. Vždyť naděje je
pilířem našeho života.

Na závěr bych chtěla z celého srdce po-
děkovat naší další nové dobrovolnici Lence

Peterové, která věnovala a věnuje svůj čas
našim seniorům a zcela nezištně pomáhá
pečovatelkám při jejich nelehké práci. Dě-
kujeme za její laskavá slova, milý úsměv
a hlavně empatický přístup ke všem potřeb-
ným. Děkujeme všem příznivcům a snažme
se dívat do příštích dnů s nadějí.

Lenka Vlčková

Háčko

Příměstské tábory na Háčku
V létě roku 2021 proběhne v Háčku 5 turnusů příměstských tá-
borů, v červenci až v srpnu. Všechny turnusy jsou určené pro
děti od 6 do 14 let, budou probíhat od pondělí do pátku od 8 –
16 hod. Všechny dokumenty potřebné k absolvování tábora
budou od 5. 4. 2021 k dispozici v recepci Háčka a na webových
stránkách. 

Na příměstské tábory můžete své děti přihlašovat od pondělí
12. 4. 2021 od 8.30 do 14.30 telefonicky na telefonním čísle 731
682 229.

Cena: 1.200 Kč/dítě/turnus; splatnost: 14. 6. 2021 (částka je
nevratná).

Díky získané dotaci z Evropského sociálního fondu mohou ro-
diče při splnění dotačních podmínek získat finanční podporu a cena
tábora v takovém případě je 900 Kč/dítě/turnus. Pro informace
o podmínkách a skutečnosti, zda máte nárok na podporu z fondu
EU, nás prosím kontaktujte na uvedeném telefonním čísle. Pokud

po zaplacení rodiče zjistí, že se jim termín nehodí, částku vrátíme
pouze v případě, že si za své dítě zajistí náhradníka. Pokud nebude
částka uhrazena v termínu (do 14. 6. 2021), dítě bude z rezervač-
ního listu vyškrtnuto a místo bude postoupeno náhradníkovi. Při
neúčasti dítěte z důvodu nemoci vracíme peníze automaticky na
základě předložení kopie lékařské zprávy.

Neváhejte, počet míst na táborech je omezený!

Soupis turnusů a témata táborů:
12. 7. – 16. 7. 2021 - STRÁŽCI GALAXIE

19. 7. – 23. 7. 2021 - CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

9. 8. – 13. 8. 2021 - ZÁHADA HORY POPOCATEPETL

16. 8. – 20. 8. 2021 - HURÁ DO PRAVĚKU

23. 8. – 27. 8. 2021 - ZLATÁ HOREČKA NA ALJAŠCE
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Včelaři

Hledáme hlavního vedoucího příměstských táborů
Oblastní charita Červený Kostelec a její středisko Háčko hledá
na období letních prázdnin pracovníka na pozici:
Hlavní vedoucí příměstských táborů

Jedná se o práci na HPP v měsících červenec a srpen. Náplní
práce je příprava příměstských táborů, komunikace s rodiči a dětmi,
příprava témat ve spolupráci s programovými vedoucími a dozor
nad jejich průběhem.

Přípravná část táborů v průběhu května – června by byla řešena
jako DPP.

V případě zájmu prosím kontaktujte Denisu Šreiberovou
tel.: 731 682 229, email: retrova@hospic.cz

Hospicová pomoc v domácnosti v době pandemie 
covid-19 na Červenokostelecku
Péče o umírající se za času koronaviru změnila. Jako domácí
hospic pomáháme ulevit nemocnicím, staráme se o pacienty,
kteří už nemohou být dále hospitalizováni a jsou z nemocnic
překládáni do léčeben dlouhodobě nemocných (LDN). 

Stále častěji se na nás obracejí blízcí pacientů, kteří onemocněli
koronavirem, jejich prognóza je špatná, ale umožňuje domácí péči.
Taková péče se pro nás momentálně stává běžnou, a proto bychom
rádi dali vědět i občanům našeho města Červeného Kostelce, že
i v takových případech se na nás mohou obrátit. 

Podmínkou v takovém případě je, že v domácnosti s nemoc-
ným musí být přítomna nejméně jedna pečující osoba a vážný
stav pacienta. Nejste-li si jistí, zda je pro vás hospicová péče
vhodná, neváhejte nás kontaktovat. 

Pomáháme s péčí o pacienty, o které si jejich nejbližší přejí pe-
čovat doma. Nabízíme péči 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
A pokud nelze pečovat doma, je v případě volné kapacity možnost
využít i lůžkové péče v Hospici Anežky České, kdy nejbližší ne-
ztratí s nemocným kontakt. 

Iva Valerová, vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České 

Kontakt na naši službu: 
Kontaktní osoba: Iva Valerová, tel.: 724 094 556, email: vale-

rova@hospic.cz, www.hospic.cz
Mobilní hospic Anežky České, Husova 649, Červený Kostelec

Už aby jaro dorazilo. Včelstva jednotlivých úlů se rozvíjejí na
jaře většinou velmi rozdílně. Platí pravidlo: čím silnější včelstvo
bylo při přípravě k zazimování, tím silnější je při vyzimování,

tím plynuleji roste. Ale také tím dříve se dostane do rojové ná-
lady. Pozor na to.

Přátelé včelaři, omezení trvá, vydržme s pokorou. Díky oběta-
vosti pokladníka, Pepíka Šimůnka a jeho součinnosti s ochotnými
důvěrníky, máte příspěvek od státu na opylení /dotaci/ - v peně-
žence. Výbor velmi děkuje Jiřímu Semerákovi, Petru Kafkovi, Ol-
dřichu Novákovi, Janu Peterovi mladšímu, Jindřichu Řezníčkovi,
Standovi Šolcovi, Jardovi Vítovi ze Rtyně, Jirkovi Zajíčkovi ze
Stolína, Karlu Kolískovi z Boušína, Antonínu Vondráčkovi z Lito-
boře, Pepovi Červinkovi z Červené Hory a Jiřímu Fejfarovi od
Bedny. Dobrá práce, dobrá spolupráce. Splněn jeden ze tří úkolů.
Druhý úkol byl vyhodnocení výsledků sběru měli: na 13 stanoviš-
tích se musí přeléčit plod. A to do 15. 4. 2021. Náš zdravotník Jirka
Feifar rozhodne, zda léčit kys. mravenčí /desek máme dost/ anebo
nátěrem plodu roztokem M-1 AER / 5 kapek do 50 ml. pitné vody. 

Nu a první úkol byl svolat členskou schůzi ke zhodnocení
roku 2020.

To stále není možné a chvilku si ještě počkáme. Připomenu, že
poslední vzdělávací beseda naší organizace se uskutečnila v neděli
4. října 2020 v divadle. Účast 31 včelařů. Hodně zdraví.

Za výbor včelařů Otto Hepnar
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Farma Wenet

Zahrádkáři 

Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje po-
zvat na letní příměstský jezdecké tábor
pořádaný v termínech 7. - 11. července
2021 (středa-neděle), od 8.00 do 17.00
hod, věk dítěte 6 - 16 let, cena 3.500 Kč
(pro děti, které k nás pravidelně navště-
vují v průběhu celého roku je cena 3.200
Kč), cena včetně stravy (2x svačina, oběd
a pitný režim)

Děti budou mít možnost se seznámit
s koňmi a poníky, o které se v naší stáji sta-
ráme, vyzkouší si jak koně správně vyčistit,
pomohou se sedláním a užděním, probereme
základní teoretické znalosti, dle schopnosti
každého dítěte naučíme jízdu v kroku, klusu
či cvalu. Pokud nám počasí umožní, dopole-
dne trávíme výukou jízdy na koni na jízdárně
na lonži nebo samostatně, odpoledne vyrá-
žíme na vyjížďky s vodičem po okolí Slaví-

kova. Jezdecké hodiny prokládáme dopro-
vodným programem her a soutěží, či pra-
cemi okolo koní ve stájích nebo ohradách.
Poslední táborový den si děti změří své zí-
skané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti.
Každé dítě si odnese z tábora upomínkový
předmět. K dispozici máme pro děti sedm

poníků a čtyři velké koně. 
V případě vašeho zájmu zašlete dotaz na

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

Lucie Hlavatá

Jezdecká stáj

Než na zahrádky zaťuká jaro
Rád bych reagoval na dotazy týkající se odrůdové skladby
ovocných stromků vhodných do naší lokality a podělil se s vámi
o několik doporučení, jak co nejúčelněji doplnit naše zahrádky
o vhodné ovocné výpěstky.

Dlouhodobý vývoj šlechtění odrůd zaměřený na minimalizaci
chemických ošetření přinesl velmi mnoho odrůd se zvýšenou odol-
ností proti strupovitosti jabloně. Ne vždy se tyto informace dosta-
nou k veřejnosti, a tak se vás budu snažit na některé z nich
upozornit. Z letních odrůd vám doporučuji odrůdy Juno, Alegro,

Ametyst a odrůdu Piros. Z podzimních a zimních pak červené od-
růdy Rozela, Rajka a odrůdu Admirál, ze žlutých odrůd pak odrůdy
Sirius, Luna, Orion a Gold Star. Samozřejmě existuje mnoho dal-
ších rezistentních novinek, některým i velmi lákavým se u nás tolik
dařit nebude.

V případě, že uvažujete o výsadbě peckovin, doporučuji vám
odrůdy s odolností proti šárce. Vyhovovat by vám měly sladší od-
růdy TopStar, Haganta, Hanita, Haroma, TopHit a President. Tolik
z mých doporučení a nyní je již jen na vás, jakou odrůdu si zvolíte. 

Stanislav Prosa

Pomozte podpořit zvířátka
Vážení přátelé naší farmy, milí návštěv-
níci a milovníci zvířat. Naše farma Wenet
v Broumově je díky vládním nařízením
stále uzavřena, a to takřka neustále od
listopadu loňského roku, kdy jsme i vloni
museli mít několik měsíců zavřeno. 

Jako spolek, který chová a stará se o zvířata,
nemáme od státu nárok na žádnou podporu, ta
je cílená pouze na zoologické zahrady, ale
s obdobnými „zookoutky“ a „zoofarmami“,
jako jsme i my, se vůbec nepočítá. 

Prázdná farma bez návštěvníků působí
zvláštně a je vidět i na zvířátkách, že jim
„ten ruch“ kolem nich schází. A věřte, že
i nám kontakt s ostatními lidmi schází. Bo-
hužel jsme nuceni některé chovy redukovat,

nebo úplně rušit a stojíme před otázkou, co
vše nás ještě čeká. 

Proto se na vás obracíme se žádostí
o podporu naší farmy a zvířátek, která zde
chováme.  Pomoci můžete např. KRMI-
VEM PRO ZVÍŘÁTKA, jako je ovoce, ze-
lenina, usušené pečivo, kukuřice, obilniny,
apod., nebo můžete vámi vybrané ZVÍ-

ŘÁTKO ADOPTOVAT, ať už pro sebe,
anebo jako dárek pro někoho blízkého (více
informací k adopci je na našich webových
stránkách www.wenet.cz/adopce), anebo
můžete libovolnou částkou PŘISPĚT NA
TRANSPARENTNÍ ÚČET, který jsme za-
ložili u České spořitelny a.s., číslo účtu:
5931091329/0800.

Vaší pomoci si velmi vážíme a těšíme se,
až se opět budeme moci na farmě u zvířátek
setkávat. Všem vám přejeme zejména
zdraví, to je v této době to nejdůležitější. 

Za farmu Wenet v Broumově, 
Martin Weber a Martin Netík

Farma Wenet, Kladská 346, 550 01
Broumov, tel.: 777 699 588

Bavíme se sportem
Příměstské tábory
Termíny tábora

12. - 16. 7., 19. - 23. 7., 26. - 30. 7.
2. - 6. 8., 9. - 13. 8., 16. - 20. 8.
Tábor je určen pro děti od 4 do 12 let.
Místo konání je v areálu házené v Čer-

veném Kostelci.
Příměstské tábory jsou zaměřeny na po-

hybové a sportovní aktivity, zpestřené o hry,
zábavu, soutěže, výtvarné činnosti, výlety,
exkurze. Zaměřujeme se na rozvoj vše-
obecné pohybové gramotnosti dětí formou
zábavy. 

Samozřejmostí je zajištění celodenní
stravy a pitného režimu.

Cena tábora je 1.000,- Kč.

Přihlášky najdete na: https://bavimese-
sportem.webooker.eu/Courses?semeste-
rID=10670

nebo pomocí 
QR kódu
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám,
jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například, k čemu má daný po-
zemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň
plánujete starat. Představit si, jaký bude
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na
své okolí. Každá dřevina má totiž specifické
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je
při navrhování potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,

neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou po-
zornost výběru druhů by měli věnovat
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby
jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady
moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad
tím, zda se výsadba do daného místa hodí
z širšího kontextu. Například akát, který po-

chází ze Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje
původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní
druhy je tedy nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také

na to, aby byly dodrženy všechny zákonné
povinnosti. Občanský zákoník říká: „Ne-
stanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-
li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro
stromy dorůstající obvykle výšky přesahu-
jící 3 metry jako přípustná vzdálenost od
společné hranice pozemků 3 metry a pro
ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá,
že váš pozemek musí být dostatečně ši-
roký, aby nebyla tato povinnost porušena.
Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků
okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vy-

žaduje peníze a čas. Ucelené informace
o tom, co organizace takové výsadby ob-
náší, včetně odkazů na finanční zdroje, na-
jdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si
můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat.
Na webu najdete také informace o možnos-
tech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.

K tomu slouží centrální registr stromů na
webu “Sázíme budoucnost”. Zaregistro-
vat do něj výsadbu může každý, kdo od
roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po
zaregistrování se strom přidá na interaktivní
mapu a započítá se mezi nové stromy vysa-
zené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově
vysazených stromů je proto velmi důležitá. 

Anna Poledňáková, PR koordinátorka
iniciativy Sázíme budoucnost 

ZŠ V. Hejny
Ach jo, jinak ani už nejsem schopna vy-
jádřit, co se v tuto chvíli děje. Zkusme ale
všichni ještě zatnout zuby a nějak se s tím
poprat. 

Pro nejmenší děti přišlo velké zklamání.
Jsou zase doma. Ještě v únoru si ale užívaly
školy. 

A co žáčci zažili? 
V 2. B si po masopustním reji užili pro-

jektový den s názvem „Moje tělo“. Celý
den si povídali o tom, co již vědí o svém
těle, pak se samozřejmě dozvěděli i spoustu
nových informací, a to i v angličtině. Také
si prohlédli školního kostlivce. Což byl
velký zážitek. A i družinové děti měly při-
praveno něco zábavného. Oddělení paní vy-
chovatelky J. Vejrové si užilo karnevalové
odpoledne, kterému předcházel týden pil-
ných příprav. Děti si připravovaly svoje
masky, vyráběly si škrabošky, celou svoji
družinu si karnevalově vyzdobily, aby si
pak následně velkolepě užily ten den D.
V maskách princezen, pirátů či čarodějů si
všichni zatančili a zasoutěžili. Samozřejmě
nesmělo chybět i drobné pohoštění. Víc už
se toho ve škole nestihlo. 

Teď se už opět úplně všichni snažíme
předat to nejlepší dětem přes obrazovky po-
čítačů. Přeji vám všem za celý první stupeň
do dalšího měsíce hlavně pevné zdraví,

hodně optimismu, a protože se blíží Veliko-
noce, tak také krásné a požehnané veliko-
noční svátky. 

Jana Stodůlková
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ZŠ Lhota
POJĎME UDĚLAT PACIENTŮM RADOST!
Přivolejme s jarem i naději, podpořme dlouhodobě hospitali-
zované pacienty onkologie v Hradci Králové. 

K dobrovolné kreativní výzvě se přidali tito žáci 4.-5. ročníku:
N. Balíčková, M. Bitnar, D. Bolek, A. Kadaník, E. Pinkava,
T. Sunek, A. Škodová, N. Wajsarová, E. Brandejsová, L. Hradilová,
K. Humeňuková a S. Žuljabin. Věříme, že i takto je možné vyjádřit
nemocným vzkaz, že na ně lidé venku myslí a že ve svém trápení
nejsou sami.

DĚKUJEME VÁM, JSTE HRDINOVÉ!
Těsně před uzavřením prvních a druhých tříd putovala velká,
ručně vyrobená obálka do Náchoda, přímo na ředitelství ne-
mocnice. 

Ukrývala celou řádku půvabných obrázků a dopisů od nejmlad-
ších školáků. „Držte se! Jste hrdinové!“ Rádi se k tomuto po-
selství našim úžasným zdravotníkům přidáváme i my starší!

Jitka Česenková

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU (upřesnění) proběhne 
BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE ŠKOLE
Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne pouze
formální část zápisu do 1. ročníku, aby byla zaručena bezpeč-
nost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti
a omezení jednotlivých účastníků. 
Povinnost zapsat své dítě se týká zákonných zástupců dětí naroze-
ných od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Vše také na webových strán-
kách školy.

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
A. Dálkové předání žádosti o přijetí nebo o odkladu 
• datové schránky (ID školy: aymmkjy) 
• emailem s elektronickým podpisem 
• poštou na adresu školy (Bratří Čapků138, Červený Kostelec)
Spolu s vyplněnou přihláškou pošlete i prostou kopii rodného

listu dítěte (u odkladů i doporučení dětského lékaře a poradenského
pracoviště).

B. Osobní předání žádosti o přijetí nebo o odklad s využitím
E-Přihlášky k zápisu.  Zákonní zástupci, kteří přihlásili nebo při-
hlásí své dítě k povinné školní docházce elektronicky do 8. 4. 2021,
budou mít žádost vytištěnou a připravenou k podpisu. Přijďte pro-
sím 16. 4. 2021 ve vámi zarezervovaném čase do školy (bez dítěte)

žádost jen podepsat. 

C. Osobní předání žádosti o přijetí nebo o odklad bez využití
E-Přihlášky. K zápisu zákonný zástupce předá vyplněnou žádost
o přijetí nebo o odklad (bez dítěte) dne 16. 4. 2021 od 16,00 - 18,00
hod do 4. třídy v 1. patře ZŠ. Formuláře žádosti jsou přístupné
z www.skolalhota.cz. v kategorii Zápis do 1. ročníku, v podkate-
gorii Dokumenty k zápisu do 1. ročníku.

Při vybrané možnosti B, C (osobní předání žádosti) potřebujete
mít s sebou: 1. občanský průkaz, 2. rodný list dítěte, 3. doklad
o svěření dítěte do péče (u pěstounů, adopce, apod…), 4. u žádosti
o odkladu doporučení dětského lékaře a poradenského pracoviště,
5. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo
v minulém roce vydáno).

Upozorňujeme, že v souladu s nařízením vlády ČR bude možný
vstup do budovy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest-
respirátorem a vstup bude regulován jednotlivě. Děkujeme za po-
chopení.

Budete-li v termínu zápisu v nařízené karanténě či izolaci,
informujte reditelstvi.zslhota@zsck.cz. 

Při nejasnostech mě neváhejte kontaktovat. 
Těšíme se na vás!

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy

ZŠ a MŠ Olešnice
Informace o zápisu na ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ v Olešnici pro školní rok 2021/2022
proběhne v pátek 16. 4. 2021 od 14.00 do 17.00 hodin v budově
základní školy. 

Sledujte naše webové stránky, kde bude dle aktuálních vládních
nařízení uveřejněna forma zápisu (s přítomností dětí či bez osobní
přítomnosti).

Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí
narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete
doporučení školského poradenského zařízení ( PPP, SPC ) a dopo-
ručení dětského lékaře.

Mateřská škola v Olešnici -  Informace o zápisu 
Zápis do Mateřské školy v Olešnici proběhne od 3. 5. do 13. 5.
2021.

Přesnější informace budou uveřejněny na našich webových
stránkách (přihlášky, potřebné dokumenty, forma zápisu, čas).

V. Ságnerová

Distanční vzdělávání dětí v olešenské mateřské škole
Nelehká doba uzavřela i mateřské školy a naši nejmenší kama-
rádi museli zůstat doma. 

Velké poděkování patří rodičům a hlavně našim šikovným dětem
za plnění všech úkolů a zadaných prací.  Místo her a kamarádů se
v plném nasazení dali do učení, tvoření a pohybových aktivit.
Videa, která byla pro děti natáčena, jim pomohla neztratit kontakt
s naši školkou a přiblížit jim témata, která by se v daný čas probí-
rala ve školce. Videa jsou volně přístupná i pro ostatní malé kama-
rády na YouTube pod jménem Radka Laštovičková. 

S přáním pevného zdraví a stálého úsměvu na tváři 
učitelky MŠ Olešnice
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MŠ Studánka

Jaro ťuká na vrátka, ale než uslyšíme ťukání, poohlédneme
se za měsíci, kdy vládla ještě paní Zima. 

V únoru se nám podařilo získat z projektu "Oživíme Česko"
krásné pohádkové knížky do každé třídy a možnost zúčastnit se
soutěže "Vykouzlete pohádkovou knížku". Neváhali jsme a pomocí
kouzla jsme se stali spisovateli. Vymýšleli jsme pohádkový příběh
o medvídkovi, který za pomoci rodičů poznává barvičky. Děti na-
kreslily k příběhu krásné doplňující obrázky. Nyní už jen počkáme,
zda se nám povedlo se umístit a získat pro školku krásné ceny.
Hlavní cenou je nám odměna při společném  tvoření knihy. Mráz
nás štípe do nosu a my nezapomněli ani na naše opeřené kamarády.
Do krmítka v parku jsme nosili zrníčka, poznávali jejich jména,
barvy, hledali stopy ve sněhu a se zavřenýma očkama naslouchali
jejich zpěvu. Nastal čas masopustu a my se těšili na karneval. Ve
školce jsme se všichni proměnili v princezny, skřítky, piráty, spi-
dermany, čaroděje a rytíře. Soutěžili jsme, tančili, házeli si s ba-
lonky a užívali si smíchu. Následoval palačinkový den za přísných
hygienických opatření, kde děti z Motýlka a Medvídka se promě-
nily v kuchaře. Poznávaly suroviny a jejich skupenství, množství,
barvu, míchaly mixérem, mazaly marmeládou a ochutnávaly své
výrobky. Dle olepených ručiček a pusinek lze soudit, že se opravdu

vydařily. A  je tu březen. Sluníčko přidává na síle, probouzí první
jarní kytičky a my se bohužel nemůžeme ve školce vidět. Nezahá-
líme a tvoříme pro vás na webu školky různé náměty na aktivity,
zdobíme třídy a chystáme se na shledání. Moc nás potěšíte, pokud
nějaké náměty vyrobíte či splníte a poté donesete do školky. Za
chvíli nás čeká další krásný svátek "Velikonoce". Přejeme vám
krásné prožití těchto jarních svátků a hodně zdravíčka.

Těšíme se na vás kolektiv MŠ Větrník

MŠ Větrník

Zápis do mateřských škol Větrník, Náchodská 
a Olešnice
Ředitelky mateřských škol vyhlašují zápis pro školní rok
2021/2022, který se bude se konat v termínu od 3. 5. do 13. 5. 2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimo-
řádná opatření v době konání zápisů, bude mít každá škola nasta-
vený systém organizace zápisů tak, aby vycházela vstříc indi-
viduálním podmínkám jednotlivých rodin. Bližší a kompletní in-
formace budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivé MŠ. 

K zápisu bude nutné donést tyto náležitosti: kopie rodného listu,
doklad o trvalém pobytu, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení
praktického dětského lékaře. 

Děti budou přijímány podle kritérií pro přijetí a obecně závazné
vyhlášky, která stanovuje školské obvody mateřských škol zříze-
ných městem Červený Kostelec. 

Srdečně zvou ředitelky MŠ Větrník – Pavla Kubišová, MŠ Ná-
chodská – Šárka Hanušová a MŠ Olešnice – Vendula Ságnerová

Zápis do MŠ Studánka u sv. Jakuba
MŠ Studánka u sv. Jakuba vás zve k zápisu, který se koná 4. –
5. května 2021 od 9 do 16 hodin dle aktuální epidemiologické
situace – prosíme, sledujte naše webové stránky skolka.-
ochck.cz.

Po oba tyto dny můžete zhlédnout i prostory MŠ od 15.45 do
17.00 za dodržení všech protiepidemických opatření.

Předpokládaný počet volných míst je 5.
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude také možné

podávat od 2. do 16. května následujícím způsobem:

- do datové schránky školy (datovou schránku si rodiče mohou
zřídit zdarma, odeslání žádosti datovou schránkou mateřské škole
je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  
- poštou
- vhozením do připravené schránky v předsíni budovy Háčka

(schránka je označena "ZÁPIS DO MŠ 2021/2022" a budova bude
otevřena v pracovní dny vždy od 8 do 16 hodin)

Těšíme se na vás.
Za celý kolektiv Jaroslava Ježková, ředitelka MŠ

SPŠ Otty Wichterleho
Krejčí, řemeslo s tradicí několika století
Řemesla doprovázejí vývoj lidstva od
pradávna. Zručnost některých jedinců
v určitých činnostech postupně natolik
převyšovala ostatní, že ji dotyční začali
vykonávat nejen pro sebe, ale i pro celou
rodinu, vesnici, město. 

Ve 12. a 13. st. začaly vznikat první pro-
fesní organizace řemeslníků, tzv. cechy. Ne-
jinak tomu bylo i v oblasti zhotovování
oblečení. První písemná zmínka o Cechu
krejčovském v Praze pochází z počátku 14.
století.

Z původně účelové záležitosti a nutnosti

ochránit tělo před chladem a zimou se po-
stupem času stalo módní odvětví. Krejčí, je-
jichž šikovnost a vynalézavost neznala

mezí, dokázali vytvářet pravé oděvní skvos-
ty, k jejichž spojování využívali ozdobné
opasky a spony.

Obrovský rozkvět krejčovského řemesla
nastal ve 14. st. v období renesance. Uro-
zení pánové a dámy mívali svého oblíbe-
ného osobního krejčího, který pro ně
vyráběl šaty na míru. Mezi krejčími se za-
čali objevovat první vyhlášení mistři, jež
předcházela pověst, která jim otevírala
brány i u královských dvorů. Postupem
doby se začal rozvíjet také obchod s látkami
a pro krejčovské řemeslo se stala nezbytná
otázka módy. 
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ŠKOLY
Koncem 16. století se s příchodem mód-

ních trendů začalo rozdělovat krejčovské
řemeslo dle náplně své práce. Čím větší
město bylo, tím více různých odnoží krej-
čovského řemesla se tam dalo nalézt.
V Praze bylo tehdy možné potkat např.
krejčího hacníka (kalhotář), pláštníka, ka-
bátníka, kytléře (volná sukně z hrubé látky),
župičáře (spodní sukně), ornátníka, měšeč-
níka, váčkaře a toboláře. Někteří krejčí byli
určeni jen na výrobu šatů a korzetů, jiní
směli šít jen pánské oděvy nebo pláště,
někdo zhotovoval čapky a jiné pokrývky
hlavy, další šili kožešinové oděvy, či
plachty na vojenské vozy. 

Mezi krejčí v tomto období patřily i ženy
krejčířky, které však neměly v cechu téměř
žádná práva. Ženám, které prodávaly na jar-
marcích šátky, se říkalo šlojeřnice. Velmi
důležité se pro řemeslníky záhy staly jed-
notlivé cechy. Ty na sebe převzaly část
úřední agendy, cenovou politiku, kontrolní
funkci, organizačně technické a sociální za-

bezpečení, zavedly jednotné pracovní nor-
my a do značné míry i garantovaly mini-
mální kvalitativní úroveň výkonu řemesla.
V roce 1740 vydal např. Staroměstský krej-
čovský cech v Praze cechovní artikuly, ve
kterých stanovil rozsah prací, které musí
předvést každý, kdo se chce stát krejčov-
ským mistrem. 

Mezi krejčími samozřejmě nebyli jen
poctivci. Těm, kteří ostatním řemeslo kazili
a přiživovali se na něm, ačkoliv většinou
nebyli ani vyučení, se říkalo stolíři. Nejed-
nalo se však vždy jen o podvodníky. Do této
skupiny patřili i námezdní řemeslníci, kteří
putovali krajem a nechávali se najímat.
Mohlo se jednat také o zchudlé mistry, ne-
doučené tovaryše nebo ty, kteří neměli na
„nákladnou vstupní svačinu“ pro pány
cechmistry, a tak nebyli do cechu přijati.
Mezi představiteli krejčovského společen-
ství a štolíři samozřejmě existovaly neustálé
sváry o kvalitě prováděné práce a výši cen.  

Další etapa v rozvoji krejčovského ře-

mesla přišla s vynálezem šicího stroje v 18.
století. Vynález stroje, kterým bylo možné šít
stehem podobným stehu stehovacímu - před-
nímu je připisován Němci p. Weisenthalovi.
Poté následovalo sestrojení stroje s řetízko-
vým stehem (Angličan Thomas Saint).
V roce 1800 sestavil německý vynálezce
Baltazar Krems z Mayen v Porýní opravdu
dokonalý šicí stroj pro řetízkový steh s jehlou
s ouškem ve špičce, což později umožnilo
vynález stroje s dvojitým prošívacím stehem.

V 19. a 20. století se do popředí začala
dostávat průmyslová výroba a krejčovské
řemeslo postupně upadalo. Přesto i v dnešní
době má své místo a uplatnění. Čím dál více
je mezi lidmi ceněna originalita a jedineč-
nost v oblékání.   

Dnes lze obor Krejčí studovat jako stře-
doškolské 3leté studium zakončené výuč-
ním listem nebo jako 1letý zkrácený obor,
obojí v Červeném Kostelci. Přihlaste se do
II. kola přijímacího řízení.

Markéta Machová, spsow.cz

KINO LUNÍK 3D

Z důvodu nařízení vlády je kino Luník od 12. října
do odvolání uzavřeno!

Prosíme o trpělivost a pochopení. Jakmile dojde k obnovení pro-
vozu kina Luník, budeme vás informovat. Bedlivě proto sledujte
internetové stránky www.kinolunik.cz a Facebook Kino Luník, kde
naleznete vždy aktuální program, informace a instrukce.

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

Program kina Luník na měsíc duben

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudebního
divadla Č. Kostelec bude na přelomu dubna a května

29. dubna – 2. května 2021 – Divadlo
J. K. Tyla
Vzhledem k současné epidemiologické si-
tuaci jsme opět přesunuli divadelní pře-
hlídku, tentokrát na 29. dubna až 2.
května 2021. 

Ani tentokrát netušíme, v jakém rozsahu
bude možné přehlídku realizovat. Pracujeme
s několika variantami a věříme, že se nám po-
daří přehlídku uspořádat a vy si můžete festi-
val užít buď tradičně v hledišti nebo případně
u monitoru svého počítače. Jelikož se situace
stále vyvíjí a mění, budeme vás o aktuálních
informacích ohledně festivalu informovat na
webu www.mksck.cz nebo Facebooku Kos-
telec nás baví. Z výše uvedených důvodů na-
dále nebudeme spouštět předprodej zvý-
hodněných permanentek či jednotlivých vstu-
penek, děkujeme za pochopení.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Jarní představení v Divadle J. K. Tyla 
Ani během března se situace nelepší a tušíme, že i duben bude
pro kulturní program v Divadle J. K. Tyla zapovězen. Začí-
náme tušit, že i po celé jaro nebude možné uspořádat jakoukoli
vnitřní akci pro větší množství lidí. 

Z toho důvodu si zahráváme s myšlenkou vytvoření letní diva-
delní a koncertní scény v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla.
Díky venkovní variantě bychom si mohli společně konečně užít
trochu kultury a navíc díky většímu hledišti a venkovnímu prostoru
bychom eliminovali možnou obavu z nákazy. Oproti tomu bychom
se sice museli vzdát komfortního zázemí místního divadla (po-

hodlné sedačky, skvělá akustika apod.) a radost by nám mohlo zka-
zit i počasí. Přesto se domníváme, že je to správná cesta, jak si spo-
lečně vynahradit chybějící kulturu. 

Na letní scéně bychom ,,snad“ mohli realizovat některá, ne-
příliš technicky náročná, představení. Jedná se např. o kon-
certy Tara Fuki, Karla Kahovce, Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers nebo divadla S úsměvy nepilota a Cavewoman.
A kdo ví, třeba se najde i nějaké překvapení. 

Konečné rozhodnutí, nové náhradní termíny a informace o do-
prodeji volných vstupenek vám sdělíme v příštím zpravodaji. 

Městské kulturní středisko

KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. března
v Informačním centru v Červeném Kostelci.
Kurz tradičně povedou taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci
bude hrát známá kapela REFLEX. Taneční kurz bude probíhat od
12. 9. v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem absol-

ventů, tzv. věnečkem 11. 12. Přihlásit se můžete online na
www.123vstupenky.cz/kurzy,nebo  telefonicky v informačním cen-
tru tel.: 724 088 587. Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba. Gar-
denka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro vstup na závěrečný věneček).
Každý účastník kurzu obdrží videozáznam zdarma. 

Zápis do tanečního kurzu pro mládež začal 1. března 2021

Informace pro účastníky tanečního kurzu pro mládež 2020
Současná epidemiologická situace nám dosud neumožnila do-
končit původní plánované taneční kurzy pro mládež 2020.
Z celkem 14 lekcí se uskutečnily pouze 4 lekce. 

Stále jsme doufali, že nalezneme řešení na počátku tohoto roku,
případně během jarních měsíců, nicméně situace z pohledu orga-
nizace kurzů není nikterak příznivá a stále posunovat termíny do
letních měsíců není již vhodné. 

Proto jsme se rozhodli, že taneční kurz pro mládež za rok
2020 již pokračovat nebude. Účastníkům tímto nabízíme možnost
pokračovat od začátku kurzu v roce 2021 bez jakéhokoli doplatku
nebo navrácení poměrné části kurzovného či gardenky zpět. 

Děkujeme a těšíme se společně s vámi na taneční kurz pro mlá-
dež v roce 2021.

SPORT

TJ Sokol Lhota

Sokol si pro vás na léto opět přichystal Letní příměstské tábory Lhota 
Kempy budou opět dva – naše „ohebné a gumové“ děti tak nepřijdou o 3. ročník populárního kempu gymnastiky pod vedením Sylvy.
2. kemp vychází z principů projektu Děti na startu a je zaměřen na všeobecný pohybový rozvoj dítěte. Držme si palce, ať je situace
v létě aspoň taková jako loni, a vše proběhne bez zbytečných „škytanců“. Fotografie a informace o přihláškách na kempy najdete na
www.sokolhotack.cz.
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SPORT

Volejbal Červený Kostelec

Vážení přátelé volejbalu, situace se snad začíná lámat k lep-
šímu a my věříme, že v létě už si spolu zasportujeme. Proto pro
vás nadále připravujeme 5. ročník oblíbených letních příměst-
ských táborů Červený Kostelec. 

Jednotlivé termíny se nám již zaplnily, ale stále zbývá pár po-
sledních míst! Pro bližší informace o přihláškách navštivte náš web

www.volejbalck.cz. 
V této bláznivé době se snažíme udržet všechny v pohybu. Náš

trenér Martin připravil speciální a hravé výzvy, které může plnit
celá rodina. Bližší informace o výzvách najdete u nás na webu. Víte
například, kde končí hranice vašeho katastru? Mrkněte na web a za-
pojte se do výzev!

V průběhu března probíhalo v našem městě testování na covid-
19. My jsme moc rádi, že jsme mohli tomuto nezbytnému úkonu
přispět propůjčením našeho volejbalového areálu.

Rádi bychom vás pozvali ke sledování vývěsky na autobu-
sovém nádraží, kde nově najdete 1. a 15. den v měsíci nejen ak-
tuální fotky z dění klubu, ale také historické okénko.

Bližší info o současném chodu najdete na webu www.volej-
balck.cz, facebooku Volejbal Červený Kostelec a aktuality na in-
stagramu @kosteleckyvolejbal.

Připravuje se 5. ročník  letních příměstských táborů
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KLADSKÉ POMEZÍ

Kladské pomezí připravilo nové marketingové aktivity 
na podporu aktérů v cestovním ruchu

Loňský rok přinesl mnoho změn a výzev, na které musíme ne-
ustále pružně reagovat. Cestovní ruch v současné době zažívá
největší propad za posledních 20 let. V důsledku dlouhodobých
vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 se toto odvětví
stalo jedním z nejvíce postižených. Z tohoto důvodu připravila
obecně prospěšná společnost Kladské pomezí nové marketin-
gové aktivity na podporu ubytovatelů a členů Svazu cestovního
ruchu Kladské pomezí, čímž chce napomoci k restartu a oživení
cestovního ruchu v destinaci. 

První novinkou je nabídka prezentace v inovovaném on-line ka-
talogu ubytování, zcela zdarma pro všechny ubytovatele z našeho
regionu. Umístěn bude na webových stránkách www.kladskepo-
mezi.cz s možností tisku a selekce dle jednotlivých oblastí. Tuto
ucelenou nabídku ubytovacích zařízení jistě uvítají i potenciální
návštěvníci, kteří najdou vše přehledně na jednom místě, bez zby-
tečného složitého hledání. 

Stále více si uvědomujeme, že klíčovou roli v propagaci turis-
tických cílů hrají sociální sítě. Proto chceme naši prezentaci nejen
nadále rozvíjet, ale rádi bychom její obsah ještě více zatraktivnili.
Pro naše partnery ze soukromého sektoru jsme připravili novou
možnost propagace prostřednictvím autentických příběhů míst či
osob, které jsou s danými místy spjaty. Vznikne tak velmi zajímavá,

námi placená, obsahová série příspěvků, která přispěje k dalšímu
zviditelnění regionu. 

Již v minulosti jsme zaznamenali velký úspěch v poskytování
zvýhodněných balíčků služeb pro naše partnery ze soukromého
sektoru. Na základě dobrých zkušeností jsme se rozhodli tuto na-
bídku rozšířit a vytvořit zcela novou také pro naše členy z řad měst
a obcí. Jedná se o ucelenou nabídku marketingových aktivit, za-
hrnující inzerci v tištěných materiálech, prezentaci na webu i na
sociálních sítích. Najdete ji na našich webových stránkách, pří-
padně nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@kladske-
pomezi.cz a požádat o její zaslání. 

Pevně věříme, že společnými silami nastalou situaci zvládneme
překonat. Z dosud došlých dat o návštěvnosti v loňském roce evi-
dujeme průměrný pokles o 26,5 % v porovnání s rokem 2019.  Ně-
které turistické cíle zaznamenaly dokonce navýšení počtu
návštěvníků. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo otevřeno jen něko-
lik měsíců v roce, je to více než dobrý výsledek.

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

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

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna a vzorkovna: Sokolská 4, 549 41 Červený Kostelec

Nabídka: zakázkové a sériové výroby, kuchyňské linky, obývací
stěny, koupelnový nábytek, kancelářský nábytek, ložnice, dětské
pokoje, knihovny, obývací pokoje, šatní skříně, vestavné skříně,

zpracování lamina. 
Otevírací doba: út a čt 9:00-17:00 hod., nebo po telefonické 

nebo e-mailové dohodě.
Mob: 777 841 102, 603 955 956, e-mail: c.kostelec@nabytek-

penta.cz, 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

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

Pomůžeme nastavit správný chod domu, účetnictví, vyúčto-
vání, shromáždění, zajistíme revize. Nově funkce předsedy SVJ.

www.cebyt-krkonose.cz, tel. 774 202 362
Trutnov, Horská 6 (naproti OD Máj).

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 – 17.00 hod.
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

PRONAJMEME  část nemovitosti v Hronově, 
Havlíčkova 285. Pronajímané prostory jsou ve III. N.P. Jedná se
o samostatný prostor o velikost cca 350 m2 s nákladním výta-

hem, se spojovací chodbou, šatnami pro ženy a muže včetně so-
ciálního zázemí, úklidové místnosti, jídelny a se společnými

prostory. V případě potřeby je možnost prostory rozšířit o další
dílnu s kanceláří o velikosti cca 250 m2 na stejném podlaží. 

Cena k jednání, více informací na tel. 737 261 680-81
Luboš Braha 

Prodám družstevní bytovku 3+1 s garáží 
ve Lhotě za Č. Kostelcem. Tel. 736 759 460. Cena dohodou.

PRODEJ nebo PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
HRONOV ZBEČNÍK

Sklady, kanceláře a dílny o stávající užitné ploše ca 1000m2.
Celková plocha pozemku včetně zastavěné plochy = 1177m2.

Objekt ve velmi dobrém stavu - prošel rekonstrukcí (nová
plastová okna, topení, střecha, atd.). Část budovy (horní patro)
lze přebudovat na bydlení plus možná vestavba do podkroví.

KONTAKT: tel. 724 284 224

Prodej, servis a sanitace DOMÁCÍCH VÝČEPŮ LINDR
Nabízím kompletní příslušenství pro domácí čepování, včetně

repasovaných součástí (Naražeče, pártypípy, proplachové adap-
téry). Sanitaci vašeho výčepu provedu chemicko-mechanickou
cestou. Nabízím 15 let zkušeností s výčepní technikou. Kontakt

tel. 603 252 640, nebo WWW.VYCEPYNACHOD.CZ

FOUKÁ VÁM MEZI OKNY?
Uniká z místnosti teplo? Rychlá pomoc!

Vhodné těsnění do okenního rámu (dveří) tomu zabrání.
ZATĚSŇUJEME dřevěná i plastová okna i dveře.

Návštěva a zaměření zdarma.
Truhlářství Jiří Průša, východní Čechy. Tel. 733 260 927

Odborný servis oken a dveří 
Provádíme servis, opravy a údržbu PVC oken, dřevěných euro-

oken. Analýza závad, opravy a seřízení kování a zámků, výměna
poškozených skel, dvojskel a trojskel, zámečnické práce.

Aluproces s.r.o, Dvořáčkova 35, Č. Kostelec, tel. 773 113 133

ZD Žernov Agroprodejna Lhota za Č. Kostelcem (u kravína)
AKCE na vybrané substráty - sleva až 20 %

např. Zahradnický substrát 70 l místo 165 Kč nyní 139 Kč.
Otevřeno po - pá 8:00 -12:00 12:30-15:30, tel 491 465 986

Knihařské práce O. Linhart, Havlíčkova 656, Č. Kostelec
tel. 728 772 635, 602 177 185

MONTÁŽ TĚSNĚNÍ DO OKEN, plastové-dřevěné 
Průša, tel. 734 240 608

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Jana Regnerová: Zimní nálada                                               

Zuzana Čtvrtečková: Mrazivý den Jana Regnerová: Zimní 

Červený Kostelec 100× jinak

Monika Chaloupková: Cestou ze Stolína M. Nejmanová: Kosí snídaně

M. Nejmanová: Zimní krajina M. Nejmanová: Mrazivé ráno

Jana  Zwikirschová: Zima nebo jaro?
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