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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Prvním a doufáme, že ne posledním příspěvkem obohatila naši fotogalerii paní M. Nejmanová. Velice děkujeme 
a budeme se těšit na další nádherné snímky.

A zlatým hřebem fotogalerie se stává Miroslav Stružinský. Nádherně zachytil atmosféru jara a květinovou výzdobu
města. Děkujeme! 

Dalším příspěvovatelem je Jana Regnerová, která je stálicí naší fotogalerie. My děkujeme a budeme se těšit na další
krásné fotografie.

Prvním fotografem, který zaslal do redakce snímky květinové výzdoby, je Jan Brož. Za jeho příspěvek velice děkujeme
a vy se nyní můžete podívat na celou fotogalerii na webu ckzije.cz.
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Slovo starosty města

Aktuální informace 
v emailu či mobilu

Město Červený Kostelec zřídilo od
září 2019 nový informační kanál –
„Mobilní rozhlas”. Aktuální infor-
mace nyní budete mít z první ruky,
stačí se jen ZAREGISTROVAT.

Mobilní rozhlas je chytrý a efek-
tivní nástroj pro komunikaci s ob-
čany. Zaregistrovat se můžete zcela
zdarma na https://obec.mobilniroz-
hlas.cz/.
Podrobné informace najdete na
https://www.cervenykostelec.cz/mes
to-cerveny-kostelec-zridilo-novy-in-
formacni-kanal-pro-obcany-mesta

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-12, 13-17 hod.
8-11, 13-15 hod.
8-12, 13-16 hod.
zavřeno
8-11 hod., zavřeno má

odb. výstavby, matrika, sociální,
evid. obyvatel

Aktuální informace o úředních ho-
dinách sledujte na www.cerveny-
kostelec.cz

Prosíme o maximální využívání
elektronické komunikace a dodržo-
vání pokynů vyvěšených v budově
úřadu!

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

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

městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme
nové informace o dění v našem městě.

Postupnými kroky se posouváme v započa-
tých investicích. Momentálně jsme ve fázi bo-
ření a pro řadu z nás je tato etapa nepříjemná,
někdy i smutná, ale je před námi další optimis-
tičtější krok a tím bude nové tvoření. Těším
se, až začne pomyslně růst fotbalové zázemí,
veřejný prostor mezi školami a nová vo-
dárna. Momentálně jsme v procesu staveb-
ních prací a pomocí pravidelných kontrolních
dnů dozorujeme správný průběh investice.
Další akcí, tentokrát neinvestiční, je doprů-
zkum starých ekologických zátěží ve vztahu
ke zdrojům pitné vody. I tento dotovaný pro-
jekt, který jsme začali připravovat v roce 2016, je ve fázi realizace a společně s dalším po-
skytovatelem dotace na tento projekt, tedy Královéhradeckým krajem, dozorujeme správný
průběh tohoto projektu. Věřím, že všechny investice budou probíhat správně, ve stanove-
ném finančním a časovém rámci. Již brzy budeme vybírat dodavatele nafukovací sportovní
haly o velikosti dvou tenisových kurtů, abychom stihli podzimní realizaci a v zimě již byla
tato hala k dispozici sportovcům.

Z novinek bych rád upozornil na nově
závorami chráněné železniční přejezdy nad
čističkou směrem na Stolín a na začátku
Olešnice. Jsem rád, že se na náš podnět poda-
řilo realizovat zabezpečení těchto nebezpeč-
ných míst. Děkuji tímto Správě železnic za
realizaci těchto přejezdů chráněných závorami.
Další novinkou, která bude v našem městě, je
rychlodobíjecí stanice na elektromobily, která
bude nainstalována společností ČEZ, a.s. u
střední školy. Jsem rád, že ČEZ využil naši na-
bídku a tuto stanici do našeho města umístil.

Dále mi dovolte, abych se touto cestou připojil k řediteli Hasičského záchranného
sboru, který děkuje i našim hasičům za pomoc při likvidaci chovů drůbeže v rámci
opatření proti šíření nákazy ptačí chřipky. 

Jistě jsme všichni rádi, že dochází postupnému rozvolňování protiepidemiologických
opatření, řada z nás již má za sebou alespoň jednu dávku očkování a můžeme se postupně
vracet k normálnímu kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu. Dovolte mi, abych
i touto cestou poděkoval zdravotníkům, pečovatelkám, hasičům, policistům, strážníkům
a všem, kteří se podíleli na dosavadním řešení této epidemie. Přál bych si, aby se tento
pomyslný vlak, který jel bezmála rok v tunelu na pomalé koleji, nerozjel příliš rychle 
a životní tempo nebylo ještě rychlejší než před covidem. Přeji vám všem bezpečnou cestu.

S úctou Rostislav Petrák

Opět máme rozkopané město a k stavebním investicím se přidávají i opravy chod-
níků. Budeme se snažit, aby byly chodníky opravovány v rychlém sledu, abychom co
nejméně omezovali pohyb chodců a parkování aut. Po rozvolňování protiepidemiolo-
gických opatření je město opět plné lidí a aut. Děkuji vám všem za shovívavost k omezení
průchodnosti a parkování kolem probíhajících staveb.

Neplánovaně nás také bude čekat řešení
opravy výpustního zařízení rybníku
Krčmařík. Věřím, že najdeme vhodné a
včasné řešení, abychom tento významný kra-
jinný prvek brzy napustili a opět začal plnit
svou funkci. Děkuji i touto cestou hasičům,
pracovníkům odboru místního hospodářství
města a členům rybářského spolku za řešení
této mimořádné situace.  
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Komise rady
Komise jsou poradním orgánem města. V Červeném Kostelci

máme celkem deset komisí, do nichž je zapojeno více než sto ob-
čanů města. Řeší široké spektrum otázek od přidělování bytů přes
prodeje a nákupy městských pozemků, dopravu, sport, kulturu až
po plánování investičních akcí. Rada města si velmi váží tak širo-
kého zapojení občanů do veřejné činnosti a jejich návrhy pozorně
vnímá. Současná doba samozřejmě zkomplikovala setkávání ko-
misí. Některé z nich daly přednost korespondenčnímu jednání pro-
střednictvím emailů, jiné počkaly na dobu, kdy bude možné osobní

setkání, komise pro rozvoj města zvolila formu videokonference.
Dopravní komise řešila například úpravu parkování před školní
družinou ve Lhotě, zřízení cykloobousměrek v některých ulicích 
s jednosměrným provozem či dlouhodobé problémy s parkováním
kamionů u vlakového nádraží. Komise pro rozvoj města se zabý-
vala především přípravou architektonické soutěže na centrum
města.

Veškeré zápisy jednání naleznete na webu města v sekci Vý-
znamné dokumenty nebo na stránce příslušné komise.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Město Červený Kostelec zveřejňuje prodej hmotného majetku – Traktor Universal
U-650 DT Super RZ NA 32-11  nejvyšší nabídce podané v zalepené obálce za mini-
mální cenu 65 437 Kč včetně DPH.

Nabídku může zájemce doručit doporučeně poštou na adresu prodejce: Město Červený
Kostelec, Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec nebo osobně na podatelnu
prodejce: a to od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin, dále v
pátek od 8:00 do 11:00. V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídky podat
od 8:00 do 14:00. Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce
označené názvem  „Traktor Universal U-650 DT Super RZ NA 32-11 “ a nápisem „NE-
OTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa zájemce. Termín uzávěrky nabídek
je do 30. 6. 2021. Další informace podá odbor místního hospodářství  Města Červený Kos-
telec na tel. 731 449 573 nebo richard.kosinka@mestock.cz.

Město Červený Kostelec prodá  Traktor Universal U-650 DT Super

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: Červen 2021, so, ne, svátek 8–12 hod.

5. 6. a 6. 6. - MDDr. Jan Petřík, Kamenice 113 Pasáž, Magnum, Náchod, 724 086 199
12. 6. a 13. 6. - Eva Lucyna Perez-Cruz, Karlovo nám. 179, Náchod, +48 792 833 635
19. 6. a 20. 6. - MUDr. Jarmila Podškubková, Větrník 720, Červený Kostelec, 491 462 331
26. 6. a 27. 6. - MUDr. Eliška Pištorová, Komenského 72, Nové Město nad Metují, 491 431
104

Stomatologická služba
Rozpis služeb

Notářka
Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci v 2. pololetí roku 2021:
25. června, 23. července, 20. srpna, 24.
září, 22. října, 19. listopadu, 17. prosince
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin
Tel. 491 423 256, 
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Výpůjční doba knihovny Břetislava Kafky
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 neprodleně in-
formovat na www.knihovnack.cz  
v sekci „výpůjční doba knihovny“ 
a „aktuality“ a na tel. číslech 491
463 384 a 602 880 480. Jsme i na
emailu: pujcovna@knihovnack.cz.
Těšíme se na vás.

Osadní výbory
Pět osadních výborů zastupuje občany pěti místních částí, které

kdysi bývaly samostatnými obcemi. Tradičně bývaly zřizovány
osadní výbory na Bohdašíně, ve Stolíně a v Olešnici, ale v tomto
období byly nově na návrh koalice ustanoveny také výbory v Hor-
ním Kostelci a ve Lhotě. Oba „nováčci“ mezi osadními výbory se
velmi aktivně zapojili do práce a dokazují, že rozhodnutí o jejich
zřízení bylo správné. V nedávné době, bohužel, rezignovala z osob-

ních důvodů dosavadní předsedkyně Osadního výboru Horní Kos-
telec Jana Illnerová. Paní Illnerové za dosavadní práci v čele vý-
boru velmi děkujeme a jsme rádi, že zůstává členkou výboru.
Novým předsedou byl zvolen Vojtěch Špulák.

Zápisy jednání naleznete na webu města v sekci Významné do-
kumenty nebo na stránce příslušného výboru.

Jiří Regner, místostarosta.
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Provozní doba: červen

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 
Neděle

Adresa sběrného dvora

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

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr odpadů pro odkládání a shromaž-
ďování komunálních a dalších odpadů od svých občanů. Děkujeme vám, že jej vy-
užíváte. Základní informace o sběrném dvoře odpadů je možné zjistit na
internetových stránkách města nebo u obsluhy sběrného dvora.

V červnu bude sběrný dvůr odpadů také sloužit pro výdej nádob na tříděné plasty 
a papír. Prosíme, nepřinášejte v době výdeje nádob do sběrného dvora odpady!

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

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ve sběrném dvoře třídí na travní
odpad a dřevo. Rozdělení tohoto druhu odpadu je vhodné provést již před předáním do
sběrného dvora.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na vybudování sběrného dvora odpadů byla poskyt-
nuta podpora z Operačního programu Životní prostředí Fondů Evropské Unie.

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

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr odpadů a třídíte odpad.
Štěpán Křeček

8-12 hodin, 13-17 hodin
zavřeno
8-12 hodin, 13-17 hodin
zavřeno
8-12 hodin
8-11 hodin
zavřeno

Oblastní nemocnice Náchod a.s. informuje
Od 1. 7. 2021 otevíráme podiatrickou ambulanci

NOVÁ PODIATRICKÁ AMBULANCE bude otevřena v rámci Rehabilitačního oddě-
lení Oblastní nemocnice Náchod, a to od 1. července 2021. Najdete ji v pavilonu „F“ 
v dolním areálu náchodské nemocnice. Bude se věnovat všem pacientům s vadami nohou
a obtížemi z těchto vad plynoucích – deformitám typu příčně i podélně plochá noha, kla-
dívkové prsty, stavům po amputacích nohou a jejich částí, a to včetně předpisu speciální
obuvi a vložek. Zvláštní kapitolu pak tvoří problém nohou u diabetiků, riziko vzniku syn-
dromu diabetické nohy a prevence této vážné komplikace. I tomuto problému bychom se
v ambulanci rádi postupně věnovali. Problematika hojení již vzniklých defektů bude nic-
méně nadále řešena v nemocnici cestou ambulance chronických ran. Podiatrickou ambu-
lanci povede  MUDr. Veronika Polanská, která je absolventkou certifikovaného kurzu
podiatrie. K objednání bude třeba doporučení praktického lékaře, ortopeda, revmatologa,
neurologa nebo diabetologa.

ORDINAČNÍ HODINY
Čtvrtek 9:00–12:00 

OBJEDNÁNÍ PACIENTŮ
tel.: 491 601 728

Věříme, že tímto krokem zaplníme
určitou mezeru v komplexní péči o
podiatrického pacienta v našem rego-
nu.

Tečku za stěhováním do nových pavilonů udělala porodnice 
V průběhu května jsme zvládli přestěhovat do nových prostorů oddělení ARO, centrální

dospávací pokoj, oddělení ORL a neurologie B a část pracoviště Radiodiagnostického od-
dělení. U příležitosti Mezinárodního dne dětí, který se slaví každoročně 1. června, oteví-
ráme v nových pavilonech dětské a novorozenecké oddělení společně s gynekologií 
a porodnicí. Novorozenecké oddělení bude nově disponovat šesti nadstandardními jedno-
lůžkovými pokoji s přistýlkou pro tatínky a porodnice 4 porodními boxy a sekčním sálem
umístěným v bezprostřední blízkosti porodních boxů pro maximální bezpečí dítěte i ro-
dičky. 

Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou opět možné 
Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou možné na všech lůžkových odděleních Ob-

lastní nemocnice Náchod a. s. v době od 14 do 17 hodin, pokud splní jednu z následujících
podmínek:

návštěva předloží potvrzení o negativním testu (POC nebo PCR) ne starším než 48 
hodin,
návštěva předloží certifikát MZČR o provedeném očkování, kdy od druhé dávky uply-
nulo minimálně 14 dnů, 
návštěva předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, od kterého neuply-
nulo více než 90 dnů, 
návštěva se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (u této možnosti je třeba počítat s tím, že vyše-
tření trvá cca 20 minut a zdravotní sestra nemusí mít časový prostor ihned při příchodu 
návštěvy, proto prosíme využívejte po rezervaci naše testovací místo).
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Dne 12. června 2021 uplyne jeden smutný rok,
kdy náš navždy opustil pan Jiří Prokop. 

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami

Děkuji MeÚ Červený Kostelec za blahopřání a pěkný dárek a ná-
vštěvu paní Urbanové k mým 80. narozeninám.

Vladimír Vejr

Děkuji MěU Červený Kostelec za blahopřání k narozeninám.
M. Novotná

Děkujeme MUDr. Královi a všem zdravotním sestřičkám z Mobil-
ního hospice Anežky České, protože více než rok pečovali o naši
nemocnou maminku a tím jí prodloužili život. Jejich vzornou, obě-
tavou, ale i náročnou práci vykonávali vždy s velkou láskou a nad-
šením. Je vidět, že ji mají jako poslání. Mohli jsme jim kdykoliv
24 hodin zavolat, poradit se a nebo třeba i v noci požádat o ná- 
vštěvu. Maminka se vždy na ně těšila a díky jejich laskavému pří-
stupu a vlídnému úsměvu se jí rozzářil den. Milé sestřičky i pane
doktore, jste opravdu andělé a díky vám není problém o blízké pe-
čovat. Pro nás pak bylo obohacující doprovodit naši maminku na
poslední cestě.

Vděčná rodina Vlčkova

Chci tímto velmi poděkovat paní Kanoczové z Optiky v Sokolské
ulici za její vstřícnost, obětavost, ochotu. Velmi si toho vážím. 

D. Hetfleischová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a pěkný dárek k mým
92. narozeninám a paní Urbanové za milou návštěvu.

Oluša Fabiánová

Vzpomínka

Dne 2. 4. 2021 uplynulo 10 let, kdy nás navždy
opustila paní Jana Házová. 

S láskou vzpomíná rodina

Dotlouklo srdce Tvé, utichl Tvůj hlas, tak rád jsi měl život, práci a
nás. Dne 10. června uplynou dva roky od úmrtí pana Ludvíka 
Jarého z Červeného Kostelce.

S láskou vzpomíná celá rodina

Dne 2. dubna 2021 jsme se rozloučili s naším mi-
lovaným synem Zdeňkem Lokvencem. Děkujeme
všem známým, kamarádům a spolupracovníkům
za projevy soustrasti a za účast na posledním roz-
loučení. Děkujeme panu Pichovi za citlivý přístup
a organizaci smutečního obřadu.

Zdeněk a Eva Lokvencovi s rodinou

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nabídka zaměstnání
Nástrojárna HBN s.r.o.
hledá nové zaměstnance na hlavní pracovní poměr s nástupem
ihned. Práce: obsluha CNC soustružnických a frézovacích center.
Požadujeme: základy samostatného programování, samostatná
znalost čtení technických výkresů, orientace v měření + úpravách
programů. Nabízíme: dlouhodobé uplatnění v prosperující rodinné
firmě, výborné platové podmínky, výkonnostní bonusy.
Kontaktní osoba: Olga Hrušková, telefon: +420 723 732 767, 
e-mail: hruskova@hbn-nastrojarna.cz, Nástrojárna HBN s.r.o.,
Stolín 51, 54941 Červený Kostelec
LH technik s.r.o.
hledá pracovníky pro závod v Červeném Kostelci  na pozice:
konstruktér, nástrojař - obráběč kovů, obsluha CNC strojů, pracov-
ník montáže - expedice, svářeč. Požadujeme: samostatnost, ma-
nuální zručnost, odpovídající vzdělání. Nabízíme: smlouvu na
HPP, dobré platové podmínky, příspěvek na stravování a práci 
v moderní strojírenské společnosti. Nástup: možný ihned
Bližší informace na telefonu: +420 499 828 264
LH Technik s.r.o., Lhota 429, Červený Kostelec 

strojů. Požadujeme: platné oprávnění k řízení vysokozdvižného
vozíku, praxe v oboru výhodou. Jedná se o třísměnný provoz. 
obsluha CNC ohraňovacího lisu, obsluha CNC frézy: požadu-
jeme znalost čtení výkresové dokumentace.
SVÁŘEČ: požadujeme platný svářečský průkaz, zkušenosti se svá-
řením hliníkového a nerez plechu výhodou. Nabízíme: dobré pla-
tové podmínky a možnost zaměstnání i na vedlejší pracovní poměr
(DPP). Nástup: možný ihned.
V případě vašeho zájmu zašlete prosím písemnou nabídku 
s profesním životopisem na email: personalni1@odimpro.com,
tel. 491 445 206, Dita Prouzová  
Boltjes International spol. s r.o. 
aktuálně hledá nové kolegy na pozice: obsluha strojů ve výrobě,
seřizovač CNC strojů, skladník, svářeč, technický kontrolor
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 Červený
Kostelec, kontaktní osoba: Lucie Černá, telefon: +420 724 085
442, email: l.cerna@boltjesgroup.com 

Obchodní družstvo Impro
hledá zaměstnance na pozici: pomocník obsluhy CNC 

Nemocnice se každoročně připojuje k mezinárodním
informačním kampaním na podporu zvyšování kva-
lity života

S uvolňováním vládních opatření a zlepšující se epidemickou
situací jsme se jako každý rok mohli připojit k mezinárodním in-
formačním kampaním na podporu zvyšování kvality života ve spo-
lupráci se Střední odbornou školou sociální a zdravotnickou – EA

Náchod. 5. května jsme si připomněli Světový den hygieny rukou
a 17. května Světový den hypertenze. Všichni měli možnost si pod
speciální lampou ověřit čistotu svých rukou a zároveň si nechat
změřit krevní tlak. Využili jsme k tomu naši „očkovací čekárnu“ –
stan před nemocnicí. Těší nás všechny dobré výsledky!

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
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HISTORIE

Motto: Láska je nemoc – ale zdravá.
Vlastivědný spolek, založený roku 1971 Františkem Drahoňov-
ským, redaktorem a vůdčí osobností po několik desetiletí, slaví
letošní jubileum 50 let.

V rámci jubilea by pan František Drahoňovský rád zavzpomínal
na své spolupracovníky. Například na kantory L. Středu, J. Špeldu,
Jiřího Šolce, Dášu Kejzlarovou, Aničku Rusovou, J. Bernarda, 
J. Bohuslavského, výtvarníky J. Talga a J. Křečka. Dále by rád při-
pomenul fotografy Josefa Rabišku a Jar. Fabiána. Později v jeho
práci pokračovali Dagmar Brázdová, Marcela Fraňková, Josef Pin-
kava, Antonín Hepnar a další.

V roce 1989 přišel impuls a zájmový vlastivědný kroužek se
transformoval na Vlastivědný spolek pod záštitou Městského kul-
turního střediska v Červeném Kostelci. V této době Josef Štěpař
vybudoval muzejní depozitář ve zdravotním středisku. Pomáhali
mu např. K. Dusilová, L. Fabián, J. a K. Kuldové, L. Vosáhlo, 
O. Lukesle a další.

V současné době je činnost omezena. Vlastivědnému spolku
předsedá stále Roman Kejzlar. Aktivně spolupracuje O. Nermuť,
R. Švanda, Fr. Tuček, O. Hepnar a J. Pinkava. Jen „co se uzdra-
víme", kolegové mají připraveny k realizaci nové kulturně-vlasti-
vědné pořady. Já za sebe mám z března už 2 počiny. První úlovek
věnoval pan František Drahoňovský pro potřeby muzejního depo-
zitáře. Například železné, kulaté pečetidlo města ČK z konce 
19. stol. Také velkou mapu protektorátních drah a osobní dar od 
J. Křečka-Jituše z roku 1936 – soubor kreseb. Ten druhý úlovek je
ze Dvora Králové. Paní Dagmar Nosková, rodačka z Červeného
Kostelce, nám do depozitáře věnovala soubor 30 fotografií města
z meziválečného období. Zásilku okomentovala se slovy „z lásky
k rodnému městu“. Moc děkujeme oběma dárcům.

Josef Mertlík (1831-1909)
Josef Mertlík byl významným červenokosteleckým učitelem,

kronikářem a čestným občanem města. Vzpomínáme 190 let od

jeho narození. Narodil se 15. 4. 1831 v Prorubech. Učitel měl velké
štěstí, že na kostelecké škole v té době působil také učitel Augustin
Purm. Po vzoru Augustina Purma se Josef snažil být u všeho vý-
znamného, co se v Červeném Kostelci odehrávalo. Události zazna-
menával do školní kroniky. Jeho zápisy jsou dobře zpracované.
Kolem roku 1885 působil Josef Mertlík na chlapecké škole jako ří-
dící. Na dívčí škole byl řídícím učitelem Josef Krušina. V roce 1885
podali Mertlík a Krušina pamětní spis místní školní radě o zřízení
měšťanské školy. Město se tak staralo o školu samo a na vlastní
náklady. Samotné vyřízení žádosti trvalo celý rok. Josef Mertlík
byl jedním ze tří zasloužilých kosteleckých kantorů 19. století. Dal-
ším byl Alois Rudl (1770-1838) a Augustin Purm (1800–1875).
Josef Mertlík zemřel v Červeném Kostelci 1. září 1909 a je pocho-
ván na našem hřbitově. Čest jeho památce. Přátelé, bavte se histo-
rií.

Z domova  Otto Hepnar

Muzejní depozitář

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec, jsem ráda, že jsme zase spolu v době, kdy se konečně
přihlásilo jaro. V knihovní zahradě je upravený terén a prove-
dena výsadba keřů a stromků, osetý trávník a všemu vévodí
nádherně rozkvetlá třešeň, jako by jejím prostřednictvím pří-
roda vzkazovala občanům: „Jste unavení, utrápení po nároč-
ném pandemickém roce, ale vydržte, příroda vám pomůže.“
Knihovna už vás také vítá ve víceméně normálním režimu 
s otvírací dobou jen mírně přizpůsobenou možnostem provozu

ve stále ještě „epidemickém“ režimu, který vyžaduje vzájem-
nou opatrnost a ohleduplnost. I při té je možné užít si výběr
knih osobně a podle vlastního uvážení. 

Červen bývá v jiných letech pro děti i jejich rodiče měsícem,
kdy je už téměř hotovo, ne však letos, kdy si školy užívají teprve
krátce. A stejná situace je s knihovnou, která se jim i jejich rodičům
může plně věnovat od 10. května. Proto třeba potěší některé knihy,
které mohou tematicky doplnit „starosti“ doby a třeba i poradit.  

Děti také neošidíme, aby se mohly na prázdninová dobrodružství
trošku připravit. O výběr a trošku širší prezentaci jsem požádala
vedoucí oddělení pro děti a mládež Mgr. Hanu Novákovou.
Dobrodružná literatura pro děti

V poslední době se v rámci původní české literatury takzvaně

„roztrhl pytel“ s dobrodružnou prózou pro děti, která do příběhů
zasazuje reálně existující místa. Jsem za to moc ráda. Myslím si,
že čtenářovo prožívání takových příběhů může být v jistém smyslu
představitelnější a uvěřitelnější, byť se samozřejmě i tak jedná 
o fikci. Navíc vytváří skrze příběh pouta k daným místům.

Dejte dětem svobodu (autor: Lenore Skenazy)
Začnu knihou pro rodiče od americké autorky Lenore Skenazy s titulem Dejte dětem
svobodu a podtitulem Ať mohou venku zkoumat svět (vydalo nakl. Beta, s.r.o., 2021).
Autorka se zamýšlí nad trendy současné výchovy dětí, které jsou mnohdy nadmíru
omezovány a stresovány neúměrnou úzkostí a strachem svých rodičů o jejich zdraví,
bezpečnost a třeba i hygienu. Nástrah je zde uvedeno samozřejmě více. Ale co je
cenné, jsou konkrétní rady, jak situace řešit a jak nakládat se svými pocity a strachy,
aby výchovu tvořila téměř samá radost.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Ztracený na Nevděku (autor: Petr Hugo Šlik)
Jako příklad, který je úplnou novinkou (vyšel v únoru 2021), jsem si zvolila knížku

Petra Huga Šlika (*1976) Ztracený na Nevděku. Nakladatelství Albatros ji řadí mezi
tituly pro čtenáře od 10 let. Dle mého vlastního soudu je vhodný pro druhostupňové
děti (ideálně 7., 8. a 9. třída). Celý příběh se odehrává na Karlovarsku, poblíž města
Žlutice, a vychází z tamních reálií a pověstí. V příběhu jsme konfrontováni s nespra-
vedlností v rámci školního výletu, kdy se třídní outsider ztratí a začíná jeho boj o přežití.
Třídní učitel přijímá za celou situaci svůj díl odpovědnosti a jen díky jeho vlastní odvaze
se nakonec mnohé, byť ne vše, v dobré obrátí. Dětští čtenáři si mohou prožívat svůj
vztah ke spolužákům se specifickými poruchami chování, odhadovat, jak by se v mez-
ních situacích sami zachovali a jestli by na pověstech z okolí nemohlo být zrnko pravdy?
Popisované reálie 21. století jsou velmi uvěřitelné, střet s pokladu chtivými kriminálníky
strach nahánějící. A peklo, jehož vstup by mohl klidně ve žlutickém podzemí – na úpatí
Doupovských hor – být, by někteří lumpové zasluhovali.

Navíc, pokud by vás příběh opravdu vtáhl a přiměl se do těch míst třeba o prázdni-
nách vypravit, můžete si přímo na kopci Nevděku u Žlutic, „ulovit“ bonusovou kapitolu,
která v knize není obsažena.

Chodba končí ve tmě (autor: Zvonimír Šupich)
Do dvojice k výše zmíněné úplné novince bych ráda přiřadila starší, ale stále velmi

poutavý titul Chodba končí ve tmě od Zvonimíra Šupicha (*1920 – †1992), který vyšel
poprvé už v roce 1976 v nakladatelství Olympia. Pro kostelecké čtenáře může být hlav-
ním tahákem spojitost textu s Červeným Kostelcem. Knížka cílí na stejně staré děti jako
předchozí titul, tedy hlavně na kluky z druhého stupně základní školy. Pražák Petr při-
jíždí, nerad, kvůli čtyřce z dějepisu na prázdniny k babičce do Kostelce. Nikoho tu
vlastně nezná a dost se zpočátku nudí. To se ale poměrně brzy změní. Společně s dalšími
kluky objevuje různé charaktery kosteleckého okolí. Společně skáčou přes potok, putují
do skal, jsou nadšeni výhledy do kraje, šplhají na stromy, mají své skrýše a taky samo-
zřejmě tajemství. Hledání ukrytého pokladu se stává hlavní činností a naplňuje jim pří-
jemně prázdniny do té doby, než se vše nečekaně zkomplikuje. S poklady to totiž není
jen tak… Budete napnutí až do poslední stránky.

Výstavy, které jsou momentálně v knihovně, zatím ponechá-
váme, aby je zájemci mohli vidět, až se zlepší epidemiologická
situace. 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 pod-
hůří nejvyšších českých hor. Vstup je individuálně v provozních
hodinách oddělení pro dospělé čtenáře. 

Do poloviny měsíce června je možno vidět výstavu Každá
věc má něco společného se štěstím (připomínka 200 let od na-
rození Boženy Němcové) ve vstupním prostoru knihovny. Více
informací je v minulých zpravodajích. Výstava bude nahrazena ne-
méně zajímavým projektem na téma J. A. Komenský. 

Střípky ze života a myšlenek Břetislava Kafky: „Člověk,
který má dostatek sebedůvěry, vzhlíží ke své budoucnosti s nadějí,
či dokonce s jistotou. Pozná totiž, že dosažení stavu univerzální
mysli mu pomůže správně nakládat se svým rozumem a vůlí. Ví,
že poznáním svého stavu, své mysli, překoná případnou bázeň 
a strach, takže jeho budoucí rozumné a logické úsudky, slova a činy
ho povedou k dosažení předem odpovědně stanoveného cíle.“                                                                                                                                                             

Z Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec vám příjemné
zážitky s knihami přeje Marcela Fraňková a všechny pracovnice
knihovny.

SPOLKY

Včelaři
Příroda má zpoždění, ale je už červen.
Pro včelaře vrchol včelařského roku.
Největší nabídka nektaru i pylu. S tím
přichází hodně starostí, ale i příjemných
chvil. Včelařské léto vrcholí letním sluno-
vratem 20. června 2021. Po slunovratu 
u matek intenzivní kladení ochabuje. 
V tomto období se začínají líhnout dlou-
hověké zimní včely, základ pro silnou 
generaci.

Přátelé včelaři. Výbor stále čeká na do-
statečné rozvolnění po covidu, abychom
mohli svolat členskou schůzi a vzdělávací

besedu.  Výbor řeší nyní zejména objed-
návky léčiva pro letní i podzimní léčení.
Léčit se bude letos znovu i gabonem. Anga-
žuje se zejména Jirka Černohorský, Pepík
Šimůnek, Jirka Fejfar a důvěrníci, kteří se
letos procvičí. Moc všem děkujeme.

Výbor připraví první setkání po roz-
volnění na neděli 1. srpna 2021 od 9,00 hod.
v restauraci Divadlo. To už je reálný termín
pro setkání v restauraci. I tak dáme přes e-
maily a přes vývěsní skříňku na náměstí do-
předu informaci. Přejeme hodně zdraví. 

Za výbor včelařů Otto Hepnar 
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Kdo byl původcem myšlenky uspořádat pěší túru z Červeného
Kostelce na Sněžku, to se přesně neví. Jisté však je, že v Kovo-
texu byla skupinka kamarádů, ze které tento nápad vzešel na
svět počátkem roku 1971. Snad to byl ing. Brázda, Vašek
Zhouf, Miloš Coufal, František Špelda nebo Láďa Červený.
Nevíme ani také, kdo navrhl tento pochod pojmenovat podle
postavy z povídky Boženy Němcové Chudí lidé pochodem Ja-
kuba Haliny, který, jak píše spisovatelka, ,,peníze a písemnosti
do hor nosil, kam pošta nevedla“.

Jisté ale je, že v sobotu 15. května 1971 ve čtyři hodiny ráno vy-
razilo z náměstí 132 účastníků prvního pochodu Č. Kostelec –
Sněžka, Cestou Jakuba Haliny 56 km. Byla tak založena tradice,
na kterou se sjížděli pochodníci z celé republiky. Obliba našeho
pochodu rostla, 8. ročník přivítal dokonce 503 účastníků. Počátkem
devadesátých let minulého století nastal, možná z pohodlnosti,
útlum v účasti, nebo těch 56 km bylo pro mnohé asi opravdu hodně.
Rozšířili jsme tedy nabídku tras se startem ve Svobodě nad Úpou,
kde si můžete vybrat pouze 18, 25 nebo 35 km.

Při tomto malém ohlédnutí za historií naší Sněžky vzpomeňme
na ty, bez kterých si tuto akci nedovedeme představit. Kromě již 
v úvodu jmenovaných to je jistě rodina Balíčkova, Jarda Máslo,
Emil Kačer, Karlička Dusilová, Vašek Bařtipán, Ota Jiroušek, Dag-
mar Brázdová st. a mnoho dalších.

Teď k letošnímu jubilejnímu 50. ročníku v sobotu 26. června.
Start na 56 km je od 4:30 do 6:30 v sokolovně Červený Kostelec.

Po zaplacení startovného dostaneme mapu a můžeme  se vydat na
cestu. Trasa nás povede do Rtyně, Zálesí, Úpice, Suchovršic a dál
přes Starý Rokytník do Trutnova. Pokračovat budeme do Svobody
nad Úpou, kde u restaurace Měšťanský dům dostaneme na kontrole
občerstvení. Dále nás cesta povede k Modrokamenné boudě a přes
Velké Pardubické boudy pokračujeme na Václavák. Dál nás čeká
Kolínská bouda, Pražská bouda a přes Hrnčířské boudy jdeme 
k Lyžařské boudě a dál na Liščí horu a k Chalupě na Rozcestí. To
už máme před sebou Výrovku, Památník obětem hor a Luční
boudu, odkud se vydáme Jantarovou stezkou k cíli pochodu na
Sněžce, kde v bistru na Lanovce dostaneme diplom a s pocitem
dobře prožitého dne se vydáme pěšky nebo lanovkou do Pece. Kdo
se necítí na 56 km, ten si ráno vyjede vlakem nebo autem do Svo-
body nad Úpou. U restaurace Měšťanský dům bude start na trasy
18, 25 a 35 km. Po zaplacení startovného obdrží každý mapu s po-
pisem, dostane řádné občerstvení a může vyrazit na cestu. Trasy
18 a 25 jsou ze Svobody stejné s trasou 56 km. Trasa 18 km má cíl
s diplomem na Výrovce. Trasa 35 km vede ze Svobody na Janskou
horu, Zlatou vyhlídku, nad Hoffmanovy boudy. Pokračujeme dál
k Zrcadlovým boudám, k Vendlovce a dál pod Kolínskou boudu.
Od Kolínské boudy jdeme jako trasa 56 km.

Tak to je pozvánka klubu turistů všem. kdo chtějí prožít krásný
den mezi slušnými lidmi a zažít ten krásný pocit, že ještě něco do-
kážem.

Otto Ressl

Cestou Jakuba Haliny 50. ročník – sobota 26. června 2021

Denní stacionář v Červeném Kostelci přijímá nové klienty.
Služba Oblastní charity Červený Kostelec, otevřená v létě roku
2020, je určená klientům, kteří jsou odkázáni na péči druhých
a nemají zajištěnou potřebnou péči během dne, kdy jsou jejich
blízcí v zaměstnání. Připravujeme individuální i skupinové čin-
nosti dle přání klienta a našich možností, v případě zájmu za-
jistíme stravu a potřebný odpočinek.

Cílem denního stacionáře je stát se místem setkávání a aktivit
pro své klienty – věříme, že obzvlášť v dnešní době omezení kon-
taktů je možnost blízkosti k dalším lidem velice důležitá.

Denní stacionář není lůžkovým zařízením, provozní doba je
každý všední den od 7:00 do 15:30. Po této době se klienti vrací
domů, nejsou tedy odloučeni od svých nejbližších. Naši službu na
základě individuálního plánu přizpůsobujeme potřebám a přáním
klientů – v naší nabídce jsou individuální i skupinové aktivity, které
před přijetím vzájemně projednáváme. Poskytujeme také dopravu
do stacionáře i z něj.

Důležitá je pro nás pochopitelně i otázka bezpečnosti našich kli-

entů a personálu. V prostředí stacionáře se nachází dvě germicidní
lampy, které neustále po dobu pobytu klientů čistí vzduch. V čase,
kdy jsou klienti mimo naše zařízení (převážně v nočních hodinách),
využíváme ozonového zářiče, které čistí vzduch, ale také ničí bak-
terie a viry. Dále bylo zakoupeno zařízení, které do prostoru den-
ního stacionáře rozprašuje (díky mobilnímu kompresoru) pod
tlakem dezinfekci. Obdobné zařízení, ale podstatně menších roz-
měrů, používáme pro dezinfekci auta, kterým svážíme klienty do
denního stacionáře. Samozřejmostí je větší důraz na běžný denní
úklid, kdy dezinfikujeme předměty denní potřeby a místa častého
pohybu klientů ve větší frekvenci, než tomu bylo v době před 
covidem. Personál v přímé péči je již ze ¾ očkovaný a případným
klientům, mají-li možnost, taktéž očkování doporučujeme. Zaměst-
nanci, kteří nemohli být očkováni, jsou pravidelně testováni anti-
genními testy. Tím chráníme nejen sebe, ale hlavně naše klienty.
Bezpečí nás všech je pro nás na prvním místě. Bližší informace na-
leznete na: www. stacionar.ochck.cz

Richard Bergmann, vedoucí sociálních služeb

Denní stacionář má dveře otevřené
OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Klub turistů Červený Kostelec
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

8. ročník benefičního závodu Běh pro hospic

Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce běhu rekreačního i závod-
ního k účasti na 8. ročníku benefičního „Běhu pro hospic“. Akce, která je součástí
běžeckého seriálu Primátor CUP, proběhne 18. září v Červeném Kostelci (start u bu-
dovy Háčko, Manželů Burdychových 245), přičemž bodován v rámci seriálu bude
hlavní závod, trať na 10 km.

Připraveny však budou i tratě na 5, 2 km a další kratší úseky pro mladší běžce, včetně
symbolického běhu na 150 m pro nejmenší, aby nikdo nepřišel zkrátka.

Registrace na běh bude zpřístupněna od 1. června. Odkaz naleznete na našich stránkách
www.behprohospic.cz

Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze vstupného bude určen na podporu
Mobilního hospice Anežky České a dalších terénních služeb, kterým se aktuálně v Červe-
ném Kostelci buduje nové zázemí. Přijďte si zaběhat!

Naše velké poděkování patří Lence Peterové, která i v měsíci dubnu byla nablízku
našim seniorům a pomáhala jim nést kříž stáří. Vyprávěla jim o svých cestách do za-
hraniční i o svých dobrodružných zážitcích. Pomáhala jako dobrovolnice pečovatel-
kám při jejich obtížné práci.

Milou návštěvou byly děti ze zdejší MŠ z Náchodské ulice, které s jejich učitelkami
přišly svým zpěvem a milým vystoupením potěšit seniory v obou pečovatelských domech,
ale jen na zahradě, a senioři je sledovali z oken či zahrádek. Na závěr jim děti předaly
ručně vyrobené papírové jarní kytičky. Podobně nás potěšil spolek Kotva – děti pod ve-
dením Marušky Svobodové, které také měly připravené milé vystoupení – pásmo písniček
a přání. Je chvályhodné, že stále na naše seniory nezapomínáte.

Tým pečovatelek znovu vymýšlel, jak naše seniory motivovat k procházce jarní příro-
dou. Tentokrát pod názvem „Cesta za pokladem“. Každá z pečovatelek měla za úkol každý
den vymyslet nějak úkol, který si naši senioři přečetli v altánku pečovatelského domu 
U Jakuba či na stole na dvoře pečovatelského domu v Nerudově ulici. Museli plnit úkol,
například obejít několik koleček na dvoře pečovatelského domu či okolo lípy nebo po-
znávat předměty, které používají včelaři, zjistit možný počet lidí v lékárně, poznávat by-
linky, přepočítat auta pečovatelek, spočítat kameny na skalce, zjistit druh nového stromku
na zahradě apod. Výsledek úkolu měli zapsat do připravené tabulky, kterou po 14 dnech
soutěžení vrátili pečovatelkám k vyhodnocení. Poslední den měli hledat poklad. Je obdi-
vuhodné, jak jsou naši nejstarší obyvatelé soutěživí a hraví.

Jarní zahrádka u pečovatelského domu v Nerudově ulici nám krásně rozkvetla a zbarvila
se různými barvami, a to díky naší milé zahradnici paní Havlové. Děkujeme, že se o zkráš-
lení pěkně staráte. Velké poděkování patří také pečovatelce Marušce Hejnové za její mno-
haletou obětavou a empatickou práci se seniory v tomto  pečovatelském domě, kde se jim
stala „maminkou“. Vždyť člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více 
z té, kterou daruje.

Bc. Lenka Vlčková

Kdo přišel potěšit seniory v pečovatelských domech?
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Celostátní dovednostní soutěž
Zapojili jsme se do parádní soutěže pořádané VK Karlovarskem pro žákovskou kate-

gorii. Z našich „stržek“ a „mlžek“ se zúčastnilo krásných 7 týmů. Jedny z mlžek se v ob-
rovské konkurenci umístily na krásném 8. místě.

Beach za 50 Kč a nový rezervačník
Jelikož si hodně z vás stěžovalo na nefunkčnost našeho rezervačníku na určitých typech

telefonů, pustili jsme se do oprav, protože nám na vaší spokojenosti záleží. Nový rezer-
vačník již funguje skvěle. Platby zůstávají stejně jako v předchozích letech pouze převo-
dem nejpozději v den termínu rezervace. Cena 50 Kč za hodinu prozatím zůstává.

Volejbal Červený Kostelec

Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé volejbalu, přinášíme pravidelné informace o dění v klubu. Jsme moc rádi, že jsme mohli na začátku května začít
pořádně trénovat. Letní kempy 2021 máme naplněné a už se na všechny děti těšíme! 

Cena Fair Play pro Volejbal ČK
Díky krásnému gestu našich žen B, které se zřekly výhry 5000 Kč v Kalorické bitvě

týmů ve prospěch kosteleckého Hospice, byla našemu klubu udělena Českým volejbalo-
vým svazem Cena Fair Play za rok 2020. Moc si vážíme takové obrovské pocty a holkám
ještě jednom moc děkujeme. Předávání proběhlo v rámci galavečera Českého volejbalu 
v budově Senátu ČR a Pája si rozhodně zaslouží uznání za to, jak to tam parádně zvládla
a s jakou pokorou mluvila. Děkujeme!

Český volejbal slaví a my s ním
Letošní rok se nese ve znamení oslav 100 let Českého volejbalu a my se přidáváme 

k oslavám. Chystáme pro vás dvě akce. První proběhne v rámci Mezinárodního folklorního
festivalu ČK, a to 21. srpna 2021 na našich kurtech. Druhá akce v rámci 100 let bude ná-
borová a rozprostře se do celého týdne. Ta proběhne na začátku září, pokud nám to „vše-
mocný“ covid dovolí.

Bližší informace o výše zmíněném a
současném chodu klubu najdete na
webu www.volejbalck.cz, facebooku
Volejbal Červený Kostelec a aktu-
ality na instagramu @kosteleckyvo-
lejbal.

SPORT

Veřejný prostor definuje zákon jako venkovní prostranství přístupné každému bez
omezení, a to bez ohledu na jeho vlastnictví.  Stále jsou však mezi námi lidé, pro které
je veřejný prostor celé planety Země odpadkovým košem. Nikomu však, až na pato-
logické výjimky, není příjemné žít uprostřed smetiště na vlastním pozemku nebo si
kazit pohled z oken svého bytu na smetiště zakládaná ostatními. Ideálním řešením
by tedy bylo, aby nikdo z nás nehromadil a neodhazoval odpadky nikde. Pak by
nikdo z nás nemusel na smetišti žít nebo pobývat na něm i v místech, která má rád
nebo si jich váží pro jejich přírodní a estetické hodnoty.

Do výše zmíněného ideálu má stále dost daleko i veřejný prostor v katastru Olešnice.
Proto několik místních občanů, pociťujících stud za daný stav, zorganizovalo na duben
sběr odpadků v katastru obce jako součást Dne Země, celosvětové kampaně na propagaci
a ochranu životního prostředí každoročně vyhlašované k 22. dubnu. K úklidu v okolí ko-
munikací se přihlásili a úklid provedli Divišovi, paní Hybnerová a pánové Nasavrcký 
a Řehák, odstrašující nepořádek v okolí stanoviště kontejnerů u pomníku padlých uklidili
a plochu upravili Hnízdilovi, Jůzovi a Kejzlarovi. Pokud se někteří další občané úklidu
také zúčastnili, ale nepřihlásili se, za pomoc jim výše jmenovaní děkují. Sebrané odpadky
odvezli pracovníci odboru místního hospodářství MěÚ v Červeném Kostelci. Na podnět 
místního osadního výboru provedlo město asanaci svahu pod stanovištěm kontejnerů 
u pomníku padlých, jeho oplocení a vydláždění plochy pod kontejnery. V jednání je stavba
zástěn na stanovištích kontejnerů u školy a u autobusové zastávky na horním konci obce.

Odpadků zbavená prostranství byla ovšem pro některé z nás výzvou k jejich opětovné
„výzdobě“ už za několik dní nebo i hodin po jejich úklidu. Všichni, kteří se tak nechovají,
si zaslouží poděkování hned teď, ale předem díky také těm, kteří se tak chovat přestali
nebo přestanou. Dobře fungující systém ukládání odpadu do popelnic, kontejnerů a do
sběrného dvora sebemenší výmluvu pro znečišťování veřejného prostoru stejně nikomu
nenabízí.

Tomáš Diviš 

Zelená (zatím?) Olešnice
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Začíná poslední měsíc tohoto školního
roku. Jeho průběh byl velmi netradiční a my
doufáme, že nám léto přinese nejen prázd-
niny, ale také návrat k běžnému životu.
Čeká nás ještě pár týdnů práce, našich šest
páťáků u nás stráví posledních pár dnů a my
se s nimi budeme muset rozloučit. Přejeme
jim, aby jejich přechod na 2. stupeň byl bez-

problémový a aby se jim v další etapě jejich
života dařilo. Zároveň se začneme těšit na
devět nových prvňáčků, které přivítáme 
v září v naší malé školičce. Pokud nám si-
tuace dovolí, připravíme pro žáky malé
sportovní překvapení.

Vendula Ságnerová

Základní škola a Mateřská škola Olešnice

Květnové dny nám zpříjemnila májka
před budovou mateřské školy. První májové
pondělí jsme před naší školkou nazdobili
májku a připomněli si tak tuto krásnou li-
dovou tradici. Tento den jsme si náramně
užili v přestrojení za lesní žínky a skřítky,
kteří hudbou, zpěvem a tancem oslavili za-
milovaný májový čas. Koncem měsíce si
děti užily prožitkovou procházku ze Žer-

nova do Olešnice, kde na ně čekalo nejedno
překvapení. V měsíci červnu se budeme
těšit na spousty zajímavých akcí, jako je na-
příklad den dětí, opékání špekáčků na naší
zahradě a slavnostní pasování našich před-
školáčků na školáky. 

Za mateřskou školu přejeme všem
krásné začínající léto a stále dobrou náladu. 

Radka Laštovičková 

Všichni jsme si tento den užívali a plni
zážitků a dojmů si hrdě odnášeli čaroděj-
nické vysvědčení. Již minule jsme se zmi-
ňovali o zapojení se do programu „Oživíme
Česko“. Sice jsme se se svou knihou ne-
umístili, ale potěšilo nás ocenění a uznání
od porotců, kteří nám zaslali drobné od-
měny v podobě výtvarných potřeb, 
plyšových medvídků a CD s příběhy 
o medvídkovi. Z dárků a ocenění jsme měli
velikou radost. Po dobu uzavření školky
mohly děti plnit dobrovolné aktivity na
plotu MŠ. Po úspěšném velikonočním plotu
jsme připravili čarodějný -„Čarodějná
stezka čarodějnice Agáty“. Jelikož se tento
plot dětem líbil, budeme v těchto aktivitách
pokračovat i nadále. Začátkem května jsme

se rozhodli potěšit zvířátka v útulku. Pro-
běhla sbírka pamlsků pro pejsky a kočičky,
které jsme následně odvezli do Městského
útulku v Trutnově. Do konce školního roku
nám již zbývá pár týdnů a my se můžeme
těšit na Dětský den, který strávíme na školní
zahradě formou různých aktivit a soutěží za
doprovodu smíchu a radosti. Tento den nám
zpestří dva veselí klauni. V červnu se roz-
loučíme s předškoláky a popřejeme jim
úspěšné vkročení do další etapy jejich ži-
vota. Rodičům moc děkujeme za podporu 
v době uzavření MŠ. Přejeme krásné letní
dny plné zážitků a příjemnou odpočinkovou
dovolenou. 

Za kolektiv MŠ Lada Nývltová

Velikonoční svátky utekly jako mávnutím proutku a my už se těšili na konec dubna, až se zase uvidíme všichni ve školce. Slet
malých a velkých čarodějnic se uskutečnil ve všech třídách a tento den jsme si patřičně užili. Vařili jsme lektvary, zkoumali hadí
kůži, létali na koštěti, přeskakovali oheň a hledali různé havěti. Nezapomněli jsme ani na společný čarodějnický tanec.

Mateřská škola Větrník

Mateřská škola

Základní škola

Mateřské centrum v Háčku
Vážení rodiče,
mateřské centrum v Háčku je opět
otevřené. Dovolujeme si tímto po-
zvat všechny zájemce a jejich nej-
menší k návštěvě. Provoz centra se
bude řídit aktuálními nařízeními, je
tedy možné, že může dojít k ome-
zení maximálního množství ná-
vštěvníků. Otevírací doba bude
shodná s provozní dobou recepce.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
web: hacko.ochck.cz
facebook: @OblastnicharitaCerve-
nyKostelec

Mateřské centrum slouží k setkávání rodičů
a jejich předškolních dětí od 3 měsíců do
šesti let. Cílem centra je poskytnout rodi-
čům zázemí a prostor, kde mohou společně
trávit čas, hrát si a vyměňovat si vzájemné
zkušenosti a rady. K dispozici jsou dvě
místnosti, tělocvična a společenská míst-
nost, v předsíni se nachází kuchyňský pult
a šatna. Po příchodu do Háčka, ohlášení se
na recepci a zaplacení vstupního poplatku
je možné využívat mateřské centrum po
celý den dle příslušné otevírací doby. Je
možné zaplatit za jednorázový vstup, nebo
si pořídit permanentku.

Jan Kordina, Bc
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Další kluci a holčičky přijdou do naší školičky! V září přivítáme 21 nových žáků!
Budoucím prvňáčkům přejeme klidný závěr mateřské školy a věříme, že jejich školní start
bude plný radosti a nových objevů!

Nová okna chceme mít, dá práci je vyměnit… Ve dnech 28. – 30. 6. 2021 je z důvodu
výměny oken a elektroinstalace vyhlášeno ředitelské volno.

S nepořádkem zatočíme a přírodu vyčistíme! V květnu se malí školáci vydali do blíz-
kého okolí.  S náramnou vervou a odhodláním vyčistili přírodu od papírků, sáčků a drob-
ných odpadků. Nestačili se divit, co vše se tam ukrývá. Nalezenými „poklady“ naplnili
několik pytlů. Opravdu je tak složité odpadky vytřídit a vyhodit do příslušných kontejnerů?
To vrtalo hlavou nejednomu z nich. Žáci naší školy si poradit dokáží a doufají, že mnozí
další to hravě zvládnou také.

Ať to kvete, ať to voní, letos stejně jako vloni! O tom, že květinové výsadby dělají
radost hmyzu a těší kolemjdoucí, jistě není pochyb.  Udělejme svět krásnějším! S tímto
heslem se do práce pustili nadějní zahradníci naší školy. Ti mladší si záhonky zryli, vypleli
a vysadili připravené sazenice od pana zahradníka. Pane Duroni, mnohokrát Vám děkujeme
za skvělou spolupráci! Starší školáci na podzim posbírali semínka, uschovali je a s přícho-
dem jara pak vyseli. Malé semenáčky přepikýrovali a dopřáli jim potřebnou péči za okny
svých tříd. Zesílené sazeničky potom vsadili na připravené záhonky u školy. Takže až půj-
dete kolem, nespěchejte! Naše výsadby jsou tu i pro vás.

Mamko, taťko, děti! Přáníčko k vám letí! Maminky už svůj svátek oslavily, děti ho
mají hned začátkem měsíce a tatínkové 20. června. Všem milým oslavenců patří následující
řádky:

Jaro už je v plném květu, rodičům MOC chceme přát,
ať jsou zdraví, plní síly a můžou se usmívat!
I když někdy děti zlobí a ne všechno ladí…

Hlavu vzhůru! Věřte tomu, mají Vás MOC rádi! 
Vám, milé děti, jen vše dobré, ať můžete být spolu,

hodně báječných kamarádů a otevřenou školu
Jitka Česenková

Červenokostelecká firma Saar Gummi Czech letos už po několikáté poskytla sponzorský dar naší škole v Horním Kostelci. Ten-
tokrát to díky koronaviru trvalo déle, nebylo úplně jednoduché najít možnost, jak finanční příspěvek využít. Nakonec jsme to
vymysleli takto – za část financí jsme zakoupili mobilní model Sluneční soustavy pro naše žáky a ve spolupráci s Interaktivním
muzeem chytré zábavy Pod čepicí v Hronově se nám podařilo na květen (díky příznivému vývoji koronavirové pandemie) zajistit
přímo u nás ve škole interaktivní program.

Základní škola Horní Kostelec

V muzeu letos přibližují návštěvníkům KOLO jako jeden z největších vynálezů všech
dob. Díky tomuto programu se děti seznámí se vším, co je kolem nás kulaté, co se točí
nebo je v neustálém oběhu – koloběhu. „Kolo je základ… Kde se vzalo, tu se vzalo…
kdysi dávno to prý zčista jasna hodně třesklo, cosi se dalo do točivého pohybu a tak je
tomu dodnes. Točí se Měsíc okolo Země, Země okolo Slunce, točí se planety, galaxie.“

Děti si během připraveného programu v rámci několika stanovišť a úkolů připomněly,
v jakých různých oblastech se s kolem a kulatými či točivými věcmi setkáváme (jak vy-
užívají kolo různá řemesla, kde se s nimi setkáváme v přírodě či ve sportu…). Společně si
během programu vyrobily s pomocí točny barevné kulaté obrázky připomínající „leto-
kruhy“ a připravily si desky na další pracovní listy a křížovky. Interaktivnímu muzeu Pod
čepicí děkujeme za poutavě připravený interaktivní program. 

Červenokostelecké firmě SAAR GUMMI děkujeme za umožnění realizace zážitků pro
naše školáky. 

Jana Illnerová, ZŠ Horní Kostelec

Základní škola Lhota

Děti se těší do školy. Opravdu. Těší se na kamarády, společné hraní, sportování, ale
hlavně poznávání.

A to jim kromě běžných zájmových činností umožnily nové projekty ve školní družině.
Každá z vychovatelek si připravila spolu s odborným lektorem zajímavé odpoledne. Nej-
prve děti získaly nové informace o daném tématu, poté vyzkoušely prakticky ověřené zna-
losti a dovednosti, diskutovaly a těšily se z hezkých výrobků, nových her i zdravých jídel. 

Ivana Wichová

Základní škola Václava Hejny
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ŠKOLY

Léto a prázdniny se už pomalu blíží a my máme za sebou téměř
celé 2. pololetí tohoto školního roku, ve kterém se žáci ve škole
moc neučili. Téměř 4 měsíce jsme byli odkázáni na distanční
vyučování v individuální výuce, v kolektivní (orchestry, sbory,
taneční a výtvarný obor) ještě déle.

Přes vzájemné odloučení žáci i učitelé nezaháleli, pomocí plat-
forem Google Meet, WhatsApp a jiných se kromě běžného učení
věnovali vytváření videozáznamů z tvorby žáků. Vzniklo tak 10
online koncertů hudebního oboru, sestavených z nahrávek žáků 
v domácím prostředí, za kterými stojí nejen žáci samotní, ale i je-
jich rodiče, kteří jejich výkony natočili. A nebylo to vždy jednodu-
ché, když se nahrávání napoprvé nepovedlo a muselo se třeba
několikrát opakovat. Proto patří velký dík za tuto rodičovskou
pomoc, a to nejen při natáčení, ale i za podporu v distanční výuce.
Vzniklo mnoho krásných nahrávek od všech učitelů různých ná-
strojů, od klavírů přes smyčcové nástroje, akordeony, keyboardy,
zobcové a příčné flétny, klarinety, žesťové  a bicí nástroje až ke
zpěvu. Zvláštní pozornost zaslouží online nahrávky Junior Big
bandu, akordeonového orchestru Musica Harmonica a komorního
pěveckého sboru Jitřenka nejen za jejich výkony, ale i nápadité 
a vtipné zpracování a střih. 

Vedle koncertů hudebního oboru vzniklo také několik pořadů 
z nahrávek umění našich tanečnic a tanečníků pod vedením Blanky
Rejholdové a Jany Faltové. V loňském školním roce se nemohla 
v Divadle J. K. Tyla z důvodu pandemických opatření uskutečnit
oblíbená Taneční mozaika a nad letošním představením 
v současné době ještě visí stále otazník. Jako náhrada za neusku-
tečněná veřejná vystoupení byly natočeny online taneční mozaiky
z vystoupení jednotlivých žáků v domácím prostředí nebo v přírodě
a vzniklo tak mnoho pozoruhodných ukázek umění našich tanečnic
a tanečníků.

Výtvarný obor se prezentoval během roku již na několika online
výstavách. O současné práci s dětmi v době distanční výuky říkají
učitelky Radka Šimková a Pavla Kejzlarová:  „Až si koupíte 
o prázdninách cyklomapu Náchodsko dětem, všimněte si obrázků
významných staveb a míst našeho regionu. Nakreslily je děti kos-
telecké ZUŠky. V době lockdownu nás oslovilo nakladatelství Zlín,
které se právě cyklomapami zabývá. Najdete tady kostel sv. Jakuba,
Domek Boženy Němcové, naši základní uměleckou školu, ale i
různá místa z okolí České Skalice a Náchoda, např. pomník Boženy
Němcové, vodní nádrž Rozkoš, Ratibořický zámek, Staré bělidlo,
Náchodský zámek, vojenskou tvrz Dobrošov a další turistické za-
jímavosti. Žákům bude jejich malba spolu se jménem zveřejněna
na cyklomapách a tabulích. Za odměnu dostanou skládací mapu,
na památku, pexeso a diplom. Máme moc šikovné děti!“

Na závěr bych chtěla za pedagogy i žáky naší školy poděkovat
panu řediteli Leoši Nývltovi za skvělé manažerování školy v tak
těžkém období, jaké jsme prožili.  Kdy i přes všechny problémy 
s distanční výukou nám zajistil nadstandardní a rychlé podmínky
pro naši práci, včetně on-line školení pro využívání zcela nových
programů, konzultace možností výuky, poradenství při práci v dis-
tanční výuce, rychlé vybavení učeben technikou k distančnímu vy-
učování, organizování a zpracování všech našich zaslaných
videonahrávek napříč obory, kde udával směr a motivaci pro žáky.
Především zpracováním hudebních podkladů a videí věnoval de-
sítky hodin. Natáčel, sestavoval, upravoval a stříhal, zkrátka umož-
nil tak rodičům i veřejnosti stálý kontakt s naší školou. Všechny
videozáznamy vystoupení a prací našich žáků je možné si stále pro-
hlížet na Youtube a Facebooku naší ZUŠ. Je vidět, že žáci a jejich
učitelé ani při uzavřených školách nezaháleli a je za nimi vidět
velký kus práce nad rámec svých povinností.

Hana Pellová, vedoucí oborů

I přes uzavření ZUŠky děti hrají, tančí a malují!

Základní umělecká škola

Co je nového na prvním stupni Základní školy Václava Hejny?
Dočkali jsme se. Opět můžeme chodit všichni do školy. Už jsme
v to ani nedoufali. Tento zvláštní režim trval mnohem déle, než
jsme si na začátku dovedli představit. Snad už bude lépe. A co
je u nás nového? Spoustu aktivit prožily malé děti v odpoled-
ních hodinách po škole, protože projektové dny hýbou všemi
odděleními naší družiny.
Oddělení vychovatelek Junkové a Vejrové se v období oslavy Dne
Země celý týden vzdělávalo v oblasti třídění odpadů a jejich recy-
klace. V rámci tohoto času žáci navštívili kostelecký sběrný dvůr,
vytvářeli různé plakáty a výrobky z již použitých plastů. Oddělení
paní vychovatelky Rosové řádilo nejvíce na konci dubna. A proč?

Protože jejich projekt nesl název „Čarodějnické rejdění“. Děti vy-
ráběly různé čarodějnice, přišly v kostýmech těchto pohádkových
postav, anebo si přímo vyrobily čarodějnický lektvar. Další oddě-
lení paní učitelky Mervartové se zase snažilo dozvědět co nejvíce
o pilných včelách.  Navštívila je paní včelařka, která jim povídala
o zajímavostech z včelího života. Také jim přinesla ukázat po-
můcky, které používá při práci se včelstvy. No a nesměla samo-
zřejmě chybět ani ochutnávka medu. Krásné červnové dny, hodně
sluníčka a dobré nálady přeji za celý první stupeň.

Jana Stodůlková 
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RODNÝM KRAJEM

Přípravy na léto v Kladském pomezí vrcholí

První vlaštovkou bylo zahájení provozu
dvou pravidelných linek cyklobusů, které se
poprvé rozjely křížem krážem naším regi-
onem v sobotu 29. května. Na svých toul-
kách se s nimi můžete svézt až do konce
září vždy o víkendech a o státních svátcích,
v průběhu letních prázdnin budou již tra-
dičně brázdit Kladské pomezí denně. 

Rodiny s dětmi jistě potěší pokračování
oblíbené cestovatelské soutěže Toulavý
baťoh, která plynule navazuje na loňský
ročník. Pokud se vám loni nepodařilo na-
sbírat všech pět razítek nezbytných pro zí-
skání odměny, můžete v započaté hře po-
kračovat letos. V případě, že jste o soutěži
dosud neslyšeli a rádi byste se zapojili, vy-
zvedněte si v některém z informačních cen-
ter ilustrovanou herní mapu. Odměny za
nasbíraná razítka budou vydávány na vy-
braných místech, kde se prostřednictvím
vyplnění registračního formuláře můžete
zapojit i do slosování o hodnotné ceny,
které proběhne za oba ročníky 4. října 2021.
Více informací najdete na webu www.tou-
lavybatoh.cz. 

Celé prázdniny se v Kladském pomezí
ponesou v duchu zážitků, nových poznatků
i zábavy díky česko-polskému projektu Fes-
tival zážitků! Devět míst na české i polské
straně hranice ožije tradicemi. Festivalové
aktivity budou probíhat každý prázdninový
den s opakováním v týdenních cyklech.
Účastníci se seznámí s nejrůznějšími ře-
mesly, regionálními zvyky či tradičními po-
krmy a jejich výrobou. Součástí bude i
soutěž o věcné ceny a mimořádný zážitek
pro toho, komu se jako prvnímu podaří na-
vštívit sedm festivalových míst. Pro více in-
formací navštivte web www.festivalza-
zitku.cz. 

Spoustu dalších novinek a inspirace, kam
se v létě v našem regionu vydat za zážitky,
poznáním či do přírody, najdete v letních
novinách Kladské pomezí, které vyjdou 
8. června. Poté budou k dostání na pultech
informačních center a v elektronické po-
době také na našich webových stránkách
www.kladskepomezi.cz.

Markéta Tomanová

Patříte mezi provozovatele ubyto-
vacích služeb na území Kladského
pomezí nebo v některém z člen-
ských a partnerských měst či obcí?
Využijte možnosti prezentace va-
šeho ubytovacího zařízení v online
katalogu ubytování Kladského po-
mezí na letošní rok zcela zdarma!
Katalog s novou vizualizací a jed-
noduchým systémem online formu-
lářů je součástí našich webových
stránek www.kladskepomezi.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů či
zájmu o prezentaci v našem kata-
logu nás kontaktujte na e-mailové
adrese info@kladskepomezi.cz.
Rádi vám poskytneme kompletní
nabídku i pro nečleny a ubytovatele
mimo území Kladského pomezí.

Kladské pomezí nabízí
možnost prezentace

ZDARMA v novém online
katalogu ubytování

Ačkoliv bylo zahájení letošní turistické sezony, podobně jako v loňském roce, oddá-
leno nepříznivou epidemickou situací, Kladské pomezí vyhlíží léto plné zážitků. Na
co všechno se můžete těšit? 

KLADSKÉ POMEZÍ

V prvních červnových dnech vychází další číslo oblíbeného regionálního sborníku
Rodným krajem. A hned je třeba dodat, že díky mimořádné aktivitě autorů jednot-
livých příspěvků se mají čtenáři na co těšit. 

Pozornost tentokrát upřeme na otce Barunky Panklové Johanna. Podrobně se také se-
známíme s životem vévodkyně Kateřiny Vilemíny Benigny Zaháňské. Budeme putovat
po východočeských starých stezkách, na kterých narazíme i na smírčí kříže, němé svědky
dávných událostí. Do podzemí Jestřebích hor sestoupíme na dole Benigna a uhlí budeme
hledat spolu s Vincentem Regnerem i v Hronově. Z novějších dějin se budeme moci dočíst
o pádu vojenské stíhačky na Krkavčině a připomenuto bude pro Červený Kostelec důležité
výročí 70 let od vzniku podniku Elitex. To vše naleznete na stránkách 62. vydání sborníku
Rodným krajem. Podrobnější informace o sborníku, včetně seznamu prodejních míst, jsou
k dispozici na webových stránkách www.rodnymkrajem.cz. Také toto číslo obsahuje bonus
8 stran navíc – jako poděkování všem, kteří mají rádi čtení o svém regionu a podporují
vydávání Rodného kraje.

Vojtěch Kábrt, redaktor sborníku

Rodným krajem pro letní měsíce
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CÍRKEV

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Plánované akce

Žehnání maminkám, které očeká-
vají narození dítěte, neděle 
6. června při všech bohoslužbách.
Pouť v kapli sv. Antonína v Oleš-
nici, neděle 13. června v 11:00.
Mše sv. s rytmickým doprovodem,
neděle 20. června v 9:00 v Č. Kos-
telci.
První svaté přijímání dětí – 
27. června při mši svaté v 9:00. 

KALENDÁRIUM AKCÍ

Aktuální informace o chodu farnosti a případných změnách spojených s vládními
opatřeními naleznete na stránkách farnosti www.farnostck.cz a www.farnostbou-
sin.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 v neděli a na svátost
smíření. Zádveří kostela je otevřeno každý den od 8:00 do 17:30.

Podle vládního nařízení platného od 26. 4. 2021 je počet osob v kostele omezen pouze
na pravidlo „Tři R“. Většina lidí se tedy dostane na každou nedělní mši a s možností ote-
vřených kostelních dveří na farní zahradu může přijít kdokoliv, při zachování základních
epidemiologických pravidel (respirátor, rozestupy).

V sobotu 1. 5., na svátek svatého Josefa Dělníka, proběhly ve Lhotě dvě poutní mše
svaté. Díky příznivému počasí mohli věřící stát i venku v prostoru před kapličkou a účastnit
se tak bohoslužeb v hojnějším počtu. 

Zdislava Matysková (farnice)

Svátek otevírání běžně nepřístupných za-
hrad veřejnosti (Open Garden & Squa-
res Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké
Británii a probíhá vždy během červno-
vého víkendu. Projekt se setkal s velkým
ohlasem a stal se postupně tradičním po
celé Evropě.

Do akce se již tradičně zapojuje zahrad-
nictví Trees v Červeném Kostelci. Prostory
zahrady ale i místa, která běžně návštěvníci
nemohou navštívit, budou otevřeny pro ve-
řejnost. V Trees letošní „otevření zahrad“
zakomponovali do celoročních oslav 100
let od založení zahradnictví v Červeném
Kostelci. Zahrada s komentovanou prohlíd-
kou bude přístupná o víkendu 12. – 13.
června 2021.   

Víkend otevřených zahrad v Červém Kostelci

Sobota 12. 6. 2021 od 9:00 do 18:00
Tematická zahradní dílna pro děti 
a rodiče  9:00- 16:00 - vstup 50 Kč +
použitý materiál.
Komentované prohlídky  v čase 9.30;
11:30; 14:00; 16:00 hodin po areálu 
a střešní zahradě, se zahradní archi-
tekturou Jitkou Peroutka Ullwerovou,
zahradnický kvíz o ceny, speciální 
a neobyčejná nabídka v kavárně.

Neděle 13.6. 2021 od 13:00 do 18:00
Komentované prohlídky v čase 13.30;
15.30 hodin.
Speciální a neobyčejná nabídka v ka-
várně.

Koncert Aneta Langerová -turné Dvě Slunce
První koncert uznávané zpěvačky a

autorky po podzimním vydání nového alba
Dvě slunce. Těšit se tak můžete na Anetu
Langerovou a zkušené muzikanty, jako je
klavírista a producent nové desky Jakub
Zitko, bubeník Martin Kopřiva, baskytarista
Miloš Klápště, kytarista Ludvík Kulich, vi-
oloncellistka a zpěvačka Dorota Barová,
houslistka Veronika Vališová a violista Vla-
dan Malinjak.

Pátek 25. 6. 2021  
Koncert Aneta Langerová
Album Dvě slunce vyšlo na podzim
2020 a nyní přichází rozzářit i vás.
Zaposlouchat se do příběhů z nového
alba budou moci všichni fanoušci na
koncertním turné, na kterém Anetu
doprovodí její kapela společně se
smyčcovým triem.

Zahradní kavárna Trees

Kočovná herecká společnost Olšany
Olešenské kulturní léto 2021

Kočovná herecká společnost Olšany po-
řádá v areálu za místní sokolovnou další
ročník vesnického festivalu Olešenské kul-
turní léto. Program bude tradičně pestrý.
Přijďte uprostřed léta zažít pravou vesnic-
kou kulturu!

Sobota 24. 7. 2021  od 15:00
Olešenské kulturní léto 2021
Na programu jsou divadelní předsta-
vení, hudební vystoupení a pestrý
program pro děti.
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ZPRÁVIČKY Z INFOCENTRA

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@cerve-
nokostelecko.cz či naše webové
stránky:
www.cervenokostelecko.cz,
www.123vstupenky.cz (rezervace
vstupenek na akce, přihlášky do
kurzů). A samozřejmě nás nalez-
nete i na Facebooku. 
Přejeme všem do dalších dnů
hodně zdraví a pohody a věříme,
že společně současnou nelehkou si-
tuaci zvládneme.

Letní turistická sezona 2021 se blíží...
Příprava letošní letní turistické sezony v našem regionu byla, ostatně stejně tak jako
po celém světě, opět poznamenána řadou nutných protipandemických opatření. Lze
očekávat, že i průběh letní turistické sezony bude těmito pravidly poznamenán a čás-
tečně omezen.

Abychom dodrželi maximální správnost a informovanost o nejrůznějších akcích a ak-
tivitách, bylo pozdrženo vydání nejrůznějších tiskovin, turistických novin a brožur. Cíl
byl jediný – počkat na okamžik, kdy budeme mít vyšší jistotu správnosti uvedených in-
formací (otevírací doby, informace o termínech akcí apod.). Přesto vás prosíme o maxi-
mální trpělivost a doporučujeme vám vždy před výletem si  ověřit údaje o dostupnosti,
otevírací době apod. Děkujeme za pochopení.

V průběhu června budou již na všech pultech v informačních centrech v našem regionu
zdarma k dispozici nové letní turistické noviny Kladské pomezí. Obdobnou formou budou
distribuovány i turistické noviny Východních Čech. Zároveň připravilo naše informační
centrum ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec nové vydání
informačních letáků ve formě skládacích brožur o zajímavých místech, událostech a osob-
nostech Červeného Kostelce. 

A jaké budou asi nejhlavnější turistické
akce v Červeném Kostelci?
Srpnový folklorní festival se bude muset, vzhledem k existujícím restrikcím v cesto-
vání, opětovně zřejmě odehrát v částečně omezeném režimu, nicméně i tak věříme,
že si jej užijete.

Od července by měla být zahájena i nová turistická sezona v Domku Boženy Němcové,
kde bude návštěvníkům zpřístupněna i nově zrekonstruovaná podoba kupeckého krámu
pana Hůlka. V tomtéž měsíci bude v prostoru Domku Boženy Němcové a přilehlé zahrady
zahájen také odložený Festival zážitků, což je česko-polský projekt turistických aktivit
pořádaný ve spolupráci s Kladským pomezím o.p.s. A během prázdninových měsíců bude
červenokosteleckým vlastivědným spolkem připravena venkovní expozice připomínající
významné osobnosti města - pány Gustava Vacka a Břetislava Kafku, u kterých si v letoš-
ním roce připomínáme významná jubilea. Zajímavé akce jsou plánovány v rámci pro-
gramu prodejní zahrady Trees, autokempu Brodský či na Špince. Také do prostoru
Smetanových sadů naproti Divadlu J. K. Tyla v Červeném Kostelci je plánována řada za-
jímavých koncertů, divadel či společenských akcí. Věřme tedy, že letošní léto bude pro
nás i návštěvníky města bohaté na nejrůznější zajímavosti a že si jej všichni užijeme.

Již tradičně bude v letošním roce také realizován projekt Toulavý batoh. Jedná se o po-
kračování projektu z loňského roku a soutěžní vyhodnocení proběhne v říjnu 2021. Ilu-
strovanou mapu s doprovodnými informacemi pro zájemce máme již připravenou 
v informačním centru. V průběhu června budou vytištěny i další aktualizované cyklomapy
našeho regionu. 

Jako zajímavost jsme ve spolupráci s panem Josefem Pinkavou  připravili možnost za-
koupení jeho vlastních obrazů v našem informačním centru. Bude možné zakoupit si jeho
překrásné obrázky místní krajiny, přičemž výtěžek z tohoto prodeje věnuje autor na be-
nefiční účely. 

Kulturní akce - jak postupovat u zrušených
akcí a při zakoupení vstupenek
Velká řada kulturních akcí byla v nouzovém stavu zrušena. To ovšem neznamená,
že o své peníze za zakoupené vstupenky musíte přijít.

Pořadatelé vyhledávají nové termíny pro konání těchto akcí a zpravidla původní vstu-
penky platí i na nový termín. V případě, že vám nový termín akce nebude vyhovovat, je
zpravidla nabízena možnost vrácení peněz za zakoupené vstupenky. Jen prosím berte na
vědomí, že stanovení nového termínu není jednoduchý proces. Buďte proto v této věci 
trpěliví.
Abychom vám ulehčili orientaci o nových termínech, na našem webu www.123vstu-
penky.cz jsme připravili přehled akcí a nových termínů pro konání těchto akcí. 

Tento průběžně aktualizujeme. Zároveň vám také rádi poskytneme tyto informace
přímo u nás v informačním centru, případně tyto informace poskytneme i po telefonu.

Ing. Roman Kejzlar (IC Červený Kostelec)
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Kulturu přesouváme pod hvězdy
Těsně před uzávěrkou zpravodaje zveřejnilo Ministerstvo kultury tzv. Balíčky pro obnovení kulturního života. Těmito balíčky
utvrdili správnost našeho plánu na „Kostelecké kulturní léto pod hvězdami“. V minulém zpravodaji jsme nastínili náš plán,
který tímto dostal „snad“ definitivní podobu. A na co se v létě můžeme těšit?

Program červen 2021

Pátek 25. 6. 2021 od 19:00 
Karel Kahovec a GEORGE & BEATOVENS 

Koncert je v rámci hudebního předplatného, doprodej vol-
ných vstupenek v ceně 250 Kč.

Pěvecká hvězda 60. let pokračuje po smrti Petra Nováka se
skupinou George & Beatovens v koncertní činnosti. Kapela
v roce 2020 oslavila 55. výročí. V roce 1965 ji založil Petr
Novák a mimo dvouleté působení u Flamenga zpíval 
s George & Beatovens až do své předčasné smrti v roce 1997.
Od té doby skupina koncertuje s Karlem Kahovcem. V kon-
certním programu jsou zařazeny písně Karla Kahovce ze 
60. let jako např. Paní v černém, Poprava blond holky apod.

Sobota 26. 6. 2021 od 20:15
S úsměvem nepilota (Kočovné divadlo Ad Hoc)

Představení je v rámci divadelního předplatného, doprodej
volných vstupenek v ceně 100 Kč.

Mnoha cenami ověnčený, dumavě filosofický komponovaný
večer složený z vědeckých pojednání, originálních písní, ob-
skurní poezie a jiných drobných poetických útvarů, hlásící se
hrdě k odkazu pánů Skoumala a Vodňanského (festival
POPAD 2015: Cena diváků, Cena odborné poroty za insce-
naci Divadelní piknik, Volyně 2015: Cena odborné poroty za
inscenaci, za scénář a text, za hudbu, Voskovcova Sázava
2015: Cena odborné poroty za nejlepší představení).

Program červenec 2021

Sobota 10. 7. 2021  
Městský dechový orchestr Červený
Kostelec, Koala party band
Jednáme o náhradním programu.

Pátek 16. 7. 2021 
Tara Fuki 
V  rámci hudebního předplatného, dopro-
dej volných vstupenek v ceně 150 Kč.

Sobota 17. 7. 2021
Cavewoman
Doprodej volných vstupenek v ceně 350
Kč.

Pátek 2. 7. 2021
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS:
Nejkrasší kusy saisóny!
Koncert je v rámci hudebního předplatného, doprodej vol-
ných vstupenek v ceně 390 Kč.

Jsme si plně vědomi, že venkovní prostředí nenabídne takový komfort, který je pro divadlo standard. Proto pro vlastníky hu-
debního a divadelního předplatného z roku 2020 máme alespoň malou kompenzaci v podobě slevy ve výši 50 % na koncert
Městského dechového orchestru a Koaly party band v sobotu 10. 7.
Na tyto koncerty a divadla jsou platné všechny doposud vydané vstupenky na jednotlivá představení. Prodej vstupenek v IC Červený
Kostelec a na www.mksck.cz. Závěrem všem děkujeme za trpělivost a těšíme se, že si společně užijeme kulturu pod hvězdami...
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KINO LUNÍK 3D

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

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.

Program kina Luník na měsíc červen

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 absolventů, tzv. věnečkem, 11. 12. Přihlásit se můžete online na www.123vstu-
penky.cz/kurzy,nebo  telefonicky v informačním centru (tel.: 724088587).

Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba. Gardenka: 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

Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 
V Červeném Kostelci se 1. a 2. května v rámci celé republiky uskutečnila první pře-
hlídka amatérského divadla, která proběhla v době plné covidových restrikcí.  Pře-
hlídka se konala ve specifickém režimu bez přítomnosti diváků a byla realizována
za účelem natáčení záznamu divadelních inscenací. Tímto krokem jsme mohli zabez-
pečit kontinuitu s dalšími postupovými přehlídkami a nezastavit tak rozvoj amatérské di-
vadelní scény. Bez větších okolků ji tedy můžeme nazvat  divadelním precedensem” pro
přehlídky následující a můžeme se pyšnit tím, že jsme tento pomyslný testovací výkop
mohli uskutečnit právě v našem městě. Celkově se na červenokosteleckých prknech vy-
střídalo 6 inscenací. Doporučení k zařazení do programu celostátní přehlídky Divadelní
Piknik Volyně získaly dvě inscenace: Kupé story (Rado Olos, režie Josef Jan Kopecký),
Divadla Jesličky Josefa Tejkla a Audience (Václav Havel, režie Petr Vanžura), Ďyvadla
Neklid. Celkový výčet čestných uznání a cen najdete v kompletním přehledu v sekci no-
vinky na webu www.mksck.cz. 

Kostelec kdysi a dnes nově na výlepových plochách
Ačkoli dochází k postupnému rozvolňování, výlepové plochy zatím stále nejsou plně
využity. Proto jsme v polovině května připravili další výstavu na plakátovacích plo-
chách.

Tentokrát jsme představili srovnání historických a novodobých fotografií stejného
místa. Žádná z uveřejněných dvojic se na jiné výlepové ploše nedupluje a všechny foto-
grafie pocházejí z vyprodané knihy Kostelec kdysi a dnes, kterou jsme společně s Vlasti-
vědným spolkem Červený Kostelec vydali v roce 2017. Jak se stavělo sídliště Větrník,
jak vypadala Lhota nebo náměstí? Vydejte se na procházku naším městem a poznejte jeho
proměnu v čase. 

Dle ministerstva a jejich nově vydaným balíčkům pro obnovení kulturního života
bude možné pořádat i větší kulturní akce. Proto i my pokračujeme v plánech na za-
hajovacím koncertu Police Symphony Orchestra a Tomáše Kluse. 

Jelikož chceme mít maximální jistotu, začátek předprodeje vstupenek plánujeme na 
1. 6. v regionálních informačních centrech. Cenu vstupenek sdělíme těsně před začátkem
předprodeje, abychom mohli výslednou cenu co možná nejlépe rozpočítat mezi povolenou
kapacitu festivalového areálu, a mohli tak přinést výjimečný kulturní zážitek za slušnou
cenu.

Vstupenky na koncert Police Symphony Orchestra a Tomáš Klus v prodeji od 1. 6.

Průběžný přehled náhradních termínů akcí v Divadle J. K. Tyla
Z důvodu covidové pandemie byla za poslední rok některá plá-
novaná představení v Divadle J. K. Tyla přesunuta na jiný ter-
mín nebo zcela zrušena. Celý seznam přesunutých a zrušených
akcí naleznete na webu www.mksck.cz. Vstupenky na předsta-

vení zůstávají v platnosti i na nové termíny. Pokud vám náhradní
termín nevyhovuje, je možné vstupenky vrátit v místě prodeje nej-
později 30 dnů před začátkem představení. V případě vrácení vstu-
penek zakoupených online kontaktujte mksck@mksck.cz. 
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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 

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

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

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

kosmetika, depilace, lash lifting a laminace obočí,
líčení, prodej kvalitní kosmetiky a dárkových poukazů.

Kvalitní Digitalizace 8mm filmu a VHS kazet
tel: 606629767

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

rooken.  Analýza závad, opravy a seřízení kování a zámků, vý-
měna poškozených skel, dvojskel a trojskel, zámečnické práce.

Tel: 773 113 133. 

Koupím staré časopisy ČTYŘLÍSTEK do čísla 100
Tištěné od roku v SEVEROGRAFIA ČERVENÝ KOSTE-
LEC. Možná ještě máte někde na půdě. Dobře zaplatím. 

Volejte na tel. 775 348 843.

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

okenního rámu (dveří) tomu zabrání. ZATĚSŇUJEME dřevěnná
i plastová okna i dveře. Návštěva a zaměření zdarma.

Truhlářství Jiří Průša, Východní Čechy
Tel : 733 260 927

Pedikúra Klímová. Tel. 728513946, 491465959

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Červený Kostelec 100× jinak

V měsíci dubnu a květnu proběhla plánovaná demolice zázemí a tribuny fotbalového hřiště. 

Večerní nálada na Broďáku - Monika Chaloupková

Město Červený Kostelec připravilo pilotní projekt, který má ověřit zájem o startovací byty. První byt je připraven v ulici
5. května č.p. 512. Více informací naleznete na webu www.cervenykostelec.cz.

Fotografie nazvaná Kouzelný les a socha Boženy Němcové zachycena Janou Regnerovou.

Pohled na Krkonoše - Ladislav Hůlek
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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, 730 581 041
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3.700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na červen 2021 je stanovena na 15. června 2021. Příští číslo vyjde 1. července 2021

QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Petr Hůlek

Zadní strana: V pátek 14. května ve 14 hodin proběhla u rodinného hrobu na červenokosteleckém hřbitově krátká
vzpomínka na významného občana, sochaře, hypnologa, psychologa, léčitele a donátora Břetislava Kafku. Za 
knihovnu, která již pět let nese Kafkovo jméno, položily květiny její ředitelka PhDr. Marcela Fraňková a pracovnice 
Taťána Křechová, za Oblastní charitu Červený Kostelec pan Richard Bergmann, za rodinu B. Kafky vnučka Marcela
Labíková s manželem Pavlem a vnuk Břetislav Kafka. Břetislavu Kafkovi se přijel poklonit a položit květy i znalec
a propagátor jeho díla pan Bohuslav Větrovský s manželkou Hanou. Program k významnému výročí nebylo možné
vzhledem k trvající pandemické situaci uspořádat, je proto plánován na konec léta. 
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