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V úterý 29. listopadu obdrželi červenokostelečtí dárci krve a krevní plazmy medaile a Zlaté kříže 3. a 2. třídy.

Setkání s Mikulášem v hasičské zbrojnici.

Městský dechový orchestr Červený Kostelec a Spojený dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov a Červeného Kostelce vánočně
naladily plné Divadlo J. K. Tyla. Pořadem provedli andělé Petr Máslo a Viktor Polák.

Dalším bodem bohatého předvánočního programu byl koncert DPS Červánek, akordeonového souboru a komorního 
smyčcového orchestru s názvem Betlémská hvězda.
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Přijměte prosím mé novoroční pozdravení
vám všem.

Je začátek nového roku a čeká nás ten
dvoutisící sedmnáctý. Na prosincovém zase-
dání zastupitelstva města jsme schválili nej-
důležitější bod, a to rozpočet pro rok 2017.
Dovolím si tímto vyjmenovat nejdůležitější
investice, opravy a akce, které máme pro
tento rok naplánované. 

Začnu přípravou projektových dokumen-
tací jako základu pro realizace do dalších let.
Nejdůležitější je příprava projektu rekon-
strukce Sokolské ulice. Rádi bychom letos
získali stavební povolení, abychom byli při-
praveni na společnou realizaci s Královéhra-
deckým krajem. Dále budeme připravovat
dokumentaci pro územní řízení pro rekon-
strukci ulice Letná, Na strži a chodníku
v úseku Retip–Izomat, dále bychom rádi zís-
kali stavební povolení na rekonstrukci ulice
Pazderna a výstavbu chodníku v úseku oba-
lovna – Devět křížů. Také budeme připravovat
dokumentaci pro oblast sportu, a to zejména
pro zázemí fotbalu, hřiště házené a školního
hřiště ve Lhotě. Dále nás bude čekat vypraco-
vání dokumentace pro zkapacitnění propustku
v hrázi bývalého rybníka Rybčina, abychom
zmenšili záplavové území v parku A. B. Svoj-
síka a přilehlých sportovišť. Budeme také po-
kračovat na dokumentaci veřejného
prostranství mezi školami a dokumentaci pro
posunutí přechodu u radnice v ulici 5. května. 

Z nejdůležitějších realizací nás v tomto
roce čeká vybudování cyklostezky s chodní-
kem kolem bývalého areálu Elitexu (momen-
tálně Industrial park Č. K.). Na začátku léta
doplní naši hasičskou techniku ve Lhotě nová
cisterna v hodnotě 7,62 mil. Kč. Na toto auto
jsme získali 90% dotaci z evropských a stát-
ních finančních prostředků. Z důvodu pre-
vence a zvýšení bezpečnosti bude nově zřízen
nový kamerový bod v oblasti Konzumu a
Penny marketu. 

V oblasti podpory sportu, sportovní vý-
chovy dětí a mládeže bude v jarních měsí-
cích dokončena výstavba nového zázemí
tenisových kurtů, dále bude vybudováno
nové kontejnerové zázemí volejbalu na kur-
tech u divadla. Při této příležitosti bych rád
připomenul význam sportu ke zdravému ži-
votnímu stylu, prevenci proti drogovým zá-
vislostem a získávání odolnosti a návyků pro
zdolávání překážek, které každý z nás musí
v životě překonávat.

Kultura, jako další významná součást spo-
lečenského života, bude podpořena následu-
jícími realizacemi: rekonstrukcí malého sálu
Divadla J. K. Tyla, vybudováním akustického
podhledu v sokolovně, dovybavením ozvu-
čení divadla o mixážní pult, pořízením nového
tanečního pódia pro folklorní festival. Dále
pro podporu veřejně prospěšné činnosti nejen
spolků začne fungovat nový dotační program
města, ve kterém je připraveno 2,4 mil. Kč
(podat žádosti v první výzvě na celoroční čin-
nost a akce je možné do 15. ledna).

Další důležitou oblastí je zeleň. V tomto
roce bude např. dokončena zahrada Základní
umělecké školy Červený Kostelec, zahrada
za domkem Boženy Němcové aj.

Z oprav bude nejdůležitější akcí oprava
bytových jader a uvolněných bytů na sídlišti

Gen. Kratochvíla v plánované částce 3,75
mil. Kč a další opravy do bytové oblasti do-
sahující v souhrnu 9,72 mil. Kč. Do plánu
oprav chodníků byla pro tento rok zařazena
oprava chodníku ul. Koubovka naproti ma-
teřské škole Náchodská, dále úsek od Entáze
po dům č. p. 774, také chodník v ulici Větr-
ník k mateřské škole Větrník a chodník od
autobusové zastávky ke škole v Olešnici.
V tomto roce také chceme dokončit úpravy
okolo kaple na Bohdašíně a přechod pro
chodce nebo místo pro přecházení u Penny
marketu. Z technických staveb nás čeká nová
opěrná zeď v ulici Lánská.

Také bychom rádi vylepšili informační a
komunikační systémy úřadu a využili dotace
výzvy 28 z integrovaného operačního pro-
gramu.

V příštím čísle vás budu informovat
o tom, jaké stavební práce či opravy se udály
v r. 2016. Věřím, že rekapitulace loňského
roku vás bude zajímat.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
vám všem za spolupráci a podporu v loň-
ském roce a držte nám palce i v roce letoš-
ním. Není to jednoduché, vaše podpora je
velice důležitá a moc si jí vážíme.

Přeji všem úspěšný a klidný rok 2017.
S úctou Rostislav Petrák

Slovo starosty města

Upozorňujeme, že každý, kdo chce
provést změnu četnosti svozu svého od-
padu v roce 2017 ve srovnání s rokem
2016, musí tak provést nejpozději do 31.
ledna 2017 v pokladně Městského úřadu
v Červeném Kostelci. Jinak tato změna
nebude umožněna a bude platit četnost
svozu roku 2016 i v roce 2017.

Po uhrazení poplatku za komunální
odpad obdrží každý v pokladně městského
úřadu známku v příslušné barvě podle čet-
nosti svozu k vylepení na nádobu určenou

k odkládání odpadu. Vylepit tuto samolepku
na nádobu určenou k odkládání odpadu je
povinností. Tato povinnost se nevztahuje na
plátce poplatku za svoz odpadu z rekreač-
ních objektů. Nová známka v příslušné
barvě podle změněné četnosti svozu musí
být vylepena na nádobu určenou k odklá-
dání odpadu neprodleně. 

Tyto povinnosti jsou stanoveny obecně
závaznou vyhláškou města Červený Koste-
lec č. 2/2013, ve znění obecně závazných
vyhlášek č. 7/2013 a č. 3/2015.   Š. Křeček

Chcete změnit četnost svozu odpadu?
Stavte se na MěÚ do 31. ledna!

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Jedním z hlavních projektů v letošním roce bude 
vybudování cyklostezky v průmyslové zóně (foto z r. 2014)

www.cervenykostelec.cz


Redakce vysoce ceněného sborníku
Rodným krajem ve spolupráci s městem
Červený Kostelec a firmou DMP Publis-
hing zajistila studentům a dalším čtená-
řům jednoduchou cestu, jak se hledaných
informací dopátrat. 

Na webu města (sekce Město Červený
Kostelec, rubrika Sborník Rodným krajem)
nyní můžete najít vyhledávací formulář, díky
němuž můžete filtrovat výsledky dle různých
kritérií. Hledaný článek v současnosti nabízí
pouze své umístění (ročník, číslo sborníku,
strany). V další etapě budou k jednotlivým
odkazům skenovány celé texty. 

Rejstřík během uplynulých 3 let zpraco-
vala Lucie Hnízdilová, za což jí patří obrov-
ský dík!

Vyšlo nové (53.) číslo sborníku
Rodným krajem

V polovině prosince 2016 vyšlo další,
tentokráte již 53., číslo vlastivědného regio-
nálního sborníku Rodným krajem.

Nové číslo si můžete zakoupit (30 Kč)
v předprodejích v našem regionu (v Č. K.
například v IC, Trafice Dali, Papírnictví
Ivín apod.).                             

Tomáš Kábrt
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Vyhlášení výsledků architektonické soutěže 
na řešení prostranství mezi školami

Architektonická soutěž na řešení ve-
řejného prostranství mezi školami v Čer-
veném Kostelci probíhala od června
2016. Cílem soutěže bylo vybrat tým ar-
chitektů, kteří připraví návrh a následně
projekt na realizaci úprav prostranství
včetně nového objektu kavárny podle za-
dání města Červený Kostelec.

Soutěž byla organizována jako dvouko-
lová. Do prvního kola bylo přihlášeno cel-
kem dvanáct návrhů. Z prvního kola porota
vybrala celkem čtyři týmy, které vyzvala
k dopracování, precizaci a doplnění předlo-
žených návrhů. 

Ve druhém kole potom určila vítěze a
ocenila další dva návrhy podle celkové
kvality díla a splnění požadavků zadava-
tele.

1. místo
2021 s.r.o., Anenská 3, 811 05 Brati-

slava, Slovenská republika (autoři Ing. arch.
Peter Lényi, Ing arch. Marián Lucký, Ing.
arch. Ondrej Marko, Bc. Monika Bočková,
Ing. Michal Marcinov)

Hodnocení poroty
Dispozičně dobře řešené, promyšlené dě-

lení na tři sekce, kvalitní současná architek-
tura nově navrhované budovy. Slabinou je
návaznost pavilonu na herní část, která ne-
tvoří kompaktní celek. Rušná ulice dobře
odstíněna linií stromů. Otázkou je řešení
parkování v ploše před městským úřadem,
která je využitelná jako malé náměstí, při
méně nápadném vyznačení parkovacích
stání však lze dobře skloubit funkci parko-

viště i shromažďovací plochy, celkově se
povedlo vytvořit kvalitní městský prostor.
Střední plocha je funkční a lze ocenit ne-
lpění na kaučukovém povrchu, resp. celková
otevřenost vůči variantním návrhům s tím,
že autoři považují za podstatný základní
koncept. Střední část s prostorem pro děti je
po úpravách v druhé fázi přiměřená. Nejdis-
kutabilnější je dosadba v okolí pomníku,
prostor je zajímavý, ale tvarované dřeviny
jsou příliš náročné na údržbu. Problémem je
i nepochozí povrch pod stromy v okolí pa-
mátníku, což ochuzuje užívání daného pro-
storu o silný zážitek pobytu pod korunami
stromů. Velmi důležité bude řešení detailů,
realizace může být náročná a nesmí porušit
velkorysost původního založení.

Marek Wajsar, architekt města

2. místo
Ing. arch. Alexandr Skalický, Vančurova
1333, 547 01 Náchod

3. místo
Mgr. inz. arch. kraj. Katarzyna Dorda,
Čestmírova 266/18, 140 00 Praha 4
Ing. arch. Šárka Ullwerová, Hlubočky
253, 549 11 Dolní Radechová
Ing. Jitka Ullwerová, Hronova 1561, 547
01 Náchod
Ing. arch. Martin Březina, Nám. Před Ba-
teriemi 912/6, 162 00 Praha 6

Náhledy a popis všech oceněných návrhů

najdete na www.cervenykostelec.cz.

Dotační program 
města

V neděli 15. ledna 2017
bude ukončen příjem žádostí 

o dotace z dotačního programu města. 
Více viz www.cervenykostelec.cz, 
kategorie Významné dokumenty.

Sborník Rodným krajem nabízí nově 
digitalizovaný rejstřík 

Členové vítězné firmy 2021 s.r.o.

Vítězný návrh

www.cervenykostelec.cz
www.cervenykostelec.cz
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Město Červený Kostelec převzalo ocenění 
od Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis je sdružením
krajů, měst a obcí na území Královéhra-
deckého, Pardubického a Olomouckého
kraje a je největším euroregionem na
česko-polské hranici. 

V souvislosti s touto slavnostní událostí
pořádal Euroregion Glacensis ve dnech 1. a
2. prosince 2016 ve Špindlerově Mlýně vý-
roční konferenci. Účastníci si mohli po-
slechnout prezentace související s
přeshraniční spoluprací, např. na téma sta-
tistiky cestovního ruchu na česko-polském
pohraničí nebo infrastruktura pro překračo-
vání hranic na území Euroregionu Glacen-
sis. Součástí konference bylo také
slavnostní ocenění nejaktivnějších českých
a polských subjektů, které se během uply-
nulých 20 let zapojily do přeshraniční spo-
lupráce a přičinily se o to, že Euroregion
Glacensis je hodnocen jako jeden z nej-
úspěšnějších euroregionů. Ocenění obdrželi

také významné osob-
nosti, jež se zasloužily o
jeho rozvoj.

Červený Kostelec se
do dvacetileté historie
zapsal díky předsednic-
tví v roce 1996–1997,
kdy předsedou byl zvo-
len tehdejší starosta Ing.
Jiří Hanuš a následně v
letech 2010–2014, kdy
členem výkonného vý-
boru byl zvolen rovněž
tehdejší starosta Petr Mědílek. 

Díky tomuto členství v Euroregionu Gla-
censis naše město prostřednictvím dotace
mohlo pořídit technický automobil pro ha-
siče značky MERCEDES - Benz Sprinter.
Dále se podařilo realizovat několik mikro-
projektů, které pomáhají rozvíjet spolupráci
mezi partnerským městem Ząbkowice Śląs-

kie a Červený Kostelec na úrovni spolků a
sdružení. V každém z mikroprojektů se jed-
nalo o podporu okolo půl milionu korun. 

Rád bych touto cestou poděkoval jak
Ing. Jiřímu Hanušovi, tak i Petru Mědílkovi
za práci v Euroregionu Glacensis a za dobrý
počin pro naše město.

Richard Bergmann

Vybité baterie a akumulátory obsahují
škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i
přes své malé rozměry mohou napáchat
v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme
baterie do odpadkového koše, nejčastěji
skončí na skládce. Zde mohou po čase
znečistit půdu a povrchové nebo pod-
zemní vody. Pokud se dostanou s dalším
komunálním odpadem do spalovny, zne-
čišťují zase ovzduší. Bylo dokázáno, že
těžké kovy obsažené v bateriích mají
škodlivý vliv také na lidské zdraví.

Správným tříděním baterií napomáháme
k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií
se dostane do recyklačního procesu, tím
méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k
výrobě nových. Zdraví nebezpečné materi-
ály, které mnohé baterie obsahují, se podaří
prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné
tuny baterií lze přitom recyklací znovu zís-
kat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg
manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.

Ročně se v České republice vytřídí přes
1 000 tun použitých baterií a akumulátorů.
Zdá se vám to hodně? Toto množství však
představuje pouze třetinu všech dodaných
baterií na trh.

Průměrná česká rodina má doma 49 ba-
terií, z toho 8 použitých. V západní Evropě
není výjimkou i 115 přenosných baterií v
jedné domácnosti. Nejvíce baterií se na-
chází v kuchyních a skladovacích prosto-
rách. Také dětské hračky a drobná
elektronika nejsou vyjímkou. 

Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je
pravidelně odkládat a čas od času odnést na
jedno ze sběrných míst (např. do prodejny
s elektrospotřebiči).

Červený Kostelec se rozhodl podpořit
sběr použitých baterií. Koncem minulého
roku ve spolupráci s firmou ECOBAT s.r.o.
došlo ke zřízení dvou nových míst sběru
přenosných baterií, a to v budově měst-
ského úřadu, kde je umístěna nádoba na od-
ložení baterií, a samozřejmě také je možné
přinést použité baterie do sběrného dvora
odpadů v Řehákově ulici.

Máte-li doma malé děti, zpozorněte. V
posledních letech roste počet případů, kdy
si dítě splete drobnou lithiovou baterii s
bonbónem a spolkne ji. To může mít fatální
následky. Lithiové knoflíkové baterie totiž
dokáží rozleptat sliznici jícnu už do jedné
hodiny od požití, navíc hrozí riziko nízko-
voltového poranění stejnosměrným pro-
udem. Knoflíkové baterie jsou přitom
přítomny v každé domácnosti, například v
hodinkách, ovladačích, ale také v mnoha
hračkách. Pokud dítě baterii spolkne, je
nutná okamžitá návštěva lékaře. Riziku
spolknutí knoflíkové baterie lze předejít
bezpečným skladováním baterií v domác-
nosti. Největší nebezpečí představují volně
položené a nesystematicky skladované ba-
terie.

Za účelem zlepšení skladování použitých
baterií v domácnostech každý při placení
poplatku za komunální odpad pro rok 2017

v pokladně městského úřadu v termínu do
konce března obdrží do své domácnosti
jednu papírovou krabičku na použité ba-
terie. Krabičky jsou poutavé v různých ba-
revných provedeních. Naplněné krabičky s
bateriemi můžete odevzdat ve sběrném
dvoře odpadů, kde budou vyprázdněny.
Krabičky vám budou vráceny k dalšímu po-
užití. Krabičky zvané ECOCHEESE
zdarma poskytla městu společnost ECO-
BAT s.r.o..

Díky těmto krabičkám jsou baterie skla-
dovány na jednom místě a více mimo dosah
dětí. S krabičkou tak nejen chráníte své děti,
ale navíc uděláte službu přírodě.

Možná budeme překvapeni, kolik kusů
baterií tužkových, knoflíkových, monoč-
lánků i akumulátorů každý u sebe doma
najde. Jsem zvědavý, kolik se v Červeném
Kostelci v tomto novém roce, do kterého
vám přeji hodně štěstí a radostí, podaří vy-
sbírat baterií.

V článku jsou použity informace z pro-
pagačních materiálů společnosti ECOBAT
s.r.o (www.ecobat.cz). ECOBAT s.r.o., je
nezisková organizace, která od roku 2002
zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenos-
ných baterií v České republice. V roce 2015
zpětně odebrala 1 243 tun baterií, což před-
stavuje 35 % baterií dodaných na trh. ECO-
BAT provozuje ve spolupráci s partnery
více než 20 000 míst zpětného odběru.

Štěpán Křeček

Červený Kostelec podporuje sběr baterií. Přidejte se!

www.ecobat.cz


V sobotu 10. prosince vystoupil Městský
dechový orchestr Červený Kostelec s dal-
šími hudebními tělesy v Divadle J. K. Tyla.

Červenokostelečtí „dechaři“ si pro adventní
čas připravili vánočně laděný program, v němž
se našlo místo např. i pro swingově laděnou
skladbu Jingle bells, písně z muzikálu Jesus
Christ Superstar, ale i klasické koledy.

Během zhruba dvouhodinového vystou-
pení se na jevišti objevil vedle městského de-
chového orchestru také Spojený dechový

orchestr mladých ZUŠ Hronov a Červeného
Kostelce po vedením dirigenta pana Maiera
a dětský pěvecký sbor Sluníčko, který vede
sbormistryně paní Kubečková. Večer uvedla
a zakončila Marcela Kollertová, jeho průbě-
hem nás provedli dva popletení andělé, které
ztvárnili Petr Máslo a Viktor Polák. Mezi só-
listy se objevili např. Ema Nermuťová,
Tomáš Rosa nebo Lenka Lautschová.

Příjemný koncert ocenilo publikum vře-
lým potleskem, který si vynutil dva přídavky. Text i foto: Tomáš Kábrt
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BEZPEČNOST

Sledované období: 20. 10. – 14. 12. 2016 
Dopravní přestupky: 27
Ostatní přestupky (proti veř. pořádku apod.): 10
Podezření z trestného činu (předáno PČR): 1
Signály tísňových tlačítek: 5
Oznámení: 110

Dopravní přestupky: parkování bez parko-
vacích hodin, parkování na chodníku, stání
na autobusové zastávce, porušení zákazů
stání, zastavení a vjezdu ad.
Ostatní přestupky: volné pobíhání psa, vzbu-
zení veřejného pohoršení aj.

Výběr z oznámení a přestupků
22. 10. V oblasti na Koubovce ležel opilý
muž, což oznámil na služebnu jeden z ob-
čanů. Muži se před příjezdem hlídky podařilo
dostat na nohy a pomalu se sunul ke svému
domu. Hlídka ho monitorovala, až dokud
„nezašel“ do svého domu.
25. 10. V Jiráskově ul. komplikovali provoz
ovce a ovčácký pes, který se snažil dostat
ovce „domů“. Ovce strážníci za pomoci psa,
který se bystře k činnosti hlídky přidal, za-
hnali zpět do ohrady.
27. 10. Perné chvíle prožili strážníci městské
policie na náměstí T. G. Masaryka. Pří výjezdu
na komunikaci u České spořitelny nedala před-
nost řidička vozidla projíždějícímu skútru,
který nedobrzdil, a obě vozidla se střetla.. Ři-
dičku skútru s lehkým zraněním ošetřila zá-
chranná služba a převezla na pozorování do
nemocnice. Ve chvíli, kdy Policie ČR věc do-
šetřovala, další řidička – jedoucí ulicí nad kos-
telem a zvědavě pozorující činnost policie –
neubrzdila své auto a způsobila srážku tří vo-
zidel. Práce policistů tak začala nanovo. 
30. 10. Na služebnu MP zavolala paní, která
„žádala o přepojení do Pardubic, protože má
v Broumově práci“. Dle čísla bylo zjištěno,
že zmatená občanka volala z telefonní budky

v Broumově, a tak byla informace předána
broumovským městským strážníkům, kteří
byli požádáni, aby věc prověřili.
2. 11. Telefonicky bylo oznámeno, že na že-
lezničním přejezdu v polích směrem ke Rtyni
stále svítí červená výstražná světla. Strážníci
zajistili na žel. stanici nápravu.
2. 11. V Zemědělské ul. z jednoho ze sloupů
vysokého napětí sršely jiskry. Hlídka situaci
prověřila, místo zajistila a vyčkala na místě
do příjezdu technika poruchové služby.
10. 11. Na služebnu MP bylo oznámeno, že
se na poště strhla bitka. Jeden ze spoluobčanů
se pokusil předbíhat ve frontě, a protože byl
navíc na ostatní neslušný, pokusil se mu dů-
razně vysvětlit nevhodnost jeho chování
jeden z čekajících mužů. Situace vygradovala
tak, že na místo byla povolána i Policie ČR.
Předbíhající muž ale v afektu napadl také po-
licistu, a tak skončil v poutech a s obviněním
ze spáchání trestných činů.
11. 11. Městští policisté byli upozorněni na
to, že u kina Luník ohrožují mladíci svými
koloběžkami provoz. Hlídka na místě zjistila,
že se chlapci pokoušejí o co nejrychlejší jízdu
a své výkony měří tamním průjezdním rada-
rem. Mladíci byli upozorněni, že je takové
jednání nebezpečné a byli z místa vykázáni.
Jaký zaznamenali rekord, hlídka nezjistila.
17. 11. V 5.50 hod. ráno vyjížděla hlídka k
opilému mladíkovi do Lipek. Muž byl nalo-
žen do auta, předán Policii ČR a poté matce.
18. 11. Městským strážníkům bylo oznámeno,
že v ul. 5. května šel muž se psem, který vy-
konal potřebu (pes), a muž výsledek neuklidil.
S majitelem byl přestupek vyřešen na místě.
21. 11. Oznamovatelka žádala z parkoviště na
aut. nádraží o pomoc s vozidlem, kterému se
vybila baterie. Strážníci vozidlo pomocí ka-
belů nastartovali.
22. 11. Anonym oznámil, že na aut. nádraží
pod jedním z přístřešků leží opuštěná ka-

belka. Strážníci kabelku po příjezdu zajistili
a následně ji předali majitelce.
24. 11. V restauraci Na Růžku asistovali
strážníci městské policie při řešení bitky
mezi hosty. 
5. 12. Strážníci městské policie pomáhali
ženě, která nemohla uzvednout svou tetu
poté, co spadla na zem. 

Výše popsané výjezdy jsou pouze
zlomkem činnosti městských strážníků
vybraným redaktorem zpravodaje.
Výběr výjezdů probíhá dle zástupnosti
další policejní činnosti na jedné straně a
předpokládané atraktivity pro čtenáře na
straně druhé. Nejedná se tedy o veške-
rou činnost městské policie.

Tomáš Kábrt

Upozornění městské policie
V oblasti Kaštánku byla zaznamenána akti-
vita sprejerů. Městská policie žádá, aby kdo-
koliv, kdo si všimne podezřelé činnosti, ji
neprodleně oznámil na strážnici.

Městská policie a odbor místního hospodář-
ství upozorňují řidiče, aby svá vozidla pokud
možno nenechávali odstavená na komuni-
kacích – vozidla stěžují průjezd vozidel
zimní údržby! Pokud nebude možno projet
pluhem kvůli nevhodně odstavenému vo-
zidlu, není možné takovou komunikaci udr-
žovat. Řidič vozidla se tak vystavuje
možnému finančnímu postihu.

Z dění na městské policii: Bitka na poště, 
několikanásobná nehoda a závody pod radarem

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Městský dechový orchestr vánočně naladil plné divadlo

Městská policie Č. K. 
Adresa: Žižkova 365,
Červený Kostelec
Tel. 156, 491 465 628 
Non-stop mobil: 
731 44 95 77
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Když v sobotu 12. listopadu v 5 hod.
ráno zastavil u červenokosteleckého Di-
vadla J. K. Tyla  autobus z partnerského
města Žabkowice-Slaskie a k dvanácti po-
lospícím polským amatérským hercům re-
žiséra Stanislawa Szusze se přidalo dalších
deset, také viditelně nedospalých herců
z místního souboru NA TAHU vedených
Vlastikem Klepáčkem, bylo odstartováno
třetí a poslední dějství společného, česko-
polsko-slovenského projektu nazvaného
Hej, Slované. To podle názvu někdejší vše-
slovanské hymny, zpívané na začátek i
závěr společného představení. Jejich spo-
lečným cílem byla dvě slovenská města –
Filakovo a Lúčenec, kde o víkendu 12.a
13.11. 2016 proběhl třetí a poslední díl je-
jich společného setkání na jevišti.

Vše začalo právě před rokem ve vinném
sklípku Miládky a Attily Bolyošových ve Fila-
kově, kde se veselili po úspěšném představení
herci DS NA TAHU z Červeného Kostelce.
Režisér Vlastik Klepáček, hnán dlouhodobými
výčitkami, že ačkoli na Slovensku nebo v part-
nerském Polsku mají jeho představení velmi
slušnou návštěvnost, doma, v Červeném Kos-
telci, se na cizí ochotníky lidé zrovna nehrnou,
vymyslel plán společného představení, hraného
ve všech třech zmíněných státech. Důvod byl
jasný, ať budou hrát kdekoliv, herci budou
z jedné třetiny domácí a na vlastní ochotníky
se chodí všude na světě. Vzhledem k prostředí
bylo rychle vymyšleno i společné téma pro 30
až 40 minutové scénky každého ze zúčastně-
ných. Byl to vztah ke svým národním kultov-
ním nápojům. Češi pivo, Slováci borovička,
Poláci vodka. Všechny strany bouřlivě souhla-
sily a šlo se na věc.

První představení HEJ, SLOVANÉ pro-
běhlo v beznadějně vyprodaném divadle
v Č.Kostelci, jako součást Krajské přehlídky
amatérského divadla, v březnu letošního
roku. Druhé, stejně úspěšné, ovšem tentokrát
bez Slováků, v květnu, na divadelní přehlídce
v Žabkowicích. Třetí díl, který nás právě
čekal, byl součástí přehlídky Divadelná jeseň
a protože byl obohacen o účast Maďarů,
název představení byl změněn na Piknik ná-
rodov krajín V4.

Hned po příjezdu do Filakova se nás ujala
dobrá duše místní kultury Miládka Bolyo-
šová, ubytovala nás v krásném novém pen-
zionu mezi vinařskými sklípky a večer nás
čekalo první představení v místním divadle.
Na jevišti nás přivítal filakovský primátor a
ředitelka Novohradského osvetového stře-
diska Lučenec, Mária Ambrušová. Diváků
sice nebylo tolik jako v předchozích přípa-
dech, ale lidé byli zvláště českou částí tak nad-
šeni, že pan primátor dokonce koketoval
s myšlenkou spojit Filakovo a Č. Kostelec
jako partnerská města. Když mu však koste-
lecký místostarosta a současně představitel
hlavní role v české recesistické a fiktivní po-
věsti O Ludmile a Pivojovi Richard Berg-

mann vyjmenoval, že Kostelec kamarádí
s půlkou Evropy, uznal, že už jsme spřáteleni
dost. Po představení proběhla ve velkém re-
stauračním sklepním penzionu společná ve-
čeře, podmalovaná svižnou maďarskou
hudbou a tancem místních maďarských folk-
loristů. Kouzelný zvuk houslí brzy roztancoval
v divokém čardáši hlavně dámskou část polské
výpravy, zatímco ta česká se pomalu vytratila
do nedalekého sklípku manželů Bolyošových.
Tam se pak dlouho do noci povídalo, zpívalo
při kytaře Péti Másla a samozřejmě ochutná-
valo výtečná maďarská vína.

V neděli jsme se na oběd přesunuli do 14
km vzdáleného Lučence, kde nás od 15 hodin
čekalo představení druhé. Při představení i po
něm samozřejmě pokračovala vzájemná
družba, podmalovaná tentokrát omamnou
vůní Spišské borovičky. Po večeři a bouřli-
vém loučení s novými kamarády jsme vyra-
zili na 500 km dlouhou cestu domů. Kdo si
však myslel, že se v autobuse před nástupem
na pondělní ranní směnu trochu vyspí, velmi
se mýlil. Polský soubor byl v ráži a zpíval a
radoval se, co mu autobus stačil. Nezbylo než
se tomu přizpůsobit a posunout nástup do za-
městnání na pozdější hodinu.

Celý tento divadelní víkend byl pak pro nás
velmi poučný. Ne snad ani tak umělecky, pro-
tože v tomto směru kostelečtí jasně domino-
vali, ale spíš v lepším poznání našich sousedů
ze zemí visegrádské čtyřky, v poznání, že v tě-
chto zemích jsou nám přátelští lidé se stejnými
radostmi i starostmi jako my, se stejně půvab-
ným folklorem a stejně neodolatelnými kul-
tovními nápoji a že se tam ještě nepodařilo
všechna lidská srdce zavřít do peněženky.

Divadlu a životu zdar, DS NA TAHU 

Divadelní setkání národů

Město Červený Kostelec má podle zá-
kona o odpadech povinnost zpracovat svůj
plán odpadového hospodářství. Byl tedy
zpracován zcela nový plán odpadového
hospodářství města, který je nyní již platný.

Plán odpadového hospodářství zpracová-
vají města, která produkují ročně více než 10 t
nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t
ostatního odpadu. Např. v roce 2015 Červený
Kostelec vyprodukoval necelých 14 t nebez-
pečného odpadu a přes 2856 t ostatního odpadu.

Jedná se o závazný strategický dokument
města v oblasti plánování odpadového hospo-
dářství, který je také podkladem pro zpraco-
vání územně plánovací dokumentace města. 

Plán má tři části: Analytická část hodnotí
stav odpadového hospodářství města. Závazná

část plánu obsahuje opatření pro předcházení
vzniku odpadů v souladu s plánem odpadového
hospodářství kraje a stanoví cíle a opatření k
tomu, aby byly dosaženy v rámci obecního sy-
stému pro nakládání s odpady, a obsahuje také
soustavu indikátorů k hodnocení, jak byly tyto
cíle naplněny. Směrná část plánu obsahuje ná-
vrhy na zlepšení obecního systému nakládání
s odpady a kritéria hodnocení změn podmínek,
na jejichž základě byl plán odpadového hospo-
dářství města zpracován.

Plnění závazné části plánu podléhá každo-
ročnímu vyhodnocování. Plán odpadového
hospodářství je zveřejněn na internetových
stránkách města Č. Kostelec.

Nový plán odpadového hospodářství se při-
pravoval více než rok a je zpracován v souladu

se závaznou částí platného Plánu odpadového
hospodářství Královéhradeckého kraje. Zpra-
covatelem je společnost ISES, s.r.o., IČ
64583988, Praha, v souladu se smlouvou o
dílo ze dne 4. 11. 2015. Odborným garantem
je Ing. Karel Bursa.

Návrh plánu odpadového hospodářství
města Červený Kostelec schválilo zastupitel-
stvo na svém zasedání dne 22. 9. 2016. K
plánu se vyjádřil Krajský úřad Královéhradec-
kého kraje, který k němu neměl připomínky, a
to sdělením ze dne 7. 11. 2016.

Plán platí 5 let od schválení krajským úřa-
dem, tedy do 7. 11. 2021. Při významné změně
v odpadovém hospodářství města je nutné
zpracovat změnu plánu.

Štěpán Křeček

Červený Kostelec má nový plán odpadového hospodářství

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Červenokostelečtí dárci krve byli za
svou prospěšnou činnost oceněni
„Milovat vlastní krev není těžké.“

Erich Fromm

V úterý 29. listopadu obdrželi červe-
nokostelečtí dárci krve a krevní plazmy
medaile a Zlaté kříže 3. a 2. třídy.

Slavnostního obřadu v restauraci Soko-
lovna se za město Červený Kostelec zúčast-
nili místostarosta Richard Bergmann,
předsedkyně sboru pro občanské záležitosti
Marcela Kollertová a za MěÚ matrikářka
Petra Krejsová.

Na obřad byli pozváni tito dárci:

Zlatý kříž 2. třídy
Vlach Aleš

Zlatý kříž 3. třídy
Burešová Zdeňka, Čermák Pavel, Hur-

dálek Karel, Jančík Ladislav

Zlatá medaile 
Hepnarová Jana, Wenzelová Renata, Hor-

nych David, Jirásek Lukáš, Novák Jaromír,
Škoda Martin, Švorc Miloslav, Vlček Petr

Stříbrná medaile 
Bejrová Blanka, Fléglová Daniela, Kle-

karová Pavlína, Kubečková Martina, 
Václavová Jarmila, Václavová Kateřina,

Zachovská Jiřina, Čermák Michal, Duška
Jakub, Kozák Milan, Krátký Karel, Prouza
Stanislav, Šedek Martin, Šimek Tomáš,
Škoda Jiří, Záliš Ondřej

Bronzová medaile
Berková Kateřina, Fléglová Petra, Jará

Lenka, Prouzová Eva, Čermák Jindřich,
Čermák Petr, Hůlka Petr, Jiránek Karel, Jir-
man Michal, Krátký Jan, Lazok Jan, Lindr
Petr, Novosvětský Pavel, Pecháček Jiří, Pe-
tera Jan, Teichman Martin

Tomáš Kábrt, 
foto: Jaroslav Kordina

Charitativní 
koncert pomohl
více jak 25 tisíci Kč

Při charitativním adventním koncertu 17.
prosince ve sboru Církve adventistů sedmého
dne v Červeném Kostelci byla vybrána částka
25 094 Kč, která byla předána nemocnému
Kryštofu Chráskovi ze Žďárek a Davidu Kle-
mešovi z Červeného Kostelce. Všem, kteří
přispěli, touto cestou moc děkujeme.

Sbor CASD Červený Kostelec

Benefiční výstava Jen tak pro radost
Právě jsme ukončili v pořadí již 

sedmou benefiční výstavu Jen tak pro ra-
dost. Odnášíme do banky částku 6124 Kč
a posíláme na účet TyfloCentra pro nevi-
domé a slabozraké. 

Jsem velice šťastná, že jsme opět po-
mohli, a velice děkuji všem, kteří jakkoli při-
spěli. Přesto všechno jsem vždy velice ráda,
když je po všem. Ono se totiž může zdát, a i
já sama si vždy říkám, že když to proběhlo
už tolikrát, musí být vše vychytané.

Omyl. Vždy se něco, jak se říká, vyštění
a nejinak tomu bylo i tentokrát.

Naštěstí na vernisáž dorazila – sice se
zpožděním, ale přece – MUDr. Jana Neko-
lová se zlomenou nohou. Překvapující bylo
velice spontánní zapojení se do výkladu
pracovnic TyfloCentra jedné z návštěvnic.
Tato úžasná paní Věra Švecová nám přiblí-
žila díky své letité praxi svět nevidomých a
slabozrakých lidí.  Jarek Plesar sklízel
obdiv nejen u mužů, ale i žen, a to ve věku
od 4 do 99 let.

Nakonec přes všechny patálie spojené
s organizováním takovýchto akcí vše do-

padlo výtečně. Chtěla bych tedy touto ces-
tou ještě jednou z celého srdce poděkovat
vám všem, kteří jste nás navštívili a po-
mohli nám. Zároveň bych vás ráda pozvala
na další výstavu Jen tak pro radost, která se
bude konat až v listopadu příštího roku.

Omlouvám se tímto našim příznivcům,
ale nějak nestíhám a ještě je spousta věcí,
které chci zkusit. Slibuji však, že udělám
maximum, aby ona Jen tak pro radost v po-
řadí již osmá vám opět přinesla i nějaké
nové techniky. 

Ještě jednou moc děkuji. 
Jste v tom s námi.

Pohádky přinesly
úsměv i pláč

Podzimní pohádky pro nejmenší děti,
které jsme hráli v prostorách ZŠ v Oleš-
nici, děti pobavily, ale i rozplakaly. 

První pohádka, hraná 25. září loňského
roku, „O Červené Karkulce“, děti naučila,
že poslouchat dospělé se opravdu vyplácí a
důvěřovat cizím není vždy rozumné. Skrze
papírové perníčky jsme se dostali do další
říjnové pohádky „O perníkové chaloupce“,
kde si děti mohly zatančit s babou Jagou a
ochutnat sladký domácí perníček. Nepos-
lušný Budulínek nás provedl listopadovým
podzimním časem, kde jsme společně za
tónů houslí zazpívali lištičkám „fidli, fidli
na housličky“ a vysvobodili tím Budulínka.
Závěrečnou, prosincovou pohádkou jsme si
společně s dětmi a dospělými připomněli
příběh o zlé královně, krásné Sněhurce a
kouzelném zrcadlu. V počtu téměř sedmde-
sáti diváků jsme poté za zpěvu koled a
ochutnávky cukroví společně nasáli vá-
noční atmosféru. 

Tímto bych ráda poděkovala odvážným
dětem a jejich rodičům, kteří nejenže chodili
na naše pohádky, ale společně s námi se za-
pojili do děje samotného a vytvořili tak krás-
nou atmosféru. Děkuji také vedení,
zaměstnancům ZŠ v Olešnici, hercům a všem,
kteří se podíleli na přípravách našich podzim-
ních pohádek.

Za kolektiv Ochotníků Olešnice 
R. Laštovičková, foto: P. Laštovička



7ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2017

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za milé blahopřání s dárkem
k mým 80. narozeninám.

Zdeněk Matyska
◄►

Děkuji MěÚ za gratulaci a dárky k mým 80. narozeninám a paní
Šustové a paní Janákové za příjemné posezení. 

Jaroslav Řezníček
◄►

Děkujeme MěÚ za blahopřání, květiny a dárek k našemu výročí
sňatku. Zároveň děkujeme za milou návštěvu paní Krejsové a panu
Bergmannovi.

Manželé Červinkovi
◄►

Kolektiv pracovníků ze ZŠ
v Olešnici a především všechny
děti děkují panu Lukáši Karás-
kovi, Pavlu Koutskému, Janu
Kašparovi, Petru Demjanovičovi
a Zdeňce Burešové za vybudo-
vání přístřešku na školním
dvorku. 

Už se moc těšíme, až v jeho
stínu budeme moci trávit volný
čas.

Jsme členy ochránců kulturních památek a přírody Hradec Krá-
lové. Často jezdíme do nádherného okolí vašeho města. Měli jsme
též možnost navštívit pečovatelský dům U Jakuba a Hospic Anežky
České.

Byli jsme všichni překvapeni vkusnou květinovou výzdobou a
úpravou a čistotou těchto budov.

Jemný a lidský přístup zaměstnanců k seniorům se vidí velmi
málo.

Děkujeme vám za vaši práci pro naše nejstarší a nemocné spo-
luobčany a městu přejeme hodně zdaru v práci do dalších let.

Za kolektiv Ol. Hlaváčková
◄►

Děkujeme tvůrcům betlému v Olešnici za jejich ochotu a
spoustu času, který věnovali jeho přípravě. Jmenovitě jde o pana
Jaroslava Kysilka, manžele Kejzlarovy, pana Lukáše Kozáka, pana
Michala Pumpu, pana Jiřího Volfa a jejich ratolesti.  Betlém je
opravdu moc krásný, nejenom dětem udělal velikou radost. 

S díky Olešňáci
◄►

Děkujeme panu Jaroslavu Kysilkovi, který nás ani pro letošní
rok nezklamal a věnoval svůj čas výrobě osvětlení a následnému
zdobení vánočního stromečku v Olešnici. Troufám si říct, že jde o
jeden z nejhezčích stromečků v širokém okolí. 

Děkujeme, Olešňáci

Poděkování

Anna Bláhová se svými syny moc děkuje všem příbuzným, přá-
telům a známým za účast na posledním rozloučení s jejím manželem
a tatínkem Ladislavem. Dík za květinové dary a projevy soustrasti.

Vzpomínáme

Dne 1. ledna 2017 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, ma-
minka, babička a prababička paní Vlasta Blažíč-
ková.

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomene její rodina

Informace pro snoubence
V roce 2017 budeme od-

dávat každý pátek do 14
hod. a každou sobotu do 12
hod. bez poplatku. Pozdější
časy a ostatní dny na žádost
za poplatek 1000 Kč. 

Od 1. do 9. července ne-
budeme oddávat z důvodu
čerpání řádné dovolené. 

Matrika 

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. K. a Boušín

Pravidelně 

Neděle – 10 hod. Bohoslužba 
Pondělí – 18.30 hod. Úvod do Bible 
Úterý – 17.30 hod. Biblická hodina 
Pátek – 16 hod. Duchovní péče o děti

Církev čs. husitská

5. 1. Po dětské mši sv. – schůzka ministrantů
6. 1. Slavnost Zjevení Páně (lidově svatých
Tří králů), mše sv. 7 a 17 hod.!  (při obou
mších sv. bude žehnání „tříkrálových svá-
tostin“ (voda, křída a kadidlo), 18 hod.
v kostele – Tříkrálový koncert: Jan Jakub
Ryba – Česká mše vánoční.
7. 1. Proběhne v našem městě Tříkrálová sbírka.
Děkujeme za obětavost koledníkům, vedoucím
skupinek i štědrým dárcům. Vaše příspěvky
budou věnovány na podporu charity.
15. 1. Mimořádně bude mše sv. i večer v 18 hod.
22. 1. 18 hod. Ekumenická bohoslužba
v kostele sv. Jakuba st. K modlitbám za jed-

notu křesťanů zveme katolické i nekato-
lické křesťany.
27. 1. 18 hod. mše sv. a potom na faře vika-
riátní večer mladých. Program vede P. Jiří
Jakoubek, vikariátní kaplan pro mládež.

Setkávání na faře
Společenství manželů: v pátek 19 hod. 20. 1. 
Společenství mládeže: každou druhou so-
botu v 19 hod. (podle ohlášení)
Vzdělávání mladších středoškoláků: každou
středu v 16.30 hod. 
Vzdělávání starších středoškoláků: každý
čtvrtek v 18.15 hod.

Vzdělávání dospělých farníků: v pondělí 19
hod. 9. 1., 23. 1.

Farní stránky: www.farnostck.cz

www.farnostck.cz
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Město Červený Kostelec provozuje
sběrný dvůr odpadů pro odkládání a
shromažďování komunálních a dalších
odpadů od svých občanů. Děkujeme
vám, že jej využíváte.

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

Sběrný dvůr odpadů je nově místem zpět-
ného odběru použitých přenosných baterií.
Toto místo je zřízeno ve spolupráci se společ-
ností ECOBAT s.r.o. Ve sběrném dvoře jsou
také nově od ledna přijímány naplněné papí-
rové krabičky určené pro sběr baterií, které
po zaplacení poplatku za odpady pro rok
2017 obdržíte v pokladně městského úřadu.

Žádáme, aby zvláště v době mimo pro-
vozní dobu sběrného dvora odpadů nedochá-
zelo k odkládání odpadů před vjezdovou
bránu dvora a její okolí. Toto chování je ře-

šeno ve spolupráci s policií jako přestupek
proti veřejnému pořádku.

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

Sběrný dvůr slouží jen občanům města.
Sběrný dvůr není určen podnikatelům a práv-
nickým osobám. Na vybudování sběrného
dvora odpadů byla poskytnuta podpora z Ope-
račního programu Životní prostředí Fondů EU.

Při příchodu do sběrného dvora prosíme
vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnosti 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

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Odpady

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba (leden 2017)
Po    13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

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

plný svoz kombinovaný poloviční měsíční
zelená známka červená známka žlutá známka modrá známka

Leden 1, 2, 3, 4, 5• 1, 2, 3, 4, 5• 1, 3, 5• 1, 5•
Únor •5, 6, 7, 8, 9• •5, 6, 7, 8, 9• •5, 7, 9• •5, 9•
Březen •9, 10, 11, 12, 13 •9, 10, 11, 12, 13 •9, 11, 13 •9, 13
Duben 14, 15, 16, 17 14, 15, 16, 17 15, 17  17
Květen 18, 19, 20, 21, 22 19, 21 19, 21 21
Červen 23, 24, 25, 26 23, 25 23, 25 25
Červenec 27, 28, 29, 30, 31• 27, 29, 31• 27, 29, 31• 29
Srpen •31, 32, 33, 34, 35 •31, 33, 35 •31, 33, 35 33
Září 36, 37, 38, 39 37, 39 37, 39 37
Říjen 40, 41, 42, 43, 44• 40, 41, 42, 43, 44• 41, 43 41
Listopad •44, 45, 46, 47, 48 •44, 45, 46, 47, 48 45, 47 45
Prosinec 49, 50, 51, 52 49, 50, 51, 52 49, 51 49

Rozpis svozů odpadů (svozový kalendář) na rok 2017

Pondělí: 5. května, Budovatelská, Devět
křížů – jen boční ulička, Gen. Kratochvíla,
Havlíčkova, Husova, Koubovka, Langrova,
Manž. Burdychových, Na Hrázi, Na Lu-
kách, Nová, Okružní, Palackého, Pazderna,
Rybničná, Školní, Tyršovo nám., Větrník,
Výsluní, Za Občinou, Zemědělská, Zítkova,
Žďárská, Žižkova.

Úterý: 17. listopadu, Bohdašín – Božanov,
Boženy Němcové, Bratří Čapků, Českoska-
lická, Devět křížů – hlavní silnice, Halašov,
Komenského, Lhota za Červeným Kostel-
cem, Mstětín, Na Skalce, Na Strži, Nad Ná-
dražím, Náměrky, náměstí T. G. Masaryka,
Nerudova, Olešnice, Pod Nádražím, Sokol-
ská, Stolín.

Středa: Bohdašín (mimo Božanova),
Borek, Brodky, Bř. Kafky, Divadelní, Druž-
stevní, Dvořáčkova, Horní Kostelec, Chrby,
Jestřebí, Jiráskova, Končinská, Končiny,
Krátká, Lánská, Lesní, Letná, Lipky, Ná-
chodská, Pod Vodojemem, Podlesná, Pře-
myslova, Řehákova, Sadová, Severní,
Souběžná, Strmá, Špicberky, U Kaštánku,
V Ráji, V Zahradách, Vyšehrad, Vyšehrad-
ská.

Rozpis svozů – popelnice

V Náchodci je svoz odpadů zajišťován individuálně po dohodě s místními občany.

Svozové týdny (dle kalendářního počítání týdnů v roce)

Upozorňujeme, že poloviční a měsíční svoz bude prováděn v lichých týdnech!

Kontejnery (nádoby 1100 l): Svoz kontejnerů je prováděn na celém území města v pondělí. Svozové týdny u kontejnerů jsou
stejné jako u popelnic. Plný svoz: zelená známka, poloviční svoz: žlutá známka
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Nabídka zaměstnání

Firma SORGES hledá 

pracovníka 
k obsluze CNC frézy

Do menšího rodinného kolektivu naší firmy
SORGES zabývající se CNC obráběním
hledáme nové pracovníky. Oceníme zkuše-
nost s prací v oboru CNC obrábění či po-
dobném strojařském oboru, ale rádi
zaučíme i případné zájemce bez praxe. 
Pracujeme ve dvousměnném (ranní/odpo-
lední) osmihodinovém provozu. Vážíme si
dobrovolné práce přesčas a umíme ji nále-
žitě ocenit. Klademe vysoký důraz na peč-
livost a přesnost výroby, pořádek a dobré
vztahy na pracovišti.
Nabízíme zajímavou práci v menším ko-
lektivu, pravidelný a včasný plat, příspěvky
na obědy, na dovolenou, prémie dle přís-
tupu k práci a prostě jisté místo … u stroje,
ve skříňce, v kuchyňce, na parkovišti …
v našem životě.
Jako kolektiv se rádi zajdeme společně po-
bavit a uvítáme, když najdeme novou posilu
do týmu s citem pro svou práci, ale také se
smyslem pro humor.
Pokud hledáte stabilní zaměstnání v dob-
rém kolektivu, ozvěte se nám.
Najdete nás ve Stolíně 115 u Červeného
Kostelce, Jana  Ansorge 774 110 320, 
janaansorge@sorges.cz

Saar Gummi Czech hledá tyto zaměstnance:

technik kvality 
pro neustálé zlepšování 

– mzda 55 000 Kč

vedoucí správy 
budov a energetiky 

– mzda 50 000 Kč

chemik 
– mzda 50 000 Kč

operátor/ka 
gumárenské výroby 

– mzda 25 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený
Kostelec. Pozice operátora je pro třísměnný
provoz v Č. Kostelci nebo Velkém Poříčí. 
Kontakty: personalni@sgc.cz, tel. 491 467
442, www.sgc.cz

MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o. přijme 

zaměstnance do
výroby
pro provoz v Červeném Kostelci, Stolín –
průmyslová zóna.
Pozice: obsluha výrobní linky, třísměnný
provoz, vyžadována samostatnost, možnost
práce přesčas
Po zapracování platový růst.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na prace@mgitaly.cz

Benet v.o.s. Červený Kostelec přijme 

pletaře, pletařku
Nástup možný ihned. 
Práce pletaře, pletařky na maloprůměro-
vých ponožkových pletacích strojích v 2 (3)
směnném provozu. Požadavky: zručnost,
dobrý zrak, pravák.
Po zaučení práce v úkole, platové pod-
mínky od 17000 Kč, záleží na zručnosti a
rychlosti.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup
našich výrobků s výraznou slevou, možnost
placených přesčasů.
Kontakt: Luboš Beneš, 602 245 971, benesl
@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz.

ZAJÍMAVOSTI

Dva roky s Erasmem
Jiráskovo gymnázium v Náchodě

ukončilo na podzim 2016 svůj dvouletý
projekt, který byl zaměřen na vzdělávání
pedagogických pracovníků. 

Projekt Kvalitní učitel znamená vzdělaný
žák, byl podán v programu EU Erasmus
Plus (Erasmus+), který je v platnosti od 1.
1. 2014. Cílem projektu bylo podpořit pro-
fesní rozvoj učitelů gymnázia absolvováním
aktivity job – shadowing  a účastí na vzdě-
lávacích kurzech v zahraničí.                                                                                                                                               

Dvouletý projekt gymnázia vznikl po
analýze potřeb této vzdělávací instituce,
která cíleně naplánovala další vzdělávání
svých pedagogických pracovníků v EU
vzhledem k svému dalšímu rozvoji a vzhle-
dem k rozvoji vzdělávacích potřeb žáků
školy s ohledem na jejich motivaci k učení
a podpory jejich talentu.                                                                                                                                                        

Cílovou skupinou projektu byli učitelé
matematiky, fyziky robotiky, dějepisu, spo-

lečenských věd, výtvarné výchovy,
hudební výchovy, anglické litera-
tury, anglického, německého, špa-
nělského, francouzského a ruského
jazyka. Ti se zúčastnili aktivity job
– shadowing v německé partnerské
organizaci a mobilit (kurzů) zamě-
řených na užití metody CLIL, na ro-
botiku, na užití ICT a tabletů při
výuce a kurzů kombinovaných (me-
todika výuky cizího jazyka, kultura,
literatura a reálie konkrétní cizí země) či
kurzů čistě jazykových pro učitele, kteří ne-
vyučují cizí jazyk. 

Ředitel gymnázia pan Pavel Škoda jme-
noval projektový tým, hlavní koordinátor a
autor projektu Mgr. Pavel Fišer, 1. koordi-
nátor RNDr. Jan Preclík PhD, 2. koordinátor
Mgr. Štěpán Nosek, účetní Petra Pejsarová,
který v projektovém období 14. 9. 2016 –
13. 9. 2016 zorganizoval 31 mobilit ve Velké

Británii, v Irsku a Lotyšsku, ve Skotsku, na
Islandu a Maltě, ve Francii a Španělsku.                                                                                                            

V těchto zemích účastníci plnili předem na-
plánované studijní aktivity, jejichž výstupy
zpracovali ve formě závěrečné zprávy, sdíleli
s ostatními kolegy ve vlastní organizaci i mimo
ni a ve finále okamžitě uplatnili nově získané
vědomosti ve výuce. Úplný popis mobilit lze
najít na stránkách školy – Projekty a na
http://erasmus.gymnachod.cz/                    paf

Jiráskovo gymnázium Náchod

Cukrárna v Červeném Kostelci v ul. Ha-
vlíčkova přijme

pracovnici výroby 
do chráněné dílny na cukrář. výrobu.

Vhodné pro ZTP. Nástup možný ihned. 
Bližší informace na tel. 777 956 140

http://erasmus.gymnachod.cz/
www.benet-ponozky.cz
www.sgc.cz
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Astronomické informace

Z HISTORIE

Přátelé, z muzejního depozitáře vám

všem přejeme podařený rok 2017.

A splnění přání. Drobných i větších. Také

vlastivědní nadšenci mají přání. Ambici

spíše – krůček po krůčku přispívat k pře-

svědčování vedení města, že obnovení ak-

tivního muzea ve městě má své

opodstatnění. 

V knihovně Břetislava Kafky nahoře na
schodišti máme vzkaz od Karla Čapka: „Ot-
cové (rozuměj – předci) nezemřeli docela,
jsme tu ještě já, ty, my.“ Máme radost z hro-
madících se sbírek od spoluobčanů, zčásti
se nám tak daří zachraňovat vzpomínky na
minulost. Poslední velká darovací sbírka je
od pana Macha – sbírka sportovních trofejí,
fotografií i písemností – ještě z doby Seve-
rografie, Heliosu. Hodí se pro zamýšlenou
výstavu.

Václav Havel (1936–2011). Politik, dra-
matik a první český president. Vzpomínali
jsme, v prosinci by se dožil 80 let. A je to 5
let, co zemřel. Teď nevím, zda byl někdy
v Červeném Kostelci. V Úpici určitě byl,
z balkonu domu Richarda Sachra zdravil
občany shromážděné u Dřevěnky. Já jsem
od roku 1990 pracoval v Mladých Bukách.
A to až do odchodu do důchodu v roce
2007. To je vesnice, kde přes kopec je Hrá-
deček. A tak Václav Havel, Olga, Pavel
Landovský (1936–2014) i pan Pavel Tigrid
(1917–2003) a mnozí další byli dobře
známi.

Poznal jsem vousatého pana Pechana –
souseda na Hrádečku, Bohdana Holomíčka
– fotografa pana prezidenta. Jeden příběh
zůstal v Mladých Bukách dlouho skryt.
V roce 1975 tehdejší nesmírně odvážná ma-
trikářka zprostředkovala v úterý 30. 12.
1975 kolem půlnoci utajenou svatbu.
Svatbu Pavla Landovského s nevěstou
Evou. Za svědka šli Olga a Václav Havlovi.
Hostů bylo asi 10.

Fotilo se. Fotky, kopie mám také. Hráde-
ček byl a stále ještě je zajímavý pro širokou
veřejnost. Rostou tam houby, je tam zříce-
nina hradu. Autobusové zájezdy do blízkosti,
cyklistické závody i turistické pochody
v blízkosti Hrádečku nebyly výjimkou.
V současnosti je na prodej chata naproti ve
stráni, která sloužila v minulosti STB pro po-
hodlné „střežení“ hlídané osoby. Chata ale
nemá vlastní přístupovou cestu. Absurdita,
jako mnoho dalších kolem Václava Havla.

„Seznamka“ tu ještě nebyla. Napsal nám
pan Ing. Jan Svoboda z Prahy. Při své ná-
vštěvě našeho města si všiml vývěsky vlas-
tivědného spolku. A protože se snaží
vytvořit rodokmen, požádal nás o spojení se
současnými Svobodovými v Červeném
Kostelci. Prosí o ohlášení se na tel. 602 254
553 nebo na e-mail: svi@omnipol.cz.

V muzejním depozitáři jsme našli: Svo-
boda Adolf  – tablo (foto) z roku 1926 =
odbor spolku strojmistrů a zřízenců, dále
tablo z roku 1947, zase foto, členové rady

města MNV. Ještě jednu stopu máme – in-
zerce: Svoboda Adolf – textil, dětská kon-
fekce – Červený Kostelec, náměstí. Inzerce
zveřejněná 31. 12. 1936 v Hadaři. Hadař byl
nezávislý silvestrovský přehledník pro Čer-
vený Kostelec a okolí. Redaktorů mnoho, ale
neodpovědných. Malá ukázka úvodního ver-
šování – 31. 12. 1936 . Cituji: „V letošním
čísle Hadaře chceme vám říci krátce, co
všechno v městě našem je, kde žijem jak
v pohádce, kde soused přeje sousedu, dívka
nabídne rety, kde máme malé opery i velké
operety. V Kostelci fáma vypráví se, jak před
sezonou plesu se čtyři bodří sousedé šli učit
tango k lesu. I gramofon si sebrali a dřeli do
svítání. U Ditrtů však při bále se dožili zkla-
mání – tam hráli samé valčíky“. Konec
úryvku. Tři čísla Hadaře nám darovala do
muzejního depozitáře paní Petithanová. 

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Motto: Včerejšek je historie, zítřek je záhada, dnešek je dar.
Z depozitáře

Notářka

Úřední dny JUDr. Heleny Součkové na MěÚ
Červený Kostelec:

20. ledna, 17. února

Úřední hodiny: 8–11.45 hod, 
491 423 256
E-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Slunce 
Slunce vstupuje 19. ledna do znamení Vod-

náře. 4. ledna je Země v přísluní, nachází se ve
vzdálenosti 147,1 milionu km od Slunce, tedy
nejblíž z celého roku.

Měsíc
Měsíc je 5. ledna v první čtvrti, 12. ledna v

úplňku, 19. ledna v poslední čtvrti, 28. ledna v
novu. Přízemím prochází 10. ledna, odzemím
22. ledna. 2. a 3. ledna večer jej spatříme poblíž
Venuše a Marsu, 19. ledna ráno nedaleko Ju-
piteru, 24. ledna v blízkosti Saturnu. 

Planety sluneční soustavy
Merkur je nejlépe viditelný v polovině

ledna ráno nízko nad jihovýchodem, napravo
od něj se promítá také planeta Saturn. Velmi
jasná Venuše a načervenalý Mars svítí již zve-
čera nad jihozápadním obzorem, Jupiter vy-

chází kolem půlnoci a je nejjasnější „hvězdou“
ranní oblohy. 

Zajímavé úkazy
1. ledna nastává velmi těsná konjunkce

Marsu a Neptunu, úkaz je viditelný večer v da-
lekohledu, nízko nad jihozápadem. 3. ledna
nastává maximum meteorů roje Kvadrantid.
V první polovině ledna jsou z našeho území
dobře viditelné ranní průlety Mezinárodní ves-
mírné stanice.

Hvězdárna v Úpici je v lednu pro veřejnost
otevřena 7 dnů v týdnu. Přes den – kromě po-
ndělí – probíhají pozorování Slunce a dalších
jasných objektů s výkladem, v noci (s výjim-
kou neděle) pozorování objektů noční oblohy
s doprovodným programem. Večerní program
začíná v lednu v 18 hod.

Jiří Kordulák, 
hvězdárna v Úpici 

Sbírky ošacení
Sbírky ošacení pro Diakonii Broumov se
konají každou první sobotu v měsíci od 10
do 11 hod. na aut. nádraží v Č. Kostelci. 
Kdykoliv je také možné využít kontejner na
textil na stejném místě. 
Více na: www.diakoniebroumov.org

Diakonie Broumov

www.diakoniebroumov.org
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FIRMY

Podporujeme technické kroužky s dvěma sty dětmi
Na 200 dětí v 17 zájmových kroužcích

podpořených v regionálním projektu
„T Generace – technici pro budoucnost“
získává praktické zkušenosti s technic-
kými obory. V Červeném Kostelci jsou to
děti v technicko-robotickém a modelář-
ském kroužku, které vede pan učitel ze
zdejší střední školy. 

V našem projektu jsme podpořili aktivní
učitele základních a středních škol od Brou-
mova po Českou Skalici, kteří zřizují
kroužky s technickým zaměřením. Po tako-

vých kroužcích je poptávka, někde je na
účast dokonce pořadník. Přiměřená odměna
učitelům, jejichž úsilí ve volném čase bylo
mizivě, nebo nebylo vůbec honorováno,
přináší tedy výsledky. 

Protože v našich silách není podpořit
všechny učitele a všechny kroužky, budu
rád, pokud projekt T Generace bude mo-
tivací nejen pro další firmy, ale i pro zři-
zovatele škol, nikoli jen na Náchodsku.
Poptávka po technicích stále výrazněji
převyšuje nabídku a odborníci, kteří zís-

kali osobní vztah k technickým profesím
již v dětství, bývají ti nejlepší. Jsem pře-
svědčený, že zvyšovat šance na dobré
uplatnění a vychovávat dobré a nejlepší
odborníky je výsostným veřejným 
zájmem a lidé z realizačního týmu T Ge-
nerace jsou připraveni své zkušenosti
sdělit všem, kdo by takový zájem chtěli
pomoci naplnit.

Ing. Jan Tichý, generální ředitel Saar

Gummi Czech

Saar Gummi Czech

Notoricky známá písnička, stejně jako
nesčetné pohádky o líném Honzovi, nám
připomínají důležité vybavení dřívějších
domácností, které sloužilo k vytápění i k
přípravě pokrmů. 

To, co nazýváme obvykle pecí, byla
vlastně velká kachlová kamna, která stávala
v obytné místnosti každé chalupy. Vytápěla
se však z vedlejší síně nebo tzv. černé ku-
chyně, odkud se také přímo k ohni přisuno-
valy hrnce s pokrmem. S kamny byla
obvykle spojena také chlebová pec, která se
však vytápěla zvlášť, a to pouze před sa-
motným pečením chleba. V polovině 19.
století do Čech přichází velká kamnová re-
voluce. Začínají se totiž masově zavádět
kamna s plotnou – sporáky. To přineslo ob-
rovskou výhodu zejména při vaření. Jídlo
se uvařilo mnohem rychleji a manipulace s
nádobami byla neskonale snazší. Do těchto
nových kamen se už přikládalo obvykle
přímo ze světnice. Ve východních Čechách
tato nová kamna vytlačila starší typ během
několika málo let. Masivní zájem o nová
kamna s plotnou způsobil velký rozkvět
kamnářského řemesla. 

Kamnářství bylo od středověku spojeno
s hrnčířstvím, neboť výroba kachlů s tímto
řemeslem úzce souvisela. V Kostelci pro-
vozovala hrnčířství a kamnářství rodina
Klimešova v Jiráskově ulici v domě čp.
128. V první polovině 19. století se v tomto
domě usadil hrnčíř Josef Klimeš, původem
z Úpice. Jeho manželkou byla Matylda,
dcera Karla Leitnera z Broumova. Jejich
prvorozený syn Josef v šesti letech zemřel,
a tak živnost převzal další syn Vojtěch
(Adalbert), který se později podepisoval
jako Albert. Narodil se v roce 1838 a již ve
svých 21 letech se oženil s dvacetiletou Vin-
cencií Rouskovou z čp. 48. Protože oba

snoubenci byli podle tehdejších zákonů ne-
plnoletí, museli dostat k sňatku svolení
svých rodičů. Vojtěchovi evidentně po-
ptávka po novém typu kamen přinesla pro-
speritu, takže si mohl dovolit stavení čp.
128 významně rozšířit. Dům tak dostal po-
dobu poměrně velké jednopatrové budovy
s typickým štítem, jak jsme ho mohli done-
dávna vídat.

Rozlehlá stavba zabrala téměř celý poze-
mek na levé straně slepé uličky. Když chtěl
Vojtěch (Albert) v roce 1877 vybudovat
kůlnu na dřevo, musel využít nevelkou za-
hradu, která se nachází na druhé straně
uličky. Proti tomu se ovšem postavil soused
Antonín Drtina z čp. 134, který se obával
vypuknutí požáru. Stavební komise vzala
námitky souseda na vědomí a nakázala Kli-
mešovi, aby kůlnu postavil z nehořlavého
materiálu. Ten neposlechl a „na černo“ pos-
tavil kůlnu ze dřeva. Byl proto předvolán ke
starostovi, kde se zavázal, že do příštího
roku vše napraví a dřevěnou kůlnu nahradí
bytelnější stavbou.

Později živnost převzal jeho syn Albert,
narozený v roce 1868. Také on měl spor s
městem. Při projednávání regulačního

plánu v roce 1907 bylo navrženo, aby
ulička kolem Klimešova domu byla rozší-
řena na 10 metrů na úkor jeho zahrady. To
by už tak nevelký pozemek ještě zmenšilo
a v podstatě znehodnotilo. Proti tomu podal
Albert Klimeš námitku. Obecní výbor na-
konec uznal jeho argument, že pro uličku s
tak malou dopravní frekvencí bohatě pos-
tačí šířka 8 metrů.

Existence hrnčířské a kamnářské živ-
nosti není jedinou zajímavostí, která se k
domu čp. 128 váže.  Stavba byla bezmála
dvě století v majetku jedné rodiny, než ji
odkoupilo město a koncem roku 2016 ne-
chalo zbořit. Dům je – vlastně byl – pozo-
ruhodný také ze stavebního hlediska. V
rámci Kostelce byla poměrně netypická
jeho podoba s širokým štítem a relativně
malým sklonem střechy. Od konce 19. sto-
letí nebyl nijak přestavován, díky čemuž se
dochovaly původní prvky jako klenby nebo
dřevěná pavlač. Červený Kostelec tak rok
po demolici Klímova domu čp. 109 v So-
kolské ulici ztrácí zcela zbytečně dalšího
zajímavého svědka své minulosti.

Jan Kafka, 

Okrašlovací spolek Kostelec

Pec nám spadla, kdopak nám ji postaví?
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ZŠ V. Hejny

Informace o změnách zápisu do 1. tříd
pro školní rok 2017–18

Nařízením Ministerstva školství se
v roce 2017 posunuje termín zápisu do 1.
ročníku na duben. V ZŠ V. Hejny v Čer-
veném Kostelci se zápis bude konat
v pátek 7. dubna 2017 od 13.30 do 18
hod. 

Další změna se týká odkladu školní do-
cházky. Kdo bude chtít pro své dítě odklad

školní docházky, musí již při zápisu předlo-
žit doporučení poradenského zařízení, tzn.
Pedagogicko-psychologické poradny v Ná-
chodě nebo Speciálně pedagogického cen-
tra v Náchodě. Protože doporučení je
vydáno na základě vyšetření školní zralosti
dítěte, je třeba se na toto vyšetření včas ob-
jednat. K doporučení poradenského zařízení

je dále třeba doložit ještě doporučení dět-
ského lékaře. Potom může ředitel školy roz-
hodnout o odkladu školní docházky. Pokud
někdo nebude mít potřebná doporučení
u zápisu, je posledním termínem jejich do-
dání konec dubna. Později již odklad ne-
bude moci ředitel školy rozhodnout.

Iva Čejchanová

Čas se překulil do nového roku a já
bych vás ráda opět informovala o dění na
prvním stupni naší školy. 

V minulém měsíci se toho odehrálo
mnoho. Nejdříve se celá škola zapojila do pro-
jektového dne, některé třídy prožily vánoční
besídky a představení spojená s Vánoci, jiní
vyrazili na výlet nebo odehráli pro své rodiče
divadlo. Vezměme to tedy popořádku. 

Poslední listopadový čtvrtek se celá naše
škola zapojila do projektového dne. První
stupeň si vytyčil za cíl prohloubit finanční
gramotnost našich nejmenších. A tak kdy-
byste nahlédli do tříd, viděli byste napří-
klad, jak čtvrté třídy vymýšlejí svoji vlastní
pizzerii, navrhují její interiér. Samozřejmě
si pizzu také upekly a u svátečně prostře-
ného stolu ji všichni společně snědli. Po-
dobný program měla i třída B. Naimanové.
Děti ve skupinkách vytvořily fiktivní cuk-
rárnu, vyzdobily stoly, vyrobily nabídkové
lístky (jídeláky), navrhly a nakreslily nové
druhy zákusků. Praxe je ale nejlepší, a tak
všichni společně vyrazili do kostelecké cuk-
rárny, kde si každý zakoupil zákusek dle
vlastní chuti. Ve třídě se pak vzájemně ob-
sluhovali zakoupeným dortem a limonádou.
Vše bylo shrnuto na pracovních listech úlo-
hami spojenými s daným tématem. U E.
Duškové zase žáci navrhovali svůj vlastní
Legoland, postavili si ho z kostek Lega,
soutěžili o nejlepší stavbu. Vše také podtrhli
úkoly na pracovních listech. 

Na začátku měsíce prosince a
v jeho polovině absolvovaly nej-
dříve malé děti kulturní program
Betlémská hvězda, kde si spo-
lečně zazpívaly naše nejznámější
a nejkrásnější vánoční koledy.
Naopak starší žáci zhlédli tradiční
vystoupení Taneční mozaika od
ZUŠ. 

Čas vánoční je většinou plný
pěkných a neočekávaných pře-
kvapení. Jedno upořádaly pro
svoje děti i třídní učitelky D. Vá-
vrová a M. Vlčková. Všichni vyrazili na
tajný výlet do Poniklé. V této malebné ves-
ničce navštívili Muzeum krkonošských ře-
mesel, které se snaží představit život
v Podkrkonoší a navštívili výrobnu tradič-
ních perličkových ozdob, která je jediná to-
hoto druhu na světě. Děti si prošly všemi
procesy výroby včetně barvení skleněných
kouliček a ostatních komponentů a na závěr
si samy jednu ozdobu vyrobily a odvezly
domů na památku. 

Tradičně se také jeden den v prosinci
otevřou brány naší školy nejen dětem, ale
také rodičům, prarodičům a všem dalším
přátelům. Kdo chtěl, mohl navštívit výuku
během celého dne. Tohoto dne využily
mnohé učitelky z prvního stupně k vánoč-
ním besídkám. Z. Valášková pozvala rodiče
k odpolední tvořivé dílně, kde si společně
s dětmi vyrobili vánoční věnce, J. Groh-

mannová se svou třídou dopole-
dne provoněla celou školu
vánočním cukrovím a odpoledne
s rodiči pak vyráběli vánoční oz-
doby ze slaného těsta.  V. Holu-
bová předvedla s dětmi ze své
druhé třídy pásmo vánočních
písní a básniček.   

Každoroční rozloučení 5. tříd
s prvním stupněm pro své rodiče
a děti uspořádala v předstihu třída
5. A pod vedením E. Duškové.

Děti nacvičily divadelní představení s ná-
zvem Láska rohatá. Příběh hloupého čerta,
který se na pozemském světě zamiluje do
princezny, snad nikdy nezevšední. Krásné
kulisy a kostýmy jen podtrhly tvrdou práci,
která za tím vším stojí. Na závěr rodičům
zazpívaly jejich ratolesti vánoční písně a
básničky. Tato třída ještě také v prosincovou
sobotu vyrazila do broumovského útulku,
kam přivezla hračky a dobroty pro opuštěná
zvířata, a aby jim nebylo tolik smutno, vzali
je žáci ven na procházku. 

Vraťme se zpět ještě k paní učitelce B.
Naimannové a její třídě. Týden před Vánoci
žáci vyměnili svoji klasickou třídu za školní
kuchyňku na druhém stupni. Tam spolu vy-
mysleli jídelní slavnostní menu, sepsali si
potřebné potraviny, společně vyrazili na
nákup a pak vše také uvařili. Na vánočně la-
děném stole si pak pochutnávali na výbor-
ném obědě. Doufejme, že tyto nasbírané
zkušenosti jim pomohou v dalším rozvoji. 

Poslední událost se neodehrála u nás ve
škole, ale zasloužili se o ni nejmenší žáci
naší školy. Pod vedením učitelek M. Kuřát-
kové a D. Bartošové nacvičili pásmo vánoč-
ních písní a básniček, které přednesli na
stříbrnou neděli na trzích, aby vás naladili
na vánoční atmosféru. 

Závěrem mi dovolte, abych vám popřála
krásný a šťastný vstup do nového roku. 

Jana Stodůlková

Předvánoční čas na prvním stupni
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V listopadu škola obdržela z rukou ví-
cehejtmana Královéhradeckého kraje a
zástupců Krajské hospodářské komory
ocenění za dlouhodobou spolupráci
s podniky. 

Ocenění bylo získáno na základě nomi-
nace zaměstnavatelů, s kterými dlouhodobě
spolupracujeme. Velice nás těší, že se spo-
lupráce školy s podniky slibně rozvíjí a na-
vazují se stále nová partnerství. Studenti
oboru gumař-plastikář, který škola otevřela
poprvé v minulém roce, pravidelně navště-
vují společnost Saar Gummi Czech v Čer-
veném Kostelci, kde se seznamují
s fungováním jejich zařízení a výrobou.
Koncem listopadu školu navštívili zástupci
firmy Veba, a.s., aby v rámci společného
projektu vybrali nejlepší modely, které stu-
denti navrhli z jejich materiálů pro rok
2017. Nelze také nezmínit výrobce všem
dobře známých koupelnových předložek –
společnost Grund, a.s., z Kalné Vody, s kte-
rou jsme v říjnu navázali spolupráci a která
také zve uchazeče ke studiu na škole, aby
jim pak mohla nabídnout uplatnění. V ne-
poslední řadě to jsou také společnosti
LUKO, JUTA, Mileta a NKT Cables a další
textilní a strojírenské společnosti.  

Počátkem prosince studenti školy změřili
své síly s ostatními návrháři v republikové sou-
těži Mladý módní tvůrce Jihlava 2016, kde se
jim podařilo obsadit 2. místo v kategorii Mo-
zaika a 3. místo v kategorii Marilyn Monroe –
část kolekce lze vidět na obrázku.

A z ekonomických oborů musíme také
zmínit prosincový úspěch fiktivní firmy školy
Dotek elegance – Nicolle Siwula Magdalena
na mezinárodním veletrhu fiktivních firem
v Olomouci, kde získala 3. místo. 

Fotografie a videa nových kolekcí a akcí
školy jsou ke zhlédnutí na facebooku školy.

Otvírané obory ve šk. roce 2017/18
• Výrobce textilií – učební obor
• Gumař-plastikář – učební obor
• Modelářství a návrhářství oděvů – matu-
ritní obor
• Mechanik seřizovač – maturitní obor
• Veřejnosprávní činnost – maturitní obor
• Podnikání – nástavbový obor

Otvírané obory jsou zaměstnavateli pod-
porovány prospěchovými stipendii a stu-
denti učebních oborů také ještě získávají
měsíční stipendia od Královéhradeckého
kraje – bližší info www.ssck.cz.

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky

Žáci z 1. A, 2. B, 3. B a 5. B v rámci pro-
jektového dne na téma Finanční gramotnost
navštívili střední školu oděvní, služeb a
ekonomiky. Zde pro ně připravili studenti
této školy v čele s panem ředitelem Markem
Špeldou velice zajímavých a poučných 60
minut. Celou hodinu se zábavnou a hravou
formou děti učily, jak poznat pravé ban-
kovky od falešných. Pod detektorem pan ře-
ditel ukázal dětem, kde mají nejen
bankovky, ale také řidičský a občanský prů-
kaz umístěné ochranné prvky proti padě-
lání. Děti si zahrály s mega bankovkami hru
puzzle, poznávaly pravé bankovky od faleš-
ných pouhým okem, řešily křížovku, počí-
taly peníze. Pěkným zpestřením celé akce
byl výstup na terasu v nejvyšším patře bu-
dovy školy. Před dětmi se objevilo město
Červený Kostelec jako na dlani. V úplném
závěru návštěvy střední školy dostaly děti
dárek za správné splnění tajenky. 

Chtěli bychom touto cestou moc podě-
kovat panu řediteli Mgr. Ing. Marku Špel-
dovi, Ph.D. a studentům školy za
profesionální přístup k dětem a učitelkám,
ochotu, vstřícnost a skvěle připravený pro-
gram. 

Těšíme se někdy na další spolupráci.

Základní umělecká škola

Podzimní a adventní koncertování…
Čas utíká velmi rychle, a tak jsme se

ze září, kdy jsme zahájili nový školní rok,
přehoupli do adventního času, ale před
tím jsme ještě trávili příjemný podzim
s kulturními projekty školy. 

V měsíci říjnu proběhl program taneč-
ního oboru pod názvem „Proměny“, který
v dopoledních hodinách mohly zhlédnout
děti ze školek a základních škol a v podve-
čer pak rodiče a ostatní návštěvníci. Jako
vždy byla vystoupení vyprodána do posled-
ního místa.

Letos poprvé se podařila zrealizovat kon-
krétní spolupráce mezi městským dechovým

orchestrem a Dechovým orchestrem mla-
dých ZUŠ v Červeném Kostelci. Věřím, že
společné  vystoupení  obou orchestrů bude
přínosem v budoucí spolupráci. Koncert ve
vyprodaném sále městského divadla jistě po-
těšil mnoho milovníků a příznivců nejen de-
chového žánru.

Čas vánoční je sám od sebe spojován
s koncerty a příjemnou hudbou. Čtvrtou ad-
ventní neděli se rozeznělo kostelecké di-
vadlo sborovým zpěvem, tóny smyčců a
sólistů. Koncert s názvem „Betlémská
hvězda“ byl laděn především svátečně,
v duchu blížících se Vánoc. Vyprodaný

koncert byl příjemným
zakončením advent-
ních koncertů naší
školy.

Děkuji touto cestou
za spolupráci všem žákům, učitelům, rodi-
čům a přátelům školy, kteří stojí za přípra-
vou všech našich akcí. Věřím, že už nyní
začátkem nového roku se můžete těšit na
spoustu dalších kulturních zážitků.

Přeji vám mnoho úspěchů, pozitivních
dnů a pevné zdraví v novém roce 2017.

MgA. Leoš Nývlt, 
ředitel ZUŠ

logo
web

ZŠ V. Hejny

www.zusck.eu

Z vánočního koncertu městského dechového
orchestru a dechového orchestru mladých Proměny

www.zusck.eu
www.ssck.cz
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Deštníkové odpoledne 
ve škole v Horním Kostelci

Koncem listopadu se naše škola ote-
vřela veřejnosti. Do hodin nahlédli rodiče
a prarodiče našich žáků, podívat se přišli
i rodiče budoucích prvňáčků. 

Následovalo zábavné deštníkové odpo-
ledne pro rodiče a děti. Počasí bylo sice po-
chmurné, ale ne deštivé. Takže doporučené
deštníky všech barev měli s sebou rodiny
jen jako doplněk. Při vstupu do školy každé
dítě obdrželo kartičku s deštníkem. Na jed-
notlivých stanovištích za splnění úkolu do-
staly děti razítko. V tělocvičně děti
v holínkách a s deštníkem absolvovaly žabí
rallye, v módním návrhářství si vyrobily pa-
pírový deštník podle svých představ,
v puzzlovně  si složily puzzle s deštníkem,
zvládly i aquatanec na známé písničky. Po
nasbírání všech razítek si vyzvedly sladkou
odměnu a podepsaly se na maxideštník úča-
stníků. Občerstvovna sloužila k posezení

rodičů a dětí u čaje a kávy. Nechyběly ani
moučníky, zákusky, cukroví, bábovky, su-
šenky a jednohubky. Jejich přípravu jako
obvykle zajistily hodné maminky a babičky,
za což jim děkujeme.

Navštívila nás více než stovka zájemců.

Jana Illnerová 

ZŠ Horní Kostelec

V naší školce jsme už netrpělivě oče-
kávali advent. Nazdobili jsme si vánoční
stromeček ozdobami, které děti sami vy-
ráběly, a jako každý rok zavládlo před-
vánoční nadšení, když jsme začali
přemýšlet o tom, jaký dárek rodičům a
ostatním příbuzným s dětmi připravíme. 

Co umíme nejlépe? Rozhodli jsme se pro
nácvik pásma písniček, básniček a tanečků.
Nejmenší děti předvedly za hudebního do-
provodu předškoláků pásmo nazvané Kolo,
kolo mlýnský. Nejstarší chlapci se ukázali
jako Martinové na bílých koních, došlo také
na Mikuláše a taneček rozverného čertíka.
Nakonec zazněla písnička Bim-bam a hla-
sité zvonění na zvonky, zvonce a zvonečky,
které si děti přinesly z domova. Závěr patřil
společnému vystoupení dětí s některými ro-
diči – houslisty a koledě Půjdem spolu do
Betléma.

Po tomto oficiálním programu následo-
vala část méně formální – tvoření v dílnách.
Rodiče měli příležitost tvořit výrobky spo-
lečně se svými ratolestmi: vyráběli společně
vánoční girlandy, svícny, vykrajovali mý-
délka a zdobili vlastnoručně upečené per-
níčky.

Atmosféru Vánoc podpořila vůně a chuť
výborného cukroví, které s pečlivostí při-

pravili sami rodiče. Jejich občerstvení jsme
doplnili vánočním nealkoholický pitím,
kávou a čajem.

Rozloučili jsme se přáním klidného ad-
ventu a požehnaných Vánoc. Dospělí od-
cházeli pyšní  na své děti a děti zase vděčné
za společně strávené chvíle. 

Vždyť vzájemné obdarování neodmysli-
telně patří k Vánocům.

Kolektiv MŠ Studánka u sv. Jakuba

Vánoční nadělení aneb Jak jsme zpívali
a hráli rodičům

MŠ Studánka u sv. Jakuba

Nabídka vzdělání

Jiráskovo 
gymnázium Náchod
Den otevřených dveří 

Čtvrtek 19. ledna od 15.30 do 19 hod.
JGN zve žáky 5. a 9. ročníků ZŠ a jejich

rodiče na Den otevřených dveří. Připraveny
budou interaktivní akce, divadelní a hu-
dební vystoupení, výstavy a prezentace a
možná přijde i kouzelník…
Od 16 hod. Setkání vedení školy se žáky 9.
tříd a jejich rodiči v aule.
Od 17 hod. Setkání vedení školy se žáky 5.
tříd a jejich rodiči. 

Více na: www.gymnachod.cz

Academia Mercurii
Dny otevřených dveří

Pátek 13. ledna 8–17 hod.
Sobota 14. ledna 9–12 hod.
Čtvrtek 2. února 8–17 hod.
Pátek (prázdniny) 3. února 9–12 hod.

V době vyučování je možnost náhledu
do výuky.

• Cestovní ruch
• Jazykové lyceum
• Ekonomické lyceum
• Gymnázium – online

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám
+ přijímačky nanečisto – informace:
www.amnachod.cz

Smiřických 740, 547 01 Náchod.
Tel. 724 170 055, info@amnachod.cz

MŠ Studánka u sv. Jakuba

www.amnachod.cz
www.gymnachod.cz
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INFOCENTRUM

S počátkem nového roku 2017 se sluší popřát vám všem hodně
štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví do nadcházejících dnů. Věříme,
že jste si adventní sváteční čas užili v kruhu svých rodin a přátel a
nyní vstupujete do nového roku 2017 s novými vizemi, přáními a
nadšením. Nechť se vám rok 2017 vydaří a vyplní se vám všechna
vaše přání a předsevzetí. A pokud si v průběhu ledna naleznete i
trochu toho času na turistiku po našem krásném kraji, rádi vám po-
můžeme naplánovat nějaký ten výlet nebo vyrazit za zimními
sporty do okolních Jestřebích hor.

Skibusy na sezonu 2016/2017
Opět jako v minulých letech jsou pro lyžařské nadšence při-

praveny 2 základní trasy skibusů. Modrá trasa je stanovena na
trasu Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów, takže máte možnost 
navštívit lyžařské oblasti v Polsku. Pro nás v Červeném Kostelci
pak je nejvýhodnější červená linka, která vede po trase Náchod –
Hronov – Červený Kostelec – Úpice – Malé Svatoňovice – 
Odolov. Vyveze vás nahoru na hřeben Jestřebích hor, kde máte
ideální možnosti napojení na další trasy. Podrobný jízdní řád ski-
busů naleznete na našem webu nebo přímo v našem IC. Pro ty,
kteří se chtějí připravit na zimu, na běžkování a další lyžařské ak-
tivity, máme zimní mapu Kladského pomezí. Máme pro vás 
k dispozici také nové turistické noviny Kladské pomezí, tento-
kráte jejich vydání na zimu 2016/2017. Tyto noviny jsou pro vás
samozřejmě zdarma. A také platí, že vám rádi pomůžeme s pří-
padným naplánováním výletu i v tomto období, stavte se u nás –
rádi pomůžeme s plánování trasy, poskytneme další informační
materiály nebo mapy na vaši cestu.

Sborník Rodným krajem vydává své 53. číslo
V prodeji je nově vydané 53. číslo regionálního sborníku Rod-

ným krajem. Můžete se opět těšit na překrásné články plné historie,
poučení a odkazů na naše tradice.  Dozvíte se například, jak se mlu-
vívalo na Policku, něco zajímavého si počtete o ochotnících z Oleš-
nice, dozvíte se nové skutečnosti o našem malíři Gustavu Vackovi
a mnoho dalších zajímavostí o dalších významných osobnostech
našeho regionu. Prostě jako vždy dostanete za 30 Kč opravdu kva-
litní regionální odbornou literaturu, která by rozhodně neměla chy-
bět ve vaší knihovničce.  Samozřejmě pokud budete chtít doplnit i

chybějící starší čísla sborníku, i
v tomto vám rádi pomůžeme.

Kromě sborníku Rodným kra-
jem máme v prodeji i další regio-
nální literaturu a regionální
produkty (bylinné sirupy, šperky
apod.).

Rezervace vstupenek na
kulturní akce

Na našem rezervačním webu
www.123vstupenky.cz a samoz-
řejmě i přímo v IC Červený Kos-
telec pak můžete rezervovat a
kupovat vstupenky na všechny
významné kulturní a společenské akce v Červeném Kostelci. Vy-
užijte této možnosti a rezervujte si své vstupenky včas. Zajišťujeme
rezervace vstupenek z různých vstupenkových systémů (Ticket-
Art, KupVstupenku, BeránekNáchod, TicketPortal, TicketStream,
TicketPro, ColosseumTicket), takže u nás seženete i další nabídku
vstupenek na nejrůznější další akce v našem okolí (např. Náchod),
resp. po celé republice. Vždy si od nás odnesete originální vstu-
penku a můžete se těšit na skvělý umělecký zážitek.

Jestliže chcete být včas informováni o zahájení jednotlivých
předprodejů, sledujte také náš FACEBOOK, případně se můžete
na našich stránkách přihlásit do rozesílání našich novinek přímo
na váš email. Neunikne vám tak žádná skvělá příležitost pro další
kulturní či společenský zážitek.

Cestovní a informační centrum naleznete v Červeném Kostelci,
v Havlíčkově ulici 654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100 657,
724 088 587, případně je možné využít naše e-maily:
info@casur.cz, info@cervenokostelecko.cz či naše webové
stránky: www.cervenokostelecko.cz, www.123vstupenky.cz. A sa-
mozřejmě nás naleznete i na Facebooku, Twitteru či Google+. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu v Cestovním a informačním
centru v Červeném Kostelci.

Ing. Roman Kejzlar 
(IC Červený Kostelec)

Vzdálenost: 34 km
Malou ochutnávkou výletu pro lyžaře – běžkaře může být tento

výlet, který vás provede celým hřebenem Jestřebích hor a dovede
vás až do Náchoda. 

Petříkovice, zastávka ČD – za nádražní budovou vlevo po 100
m nastoupíme na  zelenou  turistickou značku, která nás dovede
strmým stoupáním lesem a dále po pláních k hospodě na  Pasekách.
Odtud po červené cyklotrase číslo 4091 a udržované stopě  jedeme
k  rozcestníku u  Bílého kůlu. Odbočíme vlevo a  po zelené turis-
tické značce a  upravené trati pokračujeme Panskou cestou, která
vede přes Kolčarku do Odolova  k hospodě U Lotranda. Zde pře-
jdeme na červenou turistickou značku a jedeme směrem na Krkav-
činu a rozcestí Nad Horním Kostelcem k silnici Stárkov – Červený
Kostelec. Podle cesty vpravo po neznačené trase klesáme až k vo-
dárně a podle ní vpravo a strmě dolů mezi stromy, pak mírnějším
sjezdem k místní cestě, po ní sjezd a podle posledního plotu vlevo
na hlavní cestu. Přijedeme na rozcestí Červený Kostelec – Hronov
– Stárkov v Horním Kostelci. Pokračujeme vlevo po značené čer-

vené cyklotrase číslo.4091 na Kostelecké  Končiny, přejdeme sil-
nici Horní Radechová – Červený Kostelec, projedeme zeměděl-
ským areálem ke křižovatce (tvar písmene T) Na Špici se silnicí
Horní Rybníky – Červený Kostelec. Pokračujeme dále vlevo cca
0,5 km podél cesty k samostatně stojící lípě, kde překřížíme žlutou
turistickou značku a opustíme červenou cyklotrasu číslo 4091. Od
lípy se nasměrujeme šikmo vlevo a  jedeme plání směrem k lesu
na silnici Trubějov – Zábrodí k informační mapě a rozcestníku Osi-
činy - rozcestí.  Po zelené turistické značce dojedeme k rozcestníku
Osičiny. Odbočíme vlevo na červenou turistickou značku a lesními
cestami se dostaneme na  Kramolnu k rozcestníku a křižovatce sil-
nice Náchod – Česká Skalice. Pokračujeme červenou turistickou
značkou vlevo kolem vojenského hřbitova, zámeckou alejí  a nád-
vořím zámku do Náchoda.

Ing. R. Kejzlar, IC Červený Kostelec s využitím materiálu
Zimní mapy – Zima v Kladském pomezí, 

která je k zakoupení v IC Červený Kostelec 

Jestřebí hory z Petříkovic do Náchoda 

Zprávy z Informačního centra Červený Kostelec

www.123vstupenky.cz
www.cervenokostelecko.cz
www.123vstupenky.cz
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že vás mohu opět do naší knihovny pozvat.
Vstupujeme společně do dalšího roku a
jsme tak trošku zvědaví, co nám přinese.
Slovo „společně“ bych ráda zdůraznila, pro-
tože je pro nás všechny velmi důležité.
Skrývá se v něm kouzlo – schopnost pospo-
litosti lidské, bez které by člověk nebyl tím,
čím je. Společně jde všechno lépe, jistě
znáte tento slogan, který se tváří jako re-
klama, ale pozor – jde o hlubokou životní
pravdu. Jistě jste Vánoce trávili se svými
nejbližšími, navštívili jste příbuzné a různé
kulturní programy. Protože lidské společen-
ství je i teoreticky velmi zajímavé, přidám
k tomu všemu ještě velmi zajímavou knihu,
která se právě lidským společenstvím za-
bývá. A to z různých úhlů pohledu. Napsal
ji americký psychoterapeut M. Scott Peck
pod názvem V jiném rytmu a podtitulem
Vytváření společenství. Vyšla v nakladatel-
ství Portál. Kniha má čtenáři ukázat, jak dů-

ležité je společenství pro rozvoj člověka,
což ukazuje i životní příběh autora. Každé
lidské společenství má přesně definovaný
vývoj, vyžaduje obtížný, ale osvobozující
skok od zpochybnění vlastních pravd přes
„prázdnotu“ až k poznání, že pravdu mohou
mít také druzí lidé. Důležité je i to, že dobré
společenství dokáže ovlivnit mentální i fy-
zické zdraví jeho členů, protože je spojeno
s láskou a prací pro mírové soužití. Co více
si můžeme na prahu nového roku přát než
zdraví, lásku a mír? Už snad jen takový
bonus v podobě knihy Karla Nešpora na-
zvanou Kudy do Pohody, kterou rovněž vy-
dalo nakladatelství Portál. Praktická, čtivá
a mnohdy i humorná doporučení pro běžný
život. K přání krásného, ve zdraví prožitého
roku 2017 připojím citát z knihy – odpověď
dědečka, kterému si vnouček stěžuje, jak ve
škole kvůli kamarádovi dostal špatnou
známku a ještě byla k obědu kapusta, kterou
nemá rád. A dědeček odpověděl: „Honzíku,
lidé jsou jiní, než bychom si přáli. Chovají

se jinak, než bychom chtěli. Přesto bychom
je měli mít rádi.“

Knihovna Břetislava Kafky

Otevírací doba dospělí
Po   9–12, 13–18 hod.
Út   9–15 hod.
St    zavřeno
Čt   13–18 hod.
Pá   9–12 hod.
So   8.30–11 hod. (včetně prázdnin) 

Otevírací doba mládež 
Út   9–17 hod. (prázd. 9–15 hod.)
Pá   12–17 hod.

Kontakt
491 463 384, 602 880 480
info@knihovnack.cz
web: www.knihovnack.cz

Expozice ve vstupním 
prostoru knihovny 

Letošní podzim a část zimy
zpestří další výstava dětských
prací, tentokrát se bude jednat
o Výstavu prací žáků výtvarného
oboru ZŠ a ZUŠ Rtyně v Pod-
krkonoší, které pro návštěvníky
Knihovny Břetislava Kafky vy-
brala paní Věra Včelišová. 

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod.

Probíhá již 10. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zá-
bavným způsobem něco dovědět! (Upozorňujeme členy klubu i ve-
řejnost, že na nákladnějších programech bude vybíráno vstupné.)

2. 1. Pohoda v Pohodě – máme rok 2017, jak s ním naložíme? 
9. 1. Stáří bystří smysly – autorský program herce, režiséra a

spisovatele Vlasty Klepáčka vznikl na míru pro klub Pohoda.
16. 1. Zelený ječmen a chlorela – zelené potraviny jako šance

na změnu – o tom, že být zdravý a cítit se dobře je normální a jde
to v každém věku, přijde povídat Mgr. Jana Kaplanová, DiS. 

23. 1. Jak je to s lidským osudem a vírou – pozvání na besedu
přijal pan Josef Vít.

30. 1. Nepál půl roku po zemětřesení – vlastní zkušenosti
z cesty do Nepálu přijde vyprávět paní RNDr. Eva Marková, CSc.  

Čteme spolu 
Nový projekt Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec pro

děti a prarodiče, kterým podporujeme společné čtení v rodině, po-
kračuje i v roce 2017. Přijďte do knihovny se svým vnoučetem –
nebo – přijďte do knihovny se svou babičkou a dědečkem! Za spo-

lečnou návštěvu získáte v oddělení pro děti a mládež speciální prů-
kazku, za pět společných návštěv malý dárek a možnost zúčastnit
se společného Hravého odpoledne v červnu 2017. Akce končí 30.
dubna 2017.

Klubáč – úterní podvečerní klub pro děti (od 17 hod.)

3. 1. Klubáč s knihou: „Kniha o nápoji z trávy“ (autor: Vác-
lav Rathouský) Nenechte se zmást názvem knížky. Uprostřed zimy
je třeba dodat tělu co nejvíce vitamínů a čerstvé vláhy. Vyzkoušíme
si, jak chutná naklíčená řeřicha a dozvíme se něco o dalších zele-
ných poslech jara, včetně ječmenné trávy.

10. 1. Klubáč s knihou: „Hádej, hádej, hadači“ (autor: Jiří
Žáček) Na podzim jsem se ptala, zda máte rádi hádanky... a bylo
zřejmé, že ANO! Protože se na všechny nedostalo, pro velký
úspěch hádankový Klubáč opakujeme. Připravené hádanky pro 
ostatní vezměte určitě s sebou, tentokrát to bude především na vás.

17. 1. Klubáč s knihou: „Drak nikdy nespí“ (autor: Jiří Grus)
Každá krajina je něčím zvláštní, něco ji charakterizuje, má své po-
věsti a legendy. My zabrousíme na Trutnovsko a nahlédneme do
Adršpašských skal. Společně s Petrem Sísem a jeho knihou „Ko-
modo“  zkusíme zhmotnit naši představu o dracích a vytvořit jed-
noho velkého pro prostor dětského oddělení.

22. 1. Klubáč s knihou: „Jak voní týden“ (autorka: Olga Ma-
siuková) Jak náš svět vnímají nevidomé děti? Zkusili jste se nad
tím už někdy zamyslet? Napoví nám milá knížka polské autorky
Olgy Masiuk Jak voní týden. Přečteme si z ní jednu kapitolu a se
zavřenýma očima si vyzkoušíme naši představivost a paměť. 

31. 1. Klubáč s knihou: „Prodaný sen: japonské pohádky“

(autor: Zlata Černá) V posledním lednovém Klubáči se vydáme
do Země vycházejícího slunce, do Japonska, a to prostřednictvím
pohádek. Seznámím vás s prastarým příběhem o rybáři Urašimovi.
Zkusíme si také na památku vytvořit vlastní panenku kokeshi.

Přijďte všichni, koho zvolená témata zaujmou, byť byste byli
v Klubáči poprvé. A nezapomeňte, že i Albert Einstein byl přesvěd-
čen, že důležitější než vědění je fantazie!

www.knihovnack.cz
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Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

V lednu se bude hrát ve čtvrtek 12. a 26., vždy v 16 hod. Některé
vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát v knihovně, a to
v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež, případně je možno za-
půjčit si je domů pro rodinná vědomostní klání.

Markéta Pilátová v Č. Kostelci
Čtvrtek 5. ledna od 18 hod.

Mimořádný vánoční dárek pro červenokostelecké čtenáře „pře-
dáme“ s drobným zpožděním, a sice ve čtvrtek 5. ledna vpodvečer,
v komorním prostředí oddělení pro děti a mládež. Zimní večery
jsou jako stvořené pro návštěvy. Přijměte proto pozvání do kni-
hovny a nenechte si ujít návštěvu, kterou jsme pro vás dojednali až
z Latinské Ameriky. Máte šanci setkat se, vyslechnout a popovídat
si s paní spisovatelkou, překladatelkou, novinářkou a hispanistkou
Markétou Pilátovou (nar. 1973). 

Budeme mluvit o domově, lidské paměti a její potřebě literárně
zaznamenávat jedinečné lidské osudy spjaté s dějinami naší země.
Markéta Pilátová, která většinu roku tráví v Brazílii a pouze na pár
zimních měsíců se vrací domů do Evropy, učí v latinskoamerických
krajanských komunitách češtinu. Baví ji naslouchat osudům kra-
janů a promítat je do svých textů. Přijďte se dozvědět nečekané
souvislosti.

Začátek v 18 hod., vstupné 50 Kč.

Prosper Mérimée: Kočár
Divadlo v knihovně

Premiéra: Pátek 3. února od 19 hod. 
Repríza: Neděle 5. února od 17 hod. 

Knihovna Břetislava Kafky v Červeném Kostelci připravila pro
své čtenáře, příznivce i širokou veřejnost na začátek února 2017
malé divadelní představení, které na míru divadelně skromnému
multifunkčnímu centru nastudovali herci místního divadelního
spolku Na tahu – Naďa Eflerová, Milena Langrová a Vlastík Kle-
páček s podporou nápovědy Věrky Klepáčkové. 

Komorní hra Kočár vznikla na základě díla francouzského spi-
sovatele a dramatika Prospera Mériméa (1803–1870), jehož dobro-
družné povídky, jako např. Colomba, Carmen, Tamango nebo Mateo
Falcone, byly v mládí oblíbeným čtivem režiséra a spoluautora to-
hoto divadla V. Klepáčka. Povídka Carmen například posloužila
jako literární předloha slavné stejnojmenné Bizetovy opery.

Základ hry tvoří Mériméeho aktovka Kočár nejsvětější svátosti,
která byla v roce 1962 natočena jako nezapomenutelný televizní
film režisérem Františkem Filipem. Hereckým mistrovstvím ji vy-
šperkovali Jan Werich, Jaroslava Adamová, Miloš Kopecký a další.
S těmito velikány českého divadla se ovšem naši ochotníci nemo-
hou a ani nechtějí měřit. Proto režisér, v touze vydat se jinou cestou,
přenesl děj pomocí další Mériméeho povídky LOKIS z peruánské
Limy do litevského Vilniusu a i charakterově změnil postavy tak,
aby původní aktovku připomínaly jen vzdáleně.

O tom, jak se dílo našim ochotníkům podařilo a jestli doká-
zali dílu starému 150 let vdechnout nový život, se můžete 
přesvědčit na premiéře v pátek 3. února 2017 od 19 hod. či v ne-
děli 5. února od 17 hod. Protože počet míst je omezen prosto-
rem, určitě bude dobře, když si vstupenky zajistíte předem, a to
přímo v knihovně.

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 100 Kč.

Informace o dalších 
programech v knihovně

V lednu začíná v multifunkčním centru nový běh kurzů jógy
s Ilonou Krunčíkovou, které byly v předchozí sezoně rozšířeny
o kurzy pro začátečníky. Oba kurzy budou zahájeny 24. ledna 2017
v 17 a 18.35 hod.

Relaxace za zvuku tibetských mís a dalších muzikoterapeu-
tických nástrojů s Irenou Podlipnou – 20. ledna 2017 v 18 hod. –
vstupné 90 Kč.

Zpěvem k harmonii – společné zpívání manter a posvátných
písní s paní Marií Radvanovou a spol. – neděle 29. ledna 2017 od
16 do l8 hod. – vstupné 100 Kč, bez rezervace místa. 

Bližší informace najdete v rubrice: Kurzy, volný čas. 

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba 
V úterý 3. ledna 2017 od 9 do 10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek
Břetislava Kafky

„Většina současných lidí zůstala ve stavu nedospělosti a trpí cho-
robnými komplexy, nahromaděnými v průběhu života. Vleče s sebou
obrovská břemena animálnosti, skrytého barbarství a egoizmu, která
člověku brání dosáhnout pravých a nejvyšších cílů sociálního života.“ 

Břetislav Kafka: Kultura rozumu a vůle, str. 33

Informace pro čtenáře
•  Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou z knih Břetislava Kafky
z nakladatelství Poznání Olomouc, ji mohou zakoupit v Knihovně
Břetislava Kafky Červený Kostelec. 
•  Pobočka Knihovny Břetislava Kafky ve Stolíně nabízí služby
čtenářům vždy v pátek od 15 do 16 hod. Je možné zajistit knihy
z fondu červenokostelecké knihovny i knihy formou meziknihovní
výpůjční služby jak pro studenty, tak pro dospělé čtenáře. K dispo-
zici je i půjčování časopisů po dohodě s novou knihovnicí paní
Janou Androníkovou. 

Štastný start do pohody roku 2017, s láskou a v dobrém spole-
čenství vám i vašim rodinám přeje Marcela Fraňková a tým kni-

hovnic, který je připraven být tu pro vás a plnit vaše knižní přání.

SPOLKY, ORGANIZACE

Včelky se v mrazivém počasí ledna pevně semknou do zimního
chumáče, který vyhřívají z medných zásob plástů. Včelař v teple
domova studuje pokrokové, nové poznatky. Na dně úlu včelař má
podložky, které sbírají padající měl a případně roztoče, kteří pře-
čkali léčebné metody. Povinností včelaře je sebranou mel ze všech
podložek předat k diagnostice. 

Lednová vzdělávací beseda se uskuteční v malém sále divadla
v neděli 8. ledna 2017 od 9 hod. Přednáší Mgr. Roman Hásek na
téma Výběr ze včelařských zajímavostí.

Za výbor včelařů Otto Hepnar, 
tel. 491 614 236

Český svaz včelařů
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Do nového roku 2017 jen vše
dobré

Doufáme, že jste si v klidu a pohodě užili
oslavy adventu, Vánoc i silvestra a s elánem
a novým odhodláním vstoupili do nového
roku s číslovkou 2017. Přejeme vám všem
do tohoto nového roku hodně pevného
zdraví, štěstíčka a chuti vytvářet nové věci. 

Rok 2016 jsme zakončili vánoční
výstavou

Rok 2016 jsme zakončili vánoční výsta-
vou s tematikou betlémů a příznačným ná-
zvem Půjdem spolu do Betléma… Výstava,
která byla ukončena na stříbrnou adventní
neděli, nás potěšila velkou návštěvností, a
tak věříme, že jste si něco z krásy vystavo-
vaných betlémů přenesli i do svých domovů
a přispěli jsme tak k zdárnému průběhu ad-
ventních oslav. Ještě jednou bychom zde
chtěli poděkovat všem ochotným lidem, kteří
nám zapůjčili své betlémy na tuto výstavu.
Stejně tak patří poděkování i MěÚ Červený
Kostelec a MKS za pomoc při organizaci,
dobrovolníkům za přípravu výstavy a hlídání
výstavní síně během samotné výstavy. Velice
si této pomoci vážíme a věříme, že i do bu-
doucna se nám bude dařit připravovat po-
dobné úspěšné výstavy.

Nová publikace Jak to vidí naše
děti

Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci
by vám rád představil novou vzpomínkovou
publikaci (prozatím vydávané v elektronické
podobě), jejíž název autoři nazvali Jak to vidí
naše děti. V minulém roce oslavil vlasti-
vědný spolek a také jím vydávaný vlasti-
vědný sborník Rodným krajem s dětskou
přílohou mnohá významná výročí. Také
v soutěži Děti rodnému kraji vyhodnotila po-
rota pro tradiční výstavu vítězných prací již
10. ročník této soutěže.

A jelikož nás děti svými zajímavými a
někdy i netradičními nápady a pracemi stále
mile překvapují, sestavili jsme pro vás tuto
vzpomínkovou publikaci. V první části 
najdete výběr nejzajímavějších dětských pří-

spěvků z Červeného Kostelce, ale i z celého
kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bra-
tří Čapků. Do druhé části jsme vybrali zají-
mavé pověsti o Červeném Kostelci a jeho
okolí z 8. ročníku dětské soutěže Děti rod-
nému kraji. Vše jsme ještě doplnili vybra-
nými pracemi z 9. a 10. ročníku této dětské
soutěže, které svými tématy celou vzpomín-
kovou publikaci zajímavě dokreslují. Vě-
říme, že se při prohlížení obrázků, čtení
básniček, pověstí a pohádek, jejichž autory
jsou právě děti kolem nás, pobavíte a získáte
další zajímavý pohled do tvořivosti našich
dětí. Vydáním této publikace chceme pomoci
také studentům a žákům škol, kteří mohou
při jejím prohlížení a pročítání nalézt pro
sebe inspiraci ke studiu a další práci. Vy 
ostatní si jistě zavzpomínáte na svá dětská léta. 

Upozorňujeme vás, jako zájemce o tuto
vzpomínkovou publikaci, že ji tentokrát ne-
budeme (prozatím) vydávat tiskem, ale
pouze v elektronické podobě. Najdete ji na
webových stránkách vlastivědného spolku
(www.vlastivednyspolek.cervenokostelekoc-
ko.cz), kde je zdarma ke stažení či šíření.

Nový vyhledávací rejstřík sbor-
níku Rodným krajem

Na webové adrese: https://www.cerveny-
kostelec.cz/sborniky-rodneho-kraje byl spuš-
těn vyhledávací rejstřík vlastivědného
sborníku Rodným krajem. Podle zvolených
kritérií je možné vyhledávat jednotlivé články

ve vydaných číslech tohoto vlastivědného
sborníku. Prozatím rejstřík umožňuje vyhle-
dání umístění článků, filtrovaných dle vybra-
ných kritérií (autor, název článku, osobnost,
datum narození/úmrtí, obsah článku, sekce
sborníku apod. Výsledkem je pak rozpis umís-
tění článků v jejich vytištěné podobě, což 
usnadní orientaci při zpětném vyhledávání
článků. Postupně budou propojovány jednot-
livé položky rejstříku s elektronickou podobou
vlastivědného sborníku Rodným krajem, čímž
se ulehčí vyhledávání a zpřístupní se i obsah
sborníku dalším čtenářům, odborníkům, bada-
telům a regionalistům.

Vychází nové číslo regionálního
sborníku Rodným krajem

V prosinci vyšlo další, tentokráte již 53.
číslo regionálního vlastivědného sborníku
Rodným krajem. K dispozici je pro zájemce
za tradičních 30 Kč na pravidelných prodej-
ních místech a můžete se těšit na mnoho zají-
mavých článků o našem regionu, jeho historii
i současnosti, o zajímavých osobnostech či pa-
mátkách. Rozhodně by toto číslo nemělo chy-
bět v knihovničce místních znalců regionu.

Závěrem…
Na přelom ledna a února připravujeme svo-

lání výroční schůze spolku. Jelikož 
neznáme v době psaní tohoto článku konkrétní
datum, budeme vás o této akci informovat pla-
kátkem, osobním pozváním nebo informací
v naší vývěsní skříňce. Informace o činnosti
vlastivědného spolku jsou pravidelně zveřej-
ňovány v naší vývěsní skříňce, kterou nale-
znete přímo na náměstí T. G. Masaryka vpravo
od Elektro Juránek. Věříme, že i tato vývěsní
skříňka vám (ať jste či nejste členy vlastivěd-
ného spolku) více zpřístupní informace o čin-
nosti našeho spolku. Informace také naleznete
na našich webových stránkách: www.vlasti-
vednyspolek.cervenokostelecko.cz, případně i
na našem Facebooku.

Již nyní se těšíme na další setkání s vámi
a přejeme mnoho příjemných dní.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

Vlastivědný spolek

Skauti přejí do nového roku
Drazí čtenáři a přátelé skautingu,

dovolte nám, abychom vám do nového

roku popřáli vše krásné, pevné zdraví

a mnoho šťastných dnů. Ptáte se jak na

to? Nám vždycky pomůže připomenout

si skautský zákon. Můžete se připojit…

Buďme pravdomluvní a zdvořilí, zkrátka čistí
v myšlenkách, slovech i skutcích. Buďme vždy

veselé mysli, protože s úsměvem jde všechno
líp. Snažme se býti prospěšnými a pomáhejme
jiným.  Buďme přáteli všech lidí dobré vůle, pro-
tože přátelé jsou mnohdy to nejcennější, co
máme. Ochraňujme přírodu a cenné výtvory lid-
ské, važme si krásy, která nás obklopuje.

A na závěr snad už jen – buďme připra-
veni užít si rok 2017 minimálně tak dobře,
jako ten rok loňský.

Skaut

www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz
www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz
https://www.cervenykostelec.cz/sborniky-rodneho-kraje
https://www.cervenykostelec.cz/sborniky-rodneho-kraje
www.vlastivednyspolek.cervenokostelekocko.cz
www.vlastivednyspolek.cervenokostelekocko.cz
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Předvánoční akce v pečovatelském domě U Jakuba
Začátkem prosince přišly děti ze ZŠ ve

Lhotě za Č. Kostelcem s paní učitelkou Ví-
tovou zazpívat u našeho velkého vánočního
stromu na zahradě pečovatelského domu
U Jakuba a tím nám vánoční stromek rozsví-
tily a zahájily adventní čas. Jejich vystoupení
bylo pro všechny milým povzbuzením. Ve
vzpomínkové místnosti je vítaly naše seni-
orky převlečené v krojích a provedly je naší
starou „chaloupkou“, pohostily je upečenými
dobrotami a vánočním cukrovím. Zajímavá
pro děti byla také vánoční soutěž, ale největ-
ším překvapením bylo loutkové představení
paní Vernerové, která dětem i seniorům za-
hrála několik pohádek. Potěšilo nás milé po-
děkování s fotografií a podpisy prvňáčků za
příjemné chvíle v peč. domě.

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme
přivítali v pečovatelském domě Mikuláše,
anděla a čerta. Nejprve nás potěšily děti
z MŠ Větrník a MŠ ul. Náchodské svým
zpěvem. Potom vystoupily děti ze ZŠ
v Červeném Kostelci s paní učitelkou
Vlčkovou, které nám zahrály poučné po-
hádky. Děti musely splnit úkol od čerta, a
to přeskočit metličku. Odměnou jim byl
dárek od Mikuláše a pohlazení od anděla.
Když byly dárečky pro děti rozdány, začal

Mikuláš nadělovat našim seniorům, ale ne-
bylo to jen tak zadarmo. Každý, dědeček či
babička, musel předvést své hudební či bás-
nické nadání. Mikuláš s čertem a s andělem
spokojeně prozpěvovali a s radostí předali
seniorům z nůše balíčky. Příjemné dopole-
dne ukončil čert svým divokým tancem a
slibem, že za rok přijde rád zase.

Předvánoční atmosféru v pečovatelském
domě přiblížila skupina podkrkonošských
muzikantů „Pohodáři“, kteří dokázali svými
hudebními nástroji rozezpívat celý sál. Ze
společenské místnosti se linul zpěv koled a
vánočních písní, které si zanotoval snad

každý zúčastěný. Toto hudební odpoledne
ukončila koleda „Narodil se Kristus Pán“,
při které všichni povstali.

Nejen do pečovatelského domu nás při-
šly potěšit děti, ale na oplátku děti z MŠ
z ul. Náchodské pozvaly seniory do jejich
školky. Hned po příchodu si je děti rozdělily
do jednotlivých tříd, kde jim zazpívaly a za-
hrály si s nimi s některými hračkami nebo
nějakou hrou. Pro obě strany to bylo velice
milé a příjemné setkání.

Potěšila nás i návštěva z vedení města
včetně pana starosty. Pravidelně před vá-
nočními svátky docházejí do pečovat.
domu. Tato setkání jsou vždy hojně navště-
vovaná a naši senioři si této návštěvy velice
váží.

Na Štědrý den naše peč. služba jako loni
rozvážela štědrovečerní večeře pro ty se-
niory, kteří zůstali sami. Děkujeme kuchař-
kám v místním hospici, které nám tuto
slavnostní večeři připravily a přidaly i vá-
noční cukroví. 

Děkujeme všem, kteří nám celý rok po-
máhají a fandí nám. V novém roce vám pře-
jeme dny plné dobra a vzájemné lásky.

Lenka Vlčková

Charitní pečovatelská služba touto cestou
velmi děkuje MŠ v ul. Náchodské za celo-
roční příkladnou spolupráci. Nemalý dík patří
i ZŠ ve Lhotě a i MŠ Větrník za nápaditá přá-
níčka a milá vystoupení.

Děkujeme našim římskokatolickým kně-
žím, panu kaplanovi, jáhnovi O. Regnerovi a
všem akolytům, kteří pravidelně docházejí
k našim nemocným klientům a dodávají jim
duchovní posilu a povzbuzení.

Děkujeme kroužku asistentů ZŠ v Červe-
ném Kostelci, který vzorně vede paní učitelka
Kovalová, za jejich originální vystoupení
v peč. domě. Děkujeme žákům 2. třídy i pí
učitelce Vlčkové za jejich divadelní pohádky.
Ani místní skautky nezapomínají na naše se-
niory v pečovat. domech a vždy je přijdou
něčím obdarovat.

Děkujeme Městské policii Červený Kos-
telec za celoroční spolupráci při zajišťování
pohotovosti (bezpečnostních tlačítek).

Nesmíme zapomenout poděkovat ředi-
telce knihovny Břetislava Kafky a jejich za-
městnankyním za pravidelnou donášku knih
přímo do pečovatelského domu U Jakuba.

Chceme touto cestou velmi poděkovat na-
šemu redaktorovi místního zpravodaje

p. T. Kábrtovi za velice pěkné provedení na-
šeho červenokosteleckého zpravodaje. Je to
pro nás úplná samozřejmost, ale když se nám
dostanou do rukou zpravodaje ze sousedních
měst, pak teprve můžeme porovnat úroveň.
Náš jednoznačně vede nejenom svým barev-
ným provedením, ale i vysokou úrovní. Na
náš Červenokostelecký zpravodaj se vždy
všichni a hlavně naši senioři moc těší a s vel-
kou radostí jej otvírají. Děkujeme za spolu-
práci.

Nesmíme opomenout vyslovit dík panu J.
Duroňovi z městského zahradnictví za kvě-
tiny, které zkrášlují naše pečovatelské domy.

Díky patří i sboru církve Adventistů
sedmého dne z Č. Kostelci, kteří vždy před
vánočními svátky přijdou potěšit všechny
obyvatele.

Velice si vážíme a obdivujeme obětavou
paní Kukrálovou, která s láskou každé 
pondělí v pečovatelském domě organizuje
oblíbená pravidelná cvičení parkinsoniků a
s láskou pro ně připravuje nápadité výlety.

Velké díky všem, kteří nám jakýmkoli
způsobem pomáháte. Zachovejte nám přízeň
i nadále.

Lenka Vlčková

Pečovatelský dům děkuje

Pečovatelský dům U Jakuba

Vážení přátelé zahrádkáři, rok s rokem

se sešel a píšeme číslici 2017. Jménem zá-

kladní organizace našeho spolku vám touto

cestou přejeme vše nejlepší ve vašem osob-

ním životě, pevné zdraví a hlavně mnoho

úspěchů na vašich zahrádkách. 

Informace o konání naší výroční členské
schůze vám podáme v únorovém čísle zpra-
vodaje. Dosud není jasná situace o pronájmu
restaurace  Divadlo, kde se vždy výroční
schůze konala.

Dále bychom chtěli poděkovat Městskému
úřadu v Červeném Kostelci, který nám pro
naši činnost pronajal místnost pro naše schůze
a besedy. I jim přejeme do nového roku hodně
sil  a klidu pro jejich záslužnou práci.

Naše výborové schůze a besedy, které se
dříve konaly v rest. divadlo každou  druhou
neděli v měsíci, se v tomto termínu konají
nadále v pronajaté místnosti č. 28 ve zdravot-
ním středisku v Č. Kostelci v ulici manž. Bur-
dychových.

Výborové schůze jsou nadále přístupné
komukoli – jak našim členům, tak i široké
veřejnosti.

Na další spolupráci v roce 2017 

se těší výbor ZO

Český svaz zahrádkářů
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SPOLKY, ORGANIZACE

Kadet

40. výročí oddílu Kadet Červený Kostelec
V neděli 27. listopadu se sešli současní

i bývalí členové oddílu Kadet a jejich pří-
znivci v kině Luník Červený Kostelec, aby
oslavili 40. výročí činnosti tohoto oddílu. 

Zaplněné kino čekala výstava dokumentů
a fotografií, trochu hřejivých slov, bohaté ob-
čerstvení, splutí kina na nafukovacích ká-
noích, ale zejména více než tříhodinové
pásmo filmů mapujících nejvýznamnější
akce oddílu. Vyvrcholením byla celosvětová
premiéra filmu Jadran 2015 režiséra a kame-
ramana Vaška Wetu Šimka, který zdokumen-
toval hrdinské skutky oddílu při putovním
táboře v roce 2015. 

Atmosféru setkání nejlépe dokumentují
slova admirála Míry Hepnara: „Vydáme se
tedy proti proudu času a ponoříme se do tůně
oddílového života až ke dnu. Někdy v roce
1976, což se některým z vás může zdát jako
doba, kdy vznikalo svatoňovické uhlí, se
v Červeném Kostelci sešlo pár človíčků a je-
jich dětí, kteří měli rádi pohyb ve vodě a
okolo vody a založili oddíl ploutvového pla-
vání. Tak vznikl oddíl, který pod různými

názvy a organizacemi, ale se stejnými myš-
lenkami a filosofií přetrvává dodnes. Do
dnešního dne se v oddíle vystřídalo přes 400
členů! A představte si, že jen jeden jediný vy-
držel od založení oddílu až dodnes. Je to náš
vedoucí Milan Ťuky Hrstka. Členové přichá-
zeli a odcházeli, někteří zůstali, dospěli, pře-
bírali odpovědnost a umožňovali dalším
dětem, někdy i těm vlastním, naplňovat dět-
ství a prožívat spoustu krásného.  V této po-
malu, ale zato neustále se měnící partě jsme
prožívali svá dobrodružství, trénovali, závo-
dili, tábořili, chodili po horách a lesích, po-
tápěli se v zatopených lomech i v mořích.
Sjeli jsme bezpočet našich i zahraničních
řek, navštívili cizí země. Těžko dnes někdo
spočítá, kolik jsme za tu dobu vyhráli me-
dailí, dostali diplomů, kolik jsme ujeli kilo-
metrů na vodě a po silnicích, kolik jsme
rozbili lodí, nalepili záplat, opravili motorů
a prasklých duší. Kolik jsme uvařili obědů a
rozkrájeli chlebů pro hladová mužstva. Čísla
ale nejsou tak úplně důležitá. Důležitější je
to, co spočítat nejde. A to je to, jak náš oddíl

pomáhá formovat osobnosti dětí a dovolí jim
prožívat velká i malá vítězství. Především
však umožňuje dětem žít alespoň chvíli ve
světě, kde stále ještě platí slušnost, morálka,
čest a kamarádství, kde jeden pomáhá dru-
hému a všichni táhnou za jeden provaz.“

Stejně jako předešlých 40 let oddílu Kadet
se setkání moc povedlo, ukápla nejedna
slzička dojetí, ozýval se smích i nadšený po-
tlesk. Takže vzhůru do dalších 40 let!

Červenokostelečtí kadeti

Klub českých turistů Červený Koste-
lec přeje všem občanům našeho města
hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a hodně
krásných chvil prožitých v přírodě
v celém nastávajícím roce 2017.

Pro všechny přátele zdravého pohybu
v přírodě máme připraveny opět na každý
čtvrtek vycházky, polodenní nebo celodenní
výlety. Mimo to připravíme jeden čtyřdenní
výlet v severních Čechách a dvoudenní
výlet do Polska.

Také se můžete těšit na naše tři celorepu-
blikové akce, které pořádáme s podporou
vedení našeho města.

V sobotu 22. dubna 2017 se můžete těšit
na 42. ročník turistického pochodu Hadař-
ská 25. 

Sobota 17. června bude dnem již 47. roč-
níku pochodu Cestou Jakuba Haliny (Čer-
vený Kostelec – Sněžka). 

30. červen, 1. a 2. červenec budou ve zna-
mení 28. ročníku Červenokostelecké 100.

Z uvedeného je vidět, že se s turisty
v Červeném Kostelci během roku 2017
nudit nebudete.

Kdo by chtěl naše řady rozšířit, má pří-
ležitost k tomu v pátek 27. ledna na výroční
členské schůzi v malém sále divadla od 16
hod., na kterou tímto zveme všechny členy
KČT a nové zájemce o členství.

Na závěr jen malé ohlédnutí za rozlou-
čením turistů s rokem 2016, které se neko-
nalo jen tradiční silvestrovskou vycházkou,
ale také návštěvou Prahy. Prohlídka kaple
se zákulisím orloje, slavnostní sály a úžasné
podzemí Staroměstské radnice je něco jedi-
nečného. Také sváteční atmosféra Karlova
mostu a Kampy byla úžasná, a tak se zase
letos máme na co těšit.  

Foto: Jiří Sejkora 

Klub českých turistů

48. lidový ples
Sobota 14. ledna od 20 hod. – městská so-
kolovna 

KDU-ČSL Červený Kostelec vás zve na
48. lidový ples. K tanci hraje skupina Dy-
namic, předtančení zajistí soubor Rtykonoš
a taneční skupina Yasmin. Tradičně bohatá
tombola, chutné občerstvení. Předprodej
vstupenek v papírnictví Ivín.

KDU-ČSL Č. Kostelec

Ochotnický ples
Pátek 6. ledna od 19.30 hod. – sokolovna
Olešnice

Při příležitosti 130. výročí založení
ochotnického spolku v Olešnici pořádáme
ochotnický ples. K tanci a poslechu nám za-
hraje skupina Medium. 

Připraveny jsou divadelní scénky,
předtančení a soutěže. Interiér sokolovny
bude vyzdoben ochotnickými fotogra-
fiemi. 

Vstupné dobrovolné, místenky jsou
k dostání v Informačním centru Červený
Kostelec.

Ochotníci Olešnice

KALENDÁRIUM AKCÍ
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Hodina dětí 
Premiéra a repríza
hry domácího souboru DS NA TAHU

Sobota 7. ledna od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Neděle 22. ledna od 17 hod. – Divadlo J. K. Tyla

Hra Lillian Hellmanové se odehrává v prostředí malého města
v Nové Anglii na počátku minulého století. 

Ústředním tématem je lež a její tragické následky, hra se také
zabývá problematikou homosexuality a jejího přijetí ve společnosti,
vyvrací mýtus o nevinnosti dítěte a o lásce, která překoná všechny
překážky.

Předprodej vstupenek v ceně 120, 110, 100 Kč v IC v Červeném
Kostelci nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je Spediční společnost Zdeněk Bejr.

Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník vás zvou na nově při-

pravenou pravidelnou sérii cestopisných přednášek a besed zají-
mavých cestovatelů z regionu i z celé ČR. 

Každé druhé úterý v měsíci se můžete v kině Luník těšit na nové
cestovatelské dobrodružství. Od jara do podzimu si můžete dlouhé
zimní večery zpříjemnit ve společnosti dobrodruhů a cestovatelů a
třeba získat i nějaký tip na letní dobrodružnou cestu. 

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela 
aneb Pěšky z ČR až k oceánu na západ Španělska 

Úterý 10. ledna od 18.30 hod.
Přednáška pojednává o tom, že i cesta do Santiaga de Compos-

tela může být ryzí cestovatelský svátek. 
Vezměte si batoh na záda, jenž pro vás bude téměř po dva roky

domovem, kytaru do ruky, jež vám bude potěšením i obživou a vy-
dejte se pěšky z domu přes půlku rodného kontinentu až na západ
Španělska, kde vás zastaví oceán. Cesta trvala tak dlouho, že už
snad ani nebyla cestou, ale životním stylem. Jaké je to spát pod
širým nebem, v lesích a čerpat odtud inspiraci pro verše a písně?
Mimo to, že je to přednáška s promítáním uměleckých fotografií z
cest, tak také hudební koncert a divadelní performance s dechbe-
roucím přednesem. 

Přednáška obdržela v uplynulém roce dvě ocenění: Cenu orga-
nizátorů na festivalu Caminos 2015 v Karlových Varech a Hlavní
cenu na festivalu Cesty světem 2016 ve Znojmě. 

Vstupné: 90 Kč

Novoroční koncert městského
dechového orchestru 
s polskými přáteli

21. ledna (čas bude upřesněn) – Divadlo J. K. Tyla
Na úspěšný vánoční koncert MDO naváže s novým projektem

s polskými přáteli z města Ząbkowice Śląskie. Těšit se můžete na
známé skladby domácího orchestru, tak i na společné skladby
s orchestrem z města Ząbkowice Śląskie. 

2. ples města Č. Kostelec 
Sobota 28. ledna od 20 hod. – městská sokolovna 

Město Č. Kostelec a MKS vás zvou na 2. ples města.
Ples bude opět ve znamení předávání cen červenokosteleckým ro-

dákům, kteří svou činností přispívají k dobrému jménu našeho města.
Těšit se můžete také na jedinečné kousky na chůdách v podání známé
skupiny Long Vehicle Circus, kteří se představili např. na světové vý-
stavě EXPO 2010 v Šanghaji, zahajovali Mistrovství světa v ledním
hokeji v Košicích 2011 a pravidelně vystupují v různých televizních
pořadech. O skvělé předtančení se postará Maruška Chaloupková se
svou skupinou a také taneční obor ZUŠ Červený Kostelec. Nezapom-
něli jsme ani na soutěž o hodnotné ceny. Večerem bude provázet mo-
derátorka Českého rozhlasu Romana Pacáková a k tanci zahraje
hudební skupina Relax Band pod taktovkou Jana Drejsla. 

Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč v IC nebo na www.mksck.cz. 

Pražské divadlo Pohádka 
přiveze Tři přadleny
Neděle 29. ledna od 15 hod. – Divadlo J. K. Tyla

V jednom království hledal král nevěstu, pracovitou, pilnou, ta-
kovou, která by si uměla se vším poradit. A prý si klidně vezme i
obyčejnou, neurozenou. Jedna taková pěkná panenka žila s matkou
v prosté chalupě a králi se moc zalíbila. Jenže král netušil, že je
hrozně líná. K tomu, aby se naučila pracovitosti, jí pomohou tři te-
tičky – kouzelné přadleny. Ale nebude to jednoduché…

Předprodej vstupenek v ceně 80 a 50 Kč v IC v Červeném Kos-
telci nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadel-
ního abonentního cyklu je tiskárna Integraf.

Změna času začátků představení v divadle
Návštěvníky divadla a předplatitele upozorňujeme, že
s novým abonentním cyklem měníme i začátky divadelních
představení a koncertů. Nově budou všechna představení
v Divadle J. K. Tyla pořádané městským kulturním středis-
kem začínat od 19 hod.
Tímto bychom vám také rádi do nového roku přejeme
nejen hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, ale také pří-
jemné kulturní zážitky. 

KALENDÁRIUM AKCÍ

Městské kulturní středisko

www.mksck.cz
www.mksck.cz
www.mksck.cz
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Připravujeme
Východočeská přehlídka amatérského 
činoherního a hudebního divadla Č. Kostelec 

16.–19. února – Divadlo J. K. Tyla 
Rok se s rokem sešel a červenokostelečtí diváci se mohou těšit

na jubilejní, již 20. divadelní festival v Červeném Kostelci. Celkem
se můžeme těšit na 12 inscenací, které budou bojovat o nominaci a
postup na další postupové přehlídky. Od 2. ledna je možné v IC za-
koupit zvýhodněné permanentky na celý divadelní festival v ceně
300 Kč a pro držitele divadelního předplatného za pouhých 250 Kč.
V prodeji je omezený počet permanentek.

Poslední trik Georgese Méličse 
aneb Úchvatná podívaná plná kouzel a triků

Pátek 11. března – Divadlo J. K. Tyla
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to TRIK! Divadelní

představení, které je poctou světu kouzel, filmu a imaginace.

Inscenace Divadla Drak je inspirována pozoruhodným životním
příběhem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Mélièse.
Zavede diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. 

Inscenace je vhodná i pro děti od 9 let. Předprodej vstupenek
v ceně 190, 120 Kč v IC v Č. Kostelci nebo online na www.mksck.cz. 

Městské kulturní středisko
vstupuje do 21. století

V průběhu prosince
jsme spustili nové webové
stránky Městského kultur-
ního střediska v Červeném
Kostelci. Kromě moderněj-
šího vzhledu nový web na-
bízí i nové funkce. O
každém chystaném před-
stavení se dozvíte více in-
formací, fotografií apod.
Nový web je responzivní a
je dobře čitelný i na mobilních telefonech. Nový web naleznete na
adrese www.mksck.cz. Na nové stránky jsou navázány i nové fa-
cebook stránky s názvem Kostelec nás baví, přidejte se a o žádnou
akci u nás již nepřijdete.

Největší výhodou nového webu je nový prodejní systém,
který umožňuje jednoduše rezervovat nebo zakoupit vstupenku
online. V případě rezervace si vstupenku vyzvednete a zaplatíte
na výdejním místu (IC Červený Kostelec). V případě online
prodeje vstupenku zaplatíte bankovním převodem či platební
kartou a vstupenka vám přijde na e-mail. Následně vstupenku
vytisknete nebo ukážete uvaděčům v mobilním telefonu a na
základě toho vám bude umožněn vstup do sálu. V dalších mě-
sících navíc plánujeme zprovoznit aplikaci pro mobilní telefony
s naším programem a jednoduchým nákupem přímo přes apli-
kaci telefonu. 

Aby toho nebylo málo, nový kabát čeká od ledna také webové
stránky www.kinolunik.cz, kde bude fungovat stejně přehledný sy-
stém online rezervace a prodeje vstupenek.

Doufáme, že nové stránky pro vás budou dobrým zdrojem in-
formací o kultuře v Červeném Kostelci a nový systém vám nabídne
pohodlný a rychlý nákup vstupenek třeba i v noci z domova.

Sokolský ples

Sobota 11. února od 20 hod. – sokolovna v Olešnici
Hraje skupina STYL.

Dětský karneval 

Neděle 12. února od 14 hod. – sokolovna v Olešnici

TJ Sokol Olešnice

Maturitní ples střední školy 
oděvní, služeb a ekonomiky
Sobota 21. ledna od 20 hod. – městská sokolovna 

Maturitní ples Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky Čer-
vený Kostelec tříd 4. EM, 4. S a 3. Nd. K tanci a poslechu hraje
kapela Pohoda. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné 110 Kč, s mís-
tenkou 130 Kč. Vstupenky lze zakoupit v IC.

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky

Připravujeme: Pro tebe cokoliv

Pátek 10. února 2017 od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Nová divadelní komedie Pro tebe cokoliv s herci Divadla Kalich

Janou Paulovou, Pavlem Zedníčkem, Davidem Suchařípou a dal-
šími se bude hrát v Divadle J. K. Tyla.

Když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humani-
tární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, pro-
tože pro ni byste udělali cokoliv! Skvělá situační komedie plná
zvratů s vtipnými dialogy, která odhalí, co všechno je rodina
schopná udělat pro svého potomka, ať to stojí, co to stojí! 

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Pavla Vo-
jáčková, Ladislav Hampl, Simona Lewandowská a Kristián Kašpar,
Režie: Petr Kracík. Autorem předlohy je Jean Robert-Charrier.

Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci a na www.123vstupenky.cz. Akci pořádá CA SUR,
s.r.o. (123zajezdy.cz) 

Cena vstupenek: 450, 430, 390 Kč

CA SUR, s. r. o.

Hasičský ples

Sobota 11. února od 20 hod. – městská sokolovna
Hasiči Horní Kostelec vás srdečně zvou na tradiční hasičský

ples. K tanci a poslechu hraje skupina Návštěvníci, kapelník 
p. Rotter. Bohatá tombola a občerstvení čekají na vás. Místenky
v předprodeji v tabáku Dali od 30. ledna 2017.

Dětský maškarní rej

Sobota 11. února od 13 hod. – městská sokolovna 
Odpoledne plné her, soutěží a tance. Na všechny děti jejich do-

provod se těší pořadatelé.

Hasiči Horní Kostelec

123zajezdy.cz
www.123vstupenky.cz
www.kinolunik.cz
www.mksck.cz
www.mksck.cz
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Tříkrálový koncert
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční

Pátek 6. ledna v 18 hod. – kostel sv. Jakuba Většího
Oblastní charita Červený Kostelec ve spolupráci s Římskokato-

lickou církví v Červ. Kostelci vás srdečně zve na tříkrálový koncert.
Účinkují: Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, pěvecký

sbor Hron Náchod, pěvecký sbor Dalibor Hronov, pěvecký sbor
Sta Allegro Kudowa Zdroj

Sólisté: Sidonie Ilšnerová, Ludmila Štěpánová – housle, Miro-
slav Štěpán – violoncello, Zuzana Meierová Genrtová – soprán,
Václava Štěpánová – alt, Štěpán Štěpán – tenor, Pavel Roubík –
bas, Klára Bydžovská – varhany, Josef Vlach – dirigent, Vlastimil
Čejp, Zuzana Meierová Genrtová, Robert Wajler – sbormistři.

V úvodu zazní vánoční barokní dílo Concerto grosso F dur od
Arcangela Corelliho. Stěžejním bodem programu bude nejoblíbe-
nější vánoční vokálně instrumentální skladba českého autora –
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. 

Tříkrálová sbírka 2017
Sobota 7. ledna

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás požádat, již tradičně, o spo-
luúčast na pravidelné charitativní akci Tříkrálová sbírka. V našem městě
se bude konat již pošestnácté. Tříkrálová sbírka je zaměřena na pomoc

nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dal-
ším potřebným. Sdružení Charita ČR děkuje vám všem, kteří prostřed-
nictvím této akce přijmete podíl na práci ve prospěch slabých a trpících.

V Červeném Kostelci bude příslušná část výtěžku sbírky – 65 % –
věnována na činnosti Oblastní charity v Červeném Kostelci (vlastní
hospicová péče, pečovatelská služba, mobilní hospicová péče, ambu-
lance léčby bolesti). Zbývající část výtěžku (35%) bude odeslána na
konto sdružení Charita Česká republika pro další humanitární pomoc
v České republice i v zahraničí. Více informací o sbírce najdete na
webových stránkách diecézní charity: hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/.

Sbírka je chráněna proti zneužití. Na vyžádání předloží vedoucí
skupinky průkaz se jménem a číslem občanského průkazu. Poklad-
ničky budou zapečetěny. (Upozorňujeme, že se přesto mohou vyskyt-
nout falešné skupinky. Doporučujeme nechat si při jakýchkoliv
nejasnostech předložit průkaz a zkontrolovat zapečetění pokladničky.)

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 v Červeném Kostelci bude využit
na následující potřeby: pro Hospic Anežky České – pořízení, údržba a
opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu;
pro Charitní pečovatelskou službu – zlepšení dostupnosti služby v terénu,
Mobilní hospic Anežky České – pořízení zařízení a vybavení, zlepšení
dostupnosti služby v terénu; pro Mateřské centrum Háčko – dovybavení
MC, nákup materiálu pro tvořivou činnost – výtvarné potřeby.

Výtěžek této sbírky tvoří významnou část financování našich stře-
disek a jsme velice vděčni za jakýkoliv příspěvek. 

Zároveň uvítáme vaši pomoc při samotné realizaci akce. Případní
dobrovolníci se mohou hlásit u p. Frýbové, mobil 776 791 149, 
e-mail: frybova.marcela@seznam.cz

Za pochopení a podporu vám děkují pracovníci charity 

Oblastní charita Č. Kostelec

Divadelní předplatné
DS NA TAHU Č. Kostelec: Hodina dětí
Sobota 7. ledna 2017
Vstupné: 120, 110, 100 Kč

Divadlo Příbram: Hrdý Budžes
Úterý 28. března 2017
Vstupné: 450, 430, 390 Kč

Ty-já-tr Praha: Dokonalá svatba
Sobota 29. dubna 2017
Vstupné: 120, 110, 100 Kč

Cabaret Calembour Praha: Plejtvák
Září 2017
Vstupné: 350, 330, 310 Kč

Městské divadlo v Mostě: 
Osudy dobrého vojáka Švejka
Sobota 14. října 2017
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

UNGELT Praha: Pan Halpern a pan
Johnson
Listopad 
Vstupné: 450, 430, 390 Kč

Hudební předplatné
Swing sextet a Laďa Kerndl
Pátek 24. března 2017
Vstupné: 290 Kč

Nezmaři
Pátek 21. dubna 2017
Vstupné: 250 Kč

Ivan Mládek a jeho Banjo Band
Sobota 7. října 2017
Vstupné: 290 Kč

Věra Martinová 
Sobota 16. prosince 2017
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

Ceny abonentek 
Abonentka div. předplatného
1090, 1040, 870 Kč
Abonentka hud. předplatného
790 Kč
Abonentka dětského předplatného
150, 250 Kč
Prodej: Informační centrum Červený
Kostelec

Dětské 
divadelní předplatné
Divadlo Pohádka Praha: 
Tři přadleny
Neděle 24. ledna 2017 od 15 hod.
Vstupné: 50, 80 Kč

Spolek Skály Teplice nad Metují: 
O kováři a čertím ženění
Neděle 5. března 2017 od 15 hod.
Vstupné: 50, 80 Kč

Eva Hrušková a Jan Přeučil: 
Šípková Růženka
neděle 8. 10. 2017 od 15:00
Vstupné: 50 Kč / 80 Kč

Divadlo DRAK Hradec králové: 
Podivuhodný cirkus dr. Tarzana
Neděle 12. listopadu 2017 od 15 hod.
Vstupné: 50, 80 Kč

Informace o představeních 
a koncertech viz www.mksck.cz.

Změna programu vyhrazena.

Partnerem divadelního předplatného je společnost Zdeněk Bejr spedition. Partnerem hudebního předplatného 
je společnost Průmyslové podlahy Labík. Partnerem dětského divadelního předplatného je tiskárna Integraf. 

Předplatné Městského kulturního střediska Č. Kostelec

www.mksck.cz
hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/


24 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2017

KINO LUNÍK 3D

ANDĚL PÁNĚ 2
7. sobota v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem
Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 100 Kč

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ | 3D
7. sobota v 19.30 hod.

USA/Čína/2016 / film ve 3D / české titulky / 94 min
Největší stavba světa je opředena mnoha mýty. Velko-
lepé dobrodružné fantasy s M. Damonem v hl. roli.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 150 Kč

ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA
10. úterý v 18.30 hod. 

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Aneb pěšky z České republiky až k oceánu na
západ Španělska. Váš batoh bude téměř po dva
roky vaším domovem.
Mládeži přístupný, vstupné: 90 Kč

ROGUE ONE: 
STAR WARS STORY | 3D
12. čtvrtek v 17 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české titulky / 133 minut 
Další film ze známé ságy.
Mládeži přístupný, vstupné: 130 Kč

PROČ PRÁVĚ ON?
12. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2016 / film ve 2D / české titulky / 110 minut 
Mohla mít, koho chtěla. Tak proč zrovna poteto-
vaný, bezohledně bezstarostný počítačový multimi-
lionář? Rodinná komedie.
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč.

ZPÍVEJ | 3D
14. sobota v 17 hod.

USA / 2016 / film ve 3D / české znění / 110 minut 
Animák od tvůrců filmu Mimoni a Tajný život mazlíčků.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 120 Kč.

VŠECHNO NEBO NIC
14. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 107 minut 
Dvě majitelky knihkupectví a jejich eskapády s
muži. Romantická komedie. V hlavních rolích Táňa
Pauhofová, Klára Issová, Ondřej Sokol.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč.

PASAŽÉŘI | 3D
17. úterý v 19.30 hod. 

USA / 2016 / film ve 3D / české titulky / 100 minut 
Jennifer Lawrence a Chris Pratt představují dva pa-
sažéry vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou
planetu.
Mládeži přístupný, vstupné: 130 Kč.

MANŽEL NA HODINU
19. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 92 minut 
Jako pokračování mimořádně úspěšné české kome-
die. Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David
Matásek a další.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč.

ROZPOLCENÝ
19. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2017 / film ve 2D / české titulky / 116 minut 
Thriller režiséra filmů Šestý smysl nebo Vyvolený.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč.

DIVOKÉ VLNY 2
21. sobota v 17 hod.

USA / 2017/ film ve 2D / české znění / 85 minut 
Velká jízda pokračuje. Surfaři ve fraku jsou zpět!
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč.

xXx: NÁVRAT 
XANDERA CAGE | 3D
21. sobota v 19.30 hod.

USA / 2016/ film ve 3D / české titulky / 105 minut 
Vin Diesel, Samuel L. Jackson a brazilský fotbalista
Neymar v akční komedii.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 150 Kč.

PÍRKO
24. úterý v 19.30 hod.

ČR / SK / 2017 / film ve 2D / české znění / 100 min
Skutečné osudy zneužívaných dívek, odvrácená
strana Prahy a její podsvětí, životy na ulici. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč.
ANDĚL PÁNĚ 2
26. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Pokračování úspěšné vánoční pohádky.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 100 Kč

SPOJENCI
26. čtvrtek v 19.30  hod. 

USA / 2016 / film ve 2D / české titulky / 124 minut 
Výpravný válečný film propojený se silným roman-
tickým příběhem. Hrají Brad Pitt a Marion Cotillard.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč.

DIVOKÉ VLNY 2
28. sobota v 17 hod.

USA / 2017/ film ve 2D / české znění / 85 minut 
Velká jízda pokračuje. Surfaři ve fraku jsou zpět!
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč.

MILUJI TĚ MODŘE
28. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Romantická komedie o zamilovaném malíři, dívce
z výlohy… a lásce v modrém. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč.

ZPÍVEJ
31. úterý v 17 hod.

USA / 2016 / film ve 2D / české znění / 110 minut 
Animák od tvůrců filmu Mimoni a Tajný život mazlíčků.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 100 Kč.

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ | 3D
31. úterý v 19.30 hod.

USA/Čína/2016 / film ve 3D / české titulky / 94 min
Velkolepé dobrodružné fantasy s Mattem Damonem.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 150 Kč.

KURZY, VOLNÝ ČAS

Háčko

Podpůrná skupina 
kojících maminek

Pátek 20. ledna v 10 hod.

Téma:  Těhotenství, porod a kojení (cca
1–1 ½ hod.) (laktační poradkyně bude už od
9.30 k dispozici v MC ke konzultacím, příp.
dle domluvy). Zveme všechny kojící ma-
minky, ale i těhotné, které se na kojení při-
pravují, na povídání o kojení, nošení a
mateřství. Přijďte sdílet vaše zkušenosti
s kojením či nošením, a tak obohatit i os-
tatní.

Podpůrná skupinka není přednáškou, ale
besedou. Cena: 50 Kč (v ceně je zahrnut
vstup do herny mateřského centra na celý
den, tj. do 16.30 hod.)

Těší se na vás laktační poradkyně Andrea
Nedvědová. 

www.kojenideti.cz
FB: Podpůrná skupinka kojících 

maminek Červený Kostelec a okolí. 
www.mamila.sk

Předporodní kurz

Pondělí 30. ledna v 16 hod.

Přijměte pozvání na předporodní kurz
pro nastávající maminky a tatínky s porodní
asistentkou Radkou Frýbovou z náchodské
porodnice. Budou vám poskytnuty infor-
mace: o průběhu posledních měsíců těho-
tenství, průběhu porodu a o šestinedělí,
o porodnici v Náchodě. (Můžete využít
možnost domluvit si její prohlídku.)

Kurz je vhodný pro nastávající maminky
v jakémkoliv týdnu těhotenství i pro tatínky.

Součástí kurzu je i praktická příprava
k porodu (cvičení a úlevové polohy, správná
technika dýchání, nácvik porodní polohy
atd.). Pravděpodobná cena přednášky je 150
Kč (cena je závislá na počtu účastníků).

Přihlášky přijímá recepce Háčka 
(pondělí až pátek od 8 do 16.30 hod.) nebo
Markéta Šolcová, (pondělí až pátek od 8.00
do 16.30 hodin) na tel. 731 604 204 (formou
SMS) do pátka 27. 1. 2017.

Angličtina a němčina 
v Červeném Kostelci

- nabízíme skupinové jazykové kurzy v ně-
kolika úrovních – od úplných začátečníků
až po více pokročilé
- pokud vám nevyhovuje skupinová výuka,
zkuste individuální kurz
- anglicky naučíme i vaše děti
- zvládáme také výuku ve firmách
- nabídka ukázkové hodiny je samozřejmostí
- přidat se do kurzu můžete kdykoliv

Pro více informací nás kontaktujte na tel.
čísle 775 330 733 nebo e-mailové adrese
koordinatorka@quatro.cz.

Jazyková škola QUATRO

www.mamila.sk
www.kojenideti.cz
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Knihovna Břetislava Kafky

Jóga

Jóga s Ilonou Krunčíkovou 2017 (akre-
ditovanou cvičitelkou jogy II. stupně) zaha-
juje v úterý 24. ledna 2017 v multifunkčním
centru Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec (3. p.)

Začátečníci: 17.00–18.25 hod., pokro-
čilí: 18.35–20.00 hod.

Kurzovné: 970 Kč/10 lekcí, jednotlivé
vstupné 120 Kč (pouze po domluvě). Při-
hlášky, rezervace a bližší informace u paní

Krunčíkové na tel. 605 988 539, na mailu:
ilonakrun@post.cz nebo na webu: www.po-
hlazeninavysluni.cz.

Zpěvem k harmonii

Ke společnému zpívání a relaxaci vás
srdečně zve Marie Radvanová a spol. Kni-
hovna Břetislava Kafky Červený Kostelec,
multifunkční centrum – neděle 29. ledna
2017 – 16–18 hod. Vstupné 100 Kč, bez
předchozí registrace.

Relaxace za zvuku tibetských
mís

a dalších muzikoterapeutických ná-
strojů s Irenou Podlipnou. Multifunkční
centrum Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec. Pátek 20. ledna 2017
v 18 hod.

Cena 90 Kč, rezervace míst: irenapod-
lipna@seznam.cz. 

S sebou: volný oděv, karimatku, deku či
spacák, polštářek.

Věra Šrůtková

Smaltovaný šperk

Sobota 14. ledna 10–16 hod.

Lektor: Magdaléna Urbanová, cena: 2000 Kč 
Pravý šperkařský smalt (email), vypalo-

vaný přibližně při 850 °C patří mezi tradiční
uměleckořemeslné techniky. Více jak tři ti-
síce let byl smalt součástí nejluxusnějších
předmětů, které barevně dotvářel. V součas-
nosti je bohužel často zaměňován s „plotýn-
kovým (nepravým) smaltem“, který nemá
s klasickým emailem nic společného. 

Sklovina, která je základem pravého
smaltu, by se při tak nízké teplotě nikdy ne-
roztavila, proto bez dostatečně výkonné pece
pravý smalt nikdy nemůžeme doma na vařiči
vytvořit. Klasický smalt vyniká leskem, ba-
revností i trvanlivostí, která se nemění po
stovky let. Šperkařský smalt dále dělíme na
opakní, transparentní a opálový. Nejčastěji
se jako podkladový kov používá měd',
stříbro, ocelový plech, případně zlato. Na
rozdíl od keramiky je doba pálení krátká, při-
bližně dvě minuty, a výrobek můžeme opa-
kovaně vrstvit a vypalovat. Postupným
propalovaním mnoha vrstev vznikají jedi-
nečné a neopakovatelné emailové efekty.
Kromě šperkařského emailu existuje od 19.
století i technický smalt (průmyslový), který
se používá v tovární výrobě, ale je možné jej
využít i pro výtvarnou tvorbu. Tyto barvy
jsou obvykle opakní (neprůsvitné). 

Existuje velké množství technik, které se
svou náročností velice liší. Smalt je úžasně
variabilní, protože můžeme jednotlivé
druhy barev i postupů vzájemně kombino-
vat i upravovat. Své uplatnění nalezne ve
špercích, objektech i obrazech. 

Z kurzu si odnesete 4–5 šperků. 

Připravujeme: Sebeobrana

Sobota 18. února 10–14 hod.

Cena kurzu: 400 Kč  + 50–100 Kč podle
počtu účastníků za pronájem prostor

Tomáš Souček se svými kolegy mají již le-
titou praxi s kurzy sebeobrany a jsou odbor-
níky na slovo vzaté.

Seznámení nejen s různými chvaty, ale i
s trochou psychologie, se zákony a v nepo-
slední řadě i technikou nám dostupnou v po-
době různých obušků, sprejů a nepřeberného
množství jiných pomůcek, kterých je na
našem trhu k dostání víc než dost.

Tito lektoři vědí a umějí. Svědčí o tom i
fakt, že účastníci kurzu rádi pokračují v tomto
vzdělávání. A nejinak tomu bylo i na našem
kurzu, kde se všichni účastníci zajímali o
další pokračování. Přesto vždy říkají –  rada
číslo jedna je: „Konfliku se snažte vyhnout.“

Ebru

Sobota 18. února

Co se budeme učit: tentokrát na vaše přání
se budeme věnovat  malbě květin. 

Ebru je technika stará cca 3000 let, pochází
z Turecka a je chráněná UNESCO. V této
zemi touto technikou zdobí nejen obrazy,
látky na šaty, ale i knihy. Dokáží na vodní hla-
dině napsat text a do písma napsat další text.
Zdá se, že tato technika nezná mezí. Opak je
pravdou. V Turecku je přísný zákaz touto
technikou vyobrazovat tváře lidí a zvířat.

Délka kurzu: 3–4 hod. Cena kurzu: 950
Kč + nájemné 50 až 100 Kč podle počtu 
účastníků. Materiál a vše je v ceně kurzu.

Perníčky

Sobota 18. března

Cena: 120 Kč + 50–100 Kč podle počtu
účastníků za pronájem prostor

Ať už to jsou Vánoce či Velikonoce, per-
níčky k tomu patří. Nazdobit si je však už vy-
žaduje trochu zručnosti a především znalosti
i ohledně polevy. O tomto umění – jinak se
to nazvat nedá – něco ví Barbora Veselá.

Předvede vám pár triků a tahů, kterými vaše
perníčky upoutají pozornost ať už návštěvy či

obdarovaného. Účastníci se naučí zadělávat
těsto, namíchat polevu a techniku zdobení.

Míchané nápoje

Namíchat chutný nápoj se může zdát jedno-
duché. Ale je to tak? O tom nám něco řekne Mi-
chal. Naučí nás, jak správně šejkrovat, namíchat
pro své ratolesti chutný nápoj a popřípadě,
máme-li oslavu, namíchat drink. Po tomto
kurzu jistě bude každý dodržovat pitný režim.

Voskovaná batika

Lektorka: Linda Kaplanová. Vosková ba-
tika je tradiční způsob zdobení textilu. Svou
kolébku má na smaragdově zeleném indo-
néském ostrově Jáva. Malbu rezervou
Linda dva roky studovala na Výtvarném in-
stitutu v Jogjakartě (Jáva) a u místních lidí.
Tato technika zdobení pomocí vosku je
chráněna UNESCO. Linda je pro výrobu a
zdobení textilu opravdu zapálena. A poznáte
to hned na začátku.

Nasbírané zkušenosti a znalosti se snaží
v Čechách předávat a zároveň bořit mylné
představy, že použití tradičních technik zna-
mená vytvářet věci se starobylým vzhledem.

Cena: 950 Kč + 50 až 100 Kč za proná-
jem prostor (podle počtu účastníků)

Materiál a vše je v ceně – s sebou potře-
bujete pouze chuť tvořit, poznávat nové
techniky a dobrou náladu.

Podrobné info Věra Šrůtková
tel. číslo: 777 662 408

Pokud vás cokoli zaujalo, přihlaste se 
již teď. Veškerý materiál a zapůjčení 

pomůcek je v ceně kurzu.
Pokud vám v nabídce kurzů chybí 
technika, o kterou byste měli zájem

a chtěli ji buď vyzkoušet, 
nebo i učit se jí – ozvěte se.

www.pohlazeninavysluni.cz
www.pohlazeninavysluni.cz
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Kurz společenského tance 
pro dospělé 
Mírně pokročilí, pokročilí

Již v lednu opět zahajujeme oblíbený ta-
neční kurz pro dospělé. Taneční kurz začíná 8.
ledna 2017 a zahrnuje 7 nedělních večerních
lekcí (8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 26.
2.), které budou rozděleny na 2 skupiny. Mírně
pokročilí od 17 hod. a pokročilí od 19 hod. 

Kurz pro mírně pokročilé 
Kurz bude vhodný pro absolventy kurzů

pro dospělé, kteří absolvovali kurz pro za-
čátečníky i absolventy kurzů pro mládež. 

Kurz pro pokročilé 
Kurz je vhodný pro absolventy kurzů pro

dospělé, kteří absolvovali kurz pro mírně
pokročilé vícekrát. Budeme zdokonalovat
klasické tance a zároveň se učit tance nové,
a to např. rumbu, sambu, slowfox, paso
doble. Taneční kurzy pod vedením skvělých
lektorů Poznarových budou probíhat v so-
kolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
věnečkem 26. února 2017. 

Přihlásit se můžete od 1. prosince 2016
v Informačním centru v Červeném Kos-
telci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

Cena kurzovného: 1200 Kč/pár. 

Kurz kalanetiky

Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení
pro ženy i muže, které během několika
týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vy-
tvaruje problematické partie nebo vás zbaví
celulitidy. 

Kalanetika pomáhá při problémech se
zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení.
Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, může
se cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje i
pánev. Cvičení podobné metodě pilates
podporuje správné držení těla a zpevňuje
svaly, čímž se zvyšuje jejich pružnost. 

Kurz vede skvělá lektorka paní Pozna-
rová. Přihlásit se můžete v průběhu celého
roku. Více informací na tel. 606 616 842.

Kurz angličtiny (začátečníci, 
mírně pokročilí, pokročilí)

Jazykový kurz probíhá od září 2016 do
května 2017. 

Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách jednou týdně. Obsah kurzů bude
přizpůsoben požadavkům a úrovni účastníků
– pro bližší informace kontaktujte lektora
Pavla Fišera na tel. 775 327 045. Přihlásit se
můžete v průběhu celého roku. 

Hadářek

Dětský folklorní soubor Hadářek představuje
písně, tance, říkadla a lidové zvyky z oblasti
Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen tancují
a zpívají, ale předvádějí i různé dobové zvyky a
profese. Soubor je rozdělen do tří věkových sku-
pin a schází se každé úterý od 16 hod. v Grafo-
klubu. Příspěvek ve výši 700 Kč na šk. rok
2016/2017 je možné zaplatit v IC. Více infor-
mací: vedoucí paní Janušová, 603 461 639. Při-
hlásit se můžete v průběhu celého roku.

Flétnohrátky
Kurzy zobcové a příčné flétny pro muzi-
kanty od 5 do 105 let  

Kurz hry na zobcovou flétnu – 1 vyučo-
vací hodina (45 min.) týdně + 1 hodina ko-
morní hry (po dosažení určité úrovně)

- vlastní nástroj podmínkou
Kurz komorní hry na příčnou flétnu – 1–
2 vyučovací hodiny týdně

- vlastní nástroj podmínkou. Po dokončení
jednoho školního roku získáte osvědčení se
slovním hodnocením.  Cena bude upřesněna
dle počtu zájemců. Zn. Hrajeme pro radost!

Přihlásit se můžete v průběhu celého roku.
Lektorka: Hana Řezníčková Kukulová,

DiS., více informací na tel. 604 897 399

Městské kulturní středisko

SPORT

Stalo se dobrou tradicí, že výkonný
výbor OFS Náchod na závěr roku vždy
oceňuje osobnosti fotbalu, které se vý-
znamně zasloužily o rozvoj tohoto sportu
v našem okrese. 

V letošním roce na základě návrhu od-
dílů a fotbalových odborníků toto ocenění
získal mj. i červenokostelecký Vladimír
Beneš. Pan Beneš byl dlouholetým fotbalo-
vým brankářem a rozhodčím divize a ČFL.
V současné době vykonává funkci místo-
předsedy TJ a člena výboru oddílu fotbalu.
Je letitým trenérem našich mladých fotba-

lových brankářů. Mezi dalšími oceněnými
byl také Jiří Matějovic ze Zábrodí.

Vedení fotbalového oddílu

Vladimír Beneš byl oceněn 
za rozvoj fotbalu v náchodském okrese

TJ Červený Kostelec – fotbal XLI. novoroční běh
Sobota 7. ledna v 10 hod. – Horní Koste-
lec, základní škola
Přihlášky:v den závodu na místě 8.30–9.30 hod.
Kategorie: Muži, ženy, muži nad 40 let
Trať: Silniční okruh s mírným převýšením –
délka trati 11 500 m (start u ZŠ v Horním Kos-
telci – dále ve směru Č. K. nám. – Elitex – Devět
křížů – Rtyně v. P. aut. nádr. –  směr Hronov –
Horní Rtyně – Horní Kostelec křiž. u sekyrkárny
– ZŠ H. Kostelec)
Ceny: Věcné ceny a diplomy obdrží první tři zá-
vodníci v každé věkové kategorii a nejstarší úča-
stník závodu, finanční odměna za překonání
traťového rekordu
Ředitel závodu: Frýba Hugo, Souběžná 150,
549 41 Č. Kostelec, tel. domů 732 880 152, e-
mail: hugofry@centrum.cz
Traťový rekord: Smuda Norbert (PL) – čas
37:37 (2001)
Různé: Startovné 50 Kč. Za platnost lékař-
ské prohlídky odpovídá vysílající složka.
Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní na
vlastní nebezpečí. Startující musí dodržovat
pravidla silničního provozu!  

Výbor TJ

TJ Červený Kostelec – volejbal
Sportovní hala (dvojzápasy)
Ženy A – II. liga
14. 1. od 11 a 15 hod. – TJ Žďár n. Sázavou
Muži A – krajský přebor I. třídy
14. 1. od 9 a 13 hod. – VK Hronov B

Kadetky – I. liga 
2. část soutěže – skupina o 1.–6. místo
28. 1. od 10 a 14 hod. – Volejbal Tábor

www.123vstupenky.cz


Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec
zažil v r. 2016 sezonu, na kterou se nejspíš
následujících několik desítek let nezapo-
mene. Ze sportovních úspěchů jmenujme
bilanci všech družstev 32 vítězství ku 12
porážkám, premiérový postup všech ka-
tegorií do krajského přeboru či těsné 3.
místo v Královéhradeckém kraji našich
nejmenších tenistů. Organizačním úspě-
chem je jistě udržení stálého počtu 70–80
dětí v tenisové školičce. Tou největší per-
lou je však výstavba nového zázemí, za
které vděčíme městu Červený Kostelec.
Do 59. sezony našeho oddílu tak budeme
vstupovat se zázemí hodným 21. století.

Soutěžní sezona
Výsledky v r. 2016 byly jednoduše

skvělé. Bilance byla uvedena už výše, a tak
jen vypišme umístění jednotlivých kategorií. 

Dospělí – 4. místo v krajském přeboru.
Jako novácčci jsme se v této kvalitní soutěži
udrželi i pro následující sezonu. (A to sestu-
povaly týmy na 6.–8. místě!) 

Veteráni A – 3. místo ve východočeském
přeboru, nejvyšší oblastní soutěži družstev. 

Dorost – 1. místo v krajské soutěži. Po 3
letech plných 2. a 3. míst zasloužený postup
do krajského přeboru. 

Starší žáci – 1. místo v krajské soutěži, a
tedy postup do krajského přeboru. 

Mladší žáci – 3. místo v krajském pře-
boru = obhajoba loňského bronzu. 

Babytenis (8–9 let) – 3.–4. místo v kraji.
Našim nejmenším borcům a borkyním

uniklo východočeské finále, a tedy boj s nej-
lepšími dvěma týmy Pardubického kraje
o postup na mistrovství ČR, o dva gemy. 

Ve výčtu chybí ještě veteráni B, hrající
okresní přebor nad 55 let, kteří skončili opět
ve středu tabulky. 

Všechny týmy si zaslouží absolutorium a
poklonu nad svědomitou účastí na mistrov-
ských utkáních a skvělé výkony. Děkujeme!

Tenisová škola
O budoucnost tenisového oddílu je posta-

ráno. Tenisová škola díky pravidelným kaž-
doročním náborům udržuje stálý počet 70–80
dětí, které se snaží naučit tenisové hře 5 vy-
školených trenérů (3 trenéři 3. licence, 1 trenér
2. licence, 1 trenér 1. licence). Děti trénují po
celý rok. Zimní sezona však musí být s rodiči
velmi složitě řešena, a to z důvodu kapacit-
ního nedostatku tělocvičen, popř. dalších
sportovních prostorů (citelná je např. absence
nafukovací haly). Děkujeme proto za trpěli-
vost při ladění (nejen) zimních tréninků.
Vzhledem k výstavbě tenisového zázemí se
letos nekonala tenisová soustředění.

Nové zázemí tenisového oddílu
Největší událostí roku je však pro teni-

sový oddíl výstavba nového tenisového zá-
zemí. Návrh p. architekta Šmelhause, který
díky kompletnímu zafinancování města Čer-
vený Kostelec dostával konkrétní podobu ve
druhé polovině roku, hodnotí naprostá vět-
šina tenistů jako vydařený a je tím nejdůstoj-
nějším darem oddílu k 60. výročí od jeho

založení, které oslavíme v r. 2018. O stavbě
se rozepíšeme po kolaudaci, která by měla
proběhnout v březnu r. 2017. 

Sezona 2016 je za námi a bude se těžko
překonávat. Přesto se na tu další již nyní
velmi těšíme!

Za vedení tenisového oddílu T. Kábrt
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REKLAMA

Tenisový oddíl zažil historickou sezonu

SPORT

NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna Stolín 84, 549 41 Červený Kostelec

NABÍZÍ: Kuchyňské linky, obývací stěny, koupelnové
skříňky, kancelářský nábytek a nábytek na zakázku.

Dále nový sektorový nábytek přímo od výrobce: 
ložnice, dětský pokoj, studentská stěna, knihovna, obývací
pokoj. Otevírací doba: Po 9–15, út 9–12 a 13–17, st 9–15, 

čt 9–12 a 13–17, pá 9–12 a 13–15 hod.
Tel./fax: 491 465 153, www.nabytek-penta.cz

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

doprava stavebního materiálu. 
Kontejnery 3–15 m3. tel.: 777 671 671

www.kontejnery-dudek.cz
Štěrky – písky – sutě – odpady

Broušení a mazání lyží. Tel. 702 590 309

Oprava a výroba zubních protéz
Zdravotní středisko Č. K. – Martin Rousek, 736 249 676

J. ŠPELDOVÁ 776 199 140 – Šití a úpravy oděvů

SVATEBNÍ SALON EVA KUDEROVÁ
Žernov 46, tel. 604 796 217
Je nutné se předem objednat.

P+P PAVEL PLÍŠTIL: Výkup a prodej druhotných surovin
Papír, kovový šrot, barevné kovy, skartace dokumentů, 

počítačové desky, katalyzátory
Ot. 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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

Mezinárodní šachový Vánoční rapid
v Červeném Kostelci 17. prosince 2016 se
odehrál za vysoké účasti 40 hráčů v Gra-
foklubu za kinem Luník.

Úspěšní byli hráči z Polska, čtyři z nich
se umístili v první desítce. Hráli mezi sebou
i rodinní příslušníci dědeček, syn, vnuk – Ví-
tovi z Červeného Kostelce a Leskovi ze
Studnic. Turnaj proběhl v příjemné předvá-
noční pohodě. Děkuji všem hráčům za účast. 

J. Vacek

Šachy

TJ Červený Kostelec – tenis

Dorostenecké družstvo po postupu do kr. přeboru

www.plistilsberna.cz
www.kontejnery-dudek.cz
www.nabytek-penta.cz


Milý fanoušku a čtenáři. Děkujeme, že čteš
tyto řádky! Děkujeme nastotisíckrát vám
všem, kteří jste nám prostřednictvím webové
kampaně „Potřebujeme jiné nástroje“ zakou-
pili pomyslné střevíce, lodičky a lakýrky. Pos-
tavili jste nás na vlastní nohy – vybrali jsme
totiž neuvěřitelných 458 490 Kč! O takových
luxusních botách se nám ani nesnilo a věřte,
že se nám v nich bude chodit samo. Vaše fi-
nanční příspěvky nám dovolí zakoupit nejen
nové nástroje, které tolik potřebujeme, ale bu-
deme si moci dovolit i nové notové stojánky,
hromadu notových aranží šitých na míru, a
hlavně – jsme tu pro vás a hrajeme dál!

Proto s námi přijďte hned 14. ledna 2017
do Kolárova divadla v Polici nad Metují
otevřít náš nový rok plný hudby a zábavy.

Rozproudí vás čerstvě vyladěný repertoár
filmové, klasické i popové muziky. Po vstu-
penkách v předprodeji se jen zaprášilo a za
3 hodiny byly fuč! Nezoufejte však, kon-
certy budou DVA! Kdo stihl koupit lístky
na původní čas v 17 hod., přesouvá se na
16 hod. Díky vašemu zájmu jsme přidali
druhý koncert ve stejný den na 19.30
hod.!

A vidět i slyšet nás můžete ještě 12.
února 2017 v Červeném Kostelci nebo 4.
března 2017 v Trutnově. Budeme vážně
šťastni, přijdete-li nám zatleskat. Veškeré
naše hudební počínání, akce a koncerty mů-
žete sledovat na našich webových nebo fa-
cebookových stránkách. Připojte se i na náš
Instagram nebo YouTube!           Vaše PSO
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LPG-servis Velké Svatoňovice 379
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáže, údržba

Montáž tažných zařízení, leštění světlometů
POUZE 10 km z Červeného Kostelce!
Tel. 608 973 214, www.lpg-servis.eu

ZŘÍZENÍ INTERNETU ZDARMA A BEZ ZÁVAZKŮ
Základní tarify: Optika 25Mb/s, Home 5G 10Mb/s

Celkové měsíční platby od 292 Kč měsíčně
DATAINFO s.r.o., 17. listopadu 272 Č.K., tel. 491 463 012

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PETR LUŇÁK
Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942

Vložkování, frézování, renovace komínů, kompletní komi-
nické práce. Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spali-

nové cesty dle zákona č. 320/2015 Sb. www.kominy.euweb.cz

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů

chleba, různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek
svatební (sváteční) koláčky.

Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené marcipá-
nem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého papíru, mo-
delovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení. (Dle

přání zákazníka a možností.)
Nově zaveden prodej kávy Machiavelli a Lavazza, výběr

z ovocných čajů.
Jsme tu pro vás po–pá 5.30–17.30 hod., so 6.30–10.30 hod.

Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.
Tel. 491 465 935, 777 766 776

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

Zdeněk Háze ml., prodej a servis zahradní techniky
Olešnice 194, Červ. Kostelec, tel. 777 102 788

AKCE: Do konce března 2017 slevy na údržbu a opravy 30 %

Dobře zaplatím za staré obrazy, hodiny, náramkové a kapesní
hodinky, fotoaparáty a objektivy, pivní lahve s nápisy, mince a
bankovky, odznaky a vyznamenání, housle, pohlednice a knihy,

porcelánové a kameninové sochy, obrazové rámy aj. 
Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. 

Tel. 605 254 511, můžete i SMS.

Pronajmu nebytové prostory – 53 m2 v Č. K.  Sokolská ul.
Vhodné pro podnikání, obchod , kancelář. Tel.721 949 453.

Pronajmu dlouhodobě byt v ČK, U Kaštánku  2+1 od února 
za 6700 Kč včetně energií a poplatků. Tel. 723 287 121.

TOPENÍ – PLYN – VODA
Montáž, servis, prodej, kotlů plynových, na tuhá paliva
a tepelných čerpadel. Rozvody, plynu, vody, kanalizace.

Záruční a pozáruční servis plynových spotřebičů.
Vyřizování a montáž v rámci kotlíkových dotací.

Deep Sea s.r.o., Rostislav Rudolf, Červený Kostelec
Tel: 777 832 302. www.plynar-topenar.cz

Nabízíme pronájem rodinného domku. Domek se zahra-
dou se nachází ve Velkém Dřevíči s bytem 3+1 ve druhém

nadzemním podlaží. Byt bude volný od února 2017. Cena do-
hodou, podle spoluúčasti na údržbě nemovitosti a zahrady. 

V přízemí majitel byt nevyužívá. Tel.: 737 261 680

Pronajmeme nebytové prostory v Hronově. Nabízíme
do pronájmu výrobní popřípadě skladové prostory ve III. NP 

s výtahem cca 320 m2. (dílna, kancelář, šatna a SZ) 
Tel.: 737 261 680

MASÁŽE – ALENA BARTKOVÁ
Masáže na futonu, 10% sleva na první masáž a další výhody

pro stálé zákazníky.
www.harmonie-ab.freepage.cz

Tel. 720 330 965, fb: harmonie- masáže

ZVEME VÁS K SOUSEDŮM

Tříkrálový koncert
Účinkuje komorní smíšený
sbor Krkonošské Collegium
Musicum

Sobota 7. ledna od 16 hod. – kostel Na-
vštívení Panny Marie na Boušíně

Římskokatolická farnost Boušín vás
srdečně zve na Tříkrálový koncert. Účin-
kuje komorní smíšený sbor Krkonošské
Collegium Musicum řídí Vít Mišoň, do-
provází soubor dobových nástrojů (zob-
cová flétna, housle, viola de gamba a
teorba).

Zazní Mariánská moteta, Messe de Mi-
nuit od Marc-Antione Charpentiera.
Vstupné dobrovolné.

Boušín

Police Symphony Orchestra žije!
Police nad Metují, Červený Kostelec, Trutnov

www.harmonie-ab.freepage.cz
www.plynar-topenar.cz
www.kominy.euweb.cz
www.lpg-servis.eu


Foto na této straně: Tomáš Kábrt. Více fotografií na www.ckzije.cz.

Stříbrné neděli opět nepřálo počasí. Déšť a vítr se umoudřily až k večeru, a tak se mohlo tržiště solidně zaplnit návštěvníky.

V ZŠ V. Hejny také probíhala pravidelná výstava vláčků modelářů z České Skalice. 

Jan Brož: Cesta do Olešnice

Červený Kostelec 100× jinak

Vlasta Hrnková: I taková je zima

O co kvůli počasí ubylo lidí na trzích, o to přibylo na dvou atraktivních výstavách. V městské výstavní síni jsme mohli obdivovat
nádherně provedené betlémy různých technik a velikostí.
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QR kód:

Titulní strana: 2. ples města Červený Kostelec se uskuteční v sobotu 28. ledna od 20 hod. v městské sokolovně. 

Zadní strana: Na úspěšný vánoční koncert městský dechový orchestr naváže v sobotu 21. ledna novým projektem 

s polskými přáteli z města Ząbkowice Śląskie. Fotky níže: Domácí soubor DS NA TAHU představí v sobotu 7. ledna od 19

hod. a v neděli 22. ledna od 17 hod. novou hru Hodina dětí. V sobotu 7. ledna se uskuteční také 41. novoroční běh.

Foto MDO: Tomáš Kábrt, Hodina dětí: Ladislav Jančík, Novoroční běh: Jiří Mach
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