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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V Divadle J. K. Tyla se 30. března odehrálo okresní kolo taneční postupové přehlídky. Mezi zúčastněnými samozřejmě ne-
chyběly ani dětičky ze Základní umělecké školy Červený Kostelec, které představily celkem 10 choreografií.

Kostelecké tlapky z.s. za podpory města Červený Kostelec uspořádaly v kempu Brodský dne 16. - 17. dubna 2022 již pátý
ročník agility závodu Brodíkův speciál. Během celého víkendu probíhala materiální sbírka pro psí útulek Trutnov.

V sobotu 16. dubna 2022 Spolek turistů Červený Kostelec uspořádal zahájení turistické sezony s názvem Bílá sobota u Bí-
lého kůlu. Tato tradiční akce se nesla v duchu pohodové atmosféry a krásné přírody.

Pan fotograf Jan Brož nám do květnového vydání zpravodaje zaslal sérii fotografií Krkonoš. Děkujeme za zaslání a bu-
deme se těšit na další skvělé snímky.
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RADNICE INFORMUJE

Vážení občané našeho města,
opět po měsíci vychází náš zpravodaj a já se po mi-
nulém, „trochu jiném“, slovu starosty vrátím 
k běžnému dění v našem městě. Sice nám chlad-
nější dubnové počasí moc nenahrává k příchodu
jara, ale snad se to v květnu vylepší. Již v průběhu
dubna se začaly rozbíhat údržbové práce po zim-
ním období, jako jsou úklidy a úpravy trávníků,
vysazování květin, opravy komunikací a celkové
úklidy v rámci města. Se společností Průmstav Ná-
chod s.r.o. se blížíme k ukončení stavebních prací
ve veřejném prostranství mezi školami, kde jsou
prakticky veškeré stavební práce hotové a dochází
k dokončování vnitřního vybavení nově vybudo-
vané kavárny.  Předpokládáme, že na přelomu
května a června budeme moci celý prostor včetně

kavárny slavnostně otevřít pro veřejnost, abyste mohli tento prostor využívat k odpočinku,
setkávání se s přáteli a relaxaci. Každopádně vám všem děkuji za trpělivost a shovívavost,
která z vaší strany byla u této akce v průběhu jejího provádění nutná a jistě ne malá. Dále
se dokončuje rekonstrukce vodárny, kde je již nová vodárna v provozu a probíhají práce
na terénních úpravách, komunikacích a zastropení jímky kolem starého vrtu. Ten by měl
v budoucnu sloužit jako zásobník užitkové vody pro hasiče nebo pro případné zalévání
parku. Tato akce byla pro město značně důležitá z důvodu zajištění kvalitního zpracování
pitné vody pro všechny naše občany. A konečně, a ne v neposlední řadě, blíží se den do-
končení zázemí fotbalového stadionu. Dokončují se veškeré stavební práce, zároveň pro-
bíhá, za významné pomoci našich pracovníků z technických služeb, oprava chodníků 
a oplocení kolem stadionu. Dojde také k výsadbě nových dřevin a celé by to mělo směřovat
k zahájení kolaudačního řízení v průběhu června, tak abychom se mohli společně těšit na
slavnostní otevření 6. srpna. Věřím, že toto zařízení bude sloužit veškeré veřejnosti, a nejen
sportumilovným příznivcům našeho fotbalu. Každopádně vás všechny na srpnové otevření
zvu, a věřte, že díky vedení SK Červený Kostelec je na co se těšit. 

Pokud se trochu vzdálíme od stavební tematiky, probíhají výběry nových ředitelek ma-
teřských škol Větrník a Náchodská, kdy u MŠ Větrník k výběru již došlo, a nové paní ře-
ditelce bych touto cestou chtěl popřát moc úspěchů v nové funkci a ubezpečit o podpoře
ze strany města. Dále probíhá, díky vedení MKS a za významné pomoci zastupitele p. Mě-
dílka, příprava setkání Kostelců v Kostelci, které by letos v červnu mělo probíhat právě 
v našem městě. Toto bude v probíhajících jarních měsících jistě ne jediná kulturní, spor-
tovní nebo společenská akce, jichž se budete moci v rámci města zúčastnit.

Vrátíme-li se k investičním akcím, nutno poděkovat našemu investičnímu oddělení 
v čele s p. Matyskou a samozřejmě za vydatné pomoci paní Harasevičové a Vlčkové, které
i přes značné pracovní vytížení zajišťuje průběh probíhajících investičních akcí, ať již výše
zmíněných, tak i dalších, jako např. chodník v Olešnici, vodovod – redukční ventil Boh-
dašín, nafukovací hala vč. budovy zázemí a přípojek IS pro tenisový areál, tak připravuje
nové akce, které by měly letos nebo v následujícím období začít. Jde především o úpravu
náměstí TGM, rekonstrukce ul. Letná, revitalizace Smetanových sadů nebo ideová soutěž
na centrum města, či studie Domu pro seniory. Samozřejmě se dále zpracovává změna
územního plánu nebo jednotlivé zástavbové studie. Věřte, že práce je mnoho, a proto je
jistě potřeba za tuto práci tomuto oddělení poděkovat.

A vám, občanům města, je nutno poděkovat také, mimo jiné i za třídění odpadů, ve kte-
rém jsme se dopracovali k významným zlepšením. V této souvislosti bych chtěl apelovat
na majitele psích miláčků o úklid toho, co poztrácejí při procházkách se svými majiteli.
Dále pak i za váš zájem o chod města. 

Mnohým z vás pak samozřejmě patří dík za přijetí uprchlíků z Ukrajiny, pro které je
pomoc v tuto pro ně těžkou chvíli jistě velice významná. Doufejme, že se tato těžká a po-
liticky složitá situace brzy vyřeší a dojde k ukončení válečného konfliktu, který nikomu
nic dobrého nepřináší a podepisuje se jen na utrpení civilistů. Myslím, že je potřeba v této
situaci postupovat s rozvahou, rozumem a zodpovědností a nahradit harašení zbraněmi di-
plomacií.  

Všem bez výjimky chci pak popřát krásné jaro, pevné zdraví a dobrou náladu. Užijte si
probouzení přírody a těšme se společně na slunečné a spokojené jarní dny.    

Vše hezké přeje Tomáš Prouza

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

Již takto sbírá papír a plasty v Červeném Kostelci 5600 občanů města z více než 1120
domů. Přidejte se! 

Město Červený Kostelec zdarma svým občanům tyto nádoby rozdává. V současné době jsou
k dispozici jen modré nádoby na papír, a to o objemu 120 l (112 kusů) nebo 6 kusů kontejnerů
na papír o objemu 1100 l určené k bytovým domům. Jiné nádoby město již nemá a v horizontu
minimálně dvou let již další nádoby s velkou pravděpodobností mít nebude. Děkujeme všem,
kdo si nádoby pořídili.

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 Červeného Kostelece 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!

Třiďte papír a plasty v domácnosti přímo 
do nádob před vaším domem!

Královéhradecký kraj plánuje další, tentokrát zřejmě již po-
slední výzvu "Kotlíkových dotací". Žádosti o kotlíkové dotace
budou moci zájemci podávat od konce II. čtvrtletí 2022 (před-
pokládáme od června) do konce srpna 2022.

Výzva k podání žádosti a další informace o Kotlíkových dota-
cích budou zveřejněny na úřední desce Královéhradeckého kraje.

V současné době je možnost zjistit konkrétní informace o kotlí-
kových dotacích při seminářích s pracovníky kraje. Pro občany
Červeného Kostelce se toto informační setkání koná v Náchodě ve
středu 11. 5. 2022 od 11 hodin nebo od 14 hodin v zasedací míst-
nosti městského úřadu Náchod v ulici Zámecká. Informace lze zí-

skat a další individuální konzultace budou probíhat v čase od 10
hodin do 17 hodin. 

Stejný seminář se koná také v Broumově ve středu 20. 4. 2022
ve stejných časech jako v Náchodě v prostorách konferenčního sálu
IC Broumovsko na Mírovém náměstí.

Pracovníci kraje také poskytují informace o kotlíkových dota-
cích telefonicky každý pracovní den na Krajském úřadě Králové-
hradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací. 

Více informací na www.kr-kralovehradecky.cz, infolinka:
722 960 675, e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj

Semináře týkající se "KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ"
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Nevíte kam s trávou, listím, plevelem...?
Město Červený Kostelec ve spolupráci se svozovou firmou Transport Trutnov s. r. o. provádí pravidelné svozy bioodpadů rost-
linného původu přímo z domácností. Tuto službu již řadu let využívá v Červeném Kostelci několik domácností.  Jedná o sezonní
svozy bioodpadů z domácností, které jsou prováděny svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů každou sudou středu v měsíci 
v období květen až říjen.

Dny svozů jsou v roce 2022 následující:

středa 4. května 2022
středa 18. května 2022
středa 1. června 2022
středa 15. června 2022
středa 29. června 2022

středa 13. července 2022
středa 27. července 2022
středa 10. srpna 2022
středa 24. srpna 2022
středa 7. září 2022

středa 21. září 2022
středa 5. listopadu 2022
středa 19. listopadu 2022

Svozy budou prováděny od začátku května, resp. ode dne objednání této služby do konce října 2022. Cena služby činí 703,-
Kč včetně DPH, resp. 54,- Kč za jeden svoz včetně zapůjčení speciální nádoby na bioodpad o objemu 240 l. Cena se hradí
najednou za všechny svozy podle jejich počtu ode dne objednání do konce října 2022 a hradí se přímo svozové firmě.
Nádobu bude půjčovat svozová firma, která zajistí i její dodání k vám. Nádoba bude po jejím naplnění svážena v den jejího
svozu (sudá středa) podobně jako klasické popelnice.

Do nádob na bioodpad patří:
Z domácností – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny,
odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, slupky
z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně
filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.
Ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, podestýlka,
hobliny, piliny, popel ze dřeva, slabé větvičky.

Do nádob na bioodpad nepatří:
Papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, pleny, čis-

ticí prostředky, baterie, minerální oleje, silné větve, obvazy, živo-
čišné zbytky (maso, kosti, kůže, omáčky, polévky), tetrapak, ex-
krementy zvířat, uhynulá zvířata, pytlíky z vysavače, vlna a jiné.

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat v pondělí až pátek
od 8:00 do 16:00 paní Petru Horákovou na emailové adrese
transport@mariuspedersen.cz, nebo na telefonním čísle 493
646 111.
Více informací naleznete na www.transporttrutnov.cz 

Štěpán Křeček

RADNICE INFORMUJE

Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2021
Činnost Městské policie Červený Kostelec v roce 2021 stejně jako v předešlých letech spočívala především v zabezpečování míst-
ních záležitostí veřejného pořádku. Jsou to přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel
občanského soužití, přispívání v rozsahu stanoveném příslušnými zákony k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odhalo-
vání přestupků a také upozorňování fyzických a právnických osob na porušování obecně závazných právních předpisů. 

V uplynulém roce byla činnost MP opět ovlivněna epidemiolo-
gickou situací, kdy byl kladen důraz na kontrolu dodržování no-
vých nařízení souvisejících s covidem - 19. Občané byli především
upozorňováni na povinnost dodržování nařízení a pravidel, které
se poměrně často měnily. V závažnějších případech, kdy nebyly
tyto respektovány, bylo přistoupeno k oznámení věci správnímu
orgánu, příp. byly ukládány pokuty. 

Výkon služby byl po celý rok zajišťován nepřetržitě. Schválený
personální stav byl v roce 2021 13 strážníků. V měsících červenec
až říjen byla služba zabezpečována v počtu 12 strážníků, z důvodu
ukončení pracovního poměru kolegy Hankeho k 30. 6. 2021. Per-
sonální stav se povedlo doplnit k 1. 11. 2021, kdy byl přijat kolega
Scholz, který již měl v činnosti strážníka dlouholetou praxi.

V roce 2021 eviduje Městská policie Červený Kostelec 1330
událostí, kterými se musela zabývat nebo je řešit. V tomto počtu
jsou obsažena oznámení a žádosti občanů a organizací, přestupky,

trestné činy, signály PCO a tísňových tlačítek či zjištění kamero-
vým systémem. Tento stav vypovídá o skutečnosti, že městská po-
licie je v povědomí místní veřejnosti plně zakotvena a občané se
na strážníky městské policie stále obracejí při řešení nejrůznějších
záležitostí a problémů.

Městskou policií byly v roce 2021 zjištěny 4 případy, které měly
znaky spáchání trestného činu. Tyto byly následně předány Policii
ČR k dalšímu šetření. Jednalo se např. o ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky či poškozování cizí věci.

Přestupků bylo řešeno 215. Blokovým příkazem na místě bylo
řešeno 145 přestupků, domluvou bylo řešeno 59 přestupků a 11
bylo oznámeno správním orgánům k dalšímu projednání. 

V roce 2021 nadále městská policie prováděla v souladu s veřej-
noprávní smlouvou hlídkovou činnost také na území obce Zábrodí,
kde zajišťovala veřejný pořádek na základě požadavků starosty, 
a v průběhu roku prováděla dohled v rekreačních oblastech.



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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Městská policie taktéž zajišťovala pořádek při některých akcích,
které jsou pořádané na území města Červený Kostelec, kdy se jed-
nalo především o folklórní slavnosti, závody psích spřežení, posví-
cení či masopust v Olešnici apod.

V rámci BESIP městská policie zajišťovala pravidelně ranní pře-
cházení školní mládeže na přechodech pro chodce na náměstí
TGM. Mimo to byly využívány čtyři proškolené osoby, které na
základě dohody s městem zajišťovaly bezpečný přechod především
školní mládeže na přechodech v Horním Kostelci u školy, na pře-
chodu v ul. Náchodská a Jiráskova a u pošty. Městská policie se
také účastnila usměrňování dopravy při různých akcích, u doprav-
ních nehod a nadále kontrolovala a řešila řidiče za vjezdy do míst
kam je to zakázáno, za nesprávné stání či zastavení vozidla na ko-
munikacích v rozporu s pravidly silničního provozu či za jiné do-
pravní přestupky. 

Kamerový systém
Kamerový systém se jako nástroj prevence předcházení nega-

tivních jevů osvědčil. Jeho funkčnost je zajišťována v automatic-
kém režimu. V době provozu PCO může být kamerový systém
obsluhován stálou službou MP, která na základě jednotlivých zjiš-
tění vysílá hlídku k provedení opatření, zákroku, prověření apod.
Záznamů z kamerového systému taktéž hojně využívá Policie ČR
při prošetřování trestné a přestupkové činnosti. V nedávné době byl
na náklad města zbudován přístup k městskému kamerovému sy-
stému i Polici ČR na jejich stanici v našem městě. Zvýšil se tak
preventivní dohled na dění na veřejných prostranstvích a možnost
okamžité reakce na události zjištěné kamerami.

Tísňová tlačítka
V roce 2021 nadále pokračoval ve spolupráci s Oblastní charitou

Červený Kostelec projekt „tísňových tlačítek“, které slouží k oka-
mžitému vyrozumění městské policie a pečovatelské služby o kri-

zové situaci občana. Díky tomuto projektu si mohou pomocí tís-
ňového tlačítka vyžádat pomoc všichni obyvatelé (senioři) v pečo-
vatelských domech U Jakuba a v Nerudově ulici a také senioři ve
svých domovech na katastru města, kteří je vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejvíce potřebují. Městská policie tuto službu
zajišťuje v době provozu PCO, tj. všední dny 18–6 hod., soboty,
neděle, svátky nepřetržitě. Ve zbylé době tuto službu zajišťuje pe-
čovatelská služba, která v případě potřeby využívá i sloužící hlídku.
Signál, který je pomocí tohoto zařízení vyslán v době provozu
PCO, vyhodnocuje stálá služba MP prostřednictvím pultu centrální
ochrany. Ve většině případů je vysílána hlídka, která na místě dle
situace provádí různé neodkladné úkony (okamžité přivolání lékaře
při zdravotních potížích, pomoc vstát, když osoba upadne, přivolání
pečovatelky aj.). Pomocí této služby městská policie také hlídá pro-
vozní stav tlačítka (výpadek el. proudu, poruchu akumulátoru) tak,
aby byla zajištěna jeho bezvadná nepřetržitá funkčnost.

Pult centrální ochrany
Městská policie v roce 2021 přijala na PCO (pult centrální

ochrany) 190 signálů o možném narušení objektů. Všechny signály
se však ukázaly jako „plané“, způsobené vadou techniky, popř. chy-
bou obsluhy. Z výše uvedeného vyplývá, že díky PCO je páchání
trestné činnosti na připojených objektech za uplynulý rok nulové 
a PCO tudíž významnou měrou přispívá k bezpečnosti a prevenci
kriminality na území města.

Shrnutí
Z pohledu městské policie je bezpečnost ve městě na velice

dobré úrovni a nedosahuje závažných, déletrvajících problémů.
Vzniklé negativní situace jsou v rámci zákonných oprávnění a mož-
ností řešeny a je snahou městské policie těmto situacím dále před-
cházet, především preventivní činností.

Vypracoval: Michal Škoda,  velitel městské policie

Okénko místostarosty Červeného Kostelce
Díky pomoci mnoha našich občanů našlo útočiště před válkou

v našem městě již téměř 160 uprchlíků. VŠEM BYCH VÁM
CHTĚL MOC PODĚKOVAT! Tím, že nás, kteří pomáháme, je
mnoho, jsme dokázali pomoci více lidem najednou. Jedná se od
materiální a finanční pomoci přes pomoc s umístěním dětí ve škol-
ských zařízeních, pozvání k volnočasovým aktivitám, pomoc s hle-

dáním zaměstnání až k poskytnutí ubytování. Moc si toho vážím,
a ještě jednou vyslovuji velké poděkování. Koordinátorem za
město Červený Kostelec je Michal Tošovský, vedoucí sociálního
odboru: e-mail: tosovsky@mestock.cz, tel. 491467517, který shro-
mažďuje jak nabídky pomoci, tak prosby o pomoc.

Jiří Regner, váš místostarosta

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.

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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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: 724 052 908, administrativa: 491 422 373,
e-mail: prodej@krakorka.cz

Am Gnol s.r.o.
přijme řidiče autobusu na závodní linkovou dopravu Č. Kostelec -
Kvasiny. Nástup je možný od začátku června 2022. Mzda je sta-
novena na 35 000 Kč. V případě zájmu zavolejte prosím na kon-
taktní telefonní číslo +420 725 117 197.
Am Gnol s.r.o., Na obci 337, Předměřice nad Labem, 503 02

Doručovatel novin
Roznos je PO – SO na dvě až tři hodiny ráno. Nejpozději do 7:30
hodin máte hotovo. Brigáda na DPP/DPČ. Více informací na tele-
fonním čísle 725 961 603 nebo na emailu kariera@pns.cz.

ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 
přijme učitele na 2. stupeň s aprobací český jazyk, občanská vý-
chova, hudební výchova na úvazek 1,00. Podmínkou je ukončené
nebo probíhající magisterské studium, nejlépe v oboru. Nabízíme
velmi vstřícný a přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí.
Nástup možný od 1. září 2022. CV prosím zašlete na emailovou
adresu jiri.olejak@zsvhejny.cz,, nebo nás kontaktujte na telefon-
ním čísle 724 204 401.
ZŠ V. Hejny, Komenského 540, 549 41 Červený Kostelec

Provozní doba: květen
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. 

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

Děkujeme vám, že jej využíváte. Zá-
kladní informace o sběrném dvoře
odpadů je možné zjistit na interne-
tových stránkách města nebo u ob-
sluhy sběrného dvora.

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: květen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod.
7. 5. a 8. 5. - MUDr. Jiří Sedláček, Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926
14. 5. a 15. 5. - MUDr. Ladislav Růžička ml., Masarykova 30, Broumov, 603 479 132
21. 5. a 22. 5. - MUDr. Jana Šnajdrová, Náchodská 548, Velké Poříčí, 777 905 047
28. 5.a 29. 5. - MUDr. Lukáš Neoral, 17. listopadu 291, Police nad Metují, 602 333 427

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: květen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
7. 5. a 8. 5. - MUDr. Petr Juran, Komenského 10, Nové Město nad Metují, 491 472 721
14. 5. a 15. 5. - MDDr. Anna Just, Komenského 72, Nové Město nad Metují, 491 472 946
21. 5. a 22. 5. - MUDr. R. Sedláčková, MSc., Kostelecká 1204, Náchod 491 426 926
28. 5.a 29. 5. - MUDr. Petr Kalfus, Česká 50, Jaroměř, 704 544 075

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Notářka

Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci (náměstí T. G. Masaryka 120, 549
41, Červený Kostelec) 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
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

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

Stejně jako je nyní jaro v plném proudu a příroda se odívá do
rozmanitých barev, i v knihovně pro vás máme připravenu pe-
strou paletu pomyslných květů knižních novinek, kulturních
akcí a besed. 

Předně chceme pozvat všechny čtenáře, aby neváhali a půjčili
si u nás knížky jak nominované, tak i oceněné v prestižní literární
anketě Magnesia Litera. Máme pro vás připraveny téměř všechny. 

V měsíci květnu chceme v knihovně připomenout aktuální vý-
ročí 160 let od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Ve spolupráci

s Národní knihovnou jsme připravili v podkroví knihovny velmi
zajímavou výstavu o této naší paní spisovatelce. 

Dále jsme se rozhodli, že podpoříme letošní ročník Dne proti
rakovině a po celý květen bude možné v knihovně přispět na pre-
venci a léčbu rakoviny a za to získat kvítek měsíčku lékařského.

A jelikož je venku již krásně a naše zahrada je v plném rozpuku,
zveme vás vždy v otevírací době knihovny k její návštěvě a pose-
zení v klidném a příjemném prostředí.

Vaši knihovníci

Výstavy 

Božena Němcová: Osobnost – dílo – mýtus 

Od druhé poloviny května v podkroví knihovny B. Kafky
Výstava představuje Němcovou ve vzájemném napětí známých biografických re-
álií, literárního díla a jeho pozdějšího fungování v české kultuře i ohlasu ve světě.
Zaslouží si ještě dnes čtenářskou pozornost Babička, nebo spíše některá méně
známá díla? V jaké vztahu k nim stojí spisovatelčiny životní osudy, jak je nedávno
připomenul seriál České televize? Lišilo se nějak přijetí Němcové v Česku a jako
nejpřekládanější české autorky ve světě? Na podobné otázky hledá výstava od-
povědi, především si však klade za cíl nově zpřístupnit Boženu Němcovou jako
národní symbol i evropskou autorku dnešním čtenářům.
Výstavu k výročí úmrtí Boženy Němcové připravily Ústav pro českou literaturu
a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Památník národního písemnictví 
a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Květen v knihovně Břetislava Kafky
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Klub Pohoda 
Božena Němcová inspirací pro umění 
Pondělí 2. května 2022 od 16:00
Povídání dr. Jiřího Uhlíře o jeho nové knize, ve které shrnuje, jakými různými
způsoby inspirovala Božena Němcová další spisovatele, básníky, malíře, sochaře,
hudebníky, či filmaře od 19. století do současnosti. Knihu bude možné při besedě
zakoupit.

Podkarpatská Rus a její obyvatelé 
Pondělí 9. května 2022 od 16:00 
Beseda o bývalém nejvýchodnějším cípu někdejšího Československa, který jen
zdánlivě leží na periferii evropských dějin. Více o této krásné zemi a lidech, kteří
zde žijí, poví Dagmar Brázdová. 

Montenegro – Černá Hora 
Pondělí 16. května 2022 od 16:00
Cestopisná přednáška Zdeňka Nývlta o malé, ale pozoruhodné a krásami oplýva-
jící balkánské zemi. 

Zvládej překážky. Příběh onkologické pacientky 
Pondělí 23. května 2022 od 16:00
Povídání paní Dany Černé o jejím boji se zákeřnou nemocí, o tom, co ji přimělo
nerezignovat a naopak s chorobou svést tvrdý zápas, který po překonání mnoha
peripetií má vítězný konec. Své zážitky z léčby sepsala a následně knižně vydala.
Tuto její publikaci bude možné si při besedě prohlédnout a také zakoupit.

Povídání v Pohodě 
Pondělí 30. května 2022 od 16:00
Neformální posezení nejen pro členy klubu Pohoda.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Oddělení pro děti a mládež

Bookstart

Bookstart, to je mezinárodní projekt na podporu dětské (před)čtenářské gramot-
nosti, u nás také znám pod názvem S knížkou do života.Víkendová setkání v Kni-
hovně Břetislava Kafky jsou určena pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče.

Třetí (a před letními prázdninami poslední) Bookstart se koná v sobotu 7. 5.
od 9:30. Přihlašovací formulář naleznete na stránkách knihovny. Zváni jste
všichni, kdo si s dětmi chcete užít zábavu nejen s knihami, i kdyby to v rámci
Bookstartu mělo být poprvé. Těšíme se na vás.

Besedy pro veřejnost 

Věc společná, aneb Rzeczpospolita. Neklidné dějiny východní Evropy 
19. května od 17:00 v podkroví knihovny
Přednáška PhDr. Jana Květiny, Ph.D. z Historického ústavu FF UHK o vzniku 
a vývoji Polsko-litevské unie a jejich konfliktech s rozpínající se ruskou říší v ob-
dobí 16. až 18. století. Dějiny východní Evropy jsou oblastí, jíž jsme doposud vě-
novali jen malou pozornost, což se projevuje nyní, kdy se snažíme hlouběji poznat
příčiny války a napětí v tomto regionu. Touto přednáškou chceme onen dluh čás-
tečně odmazat. Vstupné 40 Kč.
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Snažila se jim poradit, jaký postoj mají mít, když na ně přijde
špatná nálada spojená s bolestí nebo přijdou na každého kříže či
těžkosti. Právě v této chvíli je důležitá naděje a střelná modlitba 
a důvěra, že každý kříž jednou skončí. Toto příjemné posezení jsme
obohatili i ukázkou předení vlny na kolovrátku a jejím zpracová-
ním, což nám přiblížila paní Bůžková z Malých Svatoňovic. Senioři
si zavzpomínali na dětství, když ovečky patřily k běžnému životu,
kdy kolovrátek předl v téměř každé domácnosti, kdy pečení ma-
zanců i beránků patřilo k velikonočním svátkům. Nechyběla ani
ukázka pletení pomlázky. Na závěr si senioři mohli vyrobit veliko-
noční výzdobu, kterou obohatili svoji domácnost. Děkujeme také
manželům Švehlovým (vedoucí kuchyně v hospici) i jejich kuchař-
kám, kteří upekli všem našim klientům, včetně terénu, výborné ji-
dáše. Děkujeme všem pečovatelkám za velikonoční výzdobu, která
konkuruje některým výstavám a vytváří tak teplo domova v pečo-

vatelských domech. Děkujeme zároveň místnímu p. faráři P. Brhe-
lovi a p. kaplanovi za velikonoční přáníčka a povzbudivá slova.

Před Velikonocemi se naše pečovatelky vydaly se seniory na ve-
likonoční výstavu do Malých Svatoňovic. Po cestě jsme se v Jívce
pokochali bílými palouky bledulek. Děkujeme také manželům Kaf-
kovým, kteří nás pozvali na jejich chaloupku, kde jsme obdivovali
jarní kytičky a světničku, která připomíná dávnou dobu prostých
starých chaloupek. Jarní sluníčko nám svítilo, bylo to pro všechny
pohlazení po duši. „Nikdy jsem si nemyslela, že prožiji takto pří-
jemné stáří, plné lásky a naděje,“ těmito slovy jedné naší klientky
končil náš předvelikonoční den. To je milá odměna všem pečova-
telkám. To nejkrásnější nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky a obo-
hacující vteřiny. Mnoho příjemných chvil přejeme i vám.

Bc. Lenka Vlčková – vedoucí peč. služby

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

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.

Háčko - Centrum volného času

Pečovatelská služba

Jak prožili Velikonoce senioři
v pečovatelském domě?
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky v roce. Proto jsme se snažili našim seniorům tyto svátky přiblížit a pomoci
jim tu velikonoční radost naučit vnášet do všedních dnů. O tomto tématu jsme uspořádali besedu s naším hostem paní
Vernerovou z Machova, která jim vyprávěla své obohacující příběhy a zkušenosti s touto radostí a nadějí.
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Měsíc květen už ze svého názvu dává tušit, že v této době vše
kolem nás kvete. I v denním stacionáři chceme, aby všechno
kvetlo. Nejenže ozdobíme okna vily muškáty jako každý rok,
ale díky darům okolních firem a umu zručného řemeslníka
jsme pro naše klienty mohli vyrobit tzv. zvýšený záhon. 

Tento netradiční záhon dává možnost i hůře se pohybujícím kli-
entům znovu si připomenout kouzlo pěstování zeleniny či květin.
Velké dík tedy patří firmám Tesmen, Entáze, Melichar a panu Špu-
lákovi. Díky umístění zvýšeného záhonu v zahradě vily se můžete
i vy potěšit pěstitelskými úspěchy našich klientů.

I když jarní počasí láká spíš k procházkám v přírodě, kolektiv
pečovatelek připravuje na měsíc květen pro širokou veřejnost další
přednášky a besedy. Dne 5. května do denního stacionáře zavítá
autorka knihy Zvládej překážky s podtitulem Příběh onkologické

pacientky, Dana Černá. Jako druhá beseda bude promítání fotogra-
fií a povídání s Janou Kejzlarovou a Oldou Nermutěm s názvem
Zrnka ze svatojakubské cesty, která proběhne 26. května. Obě před-
nášky začínají v 10:00 hod.

Dne 14. května si připomínáme 131 let od narození Břetislava
Kafky. U této příležitosti se ve dnech 12. a 13. května otevřou dveře
Kafkovy vily. Široká veřejnost se tak bude moci znovu seznámit
jak se zrekonstruovanou vilou, tak i se službou denní stacionář, kte-
rou zde Oblastní charita Červený Kostelec provozuje. Po oba dny
bude vila přístupná od 9:00 do 18:00.

Nezapomínáme ani na rodinné pečující a jejich blízké, kteří po-
třebují poradit v jejich nelehké životní situaci. Proto jsme se roz-
hodli uspořádat Den pro pečující. V tento den si můžete neformálně
popovídat a podělit se o své zkušenosti při péči o osobu blízkou  
s lidmi, kteří nesou stejné životní břímě. Na tomto setkání se mů-
žete dozvědět, jaké existují sociální služby, které vám pomohou
zvládnout tuto péči, případně poradíme, zda dostatečně využíváte
finanční příspěvky, které poskytuje stát. Rádi vás přivítáme při ne-
formálním setkání dne 10. května od 10:00 do 11:00 a 11. května
od 15:00 do 16:00 v denním stacionáři (bývalá Kafkova vila) na
adrese Koubovka 716. 

Veškeré informace o dění v denním stacionáři můžete získat ve
vývěskách na náměstí vedle elektra Juránek a nebo ve vývěsce u
budovy denního stacionáře. Stejně tak i na FB stránkách Oblastní
charity ČK a webu www.cervenykostelec.charita.cz.

Za kolektiv denního stacionáře Richard Bergmann

Činnost denního stacionáře v květnu
Denní stacionář

Sokolská jednota byla založena v Červeném Kostelci 29. září
1884. O stavbě sokolovny se dlouho diskutovalo, ale nakonec
se k vlastní stavbě přikročilo až 25. května 1930, kdy proběhlo
slavnostní položení základního kamene, poté, co stavební odbor
jednoty schválil plány místního stavitele Františka Holého.

Sokolovna měla být vystavěna v městské části Chrby, kde spo-
lečně s Divadlem J. K. Tyla a budovou základní školy měla tvořit
tzv. „kulturní koutek města“. V těchto místech původně žádná zá-
stavba nebyla, a tak pohledem na staré fotografie, např. z roku 1899
v době konání krajinské výstavy, vidíme pouze holé pláně, na jedné
straně lemované hřbitovní zdí. Na stavbu sokolovny bylo potřeba
získat značné finance. Proto byla uspořádá sbírka mezi obyvateli 
a zároveň byly vydány peněžní úpisy. 

Sokolovna měla poskytnout nejen prostory pro provoz jednoty,
ale zahrnovala i řadu zařízení, jež měla sloužit široké veřejnosti.

Co však víme o architektovi Františku Holém? Byl znám jako zed-
nický mistr a stavební podnikatel v Červeném Kostelci, který vlast-
nil pískovcový lom ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Holý se při
návrhu stavby sokolovny držel funkcionalistické tradice, jež se na-
venek na fasádě projevuje v uplatnění vysokých továrních oken 
a předsazené vysoké schodišťové věže. Bystré oko však postřehne
také několik malých historizujících a folklorních prvků, mezi nimiž
dominují zejména „geometrizující“ kapky pod korunní římsou (tzv.
guttae – malá vodoodpudivá projekce ve tvaru kužele používaná 
v horní části architektury dórského řádu v klasické architektuře),
dále uplatnění valbové střechy či dokonce dekorování klasicistního
západního průčelí sloupky s kamennými sférami, typické přede-
vším pro 19. století. Součástí budovy pak byla restaurace a veřejné
lázně. V rozsáhlém objektu byly dále vyprojektovány dvě tělo-
cvičny, několik ubytovacích pokojů, jídelna a přednášková míst-
nost. V tělocvičně se dodnes konají plesy a taneční zábavy. V druhé
polovině 20. století se zde hrávalo i kino. 

Na budově sokolovny nalezneme pamětní desku se jménem če-
skoslovenského legionáře Hynka Luňáka. Ten se narodil 16. listo-
padu 1894 v Červeném Kostelci, ale později se s rodiči přestěhoval
do Hronova. Krátce před vypuknutím první světové války odjel za
svým bratrem Josefem do Varšavy. Jakmile vypukla válka, vstoupil
do Československé družiny, s níž se zúčastnil řady těžkých bojů,
např. u Tarnova či Sanu. Jako rozvědčík podstupoval velké riziko.
Jedna z akcí se mu tehdy stala osudnou. Při střetu u Nové Vsi pod
Lublinem byl u řeky Gorin 18. června 1915 zabit.

Za Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec připravil 
Richard Švanda

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

Z muzejního depozitáře: O stavbě sokolovny v Červeném Kostelci
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VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

Co se událo…
V průběhu měsíce dubna jsme realizovali poslední besedu z jarního cyklu regionál-
ních besed. Zároveň byla mimořádně realizována beseda na téma Ukrajiny, reagující
na současné neblahé události v této zemi.

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast na besedách a především jejich aktivní
přístup k těmto besedám. Nyní je před námi období kompletace výstav pro letní období 
a zejména pak příprava regionálních besed pro podzimní cyklus besed. Zatím se nám ve-
lice osvědčilo pořádání besed v rámci nového zrekonstruovaného malého sálu Divadla 
J. K. Tyla. Besedy jsme se rozhodli také natáčet a pořizovat z nich zvukový a obrazový
záznam. Dosud natočené besedy jsou ke zhlédnutí na našich webových stránkách.

V průběhu velikonočních svátků jsme také realizovali velikonoční výstavu s kraslicemi,
kroji a krojovými panenkami ze sbírky paní Anny Rusové. I touto cestou bychom jí chtěli
poděkovat za zapůjčení exponátů a obětavou přípravu výstavy. Stejně tak všem, kteří se
na této výstavě podíleli a pomáhali paní Rusové dotvořit výstavu do finální podoby.

Co chystáme na léto

Obchody, živnosti a další aktivity 
v Červeném Kostelci

Na letní období připravujeme dvě základní výstavy. Ta první, jejíž umístění je plá-
nováno do Domku Boženy Němcové, se bude věnovat historii sokolského hnutí na
Červenokostelecku. 

Chceme si tak připomenout i takové okamžiky, jako byla výstavba sokolovny v Červe-
ném 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 Kos-
telců v Kostelci (18. 6. 2022), kde bychom formou expozice ve výstavní síni rádi seznámili
návštěvníky s historií této obdivuhodné aktivity Kostelců.

Jak jsme avizovali i v našem článku v minulém zpravodaji, chceme zkompletovat sa-
mostatnou publikaci, která bude mapovat staré obchůdky, živnosti, obchody a nej-
různější zaniklé provozovny na území Červeného Kostelce. 

Hodně podkladů čerpáme z našeho muzejního depozitáře. Nicméně budeme rádi za ja-
koukoliv pomoc s dohledáním dalších zajímavých míst. Proto pokud znáte nebo víte o ně-
jaké živnosti či prodejně, o jejím historickém umístění v Červeném Kostelci, kontaktujte
nás a rádi tuto historii zaznamenáme. Pokud k tomu budete navíc mít ještě historické fo-
tografie, kopie starých dokumentů, hlavičkových papírů či jiné korespondence, tak ještě
lépe. Předem děkujeme za ochotu se s námi o tyto informace či materiály podělit.

Zároveň chceme vyslyšet mnohé žádosti a připravit další publikaci složenou z fotografií
zachycujících historii i současnost našeho města. I tady neustále procházíme různé foto-
grafie a staré pohledy města a hledáme zajímavé kouty města k prezentaci. Pokud i v této
oblasti vlastníte zajímavé fotografie, pohledy města či připomínky zajímavých míst ve
městě, uvítáme vaši pomoc. Proto pokud nějaké zajímavé materiály 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. Materiály můžete přinést do Informačního centra
v Havlíčkově ulici č.p. 654 a domluvíme se na dalším postupu.

Obchody, živnosti a další aktivity v Červeném Kostelci
Informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách

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

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

Zprávičky z Vlastivědného spolku
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

V květnu u nás vrcholí jaro. Bývá to doba radosti a plánů na
léto. Ale místo těšení se na jarní a letní radovánky k nám nyní
doléhá velká tragedie odehrávající se už 3. měsíc v Ukrajině!
24. února 2022 jsme se dozvěděli o agresi RUSKA – pod vede-
ním V. Putina – které bez oprávněného důvodu napadlo Ukra-
jinu.

Mnozí naši starší spoluobčané si přitom ještě vzpomínají, jaké
utrpení prožívali v letech 1939 až 1945. Dovedou si proto předsta-
vit hrůzy, které zažívají Ukrajinci při náletech a ostřelování své
země. Ti mladší si zase vzpomenou na 21. srpen 1968, kdy bylo
Československo okupováno soustátím Varšavské smlouvy pod ve-
dením L. Brežněva. Ostatně obrázky ze zničených měst Ukrajiny
v TV nás přesvědčují, jakou tragedii musí každý den zažívat oby-
vatelé těch měst a vesnic – ať jsou právě kdekoliv. 

Dovolte mi proto prosím osobní vzpomínku na mé putování do
nejzápadnější části Ukrajiny, Podkarpatské Rusi, kde žijí moji přá-
telé, mírumilovní a ochotní lidé. Spolu s Ukrajinci jsou tu doma
Rusíni (nejsou to Rusové). Nyní tu ale žijí i ti, kteří utekli z různých

částí napadené a poničené Ukrajiny. 
Nejvíce vzpomínám na pobyty v Koločavě, ve vesnici pod Po-

loninou Ťapeš, kde jsme s přáteli poprvé pobývali v r. 2013. Uby-
tovali jsme se v malém penzionu, bývalé četnické stanici z doby
první Československé republiky. Majitelka, Natálie Tumarec a její
rodina, se stali našimi průvodci po Koločavě i po okolních horách
(poloninách). Poznávali jsme kraj Nikoly Šuhaje, vystoupali jsme
na vrcholky blízkých polonin a rozhlíželi jsme se do daleka na lesy
a z nich vystupující vrcholy dalších polonin. Vařili nám místní tra-
diční jídla a chutnala nám náramně! Kulturní tradice jsme poznali
při sledování místního folklorního festivalu, na němž se představili
tanečníci i zpěváci v tradičních krojích z celé Podkarpatské Rusi.
Z okna mého pokojíku jsem se každé ráno těšila na východ slunce
zpoza nejvyšší místní hory (Strymba – 1617 m. n. m.). Večery byly
také krásné. Paní Natálie umí krásně zpívat ukrajinské i české
písně. Často jsme si s ní po večeři zazpívali i my.

V této těžké době vzpomínám na Natálku a její rodinu stále, ale
doufám, že se k nim a do jiných zajímavých míst v Ukrajině zase
podívám. Věřím, že pojedu do svobodné země.

Jsem ráda, že jsem se do Koločavy dovolala i v prvních dnech
ruské agrese a všichni členové rodiny se mi ozvali živí a zdraví!
Doufám, že to tak zůstane i po ukončení bojů! Ubytovali právě své
příbuzné z Charkova, kteří měli to štěstí, že odjeli těsně před opa-
kovanými nálety. 

Proto jsem moc ráda, za všechny mírumilovné lidi (dospělé 
i děti), ať Ukrajincům pomáhají kdekoliv! Jsem také ráda, že se
Ukrajinci brání a bojují za svobodu své země a nevzdávají se té zlé
ruské přesile! Jsem šťastná, že se naše česká společnost (rodiče 
i děti) postavila v této situaci na správnou stranu. A že těmi penězi
a věcmi z různých sbírek lidé řekli jasné NE agresi!

D. Brázdová

Osudy mých přátel v Ukrajině mi nejsou lhostejné

Připravujeme nový turistický časopis „Léto v Kladském pomezí“

Každoročně touto dobou se příznivci Kladského pomezí, místní
obyvatelé i turisté, těší na nové vydání letních novin Kladské
pomezí. V letošním jubilejním roce, kdy naše organizace slaví
již 25 let své existence, chystáme zásadní změnu. Po 13 letech
se noviny promění v turistický časopis s názvem „Léto v Klad-
ském pomezí“. Jaké tato změna přinese novinky a co zajíma-
vého se v něm dočtete? 

Kompaktní formát A4, tisk na křídovém papíře, jiný vizuál 
a zcela nové logo Kladského pomezí - to vše vás upoutá hned při
prvním pohledu na časopis. Jeho obsah bude nabitý turistickými
novinkami a tipy na výlety po našem regionu, stejně jako tomu

bylo v předchozích letech. Rozdílem bude atraktivnější vzhled –
kratší články budou doplněny většími fotkami a přibude k nim také
praktický informační box s kontakty. Dočtete se například o zno-
vuotevření pevnosti Dobrošov po rozsáhlé rekonstrukci, o 160. vý-
ročí od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové, o zpřístupnění 
a oživení „Čapkova mlýna“ v Hronově, o největším krajinném
prvku našeho regionu, kterým je vodní nádrž Rozkoš, a o mnohém
dalším. 

Nově jsme se zeptali několika fotografů a influencerů, jaká
místa Kladského pomezí doporučují navštívit. Nabídneme také dva
zajímavé rozhovory. V prvním jsme vyzpovídali manžele Venclá-
kovy z Náchoda, jejichž voňavá ručně vyráběná mýdla 
a koupelové soli se pyšní označením Regionální produkt Kladské
pomezí. Druhý rozhovor představí práci a poslání Pavla Rysa – ře-
ditele Hotelu U Beránka, který je výkladní skříní města Náchod.
Naprostou novinkou bude rubrika „Festival zážitků“ s tipy na letní
zážitkové aktivity v Kladském pomezí. Nebude chybět tradiční pře-
hled kulturních akcí, letních kin či praktická dvoustránková cyklo-
mapa regionu umístěná uprostřed časopisu, aby si ji čtenáři mohli
v případě potřeby snadno vytrhnout. 

Nový letní časopis vyjde na sklonku května a bude k dostání
zdarma ve všech informačních centrech regionu, ale také v online
podobě na našem webu  www.kladskepomezi.cz. Těšte se.

Kladské pomezí o.p.s.

KLADSKÉ POMEZÍ
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ROZHOVOR

Mohla byste se čtenářům Červenokoste-
leckého zpravodaje představit?
Jmenuji se Dana Černá, pocházím z Červe-
ného Kostelce a jsem téměř dva roky onko-
logickou pacientkou. 

V průběhu života přišla jedna zásadní
změna, která vám obrátila život naruby.
V roce 2020 vám byla diagnostikovaná
rakovina prsu. Jak jste poprvé zareago-
vala na toto sdělení a co jste v tu chvíli
prožívala?
Svou reakci doslova popisuji v knížce Zvlá-
dej překážky. Nejhorší moment přišel, když
mi paní doktorka řekla, že se nejspíše jedná
o zhoubný nádor. V tu chvíli jsem musela
přijmout, že to bude vážné. Když jsem poté
vyšla z nemocnice, zhoupnul se se mnou
celý svět. První myšlenka byla: Tak holka
máš to spočítaný. Co se týče důchodu a po-
dobných věcí, už si nemusíš dělat starosti.
V tu chvíli jsem hlavně prožívala velký
pocit bezmoci. 

V průběhu léčby tento pocit bezmoci pře-
trvával?
Když jsem přišla na první sezení na onko-
logii, měla jsem rozhovor s paní doktorkou.
Ta mi vysvětlila všechny podrobnosti
ohledně mé léčby. Díky ní jsem pochopila,
že to pro mě nemusí být konečná stanice.
Řekla bych, že tím se i zlepšilo mé smyšlení
o dané situaci. Největší problémem ze za-

čátku byla dezorientace ze všech informací,
které se ke mně dostávaly. I to byl jeden z
důvodů k sepsání knihy. Chtěla jsem ukázat
problematiku této nemoci z pohledu paci-
enta i širší veřejnosti. 

Jak vážný váš stav byl a jak probíhal ná-
sledný postup léčby?
Podle prvního vyšetření mi bylo zjištěno, že
nádor byl poměrně velký a podle tvaru
zhoubný. Následovala tzv. biopsie (ode-
brání vzorku z postižené tkáně) a ta po-
tvrdila výsledky z prvního vyšetření. Stav
byl tedy poměrně dost vážný. Následně
jsem podstoupila chemoterapii, aby se
nádor zastavil v růstu a pokud možno se
zmenšil. Chemoterapie zabrala podle plánu
a následně mě už čekalo jenom vyoperování
nádoru. 

Kdy přišlo rozhodnutí, že napíšete knihu?
Napsání knihy předcházelo zveřejnění
mého článku Onkologická léčba očima pa-
cienta, který umístila na své webové stránky
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. v loňském
roce. Kniha je vlastně rozšířením a pokra-
čováním tohoto článku, kde se snažím při-
blížit své osobní postřehy a zkušenosti
obohacené o fotografie z doby léčby a
články z výprav za studánkami z období
leden až září 2021, které mi pomáhaly v těž-
kých okamžicích po stránce psychické i fy-
zické.

Kde se dá kniha Zvládej překážky koupit?
Knihu můžete například koupit v Knihku-
pectví Horová na ulici Palackého 26, Ná-
chod, anebo v Infocentru na ulici Havličkova
654, Červený Kostelec. 

Chtěla byste někomu poděkovat?
Chci poděkovat všem, kteří se o mě v době
zdlouhavé léčby starali a poskytli mi skvě-
lou péči, v náchodské nemocnici, kde celý
proces léčby proběhl mimo ozařování, jež
proběhlo v Hradci Králové, a i zde si za-
slouží poděkování. Dále chci poděkovat mé
ošetřující paní doktorce na onkologickém
oddělení, která mě inspirovala svojí zálibou
v hledání studánek a pramenů. Díky této
paní doktorce jsem objevila svůj zdroj ener-
gie tolik potřebný v dané situaci. Tato paní
doktorka mě i podpořila při úmyslu napsání
prvotního článku a tím mi dodala odvahu 
a impuls k napsání knížky. Za to jí právem
patří velký dík.Chci poděkovat i všem hod-
ným lidem, kteří mi pomohli s přípravou
knihy a jejím vydáním. Mezi ně patří přede-
vším skvělá parta lidí v tiskárně Losenický
v Novém Městě nad Metují. Díky Honzovi
Kordinovi za ilustraci obálky knihy, která
naprosto vystihuje poselství ukryté v ob-
sahu knihy, jímž je úžasná uzdravující síla
přírody.Samozřejmě můj dík patří i redakci
Červenokosteleckého zpravodaje za věno-
vaný prostor k prezentaci mé knihy. Všem
vám moc děkuji !!!

Dana Černá
Červenokostelecká rodačka Dana Černá vydala svou
první knihu s názvem Zvládej překážky. Popisuje v ní
celý průběh její onkologické léčby. Kniha také obsahuje
články z výprav za studánkami a prameny, které pod-
nikala v době léčby. Tyto toulky jí v těžkých chvílích do-
dávaly tolik potřebnou energii a sílu. 



13ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2022

ROZHOVOR

Mohla byste popsat vaše dětství a pod-
mínky, v jakých jste vyrůstala? 
Já jsem jako dítě žila s rodiči a sourozenci
na Kvíčale.  Toto místo mám hluboko za-
kořeněné v sobě a velmi ráda na něj vzpo-
mínám. Dřív se žilo odlišným způsobem. 
V té době nebyla žádná elektrika a ani
žádná auta. Vše vypadalo jako z obrázků
Josefa Lady. Každá chaloupka měla své
hospodářství, o které se starala celá rodina.
Ani my jsme nebyli výjimkou. Součástí
skoro každé domácnosti byla hospodářská
zvířátka jako králíčci, kravičky, kozy apod.
Já a sourozenci jsme museli chodit sbírat
klasy, abychom mohli nakrmit svá zvířátka.
Neznali jsme žádné bruslení a jiné volnoča-
sové aktivity. Byl to celkově jiný život. 

Vzpomínáte na své úplné začátky a první
zkušenosti se zdobením kraslic?
Samozřejmě. Mé první setkání s tímto obo-
rem doprovázel pocit štěstí a euforie. Já
jsem se do toho úplně zamilovala. Nejdříve
jsem se věnovala zdobení jen jako své zá-
libě, ale později jsem se zúčastnila soutěže
v Oblastním muzeu v Gottwaldově a získala
čestné uznání. Tímto jsem se dostala do
kraslicového světa a byla vyzvána, abych
připravila žáky k celostátní soutěži dětí 
a mládeže O nejkrásnější kraslici. Hned 
v první ročníku se moje žačky umístily na
krásném druhém a třetím místě. Tímto i za-
čala doba mého vyučování v zájmovém

kraslicovém kroužku. Od roku 1979 se děv-
čata a někdy i chlapci scházeli vždy v pátek
odpoledne v hudební škole, kde nám posky-
tovali volnou učebnu. Později jsme se schá-
zeli v místní sokolovně. Dětičky, které jsem
v průběhu let vyučovala, se pravidelně
zúčastňovaly celostátních soutěží, kde zí-
skaly mnohá ocenění.

Když se posuneme od úplných začátků,
dostáváme se do doby, kdy vaše jméno
bylo spojeno se zdobením kraslic a stala
jste se doslova legendou oboru. Můžete
nám popsat tuto dobu? 
Velice ráda.  Bylo to skutečně hezké období.
O starobylých řemeslech se začalo psát v no-
vinách a celkově vzrostl o téma zájem.
Všechny články z novin, fotografie z akcí 
a upomínkové předměty jsem si poctivě
schovávala. Ale umíte si představit, jaké
množství to za těch 40 let je. Naštěstí mám
vše seřazené a uložené v deskách a díky
tomu tyto materiály mohou sloužit i pro další
generace.  Když se vrátím zpět k otázce, 
o moje kraslice například požádalo i Náro-
dopisné muzeum v Praze, v Brně, Hradci
Králové a ve Strážnici. To beru jako veliký
úspěch a jsem za to velmi ráda.V neposlední
řadě bych chtěla ještě zmínit i nádherné vý-
stavy v zahraničí, kde jsem měla možnost
předvádět svou práci. Díky zdobení jsem
mohla navštivit například Německo, Dán-
sko či Švýcarsko.

Jak probíhá příprava a následná kom-
pletace takové kraslice?
Nejdříve si samozřejmě musím obstarat ma-
teriál. Slámu je nejlepší sbírat v době, kdy
obilí dozrává. Přezrálá sláma je často skvr-
nitá. Na zdobení kraslic se nejlépe hodí ječ-
men. Nejenže se nejlépe zpracovává, ale 
v momentě odloupnutí vrchní slupky bych
přirovnala jeho zbarvení ke stříbru. To je
něco tak krásného. Následně pokračuje pro-
ces přípravy slámy a zdobení pomocí
špendlíkové hlavičky na předem nabarvená
vejce. Na jednom vajíčku se nachází zhruba
800 až 1000 dílků slámy. Kompletace tako-
vého klasického vejce trvá obvykle jeden
den. Ve své sbírce mám také pštrosí vejce,
které je samozřejmě díky velikosti o mnoho
pracnější a detailnější. Tam se už nachází
kolem 5000 dílků slámy a celková práce za-
bere zhruba jeden týden. 

Chtěla byste něco vzkázat čtenářům Čer-
venokosteleckého zpravodaje? 
Chtěla bych poděkovat všem návštěvníkům
velikonoční výstavy v Červeném Kostelci.
Jsem velmi ráda, že jsme se po dvou letech
mohli osobně potkat, a velice si vážím kaž-
dého zúčastněného. Dále bych chtěl podě-
kovat panu Ing. Romanu Kejzlarovi za
pomoc s pořádáním výstavy a městu Čer-
vený Kostelec. Přeji všem krásné jarní dny
a těším se na další výstavu, až se spolu
znovu setkáme.

Anna Rusová
Každá země má své tradice a je dobře, že alespoň některé z nich
jsou zachovány. Jedním ze starobylých obyčejů v naší zemi je i
zdobení kraslic. Této lidové tvorbě se od r. 1964 věnuje i Anna
Rusová z Červeného Kostelce. Během let stále rozšiřovala svou
sbírku kraslic, s kterými pořádala výstavy nejen v našem městě,
ale i několikrát v Německu a dalších státech.
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CÍRKEV

Vzpomínka
Dne 4. května 2022 uplyne 5 let od úmrtí Lenky
Juránkové. V našich vzpomínkách je stále s námi.

Rodiče Lenka a Jiří Seidlovi, rodina Juránkova
a sourozenci

23. 5. 2022 uplyne 25 let od úmrtí drahé maminky
Jaroslavy Malé. Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím 
s námi.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 23. 5. 2022 uplynou dva smutné roky od
úmrtí milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Jaromíra Pošepného, který by se 14. 3. 2022
dožil 60 let.  Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Vzpomíná rodina

Dne 2. května 2022 uplyne 1 rok, kdy nás navždy
opustil pan Zdeněk Kejklíček. Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. 

Manželka, Ivoš, Simona, Lenka s rodinami.

V neděli 3. 4. 2022 pořádal DPS Červánek a Jitřenka při místní
ZUŠ Velikonoční koncert, kde před zcela zaplněným kostelem zpí-
valo a hrálo kolem stovky účinkujících. Koncert byl výjimečný
nejen svou kvalitou, ale hlavně tím, že se paní sbormistryně spolu
se svými sbormistry rozhodla věnovat výtěžek koncertu ukrajin-
ským matkám a dětem ubytovaným v okolí Červeného Kostelce.
Výtěžek koncertu byl 18 000,-. Za tento obnos byly pořízeny pol-
štáře a deky, které poslouží ukrajinským matkám a dětem v jejich
novém ubytování. Děkujeme.

Matěj Lavička

Děkuji zástupcům MěÚ Červený Kostelec a zástupcům okresního
sdružení červenokosteleckých hasičů za milou návštěvu a dárky 
k mým 90. narozeninám. 

Zdeněk Pinkava

Velmi srdečně děkuji za všechny nádherné květiny, sladkosti a
cenné věcné dárky od zástupců MěÚ Červený Kostelec a od DS
NA TAHU při MKS, a především za milé posezení s těmito lidmi. 
„No tak co, už je mi 85, vždyť jsou i starší, musíme žít, jak život
kráčí, chvilku k smíchu, chvilku k pláči. Nepočítám už vrásky kolem
očí, nějak bylo, nějak je a tím to končí.“

Milena Hořejší

Rádi bychom tímto poděkovali za podporu a trpělivost pí. Kubeč-
kové a p. Kubečka (oba učitelé ZUŠ Červený Kostelec), kterou vě-
nují našim dětem. Manželé Kubečkovi připravili naši dceru
Kateřinu na pěveckou soutěž "Karlovarský skřivánek", která se ko-
nala 21. 3 - 23. 3. 2022 v Karlových Varech. Naše Kačka se umístila
v této celostátní soutěži sólového zpěvu z více než 60 soutěžících
na krásném 3. místě. K tomuto úspěchu ji právě přivedli společ-
nými silami manželé Kubečkovi. Je moc dobře, že v našem městě
máme někoho, jako jsou manželé Kubečkovi, kteří udržují tradici
zpěvu a hudby u našich dětí. Ještě jednou děkujeme za podporu. 

Rodiče Monika a Karel Pozděnovi

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování
Děkujeme všem příznivcům dětského oddílu Kadet Červený Kos-
telec za podporu, kterou nám ukázali tím, že navštívili přehlídku
outdoorových filmů Expediční kamera, nakoupili losy do bohaté
tomboly, pochutnali si na bohatém občerstvení, které připravily ma-
minky našich členů, a prožili s námi jeden krásný, společný večer.
Výtěžek z akce, který bude celý určen na další činnost oddílu, je
23 725,-Kč. Ještě jednou moc děkujeme.

Za dětský oddíl Kadet admirál Míra Hepnar  

V měsíci květnu bude kostel sv. Jakuba
otevřený každý čtvrtek 19:00 až 20:00

Neděle 1. 5. 2022
Poutní mše sv. v kapli ve Lhotě v 11:00, po všech nedělních
mších žehnání maminkám, které očekávají narození mi-
minka.

Sobota 14. 5. 2022
V 19:00 koncert Camerta Nova v kostele sv. Jakuba,
vstupné dobrovolné.

Neděle 15. 5. 2022
Mše sv. v 9:00 s rytmickým doprovodem.

Neděle 29. 5.  2022
Biřmování při mši sv. v 9:00, přijede biskup J. Vokál.

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

V kostele svatého Jakuba se v sobotu 21. května od 19 hodin
uskuteční Večer chval, který si připravili mladí z naší farnosti. Bude
to čas, kdy se můžete na okamžik pozastavit, ztišit se a pobýt mimo
všednodenní shon. Během večera zazní modlitby chval a díků, do-
provázeny písněmi s rytmickým doprovodem. 

Srdečně vás na něj všechny zveme!
Zdislava Matysková (farnice) 

Zádveří kostela sv. Jakuba je otevřeno každý den od 8:00 do
17:30. Je zde možné si pustit videa o historii kostela, o svatojakub-
ské cestě a další.Úřední hodiny: středa 9:00 – 10:00, pátek 16:00 –
17:00. V tomto čase je největší pravděpodobnost, že na faře někoho
zastihnete. Jinak můžete volat či psát na kontakty uvedené na ná-
stěnkách a na webu.Aktuální informace o chodu farnosti na
www.farnostck.cz a www.farnostbousin.cz.

P. Miloslav Brhel, farář

Římskokatolická farnost Červený Kos-
telec a Boušín zve na Večer chval
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ŠKOLY

MŠ Náchodská
Jaro už nám zaťukalo na okénko a sluníčko probudilo ze zim-
ního spánku i naši ,,ospalou“ zahradu ve školce. Začátkem
dubna jsme pozvali rodiče s dětmi na společnou akci ,,Uklidíme
zahradu našim dětem“.

Velmi nás potěšila účast rodičů, kteří si našli čas, aby nám po-
mohli s pohrabáním zahrady, sestříháním keřů a přerostlých větví,
sbíráním polámaných větviček, vynášením laviček a jiného zahrad-
ního nábytku, zkrátka s čím bylo třeba. Děti se zapojily také a v le-
síku roztřídily do ohrádek přírodniny, posbíraly šišky do pytlů,
pohrabaly trávu a vyplely záhonky. Ti nejmenší si radostně hráli
na pískovišti a pozorovali, jak nám jde práce pěkně od ruky. Na-
konec děti čekala malá odměna. Společně s rodiči jsme si opekli
vuřtíky a poseděli u ohníčku.Tímto bychom chtěli moc poděkovat
všem rodičům, ale i babičkám, kteří se s námi na této akci podíleli.
MOC DĚKUJEME.

kolektiv MŠ Náchodská

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.

Srdečně zvou ředitelky MŠ Náchodská – Šárka Hanušová,
MŠ Větrník – Monika Vaňátová, 

MŠ Olešnice – Vendula Ságnerová.

MŠ Větrník

Na jaro se těší asi každý. Ve třídách si děti zasely různé druhy
semínek, staraly se o ně, zalévaly a s nadšením sledovaly zá-
zračný růst své rostlinky. Na procházkách blízkým okolím děti
společně pozorovaly neustálé proměny v přírodě. 

Kačera hlídajícího svou kačenu na potůčku, první jarní květiny,
pučící stromy, hmyz, ptáky stavějící hnízda v korunách stromů.
Budeme dávat bedlivý pozor, zda se zabydlí ptačí nájemníci v nové
budce na zahradě naší mateřské školy. Projekt „Ptačí strom“ nás

pak provede poznáváním stromů i života jeho ptačích obyvatel.
Snažíme se vzbudit v dětech lásku a vztah k přírodě, umět se po-
zorně a tiše dívat kolem sebe, přirozeně poznávat přírodní zákoni-
tosti. Neničit, ale naopak spolupodílet se na ochraně přírody. Děti
se s nadšením zapojily do jarního úklidu školní zahrady a ke Dni
Země i do úklidu v okolní přírodě.  Tímto bychom chtěli poděkovat
zřizovateli MěÚ Č. Kostelec, městskému zahradníkovi a dalším
zúčastněným zaměstnancům za zorganizování a provedení velmi
nutné údržby naší zahrady (ořezání stromů, keřů, úklid a odvoz
bioodpadu). Též velmi děkujeme Truhlářství Švehla – Rtyně v Pod-
krkonoší za sponzorské zhotovení krásné ptačí budky a panu Gros-
spitschovi za její umístění na strom v areálu školní zahrady. Ve
třídě motýlků se v rámci projektu „Máme rádi zvířata“ zabydlela
dvě morčátka. Děti se přirozenou cestou seznamují s životem a péčí
o živého tvora. Poznávají, že pořídit si zvířátko není jen o mazlení,
ale také o přísunu dostatku potravy, výměně podestýlky či opatr-
nosti při manipulaci. Velké poděkování patří také paní učitelce
Menšíkové a Červené, které společně s dětmi z výtvarného kroužku
zdobí náš plot krásnými výtvory různých metod a za výrobu nád-
herných plakátů na Den otevřených dveří. Velikonoce jsou krásné
jarní svátky, které nechyběly ani v naší školce. Holčičky si týden
před svátky donesly líta a vyšlehaly nám chlapce v rámci své třídy.
Následně si chlapci donesli pomlázky a vyšlehali holčičky, aby
byly zdravé a krásné. Vyšlehání neunikly ani paní učitelky. Tyto
krásné svátky jsme si velice užili a těšíme se na další zážitky.

Děti a kolektiv MŠ Větrník

Zápisy do mateřských škol
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ZŠ a MŠ Olešnice  

I když se zima dlouho nechtěla vzdát vlády, my jsme se s ní v Olešnici již rozloučili.
Děti z mateřské školky i se školáky vynesli Moranu a utopili ji v potoce. Žáci základní
školy se přidali k úklidu Olešnice pod záštitou iniciativy Ukliďme Česko. 

Před velikonočními svátky jsme  měli ve škole promítání 3D kina – pro mladší děti byl
určený film o životě v moři a pro starší o vesmíru. Děti z MŠ navštívily několik divadelních
představení v Náchodě.  Také v květnu nás jistě čeká mnoho zajímavého. 

ZŠ A MŠ Olešnice

Jaro v ZŠ a MŠ Olešnice

ZŠ Horní Kostelec

V březnu jsme se ve škole dohodli, že se zapojíme do charitativní akce na podporu
ukrajinských dětí „ Krabice od srdce“.  Popovídali jsme si s dětmi o situaci na Ukra-
jině  a prostřednictvím elektronické žákovské knížky jsme s touto informací seznámili
i rodiče.

Hned druhý den ráno začaly děti nosit krabice naplněné nezbytnostmi pro děti utíkající
před válkou – drobným sportovním a tvořicím náčiním, hrami, ale i pamlsky. Kdo neměl
doma krabici, přinesl alespoň drobnosti na doplnění ostatních krabic. Někteří připojili psa-
níčko nebo obrázek pro dané dítě. Všechny krabice byly označené věkem a pohlavím dí-
těte, pro které byly určené.

Ve škole jsme krabice převzali, doplnili a dozdobili obrázky. Krabic se sešlo padesát.
V pátek odpoledne je naše paní vychovatelka naložila do auta a zavezla na sběrné místo
do Náchoda. Děkujeme všem, co se zapojili a podpořili ukrajinské děti!

ZŠ Horní Kostelec

Krabice od srdce  z Horňáku pro
ukrajinské děti

ZŠ Václava Hejny

Opět vás milí čtenáři a příznivci naší školy, vítám u novinek z 1. stupně. V měsíci
dubnu se v Kostelci konal zápis do 1. tříd. Ještě před ním nás, a hlavně první třídy,
navštívili předškoláci z náchodské školky a ze Zábrodí. 

Prvňáčci jim ukázali, co všechno se za ten rok zvládli naučit. U nejmenších ještě zůsta-
neme, protože ti prožili týden projektového vyučování na téma Velikonoce, který byl za-
končený pečením perníčků. Na konci měsíce března proběhla další počtářská soutěž.
Matematický klokan, resp. cvrček pro ty menší. A vítězové? Ve starší kategorii zvítězil 
M. Fišer, druhý byl J. Ansorge a třetí místo bere J. Pulkert. V mladší kategorii je to 
L. Mach, M. Hejna a třetí místo si rozdělily dívky V. Balcarová a M. Jiránková. Všem moc
gratulujeme. A ještě jedna soutěž, tentokrát sportovní. Skončilo plavání čtvrtým třídám 
a nejlepšími plavci byli ve 4. A D. Bůžek, T. Dohnanský a P. Rubáčková ve 4. B to byla 
A. Zajíčková, D. Špelda a M. Hanuš. Starší děti z naší školy pravidelně jezdí na výlet do
Prahy. Tentokrát se tam vydala třída 5. C a přivzala s sebou část dětí ze 4. A.  Viděli např.
Pražský hrad a spoustu dalších zajímavých míst a krás našeho hlavního města. Na konci
měsíce března naše škola přijala několik dětí z Ukrajiny. Někteří docházejí na první stupeň,
jiní na ten vyšší. Na prvním stupni jim pomáhají především s výukou češtiny a matematiky
učitelky Wichová I., Rosová J. a Grimmová S. Na některé hodiny docházejí normálně do
tříd spolu se svými vrstevníky. Přejme jim, ať se jim podaří co nejdříve se začlenit do dět-
ských kolektivů. Krásné květnové dny přeji za celý první stupeň. 

Jana Stodůlková

Novinky z prvního stupně
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Naše škola měla po dlouhé době možnost znovu uspořádat ly-
žařské kurzy pro žáky 7. ročníků. Zájem o lyžování byl po tak
dlouhé době veliký.

Lednový kurz byl zcela ve znamení covidových opatření. Do
poslední chvíle nebylo jasné, jestli se pojede, kdo všechno bude
moci jet a jaká opatření se budou muset na horách dodržovat.
Oproti tomu byl březnový lyžák úplně jako za starých časů. Žádné
testy, žádná omezení, prostě jen hory a sníh…

Chata Juráška nám jako vždy poskytla velmi příjemné zázemí 
a děti si tak mohly užít týden plný lyžování. Po několika dnech se
všichni zdatně proháněli po svahu a člověk by jen stěží poznal za-
čátečníka od pokročilých lyžařů. Na závěr týdne mohly děti naplno
zažít závodnickou atmosféru a poměřit si své síly v obřím slalomu.
Tradiční diskotéka pak byla příjemným zakončením povedeného
týdne.

ZŠ V. Hejny

Lyžařský kurz ZŠ Václava Hejny

ZŠ Václava Hejny

ZŠ Lhota

Návštěva Hvězdárny a planetária Hradec Králové
Koncem března se žáci 3. a 5. ročníku vydali do Hradce Krá-

lové. Program o Sluneční soustavě, doprovázený pozorováním
Slunce, opravdu zaujal! Zajímavé téma, jedinečná simulace noční
oblohy, poutavý výklad odborníků i prohlídka hvězdárny. Zkrátka
den plný nevšedních zážitků.

Barevná tma
Skupina 24 starších školáků i několik učitelů se přesvědčilo 

o tom, že tma nemusí zůstat jen černou beznadějí. Přijali jsme totiž
pozvání nevidomé paní Renaty Moravcové a spolku Doteky naděje
a vydali se do Dobrušky, do společenského centra Kina 70, aby-
chom pásmem písniček a rýmů přispěli do společného programu.

Slavnostní večer s názvem Barevná tma si zde užívali zdraví
spolu s těmi, kterým sudičky přisoudily zdraví o trochu méně.
Upřímný potlesk a slova uznání odměňoval dětské i dospělé
umělce. V pestrém programu byla zastoupena čísla divadelní, ta-
neční, baletní, hudební i pěvecká. Opravdu to stálo za to! A to vše
díky aktivitám optimistické paní Renaty, která je přesvědčená 
o tom, že tmu je opravdu možné prozářit radostí, laskavostí 
i úsměvy, vzájemnou vstřícností a ohleduplností.

Hop a skok a šipka...už plavu jak rybka!
Plavecké lekce jsou u konce a z mnohých školáků jsou nadšení

plavci! Poslední hodinu se závodilo, rozdělovaly se medaile 
i „Mokrá vysvědčení“. Po bazénu se bude asi mnohým stýskat…
Nabyté dovednosti však jistě přijdou ke slovu při prázdninových
radovánkách.

Mami,, mamko, maminko… všechno nejlepší!
Milým maminkám moc přejeme radostné srdce, usměvavé tváře,

vědomí, že vaše každodenní mravenčí práce má hluboký smysl.
Vždyť zaséváte semínka, která ve vašich dětech porostou celý
život! Do této jedinečné role vám přejeme mnoho zdraví, síly i tr-
pělivosti.

Za celý školní tým Jitka Česenková

Se zimou jsme se již rozloučili, přesto to vypadá, jako by jaro
čekalo, až ho pozveme dál. S žáky naší školy jsme proto v lese
za studánkou připravili jarní stezku plnou úkolů a obrázků.
Pojďte také poznávat jarní květiny, zjišťovat zajímavosti z pta-
čího světa a splnit pár zajímavých úkolů.

Jeden dubnový den se žáci i pedagogický sbor školy oblékli do
všech možných odstínů modré. Zapojili jsme se tím mezi celou
řadu organizací a stali se součástí kampaně, která si klade za cíl

podpořit lidi s poruchou autistického spektra a šířit povědomí o au-
tismu mezi lidmi.

FOTO Z FOTOAPARÁTU
V měsíci dubnu není jen Světový den porozumění autismu, ale

slavíme také Den Země. Těšíme se, že při projektovém dni zužit-
kujeme informace získané v rámci programu Recyklohraní, jež
jsme v nedávné době na naší škole absolvovali. Dozvěděli jsme se
při něm zábavnou a praktickou formou mnoho informací nejen o
třídění odpadů. 

V lednu letošního roku se žáci naší školy stali hrdými adoptiv-
ními rodiči králíka domácího z farmy Wenet v Broumově. Vidět,
jak se kasička pomalu plní korunku po korunce, kterou spousta
žáků vydolovala ze svých prasátek, dělalo všem velikou radost.
Radost měla i Anetka P., když jako vítězka naší únorové recitační
soutěže získala volnou vstupenku na farmu Wenet a jako první ze
školy ji navštívila. Přijela plná krásných dojmů a my doufáme, že
si koncem školního roku také pojedeme králíčka prohlédnout.

Za SpZŠ B. Janovská

Speciální základní škola Augustina Bartoše
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Základní umělecká škola Červený Kostelec

V prostorách kostela znělo krásně. Sólisté Noemi Anna Machová,
Viktor Kubeček, Kačka Pozděnová a Jiří Kábrt se s námi podělili
o kus ze svého umění a radosti z hudby. Nutno podotknout, že ani
žákyně Tonička Červinková nezůstala se svým šarmem a moderá-
torským umem v pozadí. Vedla si skvěle. V závěru koncertu jsme
se všichni těšili na Truvérskou mši Petra Ebena, je to velmi zají-
mavá hudba. Kdo byl na koncertě, mohl posoudit sám... Jsem moc
ráda, že pěvecké oddělení naší školy mohlo se svými hosty tento
koncert připravit. Věříme, že i finanční prostředky z tohoto kon-

certu, které jsme odeslali pro potřeby ukrajinským dětem, budou
správně využity.

Poděkování patří všem účinkujícím, kolegům naší ZUŠ, kteří se
na koncertě podíleli, panu řediteli, který nacvičil se žáky a kolegy
instrumentální složku Truvérské mše.

Též děkuji panu faráři Smetanovi za poskytnutí koncertního sálu
v budově kostela, za jeho milé slovo. Přeji krásné jarní dny, plné
radosti a naděje.

S úctou Eva Kubečková

Okresní kolo tanečního oboru postupové přehlídky základních
uměleckých škol je za námi. Rádi bychom se s vámi podělily 
o nemalé radosti, které nás 30. 3. 2022 potkaly v Divadle J. K.
Tyla v Červeném Kostelci.

Jen z naší ZUŠ v Červeném Kostelci se představilo deset cho-
reografií, které s námi nacvičily učitelky tanečního oboru Blanka
Rejholdová a Jana Faltová, z toho osm choreografií nám postoupilo
do krajského kola, které se bude konat 26. 4. 2022 v Hronově.
Kromě prvních míst, které jsme obdrželi za všechny choreografie,
nám byla udělena také ocenění. Naše taneční učitelky získaly
zvláštní cenu za pedagogickou a choreografickou práci. Velké po-

děkování patří naší škole za organizaci celé soutěže a také za krásné
dárky soutěžícím, které škola, město Červený Kostelec a firma
ALBI Červený Kostelec pro všechny připravily.

Kromě výborných výsledků na okresní soutěžní přehlídce ZUŠ 
máme ještě další nemalý úspěch. Postup na celostátní přehlídku
dětských skupin scénického tance. Tu si zasloužila skupina děvčat
pod vedením Blanky Rejholdové v rámci krajského kola taneční
soutěže pořádané odborným pracovištěm uměleckých aktivit
NIPOS ARTAMA PRAHA. Choreografie „SÍLA OKAMŽIKU“
byla nominována do celorepublikového kola a obdržela od po-
roty nemalá slova uznání a ocenění.

Jarní vstup v krajských kolech se vydařil i našim sólistům
na hudebním oboru. Hned v prvních dnech jara se pěvecká tria
ze třídy E.Kubečkové přivezla první (J.Tomková, H.Kuchařová,
J.Ježek) a druhou cenu  (B.Nývltová, D.Čepelková, D.Nocarová)
z Hradce Králové.  Mimořádná ocenění v podobě 1. míst a postupu
do ústředního kola si za svůj výkon ve hře na příčnou flétnu při-
vezla Monika Horáková a Jonáš Bílý (třída L.Nývlta). Noemi Anna
Machová ve hře na hoboj v silné konkurenci získala 2. místo a nej-
mladší účastnice z naší školy Kateřina Burdychová ve hře na zobc.
flétnu obdržela 1. místo (třída A.Podrábské). Ani oddělení bicích
nástrojů nezůstalo v pozadí. Pavel Buranský (třída V.Pella) si rov-
něž dovezl 1.místo a postup do ústředního kola. A na závěr úspěchů
školy a kvalitní práce všech učitelů ještě ocenění žáků žesťového
oddělení ze třídy J.Vogela. Svými výkony Kateřina Semeráková,
Denis Hejna a Vojtěch Pell udrželi svá prvenství z okresních kol a
Denis k tomu dokonce přidal postup do republikového kola. I 2.
místo pro Jakuba Matysku bylo v silné konkurenci velkým oceně-
ním.

Moc blahopřejeme všem soutěžícím, učitelům i korepetito-
rům k mimořádným úspěchům a přejeme netradiční zážitky
na setkání v republikových kolech.

Za taneční obor Jana Faltová a MgA. Leoš Nývlt, ředitel 

Velikonoční koncert v Husově sboru 

Krásná ocenění žáků a učitelů nejen na
tanečních soutěžích 

Dne 3. 4. 2022 se ve zcela zaplněném kostele Husova sboru rozezněly vokální a instrumentální skladby, které nám svým
obsahem navodily přicházející svátky Velikonoc. Za zmínku jistě stojí Handelovo Hallejuh v podání komorního sboru Ji-
třenka, akordeonové kvinteto nám zahrálo Preludium a fugu g mol.
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V sobotu 26. 3. proběhl v divadle v Červeném Kostelci koncert
dvou žánrů. Krásně ho uvedli naši nejmladší hudebníci vese-
lými skladbami, které si připravili. Menší byli ale jen vzrůstově,
muzikanti to jsou totiž úžasní. Po nich už jsme nastoupili se
smyčcovým orchestrem a zkusili si tak zahrát po dlouhé době
před publikem, a tak se i připravit na čtvrteční soutěž. 

Na naše hraní navázal Junior Big Band, který svými skladbami
rozpohyboval všechny přítomné.

Ve čtvrtek 31. 3. jsme se všichni sešli ve dvanáct hodin v naší
zkušebně, abychom si přehráli skladby. Přijeli i hudebníci z Ná-
choda s panem učitelem Jankem. „Pane učiteli! Mně se asi rozbily
housle,“ hlásil po první skladbě jeden z našich houslistů. Naštěstí
ale pan učitel brzy přinesl jiné a v jednu hodinu jsme se už skládali

s nástroji do autobusu a odjížděli směr Vrchlabí. Rozpoložení bylo
různé. Někteří z nás byli mírně nervózní, jiní si dali odpoledního
šlofíka, někdo z nás se celou cestu smál. Všechny hlavy se ale na-
lepily na okénka autobusu v momentě, když jsme vjeli do Vrchlabí
a začali poznávat tváře kamarádů z jiných orchestrů, kteří si už na
soutěži zahráli. 

Vystoupili jsme z autobusu a svižně se začali přesouvat do bu-
dovy. „Zůstaly tu jedny housle,“ volal na nás pan řidič. „Tady jsou,
tak je hlavně doneste i zpátky!“ Ucpali jsme hlavní vchod, chodbu
a celou místnost, kde jsme se měl každý zapsat. Počet třicet šest se
nezapře, stejně tak jako nervozita, ale i natěšení, které v nás kolo-
valo. Naladili jsme si nástroje, pan učitel Kábrt si vzal červeného
motýlka a v šatně čekali, až na nás přijde řada. „Tak, je to tady,
pojďte.“ Otevřeli jsme dveře a šli se posadit na svá místa. Rychlé
zkoušení a potom už na čisto. Panu učiteli se na tváři objevil zářivý
úsměv, který když jsme viděli, tak se nešlo neusmát. Zvedl ruce 
a hráli jsme. Byli jsme jako jedno tělo a všichni si v duši připadali
opravdu jako sladcí furianti, jak zněl i název našeho orchestru-
Dolce furioso. 

Jako by se na chvíli zastavil čas a my jsme jen hráli… a potom
obrovský potlesk a úsměvy pánů učitelů, poroty a všech, kteří po-
slouchali. Bylo to krásné. Po půl hodině se všichni účastníci sešli
na vyhlášení výsledků. Koukali jsme po sobě napjatě a tleskali
všem orchestrům. Většina z přítomných už si byla na pódiu převzít
diplom a my jsme stále čekali. Když v tom jsme uslyšeli: „Abso-
lutním vítězem této soutěže s jistým postupem do celostátního kola
v Olomouci se stává orchestr Dolce furioso!“ Všem se nám rozzá-
řily obličeje. „Jedeme do Olomouce!“ Páni učitelé vběhli s radostí
pro diplom na pódium a naše setkání jsme ukončili společnou fot-
kou.

Při zpáteční cestě se z našeho autobusu ozývalo střídavě tleskání
a vykřikovala se jména pánů učitelů: „Jura! Janko!“ Přes sedačky
koloval v rukou diplom a všichni jsme trochu unaveně, ale šťastně
jeli domů.

Doubravka Kozlová, violoncellistka orchestru Dolce Furioso 

Děkujeme všem fanouškům ze strany rodičů, muzikantů a
hostů, kteří nás oslovili s poděkováním v rámci společného zá-
žitku na koncertě Dvou žánrů v Divadle J. K. Tyla. 

Nešetřili slovy chvály za netradiční zážitek, mimořádnou atmosféru
na setkání se dvěma orchestry školy, a to se smyčcovým orches-
trem, dnes pod novým názvem Dolce furioso, a Junior Big Bandem
školy.  Máme radost ze slov rodičů a hostů koncertu, kteří preferují
spíše vážnou hudbu, že přijali zvuk a temperament moderní a swin-
gové hudby v podání mladého swingového orchestru i přání brz-
kého setkání na našich koncertech. To, že orchestr byl přijat 
i nejmladším publikem nás zvláště potěšilo během koncertu, který
jsme odehráli pro žáky ZŠ J. Hejny v divadle v Červeném Kostelci.
Ještě dnes slýcháme u děcek pozpěvování latinsko-americké
skladby TEQUILA se slovy „to bylo fakt hustý“ a podupávání 
v rytmu při skladbách od skupiny QUEEN. Za ohlasy chvály ještě
jednou moc děkuje. Poděkování patří také všem sólistům orchestru,
zpěvačce Janě Tomkové a vedoucím jednotlivých sekcí, panu To-
máši Hájkovi, Vojtěchu Špulákovi, Janu Voglovi, Josefu Malinovi,
Vlastimilu Pellovi a hráči na baskytaru Vojtěchu Kábrtovi.

A co nás s Big bandem školy ještě čeká? Snad setkání v rámci
koncertů Prima sezóny v Náchodě, které se uskuteční po dvouleté
odmlce na náchodském náměstí 24. 5. 2022, a také koncert při akci
setkání Kostelců v Kostelci dne 18. 6. 2022 konaný na domácí
půdě. Tak nás přijďte podpořit.

Za všechny „bigbanďáky“ děkuje kapelník Leoš Nývlt

Junior Big Band a společný zážitek na soutěži  

Koncert dvou žánrů a třicet šest dolce furioso na soutěži  
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I v nelehké době, ve které v současnosti žijeme, kdy prakticky
nevíme, kolik dáme zítra za chleba nebo litr benzínu, bychom
se měli umět odreagovat od každodenních problémů a dokázat
se těšit z maličkostí, které nás prakticky nic nestojí, nebo jen
opravdu minimum. To se celkem daří členům klubu turistů,
kteří se dokážou sejít a prožít společně krásné chvíle, na které
si každý rád vzpomene a vzápětí se těší na další setkání. 

Od uzávěrky k uzávěrce Červenokosteleckého zpravodaje jsme
třeba  navštívili Krkonoše. Krásná procházka ještě v prakticky zim-
ních horách neměla chybu. Nebo procházka do Maternice. To si

stačí zajet autobusem do Zbečníka-Pustiny a pak vyrazit pěšky ke
Skalákově studánce, která je stále pěkně udržovaná. U studánky si
posedíte, napijete se vody, která chránila obyvatele před morem, 
a pokračujete dál přes Maternici mírným stoupáním nad Horní Kos-
telec, odkud seběhnete dolů do města. V brzkém jaru je také krásný
výlet do Markoušovic. Vlakem vyjedeme do Velkých Svatoňovic,
odkud pokračujeme pěšky do Markoušovic. Hned na začátku obce
se již můžeme kochat pohledem na bledule, rostoucí podél potoka.
Projdeme vesnicí na vkusně upravenou náves, kde se můžeme se-
známit s historií tohoto místa. Pokračujeme dále prudším stoupá-
ním k soše císaře Josefa a nad poslední chalupou nás oslní rozsáhlé
plochy  kvetoucích bledulí. Při zpáteční cestě doporučujeme nav-
štívit zahradu pana Krále - jeho rozsáhlé království narcisů. To byly
tři tipy na výlety, které klub turistů uskutečnil, mimo jiné pro-
cházky, v letošním studeném začátku jara.

Teď je však již květen a před námi je sobota 7. května, kdy vy-
jede plně obsazený autobus v ranních hodinách do Barda. Tam nás
už budou čekat přátelé z PTTK Zabkowice a společně vyrazíme
pěšky do Kamiencu Zabkowickeho na oslavu výročí princezny Ma-
rianny Oranžské. Těšíme se také na cestu plnou květů s cílem na
Kunětické hoře a další akce, které máme v příštích dnech před
sebou. Kdo má zájem, může se našich akcí zúčastnit, nebo si pro-
hlédnout naši bohatou fotogalerii na stránkách klubu turistů:
www.klubturistu.cervenokostelecko.cz

Otto Ressl

Klub turistů, Červený Kostelec

Květen již svým názvem naznačuje, co že se vlastně v jeho prů-
běhu v přírodě děje. Včelaři jej přitom řadí do období takzva-
ného časného léta. Všude kolem nás v tu dobu dokvétají ovocné
stromy a některé květiny. V květnu dochází ke značnému roz-
voji včelstva, líhne se několik set až tisíc včel denně. Vzniká ro-
jová nálada a je také první medobraní.

Dovolujeme si vás pozvat na zajímavou exkurzi do Střední vče-
lařské školy v Nasavrkách, spojený s prohlídkou chovu koní ve
Slatiňanech. Exkurzi hodlá uspořádat OO ČSV Náchod. Zájezd se
uskuteční dne 21. 5. 2022 s odjezdem z Náchoda v 7.00 hod.

Kromě jiného budete mít možnost nákupu včelařských potřeb 
v místní prodejně. Předpokládaná cena zájezdu je 350,-Kč na osobu
včetně oběda. Tuto částku zašlou zájemci závazně do 25. 4. 2022
na účet: 115-4213590217/0100, v s. 2105, zpráva pro příjemce –
jméno a příjmení. Kontaktní osoba: Martina Ducháčová, tel.:
605 479 828, email: martina.duchacova@gmail.com.

Dovolujeme si vás pozvat na naše webové stránky https://vce-
laricervenykostelec.7x.cz/. Hezké květnové dny přejí včelaři z Čer-
veného Kostelce.

Roman Hásek

Včelaři a včelaření v květnu  

SDH Bohdašín

Hasiči na Bohdašíně zvou v sobotu 14. 5. 2022 v 9:00 pří-
znivce závodů mladých hasičů na bohdašínské fotbalové
hřiště ke zhlédnutí 32. ročníku "Bohdašínského poháru",
občerstvení po celý den zajištěno. Po jeho skončení v 16
hodin je naplánován sraz všech bývalých členů.

V sobotu 26. 4. se uskutečnil po dvou letech koronavirového
půstu opět tradiční dětský karneval. Děti i jejich doprovod byly
natěšeny tak se během pár chvil kapacita restaurace naplnila. 

Navštívil nás i kouzelník, který zpestřil toto odpoledne. Tančilo
se a soutěžilo v dovednostních soutěžích, tanci i představování
masek. Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit, a neméně městu
Červený Kostelec, který podpořil ceny na soutěž masek i soutěže

Včelaři

Dětský karneval na Bohdašíně
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Po roční přestávce jsme využili velikonočních prázdnin a ve
čtvrtek 14. 4. jsme opět vyrazili do Bludova na Šumpersku.
Tentokrát jsme však nechali doma větší část nafukovacích lodí 
a naložili jsme netradičně 13 laminátek, 3 kajaky a 4 vzducho-
lodě.

Během třídenní plavby peřejnatá, hravá, ale hlavně studená jarní
Morava postupně obejmula do své ledové náruče 15 členů naší vý-
pravy. Všichni vyvázli bez problémů, maximálně s rýmou. Ostatní ab-
solvovali celých 47 kilometrů říčních bez čochtana, ale většina z nich
stejně do vody musela. Lovit své kamarády, pádla i potopené lodě.

Všem malým i velkým vodákům dík za houževnatou účast na
expedici Morava 2022!

Velikonoční Morava aneb návrat k laminátu
Oddíl Kadet, Červený Kostelec

Kemp Brodský

Brodský ležák na Brodském
Každý rok se snažíme pro vás vymyslet nějakou novinku, a ani
letošní rok nebude výjimkou. Letos uděláme radost hlavně
všem milovníkům našeho národního bohatství, zlatého moku,
piva, pivečka neboli pivénka. Již delší dobu jsme si pohrávali 
s myšlenkou mít svoje vlastní pivo.

A letošní zimu jsme sen proměnili ve skutečnost.  Po několika
zkušebních várkách spatřil světlo světa Brodský světlý ležák. Ne-
filtrovaná, nepasterovaná dvanáctka, plná vůně a chuti. Tuto dob-
rotu neochutnáte nikde jinde na světě než u nás, ve Vodnické
hospůdce na Brodském a bude na čepu celou sezónu až do pod-
zimu. Vodnická hospoda bude otevřena v květnu každý víkend od

pátku do neděle a v případě pěkného počasí i ve všední dny. Kromě
výborného piva se můžete těšit první dva víkendy v květnu na ry-
bářské závody a poslední víkend v květnu na tradiční motosraz. 
V letošním roce už na 23. ročník.  V pátek se pobavíte při vystou-
pení živých kapel, v sobotu dopoledne se můžete těšit na soutěže
zručnosti a ve 12.00 na oblíbenou spanilou jízdu. Odpoledne pro-
běhnou další tradiční soutěže. Večer opět koncert, při kterém ne-
bude chybět ani půlnoční překvapení. 

Přejeme vám květen plný slunce, lásky, smíchu i pohody, a to 
i v tomto nelehkém období. 

Vaši kamarádi a přátelé z Broďáku.

TJ Červený Kostelec - oddíl kuželek
Petr Vaněk ml. bojuje o nominaci na
MS juniorů v Estonsku  

V neděli 27. 3. 2022 se na žižkovské kuželně sešel širší kádr
juniorských reprezentantů. Mezi nimi nechyběl kostelecký Petr
Vaněk. Jeho výkon 596 byl 5. nejlepší ze 16členné sestavy. Tímto
výkonem, a hlavně jarními výkony ve 2. lize mužů, si výrazně
říká o nominaci na MS juniorů v Estonsku. Držíme palce, Péťo!! 

TJ Červený Kostelec - oddíl kuželek

Bowling
17. ročník turnaje firem a družstev
zná svého vítěze

V sobotu 2. dubna od 14:00 se v Bowling baru v Červeném Kos-
telci uskutečnil již 17. ročník turnaje firem a družstev. Po dlouhých
bojích se na první příčce umístil tým s názvem Zacha a spol. Místo
druhé patřilo týmu Empíci a na třetí pozici se umístil tým Žlábci.
Všem ještě jednou gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Bowling Červený Kostelec

SPORT

Liga proti rakovině Náchod, z. s.

Žluté kytičky se vrátí do ulic 11. května! 
Veřejná sbírka Český den proti rakovině, pořádaná neziskovou
organizací Liga proti rakovině, se po dvou letech vrací do tra-
dičního květnového termínu – proběhne ve středu 11. května
(na pevných prodejních místech od 11. 5. do 15. 5.)

Tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách vyrazí do ulic nabízet
kytičky a letáčky. Minimální příspěvek za jednu kytičku činí 20

Kč. Přímo na náměstí v Náchodě najdete v tento den od 9 do 18
hodin stánek Ligy proti rakovině Náchod, kde bude také možné za-
koupit symbolické kytičky. Pokud lidé „svého“ dobrovolníka ne-
potkají, mohou podpořit aktivity Ligy proti rakovině i na dálku.
Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KVET 30 nebo DMS
KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 

Liga proti rakovině Náchod, z. s.
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Volejbal Červený Kostelec

Domácí mistrovská utkání – kurty:

Okresní přebor 1. třídy mužů
19. května 2022 od 17:30 hod. 
Č. Kostelec B – SG Jaroměř

Okresní přebor 2. třídy mužů
13. května 2022 od 17:30 hod. 
Č. Kostelec C – Sokol Josefov

27. května 2022 od 17:30 hod.  
Č. Kostelec C – Slavoj Teplice A

Okresní přebor 1. třídy žen
4. května 2022 od 17:30 hod. 
Č. Kostelec C – Slavoj Teplice

25. května 2022 od 17:30 hod. 
Č. Kostelec C – Slovan Broumov A

Bližší informace o výše zmíněném
a současném chodu klubu najdete
na webu www.volejbalck.cz, face-
booku Volejbal Červený Kostelec a
aktuality na instagramu @kostelec-
kyvolejbal.   

Vážení přátelé kosteleckého volejbalu, přinášíme několik důle-
žitých informací o dění v klubu. 
Tou hlavní je výsledek volební valné hromady, která se uskutečnila
9. dubna. Předsedou byl zvolen Tomáš Jirásek, který bude mít za
místopředsedy Romana Háska a Jiřího Víta. Výkonný výbor se
nově rozrostl na 11 členů. Valná hromada se nesla v duchu hodno-
cení covidem narušeného dlouhého období. Večerní zábavy se ujal
náš skvělý DJ Wagi.

Po třech dlouhých letech jsme u nás v hale uspořádali oblíbený
Jarní turnaj nadějí 2022. Dva dny nabité skvělým minivolejbalem
se více než povedly, 220 vyřízených spokojených dětí a 352 zápasů
mluví za vše! V sobotu byl turnaj okořeněn týmy z Polska, které
se v rámci česko-polské spolupráce zúčastnily ve čtvrtek společ-
ného tréninku. Sláva minivítězům a čest miniporaženým. Fotoga-
lerii jako již tradičně najdete na našem webu v sekci FOTO.

Rádi bychom připomněli, že v červenci se uskuteční již 6. roč-
ník letních příměstských táborů. Dva turnusy jsou již nenávratně
naplněny, nicméně na třetím máme stále volno. Sledujte náš web
pro aktuální info. 

Konečná umístění týmů
V dubnu byly ukončeny všechny halové soutěže. Mladší žákyně

skončily na 8. místě v základní části, a nepostoupily tak mezi nej-
lepší čtyřku, která bojuje o titul přeborníka kraje. Starší žákyně tak-
též nepostoupily do finálového turnaje a umístily se na 13. místě.
Kadetky se v základní části umístily na 4. místě. Na finálovém tur-
naji 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 při-
spěním dvou zranění nebyly schopné podat nejlepší možný výkon
a obsadily tedy celkové 2. místo. Všechny mládežnické kategorie
hrály krajský přebor.

Ženy B skončily v krajském přeboru 1. třídy na 9. místě. Muži
A ve stejné kategorii, ale v pardubickém kraji na 7. místě. Ženy 
A v 1. lize, po nepříliš povedené základní části hrály v druhé části
soutěže o udržení, po výborných výkonech skončily na 11. místě,
tudíž ligu zachránily. Všem moc děkujeme!

Volejbal Červený Kostelec
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KFS Náchod

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 se od 18:00 uskutečnil již 11. gala-
večer krajského fotbalu Královéhradeckého kraje, a to v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

V krásných prostorách tohoto secesního sálu se sešlo na ,,zelený
čtvrtek" na 250 hostů z řad fotbalového hnutí celého našeho kraje.
Nechyběli samozřejmě známí a významní hosté, a to například
hejtman Královéhradeckého kraje a senátor Mgr. Martin Červíček,
místostarosta města Náchod Ing. Martin Čtvrtečka, nebo třeba eme-
ritní senáror JUDr. Miroslav Antl. 

V průběhu večera došlo na předání cen 32 oceněným osobnos-
tem Královéhradeckého fotbalu, a to celkem ve 12 anketách.

Došlo mimo jiné na vyhlášení fotbalového starosty za rok 2020–
2021. V této kategorii se umístil i bývalý červenokostelecký sta-
rosta pan Rostislav Petrák, který během necelých dvou funkčních
období zvelebil všechny sportovní areály v Červeném Kostelci 
a má obří zásluhu na celkovou rekonstrukci fotbalového stadionu,
který by se měl v červnu letošního roku slavnostně otevírat.

Vrcholem celého večera byla tradičně anketa Jana Modřického,
kterou získalo 5 zasloužilých fotbalových osobností našeho kraje.
Mezi oceněné patřil i červenokostelecký Ing. Vladimír Beneš, bý-
valý fotbalový brankář, trenér a rozhodčí, v současné době dlou-
holetý předseda TJ Červený Kostelec. Pan Beneš se nebývalou
měrou zasloužil o projekt rekonstrukce nového fotbalového stadi-
onu v Červeném Kostelci, který bude chloubou nejen města, ale 
i celého regionu. Svojí iniciativou dokázal do fotbalu v Červeném
Kostelci získat nemalé finanční prostředky od partnerů, zejména
na rozvoj fotbalové mládeže.

KFS Náchod

11. galavečer krajského fotbalu Královéhradeckého kraje
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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.

9:00 – 9:30
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.

Pondělí

Pravidelný program- termíny konání akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

9:30 – 10:30
Angličtina pro dospělé 
Angličtina je určena pro začátečníky a mírně pokročilé. 

8:30 – 11:30
Dětská hernička
Pro naše nejmenší je volně k dispozici herna. 

9:30 – 11:00
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. 

Úterý

10:00 – 12:00  
Setkávání s dulou a laktační poradkyní  
Kurz proběhne 3. května a 7. června. 
Více na www.lunacek-rc.cz.. 

9:00 – 11:00
Hrátky s dětmi
Formou hry dítko získá kladný vztah k učení se cizích jazyků.

Středa

16:00 – 18:00
Dětská hernička 
Pro naše nejmenší je volně k dispozici herna. 

9:00 – 9:50
fitMAMI-s dětmi v kondici
Pravidelné cvičení pro maminky s dětmi. 

Čtvrtek 

17:30 – 19:30
Angličtina s rodilým mluvčím D. Pearson 
Určeno pro malé skupiny či jednotlivce.

8:30 – 11:30
Dětská hernička
Pro naše nejmenší je k dispozici herna.

Pátek

9:00 – 11:00
Hrátky s dětmi
Hraní pro maminky s dětmi (0-3 roky). 

Informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na www.lunacek-rc.cz. Pro návštěvu jednotlivých kurzů, prosím, vy-
užívejte 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 vstu-
penek v IC Červený Kostelec, na místě nebo online u jednotlivých termínů kurzu na webu.

Rodinné centrum Luňáček 

Další aktivity a kurzy

Neděle 1. května od 13 do 17 hodin

Sám sobě zahradníkem
Místo konání: Rodinné centrum Luňáček
Navrhněte si vlastní zahradu. Druhá část workshopu, ve kterém vytvoříme osa-
zovací plánek živého plotu a květinového záhonu k terase (lze se účastnit i v pří-
padě, že jste neabsolvovali první část). 
Předprodej v IC Červený Kostelec a online na www.lunacek-rc.cz
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Sobota 4. června 2022 od 10:00 

Štístko a Poupěnka - Bylo nebylo
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek 
v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka 
v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si měli čistit zoubky, aby nás ne-
navštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když
se dostala do babiččina domečku, a spoustu dalšího z představení Bylo, nebylo! 

Představení doporučujeme pro děti od 2 let. Vstupné: 250,-Kč, ZTP/P sleva
50% z ceny vstupenky. Vstupenky v prodeji v IC Červený Kostelec nebo on-
line na www.mksck.cz.

Neděle 1. května 2022 od 17:00 hodin

Inscenaci Chvilková slabost čeká repríza
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Domácí divadelní soubor DS NA TAHU v repríze uvede hru Donalda Churchilla
s názvem Chvilková slabost. Poněkud 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 červenokosteleckých ochotníků pod taktovkou reži-
sérky Zdeny Fabiánové se představí Helena Binterová, Petr Misík, Renata Šim-
ková / Anna Šafránková. 

Vstupenky na sobotní i nedělní představení v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz. 

Sobota 14. května

Pohádkový les
Místo konání: Start 9:00 - 10:30 od Luňáčku 
Zveme všechny děti, aby se s námi vypravily do pohádky. Trasa o délce cca 2 km
je zakončená u tábořiště Špinka, kde je zajištěno občerstvení, skládací hrad a pře-
kvapení.  
Partneři akce: ALBI Česká republika a.s., Saar Gummi Czech

Neděle 22. května od 10:00 do 17:00 hodin

Kurz Wim Hof metody 
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.. 
Maximální kapacita: 15 míst. Cena do 15. května: 2 700 Kč / kurz. Předpro-
dej pouze online na www.lunacek-rc.cz

Městské kulturní středisko
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Zápis do tanečního kurzu pro mládež

Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. února v
Informačním centru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně po-
vedou 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 ab-
solventů, tzv. věnečkem 10. 12. 2022. Přihlásit se můžete
přímo v informačním centru nebo online www.cervenokos-
telecko.cz.

Cena kurzovného je 1 800 Kč / osoba. Gardenka: 400 Kč
(Gardenka neplatí pro vstup na závěrečný věneček). Každý
účastník obdrží videozáznam zdarma. 

Hledáme nové brigádníky

Máte rádi kulturu? Chcete se zapojit do přípravy kulturních
akcí nebo si chcete jen přivydělat? V současné chvíli hledáme
studenty na následující výpomoc při různých kulturních ak-
cích: obsluha baru, technická výpomoc, pečovatel souborů
při Mezinárodním folklorním festivalu (nutno dobře ovládat
cizí jazyk).
Dále hledáme brigádníky (a to i seniory) pro občasnou tech-
nickou výpomoc či hlídání výstav, provázení v Domku Bo-
ženy Němcové apod.  

V případě zájmu pište na simek@mksck.cz. Těšíme se na
spolupráci s vámi…

Taneční lekce - Zumba
Lekce probíhá s M. Chaloupkovou každou neděli od 16:45
do 17:45 v Grafoklubu. Přijďte si zatančit a odreagovat se 
v latinsko-americkém rytmu, vhodné i pro začátečníky. Tel.
rezervace nutná.

Taneční kroužek  v Sokolovně
Taneční kroužek pro děti vedeme pravidelně každé úterý 
v Sokolovně (malý sál) od 16.00 děti 6 až 9 let a od 17.00
děti do 15 let pod vedením M. Chaloupkové.

Taneční kroužek  ve Lhotě
Taneční kroužek pro děti vedeme pravidelně v tělocvičně
Lhota od 15:00 děti do 15let a od 16:00 děti předškolní věk
pod vedením K. Hrochové.

Přihlášky a GDPR je možné stáhnout na www.marydance.cz. 
Pro více info: marydance@email.cz, +420775936222,  nebo
facebook Marie Chaloupková 

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). 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. 

Sobota 18. června 2022

Setkání Kostelců v Kostelci, tentokrát 
v Červeném Kostelci
Místo konání: Červený Kostelec

Víte, kolik měst a obcí se pyšní názvem Kostelec? Celkem
24 a pravidelně si všichni kostelečtí dávají dostaveníčko. Ten-
tokrát se sraz uskuteční v sobotu 18. 6. 2022 v Červeném
Kostelci. Těšit se můžete na celodenní bohatý kulturní a spor-
tovní program. Soutěžit se bude např. ve fotbale, florbale,
střelbě a dalších sportech. Z kultury se můžete těšit na chrá-
mové sbory, folklorní vystoupení, nebo třeba i na koncert
Ivana Mládka a jeho Banjo Band nebo večerní párty s Ko-
alou. 

Podrobný program celého setkání bude zveřejněn v příš-
tím vydání zpravodaje.  

4 TET zahájí Mezinárodní folklorní fes-
tival
Ačkoli se to nezdá, Mezinárodní folklorní festival v Červe-
ném Kostelci, který bude letos probíhat od 17. do 21. srpna,
již klepe na dveře. Stává se tradicí, že středeční slavnostní za-
hájení festivalu vyvrcholí velkolepým koncertem. Letošní
slavnostní zahájení obohatí koncertní speciál 4 TET VENKU.
Nebude chybět to, co dělá 4TET Čtyřtetem - tedy profesi-
onální umělecký výkon, humor a dobrá nálada v podání pánů
Jiřího Škorpíka, Dušana Kollára, Jiřího Korna a Davida Ulič-
níka.
Vstupenky v omezeném počtu jsou již v prodeji v IC Čer-
vený Kostelec a také na www.mksck.cz. Cena vstupenek
je do 31. května nebo do vyprodání prvních 700 ks vstu-
penek 290 Kč, od 1. června do 31. července 350 Kč a od 1.
srpna 390 Kč. Permanentky na festival budou v prodeji
od 1. června 2022.
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Sobota 7. května 2022 od 13:00

Dobročinný zábavný den
Místo konání: Hasičská zbrojnice Stolín
Airsoft Ronin a SDH Stolín pořádá dobročinný rodinný zá-
bavný den. Návstěvníci se mohou těšit na dětské soutěže plné
zábavy, ukázku výcviku K-9 (MP Úpice), vystoupení Pa-
poušci v akci, ukázku hasičské techniky, airsoftovou střelnici
a na závěr vystoupí kapela Cugrunt. Celým programem pro-
vede Martin Gabriel. 

Vstup: dobrovolnný. Výtěžek bude předán psímu útulku
v Trutnově (můžete donést i nějaký psí pamlsek).

Sobota 14. května 2022 od 20:00

52. LIDOVÝ PLES
Místo konání: Sokolovna, Červený Kostelec
Po dvouleté přestávce srdečně zveme všechny na 52. lidový
ples, který se koná v sobotu 14. května 2022 od 20 hodin 
v červenokostelecké sokolovně. Situace je již příznivá, tak
přijďte pobejt. K poslechu a tanci hraje hudební skupina
GentleBand. Těšíme se na vás. Vaši lidovci.

Čtvrtek 5. května 2022 od 19:00

Opera Rusalka
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční vystoupení
Rusalka, které připravila Konzervatoř Pardubice ve spolupráci
s Východočeským divadlem a ZUŠ Havlíčkova Pardubice.
Unikátní operní představení Dvořákovy Rusalky, která je nejen
patrně nejkrásnější českou operou, ale bezesporu nejhranějším
titulem české hudebně-dramatické tvorby ve světě.

Vstupenky lze zakoupit na stránkách Městského kultur-
ního střediska Červený Kostelec: www.mksck.cz

Sobota 14. května 2022 od 19:00

Camerata Nova Náchod 2022
Místo konání: Kostel sv. Jakuba, Červený Kostelec
Náchodská Prima sezóna, o. p. s. ve spolupráci s farností Čer-
vený Kostelec zvou na 50. ročník festivalu komorní hudby.
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení smyčcového
orchestru Jeseník pod vedením dirigenta Františka Macha.
Vstupné: Dobrovolné

Sobota 21. května 2022 od 9:00

Kurz reálné sebeobrany
Místo konání: Tělocvična ZŠ Červený Kostelec, Lhota
Kurz povede mistr bojových umění Bc. Štěpán Benca, Dis.
Kurz je vhodný pro děti i dospělé, kteří se chtějí naučit zá-
klady sebeobrany, použitelné v běžném životě při ohrožení
nebo napadení a taktéž při výkonu zaměstnání. Od 9:00 do
10:00 bude probíhat zápis zájemců. Od 10:00 začne cvíčení
s přestávkami na občerstvení. 

Prosíme zájemce o záslání informací o účasti na tel.: 724
927 134 nebo na emailovou adresu klikar3@seznam.cz.
Cena kurzu je stanovena na 200 Kč.

Úterý 17. května 2022 od 9:00 do 14:00

Světový den hypertenze
Místo konání: Nemocnice Náchod
17. květen stanovila Světová liga proti hypertenzi Světovým
dnem hypertenze. Jeho cílem je upozornit na zdravotní
komplikace, které vysoký krevní tlak způsobuje.  Významně
podílí na vzniku různých onemocnění kardiovaskulárního sy-
stému, především infarktu myokardu, mozkové mrtvici, ate-
roskleróze či selhávání ledvin. Může vést ke slepotě,
srdečním arytmiím a srdečnímu selhání.

Přijďte si orientačně změřit tlak a informovat se, jak po-
stupovat v případě podezření na vysoký tlak.
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KINO LUNÍK 3D

I v květnu se můžete v kině Luník těšit na pořádnou porci
filmů. Ačkoli vám nyní neprozradíme program na celý měsíc,
prozradíme alespoň pár filmových premiér, které pro vás na
květen chystáme. 

V první polovině května se můžete těšit na českou filmovou ko-
medii o začátcích, koncích a šancích, aneb po třicítce se hledá že-

nich dost těžko… Ve filmu režiséra Petra Zahrádka s názvem Ženy
a život se představí např. Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák,
Jiří Lábus a další. 

V tomto období uvede kino Luník další, a to americkou premi-
éru Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství pod novým režijním
vedením Sama Raimi. Benedict Cumberbatch se za pomoci starých
známých a nových spojenců utká se záhadným soupeřem.

Konec května pak završí bláznivou show plnou improvizace 
a komických výstupů Divadlo Mír Tři tygři ve filmu Jackpot. Režie
Emil Křížek, hrají Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák 
a Robin Ferro.

Program kina je nadále zveřejňován v 14denním cyklu na webu
www.kinolunik.cz. Červenokostelecké kino tak může flexibilněji
reagovat na návštěvnost a poptávku po aktuálních filmech nebo na
stále časté změny v termínech premiér. Více informací o programu,
termínech a začátcích promítání naleznete vždy na www.kinolu-
nik.cz.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. Vaše kino Luník

Květnové premiéry a program v kině Luník

MASÁŽE – NOVĚ NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
Od června si můžete v salonu Regeneratio užít KLASICKÉ
masáže (REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ),
dále jsou v nabídce GALVANICKÉ a MOTÝLÍ masáže.

Rezervujte si místo už dnes. Veronika Jirásková, 
tel.: 777 866 386, www.regeneratio.cz, Zdravotní středisko

Č. Kostelec, 1. podlaží. Těším se na vás. 

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

PRODEJNA NÁPOJŮ HONČLOVÁ
ZAHÁJEN PRODEJ VANIČKOVÉ ZMRZLINY VÍTEK:

Regionální zmrzlina Vítek – Panda frost
Další služby: Sudová piva 10 l, 15 l, 20 l a více. Zapůjčení

chladicího zařízení, pípy s pumpou. Lahvová piva cca 60 druhů,
minerálky, mošty bio. Spousta druhů lihovin a destilátů. Tema-
tické dárkové předměty. Stáčené sudové víno od drobného vý-

robce a vinaře z vyhlášené sklepové vsi Nechory.
Kontakt: Renata Hončlová, tel. 720 576 217

Adresa: 5. května 666, Červený Kostelec

REKLAMA

Restaurace Na Bohdašíně
nabízí v pátek 3. 6. 2022 od 18:00 bramborákové hody.
Tel:+420 605 180 876

Neděle 22. května 2022 od 9:00

CHARITATIVNÍ BĚH NA ŠPINCE
Místo konání: Tábořiště Špinka u Červeného Kostelce

Rádi bychom vás pozvali na 5. ročník Charitativního běhu na
Špince. Zveme všechny, kteří si chtějí užít krásný den a pod-
pořit svojí účastí stacionář NONA. Běh je vhodný opravdu
pro každého, maminky s kočárky, děti i pejskaře. Těšit se mů-
žete na skákací hrad, doprovodný program a 
občerstvení. Další informace můžete sledovat na FB události.

Tratě: 0,6 / 2 / 5 / 10 km
Registrace závodníků od 9:00 do 10:00. 
Startovné: Dospělí 150 Kč / Děti 80 Kč

Čtvrtek 28. května 2022 od 19:00

UNITED FLAVOUR
Místo konání: Zahradní kavárna Trees
Dvakrát odložený koncert temperamentní Španělky Carmen
a africkou hudbou nasycený Djei z Pobřeží slonoviny – to
jsou hlavní atributy UF. Kulturní vlivy Španělska, Afriky a
střední Evropy se v hudbě United Flavour přetavují v ener-
gický mix, ve kterém se propojují prvky latina, reggae, dan-
cehallu, r'n'b , soulu a hiphopu.
Více informací na www.trees.cz!
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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

TERRY MODA s.r.o. – Změna otevírací doby
ÚT – PÁ 12:00 – 14:00, ST 12:00 – 17:00

Prodej metrového textilu, střihů a galanterie.  Najdete nás 
v areálu Volhejn – vchod z parkoviště u Jukova, Nerudova 486,

549 41 Červený Kostelec. Tel.: +420 734 716 517
www.terrymoda.cz

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

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

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

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

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

ninu? Telefon: 723 582 257

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

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

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

Více informací na telefonním čísle: 731 449 573



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Pan fotograf Martin Špelda se v minulém čísle blýsknul nádhernými snímky divoké přírody. Jinak tomu není ani v květno-
vém vydání Červenokosteleckého zpravodaje. Pro tento měsíc vybral fotografie lysek černých, které nafotil na Čermáku.

Paní Regnerová ani v dubnu neotálela a posílá všem čtenářům Červenokosteleckého zpravodaje dvě fotografie, zachycující
Divadlo J. K. Tyla a květinové výzdoby města. Za redakci velice děkujeme a přejeme krásné jarní dny.

Posledním přispěvovatelem se stává pan fotograf Jan Kutílek. Ten pro měsíc květen uzavírá naši fotogalerii nádhernými
snímky panoramat Krkonoš a kostela sv. Jakuba Většího. Děkujeme za zaslání a přejeme krásné prožití jarních dnů.



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Petr Hůlek, ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Petr Hůlek.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku odpovídá
za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Za změny v programech odpovídají 
pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Nepodepsané a pomlouvající příspěvky do zpravodaje vloženy nebudou.
Příspěvky, které se nevešly nebo byly kráceny, najdete na www.cervenykostelec.cz/clanek/co-se-neveslo
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 730 581 041
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3.700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na červen 2022 je stanovena na 15. května 2022. Příští číslo vyjde 1. června 2022

QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Jan Kordina

Zadní strana: V sobotu 23. dubna se v restauraci na Bohdašíně konala tradiční regionální soutěž plastikových mo-
delářů – 23. Memoriál Zdeňka Bořka. Kromě modelářů z náchodského regionu se soutěže zúčastnili i modeláři ze
vzdálenějších koutů republiky a také z polské Swidnice. Prestižní Cenu starosty Červeného Kostelce získal místní
modelář Karel Hurdálek za model Škoda MB 100 v měřítku 1:8. Model sice úplně nezapadá do kategorie plastiko-
vých modelů, ale svou výjimečností si cenu zcela jistě zasloužil. V některém z dalších čísel vám přineseme podrob-
nější informace o vývoji plastikového modelářství v Červeném Kostelci, potažmo v širším okolí náchodského okresu.
Text a foto: Petr Hůlek starší
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