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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Knihovna Břetislava Kafky ve spolupráci s výtvarným oddělením místní ZUŠ připravila ve čtvrtek 24. 3. 2022 výtvarný
happening Město pro každého, který se odehrál v rámci celostátní akce Březen – Měsíc čtenářů. 

V sobotu 26. 3. 2022 se v Divadle J. K. Tyla uskutečnilo koncertní vystoupení smyčcového komorního orchestru Junior
Big Band a sólisté a vystoupení pozvaných hostů.. 

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností ČK a ZŠ Červený Kostelec se poslední březnovou neděli v kostele sv. Jakuba
uskutečnil koncert sboru Bohemiachor.V průběhu koncertu zazněla světová a česká soudobá klasická hudba.

S příchodem jara přichází i květinová výzdoba města! V dalším díle se můžete blýsknout i vy! Stačí při procházce městem
zachytit květinovou výzdobu na mobilní telefon či fotoaparát a zaslat na zpravodaj@mestock.cz. 
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RADNICE INFORMUJE

Vážení občané našeho města,
tak jako předchozí starosta i já chci pokračovat 
v tradici „slova starosty“ v úvodníku našeho zpra-
vodaje. Především vás chci pozdravit a na rozdíl
od jiných situací, kdy bych Vás měl krátce sezná-
mit s děním ve městě a na radnici, bych se vyslovil
k současné situaci.

Minule jsem vám všem přál hodně pozitivního
myšlení a vše dobré. I nadále to trvá. Dnes možná
i více než dříve. Situace ve světě, především na vý-
chod od nás, přesněji na Ukrajině, nás zcela jistě
zasáhla. A ať se nás to dotklo větší či menší měrou,
hlavní zůstává, jde o odsouzeníhodný bezprece-
dentní válečný akt, který poznamená bezpečnostní
a ekonomickou situaci v celé Evropě a především
ovlivní životy mnoha milionů obyvatel Ukrajiny. 

Jak město, především v osobě pana místosta-
rosty a pana vedoucího sociálního odboru, tak i jednotlivci z řad občanů města se snaží
různými způsoby pomoci. Ať je to nabídkou ubytování příchozím občanům ukrajinské ná-
rodnosti do našeho města, tak podporou různými materiálními či finančními sbírkami, za-
členěním do společnosti, či dětí do školského procesu. Za to jim zcela jistě patří náš dík.
Tato podpora bude jistě potřebná i v dalším období, dokud se situace na Ukrajině, a to dou-
fám především diplomatickým jednáním, neuklidní a dostane se zpět do podoby, kterou
bychom si všichni přáli, a to do doby míru. Přejme si, ať je to co nedříve, aby nenarůstaly
počty zbytečně ztracených lidských životů.

I přes všechny tyto události a strasti bych vás, občany našeho města, chtěl požádat. Ne-
podléhejme bezmoci, melancholii nebo zbytečné hysterii. Nestavme mezi sebe překážky
jen proto, že máme v některých oblastech různé názory. Cíle mohou být společné. Žijme
dál své životy, setkávejme se s rodinami a přáteli. Buďme silní. Nebuďme vystrašeni z ná-
hlých sirén, které volají hasiče k mimořádné události. A pokud můžeme, pomozme po-
třebným, ať se jedná o naše občany, nebo v tomto smutném případě občany Ukrajiny.
Přivítejme příchod jara a jarních svátků, radujme se z maličkostí. Nemůže být nic horšího
než podléhat depresi. To není pak naše vítězství, to je naše porážka a to nedopusťme.

Chtěl bych toto trochu vážněji laděné okénko starosty ukončit slovy ze skladby mé ob-
líbené hudební skupiny Pink Floyd z alba The Final Cut: 

Rybí čočkou uplakaných očí
můžu těžko pojmenovat tvar této chvíle v čase,

a daleko od letů vysoko na modrém nebi
se spirálou vracím do té díry v zemi, kde se skrývám

Pronikneš-li minovým polem na příjezdu
zbiješ psy a přelstíš chladné elektronické oči

a projdeš-li kolem brokovnic v předsíni
zadáš správný kód, otevřeš úkryt

a budu-li tam, řeknu ti… co je za zdí

…věřím, že šťastný konec pro nás pro všechny. Hezké jarní dny a jak je řečeno v jedné
blíže nespecifikované reklamě … Svět se zbláznil, držme se… 

Tomáš Prouza, starosta

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/.

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
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ODPADY

Třiďte papír a plasty v domácnosti přímo
do nádob před vaším domem!
Takto sbírá papír a plasty v Červeném Kostelci již 5500 občanů města z více než
1100 domů. Přidejte se! Děkujeme všem, kdo si nádoby pořídili.

Město Červený Kostelec zdarma svým občanům tyto nádoby dává. V současné době
jsou už k dispozici jen modré nádoby na papír, a to o objemu 120 l (119 kusů) nebo
kontejnery na papír 1100 l určené k bytovým domům (8 kusů). Také je ještě k dispozici
už jen poslední žlutý kontejner 1100 l na plasty k bytovému domu (údaje k 15. 3. 2022).
Jiné nádoby město již nemá a v horizontu minimálně dvou let již další nádoby s velkou
pravděpodobností mít nebude.

Chcete také nádobu na plasty? 
Už je možné jen pořídit si vlastní žlutou nádobu o objemu 120 l nebo 240 l nebo k bytovému domu
i kontejner 1100 l.  Tuto nádobu lze koupit v hobby marketu či v železářství. Musí být žluté barvy,
uvedeného objemu a s horním výsypem.

Aby město vědělo o vás, že jste si pořídili vlastní nádobu, je nutné to městu sdělit vyplněním
elektronického formuláře, který najdete na webových stránkách města www.cervenykoste-
lec.cz/odpady nebo naskenováním QR kódu.

Všechny formuláře je možné také vyplnit v písemné podobě na podatelně Městského úřadu Červený
Kostelec. Po vyplnění uvedených formulářů vás bude e-mailem nebo telefonicky kontaktovat pra-
covník městského úřadu a sdělí vám, zda vám vznikl nárok na vámi požadované nádoby či ne. Ná-
sledně bude nutné přijít osobně do kanceláře odboru výstavby a životního prostředí uzavřít příslušnou smlouvu týkající se
poskytnutí nádob od města a vyzvednout si známky na nádoby, aby vám svozová společnost vytříděné odpady svážela. Výdej
nádob od města potom probíhá v provozní době ve sběrném dvoře odpadů. U vlastních nádob je nutné si vyzvednout jen příslušnou
známku na nádobu kvůli zajištění svozů tříděných odpadů.

Štěpán Křeček

Pokud chcete od města získat nádobu na papír, je nutné se přihlásit vyplněním elektronické přihlášky,
kterou najdete na titulní straně webových stránek města www.cervenykostelec.cz nebo naskenováním
QR kódu.

Nádoby musí být umístěny a používány na území města Červený Kostelec na adrese uvedené v přihlášce.
Přihlášení se o nádoby je dobrovolné. Jejich pořízením se chováte zodpovědně.
Po přihlášení vám přijde na e-mail uvedený v přihlášce informace o vzniku nároku na nádoby 
a přidělené pořadové číslo, které je nutné sdělit při uzavírání smlouvy týkající se nádob. Ti, kteří
neuvedou na přihlášku e-mail, budou kontaktováni telefonicky.

Upřednostňujte elektronické přihlášení!

RADNICE INFORMUJE

Město Červený Kostelec vyzývá žadatele o dotace z dotačního
programu města k podání žádostí v termínu od 2. května do
31. května 2022. Účelem dotačního programu je podpora ve-
řejně prospěšných aktivit, organizace a realizace akcí a pro-
jektů červenokosteleckých spolků, organizací i jednotlivců 
v oblasti kulturních, sportovních a volnočasových aktivit.

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

Jiřina Zachovská, referentka finančního odboru MěÚ 

Dotační program města pro rok 2022 - druhá výzva pro
podání žádostí na projekty a akce
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RADNICE INFORMUJE

Ohlédnutí za činností rady města
V roce 2021 rada města konala celkem 34 zasedání. Jednání se konala dle situace buď za osobní přítomnosti radních, nebo pro-
střednictvím online připojení. Mnohdy jsme se setkávali mimo plán, abychom operativně schválili potřebné dokumenty k dota-
cím, výběrovým řízením či čemukoli jinému, co nesneslo odkladu. Nejednou se zasedání protáhla do pozdních večerních hodin,
aby se podařilo projednat a schválit všechny připravené body. 

Centrum města
Rada města schválila soutěžní podmínky soutěžního works-
hopu na centrum města. Celá akce bude mít několik fází. Nej-
prve porota vybere z přihlášených zájemců 3 účastníky, kteří
se pak budou účastnit jednotlivých workshopů. Na prvním
setkání účastníků soutěže, poroty a přizvaných odborníků se
bude upřesňovat zadání soutěže, další workshop se bude za-
bývat vypracovanými koncepty a na třetím se budou prezen-
tovat a hodnotit již hotové studie. Vyhlášení vítěze proběhne
v září. V soutěžní porotě zasednou jako zástupci města místo-
starosta Jiří Regner a městský architekt Lukáš Ehl, jako ne-
závislí členové se budou účastnit odborník na urbanismus
prof. Jan Jehlík, dopravní inženýr Václav Pivoňka a zahradní
architekt Mikoláš Vavřín. Dále budou přizváni zástupci
správce komunikací (ŘSD, ÚS KHK), dopravního inspekto-
rátu a Rostislav Petrák jako spoluautor soutěžních podmínek.
Vítěz pak získá zakázku na vypracování územní studie, která
bude z vítězného návrhu vycházet a podle níž se bude řídit
zástavba centra města, umístění komunikací, veřejných pro-
stranství, zeleně apod.

Investiční mapa
Z iniciativy rady města byla odborem informatiky vytvořena
investiční mapa, kterou najdete na adrese https://app.gison-
line.cz/cerveny-kostelec-investice nebo pod odkazem v sekci
Digitální mapové podklady. Pokud je aktivní ikona „i“ 
v pravé části mapy, zobrazí se po kliknutí do mapy informace
k příslušné investiční akci. 

Domov pro seniory
Rada města jmenovala pracovní skupinu, která bude připra-
vovat textové zadání pro studii Domova pro seniory. V pra-
covní skupině zasednou zástupci města, Oblastní charity,
městský architekt či ředitel Domova sociální péče Tmavý
Důl. Pro výstavbu Domova byla vybrána lokalita v Druž-
stevní ulici, kde má město k dispozici vhodný pozemek.

Konkurzy na ředitele mateřských škol
V průběhu loňského roku rezignovala na svou funkci ředi-
telka Mateřské školy Větrník paní Pavla Kubišová. V prvním
výběrovém řízení nebyl komisí doporučen žádný uchazeč,
proto byl vyhlášen další konkurz. Zároveň ohlásila rezignaci
na svou funkci také ředitelka Mateřské školy Náchodská paní
Šárka Hanušová, která končí z osobních důvodů. Také na toto
místo byl vyhlášen konkurz a jmenována komise. V komisi
jsou podle legislativy pouze dva zástupci města, další místa
připadají na krajský úřad, školní inspekci a zástupce školy.

Komise rady
Rada města projednala zápisy z jednání komisí rozvoje, ži-
votního prostředí, bytové a sportovní a vzala jejich cenné
podněty a připomínky na vědomí. Zápisy z komisí jsou zve-
řejňovány na webových stránkách města v sekci Významné
dokumenty.

Jan Kafka, radní

Přes to všechno vládl vždy v radě týmový duch a snaha problémy řešit, za což moc děkuji Rosťovi Petrákovi, Jirkovi Regnerovi i
všem ostatním radním. Zapomenout nemohu ani na pana tajemníka Fišera a paní Mackovou, kteří s námi tyto večerní „šichty“ trpělivě
táhli. Od března tohoto roku dochází vzhledem k rezignaci starosty Rostislava Petráka a volbě jeho nástupce Tomáše Prouzy k personální
změně také v radě města, kterou nově doplnila členka zastupitelstva Hana Řezníčková Kukulová. 

Z posledních jednání rady vybírám:



RADNICE INFORMUJE

Výroční sňatky
Slavíte zlatou, diamantovou či kamennou svatbu? Zástupci
MěÚ Červený Kostelec by vám rádi přišli k tomuto výročí
pogratulovat. V případě zájmu nás prosím kontaktujte: 
P. Krejsová, tel. 491 467527, petra.krejsova@mestock.cz.

Vítání občánků
Máte-li zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání ob-
čánků města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku,
která se nachází na stránkách města. Nejbližším možným ter-
mínem je 30. duben 2022. 
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Protipovodňová ochrana v okolí Červeného Kostelce splnila svůj účel
Poldr "Vrchy", který vyrostl v minulém roce v údolí od Du-
pačky, zachránil ve čtvrtek 17. února před zaplavením stolín-
skou náves. 

Poldr je taková hráz, která zadrží přívalovou vodu nad obytnými
částmi obce, dojde tak k dočasnému naplnění vodou, která v zre-
dukovaném, bezpečném množství teče dál tak, aby nedošlo ke ško-
dám na majetku. Taktéž poldr a průleh nad Olešnicí odvrátil
nebezpečí přívalového deště, který v ranních hodinách zasáhl naše
město. Tyto stavby jsou prováděny Pozemkovým úřadem a po re-
alizaci jsou převedeny bezplatně do majetku obce.

Jiří Regner, místostarosta

Rada města Červený Kostelec dne 2. března 2022 odsouhlasila
zaslání finančního daru na pomoc Ukrajině v celkové výši 100
tis. Kč. Tato částka byla rozdělena na pětiny a zaslaná těmto
charitativním organizacím: Český červený kříž, Člověk v tísni,
Charita ČR, Post Bellum a ADRA.. 

Město Červený Kostelec také nabídlo Správě uprchlických za-
řízení Ministerstva vnitra možnost hromadného ubytování pro 100
osob v místní sokolovně a za Junák - český skaut středisko Červený
Kostelec ubytování pro 20 osob v klubovnách "Za potokem".
Skauti nabídli také pro vybavení a přípravu prostor sokolovny 100
matrací 80x200 cm. V případě, když dojde k umístění uprchlíků 
z Ukrajiny v sokolovně, máme pro ně zajednanou ve spolupráci 
s ZŠ V. Hejny možnost stravování ve školní jídelně. Ostatní mate-
riální pomoc budeme řešit podle vzniklé potřeby. Ve spolupráci 
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod proběhlo
ubytování ukrajinských běženců v internátu střední školy ve Lhotě. 

S řediteli základních škol nabízíme dětem možnost účastnit se
výuky. S vedoucími červenokosteleckých spolků koordinujeme za-
pojení ukrajinských dětí také v jejich volném čase.

Jiří Regner, místostarosta

Pomoc města Červený Kostelec lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině

Oblast: Náchodsko - Broumovsko,Ordinační hodiny: duben 2022, so, ne, svátek 8–12 hod.
2. 4. a 3. 4. - MUDr. Alena Zdražilová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 427 548
9. 4. a 10.4. - MUDr. Jan Kubec, 17. listopadu 388, Police nad Metují, 491 543 398
15. 4. a 16. 4. - MDDr. Marcela Špačková, Běloveská 123, Náchod, 703 600 915
17.4. a 18. 4. - MDDr. Petr Houštěk, Machov 119, 602 333 466
23. 4. a 24. 4. - MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko, Ordinační hodiny: duben 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
2. 4. a 3. 4. - MUDr. Ivona Plšková, Komenského 554/a, Česká Skalice, 491 451 300
9. 4. a 10.4. - MDDr. Lubomír Šeda, Komenského 72, N. M. nad Metují, 491 472 946
15.4. a 16. 4. - MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407, Náchod, 491 427 603
17.4. a 18. 4. - MUDr. Olga Záplatová, Husovo nám. 36, Česká Skalice, 491 452 447
23.4. a 24. 4.- MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10, N. M nad Metují, 491 472 721

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Notářka

Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci pro I. pololetí roku 2022:

22. dubna od 8 do 11.45 hodin
20. května od 8 do 11.45 hodin
17. června od 8 do 11.45 hodin

Telefon: 491 423 256
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Nabídka zaměstnání
KRÁKORKA a.s., Červený Kostelec
přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na úpravu a přípravu
těžených pískovců. Možno i jako brigáda na dohodu o provedení
práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Fyzicky náročná práce 
v přírodě, v malém kolektivu. Šikovnost a vlastní aktivita odmě-
něna nadstandardním ohodnocením!
Kontakt: mistr lomu: 724052908, administrativa: 491422373,
e-mail: prodej@krakorka.cz

BENET v.o.s. 
přijme pracovníka na obsluhu ponožkových pletacích strojů, nástup
možný ihned. Práce: mechanik-pletař, mechanička-pletařka a další
práce spojené s výrobou ponožek v 2směnném provozu. Poža-
davky: zručnost, dobrý zrak, pravák. Po zaučení práce v úkole.
Možnost výdělku: 20 000 – 30 000 Kč. Benefity: třináctý plat,
stravenky, nákup našich výrobků s výraznou slevou, možnost pla-
cených přesčasů. 
Kontakt: Luboš Beneš, 602 245 971, benesl@benet-ponozky.cz,
Benet v.o.s. - Manželů Burdychových 1156, Červený Kostelec

Strojírenská společnost SEMET s.r.o
hledá zaměstnance na volné pracovní pozice svářeč. Pracovní
náplň: skládání a sváření plechových dílců podle výkresové do-
kumentace, práce v jednosměnném provozu. Požadujeme: zá-
kladní znalost technické dokumentace, svářeč minimálně se
základním kurzem (možnost obnovy průkazu), spoolehlivost, peč-
livost, odpovědnost. Co nabízíme: práci na HPP, zajímavé finanční
ohodnocení, 2 x ročně prémie, pracovní úvazek 37,5 hod. / týden,
po zapracování PP na dobu neurčitou, stabilní zázemí výrobního
podniku s tradicí, stravování ve firmě (vlastní jídelna) s příspěvkem
nebo stravenka, bonusy za 100% docházku.
www.semet.cz, tel: 491 401 439, email: honcl@semet.cz

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

Firma O.K.stavební, s.r.o. v Červeném Kostelci 
přijme ihned pracovníky na pozici SVÁŘEČ - ZÁMEČNÍK. Práce
možná na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce.
Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, odměny, příspěvek
na stravné, 5 týdnů dovolené, 13 plat. Možnost získání svářečského
průkazu a zaučení. 
Tel: 777 169 145,  email: nyklicek@okstavebni.cz

Studio Vize
aktuálně hledá do zavedeného salónu nehtařku, pedikérku.
Kontaktní osoba: Kateřina Kinclová, tel.: 723 091 772

SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o.
příjme pro práci ve Rtyni v Podkrkonoší pracovníka na pozici:
skládkař – mechanik při svozu odpadů. Požadavky: dobrý zdra-
votní stav, zručnost, občanská a trestní bezúhonnost, řidičské
oprávnění skupiny C výhodou. Nabízíme odpovídající finanční
ohodnocení. Benefity: třináctý plat, stravné, 25 dní dovolené, pří-
platek za přesčasy, placené přesčasy. Nástup možný ihned. Infor-
mace podá na tel. 602 114 718 pan František Pěkný.

Provozní doba: duben

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.

Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr odpadů pro odkládání a shromažďo-
vání komunálních a dalších odpadů od svých občanů. Děkujeme vám, že jej využíváte.
Základní informace o sběrném dvoře odpadů je možné zjistit na internetových strán-
kách města nebo u obsluhy sběrného dvora.

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

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.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen pod-
nikatelům a právnickým osobám. Na vybudování sběrného dvora odpadů byla poskytnuta
podpora z Operačního programu Životní prostředí Fondů Evropské unie.

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00
8:00 - 11:00
zavřeno

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

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

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

Zavřeno v pátek 15. 4. 2022, v so-
botu 16. 4. 2022 a v pondělí 18. 4.
2022. Od dubna platí rozšířená ote-
vírací doba, která bude platná až
do konce října 2022.
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Kontakt:
Telefon:

491 463 384

Email: 
reditel@knihovnack.cz

pujcovna@knihovnack.cz

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

Sokolská 293
Červený Kostelec, 549 41

www.knihovnack.cz

Koncem minulého měsíce měl svoji premiéru nový český film
Poslední závod, který připomíná příběh Hanče, Vrbaty 
a Ratha. Právě třetí jmenovaný, Emerich Rath, je vypravěčem
děje filmu. 

Tento doposud opomíjený sportovec, který pocházel z Brou-
mova, byl tím, kdo s nasazením svého života chtěl podchlazenému
Hančovi zachránit život. Pro svůj německý původ se však jeho hr-
dinský čin příliš nehodil české poválečné komunistické propagandě
a jeho příběh upadl do zapomnění. Rathovi se však v poslední době

dostává čím dál větší a zaslouženější pozornosti. Také v naší kni-
hovně si lze zapůjčit sborník Rodným krajem 55, v němž je velmi
hezky připomenut celý Rathům život. Nově máme v knihovně i za-
jímavou komiksovou knihu Příběhy z Krkonoš, v níž je mimo jiné
originálně zpracován i onen tragický závod z 24. 3. 1913.  

Od dubna bude za hezkého počasí pro veřejnost k dispozici 
i knihovní Zahrada příběhů. Přijďte si k nám na chvíli odpočinout
do krásného prostředí a něco zajímavého si při tom třeba přečíst.

Přejeme vám hezké velikonoční svátky.
Vaši knihovníci

Duben v knihovně Břetislava Kafky

Oddělení pro dospělé čtenáře

Besedy pro veřejnost 

Krajinou a „kamením“ od Krkonoš po Orlické hory
21. dubna od 17:00 v podkroví knihovny
Jak se jednotlivé "kameny" (tedy horniny) uplatňují na vzhledu krajiny od vý-
chodního Podkrkonoší, přes Broumovský výběžek a přilehlé partie, až po severo-
západní Podorlicko. Přednáška geologa z Univerzity Hradec Králové doc. RNDr.
Jana Vítka, CSc., který zná neživou přírodu našeho kraje jako málokdo jiný.
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Výstavy 

Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka 

Výstava představuje Karla Havlíčka (1821–1856) ve všech jeho rolích a význa-
mech, a to s bohatým obrazovým doprovodem ze sbírek Národního muzea a Pa-
mátníku národního písemnictví. Výstavu připravilo Národní muzeum ve
spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Historickým ústavem AV ČR
u příležitosti loňského 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského. 
Výstava je nyní do 30. 4. 2022 exkluzivně ke zhlédnutí v podkroví červeno-
kostelecké knihovny.

O dolování uhlí v Horním Kostelci a na Bohdašíně  

Výstava reprodukcí důlních map a grafických listů z archivu Václava Jiráska,
který se dlouhodobě zabývá dějinami hornické činnosti v oblasti Jestřebích hor.
Expozice je věnována zejména těžbě „černého zlata“ na katastru Horního Kostelce
a Bohdašína. 
Výstavu lze zhlédnout v průjezdu knihovny do 30. 4. 2022.

Klub Pohoda 
Na charakteru záleží – je dobro učitelné?
4. dubna 2022
Srdečně zveme do Žižkova sboru CČSH na přednášku doc. PhDr. Jan Hábla,
Ph.D., která je věnována letošnímu 430. výročí narození J. A. Komenského. Klub
Pohoda se tentokrát mimořádně uskuteční v přednáškovém sále Žižkova sboru
CČSH od 17:30.

Bedřich II. Veliký – král, vojevůdce, filozof a hudebník
11. a 25. dubna 2022 od 16:00 v podkroví knihovny
Dvoudílné vyprávění Milana Záliše z ratibořického zámku. Nejprve se krátce zmí-
níme o historii Braniborska a Pruska a také jeho vládcích a předcích Bedřicha II.
Pohovoříme o životě na královském dvoře v Berlíně v průběhu 18. století, ale
především se budeme věnovat výjimečné osobnosti, kterou představoval Bedřich
II. Veliký. Tento úspěšný vládce během svého dlouhého panování mnohokrát za-
sáhl do dějin Evropy, včetně Čech a Moravy. Byl také schopným reformátorem,
spisovatelem, hudebním skladatelem a virtuózním hudebníkem.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Oddělení pro děti a mládež

Bookstart
Bookstart, to je mezinárodní projekt na podporu dětské čtenářské gramotnosti,
který vznikl před více než čtvrtstoletím ve Velké Británii a rozšířil se do mnoha
zemí a kontinentů. Od roku 2018 se k němu připojují i veřejné knihovny v ČR.

Druhé setkání v rámci projektu Bookstart se uskuteční 2. 4. od 9:30 v pod-
kroví knihovny. Máte-li zájem se zúčastnit, přihlašovací formulář naleznete
na stránkách knihovny. Následující květnové setkání se uskuteční v sobotu
7. 5. také od 9:30.

Těšíme se na vás. Knihovna Břetislava Kafky
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Senioři v pečovatelských domech se radovat z maličkostí umějí.
V době koronaviru museli být zavření, žádné akce se nekonaly
a dny byly plné jednotvárnosti a obav. Nyní, když se situace
trochu zlepšila, se snaží naše charitní pečovatelská služba svým
klientům vynahradit prázdnotu všedních dnů.

Na začátku každého týdne obdrží klienti letáček s připraveným
programem akcí na celý týden. Vždy zde naleznou i tajenku nebo
úkoly, následně pečovatelky provedou kontrolu úkolů a vyhodno-

cení – vylosování nejlepších a předání cen. Soutěživost seniorů je
obdivuhodná. Každý týden mají také možnost zúčastnit se cesto-
pisných přednášek, protahovacích cvičení i trénování paměti či po-
znávat krásy našeho okolí. Začátkem března jsme pro naše klienty
uspořádali několik tajných výletů. Jeden z nich byl do Ratibořic,
kde krásně kvetly jarní kytičky, bledule a sněženky. Bílé koberce
zářily z dálky, to byla nádhera. Výlet byl zakončen jako vždy vý-
bornou kávičkou a nějakou sladkostí. Jeden senior byl tak nadšen
a spokojen, že když přijel domů, vzal si starou harmoniku a vyhrá-
val a vzpomínal na krásně prožitý den. Bylo obohacující poslouchat
seniory, jak diskutují o různých hodnotách našeho života. Senioři
předávají „moudro“, o které bych se s vámi chtěla podělit: jak je
důležité udělat si čas na rodinu, na přátele, důležitější než peníze
jsou vztahy, je důležité se věnovat dětem i vnoučatům, dát jim čas,
ne peníze, vést je ke skromnosti, je důležitý pohyb na čerstvém
vzduchu – chránit přírodu, mladou generaci vést k práci – tím se
učí vytrvalosti, trpělivosti, pokoře a skromnosti, být veselí a opti-
mističtí, podporovat mezigenerační setkávání, nikdy neopouštějte
domov bez políbení, vlídného slova a odpouštění. Tato slova jsou
k zamyšlení nám všem.

Bc. Lenka Vlčková, vedoucí peč. služby

Umíte se radovat z maličkostí?

Vracíme lidem úsměv

Denní stacionář v Červeném Kostelci je určen pro lidi, kteří
hledají pomocnou ruku a podporu při péči o sebe, nemohou
být doma sami a chtějí trávit den aktivně nebo v kolektivu. 

Naši klienti bydlí ve svých domovech a docházejí k nám, když po-
třebují, nebo si vyberou z našeho týdenního programu, co se jim
líbí, a zúčastní se. Aktuální program je vyvěšen na webových strán-
kách, na vývěsce u stacionáře a na náměstí T. G. Masaryka v Čer-
veném Kostelci.

Naše nabídka činností je velmi lákavá - od pečení, tréninku pa-
měti, přednášek, šití, pletení po pořádání výletů po okolí.

Pokud se cítíte osaměle a oceníte společnost lidí, neváhejte nás
kontaktovat. Kontakt 735 772 178, 734 319 790, případně nás mů-
žete navštívit po předchozí telefonické domluvě na výše uvedených
tel. číslech na adrese Koubovka 716, Č. Kostelec od 7:00 – 15:30.

Srdečně vás zveme na přednášku pana Bc. Richarda Švandy na
téma Velikonoční zvyky včera a dnes, která se uskuteční 14. 4. 2022
v 10 hodin v našem stacionáři.

Bc. Anna Gábrtová, Sociální a aktivizační pracovnice DS

V prostoru bývalé Kafkovy vily a ateliérů na Koubovce nadále
pokračují stavební práce. Dodělává se plot a vzniká tu nová
stavba - třetí část Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia,
která bude po svém dokončení sloužit pro 4 bezbariérové byty
určené pro chráněné bydlení osob se zdravotním postižením.

Královéhradecký kraj schválil oblastní charitě záměr vybudovat
4 chráněné byty, kde tito lidé najdou potřebný domov, ve kterém
budou mít potřebnou jistotu, ale také nezbytnou volnost a sou-
kromí, které samostatné bydlení umožňuje.

Oblastní charitě Č. Kostelec se podařilo získat na projekt evrop-
skou dotaci, která pomůže s financováním převážné části nákladů
na stavební práce. Zbývající prostředky se budeme snažit získat od
firem i jednotlivců. Věříme, že se nám to i v této době podaří a že
během příští zimy budeme moci hotovou stavbu otevřít potřebným.

Martin Fišer

Další stavební práce pokračují
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Už od konce února vyjížděly pravidelně z Červeného Kostelce
dodávky se zdravotnickým materiálem, který byl dopravován
přímo na polsko-ukrajinské pomezí. Díky rychlé reakci pra-
covníků z integračního sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.,
pod vedením výkonného ředitele MVDr. Michala Krejčího, se
podařilo velmi rychle sestavit tým manažerů se zkušenostmi 
z farmaceutického sektoru a ze zdravotnictví. Ti se ihned stali
partnerem pro zástupce ukrajinských nemocnic a zdravotnic-
kých zařízení. Zároveň, díky orientaci na farmaceutickém trhu,
byl tým schopný pružně reagovat na požadavky ukrajinské
strany.

Co měla být původně jednorázová pomoc v rozsahu jednoho
týdne, přerostlo do pravidelných výjezdů – v době psaní příspěvku
se cesty plánují již třetí týden. Do této doby se podařilo vypravit
již více než 30 dodávek plných zdravotnické pomoci. 

Oblastní charita Červený Kostelec vyčlenila pro shromažďování
finanční pomoci transparentní účet, k tomu zajišťuje smlouvy 
s partnery a podává informace občanům a dobrovolníkům. 

Jak pomoc probíhá? Požadovaný materiál se rychle zajistí od
dárců, případně nakoupí z peněz shromážděných na transparentním
účtu, dopraví do meziskladu v Červeném Kostelci, kde se zboží
dále třídí, označuje ukrajinským popisem a nakládá do jednotlivých
dodávkových vozidel. Komunikace probíhá přímo s odpovědným
zdravotnickým personálem kriticky vytížených ukrajinských ne-
mocnic. Na tomto základu dobře funguje proces zadávání poža-
davků od lékařů na ukrajinské straně, přes obstarání potřebného
zdravotnického materiálu a vybavení až po rychlé dopravení do-
dávkovými auty na místo určení. Pomoc míří na polsko-ukrajinské
pomezí na hraniční přechody u polského města Přemyšl. Tam je

materiál překládán do dodávek ukrajinské strany, které materiál
dále rozvážejí do potřebných nemocnic a zdravotnických zařízení
na ukrajinském území.

Naše podpora směřuje také k rodinám ukrajinských uprchlíků,
které jsme ubytovali ve vlastních prostorách charity. K okamžitému
ubytování uprchlíků poskytla charita podkrovní pokoje určené pro
stážisty Hospice Anežky České. Souhrou okolností jsou nejbližší
stážisti nahlášení až na podzim roku 2022, prostory proto stačilo
dovybavit jen nejnutnějším vybavením – především dětskými po-
stýlkami – které ochotně poskytli dobrovolníci.

Ve stejné budově zůstaly i prázdné kancelářské prostory po služ-
bách Mobilního hospice Anežky České a Charitní ošetřovatelské
služby Červený Kostelec, které se přestěhovaly do nově otevřeného
Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia do ulice Koubovka.
Během několika dní a za pomoci příbuzných nově příchozích ukra-
jinských rodin se – s několika kompromisy – podařilo proměnit
také bývalé administrativní místnosti mobilního hospice na obytné
prostory. Kromě menších stavebních úprav bylo pořízeno i několik
předmětů běžné denní potřeby – kuchyňský sporák, mikrovlnná
trouba, lůžkoviny, rychlovarná konvice a další. S drobnou mate-
riální pomocí opět vypomohli dobrovolníci.

Děkujeme všem, kteří jste jakkoliv zapojeni do pomoci Ukra-
jině. Ať již formou finanční, materiální i dobrovolnické podpory.

Transparentní účet pro shromažďování finanční podpory:
184567/0300. Variabilní symbol pro nákup zdravotnického mate-
riálu: 1500. Variabilní symbol pro pomoc uprchlíkům: 1600

Akce je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje pod č. j. KUHK-9390/SKZ/2022-3.

Za Oblastní charitu Červený Kostelec
Jan Kordina

Pomoc pro Ukrajinu
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Příměstské tábory na Háčku
Registrace na příměstské tábory na Háčku je od 1. 4. otevřená. Stačí si vybrat 
z nabídky zajímavých témat a telefonicky své děti přihlásit. Přihlašování je možné
v pracovní dny od 8.30 do 14.30 na telefonním čísle 731 682 229 nebo 491 610
310. Cena: 2 100 Kč/dítě/turnus; splatnost: 17. 6. 2022 (částka je nevratná).
Další podrobnosti a dokumenty naleznete na stránkách Háčka: hacko.ochck.cz

11. - 15. července 2022
Táborový trosečník aneb český Robinson
Připoj se k dobrodružství na pustém ostrově. Vezmi kamarády a vyplň přihlášku
pro šanci získat titul „první český Robinson!“

1. - 5. srpna 2022 
Netradiční olympijské hry
Rád běháš, skáčeš a žádný sport ti není cizí? Tábor v duchu olympijských her je
přesně pro tebe. Kdo získá olympijskou pochodeň. Přijď to zjistit a podej přihláš-
ku.

22. – 26. 8. 2022 
Cestování časem
Prázdniny, které jsi ještě nezažil! Lovení mamutů v pravěku, výprava do tajných
chodeb egyptských pyramid, nebo cesta do budoucnosti. To vše s námi můžeš
zažít na letním táboře v Háčku. Stroj času je připraven.

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

Z muzejního depozitáře: Válka a uprchlíci kdysi a dnes
Příliv uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny pokračuje a vlna
solidarity lidí v České republice neustále roste. Stejná situace
se již jednou opakovala. Jakmile propukla Velká válka (1914-
1918), tisíce vojáků znepřátelených stran zamířily na bojiště
východní i západní fronty.

První boje se rozhořely v Haliči. Halič je historické území roz-
dělené mezi dnešní Polsko a Ukrajinu. Válkou zasažená území
představovala fatální problém pro civilní obyvatelstvo, které se
před blížící frontou rozhodlo prchnout do vnitrozemí. Uprchlíci
brzy zaplavili také české země. Úřady monarchie musely narychlo
vyřešit, kde naleznou dočasné přístřeší. Improvizovaně se upravo-
valy hospody, domy či statky. O jejich příchodu referoval i soudobý
tisk: „Zvláště citelně stoupala vlna drahoty a nedostatek denních
potřeb životních od té doby, kdy se k nám přihrnuli vystěhovalci 
z Haliče — polští židé. Přišli jako oběti války a mnohé české srdce
naplnilo se v těch časech soucitem s nimi. … V lednu r. 1915 bylo
u nás polských uprchlíků již 115.000, na Moravě pak 35.000. Polští
židé tvořili takřka plnou polovinu tohoto přílivu.“ Část běženců
byla ubytována v malých počtech v takzvaných uprchlických ob-
cích, k nimž patřil i Náchod. Zhruba polovina z nich obývala bará-
kové kolonie. Všichni bez rozdílu národnosti a vyznání měli nárok
na státní uprchlickou podporu. Bylo lhostejné, zda opustili své byd-
liště z vlastní vůle, nebo byli evakuováni z příkazu vojenského, po-
případě civilního úřadu. Byli také poučeni o povinnosti nahlásit
příjem pevného služného, vlastnictví dostatečných hmotných pro-
středků, kvůli nimž nemohli být považováni za nemajetné. 

Náchod brzy zaznamenal příliv haličských uprchlíků, kteří byli
Rakousko-Uhersku vděčni za poskytnutí azylu. V náchodské kro-
nice se mezi jinými zápisy „krčí“ o nich drobná zmínka: „Dne 23.
led.(na) přibylos do Nách.(oda) 50 židů z Hal.(iče), z nich 34 bylo
do Hronova.“ Většina vystěhovalců byla židovského vyznání, 

a proto byla místní židovská obec také požádána, aby byla „nápo-
mocna k dosažení kulturního a náboženského cíle“. Ale mnoha
uprchlíkům se vinou protahující se války domů nechtělo. V polo-
vině října 1915 např. bylo v okresním hejtmanství 278 vystěho-
valců. Ve vysokých počtech byli ubytováni v Broumově, Červeném
Kostelci, České Skalici, ale i v menších obcích a vískách Klad-
ského pomezí.  

Děti, které zde pobývaly, pak byly povinny školní docházkou.
Jejich evidenci zjišťovali okresní školní inspektoři ve spolupráci 
s politickými úřady a pomocnými komitéty. Úhrady nákladů na
vzdělávání těchto dětí ve veřejných obecných školách měly být hra-
zeny především ze soukromých prostředků. Pokud tyto prostředky
nestačily, proplácelo ministerstvo vnitra prostřednictvím politic-
kých úřadů platy učitelů a doložené nutné výlohy, které vznikly
opatřením, zařízením a provozem místností pro výuku.

Úřady se sice snažily vystěhovalce repatriovat zpět do jejich
vlasti, ale dařilo se jim to jen s velkým vypětím. V Náchodě a dal-
ších městech však koncem války vzrůstaly antisemitské nálady,
které vyvrcholily v březnu 1918 hladovými stávkami spojenými 
s drancováním židovských obchodů. Jenom v Náchodě se demon-
strací zúčastnilo na 2000 osob. Někteří uprchlíci sice opustili Ná-
chod krátce po vzniku samostatného česko-slovenského státu,
avšak ti poslední, kterým bylo prodlouženo povolení k pobytu
především ze zdravotních důvodů, odešli z Československa až 
v průběhu roku 1922.

Doufejme, že válka na Ukrajině nepřeroste v globální konflikt,
který by se citelně dotkl dalších civilních obyvatel sousedních
zemí. Já bych rád ukončil tento článek výrokem proslulého fyzika
20. století Alberta Einsteina, který se kdysi zeptal: „Není lepší ze-
mřít za věc, ve kterou věříme, jako je mír, než trpět za věc, v niž
nevěříme, jako je válka?“ Věřím, že odpověď zná každý z nás. 

Richard Švanda



11ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2022

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

Oblíbené regionální besedy

Úterý 5. 4. 2022 od 17:00 hodin

Beseda s promítáním - Ukrajina od východu na západ
Místo konání: Malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec 

Zveme vás na besedu s promítání, na které vás seznámíme s historií a součas-
ností této země. Uvidíte také obrázky ukrajinských měst a městeček tak, jak
vypadala před 24. 4. 2022, kdy Rusko vojensky napadlo samostatnou Ukrajinu
z rozkazu ruského prezidenta V. Putina. A vzhledem k dřívějšímu opakovanému
putování autorky, paní Mgr. Brázdové, územím Podkarpatska, které má hluboké
historické vazby i na prvorepublikové Československo, vám formou snímků 
a komentářů přiblížíme i tuto oblast.
Besedovat s vámi a promítat fotografie bude Mgr. Dagmar Brázdová. Vstupné
na akci je dobrovolné, přičemž veškerý výtěžek z tohoto dobrovolného vstup-
ného bude předán do oficiálních sbírek na pomoc válkou sužované Ukrajině.
Beseda se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla, předpokládaná
délka trvání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Více informací naleznete na: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz

Čtvrtek 14. 4. 2022 od 17:00 hodin

Beseda s promítáním - Za starými živnostmi v Červeném Kostelci
Místo konání: Malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec 

Letovisko Červený Kostelec bylo vždy oblíbeným výletním a rekreačním mís-
tem, kam zajížděly různé osobnosti společenského a kulturního života. Mnohé
osobnosti se tu také narodily. Zdejší oblast si oblíbili herci, malíři i spisovatelé
a v jejich tvorbě díky tomu nalezneme řadu zajímavých vzpomínek na Červe-
nokostelecko. Během této besedy si povíme nejenom o těchto osobnostech, ale
ukážeme si, jak se vzpomínky na zdejší kraj odrazily v jejich tvorbě - textech,
obrazech či básních.
Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. Vstupné na akci je dob-
rovolné. Beseda se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla, před-
pokládaná délka trvání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu.

Více informací naleznete na: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz

Čtvrtek 7. 4. 2022 od 16:00

Velikonoční výstava s kraslicemi paní Rusové
Místo konání: Výstavní síň v budově Městského úřadu Č. Kostelec

Kdo z nás by si nechtěl připomenout krásu velikonočních kraslic paní Rusové.
Po dva covidové roky jsme byli o tuto krásu ochuzeni, a tak jsme velice rádi,
že jsme mohli znovu splnit paní Anně Rusové její přání a uspořádat další vý-
stavu s jarní a velikonoční tematikou. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvr-
tek 7. 4. 2022 (od 16:00) ve výstavní síni v budově městského úřadu. Samotná
výstava pak potrvá od 8. 4. do 20. 4. 2022. A na co se můžete těšit? Tak přede-
vším na úžasnou sbírku kraslic paní Anny Rusové, tvořenou nejen její vlastní
tvorbou kraslic, ale i celoživotním sbíráním nejrůznějších typů a druhů kraslic
z Čech, Moravy, Slovenska i dalších zemí. Zároveň budete moci shlédnout i
krásné lidové kroje, zajímavé krojované panenky a prostě celou řadu věcí, které
souvisejí se svátky jara.
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Hledáme dobové fotografie a dokumenty
Informace o našich aktivitách naleznete na
webových stránkách na adrese: www.vlas-
tivednyspolek.cervenokostelecko.cz, pří-
padně i na facebooku: Vlastivědný spolek
Červený Kostelec

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar,
předseda spolku

Kde nás najdete...

Vlastivědný spolek
při MKS Č. Kostelec

Další připravované aktivity

I nadále kompletujeme podklady pro další publikační činnost spolku. Chceme vy-
slyšet mnohé žádosti a  připravit další publikaci složenou z fotografií zachycujících
historii i současnost našeho města. 

Zároveň bychom rádi přiblížili formou nové publikace i bohatý podnikatelský život
v našem městě v minulých obdobích, tj. zaměřili se na jakési mapování historických
obchůdků, krámků a starých živností, jež si někteří ze starousedlíků ještě dodnes pa-
matují (a ti, co nepamatují, si je jistě rádi i touto formou připomenou).

Z těchto důvodů velmi rádi uvítáme jakoukoliv pomoc v podobě starých dokumentů,
fotografií, ale i vzpomínek a připomenutí. Proto pokud něco takového vlastníte, nebo 
o něčem zajímavém k historii či tématům uvedeným výše víte, budeme velice rádi, když
se s námi o tyto věci či znalosti podělíte.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Tisíce operací, hospitalizací, ambulantních ošetření, diagnostic-
kých výkonů, rekordní počet porodů a také covidové testování
a očkování. To vše v loňském roce naplno zaměstnávalo zdra-
votníky náchodské nemocnice, kde vloni našly pomoc desetiti-
síce lidí s nejrůznějšími zdravotními potížemi.

V prvním čtvrtletí loňského roku byla nemocnice pod dosud nej-
větším náporem pacientů s komplikovaným průběhem onemocnění
Covid-19. V nemocnici bylo postupně hospitalizováno 1 247 covi-
dových pacientů, drtivá většina z nich v první polovině roku. V cel-
kovém součtu lidí, kteří z nějakého důvodu potřebovali v loňském
roce akutní lůžko v nemocnici, však tvoří pacienti s covidem pouze
necelých 7 %. Největší krajská nemocnice totiž vloni přijala k hos-
pitalizaci celkem 17 957 lidí, na lůžka dlouhodobé a následné péče
dalších 975 lidí. Rušno bylo také na operačních sálech. Lékaři vy-
konali celkem 4 377 chirurgických, gynekologických, ortopedic-
kých, urologických a ORL operací. 

Nejveselejší čísla jsou však ta porodnická. V nové náchodské
porodnici se vloni narodilo nejvíce dětí za posledních pět let, cel-
kem 1 189 miminek. V pomyslné soutěži počtu kluků a holek byli
chlapci jednoznačnými vítězi. Na svět jich vloni v Náchodě přišlo
623, zatímco dívek 566. Šťastní rodiče si z porodnice odváželi nej-
častěji Jakuba či Elišku. Mezi další oblíbená jména vloni patřil Jan,
Filip a Vojtěch a z holčičích Anna a Viktorie. 

Zdraví patří k tomu nejcennějšímu, co v životě máme. Pokud
jsme v plné síle, bez bolestí a zdravotních omezení, můžeme si
užívat života a realizovat naše nápady a touhy. 

Právě proto se náchodská nemocnice dlouhodobě zaměřuje také
na osvětu o prevenci nejrůznějších onemocnění. Preventivní pro-
gramy v uplynulých dvou letech potlačila probíhající epidemie ko-
ronaviru, v letošním roce nemocnice však znovu plánuje různými
formami upozorňovat na potřebu prevence a zodpovědnosti za
vlastní zdraví. O připravovaných preventivních akcích bude ne-
mocnice informovat na svých webových stránkách a na Facebooku. 

Oblastní nemocnice Náchod, a.s., se připojuje k mezinárodním
informačním kampaním na podporu zvyšování kvality života. 
V měsíci dubnu proběhně: Světový den hygieny rukou (5. 5. 2022),
Světový den těhotenství (7. 5. 2022), Světový den hypertenze (17.
5. 2022) a Evropský den prevence melanomu (30. 5. 2022).

Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem intenzivně pracujeme
na přípravě projektu urgentního příjmu, který se bude nacházet 
v přízemí ambulantního pavilonu a který by se měl začít budovat 
v příštím roce, a také na studii a projektové dokumentaci II. etapy
výstavby náchodské nemocnice, která si klade za cíl dokončit mo-
dernizaci nemocnice, konsolidovat všechna oddělení do jednoho
areálu a zvýšit komfort pro pacienty i zdravotnický personál.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Na letní období připravujeme dvě základní výstavy. Ta první, jejíž umístění je
plánováno do Domku Boženy Němcové, se bude věnovat historii sokolského
hnutí na Červenokostelecku. Chceme si tak připomenou i takové významné
okamžiky, jako byla výstavba sokolovny v Červeném Kostelci (1932) nebo 
i odvážné aktivity sokolů v dobách končinských událostí (1942). 
Druhou výstavou, kterou plánujeme umístit opět do venkovního prostoru 
v rámci centra města, bychom chtěli přiblížit nejstarší historii našeho regionu,
města a poukázat tak na letošní 660. výročí první písemné zmínky o Kostelci
(1362).
Samostatnou akcí pak bude i spolupráce na výstavě v souvislosti s 30. setkáním
Kostelců v Kostelci (18. 6. 2022), kde bychom formou expozice ve výstavní
síni rádi seznámili návštěvníky s historií této obdivuhodné aktivity Kostelců.

Zdravotníci Oblastní nemocnice Náchod se
vloni postarali o 19 000 hospitalizovaných lidí

Co se v náchodské nemocnici chystá v letoš-
ním roce
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Zádveří kostela sv. Jakuba je otevřeno každý den od 8:00
do 17:30. Je zde možné si pustit videa o historii kostela, o
svatojakubské cestě a další. Aktuální informace o chodu
farnosti na www.farnostck.cz a www.farnostbousin.cz.

Neděle 3. 4. 2022
Při všech mších svatých požehnání maminkám, které očeká-
vají narození dítěte.

Bohoslužby od Zeleného čtvrtku do Veliko-
nočního pondělí:

Zelený čtvrtek - 14. 4. 2022
Mše svatá ČK 18:00, Boušín 18:00 

Velký pátek - 15. 4. 2022
ČK 8:00 Modlitba se čtením a Ranní chvály, 15:00 velko-
páteční obřady; Boušín 15:00 velkopáteční obřady

Bílá sobota - 16. 4. 2022
ČK 8:00 Modlitba se čtením a Ranní chvály; mše svatá ČK
20:30, Boušín 20:30

Boží hod velikonoční - 17. 4. 2022
Mše svaté ČK 7:00, 9:00, H. Radechová 9:00, Boušín 11:00

Velikonoční pondělí - 18. 4. 2022 
Mše svaté ČK 7:00, 9:00, Boušín 11:00

Neděle 24. 4. 2022
V Č. K. skautská mše sv. v 9:00 s rytmickým doprovodem

Neděle 1. 5. 2022
Poutní mše sv. v kapli sv. Josefa ve Lhotě v 11:00 v češtině.
Při všech nedělních mších svatých požehnání maminkám,
které očekávají narození dítěte.

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Velikonoce máme všichni spojené s pomlázkou, malovanými
vajíčky a příchodem jara. Kromě dodržování našich oblíbe-
ných tradic v nich můžeme nalézt mnohem více.

Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějšími svátky v roce.
Předchází 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 Veli-
konoc. 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 Matysková (farnice) 

V měsíci dubnu bude kostel sv. Jakuba otevřený: každý čtvrtek
(kromě Zeleného čtvrtku) od 19:00 do 20:00, pak také na Velký
pátek 15. 4. od 16:00 do 18:00 a na Bílou sobotu 16. 4. od 9:00 do
18:00. Zveme vás všechny k jeho návštěvě, která dává prostor ke
ztišení. V postní době jsou pravidelné křížové cesty v kostele sv.
Jakuba v pátek v 17:30 a v neděli v 18:00, v olešenské kapli sv.
Antonína každou neděli ve 14:00, ve Lhotě v kapli sv. Josefa 
v úterý v 18:30 a v neděli ve 14:00.

P. Miloslav Brhel, farář

Církev československá husitská

Manželů Burdychových 305,
54941, Červený Kostelec
Bohoslužby: neděle od 10:00 
Úř. hodiny: po, st, pá: 9–12  
Farář: Mgr. David Smetana 
tel: 775 917 893
Email: zizkuvsbor@seznam.cz 
Internet: www.ccshck.cz

Program na duben
15. 4. od 15:00 - Velký pátek  
16. 4. od 20:00 - Bílá sobota 
17. 4. od 10:00 - Hod Boží velikonoční

Přednáška k 430. výročí narození J. A. Komenského
Přednáší Doc. Phdr. Jan Hábl PhD.  - přední český odborník
na dobu a dílo J. A. Komenského

POTRAVINOVÁ SBÍRKA PRO UKRAJINU
Církev československá husitská v Červeném Kostelci ve spolu-
práci s místní oblastní charitou vyhlašuje sbírku potravin a hy-
gienických potřeb pro Ukrajinu. 

Shromažďujeme trvanlivé potraviny, potřeby pro děti, hygienu,
případně i léky, které se jednou týdně odvážejí přímo na Zakarpat-
skou Ukrajinu. Tam je sbírka rozdělena podle darů mezi konkrétní
potřebné. Velmi děkujeme za vaši podporu a obětavé srdce.

Sbírka probíhá v průběhu celého pracovního týdne (pondělí až
pátek) od 15:00 do 17:00 v Žižkově sboru (naproti zdravotnímu
středisku) v ulici Manželů Burdychových 305, Červený Kostelec.

V případě dalších otázek nás prosím kontaktujte na telefonních
číslech 775917893, 606776512 nebo na emailové adrese ckoste-
lec@ccshhk.cz.

Bližší informace můžete získat na webových stránkách
www.ccshck.cz, nebo na facebooku.

David Smetana, farář
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KLADSKÉ POMEZÍ

Vzpomínka

Poděkování

Dne 19. 4. 2022 by se dožil 100 let pan Jaroslav
Faifr. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.

Dcera s rodinou

14. 4. 2022 uplyne první smutný rok od úmrtí mi-
lovaného manžela, tatínka a dědečka pana Jaro-
míra Brojara. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná jeho rodina

Dne 21. dubna 2022 uplynou 2 roky, kdy nás
navždy opustil pan Celestýn Kordiš. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou manželka a dcera Monika Kleslová 
s rodinou

19. dubna vzpomeneme na 28. výročí úmrtí drahé
maminky, kamarádky, paní Blanky Čápové, která
byla odvolána po těžké nemoci z našeho středu.
Kdo jste ji znali, měli rádi, vzpomeňte se mnou. 

S láskou dcera Hana

Koncem února oslavili Věra a Jiří Šolcovi krásná výročí narození
85 a 91 let. Přejeme jim do dalších let mnoho zdraví, pohody a ži-
votního elánu.  

Děti, vnoučata a pravnoučata

Děkujeme za milou návštěvu panu Laštovičkovi, který nám předal
blahopřání a dárky od MěÚ k našim životním výročím. 

Manželé Šolcovi

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, květiny a dárek 
k mým 80. narozeninám a paní Lence Vlčkové za milou návštěvu. 

Milan Nývlt

OS ČUS v Náchodě děkuje panu Josefu Mathovi z TJ Sokola Oleš-
nice při příležitosti jeho 70. narozenin za dlouhodobou dobrovol-
nou činnost ve sportovní komisi pro tělovýchovu. 

Okresní sdružení České unie sportu Náchod

Děkuji zástupcům MěÚ paní Formanové a panu Resslovi a Sboru
dobrovolných hasičů Červený Kostelec za milá blahopřání a dárky
k mým 80. narozeninám.

Emil Klikar

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mým 88. narozeninám.
Antonín Rosa

Vydejte se na putování Krajinou příběhů
Kladské pomezí leží v pohraničí na rozmezí dvou českých po-
hoří a je ideálním výchozím bodem dálkového putování. Re-
gion protíná hned několik tras, jejichž absolvování může zabrat
den i několik měsíců. 

Doporučujeme začít kratšími trasami a postupně zvyšovat ná-
ročnost. Středně dlouhé stezky na našem území jsou spjaty s životy
slavných spisovatelů – Boženou Němcovou, sourozenci Čapko-
vými a Aloisem Jiráskem, a jsou značeny červenou turistickou
značkou. 

Cesta Boženy Němcové měří 40,5 km, začíná v Náchodě a za-
vede vás do míst spisovatelčina dětství a mládí. Projdete se zámec-
kou alejí pojmenovanou po kněžně Kateřině Zaháňské, navštívíte
Červený Kostelec, kde po svatbě bydlela se svým manželem Jose-
fem Němcem, ocitnete se v Ratibořicích, ve kterých vyrůstala, 
a putování zakončíte v Chvalkovicích, kde se mladá Barunka na-
učila základy společenské etikety.

Cesta bratří Čapků má délku 47,5 km. Její začátek najdete 
v Úpici, kde sourozenci prožili dětství. Dovede vás do Malých Sva-

toňovic - rodiště Karla Čapka, ve kterém sídlí Muzeum bratří
Čapků, ale za návštěvu stojí i park s interaktivními prvky. Trasa
dále pokračuje do Trutnova a Horní Malé Úpy. 

Jiráskova cesta je dlouhá 170 km. Svou délkou a vysokým pře-
výšením je vhodná pro zkušenější turisty. Začíná v Broumově, kde
spisovatel studoval na zdejším gymnáziu. Mezi další zastávky patří
Police nad Metují, Jiráskovo rodné město Hronov nebo údolí
Peklo, které se stalo dějištěm jedné z jeho povídek. Přes hřeben
Orlických hor můžete pokračovat dále až do Litomyšle.

Opravdoví milovníci turistických výzev se mohou vydat po nej-
odvážněji vedených dálkových trasách v České republice - Via
Czechia. Severní stezka, která zahrnuje i oblast Kladského pomezí,
prochází od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod naší republiky
v blízkosti státní hranice a překračuje i nejvyšší vrcholy většiny če-
ských hor. V našem regionu vás dovede například do Adršpašsko-
teplických skal, Broumovských stěn, k rozhledně Na Signálu nebo
k Jiráskově turistické chatě na Dobrošově. Užitečné informace na-
jdete na www.viaczechia.cz.

Kladské pomezí, o.p.s.

Děkuji městskému úřadu a také členkám zahrádkářství Č. Kostelec
za přání, dárky a milou návštěvu k mým 95. narozeninám.

Hájková Věra

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za milé dárky a blahopřání k mým 93. na-
rozeninám a Tomáši Šimkovi za milou návštěvu..

Josef Hejna

Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mým 80. narozeninám. 
Mach Vladimír, Horní Kostelec

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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MŠ Větrník

Konec zimy, začátek jara

Paní Zima brzo ukončí svou vládu a nás opět zahřejí sluneční
paprsky. Ráda bych se ale ještě vrátila do zimních měsíců a při-
pomněla akce v naší MŠ. V únoru nás navštívilo pojízdné pla-
netárium, kde děti poznávaly formou projekce život pod
mořem. Nad hlavami nám pluli žraloci, velryby i malé barevné
rybky. 

Proplouvali jsme mezi korály a poznávali další obyvatele moř-
ského světa. V období masopustu jsme se velice nasmáli s kouzel-

níkem. Děti se učily různá zaklínadla a s pomocí kouzelné hůlky
vykouzlily živého králíčka. Následující den se děti mohly těšit na
karneval. Po celý den si užívaly svých kostýmů, soutěžily, tančily
a předváděly své masky na molu. Děti ze sborečku začaly pilně na-
cvičovat na přehlídku dětských pěveckých sborů v Hronově s ná-
zvem „Hronovský skřivánek“. Přehlídka se uskuteční v červnu 
a již teď mohu prozradit, že se děti tentokrát zúčastní s tématem
„Cesta do vesmíru“. Nezapomněli jsme ani na rozloučení se zimou.
Za doprovodu hrkaček, ozvučných dřívek, bubínků a dalších ná-
strojů jsme vynesli paní Zimu a sledovali její cestu po hladině míst-
ního potůčku. V březnu děti navštívily místní knihovnu, kde se
formou zábavného programu seznamovaly s knihami a jejich užit-
kem. Předškolní děti vyjely do Hradce Králové na hvězdárnu. Zde
byl pro ně přichystán vzdělávací program o vesmíru s názvem „Po-
prvé na hvězdárně“. Poznávaly planety, sluneční soustavu, hvězdy
a proběhly se po Mléčné dráze. Dne 30. března předškoláci zavítali
do ZŠ Lhota, kam se přišli seznámit s prostředím školy, pozdravit
kamarády ze školky a vyzkoušet si, jaké to je být školákem. Rádi
bychom vás pozvali na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se
bude konat v naší MŠ dne 20. 4. 2022 od 9:30 - 11:30 hod. a odpo-
ledne od 14:00 - 15:00 hod.. Těšíme se na vás. 

Za kolektiv MŠ Lada Buriánová

Ředitelky mateřských škol vyhlašují zápis pro školní
rok 2022/2023. Bude se konat v budovách jednotlivých
škol ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2022 od 10.00 – 16.00 hodin.

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost k přijetí (ke
stažení na webových stránkách jednotlivých škol), rodný
list dítěte a doklad o trvalém pobytu.
Děti budou přijímány podle kritérií pro přijetí a obecně zá-
vazné vyhlášky, která stanovuje školské obvody mateř-
ských škol zřízených městem Červený Kostelec.

Zároveň zveme na Den otevřených dveří, který se bude
konat v MŠ Náchodská a v MŠ Olešnice dne 26. 4. 2022,
v MŠ Větrník dne 20. 4. vždy od 9.30 do 11.30 hod. a od-
poledne od 14.00 do 16.00 hod. Můžete si prohlédnout pro-
středí jednotlivých škol a zároveň se zeptat na vše, co vás
v souvislosti s přijímacím řízením a provozem MŠ zajímá.
Srdečně zvou ředitelky MŠ Náchodská – Šárka Hanušová,

MŠ Větrník – Monika Vaňátová, MŠ Olešnice – Vendula
Ságnerová.

ZŠ a MŠ Olešnice

Zprávičky od nás
Jaro  je již  v plném proudu a my z něj máme velkou radost.
Děti z mateřské školy i se školáky vynesou Moranu a přichys-
táme se na Velikonoce jarní výzdobou. 

Ale ještě malé ohlédnutí za zimou. V únoru jsem uspořádali tra-
diční školní masopustní průvod po Olešnici. Ve škole se konalo
školní kolo recitační soutěže. V březnu jsme ukončili výuku brus-
lení v Náchodě, děti z MŠ bruslily 5 lekcí a školáci 7 lekcí. Moc
jsme si to užili. Mateřská škola se také věnovala jeden týden lyžo-
vání. 

Na konci dubna budeme opět sportovat, čekají nás Hrátky na
kolečkách – bruslení na in-line bruslích.

V. Ságnerová

Zápisy do mateřských škol
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ZŠ Václava Hejny

S nadějí přicházejícího jara jsme asi všichni  doufali ve veškeré
vylepšení situace ohledně covidu.  To se snad asi také stalo. Ale
odpočinku nám bohužel nebylo dopřáno.

Začalo se válčit, a to v nedaleké Ukrajině. To se samozřejmě od-
razilo i u nás ve škole. Uspořádaly se u nás hned dvě sbírky na
pomoc této zemi. První sbírka byla ryze finanční a vybralo se krás-
ných 66 300 korun. Všem, kteří přispěli, patří velké poděkování.
Druhá sbírka byla trochu jiná.

Děti dětem 
Paní učitelky Tollarová s třídou 5. B a Naimanová s 3. B chtěly,

aby se naše děti na pomoci nějak samy podílely a nepřinesly „jen“
peníze. Uspořádaly proto pečení muffinů.  Školní kuchyňka se pro-
měnila v improvizovanou cukrárenskou výrobnu  a naše děti v cuk-
ráře. A co se tedy u nás odehrávalo? A jak to viděli samotní žáci?
Nejdřív očima těch menších a pak hned ti starší. 

„Já jsem rád, že jsme pekli muffiny a že jsme vydělali 22000.
Lituji děti z Ukrajiny, že přišly o své domovy a hračky a doufám,

že ty peníze využijí a budou se mít dobře.“ Miky Háze 3.B
„Rozhodli jsme se, že pomůžeme ukrajinským dětem. Upečeme

muffiny, prodáme je a peníze pošleme na charitu. Nápad se nám
všem líbil, domluvili jsme se, kdo má kdy čas, naši rodiče se sami
nabídli, že přinesou suroviny, plechy a košíčky. Ve středu po vy-
učování jsme se sešli ve cvičné kuchyňce a dali se do práce. Postup
byl jednoduchý: vejce, máslo, mléko a vše do sypké směsi. Práce
nám šla od ruky a odpoledne bylo hotových na sedm set muffinů.
Ve čtvrtek ráno od sedmi hodin jsme stihli okolo čtyř set muffinů.
Já jsem s kamarády prodával na prvním stupni. Prodali jsme jich
spoustu a vydělali hodně peněz. Vše jsme poslali českému výboru
UNICEF na podporu dětí na Ukrajině. Měli jsme z toho velikou
radost a ten pocit, že jsme pomohli, byl nezapomenutelný.“ Michal
Fišer 5.B

„Moje třída a 3. B pekla muffiny. Pekli jsme je 9. 3 odpoledne 
a 10. 3. ráno. Udělali jsme jich přes 1 000. Prodávali jsme je na 
1. i 2. stupni. Peníze jsme poslali pro děti na Ukrajinu, protože tam
je válka. Mám z toho velkou radost, vůbec jsem to nečekala a ani
nikdo ze třídy. Každý nás obdivoval, kolik jsme toho stihli.“ Nikola
Dernerová 5.B

A co jiného se ještě událo?  Proběhlo několik návštěv knihovny.
Žáci tam vyrazili buď jen za účelem výpůjčky a seznámení se s no-
vými knihami,  nebo také na besedy se spisovateli. Malé děti tak
čekalo seznámení se spisovatelkou Jitkou Fikrovou, která  moc
ráda píše básně a příběhy zaměřené na zvířata.  I v tomto měsíci se
jelo bruslit do Hronova. Tentokrát třídy 5. B a 4. A. Naši bruslaři
si trochu zaimprovizovali a vyzkoušeli si hru curling. Angličtináři
si na jejich dobrovolném kroužku opět připomněli anglický zvyk,
tzv.  Pancake Tuesday.  Naučili se pracovní postup a ingredience
v cizím jazyce a následující hodinu vše potvrdili v praxi a palačinky
si upekli a  všechny snědli.  Odpolední výukový program se také
snažila ozvláštnit oddělení školní družiny.  Vychovatelky si pro děti
nachystaly v místním kině promítání nové české pohádky „Tajem-
ství staré bambitky 2“ a některá oddělení uspořádala tradiční ma-
sopustní karneval. 

Krásné a teplé jarní dny přeji vám všem za celý první stupeň. 
Jana Stodůlková 

ZŠ V. Hejny Červený Kostelec a odloučené pracoviště
ZŠ Horní Kostelec nabízí dětem, které ve školním roce
2022/2023 nastoupí do prvních tříd ZŠ, školičku pro
předškoláky.

Cílem školičky je seznámit budoucí žáky s prostředím
školy, pedagogy a novými kamarády a usnadnit jim vstup
do školy. Během setkání si děti prohlédnou školu, budou si
hrát, zpívat, malovat a zábavnou formou procvičí důležité
dovednosti potřebné pro výuku.
Podle zájmu mohou rodiče setkání absolvovat spolu 
s dětmi.    

Termíny setkání:
HORNÍ KOSTELEC – 28. 4. 2022 od 16:00 do 17:00

ČERVENÝ KOSTELEC – 5. 5. 2022 od 16:00 do 17:00

Případné dotazy rádi zodpovíme:
Horní Kostelec: 
Email: lenka.sedlackova@zsvhejny.cz, tel.: 491 465 730

Město:
Email: iva.cejchanova@zsvhejny.cz, tel. : 491 465 709

Školička pro předškoláky

Novinky z 1. stupně ZŠ V. Hejny
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Děti ze školní družiny navštívily v březnu hasičskou zbrojnici.
Zejména kluci plní očekávání a natěšení na ukázku techniky
sledovali odborný výklad velitele pana Petra  Nejmana i hasiče
Luboše Pfeiffera.

Nejprve si všichni prohlédli zázemí pro místní hasiče a zkusili
si hasičskou výstroj. Panečku, ta byla těžká! Hasičská auta získala
obdiv i u děvčat. Zvláště,  když  si také mohla nastoupit do hasič-
ských aut. Překvapilo nás velké vybavení auta na záchranu při do-
pravní nehodě nebo pro odklízení popadaných stromů, a také
spousta dalšího nářadí, které musí hasiči ovládat. Na závěr si mohli
odvážlivci zkusit, jaký odpor má hasičská stříkačka v dětských
rukou. Děkujeme hasičům za zajímavou exkurzi.

IW

Exkurze v hasičské zbrojnici
ZŠ Václava Hejny

ZŠ Horní Kostelec

Horňák na bruslení
Jeden únorový pátek  jsme vyrazili na bruslení do haly v Hro-
nově. Ve škole jsme se rozdělili na dvě skupiny. Hned po ránu
jela objednaným autobusem skupina prvňáků a druháků. 

Všichni byli vybaveni teplým oblečením, bruslemi a helmou.
Kdo brusle neměl, mohl si je půjčit přímo v hale. Někteří stáli na
bruslích poprvé a potřebovali pomocné branky, kterých se mohli
držet. 

Třetí, čtvrtá a pátá třída po velké přestávce vystřídala mladší
spolužáky. Kluci nezapomněli ani na hokejky. Pan učitel připravil
žákům hry na ledě. Bruslili i paní učitelky. Naše malá školní kra-
sobruslařka Nelča Smolíková nám všem předvedla exibici na ledě,
abychom viděli, co už se naučila. Odměnili jsme ji potleskem.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Lhota

Zveme kluky, holčičky do lhotecké školičky!

Zápis do 1. ročníku 2022/2023 proběhne v pátek 08. 04. 2022
od 14:00 do 18:00 hod.. Bližší informace na webových strán-
kách: www.webskoly.cz/skolalhota

Vitamíny v ovoci proti každé nemoci!
V rámci projektu Ovoce do škol se žáci seznámili s některými

druhy tropického ovoce. Porovnávali jeho hmotnost, barvu, vůně i
chutě. Z avokáda si připravili pomazánku a rozpůlené ovoce ma-

lovali. Vymysleli vtipné ovocné básničky a pecky vsadili do hlíny. 

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst…
Začátkem března autobus dovezl velmi natěšenou posádku do

ZOO! Páťáci si ověřili své znalosti o podnebných pásech a v tý-
mech hravě plnili anglicky zadané úkoly. Třeťáci zase pozorovali
rozmanité živočichy a uvažovali o jejich způsobu života i stavbě
těla. Jedinečným zážitkem pak byla vstřícnost pracovníka ZOO 
v pavilonu bezobratlých. Vyndal dětem z terárií obří strašilky, takže
je mohly pozorovat opravdu zblízka.

Děti dětem 
Mnozí školáci se zapojili do projektu „Krabice od srdce.“ Kra-

bice naplněné drobnými dárečky, které pomohou zpříjemnit čekací
doby dětem uprchlíků, než si jejich blízcí vybaví potřebné doku-
menty v kontaktních asistenčních centrech. Do každé pak děti při-
ložily i řadu malovaných pozdravů. Touhou školáků je výtvarnými
i sportovními maličkostmi potěšit děti, které musely utéci z do-
mova před válkou.

Jitka Česenková



18 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2022

ŠKOLY

Základní umělecká škola Červený Kostelec

Milí přátelé školy, žáci a rodiče, 
dovolte mi se s vámi podělit o úspěchy žáků
i učitelů školy, kteří se v období měsíce
únor-březen zúčastnili okresních i kraj-
ských kol národní soutěže ZUŠ vypsané
MŠMT ČR. Jsme rádi, že po 2leté prodlevě
se znovu vracíme do období pořádání talen-
tových soutěží pro žáky uměleckých škol,
kteří tak v oblasti hudby a tance mohou po-
měřit své nadání a schopnosti s ostatními
žáky z jiných škol.

Hned počátkem února v Novém Městě
nad Metují proběhla soutěž ZUŠ v sólovém
a komorním zpěvu, kde dvě pěvecká tria
pod vedením Evy Kubečkové ve složení
Bára Nývltová, Dorota Čepelková, Denisa
Nocarová, Jana Tomková, Helena Kucha-
řová a Jiří Ježek postoupila do krajského
kola. To proběhne v Hradci Králové
22.3.2022. Ocenění patří i ostatním soutě-
žícím v sólovém zpěvu, kteří se umístili na
prvních a druhých místech. Ve zpěvu pro-
běhla také soutěž pod názvem Karlovarský
skřivánek, kde z 1. místa postoupila Kate-
řina Pozděnová a Agáta Šlosarová do celo-
státního kola, pořádaného v Karlových
Varech na konci měsíce března. V porotě
obvykle zasedá odborná porota z řad profe-
sorů konzervatoří, vysokých škol a pěvců. 

Z dalšího soutěžního klání vás chceme
informovat o soutěži ve hře na dechové ná-
stroje. V prostředí nově zrekonstruované
školy v Polici nad Metují se konalo okresní
kolo hry na žesťové nástroje. Žáci pod ve-
dením Jana Vogela - Kateřina Semeráková,
Jakub Matyska, Vojtěch Pell a Denis Hejna
úspěšně zvládli 1. kolo soutěže a s umístě-
ním na 1. místech vybojovali i postup do
krajských kol.

Neméně úspěšní byli i žací ve hře na
flétny a hoboj. Soutěž se konala v ZUŠ Ja-
roměř, kde žáci pod vedením Adély Podráb-
ské - Kateřina Burdychová a Noemi Anna
Machová, dále žáci ze tř. Leoše Nývlta -
Monika Horáková a Jonáš Bílý úspěšně ab-
solvovali okresní kolo a z 1. míst postoupili
do krajského kola v Jičíně.

Co dodat k tak krásným výsledkům žáků
a školy? Snad jen veliké poděkování všem
soutěžícím, včetně učitelů a korepetitorů, že
v době distanční výuky, lockdownů a karan-
tén nezaháleli, ba naopak, zvládli přípravu
na soutěže, a navíc s tak krásnými výsledky. 

A co nás čeká? Ještě mnohem víc… na-
příklad účast pěveckého sboru Červánek 
v rámci celostátní přehlídky pěveckých
sborů v Sušicích a to 23.- 24.4.2022 a na to
navazující zájezd na mezinárodní pěveckou
soutěž v Belgii, kde sbor v sólovém pro-
gramu zazpívá písně i v anglickém jazyce.

Držme tedy palečky, aby se jim na soutě-
žích dařilo.

Dále se připravujeme na krajské kolo
soutěže smyčcových orchestrů ve Vrchlabí,
kde komorní orchestr školy pod vedením Ji-
řího Kábrta a Lukáše Janka zahraje již 31.
března. Před 4 lety byl orchestr oceněn 1.
místem s účastí v celostátním kole, kde rov-
něž vyhrál. A tak si přejme minimálně
stejné ocenění a nesmírnou radost z repre-
sentace orchestru, školy i města v ústředním
kole.

Nemohu opomenout ani účast žáků p.uč.
Vlasty Pella z řad bicího oddělení, kteří se
připravují na krajské soutěžní klání do
Hradce Králové.

A ještě jedna perlička nás čeká. A to po-
řádání a účast žáků tanečního oboru ze tř.
Blanky Rejholdové a Jany Faltové v okres-
ním kole scénického tance v Divadle J. K.
Tyla v Červeném Kostelci hned 31. 3.
2022. 

Co závěrem? Snad jen to, že škola ne-
stojí jen na soutěžním klání, ale především
na spolupráci všech skvělých žáků, jejich
oddělení, a učitelích, kteří svým umem při-
pravují spousty zajímavých koncertů, pro-
gramů a akcí. Přes pravidelné veřejné
žákovské koncerty, koncerty orchestrů, pě-
veckých sborů i tance v prostorách Divadla
J. K. Tyla, v Husově sboru, výstavy na
městě i v Treesu  a mnoho dalšího. Škola se
stala součástí kultury města, a to mluví za
vše. Zvláště v této napjaté době je umění
vzorem pro vzájemné porozumění, tole-
ranci a pospojitost mezi lidmi i národy.

Držme si palce, ať vše zvládneme.
Za ZUŠ Červený Kostelec 

MgA. Leoš Nývlt, ředitel

Co nového v kostelecké ZUŠ?

Speciální základní škola Augustina Bartoše 

Zápis žáků

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše
vyhlašuje zápis žáků do prvního ročníku školy zřízené
dle § 16, odst.9, pro děti se speciálními vzdělávacími po-
třebami a pro děti se zdravotním postižením, které mají
doporučení poradenského zařízení k poskytování pod-
půrných opatření od 3.stupně.  

Zápis se bude konat v budově školy: Speciální základní

škola Augustina Bartoše, Manželů Burdychových 302, Čer-
vený Kostelec dne  20. dubna 2022 od 13:00 do 16:00.
Přijďte, těšíme se na vás!

Více informací získáte na tel. čísle: 736 409 463, na webu
školy www.spzsabartose.cz,  nebo na emailové adrese
zvs.kulhankova@centrum.cz
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V dubnu se v úlu rodí nové včely z prvních vajíček nakladených matkou v tomto
roce. Jejich počet se ale zvyšuje jen pomalu - nové nahrazují své dlouhověké sestry,
které se již nevrátily do úlu.

Mají-li včelky všeho dostatek, hlavně pylu, pustí se i do stavby trubčích buněk a vý-
chovy trubců. Je to signál o dobrém stavu včelstva. To se tím připravuje na svoje rozdělení
rojením - aby se nové matky měly s kým spářit. Trubci v úlu také pomáhají udržet tepelnou
pohodu.

Včelaři z Kostelce se sešli 6. března na pravidelné schůzce. Poslechli si přednášku pří-
tele Víta o jarní prohlídce včelstva. Zhodnotili také stav loňského letního léčení. Kromě
jiného připravují na 21. května návštěvu a exkurzi do SOU včelařského v Nasavrkách.
Připomínáme také všem včelařům nutnost nahlásit stav vyzimovaných včelstev důvěrní-
kům. 

Roman Hásek

Včelaři

Turisté
Klub turistů Červený Kostelec hodnotil na výroční členské schůzi svou činnost za
rok 2021 a plánoval akce na letošní rok 2022. Přestože byl rok 2021 ještě značně ovliv-
něn kovidovou situací a hodně akcí muselo být zrušeno, tak se nám podařilo usku-
tečnit 32 různých vycházek, výletů a vícedenních pobytů pro velké množství
účastníků.

Je potěšitelné, že zájem o turistiku roste, což potvrdila také účast na výroční členské
schůzi, které se zúčastnilo 81 členů z celkového počtu 91. Tuto skutečnost kladně hodnotil
také starosta města Tomáš Prouza, který byl hostem na našem jednání, kterého se také
zúčastnili zástupci vedení PTTK Zabkowice.

Jistě budete se mnou souhlasit, že v dnešní napjaté situaci, která doléhá na každého 
z nás, je nutné nalézt si chvilku rozptýlení. Ideální možností jak toho dosáhnout a prožít
pěkný den s celou rodinou mezi přáteli, je účast na jubilejním 45.ročníku Hadařské 25. A
tak vás všechny budeme očekávat v sobotu 23. dubna u sokolovny v Červeném Kostelci,
kde bude od 7:00 do 12:00 hodin probíhat start 45. ročníku Hadařské 25. Již tradičně jsou
připraveny 4 pěší trasy 12, 18, 25 a 35 km a 3 cyklotrasy 30, 50 a 70 km. Každý účastník
si dle svých možností nebo chuti zvolí délku trasy, na kterou stačí, pak dostane mapku,
popis své trasy, zaplatí startovné a vyrazí na trať. Všechny trasy mají jedno společné místo
a tím je hrad Vízmburk, kde bude kontrola s občerstvením. Příjemná přestávka s možností
komentované prohlídky státního hradu Vízmburk. Cíl pochodu je u sokolovny v Červeném
Kostelci do 17:00, kde každý dostane pamětní diplom, a účastníkům pochodu bude hrát
country kapela Krvesaj. Zveme všechny bez rozdílu věku. Vždyť nejmladší účastníci ne-
mívají ještě ani dva roky a nejstarší jsou na prahu devadesátky. Přijďte se pobavit, zavzpo-
mínat, nalézt nové přátele se stejným zájmem o pobyt v naší krásné přírodě. Akce se
samozřejmě koná za každého počasí. Po bouřce a lijáku se přece vždycky vyjasní. Srdečně
zve Klub turistů Červený Kostelec.

Otto Ressl

Ochotníci Olešnice
Ochotníci Olešnice děkují všem za účast a pomoc při olešenském masopustu. Počasí
nám přálo, a tak si maškary a návštěvníci mohli tuto krásnou lidovou tradici vychut-
nat plnými doušky. 

Po průvodu vesnicí, rozsudku nad masopustním medvědem se všichni poveselili u ma-
sopustních specialit v místní hospodě U Aleny. Další jarní akcí v místní hospůdce byly
pohádky pro děti. Po tři soboty zde děti mohly zhlédnout maňáskovou, loutkovou a hranou
pohádku. Nyní pro vás připravujeme vystoupení, které bude mít svou premiéru na tradič-
ním olešenském kulturním létu, kde se ochotníci předvedou s nově nacvičenou komediální
scénkou pro dospělé. 

Za Ochotníky Olešnice Radka Laštovičková. 
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Okrsek Červený Kostelec zaštiťuje 12 hasičských spolků. Čer-
vený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Stolín, Horní
Kostelec, Bohdašín, Olešnice, Červená Hora, Horní Rade-
chová, Horní Rybníky, Zábrodí, Žernov, Řešetova Lhota.

Pravidelná činnost okrsku byla velice poznamenaná pandemií
Covid 19. Po skoro dvouleté nečinnosti se v květnu minulého roku
rozjely soutěže mladých hasičů i soutěže v kategorii dospělých,
aby koncem září bylo opět vše zakázáno.

V okresním kole naše město reprezentovalo družstvo mladých
hasičů ze Lhoty za Č. K. pěkným šestým místem. V kategorii do-
spělých lhotecké ženy vyhrály okresní kolo a postoupily do kraj-
ského kola, kde po životním úspěchu postoupily na mistrovství
republiky, kde se umístily na 24. místě ze 30 startujících. Všem
účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

V tomto krátkém období pořídily ženy ze Stolína sestavit sou-
těžní družstvo, které při prvním startu obsadilo 2. místo. Další
závod se již tak nepovedl a potom již soutěže byly zrušeny.

Velice vysoko si ceníme výchovy mladých hasičů. Největší
úspěchy mají na Bohdašíně, ve Lhotě za Č.K., Horní Radechové a

na Žernově. Tato divná doba poznamenala i tuto činnost. Školy
byly uzavřené, děti do kroužku nemohly, ale přesto se ti největší
srdcaři po pauze vrátili zpět do kolektivů. Za práci s mládeží patří
všem vedoucím velký dík.

Kromě mladých hasičů máme v okrsku také tři zasloužilé hasiče.
Na Bohdašíně je nositelem tohoto nejvyššího vyznamenání Jaromír
Havel, ve Stolíně Josef Vondra, který nedávno oslavil 75. naroze-
niny. A ve spolku Červený Kostelec je nositelem tohoto vyzname-
nání jeden z nejvíce uznávaných hasičů okresu Náchod, bývalý
dlouholetý velitel Zdeněk Pinkava, který se v těchto dnech dožívá
překrásných 90 let. Všem těmto starším hasičům přejeme pevné
zdraví a vše nejlepší.

Členové mladší generace se velice aktivně a obětavě zapojují
do činnosti jednotky dobrovolných hasičů, kterou zřizuje město,
potažmo obce.

K činnosti jednotky Červený Kostelec, která má nejvíce úspěš-
ných výjezdů v okrese, se vyjádří v dalším čísle zpravodaje jejich
velitel. Doufejme, že pandemie je konečně za námi a že se budeme
pravidelně potkávat na všech hasičských akcích.

Josef Záliš, starosta okrsku Červený Kostelec

Z činnosti hasičů okrsku Červený Kostelec
Hasiči Červený Kostelec

Výbor ČZS
Vážení přátelé

zájezd do Častolovic na jarní výstavu do Častolovic v pátek 8.
dubna s odjezdem v 8:00 hod. se uskuteční. Termín výroční členské
schůze se nemění a bude v sobotu 16. dubna ve 14:00 hod. v malém
sále divadla. Občerstvení a přednáška, kterou bude mít př. Prosa,
je zajištěno. Těšíme se na vaši hojnou účast.

Na výborové schůzi v březnu jsme se dohodli, že by v současné
době nebyl vhodný zájezd do Polska. Proto jako náhradu navrhu-
jeme na termín 8. června zjistit zájezd na farmu v Tatobytech a ještě
něco k tomu. Bližší informace a přihlášky na výroční schůzi.

Dále nám UZ Náchod nabízí zájezd pro členy organisace do Kr-
nova, cena pro členy 50,- Kč. Cestou zastávky v Neratově, Králí-
kách v Jeseníku a Krnově. Přihlášky př. Linhartová. Odjezd 
z Náchoda v 6:00 hod. Bližší informace v naší skřínce.

Na závěr v přívalu negativních zpráv jedna positivní. V březnu
oslavil krásné 95. narozeniny náš dlouholetý a stále velmi aktivní
člen př. Jaroslav Mergl. Do dalších let mu všichni přejeme pevné
zdraví a stále takovou aktivitu, jakou má v současnosti.

Jiří Linhart, ZO ČZS

V neděli 27. 2. 2022 mohl opět po dlouhé době Hadářek vystou-
pit a předvést taneční dovednosti. Tentokrát nás pozvali na Ma-
sopustní veselici do Barunčiny školy v České Skalici. 

Již během dopoledne na dvorku Barunčiny školy vyhrávala li-
dová muzika Šmikuranda. Ve 13 hodin se k ní se svým vystoupe-
ním připojil Hadářek. Děti si připravily pásmo tvořené především

známými lidovými písněmi a tanci. Celé odpoledne se tak neslo v
duchu masopustního veselí. Na závěr se do tance zapojili také ro-
diče i nahodilí příchozí a všichni jsme si společně zatančili. 

Za pozvání děkujeme městu Česká Skalice a také lidové muzice
Šmikuranda za hudební doprovod. Těšíme se, že si za rok zase tuto
tradici zopakujeme a společně si opět zatancujeme. 

Martina Hloušková

Hadářek Červený Kostelec
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No ono se lehce řekne, jedem v únoru na řeku, je krásná voda,
ale není to jen tak. Po dlouhé zimní pauze je sice chuť po mo-
krém dobrodružství, ale je únor 

a veškeré vybavení je zazimováno kdesi v útrobách zimovišť. 
A tak Blesk strávil celé odpoledne hledáním, sháněním a nakládá-
ním potřebného vodáckého materiálu. 

A doma to bylo stejné. Ve skříních a regálech teď sídlí jen přa-
skáče, oteplováky, helmy na lyže nebo snowboardy. Proto musíme

vzpomínat, kam že jsme to vodácké nádobíčko na podzim uložili.
Je ve sklepě, na půdě, nebo úplně někde jinde? No nakonec to
všichni nějak pořešili a přesunuli jsme se k řece Úpě. 

V Havlovicích u školy vše vybalíme a s napětím se začneme
soukat do neoprénů a vodáckých bund. Jsou mezi námi i tací, kte-
rým se to po karanténách a Vánocích nepodaří, a tak musí vyplout
jen v šustkách a teniskách. Rozdělíme posádky, nafoukneme sedm
Rií a už nás nese proud vody z roztátého sněhu z Krkonoš k vel-
kému splavu u elektrárny.  Hnědá voda se valí přes gumový válec
a padá dobré 3 metry dolů pod jez. Hezky to odtéká, a tak první
loď už odvážně projíždí spodní peřej. Zvládli jsme to bez Čochtana
a pokračujeme na jez u pily. Kolmý, asi 1,5 metru vysoký splav
tvoří asi na třetině zpětný vracák, a ani zbytek jezu se nám nezdá
pro dnešní chladný únorový den jako bezpečná varianta, a tak pře-
nášíme. Nikomu to nevadí. 

Je pozdní odpoledne a sluníčko se rychle schovalo za kopce 
a my pokračujeme po proudu. Proplouváme několik zazimovaných
chatových osad. Tenhle pohled z Úpy neznáme. Stromy bez listí,
nikde ani živáčka, naprosté ticho. Jen 9 dětí a 5 dospělých na lodích
si užívá krásný klid. Pod Slatinským mostem už vidíme kouř z ma-
lého ohníčku, který tam pro nás suchozemský doprovod připravil.
Rychle se převlékáme do suchého, pijeme horký čaj z termosek 
a balíme lodě. Všechno rychle do vleku a je to. Začíná se stmívat
a citelně se ochlazuje.

A hodnocení? Přes původní obavy to bylo supr!!!! Jen jednu
malou chybičku to mělo. Když už zimní splutí, tak trochu toho
sněhu na březích a stromech by dokreslilo celkový obrázek Ladov-
ského plutí po zimní Úpě.

Za TOM 19208 KADET Karbous (Jan Hanuš)

První zimní splutí řeky v historii našeho oddílu
Oddíl Kadet, Červený Kostelec

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Skřivan polní
Vedle vlaštovky, která jaro sama neudělá, je symbolem střídání
ročních dob skřivan, který by sice měl na Hromnice vrznout,
ale on to pro jistotu zpravidla ještě odloží o pár dní nebo týdnů
blíže k opravdovému konci zimy. I tak je ale prvním z ptáků,
který sedlákovi k jarním pracím do jinak ještě ztichlých polí
ochotně a zvesela zazpíval. I díky tomu si skřivan získal vše-
obecnou přízeň lidí a trvalé místo v pranostikách a umělecké
tvorbě.  

Kdysi skřivan patřil k našim nejhojnějším ptačím druhům. Dnes
se s ním sice setkáme prakticky všude, ale jeho početnost se vý-
razně snížila. Z výsledků monitoringu v Jednotném programu sčí-
tání ptáků prováděného Českou společností ornitologickou
vyplývá, že se u nás jeho početnost za posledních 40 let snížila na
polovinu. Pokles početnosti souvisí s intenzifikací zemědělské vý-
roby – monokulturami na velkých půdních blocích, mechanizací,
chemizací a nárůstem podílu ploch pro hnízdění skřivana nevhod-
ných plodin, jako jsou např. kukuřice, řepka nebo ozimé obiloviny.
Už 15 let probíhá v květnu a červnu monitoring polních druhů
ptáků také v prostoru mezi obcemi Olešnice, Všeliby, Žernov a Čer-
vená Hora. Z přiloženého grafu znázorňujícího počet zjištěných je-
dinců je zřejmé, že ani u nás se už skřivanovi moc nelíbí.  

Tomáš Diviš
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SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé volejbalu, zimní soutěže nám pomalu končí a my

přinášíme výsledky ukončených kategorií: 
Mladší žákyně skončily na 8. místě v základní části, a nepo-

stoupily tak mezi nejlepší čtyřku, která bojuje o titul přeborníka
kraje. Starší žákyně taktéž nepostoupily do finálového turnaje 
a umístily se na 13. místě.

Kadetky se v základní části krajského přeboru umístily na 4.
místě. Na finálovém turnaji toto umístění zopakovaly, výsledkem
pro holky je tedy 4. místo.

Juniorky se po základní části rovněž umístily na 4. místě a na
finálovém turnaji sahaly po celkovém vítězství. Bohužel s přispě-
ním dvou zranění nebyly schopné podat nejlepší možný výkon 
a obsadily tedy celkové 2. místo v krajském přeboru. 

Minivolejbalové soutěže a soutěže dospělých se v březnu ještě
dohrávají.

2. a 3. dubna u nás v hale opět chystáme obří Jarní turnaj na-
dějí, kdy se v sobotu představí minivolejbalisté červené a modré
kategorie, v neděli poté borci a borkyně z oranžové a žluté katego-
rie. Turnaj je organizován v rámci naší osvědčené česko-polské
spolupráce.

Bližší informace o výše zmíněném a případných změnách 
a současném chodu klubu najdete na webu www.volejbalck.cz,
facebooku Volejbal Červený Kostelec a aktuality na insta-
gramu @kosteleckyvolejbal.

Volejbal, Červený Kostelec

Druhý březnový víkend již tradičně hostil Špindlerův Mlýn
závod mistrovství republiky ve skialpinismu. S přibývající po-
pularitou skialpinismu v Česku se postupně pomalu rozšiřuje
i startovní pole v jeho závodní verzi. Na startovní čáře se se-
tkalo přes 90 závodníků, kteří přišli poměřit své síly. 

Trať se skládala z okruhu vedoucího po úbočí Medvědína. Místy
zledovatělý terén v lese navýšil technickou náročnost ve výstupu 
a o obtížnější část sjezdu se postaral neupravovaný průsek pod bý-
valým vlekem na Mísečky. Pro muže byl tento okruh nachystaný
ve čtyřech opakováních, pro juniory ve třech, ženy ve dvou a pro
nejmladší kategorie a nováčky jen jednou.

Na startu se sešla celá česká závodní špička a byl z toho boj od
začátku do konce. V mužích si s tratí nejrychleji poradil Jakub Fa-
bián (1h38:17.48) následován Pavlem Onráškem (1h39:30.44) 
a třetím Radoslavem Grohem. V ženách zvítězila Tereza Rudolfová
( 58:30.63), na druhém místě Karolína Grohová (59:36.84) a třetí
příčku obsadila Marie Zelená (1h05:43.22) V juniorské kategoriích
zvítězil Michal Strejc (1h17:42.55).  Závod byl také připravený
jako nábor nových talentů pro přípravu na Olympijské hry v Miláně
v roce 2026, tak uvidíme, na jaké nové hvězdy se budeme moci
těšit.

Tereza Rudolfová

Mistroství republiky ve skialpinismu

TJ Červený Kostelec
V neděli 6. března 2022 se na kuželně HKK Olomouc uskutečnil

závěrečný turnaj Poháru mladých nadějí 2021-22. Skvělého úspě-
chu dosáhla Dana Adamů mladší z týmu TJ Červený Kostelec,

která se ve finálovém turnaji umístila na úžasném třetím místě za
Miroslavou Žďárkovou a Ladou Hessovou. Gratulujeme, Dančo!!!

TJ Červený Kostelec
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V prostorách Kina Luník (bývalé “Káčko") nově naleznete rodinné centrum Luňáček, které nabízí celou řadu pravidelných i
nepravidelných aktivit pro děti, dospělé i seniory. Každá generace si přijde na své.

Angličtina pro děti od dvou let 
Formou hry vaše dítko získá kladný vztah k učení se cizích
jazyků, osvojí si základní slovíčka v angličtině, zazpívá si
písničky, bude se postupně pasivně seznamovat s anglickými
větami. Později bude mnohem snáze komunikovat v daném
jazyce. Na spolupráci s vámi se těší Ing. Jana Jirásková.

9:00 – 11:00

Pondělní akce v Luňáčku - termíny konání akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

Setkávání s dulou a laktační poradkyní /Lát-
kové plenky / Ergonomické nošení
Uvedené kurzy probíhají nepravidelně, dle vypsaných ter-
mínů na www.lunacek-rc.cz. 

15:30 – 17:00  

HÝBÁNKY – pohybové aktivity / tanec 
Pro děti 3 - 6 let. Pravidelné lekce formou hry, tančení, roz-
víjení osobnosti, vše podkresleno hudbou s pohodovou atmo-
sférou... s lektorkou Bc. Marií Chaloupkovou.

9:30 – 10:30  

Rodinné centrum Luňáček 

Angličtina pro dospělé 
Angličtina je určena pro "věčné" začátečníky a mírně pokro-
čilé. Jde nám hlavně o domluvení se v různých situacích při
cestování, o porozumění cizí řeči a procvičování mozkových
závitů:-). Na spolupráci s vámi se těší Ing. Jana Jirásková.

Dětská hernička
Formou hry vaše dítko získá kladný vztah k učení se cizích
jazyků, osvojí si základní slovíčka v angličtině, zazpívá si
písničky, bude se postupně pasivně seznamovat s anglickými
větami. Později bude mnohem snáze komunikovat v daném
jazyce. Na spolupráci s vámi se těší Ing. Jana Jirásková.

9:00 – 11:30

DUHA-Dětské učení hravě, atraktivně
Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené prostředí po-
mocí Montessori pomůcek, waldorfských hraček, sensory
play, pokusů, otevřené hry, stanovišť a speciálně připrave-
ných aktivit. Těší na vás Mgr. Tereza Adamová.

9:30 – 11:00

Úterní akce v Luňáčku - termíny konání
akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

10:00 – 12:00  

Hrátky s dětmi
Hraní pro maminky s dětmi (0-3 roky). Zazpíváme si, řek-
neme říkánky a pohrajeme si. Vezměte si s sebou něco dob-
rého na společnou svačinku, kterou setkání ukončíme. Na
setkání se těší lektorka Monika Červíčková.

9:00 – 11:00

Středeční akce v Luňáčku - termíny konání
akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz
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Další aktivity a kurzy 
2. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

Sám sobě zahradním architektem 
Místo konání: Rodinné centrum Luňáček

Navrhněte si vlastní zahradu. V první části vytvoříme koncept vaší zahrady, ve
druhé osazovací plánek živého plotu a květinového záhonu k terase (lze se účastnit
jen jedné nebo jen druhé části). Každá část trvá 4 hodiny, počet účastníků je ome-
zen. Workshop povede zahradní architektka K. Jindrová (www.zahradysrdce.cz).

Cena: 699 Kč 
Předprodej v IC Červený Kostelec a online na www.lunacek-rc.cz

fitMAMI-s dětmi v kondici
Pravidelné cvičení pro maminky s dětmi. Cvičení je cílené
pro maminky po porodu. Na setkání se těší lektorka Bc. Marie
Chaloupková.

Angličtina s rodilým mluvčím D. Pearson
Určeno pro malé skupiny či jednotlivce. Doporučujeme ales-
poň částečnou znalost anglického jazyka a odvahu se do toho
pustit naplno.

17:30 – 19:30

9:00 – 9:50

Dětská hernička
Pro naše nejmenší je k dispozici herna, vybavená prvky pro
rozvoj jemné i hrubé dětské motoriky, didaktickými a psy-
chomotorickými hračkami a dalšími.

8:30 – 11:30

Čtvrteční akce v Luňáčku - termíny konání
akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

Páteční akce v Luňáčku - termíny konání
akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

Informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na www.lunacek-rc.cz. Pro návštěvu jednotlivých kurzů prosím využívejte
rezervační systém na webu. Kapacita kurzů je omezena. Díky rezervaci máte jistotu, že nepřekročíme kapacitu, a můžete se
zúčastnit kurzu ve vybraném termínu. Nákup permanentek v IC Červený Kostelec. Nákup jednotlivých vstupenek v IC Červený
Kostelec nebo online u jednotlivých termínů kurzu na webu.

22. května od 9:30 do 15:30 hodin

Kurz Wim Hof Metody pod vedením certifikovaného
instruktora Václava Kurala
Místo konání: Rodinné centrum Luňáček

Spolu se naučíme jak bezpečně na Wim Hof metodu, v čem spočívá a v jaké jed-
noduchosti je její krása. Otužování a vědomé dýchání nabízí neuvěřitelný přínos
pro naše tělesné a duševní zdraví. Wim Hof Metoda je o dechových cvičeních,
postupném vystavování se chladu a nastavení a síle mysli. Ve velice zkrácené
formě je to přírodní cesta k tomu se znovu napojit na přírodu, sebe sama a na
ostatní s cílem stát se šťastnými, silnými a zdravými.

Cena: 2 700 Kč / kurz
Předprodej v IC Červený Kostelec a online na www.lunacek-rc.cz
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Sobota 2. dubna 2022 od 19:00 

Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený prach tour
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku 
a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí 
s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také
neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní
skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně představuje dlouho očekávané páté
řadové album Kráska a zvířený prach. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou
zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární
hudby. Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i
hudebními žánry již více než dvacet let!

Vstupenky v ceně 410 / 390 / 370 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec 
a online na www.mksck.cz. 

Úterý 12. dubna 

Festival Dny evropského filmu
Místo konání: Kino Luník

Již 28. rokem nabízí Dny evropského filmu to nejzajímavější
ze současné evropské kinematografie. Festival celkově na-
bídne téměř 50 filmů. Řada filmů byla oceněna na význam-
ných národních a mezinárodních filmových festivalech 
a vznikla v mezinárodních koprodukcích a většina filmů je
uváděna v české premiéře. Cílem přehlídky je přinést kom-
plexní obraz současného evropského filmu a poskytnout pro-
stor pro představení i méně známých (a často opomíjených)
kinematografií malých států. 
Zajímavostí je i to, že se festival koná pouze v Praze a v dal-
ších devíti mimopražských městech. Jedním z nich je právě
Červený Kostelec, kde pro letošní rok uvedeme jeden film. 

Vstupenky v předprodeji v IC Červený Kostelec, na po-
kladně kina nebo na www.kinolunik.cz.

Pátek 8. a sobota 9. dubna od 19 hod. 

Taneční kurz pro mládež - věneček
Místo konání: Sokolovna, Červený Kostelec

V prosinci 2021 epidemie Covid-19 a tehdejší nastavené epi-
demiologické podmínky nám nedovolily závěrečný věneček
realizovat, proto jsme přistoupili k přesunu tohoto slavnost-
ního zakončení na jaro. Nyní nastala vhodná doba, kdy je
možné řádně dokončit taneční kurzy z roku 2020 a 2021.
Účastníci těchto kurzů nejdříve absolvují opakovací hodinu,
která se uskuteční v neděli 3. 4. a následující týden v pátek
8. a v sobotu 9. dubna si mohou konečně užít slavnostní ukon-
čení tanečního kurzu pro mládež. Kurz, který bude zahájen
slavnostním nástupem, řídí taneční mistři manželé Jiřina 
a Blahoslav Poznarovi. K tanci a poslechu zahraje Relax
Band pod taktovkou Jana Drejsla. 

Vstupné: 130 Kč (s místenkou), 100 Kč (na stání), 50 Kč
(děti). Vstupenky jsou v předprodeji v IC Červený Kos-
telec nebo online na www.mksck.cz.

Sobota 23. dubna 2022  

České vize opět v Červeném Kostelci
Místo konání: Kino Luník

České vize je krajská soutěž neprofesionální filmové tvorby pro Královéhradecký
kraj a je postupovou soutěží na celostátní filmovou soutěž. Soutěžní přehlídka
se bude konat 23. 4. v červenokosteleckém kině LUNÍK.
Systém českých vizí je obdobný jako např. nám všem dobře známý Divadelní
festival v Červeném Kostelci. Filmy hodnotí odborná porota složená z profesi-
onálů a zástupců filmových tvůrců, která vyhodnotí nejlepší snímky v jednotli-
vých kategoriích, které budou reprezentovat náš kraj v celostátním kole. Mimo
statutární ceny v jednotlivých kategoriích se v krajském kole uděluje i např. Cena
hejtmana Královéhradeckého kraje za snímek s aktuální tematikou a další speci-
ální ceny. Součástí soutěže je i odborný seminář vedený členy poroty.
Po celý den je možné zdarma zhlédnout řadu velmi kvalitních filmů a nasát pra-
vou filmařskou atmosféru. 

Předpokládaný program přehlídky bude zveřejněn na www.kinolunik.cz 
a na Facebooku Kino Luník, těšíme se na vaši návštěvu.  
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Sobota 23. dubna 2022 od 19:00
Neděle 1. května 2022 od 17:00 

DS NA TAHU chystá novou premiéru
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla

Domácí divadelní soubor DS NA TAHU v premiéře uvede
hru Donalda Churchilla s názvem Chvilková slabost. Poně-
kud hořká komedie o nečekaných zvratech a odhaleních ve
vztahu muže a ženy. Jane a Tony jsou dva roky rozvedeni.
Oba už žijí vlastními životy s novými partnery. Stále je však
spojují dvě děti a společně prožitých dvacet let manželství.
Nyní se setkávají na venkovské chalupě, kterou spolu kdysi
sdíleli a která se má nyní prodávat, aby se podělili o nábytek
a jiné cennosti...V nové divadelní inscenaci pod taktovkou
režisérky Zdeny Fabiánové se představí Helena Binterová,
Petr Misík, Renata Šimková / Anna Šafránková. 

Sobotní inscenace je zařazena do divadelního předplat-
ného 2021. Volné vstupenky na sobotní i nedělní předsta-
vení v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC Č. Kostelec nebo
online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního abo-
nentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Beseda Za starými živnostmi v Červe-
ném Kostelci je online
Besedu najdete na Youtube kanále Kostelec nás baví. Pokud
jste besedu nemohli vidět na živo nebo jste ji nestihli, můžete
si ji pustit z pohodlí vašeho domova.

KALENDÁRIUM AKCÍ

Zápis do tanečního kurzu pro mládež
začal 1. února 2022
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. února
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 11. 9. v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
plesem absolventů, tzv. věnečkem 10. 12. 2022. 

Přihlásit se můžete přímo v Informačním centru nebo
online www.cervenokostelecko.cz. Cena kurzovného je
1 800 Kč / osoba. Gardenka: 400 Kč (Gardenka neplatí
pro vstup na závěrečný Věneček). Každý účastník
kurzu obdrží videozáznam zdarma. 

16. - 17. dubna 2022

Agility závody V. Brodíkův speciál 
Místo konání: Kemp Brodský, Červený Kostelec

Kostelecké tlapky z.s. zvou všechny pejskaře a milovníky psů
o víkendu 16.-17. 4. 2022 do areálu Kempu Brodský, kde se
za podpory města Červený Kostelec uskuteční již pátý ročník
agility závodů Brodíkův speciál. Letošní Brodík bude
opravdu speciální, protože se uvidíme v sobotu i v neděli! To
znamená dvakrát tolik psů, běhů a nezapomenutelnou zá-
vodní atmosféru. Start první kategorie je v sobotu v 8:15
hodin. Během celého víkendu bude probíhat materiální sbírka
pro psí útulek Trutnov. Těšíme se na vás! 

Neděle 3. dubna 2022 od 18:00

Velikonoční koncert
Místo konání: V Žižkově sboru, Červený Kostelec

Spolek DPS Červánek a Jitřenka při ZUŠ Červený Kostelec
Vás srdečně zve na Velikonoční koncert. S bohatým progra-
mem vystoupí pěvecké sbory, žesťové a akordeonové kvar-
teto. Zazní díla J. S. Bacha, G. F. Händla, J. I. Linky, A. L.
Webbera a Truvérská mše Petra Ebena. Sbormistr: Eva Ku-
bečková. Klavír: J. Kubeček, L. Nývlt. Kytara: J. Malina.
Hoboj: A. Podrábská. Trombon: J. Vogel
Výtěžek koncertu bude věnován ukrajinským dětem.
Vstupné: 80 Kč dospělí, 40 Kč děti.

Sobota 2. dubna 2022 od 9:00

Ukliďme Červený Kostelec
Sejdeme se v 9 hodin pod starou radnicí. Pytle a rukavice za-
jištěny, nezapomeňte na pevnou obuv!
Kontaktní osoba: Dominik Frank, tel. 723 028 286

Úterý 12. dubna 2022

Otevření květinářství U Slunečnice
Místo konání: V Náchodské ulici 200

S radostí oznamujeme otevření našeho květinářství, nyní roz-
šířeného o malou kavárničku, kde vám nabídneme dobrou
kávu, čaj, sladké i slané dobroty. Koncept celého prostoru se
změnil a my vás přivítáme v novém prostoru „doma U Slu-
nečnice“. V prostoru kavárny bude čas i na nové setkávání,
povídání a různé další tvoření. Spolu s otevřením se zároveň
znovu otvírá naše malá prodejní zahrádka, která vám nabídne
různorodý sortiment trvalek, letniček, bylin, stromků a dalších
rostlin.
Těšíme se na vás 12. 4. 2022 v Náchodské ulici 200.
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Středa 4. května 2022 

REVOLUTION TRAIN v Červeném
Kostelci – revoluční primární protidro-
gová prevence
Vlak zastaví ve vlakové stanici Červený Kostelec dne 4.
května 2022. Šest stříbrných vagónů =  4 kinosály, 8 inte-
raktivních místností a v nich příběh, jak snadné je pro-
padnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit.
Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je pro-
střednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěv-
níka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Program
trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do
17 let), tak i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i
rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve
velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho ne-
musí všimnout a nakonec může být pozdě. Dopolední pro-
gram je rezervován pro Základní školu V. Hejny. Odpoledne
je otevřeno pro širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin.
Program začíná každých 20 minut.
Vstup bude díky městu Červený Kostelec a ALBI
ČESKÁ REPUBLIKA a.s. po celou dobu zdarma. 

Čtvrtek 28. dubna od 19 hodin

Benefiční koncert Anny K. 
Místo konání: Kulturní dům Beránek v Náchodě 

28. 4. od 19 hodin se v kulturním domě Beránek v Náchodě
uskuteční benefiční koncert Anny K. Přijďte i vy a oslavte 
s námi 20 let výročí založení Domova sv. Josefa v Žirči,
dosud jediného lůžkového zařízení pro nemocné roztrouše-
nou sklerózou mozkomíšní v celé ČR. Výtěžek z akce po-
může vybudovat nový lůžkový výtah pro budovu odlehčovací
služby, která slouží nejen lidem s RS, ale i jiným hendikepo-
vaným z celé republiky. 

Předprodej vstupenek je možný na http://www.beranek-
nachod.cz. Těšíme se na společný zážitek. 

Sobota 30. dubna 2022 od 17:00

Pálení čarodějnic ve Stolíně
SDH Stolín zve všechny na pálení čarodějnic 30. 4. 2022 na
hřišti ve Stolíně. Od 17:00 budou pro děti připravené hry.
Každé dítě v tematickém kostýmu dostane odměnu. Večerní
zábava s živou hudbou. 

Sobota 30. dubna 2022 od 16:00

Pálení čarodějnic v Horním Kostelci
V sobotu 30. dubna pořádají hasiči Horní Kostelec pálení ča-
rodějnic. Od 16:00 proběhne dětský den, plný soutěží a her.
Oheň bude zapálen v 19:30. Občerstvení zajištěno. Pokud to
epidemiologická situace dovolí, těšíme se na vás. 

Sobota 23. dubna 2022 od 10:00

23. Memoriál Zdeňka Bořka 
Místo konání: Restaurace Na Bohdašíně

Vážení kolegové modeláři. KPM Náchod a město Červený
Kostelec pořádá 23. Memoriál Zdeňka Bořka. Soutěžit bu-
deme v těchto kategoriích: 

Dospěláci: éra malý do 1/72, éra velký do 1/24, technika        
malá do 1/72, technika velká, diorámata a ostatní 

Děti: éra bez rozdílu měřítka, technika bez rozdílu 
měřítka, diorámata a ostatní bez rozdílu měřítka

Cena města Červeného Kostelce

Cena starosty Červeného Kostelce

Přejímka modelů od 8:00 do 10:00 hod. Vyhlášení ve
14:30. Startovné 30,-Kč (děti do 15-ti let zdarma). Počet
modelů v kat. neomezen. Vstupné dobrovolné. 

Na vaši účast se těší kolegové z KPM Náchod.
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REKLAMA

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, obý-
vací 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 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

Prodám palivové dřevo štípané 
Od 650 Kč za pms, doprava zdarma do 15 km. Bývalý prasečák

Bohdašín. Přijeďte se podívat. Tel.: 702 345 760.

Studio Vize, kadeřnictví - Kateřina Kinclová
Tel.: 723 091 772. Pracovní doba: 8:00 - 20:00. Dle objednání!

Město Červený Kostelec
nabízí k prodeji starou dlažbu z autobusového nádraží. 

Více informací na telefonním čísle: 491 463 647

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů chleba,
různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební  ko-
láčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové,  zdobené mar-

cipánem, 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 a v sobotu 6:30 – 10:30
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

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

oken. Analýza závad, opravy a seřízení kování a zámků, vý-
měna poškozených skel, dvojskel a trojskel, zámečnické práce.
Aluproces s.r.o, Dvořáčkova 35, Č. Kostelec, tel. 773 113 133

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

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, ul. Zemědělská 408
nabízí substráty(na muškáty, pokojové rostliny,ZAHRAD-

NICKÝ 70 l) za loňské ceny. Dále nabízí mák, krmné směsi,
pšenici, hnojiva, postřiky na ochranu rostlin.

Otevřeno: po-pá od 8:00 do-12:00, od 13:00 do 15:30
Tel. 731 171 360

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

Pedikúra Klímová. Tel. 728513946, 491465959

Zámečnictví a kovovýroba
Výroba bran a branek, plotových dílců, zábradlí a jiných kom-
ponentů, vše na míru. Svařování nerezu a hliníku a jiné dílčí

práce. Martin Muller, tel: 731 211 016

ŠTĚPKOVÁNÍ 
dřevní hmoty, kmenů a větví do průměru 16cm, přímo na místě.

Milan Hruška, 608 264 346, birnem@seznam.cz

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

Pedikúra Delta - centrum zdraví a krásy s.r.o.
Nabízíme vám pedikérské služby za zvýhodněné ceny!

Kontaktujte nás na: 732 547 693
Budeme se na vás těšit v Dolní Radechové!

Údržba zahrad, Stavební práce, Úklidové práce
Vermag s.r.o. - Veronika Hejzlarová - Tel.: 602 739 985

Pronájem bytu 2+kk v centru města.Tel.728 308 835.

Pronájem pozemku v Červeném Kostelci
Máte vážný zájem o chov. dom. zvířat, vlastní ovoce či zele-

ninu? Telefon: 723 582 257



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Nádech prvních jarních dnů nám přinaší pan fotograf Jan Brož, který zachytil sneženky v zámeckém parku v Ratibořicích.
Děkujeme a budeme se těšit na další fotografie.

Paní Regnerová posílá všem čtenářům Červenokosteleckého zpravodaje trochu jarního sluníčka z procházky. Za redakci
velice děkujeme a přejeme spoustu dalších slunných dnů. 

Posledním přispěvovatelem se stává pan fotograf Martin Špelda Ten pro měsíc duben uzavírá naši fotogalerii nádhernými
snímky divoké přírody. Děkujeme za zaslání a přejeme krásné prožití jarních dnů.
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