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Město Červený Kostelec, 
komise architektury, urbanismu
a rozvoje města vás zvou 
3. října na Den architektury 
v Červeném Kostelci.
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www.cervenykostelec.cz

www.ckzije.cz

Musher club Metuje  pořádá od 20. do 22.
října již 22. ročník závodů psích spřežení.
Po dva dny budou soutěžit  závodníci 
na okruhu dlouhém 5,7 km. 
str. 20



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Ani nepříznivé a deštivé počasí koloběžkáře od srazu neodradilo. V kempu Brodský panovala báječná atmosféra.

Po celý víkend se po kempu a okolí pohybovalo na dvě stovky příznivců koloběžek. Foto: 3x Matouš Felner

Na Lesák cup se sjelo 171 závodníků. Rozdalo se 43 medailí, předalo 32 pohárů a na trati rozmístilo 200 směrových šipek. 

Celkový vítěz byl Michal Kaněra a z žen Lenka Fridrichová (na společné fotce). Foto: 4x Richard Bergmann



Hezký říjnový den vám všem.
Dovolte, abych vám i tentokrát v úvod-

níku našeho zpravodaje poskytl pár infor-
mací o dění na radnici. Jak jsem již psal
v minulém čísle, příprava rozpočtu na příští
rok je v běhu a děkuji všem, kteří jste mi pos-
lali své podněty, za vaši aktivitu. Tyto návrhy
posoudíme, a pokud to bude reálné, tak je za-
řadíme do oprav v příštím roce. 

Dále bych vás rád informoval o některých
investičních akcích. Stavba cyklochodníku
u bývalého Elitexu úspěšně pokračuje, kana-
lizace u školy v Horním Kostelci je dokon-
čena včetně nového povrchu vozovky. Také
byl dokončen akustický strop v sokolovně,
zahrada u ZUŠ včetně přírodního amfiteátru
a přístavba spojovací chodby a schodiště
v mateřské škole v ulici Náchodská. 

8. září jsme slavnostně předali novou ha-
sičskou cisternu hasičům ve Lhotě a věřím,
že tato velkokapacitní cisterna, na kterou
jsme získali devadesátiprocentní dotaci,
bude dobře sloužit k ochraně majetku nejen
v našem městě. 

Z oprav byly například nově předláž-
děny chodníky v ulici Koubovka a další
část chodníků na hřbitově. Také budou
opraveny povrchy komunikací Na Bedně,
u společnosti Albi a rozšíření parkoviště za
zdravotním střediskem. Některé akce pře-
vádíme do příštího roku, jako je úprava
malého sálu divadla. Zde byla po delší dis-
kusi upřesněna představa o užívání tohoto
prostoru ve prospěch kulturních akcí ma-
lých forem, samozřejmě při zachování uni-
verzálnosti tohoto prostoru. Dále jsme
posunuli akci vybudování kontejnerového
zázemí volejbalových kurtů do příštího
roku, protože jsme podali žádost o dotaci
z programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a realizace je naplánována
na první polovinu příštího roku. 

Opěrnou zeď v ulici Lánská také posou-
váme na příští rok. Do výběrového řízení
na zhotovitele, i přes oslovování konkrét-
ních firem, se nikdo nepřihlásil. Mnozí
z vás mi jistě potvrdí, že sehnat v aktuální
době řemeslníka je velmi těžké a podobně
hodně práce mají jak projektanti, tak sta-
vební firmy. I z těchto důvodů se nám ně-
které akce prodlužují, jak ve fázi přípravy
projektu, tak v realizaci. Věřím, že tuto si-
tuaci úspěšně vyřešíme. 

Rád bych se také vrátil k akci „Co
(u)dělat v parku A. B. Svojsíka“. Na konci
prázdnin jsme se společně setkali na tomto
místě a vyzkoušeli, co by se v parku dalo
dělat. Moc děkuji, že jste přišli a podělili
se s námi o vaše názory k tomuto prostoru.
Získané poznatky poslouží při tvorbě za-
dání pro výběr zahradního architekta, který

následně připraví dokumentaci tohoto pro-
jektu. 

Dále je dokončována studie fotbalového
zázemí architektem Pavlem Šmelhausem,
která bude sloužit jako podklad pro vypra-
cování projektové dokumentace. Po celou
dobu tvorby a připomínkování této studie
úzce spolupracujeme s vedením fotbalo-
vého oddílu, vedoucím odboru rozvoje
města a městským architektem. Až bude
studie dokončena, tak ji zveřejníme na
webu města, abyste se s ní mohli seznámit. 

Nově do příprav investičních akcí vstu-
puje rekonstrukce ulice Jiráskova. Rádi
bychom ve spolupráci s Královéhradec-
kým krajem tuto ulici opravili. Město by
rádo při této příležitosti vyměnilo starou
kanalizaci v úseku od křižovatky u hotelu
Černý kůň po konec areálu Textonie. Také
je potřeba vyměnit starý vodovod v úseku
od zmíněné křižovatky do Horního Kos-
telce v délce cca 700 m. Pokud přidáme
výměnu chodníků a veřejného osvětlení,
tak náklady ze strany města jsou odhad-
nuty na 40 mil. Kč. Tuto akci začínáme in-
tenzivně připravovat, abychom mohli
rekonstrukci společně realizovat např. v le-
tech 2019 a 2020. Plánovaná rekonstrukce
ulice Sokolská není touto akcí ohrožena,
příprava zdárně pokračuje a realizace je
momentálně plánována na rok 2021.

Závěrem mi dovolte vzpomenout 80.
výročí úmrtí T. G. Masaryka. Rád bych
touto cestou poděkoval spolku T.G.M.
v čele s panem Milanem Hruškou za uc-
tění památky našeho prvního demokratic-

kého prezidenta. Mám pocit, že všichni tak
trochu pod starostmi všedních dnů zapo-
mínají na základní hodnoty fungování naší
demokratické společnosti a na práci těch,
kteří ji tvořili, udržovali, chránili, nebo po
40. letech socialismu opět oživovali. Jsem
přesvědčen o tom, že naším aktuálním
úkolem je chránit a pečovat o naši demo-
kracii. Již několikrát bylo řečeno, že de-
mokracie je pro svou otevřenost a svobodu
křehká, a proto ji prosím ochraňujme nejen
pro generaci naší, ale i generaci našich dětí
a vnoučat. Autoritářské přístupy a pojetí ří-
zení státu a společnosti jako firmy demo-
kracii nepomáhá. 

Proto si vás dovoluji požádat, abyste šli
20. nebo 21. října k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
a svobodně, po zralé úvaze svým hlasem
vyjádřili svůj názor.

Přeji vám všem hezké říjnové dny.
S úctou Rostislav Petrák
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Co se nevešlo
Na webových stránkách města byla

přidána rubrika „Co se nevešlo“. Zde
budou zveřejněny články, které byly do
zpravodaje kráceny či se už nevešly.

redakce zpravodaje

Foto: archiv HZS

Jiráskova ulice

www.cervenykostelec.cz
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Hasiči ve Lhotě mají novou velkokapacitní cisternu Scania
Z Integrovaného operačního pro-

gramu Evropské unie spolufinancovalo
město Červený Kostelec novou cisterno-
vou automobilovou stříkačku pro svou
jednotku dobrovolných hasičů ve Lhotě
za Červeným Kostelcem. 

Pro stavbu vozu byl použit třínápravový
podvozek švédské provenience Scania
P440 s kabinou pro mužstvo CrewCab
CP28. Poháněn je motorem DC13 o výkonu
323 kW splňujícím emisní normu Euro 5.

Nástavba je vyrobena z polyesteru vy-
ztuženého skleněnými vlákny. Ze stejného
materiálu je nádrž na hasivo – ta pojme
9 000 litrů vody a 540 litrů pěnidla.

Scania v zářivě červeném odstínu je
dlouhá 9 400 mm (s navijákem 9 700 mm),
vysoká 3 150 mm a široká 2 550 mm. Nej-

vyšší přípustná hmotnost vozu je 26 000 kg.
SDH Lhota za Červeným Kostelcem

Foto: archiv SDH

O kotlíkové dotace bude opět
možné žádat koncem října

Na podzim se v Královéhradeckém kraji začnou rozdělovat další
kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu byly zveřejněny
na úřední desce Královéhradeckého kraje dne 26. 9. 2017 a příjem
žádostí o dotaci bude zahájen dne 30. 10. 2017 od 8.00 hod.

Žádosti se budou opět přijímat elektronickou cestou prostřed-
nictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje – DOTIS. 

V prvním dni příjmu žádostí bude probíhat pouze zápis do elekt-
ronického pořadníku žadatelů. Celkový objem finančních pro-
středků, které Královéhradecký kraj hodlá rozdělit, je 100 mil. Kč.

Pro zájemce o dotace a žadatele jsou pořádány semináře, a to ve
všech tzv. obcích s rozšířenou působností.

Více informací o kotlíkových dotacích a pořádaných seminářích
je si možné přečíst na internetových stránkách města Červený Kos-
telec nebo na stránkách Královéhradeckého kraje. Tam je také k dis-
pozici metodická příručka pro žadatele a příjemce dotace.

Všem zájemcům a žadatelům o kotlíkové dotace přejeme
úspěšný a řádný zápis do pořadníku žadatelů a získání této dotace.

Štěpán Křeček, referent životního prostředí - ekolog

Ministerstvo zemědělství 
zastavilo v lesích těžbu dřeva

Ministerstvo zemědělství svým návrhem opatření obecné po-
vahy ze dne 14. září 2017 nařídilo v souladu s lesním zákonem
všem vlastníkům lesů na území České republiky v lesních po-
rostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než
těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke
dni účinnosti tohoto opatření. 

Zastavení těžeb platí do 31. prosince 2017. Zpracování těžeb
nahodilých platí do 31. března 2018.

Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý sráž-
kový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště jeh-
ličnatých lesních porostů prakticky na celém území České
republiky. 

To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních po-
rostů (např. lýkožrout), které v některých krajích dosáhlo již ka-
lamitního stavu. Část území České republiky byla navíc před
nedávnem postižena větrnou smrští, která má rovněž za následek
rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů."

Štěpán Křeček, referent životního prostředí - ekolog

Protipožární úpravy v mateřské školce v ulici Náchodská
Z důvodu zajištění úniko-

vých cest z druhého a třetího
nadzemního podlaží hlavní bu-
dovy mateřské školky došlo
v zařízení během prázdnin
k několika stavebním úpravám. 

Ty vycházely z nových požár-
ních požadavků a jsou v souladu
s požárními normami. Stavební
úpravy spočívaly v realizaci spo-
jovací chodby ve druhém nad-
zemním podlaží a stavebních
úpravách hlavní budovy mateřské
školky. 

K hlavní budově bylo přista-
věno ocelové venkovní schodiště, které bude
užíváno jako druhá úniková cesta z třetího

patra. V rámci těchto stavebních prací byly
nutné i další úpravy, jako například výměna

některých dveří za požární uzávěry,
propojení dvou křídel budovy da-
tovými rozvody, položení koberců
a závěrečné vymalování chodeb.
Veškeré práce se podařilo stihnout
během dvou prázdninových mě-
síců. Původní vysoutěžená cena
stavebních prací byla 1.267 tis.
včetně DPH. Tato cena se navýšila
o některé nezbytné vícepráce: vý-
měnu dožitých radiátorů, demon-
tování obložení stěn či úpravu
prádelny. Celá rekonstrukce zna-
mená větší bezpečnost zařízení
a prospěje nejen personálu školky, 
ale i dětem.

Majetkový odbor

Foto: archiv odboru
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Hledá se jméno pro studánku v Občině
Při cestě z Červeného Kos-

telce směrem k rybníku Brod-
ský procházíte lesíkem
Občina, kde se nachází udr-
žované a hezké místo se stu-
dánkou, kde celoročně vyvěrá
pramenitá voda. 

Po pátrání v evidenci vod-
ních zdrojů je toto místo ve-
deno jako "studánka beze
jména". 

Jak je u studánek zvykem,
většina jich má jméno, pod kte-

rým jsou známé v širokém
okolí.

Asi by si toto místo také za-
sloužilo obohatit o nějaké hezké
jméno, které by do budoucna
zdomácnělo a obohatilo již tak
krásný místopis Červeného
Kostelce. 

Své názory  a nápady zašlete
do redakce ČKZP a my je v ně-
kterém z příštích vydání zveřej-
níme.

Redakce zpravodaje

FIRMY

Do dalšího čtvrtstoletí se společností Boltjes
Společnost Boltjes oslavila v minulém

roce 25 let své existence na českém trhu.
Během čtvrtstoletí se Boltjesu podařilo
úspěšně prosadit i na zahraničních trzích
a vyváží své produkty do více jak 15 zemí
světa. S letošním vstupem do další pěta-
dvacítky pevně doufáme, že se bude spo-
lečnosti dařit i nadále.

Málokdo si dnes asi pamatuje, čím vším
si společnost prošla a o co se v našem re-
gionu přičinila. V lednu 1998 pracovalo
ještě v prostorách bývalého Elitexu-ozu-
bárny jen 10-12 lidí pod vedením dlouhole-
tého ředitele pana Nováka. Úroveň strojního
vybavení odpovídala tehdejší době a mož-
nostem Boltjes (viz. obrázek). Vyrábělo se
často takřka „na koleně“ – ovšem vyráběly
se na dnešní dobu jednodušší výrobky. Spo-
lečnost začala potřebovat více prostoru pro
rozšiřující se výrobu.

Tou dobou začala výstavba nové haly
v dnešní průmyslové zóně mezi Elitexem
a bývalou slévárnou. Vyčkalo se, až kom-
bajny sklidí úrodu, zajistilo se zasíťování
území a začala vznikat průmyslová zóna
v Červeném Kostelci.

S novými prostory přišel i nový výrobní
program, navyšoval se počet dělníků a mo-
dernizoval strojový park. Výrobní program
zajišťovala mateřská firma v holandském
Amersfoortu a výrobky z Červeného Kos-
telce směřovaly na holandský trh, většinou
k výrobcům plynových kotlů Nefit, Intergas
a Atag. Zakázek přibývalo a vedení firmy
přistoupilo k výstavbě druhé haly, která byla
kolaudována v roce 2003, čímž se výrobní
prostory navýšily o dvě třetiny.

V roce 2005 se vedení firmy začalo ori-
entovat i na domácí trh a vzniklo obchodní
spojení s firmou Autopal Nový Jičín – do-
davatelem pro přední evropské automobilky
v čele s BMW, Ford atd. Tato spolupráce

úspěšně funguje dodnes. Díky tomuto spo-
jení došlo k dalšímu posílení dělnických
profesí, ale i nákupu nového strojního vyba-
vení za nemalé finanční prostředky. Tento
krok vedení se ukázal jako velké plus v době
ekonomické krize. Nejenže nedošlo k po-
klesu výroby jako u dílů do plynových
kotlů, ale naopak se zvýšila výroba dílů pro
automobilový průmysl, což umožnilo přežít
krizi bez vážnější újmy. 

Vyrábět pro automobilový průmysl je
v dnešní době prestižní záležitostí pro kaž-
dou strojírenskou společnost. Boltjes si za-
jistil v tomto segmentu výroby skvělé jméno,
o čemž svědčí další projekty s mnoha auto-
motive společnostmi, zaměřené na výrobu
mnoha dílů od brzdových komponentů až po
unikátní součásti elektromobilů a hybridních
motorů pro firmu BMW, PORSCHE, VW,
AUDI atd. V souvislosti s rozšiřováním zá-
kaznického portfolia bylo nezbytné vybudo-
vat systém managementu kvality, který byl
certifikován, nejprve v roce 2005 dle normy
ISO 9001, poté v roce 2010 dle normy
ISO/TS 16949 pro dodavatele v automobil-
ním průmyslu.  

Změny v holandské společnosti Boltjes,
jejíž vedení převzal český management, při-
spěly ke zlepšení obchodní činnosti a začí-
nají přicházet nové zakázky od staronových
zákazníků, kteří se „spálili“ na asijských
trzích a váží si kvalitních a včasných dodá-
vek z českých rukou. 

Jednou z prestižních společností, které

navázaly spolupráci s Boltjesem je firma
Benteler, pro kterou Boltjes vyrábí díly pro
vozy Audi a motocyklové rámy pro BMW.
Boltjes také dodává díly pro stavební tech-
niku Bobcat, a to celkově v objemech desí-
tek tisíc kusů měsíčně.

S HANON testuje nové díly pro chladící
sekce BMW i8, i3, a dalších hybridních či
elektrických vozů. V současnosti se vyrábějí
prototypy pro nový model Porsche Pana-
mera a další.

V oblasti zdravotnické techniky se Bolt-
jes může pochlubit spoluprací s největším
výrobcem moderních nemocničních lůžek,
společností Linet, pro kterou dodává kom-
ponenty do polohovacích postelí, což má
pro společnost i vlastenecký význam.

Dalším příkladem je německá společnost
Geberit, dobře známá díky výrobkům pro
koupelny a toalety, ale i sanitární systémy vý-
škových budov. Zde se nabízí návštěva
v klášteře v Broumově a prohlídka moder-
ního rozvodu topení. Tato exkurze za vý-
robky firmy Boltjes se může spojit i s příjem-
ným kulturním zážitkem.

Boltjes vyrábí na špičkových strojích od
známých západoevropských výrobců. Vý-
robní park zahrnuje stroje EMS z Francie,
MEWAG ze Švýcarska, BLM z Itálie, robo-
tické svařování MOTOMAN, mycí techno-
logie od českého výrobce SUMMA, dělící
stroje BEWO z Nizozemí, ale i staré ohý-
bací stroje Veenex, původem tamtéž, a další.
V budoucnu Boltjes čekají investice do no-
vého a modernějšího strojního zařízení, aby
mohl svým zákazníkům poskytovat ještě
širší paletu služeb a zároveň vyšší kvalitu,
než tomu bylo doposud. Nedílnou součástí
plánu rozvoje strojového parku je i roboti-
zace a automatizace, která může zefektivnit
35% současného výrobního portfolia.

Ester Sichrovská
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Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

2. Volební místnosti:

v okrsku č. 1 Bohdašín je volební místnost v knihovně a klubovně AVZO v Mírové ul. pro ob-

čany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bohdašín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, E

1199, E1235 

Náměrky čp.: 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75

v okrsku č. 2 Horní Kostelec je volební místnost v Základní škole Horní Kostelec pro občany

podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Horní Kostelec čp.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 66, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,

96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118,

119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 142,

143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166,

169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 195, 196, 197, 198,

200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 219, 220, 221,223, 224, 227, 228,

230, 232, 233, 234, 237, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 249,252, 253, 255, 258, 259, 260,

262, 263, 265, 266, 269, 270, 272, 275, 277, 279, 283

Jestřebí: 264, 1281

Končiny čp.: 68, 69, 73, 75, 112, 156, 162, 168, 273, 278

Na Strži: 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 72, 100, 108, 137, 140, 157, 173, 194, 199, 213, 214,

215, 226

Strmá čp.: 236

Souběžná: 13, 15, 16, 63, 65, 77, 126, 150, 186, 211, 212, 225, 229, 231, 242, 244, 250, 251,

254 256,261,267, 268, 274, 280

Podlesná čp.:  1, 222, 235, 238, 246, 257, 271, 276, 281

V Ráji čp.: 179, 189, 190, 201, 206

v okrsku č. 3 Červený Kostelec je volební místnost v Základní škole Červený Kostelec (přís-

tavba) pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Borek čp.: 30, 250, 289, 290, 291, 308, 311, 323, 326, 329, 338, 343, 347, 350, 353, 354, 359,

360, 363, 454

Družstevní čp.: 921, 922, 1202

Jiráskova čp.: 38, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 79, 95, 99, 113, 128, 134, 154, 169, 175, 180,181,

182, 183, 184, 185, 187, 189, 193, 199, 204, 205, 214, 224, 230,232, 233, 234, 242, 248, 249,

253, 258, 260, 261, 266, 282, 283, 284, 286, 287, 292, 295, 324, 341, 344, 346, 382, 415, 442,

451, 467, 474, 485, 557, 589, 590, 605, 636, 637, 645, 673, 817, 841, 843, 844, 846, 847, 848,

849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 1028, 1139, 1160, 1206, 1224

Krátká čp.: 447, 926, 975, 989 

Lánská čp.: 33, 64, 76, 85, 121, 179, 247, 259, 327, 395, 446, 552, 553, 560, 570,586, 688,

712, 713, 746, 755, 756, 797, 803, 838, 884, 951, 952, 953, 977, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,

1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1049, 1050, 1051, 1066, 1067, 1068, 1070, 1092, 1093,

1143, 1158, 1194, 1282, 1314 

Lesní čp.: 976, 979, 1189, 1229, 1248

Na Strži čp.: 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125, 126,238, 244, 1079, 1163, 1236, 1242, 1306

Přemyslova čp.: 50, 51, 86, 107, 150, 153, 225, 226, 352, 372, 408, 413, 443, 450, 544, 545,

827, 925, 1019, 1144, 1172, 1214, 1245, 1249, 1317

Řehákova čp.: 39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316, 381, 403, 468, 606, 607, 608, 609, 610,

611,698, 699, 711, 747, 778, 779, 825, 828, 836, 905, 906, 907, 913, 914, 915, 917, 949, 950,

1024, 1162, 1217, 1221, 1289

Sadová čp.: 936, 1145, 1190, 1191, 1192, 1239, 1271, 1274

Severní čp.: 135, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 1025, 1041, 1042, 1047, 1048, 1069, 1264, 1297

Souběžná čp.: 90, 140, 496, 501, 530, 572, 626, 635, 840, 885, 920, 935, 1166, 1252, 1253

V Zahradách čp.: 72, 143,731, 833, 908, 909, 910, 911, 912, 987, 988, 1027, 1065, 1154, 1155,

1161, 1171, 1188, 1199, 1205, 1207, 1208, 1216, 1240, 1256, 1258, 1263, 1266, 1305

v okrsku č 4. Červený Kostelec je volební místnost v Mateřské škole v Náchodské ulici pro

občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

B. Němcové čp.: 1, 31,34, 44, 67, 139, 157, 1195

Dvořáčkova čp.: 35, 36, 42, 385, 733, 739, 1177, 1203, 1210

Komenského čp.: 26, 243, 268, 537, 540 

Končinská čp.: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,1113, 1114,

1115, 1116, 1117, 1118, 1128, 1129, 1130, 1131, 1212, 1244,1250,1255, 1262, 1272

Letná čp.: 11, 24, 69, 84, 161, 237, 271, 301, 314, 331, 430, 469, 481, 499, 549, 550, 554, 574,

647, 648, 683, 718, 723, 730, 966, 997, 1098, 1140, 1268

Náchodská čp.: 32, 56, 62, 63, 66, 74, 100, 111, 122, 124, 133, 145, 152, 158, 170, 176, 192,

196, 200, 201, 212, 213, 218, 265, 270, 276, 310, 312, 313, 319, 332, 340, 342, 349, 355, 361,

369, 384, 397, 411, 412, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 462, 516, 555,

575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 696, 704, 749, 753, 776, 796, 816, 818, 819,

820, 821, 822, 823, 824, 839, 1020, 1023, 1026, 1094, 1095, 1096, 1097, 1138, 1151, 1152,

1153, 1167, 1183,1213, 1235, 1260

Nám. T.G.M. čp.: 23, 28, 92, 93, 120, 163, 1278

Špicberky čp.:1261, 1265, 1267, 1269, 1277, 1284, 1298, 1299, 1301, 1309, 1311, 1313

U Kaštánku čp.: 130, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 1280

Vyšehrad čp.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 679, 680,

681, 682, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 1157, 1279

Vyšehradská čp.: 900, 901, 1184, 1243, 1286, 1287

Za Občinou: 573

v okrsku č. 5  Červený Kostelec je volební místnost v Grafoklubu  na Koubovce pro občany

podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Koubovka čp.: 478, 571, 716, 774, 800, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871,

872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 1196 

Manželů Burdychových čp.:  209, 210, 219, 221, 239, 240, 245, 246, 252, 256, 274, 296, 297,

302, 303, 305, 318, 320, 325, 328, 330, 357, 362, 366, 367, 373, 448, 449, 471, 495, 672, 717,

724, 732, 740, 780, 858, 859, 890, 1057, 1058, 1156, 1225, 1227, 1230

Na Lukách čp.: 834, 1302, E 1053

Za Občinou čp.: 60, 61, 441, 748, 1148, 1149, 1150, 1241,1285

Žižkova čp.: 20, 1315

U Brodského: 1303, E123, E1238

v okrsku č. 6 Červený Kostelec je volební místnost v Městské knihovně v Sokolské ulici 

pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Českoskalická čp.: 18, 68, 131, 137, 146, 148, 149, 165, 364, 377, 418, 487, 646, 650, 658,

660, 661, 662, 663, 664, 665, 729, 737, 738, 769, 770, 771, 923, 948, 1141

Halašov: 264, 1179, 1181

Havlíčkova čp.: 188, 322, 375, 480, 591, 594, 598, 601, 639, 654, 655, 656,812, 983, 1164,

1175, 1232, 1294

Husova čp.: 115, 119, 285, 453, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 514, 561, 649, 659, 703,

709, 728, 766, 768,

Langrova čp.: 207, 529, 562, 563, 564, 565, 566,604, 657, 668, 669, 690, 691, 697, 702, 706,

722, 795, 813, 815, 1054, 1055, 1056, 1059, 1087

Na Skalce čp.: 16, 58, 70, 89, 91, 98, 103, 110, 117, 132, 191, 235, 255, 304, 321, 383, 517, 518,

519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 539, 600, 741, 750, 758, 835, 918, 919,

980, 1021, 1022, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1198, 1204, 1220, 1222, 1223, 1231, 1246

Nerudova čp.: 102, 275, 309, 356, 409, 410, 463, 486, 511, 515, 532, 742, 744, 1310

Pazderna čp.: 10, 116, 155, 156, 168, 172, 337

Rybničná čp.: 269, 500, 567,568, 569, 685, 686, 689, 760, 794 

Sokolská čp.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 29, 71, 75, 81, 82, 104, 108, 109, 138, 141, 151, 162, 171, 173,

Starosta města Červený Kostelec v souladu s ustanovením § 14c písm. a) a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České sněmovny se konají v pátek dne 20. října 2017 od 14 hod. do 22 hod., 

v sobotu dne 21. října 2017 od 08 hod. do 14 hodin.  
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177, 178, 190, 194, 203, 206, 208, 211, 215, 216, 222, 241, 254, 257, 262, 263, 267, 278, 280,

281, 288, 293, 294, 299, 317, 339, 368, 396, 440, 444, 456, 476, 498, 541, 559, 638, 692, 837,

1173, 1201, 1257, 1259, 1273

Žďárská čp.: 502, 506, 507, 508, 534, 535, 543, 546, 547, 707, 708

Červený Kostelec: E1234

v okrsku č. 7 Červený Kostelec je volební místnost v Základní škole  Červený Kostelec (přís-

tavba) 

pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

5. května čp.:13, 73, 105, 118, 279, 429, 431, 432, 433, 497, 503, 512, 513, 593, 602, 603, 653,

666, 726, 757, 765, 775, 777, 805, 829, 830, 831, 832, 902, 903, 943, 982, 998, 1043, 1044,

1045, 1046, 1090, 1170,1072, 1226, 1308

Brodky čp.:15, 96, 159, 277, 1275, 1312, E 1155, E1156

Chrby čp.: 106, 300, 435, 436, 437, 438, 455, 457, 459, 551, 674, 675, 693, 694, 811, 961, 996,

1180, 1182, 1214E

Lipky čp.: 17, 112, 123, 378, 407, 460, 464, 465, 536, 538, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634,

651, 652, 676, 677, 678, 684, 695, 734, 751, 763, 799, 916, 941, 960, 962, 963, 964, 981, 1052,

1071, 1089, 1099, 1100, 1168, 1178, 1187, 1211, 1219, 1254, 1283, 1290, 1296, E1233

Na Hrázi čp.: 886, 887, 888, 889, 892, 893, 904, 937, 938, 1029, 1276, 1288

Okružní  čp.: 8, 736, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 985, 986, 990, 991, 992, 993, 994, 995,

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1247

Palackého čp.: 484, 585, 588, 595, 596, 597, 599, 627, 641, 642, 643, 644, 700, 710, 725, 735,

762, 767, 924, 1218, 1234, 1316

Školní čp.: 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1176, 1200, 1233

Tyršovo náměstí čp.: 671, 687, 701

Větrník čp.: 40, 88, 380, 393, 479, 556, 720, 727, 743, 752, 754, 761, 781, 782, 783, 792, 793,

798, 804, 806, 807, 808, 809, 826, 891, 965, 967, 978, 999, 1018, 1053, 1073, 1088, 1142,

1169, 1174, 1185, 1186, 1193,1215, 1237, 1292, 1295, 1304, 1307, 1318

Zítkova čp.: 705, 719, 759, 772, 773 

v okrsku č. 8 Červený Kostelec je volební místnost  požární zbrojnici ul. Gen. Kratochvíla

pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

17. listopadu čp.: 160, 220, 251, 272, 273, 298, 333, 334, 335, 336, 345, 348, 351, 358, 404,

405, 406, 414, 452, 461, 504, 505, 509, 510, 533, 542, 548, 640, 667, 714, 721, 764, 801, 814,

984, 1146, 1165, 1197,1270

Bř. Kafky čp.: 939, 940 

Budovatelská čp.: 944, 945, 946, 1060, 1147

Divadelní čp.: 370, 371, 399, 400, 401, 402, 416, 434, 466, 933, 934

Gen. Kratochvíla čp.: 1000, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,

1016, 1017,1251 

Nová čp.: 947, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064

Pod Vodojemem čp.: 197, 715, 802, 810

v okrsku č. 9 Lhota je volební místnost v požární zbrojnici SDH Lhota 

pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Lhota čp.:  1, 2, 3, 23, 41, 43, 44, 46, 53, 58, 71, 79, 81, 86, 88, 89, 101, 103, 105, 109, 110, 115,

118, 122, 129, 147, 149, 150, 151, 155, 165, 169, 172, 174, 191, 193, 196, 203, 210, 220, 232,

242, 245, 250, 254, 255, 258, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276,

277, 279, 280, 282, 284, 288, 290, 291,307,333, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 362,

363, 365, 369, 375, 378, 381, 382, 383, 384, 390, 396, 403, 420, 427, 429, 432

5. května čp.: 40, 198, 200 

Devět křížů čp.: 98, 99, 100, 113, 114, 117, 123,132, 133, 134, 135, 142, 144, 146, 154, 171,

177, 181, 182, 187, 189, 195, 204, 206, 207, 209, 214, 222, 244, 246, 252, 256, 259, 287, 391,

394, 406, 409, 419, 422, 431

Zemědělská čp.: 4, 5, 6, 7, 8, 54, 55, 57, 67, 95, 111, 112, 163, 178, 213, 257, 286, 321, 322,

368, 395, 400, 

368, 395, 400, 405, 414, 417, 430

17. listopadu čp: 9, 10, 45, 47, 51, 62, 124, 153, 158, 166, 175, 176, 186, 197, 199, 234, 238,

283, 328, 329, 330, 331,339, 371

v okrsku č. 10 Lhota  je volební místnost v Základní škole Lhota 

pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Lhota čp.: 16, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 50, 52, 59, 60, 65, 66, 73, 74, 91, 94, 96,

97, 102, 106, 108, 120, 126, 127, 136, 139, 143, 148, 156, 157, 159, 179, 180,184, 188, 208,

211, 215, 219, 224, 225, 226, 228, 237, 240,243, 248, 249, 251, 274, 278, 281, 292, 293, 296,

297, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 327, 334, 340, 345, 351, 352,

356, 357, 361, 366, 374, 386, 388, 389, 393, 407,,410, 412, 413, 423, E1227

Bratří Čapků čp.: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 56, 61, 64, 68, 69, 70, 72,

75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 87, 90, 92, 93, 125, 130, 131,138, 145, 161, 162, 183, 194, 201, 216,

217, 218, 221, 233, 235, 239, 253, 260, 265, 326, 358, 367, 397, 398, 402, 404

Brodky: 421

Budovatelská čp.: 324, 335, 336, 337, 416

Lipky čp.: 119, 128, 205, 227,  236, 241, 247, 267, 344, 372, 380, 401, 426

Nová čp.: 332, 304

Školní  čp.:39, 294, 295, 300, 301, 338, 364, 370, 387 

Výsluní čp.: 35, 63, 80, 85, 104, 107, 223, 229, 230, 231, 285, 309, 310, 315, 323, 325, 373,

424, 425

5. května: 342, 353, 399

17. listopadu čp.: 36, 37, 116, 121, 137, 140, 152, 160, 164, 167, 168, 170, 173, 185, 190, 192,

202, 212, 311, 312, 313

v okrsku č. 11 Stolín je volební místnost v požární zbrojnici ve Stolíně 

pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Stolín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, E1081,  E1168, E1228, E 1229

Mstětín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29

Olešnice čp.: 107, 115, 159, 161, 166, 171, 187, 221, 224, 257, 340, 358, 359

Náchodec: E1076,  E1080, E1081, E1134

v okrsku č. 12 Olešnice je volební místnost v Základní škole Olešnice 

pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Olešnice čp.: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108,

109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131,

132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154,

155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180,

181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,

203, 204, 205, 206, 208, 213, 216, 217, 220, 240, 241, 245, 246, 247, 255, 263, 264, 309, 321,

322, 323,324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342,

343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 361, E152, E1230

3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství

České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) a pro-

káže, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel. Neprokáže-li uvedené

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý

povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

5.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hla-

sovacího lístku, jinak mu okrsková komise neumožní hlasování.

6.Při volbách do Parlamentu České republiky je možné hlasovat do přenosné volební

schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a

ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,

a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise

zřízena.

7.Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva města

dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební

místnosti. 

V Červeném Kostelci dne  14.9.2017

Ing.Rostislav Petrák, starosta



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
stránkách města, nebo u obsluhy sběrného
dvora.

Seznam všech sbíraných odpadů je zve-
řejněn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste
do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepři-
váželi odpad, který tam nepatří. Typickým
takovým odpadem je staré dřevo – většinou
prkna (např. odpad vzniklý likvidací staré
králíkárny, kůlny nebo chatky). Uvedený
odpad je možné odvést např. na skládku od-
padů ve Rtyni v Podkrkonoší.

Ve sběrném dvoře odpadů jsou přijímány
pouze větve po ořezu dřevin, které jsou sou-
částí biologicky rozložitelného odpadu.
Také je přijímán starý dřevěný nábytek,
který je zase objemným odpadem. 

Problém bývá také se stavebním odpa-
dem. Do sběrného dvora je přijímána pouze
stavební suť, což je směs nebo kusy betonu,
cihel, střešních tašek a keramických vý-
robků. Stavební suť je možné předat do
sběrného dvora odpadů v množství do 100
kg tohoto odpadu na jednu nemovitost na-
cházející se v Červeném Kostelci, kde
vzniká tento odpad, a jeden kalendářní rok.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude
přijatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy
obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí pro-
vozním řádem dvora. Nedostatečným vytří-
děním odpadů vznikají městu další
problémy, jako je např. až odmítnutí pře-
vzetí těchto odpadů obchodními partnery,
kteří podnikají v odpadovém hospodářství,
se kterými město spolupracuje. Zbytečně
dochází i ke zvyšování nákladů na provoz. 

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Není určen podnikate-
lům a právnickým osobám. 

Na vybudování dvora odpadů byla po-
skytnuta podpora z Operačního programu

Životní prostředí fondů Evropské unie.
Štěpán Křeček

6 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2017

PRAKTICKÉ INFORMACE

FIRMY

Za tři měsíce bude stát nová hala Saar Gummi
O dvě vytlačovací linky na celkových

14 linek vzroste výrobní kapacita Saar
Gummi Czech v Červeném Kostelci
během příštího roku. 

Linky budou v nové hale, jejíž stavba za-
čala po přeložení inženýrských sítí a pra-
cích na příjezdové komunikaci a parkovišti
v polovině září. Hrubý skelet bude hotový
do konce října a již v lednu se do haly začne
stěhovat první linka. 

Současná kapacita 12 linek na výrobu
vytlačovaných těsnění pro dveře a kapoty

automobilových karosérií přestala stačit
tempu získávání nových zakázek a nové

linky přispějí k záměru zvýšit podíl na ev-
ropském trhu. Nyní s těsněním z Červeného
Kostelce jezdí každý čtvrtý evropský
osobní automobil, cílem je zvýšit podíl na
každé třetí auto.

Saar Gummi Czech nejen vyvíjí a vyrábí
těsnění, ale vyvíjí a vyrábí i části výrobních
linek. Ty pak instaluje nejen v Česku, ale i
v závodech celosvětové skupiny Saar-
Gummi v Evropě, Brazílii, Mexiku, v USA
a Číně nebo Indii.

Petr Liška

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na říjen 2017

Po    13–17 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–17 hod.
Čt     zavřeno
Pá    8–12 hod.
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

V sobotu 28.10.2017 – zavřeno –
státní svátek

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

Bílá pastelka opět v Kostelci
Ve středu 11. října 2017 se již po osmnácté uskuteční celo-

národní sbírka Bílá pastelka. Dobrovolníci vyrazí s kasičkami
po městě, aby podpořili tuto sbírku. 

S bílou pastelkou,
symbolem celoná-
rodní sbírky nevido-
mých pro nevidomé,
se letos setkáváme
již po osmnácté. 

Poskytujeme in-
formace, rady, zá-

cvik, odstraňujeme bariéry, hledáme a dáváme lidem zaměstnání,
cvičíme vodicí psy, provozujeme kluby – prostě učíme žít bez
zraku.

Aleš Podlešák

Toulavý baťoh vylosuje ceny
Už jsou tomu čtyři roky, co Toulavý baťoh provází děti i do-

spělé regionem Kladské pomezí, a tedy již po čtvrté jste se
mohli zapojit do naší cestovatelské soutěže o hodnotné ceny.
Letos můžete i vy vyhrát jednu z 10 zajímavých cen.

Hlavní cenou je víkend na broumovské farmě Wenet pro dvě
osoby. Druhá a třetí cena zahrnuje víkendový pobyt ve všesportovním
areálu v Havlovicích pro celou rodinu. V ceně je také permanentka,
která vám umožní vstup do areálu. Čtvrtá cena nabízí pobyt pro celou
rodinu a zdravou snídani z lokálních surovin v penzionu Bor. Díky
páté ceně můžete kousek Kladského pomezí vidět z koňského hřbetu
v areálu Green Walley Stárkov. Zbylé čtyři ceny zahrnují permanentky
do již zmíněného všesportovního areálu v Havlovicích.

Tak nezapomeňte, slosování o tyto skvělé ceny proběhne už 2.
října! Výsledky najdete na www.kladskepomezi.cz, www.toulavy-
batoh.cz a Facebooku Kladského pomezí. 
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Nabídka zaměstnání

Notářka
Úřední dny JUDr. Heleny Součkové na MěÚ v Červeném 

Kostelci v II. pololetí roku 2017: 20. října, 24. listopadu 
a 5. prosince 2017

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

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pletaře/ku – Nástup možný ihned
Práce pletaře, pletařky na maloprůměrových ponožkových ple-

tacích strojích ve 2 (3) směnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák.
Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-

nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, e-mail: 

benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

Anděl na drátě
Jste osoba se zdravotním postižením?
Stávající manuální, montážní práce vás neuspokojuje, máte

pocit, že máte na víc? Změňte to, přijďte mezi nás a najděte svou
seberealizaci.

Pomáháme seniorům a potřebným sociální službou dohledové
a tísňové péče „Anděl na drátě“.

Jedná se o hlasovou a elektronickou komunikaci v systému do-
hledové, asistenční péče. Předpokladem je uživatelská znalost práce
na PC, dobré komunikační schopnosti, empatie.

Výhody: možnost zkrácené pracovní doby od 5 hodin, kance-
lářská práce v komfortním, moderně vybaveném a čistém prostředí,
odborné vzdělávání, zvyšování kvalifikace a profesní růst.

Mzda od 13 tis./5 hod., pracoviště Mělčany u Dobrušky, doprava
z Náchoda a Dobrušky zdarma.

Kontakt: Martina Galbová, tel. 774 705 824
email: galbova@linnet-eu.cz

Obchodní družstvo Impro, Zábrodí - Končiny 
Přijme do provozu kovovýroby pracovníky pro obsluhu CNC

ohraňovacího lisu, CNC pálicích strojů, obráběče kovů - CNC ob-
rábění, manipulanty - pomocníky obsluhy CNC strojů, skladníka
expedice, svářeče. 

Nástup možný ihned. Kontakt: p. Prouzová, 
tel. 491445206, e-mail: personalni1@odimpro.com.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice

koordinátor - seřizovač.
Nástupní mzda 35 000 Kč
Cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po zapracování. Praco-
viště Stolín 105, Červený Kostelec. 

Kontakty: www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

P + P Pavel Plíštil – sběrna a prodej druhotných surovin
Přijme řidiče na nákladní automobil MAN (nový) na svoz ko-

vového odpadu a papíru v okruhu Červeného Kostelce (50 km).
Jednosměnný provoz  7.00 – 15.00 hod.
Plný pracovní úvazek. Nástup možný od 1. listopadu 2017
Mzdové rozpětí: tarifní třída 5 + 6 plus osobní ohodnocení 50

procent ze základního tarifu, příplatky za přesčasy ve výši 25 – 50
procent.

Požadujeme: řidičský průkaz skupiny C + E, profesní průkaz,
kartu řidiče.

Zaměstnanecké výhody: stravenky, příspěvek na důchodové
nebo životní pojištění.

Pavel Plíštil, Řehákova 698, Červený Kostelec. Tel: 491 462
543, e-mail: info@plistilsberna.cz

Prodejna Maso – uzeniny Vajsar
Přijme prodavačku do prodejny v Červeném Kostelci na zkrá-

cený úvazek.
Vhodné pro důchodce, OZP.
Informace na tel. 721 581 234

Město Červený Kostelec
Město prodá nepotřebnou dlažbu a silniční obrubníky.

Jedná se o použitý materiál z rekonstruovaných chod-
níků. Nabídka platí do vyprodání zásob. 

Informace na tel. 731449573 nebo 734319792

Restaurace Černý kůň v Červeném Kostelci 
Přijme brigádnici/ka na výpomoc do restaurace (číšnické práce).
Nástup možný ihned. 
Informace na tel. 777 766 938

Řeznictví Roman Kresska
Hledá, přijme do prodejny v Červeném Kostelci  pracovníka/ci.
Náplň práce: prodej masa a uzenin.
Vhodné pro ženy na mateřské dovolené, důchodkyně.
Více informací na prodejně, nebo na telefonu 721 021 473.

Boltjes International, spol. s r.o. 
V současnosti Boltjes rozšiřuje i řady svých zaměstnanců o se-

řizovače CNC strojů a operátory výroby.  Své životopisy zasílejte
na e.sichrovska@boltjesgroup.com, případně se zastavte přímo
na sídle firmy: Lhota 376, 549 41 Červený Kostelec. Vaše dotazy
ráda zodpoví kontaktní osoba Ester Sichrovská, tel: 491 467 083.

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město nad

Metují. 
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

7.10. a 8.10.  Precident s.r.o. - MDDr. Jan Petřík,
Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod  724 086 199  

14.10. a 15.10.  MDDr. Lucie Škodová Třísková,
Denisovo nábřeží 665, Náchod  491 421 920  

21.10 a 22.10.  MUDr. Jarmila Podškubková, 
Větrník 720, Červený Kostelec  491 462 331  

28.10. a 29.10.  MUDr. Radmila Sedláčková MSc, 
Kostelecká 1204, Náchod  491 426 926  

Nabídka odprodeje 
nadbytečného materiálu
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BEZPEČNOST

Přes prázdniny vyjížděli strážníci zasahovat i za zvířaty
Městská policie Červený Kostelec se

za období od 1. 7. do 15. 9. 2017 zabývala
327 událostmi, které musela řešit, nebo
se jimi jinak zabývat. Z tohoto výčtu se
jednalo o 54 přestupků, 2 podezření ze
spáchání trestného činu, 63 poplachů
PCO a 8 signálů tísňových tlačítek. Ve
zbylých případech se jednalo o žádosti
a oznámení, která se vyřešila na místě,
bylo učiněno jiné opatření, nebo nebylo
nutné věc dále řešit.

Mimo běžné výjezdy zasahovali stráž-
níci i u kurióznějších případů. Například
hned 1. července přišlo na služebnu hlášení,
že ve spojovací uličce mezi ul. Žižkova a ul.
M. Burdychových je u sloupu veřejného
osvětlení mládě zřejmě nějakého dravce,
spoře opeřené. Hlídka mládě převezla na
služebnu a kontaktovala Záchrannou službu
pro poraněnou divoce žijící zvěř Jaroměř.
Opeřence si přijel pracovník záchranné sta-
nice vyzvednout.

7. července kontaktovala telefonicky
strážníky žena a oznámila, že před jejím
domem je zhruba dvoumetrový had šedo-
černé barvy, který začíná být agresivní. Má
strach o své dítě. Po příjezdu hlídky ale
nebyl had nalezen. Telefonicky byla kon-
taktována stanice pro volně žijící živočichy
Jaroměř, kde bylo hlídce MP sděleno, že se
jedná pouze o užovku, která se po chvíli od-
plazí.

9. července oznámila telefonicky žena, že
se u nich objevilo ztracené dítě na kole.
Údajně mělo bydlet mimo Kostelec, jelo
s otcem a dvěma sourozenci na výlet
a patrně špatně odbočilo. Později se podařilo
kontaktovat otce, který si dítě přijel vyzved-
nout.

Téhož dne přišlo oznámení, že kousek

od vlakového přejezdu v Olešnici směrem
na Českou Skalici běhá asi 5 prasat domá-
cích. Po příjezdu hlídky na místo byla spa-
třena na louce pouze divoká prasata. Po
prozkoumání okolí se žádná domácí prasata
nenašla.

14. července dopoledne vyjížděli stráž-
níci do Textonie, kde na zaměstnance, který
pracoval na žebříku, spadla dřevěná deska
3x5 metrů. Došlo ke zranění kyčle a hlavy
a pán byl při vědomí transportován vrtulní-
kem do Hradce Králové. 

Večer přišlo hlášení od rybníka Špinka,
kde údajně docházelo k rušení nočního
klidu. Hlídka zjistila, že se jedná o živou
produkci hudby. Provozovatel byl upozor-
něn, že dochází po 22.00 hod. k rušení noč-
ního klidu, čehož si byl vědom. Po
opakovaném telefonátu oznamovatele
hlídka vyjela opět na místo. Provozovatel
na výzvu hlídky hudební akci ukončil a pře-
stupek byl vyřešen na místě v příkazním ří-
zení.

23. července odpoledne byla strážníkům
nahlášena dopravní nehoda v Občině u stu-
dánky. Řidič od vozidla prý utíkal, měl zra-
něný obličej a oblečen byl v krátkých
světlých maskáčových kalhotách. Údajně
utíkal lesem směrem ke Kaštánku. Na místo

vyjeli strážníci společně s PČR, která si pří-
pad následně převzala.

1. srpna půl hodiny po půlnoci náhodný
kolemjdoucí telefonicky oznámil, že se ve
Vísce v Olešnici pohybují po komunikaci
čtyři koně, kteří pravděpodobně utekli z ne-
daleké ohrady. Po příjezdu hlídka místo za-
jistila a kontaktovala majitele, který koně si
odchytil a zabezpečil.

9. srpna bylo strážníkům nahlášeno, že
v ulici Jiráskova stojí na chodníku auto  na
špalkách a bez nárazníků. Hlídka zjistila, že
je automobil opravován. Kontaktovala tudíž
opraváře, kterému dala termín, do kdy musí
vozidlo odstranit. 

16. srpna oznámil pracovník rybářské
stráže, že u rybníku Krčmařík stojí rybář
svým vozidlem mimo parkovací plochu,
a to na cestě v koruně hráze, a brání prů-
jezdu. Na jeho žádost o přeparkování vo-
zidla uvedený nereagoval. Po příjezdu
hlídka řidiče vozidla kontaktovala. Ten sdě-
lil, že požadavku pana porybného rozumí,
ale nesouhlasil s jeho arogantním chová-
ním. Dále uvedl, že se dotyčný ani nelegiti-
moval jako rybářská stráž. Následně na to
si oba výše uvedení celou věc vysvětlili a
vozidlo bylo přeparkováno. Z pohledu MP
vozidlo žádnou překážku netvořilo a ani nic
neporušovalo. Žádná vyznačená parkovací
plocha na místě není.

13. září přišlo oznámení, že před jedním
domem je v některém z vozidel zřejmě za-
vřené zvíře, poněvadž z parkoviště jdou
divné zvuky. Hlídka na místě zjistila, že
jedno z vozidel má zřejmě poruchu centrál-
ního zamykání. Systém vozidla neustále vo-
zidlo uzamykal. O celém zjištění a stavu
věci byla oznamovatelka vyrozuměna.

Michal Škoda, Jiří Mach

Kolegové si připomenuli letecké neštěstí na Krkavčině

V sobotu 19. 8. 2017 bylo pobočkou
Svazu letců Hradec Králové zorganizováno
setkání u pomníčku pilota poručíka Jiřího
Drahovzala (4. 2. 1952  – 18. 8. 1975). Letos
tomu je již 42 let od letecké katastrofy, kdy
tento mladý pilot při bojovém poplachu
vzlétl k průzkumnému letu. Na vzpomínko-
vou akci byla pozvána a přijela i manželka
pilota Drahovzala paní Ema Šotolová se

členy své rodiny, čehož si moc ceníme. Dále
přišli i lidé z okolí, ať přímí pamětníci na
událost, tak i jiní a dokonce i z Prahy. K uc-
tění památky proběhlo kladení věnců, květin
a zapálení svíček. Akce trvala asi jednu ho-
dinu a po její dobu se vedla diskuse kolem
události v přátelském duchu a dobré atmos-
féře. Další setkání se plánuje na 11. listo-
padu 2017 v sobotu ve 13 hod. Tento den
se slaví jako Den veteránů a je v plánu přidat
k pomníčku i fotografii  MiGu-21R č. 2083,
který v osudný den poručík Jiří Drahovzal
pilotoval.

Čest jeho památce
Milan Sivanič, Svaz letců ČR Foto: archiv svazu
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Poslední den prázdnin patřil park A. B. Svojsíka dětem

Na neděli 3. září připravilo vedení
města společně s organizacemi působícími
v Červeném Kostelci zábavné odpoledne. 

Jak tuto lokalitu udělat pro obyvatele
atraktivnější, aby byla hojně využívána,
bylo záměrem pro pořádání nedělní akce
pod názvem „Co (u)dělat v parku aneb Roz-
loučení s prázdninami“. 

Po celé odpoledne se bylo možné sezná-
mit s historií parku, který leží v místech,
kde byla vodní hladina a rozléval se zde
rybník Rybčina. Ten je ale od dvacátých let
minulého století historií a místo se stalo
centrem sportu a relaxace.

V současnosti na tomto území stojí fot-
balový stadion, tenisové kurty a park. 

Parku, i když je obyvateli města využí-
ván, chybí koncepce, která by udělala pobyt
příjemnější a jeho uzpůsobení by vyhovo-
valo většině občanů. Na základě toho byly
připraveny podklady, kde se mohli sami ob-
čané vyjádřit, co by bylo pro jejich potřeby
nejvýhodnější. Anketa většinu návštěvníků
zaujala a o své názory se podělili.

Nejvíce hlasů bylo dáno bodům pro
zlepšení místa pro odpočinek, a to umístění
většího počtu a kvalitnějších laviček a vy-
budování prostoru pro kolečkové brusle,

kde by se měly možnost v bezpečí naučit
jezdit především malé děti. Lidé by si do-
vedli rovněž v těchto místech představit
i rozšíření možností pro sportování.

Co by se zde nechalo popřípadě provo-
zovat představily červenokostelecké spolky,
jako jsou Junák–Český skaut, Pétanque
klub Stolín, TJ Červený Kostelec nebo
Šotek. Vyzkoušet si bylo možné například
slackline, pétanque, skautské hry, badmin-
ton, mölkky, kreslení v parku a řadu dalších
aktivit. Svou činnost představil i tenisový
a fotbalový klub. Připraveno bylo rovněž
občerstvení.                                             jm

O výstavu v plenéru byl z řad veřejnosti zájem
V prostoru mezi autobusovým nádra-

žím a ul. 5. května probíhala na přelomu
června a července putovní výstava Má
vlast cestami proměn. Zahájena byla
přednáškou krajinářské architektky Ing.
Radmily Fingerové o možnostech jedno-
duchých úprav zanedbaných míst. 

Výstava zahájila osvětový cyklus PRO-
měny ČK, který v průběhu roku představí
zajímavé přednášky z oboru architektury
a rozvoje města.

Samotné umístění výstavy upozornilo na
dosud přehlížený prostor uprostřed města,
který má možnost zastat některé funkce,
které nemůže náměstí v současném stavu
nabídnout. Veřejnosti byly předloženy
otázky k zamyšlení nad jednoduchými

úpravami místa prostřednictvím cedulí
umístěných v prostoru. Návštěvníci ztratili
ostych a vykročili z vyšlapaných cestiček
i do trávníků.

Návštěvníci měli možnost se následně
podělit o své názory prostřednictvím jejich
zapsání fixem na tabuli, která byla uvozena

dvěma otázkami: „Co byste tady rádi dě-
lali?“ a „Které místo v ČK byste chtěli pro-
měnit?“. Tabule se rychle plnila a bylo ji
třeba opakovaně mazat, aby vzniklo dost
prostoru pro další myšlenky. Všechny pod-
něty byly zaznamenány k vyhodnocení.

Pokud máte zájem o informace k dal-
šímu dění, sledujte web města nebo face-
bookový profil PRO ČK a dozvíte se více.

Závěrem je nutno poděkovat Asociaci
Entente Florale CZ – Souznění, z.s. za bez-
platné zapůjčení výstavy, MKS za pomoc
s realizací, Odboru místního hospodářství
MÚ ČK za perfektní přípravu trávníku.

Doufáme, že se vám tato událost líbila
a zúčastníte se i dalších akcí.

Komise architektury, urbanismu a rozvoje

Školní lavice se po prázdninách opět zaplnily

Prázdninová pohoda skončila a školáky zas čeká deset měsíců učení. Do školních škamen zasedlo v Základní škole V. Hejny v Čer-
veném Kostelci rovněž pětašedesát prvňáčků, pro které to bude velký životní zlom. V Horním Kostelci první třídu obsadilo devatenáct
prvňáčků. Téměř všichni šli do školy s nadšením. Horší už to bylo u vyšších ročníků, které znají, co je čeká.                                      jm

Foto: archiv komise
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CÍRKVE

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín
Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě rů-

žence. Ve farním kostele sv. Jakuba se
modlíme růženec:

Ve všední den – před mší sv. 
Každou říjnovou neděli v 18.00 – zakon-

číme svátostným požehnáním.

5. října – po dětské mši sv. schůzka mi-
nistrantů

6. října – první pátek v měsíci: mše sv:
7.00 a 18.00, od 16.00 příležitost ke svátosti
smíření.

9. října – Olešenské posvícení 
mše sv. v 10.00

22. října – Misijní neděle před kostelem
akce: „Misijní koláč“

Společenství mládeže: každou druhou
sobotu v 19.00 na faře: 7. a 21. října.

Společenství manželů pátek 19.00 na
faře: 6. a 20. října.

Vzdělávání mladších středoškoláků:
každou středu 16.30 – na faře

Vzdělávání starších středoškoláků:
každý čtvrtek 18.15 – na faře

Vzdělávání dospělých farníků: 30. října
a dále každé druhé pondělí v 19.00 na faře

Farní  internetové stránky:
http://www.farnostck.cz

Pravidelně:
Bohoslužba – 10.00 – neděle
Úvod do Bible – 18.30 – pondělí
Biblická hodina – 17.30 – úterý

25. října – středa – vernisáž a beseda 
17.30 – vernisáž fotografií vězeňských

kaplí 
18.00 – beseda „Z pekla ke hvězdám

aneb Má smysl práce s lidmi na kraji spo-
lečnosti? A proč?“  – Ing. et Bc. Pavel Koč-
nar, hlavní kaplan vězeňské duchovenské
služby ČR

1. listopadu – středa od 18.00
Vzpomínková bohoslužba s varhanním

koncertem. 

Církev čs. husitská

Z HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Zkušenost není to, co se vám

stane, ale to, co s ní uděláte.

Červený Kostelec nemá vlastivědné
muzeum. Má muzejní depozitář. Ten jako
součást vlastivědného spolku existuje už 20
let. Pamětníci si jistě vzpomenou na Dny
otevřených dveří v suterénu zdravotního
střediska. Pan Josef Štěpař z mála sbírek se-
stavil a otevřel muzejní depozitář v listo-
padu roku 1997. Muzejní i publikační
činnost Josefa Štěpaře je trvalou hodnotou
pro vlastivědný spolek. Pan Štěpař vedl de-
pozitář do roku 2009. Postupně jsme depo-
zitář přestěhovali do nových prostor ve II.
poschodí Knihovny Břetislava Kafky. Při-
dělené prostory se plní – co dál?

Muzejní sbírky nám pomáhají rozši-
řovat spoluobčané. Ty nejnovější, například
Kosmova kronika – 2 díly z roku 1972 je od
paní Aleny Dvořákové od Devíti křížů. Je
to český překlad nejstaršího domácího dě-
jepisného díla – Kosmovy kroniky české.
Připojen je i rodokmen Přemyslovců do
roku 1125, to jest do roku Kosmova úmrtí.
Dobrý studijní materiál. Také Květa Radva-
novská obohatila, už poněkolikáté, naše
sbírky ze své pozůstalosti. V této souvislosti
vzpomenu, že je to 30 let, co zemřel její
otec, pan Karel Radvanovský /1900 –

1987/. Pan Karel Radvanovský byl totiž
věrný přítel malíře Jindřicha Křečka-Jituše
/1909 – 1979/. Spolu absolvovali útěk před
nacisty v roce 1939 do Krakowa. V tomto
městě se tvořila zahraniční vojenská jed-
notka. U jednotky je přijal velitel Ludvík
Svoboda. Karla Radvanovského jmenoval
kronikářem jednotky a Jindřicha Křečka-
Jituš malířem jednotky. Oba kamarádi se po
válce šťastně vrátili. Nastupující režim jim
život ale jen ztrpčoval.

Pozor neplést – Rudolf Křeček  /1916
– 2008/, malíř a restauratér. Podařilo se nám
zapůjčit na sezonu do Domku Boženy Ně-
mcové velký obraz s rámem – výjev ze se-
tkání babičky na zámku s Kateřinou
Zaháňskou. Obraz nám zapůjčila dcera paní
Ludmily Šimkové. Požádali jsem paní Lud-
milu Šimkovou, dceru malíře o životopisný
popis tatínka:

"Pan Rudolf Křeček se narodil 14. 7.
1916 v Červeném Kostelci jako nejmladší
dítě rodičů – Antonína Křečka, krejčího
a Vilemíny Křečkové, rozené Pinkavové.
V rodině se narodilo 11 dětí a 5 dětí
v raném věku zemřelo. Rudolf Křeček se po
ukončení základní školy učil v Jaroměři
v hotelu Praha. Učební obor  číšník. Otec
měl umělecké nadání a dostal se postupně
do Prahy na polygrafickou školu. Rodina

dědečka byla chudá, děda brzy zemřel a ba-
bička byla doma na výchovu zbylých šesti
dětí. Táta Rudolf si přivydělával o víken-
dech v hotelu Šrejber. V roce 1949 se táta
oženil s Květou Menclovou ze Lhoty. V této
době už pracoval v Charitě Břetislava
Kafky jako malíř a restaurátor. Jeho starší
bratr Eduard Křeček spolupracoval s Břeti-
slavem Kafkou při jeho pokusech i výzku-
mech jako jeho médium. Po několika letech
se otec osamostatnil a pracoval po celém
Československu. Restauroval v kostelích
oltáře, sochy, obrazy, například v katedrále
v Českých Budějovicích, Strakonicích, na
Moravě i na Slovensku. Pokud nebyl za
prací ve světě, maloval obrazy doma. Vět-
šinou na zakázku v ateliéru. Po krátké ne-
moci zemřel 18. 8. 2008 v požehnaném
věku 92 let." Děkujeme. 

Vysvětlení – v našem městě tvořili a ma-
lovali dva Křečkové bez příbuzenského po-
měru. Je to pouze shoda jmen.

Závěr – studijní materiál pro vlasti-
vědný spolek nám v září předal i prof. Jiří
Šolc, mj. i dlouholetý kronikář města. Na-
příklad pamětní listinu z roku 1920, která
byla ve věži městské spořitelny, zapsal
Josef Hurdálek – učitel a  městský kronikář
1. července 1920.

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Výroční sňatky
„Nakonec nic, co řekneme a uděláme,

nebude tak důležité, jako způsob, kterým

jsme milovali jeden druhého.“

Juana Averíová

S příchodem podzimu oslavili své výročí
sňatku – 60 let manželství, tak zvanou  
DIAMANTOVOU SVATBU naši spoluob-
čané, manželé 

Růžena  a  Jozef   HUNDÁKOVI
ze Lhoty za Červeným Kostelcem.

K tomuto významnému výročí poblaho-
přáli manželům místostarosta města pan Ri-
chard Bergmann a paní matrikářka Marcela
Kejklíčková, kteří strávili ve společnosti
manželů příjemné chvíle.

Petra Krejsová
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Sňatky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínáme

INFOCENTRUM

„Žijte, abyste se naučili milovat, milujte, 
abyste se naučili žít. Nic víc se nepotřebujete naučit.“ 

Mirdad

V našem matričním obvodě uzavřeli sňatek v měsících srpen a září:

Jana BOHUŠKOVÁ a Jiří BREJTR
Michaela VALÁŠKOVÁ a Lukáš KORBEL
Jana KRIEGLEROVÁ a Jiří RHEIS
Michaela MERTLÍKOVÁ a Jan ŘEZNÍČEK

Gratulujeme a přejeme, aby vaše manželství bylo šťastné.
Za matriku a MěU Marcela Kejklíčková

Dne 7. října 2017 oslaví společných 50 let života manželé 
Kamila a Radko Krbcovi. 
Vše nejlepší do dalších let jim přejí jejich děti Radka, Lukáš a

Kamil  s rodinami, vnučky Michaela a Miunka a pravnučka Adélka.

Dne 28. října uplyne 40 let, co nás navždy
opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan Karel
Krátký.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpo-
mínku.

Syn Karel s rodinou

Dne 13. října uplynou čtyři smutné roky, co
nás navždy opustil Jaroslav Lapuník. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu ti-
chou vzpomínku.

Manželka Irena a děti s rodinami

Dne 22. září uplynulo 30 let, co nás navždy
opustil pan Bedřich Macháček. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka s rodinou

Dne 19.října 2017 uplynou 3 roky od úmrtí paní Věry Kosinkové
z Červené Hory. 

Vzpomeňte s námi, syn a dcera s rodinou               

Blahopřání

Zprávičky z infocentra
Novinka v regionální literatuře je
v prodeji v informačním centru

Hlavní novinkou v regionální litera-
tuře v našem IC je publikace červenokos-
teleckého autora Mgr. Jana Kafky, Ph.D.
s názvem “V hodině velké zkoušky”, vě-
nující se církevní politice státu v severo-
východních Čechách v letech 1948-1960. 

Nicméně v informačním centru máme
nyní i mnoho dalších nových publikací re-
gionálního charakteru, z nichž například vy-
bíráme:

Sborník Rodným krajem (aktuální 54.
číslo sborníku)

Krkonoše na starých rytinách a litogra-
fiích (Petr Bergmann)

Česká Skalice – osobnosti kultury,
umění a vědy (Věra Vlčková)

Zábrodí (Josef Pinkava)
Z Českoskalických pamětí (Věra

Vlčková)
Květen 1945 v České Skalici – bitva

o město (Věra Vlčková)
V hodině velké zkoušky – církevní po-

litika státu v severovýchodních Čechách
v letech 1948-1960 (Jan Kafka)

Kalendář Jiřího Škopka 2017 – U nás
Kalendář Jiřího Škopka 2017 – Krko-

noše a Podkrkonoší
Tyto publikace by jistě neměly scházet

v žádné knihovničce místních znalců na-
šeho podkrkonošského regionu. 

Začíná hlavní sezona divadel, koncertů
a dalších kulturních akcí

V informačním centru pro vás máme ši-
rokou nabídku vstupenek na nejrůznější di-
vadelní představení, koncerty, muzikály
a další akce. Nabízíme jak vstupenky na
jednotlivé červenokostelecké akce, tak i na
akce v Náchodě a dalších městech po celé
ČR, včetně Prahy. 

Zprostředkováváme vstupenky z většiny
vstupenkových sítí a zastupujeme celorepu-
blikové sítě Ticketportal, Ticket-art, Tic-
ketPro, ColosseumTicket, Ticketstream
i místní prodejní systémy červenokostelec-
kého MKS, náchodského Beránku, systému
Kupvstupenku apod.

Jestliže chcete být včas informováni
o zahájení jednotlivých předprodejů vstu-
penek, sledujte také náš FACEBOOK, pří-
padně se můžete na našich stránkách
přihlásit do rozesílání našich novinek přímo
na váš email. Neunikne vám tak žádná
skvělá příležitost pro další kulturní či spo-
lečenský 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@cerve-
nokostelecko.cz či naše webové stránky:
www.cervenokostelecko.cz, www.123vstu-
penky.cz. A samozřejmě nás naleznete i na
Facebooku, Twitteru či Google+. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu
v Cestovním a informačním centru v Čer-
veném Kostelci.

Ing. Roman Kejzlar, 
IC Červený Kostelec)
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INFOCENTRUM
Tip na výlet 

Okoklamy v hronovském interaktiv-
ním muzeu Pod čepicí.

Podzimní proměnlivé počasí je tady, ne
vždy nám svítí sluníčko, a tak je v případě
horšího počasí vhodné mít i variantu výletu
do deštivého podzimního dne.

Zajímavým místem pro výlet s dětmi
může být návštěva hronovského interaktiv-
ního muzea Pod čepicí. Návštěva vás, a sa-
mozřejmě i vaše děti, nejen zabaví, ale
umožní vám poznávat nové věci a hrát si
zábavnou formou.

Výstava „Okoklamy“ zaměřená přede-
vším na náš zrak vám ukáže, že není vždy
vše takové, jak se zdá. Cylindrická zrcadla
si pohrají s perspektivou a odrazem, úžasné
hračky zoetrope rozhýbají a oživí kreslené
obrázky, do nekonečného prostoru vás za-
jisté vtáhne i zrcadlová místnost. V muzeu
vám předvedou, jak funguje moire a skani-
mace.

Z řady exponátů bude asi všem doslova
přecházet zrak. Po takovém očním tréninku
bude asi bezva navštívit uklidňující koutek
s iluzemi, se kterými kouzlila sama příroda. 

Pokud jste tvořiví, budete si moci řadu
zrakových klamů sami vyrobit a na místě
vyzkoušet. Tato zajímavá výstava vás určitě

zaujme a pozve k pohrání i poznání. Je za-
měřena na návštěvníky všech věkových ka-
tegorií (pro děti doporučujeme cca od 6 let
– takto staré děti už dokáží zrakové klamy
lépe vnímat a užít si je).

Takže pokud nevíte kam vyrazit a kde se
s dětmi zabavit, je nejvyšší čas. Přijďte se
přesvědčit na vlastní oči. 

Muzeum je přístupné každý všední den
(kromě pondělí) od 13 do 17 hodin a o ví-
kendech v době 9 - 11.30 a 13 - 17 hodin.
Výstavu si můžete užít až do konce roku. 

A jak se do muzea Pod čepicí dostanete?
Žádný problém. Interaktivní muzeum
chytré zábavy Pod čepicí se nachází kousek
od hronovského náměstí (možnost parko-
vání) v ulici Čapkova 193, což je budova
bývalé hotelové školy. V ulici před muzeem
se také nachází hronovské autobusové ná-
draží, takže můžete bez obav využít i auto-
busové dopravy.

IC Červený Kostelec

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec,
k příspěvku pro tento měsíc jsem byla in-
spirována hned několika událostmi, které
mě nasměrovaly jednoznačně k přírodě. 

V první řadě to byl zážitek bouře, která
ničila vše, co se jí postavilo do cesty, hlavně
stromy. Pak to byla informace o neznámém
člověku, snad bez citu, který umlátil bezdů-
vodně několik krásných ptáků motáků,
a vlastní pohled z okna na hravé sojky, které
mi připravily krásnou ranní pětiminutovku. 

A velikou radost mi k tomu všemu udě-

lala kniha, kterou vám dnes doporučím
a která k tomuto tématu dobře ladí. 

Knihovna ji dostala ve dvou výtiscích od
jejího autora, který je naším spoluobčanem,
pana Tomáše Diviše. Knihu nazvanou Ptáci
Náchodska – dravci vydala pobočka České
společnosti ornitologické při VČM v Par-
dubicích jako první vydání v letošním roce.
Jde o velmi zajímavou publikaci doplněnou
fotografiemi ze života dravců v našem
okolí. Ti jsou krátce představeni i v anglic-
kém a polském jazyce. Panu Divišovi patří
naše srdečné poděkování za dárek, který

našim čtenářům jistě pohladí duši jak vý-
sledky dlouholetého pozorování života
dravců v našem okolí, tak i pokornou
a upřímnou autorovou úvodní statí s podě-
kováním, ze které je nanejvýš patrná láska
k přírodě. Knihu určitě ocení ti, kdo chtějí
vědět, ale i ti, kdo chtějí poučit své děti
nebo vnoučata a ukázat jim zajímavé ptáky
v přírodě, aby je naučili ctít a chránit pří-
rodu. Je to nejen v jejím, ale hlavně v našem
společném zájmu. Knihu je možno zakoupit
v prodejně Ivín. 

Marcela Fraňková 

Zveme vás do knihovny
Ve vstupním prostoru Knihovny Břeti-

slava Kafky Červený Kostelec máte od října
možnost seznámit se s výběrem dětských
prací, které vznikly v návaznosti na výstavní
projekt – To je…svět Miroslava Šaška ze
září 2016.

Imaginární dětská dobrodružství, prožitá na
interaktivní výstavě, inspirovala děti ze ZŠ
v Horním Kostelci. ZUŠ (výtvarný obor) a ZŠ
V. Hejny Červený Kostelec (6. ročník a žáci
paní učitelky Marcely Štrofové) ke ztvárnění
pohledu na naše město a vznikl projekt: To je…
Červený Kostelec.

Týden knihoven 2017 v Knihovně 
Břetislava Kafky – od 2. do 6. října

– vám již podruhé nabídne vítání knihy čer-
venokosteleckých autorů Violy Zoe Bílé, Jo-
náše Bílého a Al da bianco „Jak si pejsek
s kočičkou vypěstovali buřty“.

Přijďte přivítat do života knížku inspirova-
nou známou Čapkovou pohádkou do multi-

funkčního centra v Knihovně Břetislava Kafky
v pátek 6. října 2017 v 17 hod.

Program vás jistě nezklame, knížku si bu-
dete moci zakoupit na místě a zvána je i vnučka
Josefa Čapka, paní Kateřina Dostálová.

Říjen v oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno

v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12 do 17
hod. 

Klubáč v říjnu 2017 – úterní podvečerní klub
pro děti (začátek v 17 hod.)

3. října – Klubáč s knihou: „111 napína-
vých experimentů pro děti“ (autorka: Martina
Rüter) V prvním říjnovém Klubáči přivítáme
mimořádného hosta, paní Moniku Smolovou,
která se dobře vyzná v nejrůznějších chemic-
kých pokusech. Pro Klubáč vybrala několik za-
jímavých experimentů, které si v prostoru
dětského oddělení společně vyzkoušíme.

10. října – Klubáč s knihou: „Putování plné

hádanek“ „(autorka: Kateřina Korbařová).
Na loňský mimořádně zdařilý hádankový

Klubáč navážeme i tento rok. Pokud máte ně-
jaké své oblíbené hádanky, připravte si je pro
nás.

17. října 2017
Klubáč s knihou:

„JO537“ (autorka:
Marka Míková).

Na předposlední
říjnový týden přislí-
bila návštěvu v kos-
telecké knihovně
paní spisovatelka,
textařka a herečka

Marka Míková (*1959). Děti ji znají třeba
jako představitelku princezny Růženky ve
filmové pohádce Jak se budí princezny.
V Klubáči se seznámíme s její knížkou
o snech, jedné počítačové hře a o životě
JO537.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
24. října – Klubáč s časopisem: „Čtyři

ve Čtyřlístku“ (autorka: Ljuba Štíplová)
Máte rádi komiksový Čtyřlístek (Fi-

finku, Pinďu, Myšpulína a Bobíka)? Přijďte
se tentokrát dozvědět něco o jejich dětství.
V rámci Klubáče si vyzkoušíte i dopsat
vlastní verzi jednoho čtyřlístkového pří-
běhu.

31. října – Klubáč s knihou: „Tramvaj
plná strašidel“ (autorka: Petra Braunová).

Dušičkový Klubáč prožijeme v přestro-
jení za duchy a strašidla. Pokud máte rádi
převlékání a tajuplný příběh, přijďte mezi
nás. Připomeneme si i významné červeno-
kostelecké osobnosti.

Uvítáme nově příchozí děti – školáky

(od šesti let), kteří mají rádi příběhy, vy-

mýšlení, tvoření a chtějí se občas i něco

zajímavého dozvědět. Přijďte mezi nás.

Klubáč je pro registrované dětské čte-

náře zdarma.

Přijďte všichni, koho zvolená témata za-
ujmou, byť byste byli v Klubáči poprvé.

A nezapomeňte, že i Albert Einstein byl
přesvědčen, že důležitější než vědění je fan-
tazie!

Albert – Albi: klub vědomostních her pro
děti i dospělé – v říjnu zahajujeme pravi-
delná vědomostní klání pro všechny, kdo
jsou hraví a chtějí se zábavnou formou po-
učit. Hraje se ve čtvrtek 12. a 26. října, vždy
od 16 do 18 hodin.

Některé vědomostní hry od firmy ALBI
je možno hrát v knihovně, a to v rámci půj-
čovní doby oddělení pro mládež, případně
je možno zapůjčit si je domů pro rodinná
vědomostní klání.

Klub Pohoda: každé pondělí od 16 do 18
hodin – probíhá již 10. ročník. Klub je ote-
vřený všem, kdo se chtějí zábavným způso-

bem něco dovědět!
(Upozorňujeme členy klubu i veřej-

nost, že na některých nákladnějších pro-

gramech bude vybíráno vstupné.)

2. října – Jak se žilo na zámku v Ratibo-
řicích – virtuální prohlídka doplněná prů-
vodním slovem pana Ladislava Nývlta.

9. října – Povídání v Pohodě – pravi-
delný klubový podvečer pro členy i nečleny
na volné téma.

16. října – Pozoruhodnosti Slovácka a
Valašska – cestopisné povídání pana

Zdeňka Nývlta doplněné filmem. 

23. října – Jak utéct času – besedu nad
knihou Bruce Griersona povede paní Jana
Androníková, knihovnice pobočky Kni-
hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
ve Stolíně.

30. října – Vitalita, zdraví, dlouhověkost
– o svém životě a zkušenostech s přírodní
medicínou přijde besedovat indoložka, nu-
triční specialistka, matka jedenácti dětí,
paní Tereza Mičková.

Informace o dalších programech
v knihovně:

Setkávání s Katkou Jirouškovou a hosty
na aktuální téma: Homeopatie v domácnosti
– podzimní nachlazení a jak na ně.

Multifunkční centrum ve 3. poschodí Kni-
hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec,
čtvrtek 19. října 2017, začátek v 17 hod.

Kurzy pro vaši radost, tělo i duši:
Motto: „Osobní prožitek při poslechu

hudby nenahradí žádná slova.“
Relaxace za zvuku tibetských mís s paní

Irenou Podlipnou. Přijďte si vyladit své tělo
a mysl v jeden harmonický celek, objevte
léčivou sílu zpívajících tibetských mís
a dalších muzikoterapeutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 12. října

2017. Na relaxaci je se přihlaste:
Irena Podlipná - tel. č. 720 244 041,

email: irenapodlipna@seznam.cz

17.00 – 18.00 hodin – vstupné: 90,- Kč.
S sebou: pohodlný oděv, karimatku,

deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou
Akreditovanou cvičitelkou jógy II. třídy

pro začátečníky i pokročilé v Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec pokračují
v multifunkčním centru vždy v úterý,  začá-
tečníci od 17 hod., pokročilí od 18.35 hod.

Rezervace a více informací na telefonu:
605 988 539, mail: ilonakrun@post.cz 

www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě U Ja-
kuba – v úterý 3. říjen 2017 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky: 
(Ponecháváme na laskavém čtenáři, aby

sám posoudil, k jakým změnám v lidském
společenství došlo od doby, ve které žil
a tvořil Břetislav Kafka s ohledem na sku-
tečnost, že kniha byla poprvé vydána v roce
1946 a za života autora naposled v únoru
1948 s názvem „Člověk zítřka“. Autor na ní
pracoval až do své smrti v roce 1967, avšak
režim mu již nedovolil ji vydat. V letošním
roce jsme si připomněli 50 let od jeho
smrti.)

„Současné lidské společenství je cha-
rakterizováno duchovní nečinností, nezáj-
mem a lhostejností. Následkem pohrdání
člověka duchovním rozvojem je znetvořena
představa obsahu a náplně života. Lidstvo
nerozvážně nahradilo ideu ideologií, sílu si-
láctvím a víru fanatizmem, takže postavilo
před duši přehradu vyznávání hmotného po-
jetí smyslu života i jeho vzniku. To je ty-
pický projev bezduché materialistické
nauky, způsobující duchovní rozvrat, dove-
dený až k současné krizi lidství a lidskosti.
V ní se mimořádně daří otupělosti a lhostej-
nosti k bezpráví, pravdě a násilí.“
Kultura rozumu a vůle, str. 99 

Informace pro čtenáře:
Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, ji mohou zakoupit v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec.
V současnosti je rozebrán titul Svítání
v duši Břetislava Kafky od Jaroslava Hof-
mana. Pokud se podaří získat dotisk, bu-
deme čtenáře informovat. 

Pobočka Knihovny Břetislava Kafky ve

Stolíně nabízí služby čtenářům vždy v pátek
od 15 do 16 hodin. Je možné zajistit knihy
z fondu červenokostelecké knihovny
i knihy formou meziknihovní výpůjční
služby jak pro studenty, tak pro dospělé čte-
náře. K dispozici je i půjčování časopisů.
Stejně tak se můžete obrátit i na naše po-
bočky ve Lhotě, v Bohdašíně a v Olešnici.
I tam se na vás naše knihovnice těší. Více
informací na www.knihovnack.cz. 

Příjemný říjen v podzimní přírodě 

i u nás v Knihovně Břetislava Kafky

vám přeje Marcela Fraňková 

Uctili památku Břetislava Kafky
27. srpna dopoledne se sešli na měst-

ském hřbitově u hrobu Břetislava Kafky zá-
stupci města Červený Kostelec a členové
rodiny a při vzpomínkovém pietním aktu
položili na hrob květiny.

Foto: archiv knihovny
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Vlastivědný spolek
Jak jsme avizovali několikrát v tomto

zpravodaji nebo při našich akcích pořá-
daných v průběhu letošního roku, je le-
tošní rok (2017) také rokem, kdy si
připomínáme 180 let od pobytu spisova-
telky Boženy Němcové v našem městě. 

Novomanželé Němcovi se do Červeného
Kostelce přestěhovali v září 1837 a ubyto-
vali se v podkroví domu kupce Augustina
Hůlka, kde zůstali až do dubna 1838, kdy
se stěhovali do Josefova. Němcová nebyla
na manželský život připravena a těžko sná-
šela nepřítomnost manžela plnícího slu-
žební povinnosti v terénu či na své
úřadovně, kterou měl pronajatu v soused-
ství. Její domácí, manželé Hůlkovi, se stali
inspirací pro později zpracovanou povídku
Chudí lidé (1856, původně nazvaná Alina).
V našem městě Božena Němcová poznala
i formana Hejnu, jehož charakter se odrazil
v postavě pantáty Hájka v povídce Dobrý
člověk. Když Němcovi po půlročním po-
bytu od Hůlka odcházeli, museli uhradit
část nájmu naturálně – náušnicemi, které
dostala Božena Němcová jako svatební dar
od vévodkyně Kateřiny Zaháňské v Ratibo-
řicích.

11. ročník regionální soutěže Děti 
rodnému kraji

I proto jsme na letošní rok, resp. školní
rok 2017-2018, připravili další (již jede-
náctý) ročník regionální soutěže Děti rod-
nému kraji. Téma 11. ročníku je “180.
výročí pobytu Boženy Němcové v Červe-
ném Kostelci, ale i v celém našem kraji”.
Soutěžní formy dětských prací zahrnují jak
libovolný literární útvar, tak fotografie s ko-

mentářem, kresby míst či pohádkových
postav, tvorbu z textilních materiálů či mo-
delování pohádkových postav. Rozsah
forem prací je široký, jelikož chceme pone-
chat prostor kreativitě dětských autorů. Dů-
ležité však je, aby soutěžní práce splnily
základní téma. Tradičně jsou vyhlašovány
kategorie dle stupňů jednotlivých mateř-
ských, základních či speciálních škol. Po-
drobné instrukce naleznete na našem webu,
případně vám je na požádání rádi poskyt-
neme. Vyhodnocení soutěžních prací pro-
běhne v dubnu 2018, kdy bude ze
soutěžních prací také připravena samostatná
výstava. Těšíme se na krásné výtvory na-
šich dětí.

5. října 2017 - beseda Bulharské stopy
Boženy Němcové

A máme pro vás připravenu i další akci
u příležitosti 180 let pobytu Boženy Něm-
cové v Červeném Kostelci. Ve čtvrtek 5.
října 2017 vás zveme do multifunkčního
centra v Knihovně Břetislava Kafky v Čer-
veném Kostelci, kde pro vás máme od
16:00 hodin připravenou besedu s paní Syl-
vií Georgievou. 

Přijďte se seznámit se zajímavými infor-
macemi o přátelských vazbách spisovatelky
Boženy Němcové s bulharskými, ale i ji-
nými zahraničními spisovateli. Do světa li-
teratury 19. století vás zavede právě paní
Sylvia Georgieva, Bulharka, žijící již něko-
lik let v České republice a věnující se právě
tomuto tématu. Vstupné na akci je dobro-
volné a výtěžek bude použit na organizaci
dalších akcí našeho spolku. 

Výzva – hledáme staré, a ještě starší 
fotografie Červeného Kostelce

Máte doma zajímavé staré fotografie či
pohlednice Červeného Kostelce? Pokud
něco takového doma máte, podělte se
s námi. Rádi takové dokumenty převez-
meme do muzejního depozitáře, nebo se
můžeme dohodnout na jejich zapůjčení pro
studijní účely nebo přípravu výstav či publi-
kování. Jak jsme již avizovali v minulém
zpravodaji, jsou v současnosti v plném prou-
du přípravy na vydání fotopublikace s téma-
tikou Kostelec kdysi a dnes. Chceme vám
v této publikaci, vydávané ve spolupráci
s MKS a Fotoklubem ČK, ukázat Kostelec
na starých dobových fotografiích a pohled
na nový Kostelec očima soudobé fotografie.
K vydání této publikace plánujeme na pod-
zim tohoto roku samozřejmě tematickou vý-
stavu. 

Kde nás najdete
Informace o činnosti Vlastivědného

spolku Červený Kostelec jsou pravidelně
zveřejňovány v naší vývěsní skříňce, kterou
naleznete v Červeném Kostelci, přímo na
náměstí T.G.M. vpravo od Elektro Juránek.
Věříme, že i tato vývěsní skříňka vám (ať
jste či nejste členy vlastivědného spolku)
více zpřístupní informace o činnosti našeho
spolku. Informace také naleznete na našich
webových stránkách na adrese: www.vlas-
tivednyspolek.cervenokostelecko.cz, pří-
padně 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

Děti rodnému kraji
Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci, město

Červený Kostelec a redakce sborníku Rodným krajem vyhla-
šují 11. ročník regionální soutěže V kraji Aloise Jiráska, Boženy
Němcové a bratří Čapků pro školní rok 2017 – 2018.

Tentokrát na téma 180. výročí pobytu Boženy Němcové v Čer-
veném Kostelci, ale i v celém kraji.
Soutěž se vyhlašuje na tyto formy dětských prací:

Literární útvar – referát, úvaha, vyprávění o B. Němcové
Fotografie s komentářem – fotografie konkrétního místa spo-

jeného s pobytem B. Němcové. Tématem může být její socha, při-
pomínka či pomník. Fotografie bude doplněna doprovodným
textem, jehož rozsah bude odpovídat podmínkám uvedeným
v sekci – další podmínky.

Kresba místa – spojeného s pobytem B. Němcové nebo vychá-
zející z její tvorby. Tvorba libovolnou technikou.

Kresba pohádkové postavy – z pohádek B. Němcové. Tvorba
libovolnou technikou.

Háčkované, paličkované nebo pletené – či jinou formou tex-
tilní výroby vytvořené pohádkové postavy z pohádek B. Němcové.

Trojrozměrný model pohádkových postav – od B. Němcové.
Nebo vytvořit cokoliv – co má souvislost s B. Němcovou. Li-

bovolná kombinace materiálů a technik.

ČK důchodci
Turistické zájezdy v říjnu:

Čtvrtek 5. října 2017
F r ý d l a n t s k o 

Program: Liberec (radnice), Heřmanice (sklárna),
Frýdlant (hrad a zámek)

Čtvrtek 19. října 2017
T a j n ý    v ý l e t

Program: exkurze, hudba s tancem

Tereza Kubečková
V měsících červenci a srpnu jsem uspořádala tři příměstské

tábory zaměřené na anglický jazyk v prostorách hasičské
zbrojnice ve Lhotě. 

Celkem se zúčastnilo 46 dětí ve věku 4 – 13 let. Děti svůj volný čas
využily k výuce angličtiny, k různým soutěžím, malování na trička,
zdobení květináčů atd. Hasiči z SDH Lhota dětem umožnili prohlídku
hasičského auta, dále děti zhlédly ukázku výcviku cvičeného psa a
ukázku ,,parkouru".  Tímto bych chtěla poděkovat MěÚ Červený Kos-
telec za poskytnutí finančního příspěvku na uskutečněné tábory.  
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Pečovatelský dům U Jakuba

Jaké zážitky získali naši senioři?
Vždy na konci srpna navštíví

náš pečovatelský dům U Jakuba

některý ze souborů folklorního

festivalu. Tento rok nás potěšil

soubor z Litvy, který spoustou

barevných krojů rozzářil naši

společenskou místnost.

Jejich originální tanec, milé po-
povídání i stisk ruky od všech
účinkujících rozzářilo oči našich
seniorů. Jejich vřelé vystoupení
bylo opravdu příjemným zážitkem.

Naši senioři obdrželi anketu, ve které si
mohli vybrat ze sedmi výletů či akcí, nebo
i sami navrhnout místo, kam by se rádi po-
dívali. Nejvíce hlasů obdržel výlet do České
Skalice na výstavu jiřin a žádost o uspořá-
dání táboráku na zahradě pečovatelského
domu v Nerudově ulici.

Slunečné počasí vylákalo naše seniory

do přírody, aby načerpali sluníčko prožili
neopakovatelné chvíle. 

První zářijový výlet klientů DPS U Ja-
kuba nás zavedl do České Skalice na vý-
stavu jiřin v  maloskalické tvrzi, prohlídku
Textilního muzea a Muzea Boženy Ně-
mcové. Zajímavý výklad o životě Boženy
Němcové nám přednesl ředitel muzea pan
Milan Horký. S velkým zájmem si na po-

slední chvíli prohlédli naši senioři
textilní muzeum, protože bude již
v letošním roce přestěhováno do
Prahy. Naše oko potěšilo mnoho
vystavovatelů z východních Čech,
kteří předvedli řezané jiřiny v
obou sálech maloskalické tvrze,
kromě řezaných květin byla k di-
spozici i výsadba přímo na tvrzi a
v okolí muzejního areálu, kde je
vysazeno téměř 150 druhů jiřinek

v počtu více než tisíc kusů. Cestu jsme za-
končili výbornou večeří v restauraci Větr-
ník u Lhoty pod Hořičkami a těšíme se na
další výlety. 

Naši senioři doufají, že se počasí umou-
dří a my budeme moci ještě některý výlet
uskutečnit, tak zase příště.

Lenka Vlčková a kolektiv

Klub českých turistů
Měsíc září bývá již tra-

dičně ve znamení výletu do

Polska k našim přátelům

z PTTK Zabkowice Slaskie.

V sobotu 9. září vyjel v ran-
ních hodinách autobus červe-
nokosteleckých turistů směr
Zabkowický rynek, kde na nás
čekala skupina polských přátel.
Následovala kratší pětikilome-
trová procházka ke knížecímu
kameni. 

Po seznámení s historií to-
hoto památného místa setkání
tří knížat jsme přejeli autobusem do Przerzec-
zyna Zdrój, kde jsme si prohlédli u místního
kostela vzácné středověké náhrobní kameny
a část lázní, které jsou bohužel v současné
době mimo provoz. Dále jsme vystoupali ná-
ročným terénem na Ostrou goru. Zde jsme se
odměnili krásnými výhledy a pak sestoupili
k Wojslawickému arboretu, odkud jsme pře-
jeli autobusem do Niemcza – hlavního cíle
soboty.

Historické město Niemczi slavilo tisíc let
od nové obrody a založení lycea. Oslava, kte-
rou žilo celé město, byla opravdu velkolepá.
Vzhledem ke skutečnosti, že do historie

města zasahovali hodně také Češi, byly na
oslavy pozvány české skupiny a nám se do-
stalo pěkného uvítání s krátkým setkáním se
starostou města. Večer jsme přejeli do Zabko-
wic, kde jsme byli ubytováni v klášteře, ve
kterém jsme dostali výbornou večeři, u níž
nás obsluhovali místní mniši. Po ubytování
v perfektně vybavených pokojích jsme šli na
večerní komentovanou prohlídku krásně
osvětleného města.

Ráno jsme opravdu bohatě posnídali a po-
děkovali našim hostitelům. Krátce poté jsme
se setkali se skupinami polských a němec-
kých turistů a vydali se společně na staroby-

lou poutní cestu do Barda. Na jedenáctém ki-
lometru mělo naše polsko – česko – německé
setkání občerstvovací stanici v Potworově,
kde nás osobně přivítal starosta. Po pár dal-
ších kilometrech společné cesty jsme došli do
Barda. V místní bazilice jsme se zúčastnili
bohoslužby a krásného koncertu v podání
pěveckého sboru na počest našeho třínárod-
nostního setkání. Pak jsme se již jen rozlou-
čili s našimi starými i novými přáteli a vydali
se na cestu domů.

Všichni se již teď těšíme na další akce,
které má náš klub turistů před sebou.   

Otto Ressl

Včelaři

Říjen - to je barevný podzim. 
Vůně podzimní přírody. Včely nerušíme mimo nutné zásahy lé-

čení proti varroáze. Podložky do podmetů jsou samozřejmostí. A
těšíme se na voňavou práci se dřevem v teple našich dílniček.

Moudrost: Sklenice medu – půl lékárny doma.

Vzdělávací beseda se uskuteční v neděli  1. října 2017 od  9.00
hod. v restauraci Divadlo. Přednáší učitel včelařství  Martin Rasner.
Téma: obchod, propagace.

Zveme všechny milovníky zdravé přírody.               
Za výbor včelařů Otto Hepnar,  tel.č. 491 614 236

Foto: PD U Jakuba

Foto: klub turistů



16 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2017

SPOLKY A ORGANIZACE

Dračí lodě

Znáte Horalki a U96? Ne? Seznamte se.
Jsme posádky Dračích lodí, ve kterých

vás za město Červený Kostelec reprezentu-
jeme. Moc lidí nezná ani tento sport a ani
naše týmy. My jsme se to letos rozhodli
změnit, protože se nám dařilo… a jak!

Dračí lodě pocházejí z Číny, první loď
s typickou dračí hlavou na špici vznikla
před dvěma tisíci lety. V dnešní době zá-
vodní loď obsazuje dvacetičlenná posádka
s kormidelníkem vzadu a bubeníkem
vpředu.

A teď něco málo o nás. Soutěžíme už ně-

kolik let. Posádka se často mění, ale vy-
trvalci a kapitáni zůstávají. Postupně jsme
se dostávali do popředí, začali obsazovat
stupně vítězů a letos se nám to povedlo.

Týmu U96, mužskému týmu, se na ryb-

níku Řeka podařilo obhájit zlato a jsou tak
držiteli zlatého hattricku. A nám Horalkám,
po tolika závodech, kde jsme přišly o zlato,
kvůli pár setinám sekundy se to konečně
podařilo. Nejen, že jsme v Horní Cerekevi
porazily obávané protivnice „Jedovaté Ru-
mělky“ a získaly zlato, ale především jsme
se staly mistryněmi Vysočiny!

Budeme rádi za vaši přízeň, můžete nás
najít na FB stránkách jako „Horalki“, nebo
nás příští sezónu navštívit na závodech
v Dolcích u Trutnova. 

Horalka Lucie Hnízdilová

DFS Hadářek 

Ohlédnutí za rokem 2017
DFS Hadářek společně s lidovou hudbou

Šmikuranda měly letos velmi pestrý a ná-
ročný program. Po několika předtančeních
během plesové sezony jsme se v dubnu
zúčastnili postupové přehlídky folklorních
souborů a zatančili jsme na Velikonočních
trzích v Hronově. 

V květnu jsme byli pozvání na festival,
který se konal v krásném prostředí Národ-

ního hřebčína Slatiňany. Seznámili jsme se
s chovem starokladrubských vraníků a na
nedalekém Kočičím hrádku proběhla šiš-
ková bitva (bez zranění). V červnu jsme v
Červené Hoře zatančili při křestu praporu
obce a již tradičně jsme potěšili diváky fes-
tivalu na Hořičkách. Před MFF v ČK strá-
vily děti několik dní na příměstském táboře.
Kromě taneční a pěvecké výuky děti tvořily
různé dárečky. Podívaly se také do Teplic-
kých skal a zhlédly vystoupení souboru Ro-
sénka v divadle. Festivalu přálo počasí,
dětem se vystoupení povedla a po závěreč-
ném průvodu městem jsme se vyfotili se
všemi soubory.

Začátkem září jsme se zúčastnili akce
pořádané Ministerstvem zemědělství – Do-

žínky na Letné, kde se v průvodu Prahou
představilo více jak 400 krojovaných účast-
níků z celé ČR. Odpolední program na Le-
tenské pláni si děti užily. Koncert skupiny
Slza, Ewy Farné, farmářské trhy a prohlídka
Zemědělského muzea ukončily náročný
den. V září děti ještě potěšily seniory v
Tmavém Dole a podzimní akce jsme zakon-
čili vystoupením v areálu Rudrova mlýna v
Ratibořicích.

Děkujeme všem sponzorům, zejména
firmě SAAR Gummi, za podporu a také dě-
kujeme rodičům, bez jejichž pomoci by ta-
kové těleso, které čítá vice než 40 členů,
nemohlo fungovat.

Na následující sezonu se těší manželé
Janušovi – vedoucí souboru.

Háčko

Předporodní kurz
pondělí 6. listopadu 2017
Přihlášky přijímá Markéta Šolcová 

(pondělí až pátek od 8.00 do 15.30) na tel.
731 604 204 (i formou SMS – v kteroukoliv
denní dobu) do pátka 3. 11. 2017.

Cena je závislá na počtu účastníků, prav-
děpodobná cena je 150 Kč/ osoba.

Svatomartinský lampionový průvod
čtvrtek 16. listopadu 2017 asi 17.15 hod.

Přednáška o výchově. 
Proč dítě zlobí a co s tím?
středa 22. lisopadu 2017 od 16.00 hod.

Přihlášky přijímá Markéta Šolcová 
(pondělí až pátek od 8.00 do 15.30) na tel.
731 604 204 (i formou SMS – v kteroukoliv
denní dobu) do úterý 21. 11. 2017.

Cena je závislá na počtu účastníků, prav-
děpodobná cena je 80 Kč.

Háčko, Centrum pro volný čas 491 610 310,
731 604 204, solcova@hospic.cz

Vzpomínka na příměstské tábory 2017 
v Háčku

Letošní léto jsme s dětmi v Háčku v Čer-
veném Kostelci prožili pět turnusů veselých
a zábavných příměstských táborů s rovnou
stovkou dětí.

Děkuji za spolupráci hlavním vedoucím
Lukášovi Křišťákovi a Zdeňce Tošovské,
programovému vedoucímu Jirkovi Špel-
dovi, všem ostatním oddílovým vedoucím,
instruktorům a zdravotnicím, recepčním
a všem, kteří se na přípravě a organizaci tá-
borů podíleli. Děkuji i vám, rodičům, za dů-
věru a spolupráci.  

Abyste měli představu, jak nás často vaše
děti obohacovaly a bavily, přidávám jednu
táborovou hlášku:  U oběda právě nabírala
jedna z vedoucích kuřecí řízek, zvaný dětmi
„kuřízek“. Desetiletá M. se ptala: „Verčo,
není ten řízek moc špekatej?“. Vedoucí
Verča: „Já myslím, že není, když je kuřecí.“
M.: „A co ty víš, třeba byla ta kráva tlustá!“ 

Budeme se těšit zase za rok.
Za Středisko volného času Háčko

Markéta Šolcová

Prodejní benefiční výstava 
Šikovné ruce pro hospic 2017 

aneb lidé lidem
Sbírku, výstavu i prodej pořádá: Oblastní

charita Červený Kostelec.
Slavnostní vernisáž v pátek 6. října

2017 v 17 hodin.
Výstava potrvá od 7. do 13. října 2017,

vždy od 9 do 17 hodin ve výstavní síňi
Městského úřadu Červený Kostelec.

Následný prodej ve střediscích naší
OCHČK až do 30. listopadu.

Prodejní výstava je uspořádána z umě-
leckých i praktických ručně vyrobených
předmětů od dětí i dospělých, darovaných
ve prospěch nemocných v Hospici Anežky
České v Červeném Kostelci. 

Kdo chce ještě pomoci, může své vý-
robky doručit do Háčka. Více informací na
www.hospic.cz.

Všem dárcům srdečně děkujeme!
Celých sto procent výtěžku je určeno na

nový sanitní vůz pro nemocné v Hospici
Anežky České.

Markéta Šolcová
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MŠ Větrník
Nový školní rok v MŠ Větrník

Začal nový školní rok a školka Větrník
přivítala opět nové dětičky. Paní učitelky
pro ně připravily a nazdobily třídy, aby se
dětem ve školce líbilo, cítily se spokojeně
a tak lépe zvládly odloučení od rodičů. Do
školky nastoupilo 40 nových dětí převážně
tříletých a některé dokonce i dvouleté. Tyto
nejmladší děti přivítaly třídy Sluníčko a Be-
rušky. Předškoláci se budou připravovat na
školu letos poprvé v povinném předškolním
vzdělávání ve třídě Motýlek a Medvídek. 

Velkou změnou pro děti z Medvídku byl
odchod jejich paní učitelky Lídy Krátké do
důchodu. Ta ve školce působila od roku
1991 a za tu dobu vychovala velkou
spoustu dětí, které si získala svým laska-
vým a citlivým přístupem. Byla to skvělá
učitelka. Děkujeme jí za práci, kterou za
dobu svého působení ve školce vykonala,
a přejeme jí do dalšího osobního života
pevné zdraví a životní elán.
Lenka Fišerová a zaměstnanci MŠ Větrník

ZŠ Lhota

Jasně vybarvené kuličky jeřabin i hou-
fující se vlaštovky jsou neklamným zname-
ním blížícího se podzimu. Školní lavice se
opět zaplnily dětmi, prvňáčci už se rozkou-
kali a společně se staršími kamarády se pus-
tili do práce.

Nejen škola však s počátkem září ožila.
Náhodný kolemjdoucí může spatřit v čase
velké přestávky skotačící a výskající školní
nárůdek na průlezkách či malém hřišti za
školou. Důkladné protažení a osvěžení je
moc príma a nové barevné herní prvky bez-
pochyby lákají k zábavě.

V pondělí 11. září jsme společně s dětmi
mohli nahlédnout do teplých exotických
krajin plných slunce, nezvyklých rostlin
i živočichů. Naši školičku navštívili blízcí
příbuzní naší žákyně z druhé třídy, kteří žijí
a pracují na Srí Lance. Pan Kürthy nám
velmi poutavě vyprávěl o tamějším životě
dospělých i dětí, o zvycích i přírodním bo-
hatství země. Dozvěděli jsme se mnohé
o pěstování čajovníku a následném zpraco-
vání čajovníkových lístků. Mohli jsme po-
rovnávat nejen rozdílnost jazyků, ale i třeba
školních podmínek, které mají děti v odliš-
ných koutech světa. Velmi zajímavé vyprá-
vění, doplněné mnohými fotografiemi,
právem vzbudilo u všech velký zájem. Pro-
stor byl i na mnohé zvídavé otázky. Tečku

tomuto jedinečnému setkání učinil pořádný
potlesk a velmi srdečné loučení s naší vzác-
nou a milou návštěvou. Děkujeme!

Rádi bychom i touto cestou popřáli všem
rodičům školáků notnou dávku trpělivosti,
dětem zvídavou mysl a chuť k práci a všem
čtenářům pak voňavý a barevný podzimní
čas. 

Jitka Česenková

ZŠ V. Hejny

Tak nám to opět začalo! 
Našim dětem se opět otevřely po dvou

měsících brány školy. Za doprovodu vese-
lých písní v podání pana Kubečka jsme ví-
tali naše děti zpět ve škole. Nejvíce se
samozřejmě do školy těšili tradičně
prvňáčci. Natěšeni se svými aktovkami za-
sedali do školních lavic po boku kamarádů
s velkým očekáváním. Samozřejmě jejich
rodiče a prarodiče to vše sledovali se zata-
jeným dechem a někteří i se slzou na kra-
jíčku. Ve škole je přivítaly nejen paní
učitelky, ale vše dobré na cestě školními
léty jim přišel popřát i pan starosta a také
ředitel školy. Trochu mazácky si vykračo-

valy do ostatních tříd zbylé děti. Někteří se
těšili více, někteří méně, ale myslím, že
všichni byli rádi, že se po tak dlouhé době
zase opět ve zdraví vidí. 

A již v samém začátku se rozjely akce
pořádané školou. Žáci 4. A si zajeli do Ná-
choda na dopravní hřiště, kde si ověřovali
své znalosti a dovednosti v silničním pro-
vozu. Na jaře je potom budou čekat
zkoušky a pouze na úspěšné a zdatné cy-
klisty bude čekat odměna v podobě „řidič-
ského průkazu na kolo“. 

Všem dětem, ale i učitelům, vychovatel-
kám a asistentům přeji úspěšný školní rok.

Jana Stodůlková 

Základní umělecká škola
Úspěch dechového orchestru
ZUŠ ve Francii 

Dechový orchestr mladých ZUŠ Čer-
vený Kostelec a Hronov se zúčastnil ve
dnech 8. - 11. září 2017 festivalu dechových
orchestrů a pohybových skupin ve fran-
couzském městě Montichard, nedaleko
Orleans, spolu s mažoretkami Nemesis
z Trutnova. Společné vystoupení se setkalo
s velkým ohlasem francouzského publika
i zúčastněných souborů okolních států s pří-
slibem pozvání na další festival dechových
orchestrů. Poslední den byl věnován ná-
vštěvě Paříže a jejích památek.

Poděkování patří všem členům orchestru
za vzornou reprezentaci města a ČR.

Miloš Meier – dirigent DOM

Ve škole byla návštěva ze Srí Lanky
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Základní umělecká škola
Sbor si zazpíval v Řecku

Pěvecký sbor Jitřenka se zúčastnil za
finanční podpory Krajského úřadu
v Hradci Králové, Ministerstva kultury
a města Červený Kostelec  mezinárodní
soutěže v Řecku.

Dívčí komorní pěvecký sbor Jitřenka při
ZUŠ Červený Kostelec, sbormistr Eva Ku-
bečková, přivezl stříbrnou medaili z Inter-
national Choral Festival of Preveza v Řecku.

Tento mezinárodní festival se konal ve
dnech 6. – 9. července v Preveze  už po pě-
tatřicáté a jedná se o jeden z nejtěžších ev-
ropských sborových soutěžních festivalů.

Jitřenka soutěžila v kategorii chamber
choir dne 7. 7. 2017 v pravoslavném kostele
st. Konstantina a st. Eleni v Preveze. Reper-
toár musel obsahovat všechny hudební epo-
chy od renesanční polyfonie po soudobou
hudbu včetně domácích skladatelů
a všechny skladby byly zpívány a capella.

V mezinárodní porotě zasedli hudební od-
borníci z USA, Švýcarska, Norska, Slovin-
ska a Bulharska. 

Děvčata z Jitřenky si zaslouží, abych jim
jmenovitě poděkovala za spolupráci, za
vzorné a ohleduplné chování, za kolegialitu
a v neposlední řadě za krásný oduševnělý
zpěv, kterým jsme porotu a místní poslu-
chače potěšily. Mé zpěvačky Žaneta  Bej-
rová, Aneta Šeslerová, Adéla Koblásová,
Dorota Čepelková, Barbora Nývltová, Ve-

ronika Bílková, Denisa  Nocarová, Míša Ja-
nečková, Jana Tomková, Karolína Lušková,
Kateřina Volhejnová a Martina Rejzková.
Jitřenka patřila mezi nejméně početné sou-
těžní sbory. Soutěžily jsme se sbory s dvoj-
násobným počtem sboristů.

Mou největší radostí bylo, když mi děv-
čata těsně po vyhlášení výsledků tleskala,
byla spokojená a hlavně mě těší, že vědí, co
jim a nám všem  hudba dává..

Eva Kubečková

KALENDÁRIUM AKCÍ

Městské kulturní středisko

Divadlo Hnedle vedle zahraje
pohádku Hrátky s Tomem

Úterý 3. října 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 9:00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve na představení s názvem

Hrátky s Tomem. 60 minut plných písniček a klauniád s Tomem
a jeho lotrovinami, které děti tak milují. S dětmi se podíváme nejen
do pohádkového světa, ale i za zvířátky. Představení je vhodné pro
děti od 3 let.

Představení je pořádáno pro MŠ v Červeném Kostelci, v prodeji
je omezený počet míst za cenu 45 Kč. Vstupenky v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Muži v offsidu pod taktovkou
Ondřeje Havelky 

Čtvrtek 5. října 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve na hudební komedii pod tak-

tovkou Ondřeje Havelky, která získala např. titul Komedie roku na
Grandfestivalu smíchu v Pardubicích v roce 2008 a jedná se o nej-
úspěšnější komedii v historii Městského divadla v Mladé Boleslavi
vůbec!!!.

Předprodej vstupenek v ceně 420 Kč / 390 Kč / 360 Kč v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na www.mksck.cz. 

Ivan Mládek - Banjo Band

Sobota 7. října 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve na koncert legendárního

Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu. Ivana Mládka můžete znát např.
z privátní televize z pravidelných hudebně zábavných pořadů „Čun-
drcountryshow“ a „Country estráda“.

Předprodej vstupenek v ceně 290 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem hudebního předplatného
je společnost Labík Průmyslové podlahy.

Šípková Růženka s Janem
Přeučilem a Evou Hruškovou

Neděle 8. října 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 15.00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve na

rodinnou pohádku Jiřího Chalupy a Jaro-
míra Klempíře pro nejmenší děti s mnoha
písničkami a krásnými loutkami. Těšit se
můžete na krásné písničky od hudebního
skladatele Jaromíra Klempíře.

Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč /
50 Kč v IC Červený Kostelec nebo on-
line na www.mksck.cz. Partnerem dět-
ského divadelního předplatného je
tiskárna Integraf.
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Luba Skořepová ožije v kině
Luník – beseda s tvůrci filmu

Úterý 10. října 2017 – kino Luník 
Městské kulturní středisko a kino Luník vás zvou na nový film

s názvem SAMA. 
Film o staré ženě, která zůstala na všechno sama, se odehrává

pouze v jejím bytě. 92 letá herečka je jeho jedinou aktérkou. Zájem
přátel, rodiny a divadel slábne, a tak se rozhodne, že její poslední
šancí vrátit se na jeviště je zprodukovat si představení sama. Po-
mocí svého mobilního telefonu zařizuje pronájem sálu, shání reži-
séra a kolegyni, která by s ní ve hře vystupovala. Objektiv kamery
se stává jediným svědkem leckdy zoufalé snahy přesvědčit svět, že
za to ještě stojí. Během nelehkého procesu zkoušení ze svého bytu
neustále volá o pomoc. Zamýšlí se nad touhou po uznání, nad smy-
slem života i nad blížící se smrtí.

Po ukončení promítání se můžete těšit na besedu s tvůrci filmu.
Zajímavostí je nejen to, že na film finančně přispěli lidé na webo-
vých stránkách Hithi, ale zachycuje poslední týdny a dny v životě
fenomenální herečky Luby Skořepové.

Osudy dobrého vojáka Švejka
Sobota 14. října 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve na předposlední inscenaci

Městského divadla v Mostě s názvem Osudy dobrého vojáka
Švejka. Nejznámější dílo Jaroslava Haška zná snad každý. 

Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kos-
telec nebo online na www.mksck.cz. 

Partnerem divadelního předplatného je společnost Zdeněk Bejr
Spedition.

Bosé nohy v parku
sobota 21. října 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 
neděle 29. října 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 17.00

Domácí divadelní soubor NA
TAHU má ve svém repertoáru
novou, velmi oblíbenou hru Neila
Simona Bosé nohy v parku. Na pre-
miéru této inscenace se můžete těšit
v sobotu 21. října od 19.00 a na re-
prízu v neděli 29. října od 17.00.

Komedie o tom, jak důležité je
procházet se bosýma nohama
v parku, když chceme s tím druhým

projít celým životem. 
Hru režíruje Zdena Fabiánová a na červenokosteleckých prknech

uvidíte Janu Poláškovou, Tomáše Rosu, Helenu Binterovou, Jana
Brože a Ivo Fantu.

Při příležitosti premiéry proběhne i poděkování za dlouholetou
práci v kostymérně našeho DS NA TAHU Marcele a Oldřišce La-
bíkovým. 

Předprodej vstupenek v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC
v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz. 

Pohádka o třech doktorech
Středa 1. listopadu 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 18.00 hodin
Základní škola V. Hejny a Městské kulturní středisko vás zvou

na dětské představení nově nastudované pohádky s názvem O třech
doktorech v úpravě a režii Dagmar Přibylové.

Pohádka o tom, že se musí tři slovutní světoví doktoři sejít v jed-
nom malém českém království, aby se ukázalo, co už je dávno léty
prověřeno a to, že láska dokáže vyléčit nemocnou duši a tělo.

Vstupenky v ceně 50 Kč jsou v předprodeji v Informačním cen-
tru v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz. Děti do
3 let zdarma.

Vstupenky v předprodeji 
Díky novému systému předprodeje vstupenek máte možnost již

nyní zakoupit vstupenky na červenokostelecké akce, které se konají
např. až na podzim. Vstupenky zakoupíte v Informačním centru
v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz a www.123vstu-
penky.cz. V současné době jsou v předprodeji vstupenky na akce:

Muži v offsidu – 5. 10. 2017
Ivan Mládek - Banjo Band – 7. 10. 2017
Šípková Růženka – 8. 10. 2017
Osudy dobrého vojáka Švejka – 14. 10. 2017
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – 17. 10. 2017
Bosé nohy v parku – 21. 10. 2017
Bosé nohy v parku – 29. 10. 2017
Pohádka o třech doktorech – 1. 11. 2017
Pan Halpert a pan Johnson – 3. 11. 2017
Dívčí válka – 22. 11. 2017
Medová královna – 12. 11. 2017
Hrdý Budžes – vyprodáno
Věra Martinová – 15. 12. 2017

Místo Podivuhodného cirkusu
bude pohádka Medová královna

12. listopadu – Divadlo J. K. Tyla
Naši nejmenší, kteří se tě-

šili na pohádku Podivuhodný
cirkus Dr. Tarzana, snad ne-
budou zklamáni. Namísto
této pohádky se můžeme těšit
na pohádku Medová krá-
lovna. Vyšli jsme tak vstříc
žádosti královehradeckého
divadla Drak, děkujeme za
pochopení.  

Dědeček včelař pošle
svou malou vnučku do úlu pro med. To ale není tak snadné, jak by
se na první pohled mohlo zdát. Na cestě k sladkému pokladu je
třeba překonat řadu překážek, naučit se pokoře a trpělivosti. Hlavní
hrdinka se postupně dozvídá, kde se takový med vůbec bere a jak
jej získat. Dědeček jí pomáhá překonat strach a učí ji mluvit se vče-
lami jejich řečí tak, aby si získala jejich náklonnost a snad i přátel-
ství. Díky jeho moudrým radám a vlastní odvaze nakonec děvčátko
přece jen pozná tajemství úlu, získá důvěru včelí královny a stane
se dobrou včelařkou.

Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kos-
telec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadel-
ního předplatného je tiskárna Integraf.
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Brodský

TJ Sokol Olešnice
Olešenské posvícení

Neděle 8.10.2017 od 10 hodin fotbalové
posvícenské derby na hřišti u sokolovny.

Pondělí 9.10.2017 – Tradiční posvícen-
ské pondělí

9 hodin sraz u školy v Olešnici.
9 – 10 hodin průvod s hudbou do Čer-

veného Kostelce.
10 – 11 hodin mše sv. za živé i zesnulé

osadníky Olešnice.
11 – 12 hodin odchod s hudbou do so-

kolovny v Olešnici.
Od 12 hodin posvícenské odpoledne

s muzikou.

Ochotníci Olešnice
Druhou podzimní pohádkou v pořadí je

známá pohádka od Karla Jaromíra Erbena -
Hrnéčku, vař. Srdečně zveme všechny malé
i velké diváky na tuto pohádku dne 29. října

od 15 hod. do tělocvičny Základní školy
v Olešnici. Prosíme děti, aby si s sebou při-
nesly doma vyrobený papírový, bílý řetěz li-
bovolné délky. Na příjemně prožitou neděli
se těší Ochotníci Olešnice.

Ochotnici Olešnice děkují firmě Albi,
Červený Kostelec za sponzorský dar pro
děti, při akci – podzimní pohádky se soutě-
žemi.

Restaurace Černý kůň
Restaurace zve na akce s hudebním do-

provodem pořádané v říjnu.
2. října 2017 od 19.00 hod 
Zlatá hodinka. K tanci a poslechu bude

hrát živá hudba.
19. – 22. října 2017 – zvěřinové hody
V sobotu 21. října bude od 19.00 hod.

hrát k tanci i poslechu Duo Hofič.
Na všechny akce si raději zajistěte rezer-

vaci na tel. 777 766 938

Hospoda U Prouzů
Restaurace U Prouzů zve o d 13. do 16.

října na Zábrodské posvícení.
Připraveno je nejen skvělé posvícenské

pohoštění, ale i spousta zábavy za dopro-
vodu hudby k tanci i poslechu.

V pátek 13. října bude od 18.00 hodin
hrát pan Sedláček.

V sobotu 14. října se můžete od 20.00
hodin těšit na disco DJ Bambas.

16. října, na pondělní „Zlatou hodinku“
bude hrát od 18.00 hodin pan Simon.

Místa si předem rezervujte na tel. 776

679 449 – Jaroslav Bernard.

Město Červený Kostelec
Město Červený Kostelec, komise archi-

tektury, urbanismu a rozvoje města, vás zvou
na Den architektury v Červeném Kostelci.

Přednáška Bruno Bauera –  Červenokos-
telecký mrakodrap.

Dominantou Červeného Kostelce je dva-
atřicet metrů vysoká budova přípravných
provozů místní tkalcovny, přezdívaná vý-
stižně „mrakodrap“, postavená podle pro-
jektu nejvýznamnějšího středoevropského
průmyslového architekta Bruna Bauera.
Jeho dílo představí přednáška Lukáše Be-
rana z Výzkumného centra průmyslového
dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze
v úterý 3. října v 18.00 v kině Luník. 

Pořádáno v rámci PRO… ČK, volného
cyklu osvětových aktivit v oblasti architek-
tury a utváření veřejného prostoru v Červe-
ném Kostelci.

Den architektury je festival o architektuře
a životě kolem ní ve více než 60 městech po
celé České republice. Navštivte i další pro-
gram v okolních městech a dnech: www. de-
narchitektury.cz.

Zveme vás k prožití krásných říjnových
barevných podzimních dnů na Broďáku na
tyto akce:

O víkendu 13. – 15. 10. zveme na ukon-
čení modelářské sezony. Jedná se o mezi-
národní sraz lodních modelářů bez
omezení. Účastnit se mohou  modely lodí
všech velikostí i druhů pohonů. Pokud máte
vlastní model lodi a chcete se zúčastnit, ne-
váhejte, máte možnost! Pro diváky bude na
co se dívat, občerstvení je zajištěné ve Vod-
nické restauraci. 

Tradičně největší říjnovou akcí bude
o víkendu 20. – 22. 10. již 22. ročník  Zá-

vodů psích spřežení Brodský 2017, který
pro milovníky tohoto krásného sportu koná
místní Muscher klub Metuje. Opět bude od
pátku do neděle k vidění spousta krásných
psů a úžasných sportovních výkonů při zdo-
lávání 5.5 kilometrové závodní tratě. Bu-
deme společně obdivovat nádhernou
symbiózu člověka se psem a jejich vzájem-
nou radost. 

Předběžně zveme na další ročník
úspěšné přehlídky oudorových filmů se
zimní tematikou, která se uskuteční v pátek
3. 11. ve Vodnické hospůdce na Broďáku.

Krásný podzim se slunečními dny vám
přejí 

Vaši Brodíci. 

KINO LUNÍK 3D

Den architektury v Červeném Kostelci 
3. úterý v 18.00

Beseda – Bruno Bauer a červenokostelecký mrakodrap.
Dominantou Červeného Kostelce je dvaatřicet metrů
vysoká budova místní tkalcovny, přezdívaná výstižně
"mrakodrap", postavená podle projektu nejvýznamněj-
šího středoevropského průmyslového architekta Bruna
Bauera. Jeho dílo představí Lukáš Beran z Výzkumného
centra průmyslového dědictví Fakulty architektury
ČVUT v Praze. 

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
5. čtvrtek v 17.00

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 91 minut            

Youtubeři, jak je neznáte. Dokumentární film.

Mládeži přístupný. Vstupné: 110

BLADE RUNNER 2049
5. čtvrtek v 19.30

USA / 2017/ film ve 3D / české titulky / 100 minut

Nový Blade Runner, důstojník losangeleské policie, od-
haluje dlouho ukryté tajemství.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 140

MIMI ŠÉF

7. sobota v 17.00

The Boss Baby / USA / 2017 / film ve 2D / české znění                           

Animovaná komedie režiséra filmu Madagaskar.

Mládeži přístupný. Vstupné: 110 / 90

PO STRNIŠTI BOS

7. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90 min

Film Jana Svěráka čerpá ze vzpomínek na dětství, za-

padá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

SAMA
10. úterý v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90 minut

Unikátní dokument o životě herečky Luby Skořepové.
Po představení bude beseda s tvůrci filmu.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

ŠPUNTI NA VODĚ

12. čtvrtek v 17.00

ČR / 2017/ film ve 2D / české znění / 83 minut  

Česká komedie. V hlavních rolích Jiří Langmajer, Pavel

Liška, Hynek Čermák a další.

Mládeži přístupný. Vstupné: 90

SNĚHULÁK

12. čtvrtek v 19.30

The Snowman / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky

/ 112 minut                                                     

Brzy napadne sníh. Pak zabije znovu. Detekt. thriller.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120
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KURZY, VOLNÝ ČAS

KINO LUNÍK 3D
MY LITTLE PONY FILM
14. sobota v 17.00

My Little Pony:The Movie / USA / 2017 / film ve 2D /

české znění / 99 minut                            

Animované dobrodružství barevných kamarádů.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

14. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 100 minut                            

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

WIND RIVER

17. úterý v 19.30

Wind River / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky /

107                            

Stopař Cory Lambert a agentka FBI Jane Bannerová vy-

šetřují záhadnou smrt indiánské dívky.

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110

BAJKEŘI

19. čtvrtek v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 95 minut

Nová letní komedie ve stylu Snowboarďáků a Rafťáků.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

ZKRÁTKA KRAŤAS

21. sobota v 17.00

2017 / film ve 2D / české titulky / 70 minut                            

Nejlepší krátké animované filmy ve střední Evropě 

a animace není jen pro děti.

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 100

BAJKEŘI

21. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 95 min

Nová letní komedie ve stylu Snowboarďáků a Rafťáků.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
16. 10. 2017 – 20. 10. 2017

JÁ, PADOUCH 3

16. pondělí v 16.00

Despicable me 3 / USA / 2017 / film ve 2D / české znění

/ 90 minut                            

Další pokračování animovaného filmu pro celou rodinu.

Mládeži přístupný. Vstupné: 90

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

17. úterý v 16.00

ČR/2017/film ve 2D / české znění /85 minut          

Legendární hrdinové, které dobře znáte.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

LEGO NINJAGO FILM

18. středa v 16.00

The Lego Ninjago Movie / USA / 2017 / film ve 2D /

české znění /110     

Objev v sobě Nindžu. Animovaná komedie.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

EMOJI VE FILMU

19. čtvrtek v 16.00

USA / 2017/ film ve 2D / české znění / 83 minut  

Emoji vás zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mo-

bilu. 

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

S KRTKEM DO POHÁDKY

20. pátek v 16.00 

ČR / 2010 / klasický film / české znění / 86 minut                              

Krtek znovu v akci. Pásmo pohádek.

Mládeži přístupný. Vstupné: 30

Slosovatelné permanentky si můžete vyzvednout 

od 16.10. 2017 v IC a v pokladně kina Luník.

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
24. úterý v 19.30

Geostorm / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky / 109

minut                            

Akční sci-fi thriller.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100

PO STRNIŠTI BOS

26. čtvrtek v 17.00

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90 min

Film Jana Svěráka čerpá ze vzpomínek na dětství, za-

padá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

HORA MEZI NÁMI

26. čtvrtek v 19.30

The Mountain Between Us / USA / 2017 / film ve 2D /
české titulky /109. Příběh o lásce a vůli přežít v nadmoř-
ské výšce přes 3 000 metrů.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

THOR: RAGNAROK

28. sobota v 17.00

Thor / USA / 2017 / film ve 3D / české znění / 100 minut                            

Thor proti Hulkovi. Akční film.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 140

BAJKEŘI

28. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 95 min

Nová letní komedie ve stylu Snowboarďáků a Rafťáků.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

ALIBI NA MÍRU

31. úterý v 19.30

Alibi.com / FR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90

minut                            

Užívejte si neřestí, Alibi na míru to za vás vyžehlí a nikdo

se nic nedozví. Bláznivá komedie.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky
Bezplatné zájmové kroužky 2017 – 18

Budou probíhat od října 2017 a jsou ur-
čené pro žáky ZŠ.  Jsou bezplatné, sponzo-
rem je Saar Gummi Czech.

Styling a módní trendy 
Umění správně využívat aktuální módní

trendy k sebeprezentaci, styling, líčení
a profifocení (žáci 8. - 9. tříd).

Modelářský
Zhotovování plastikových modelů leta-

del, lodí a bojové techniky (žáci od 4. - 9.
tříd ZŠ).

Technicko – robotický 
Sestavování mechanických elektrorobo-

tických, funkčních zařízení z komponentů
Merkur (žáci 6. - 9. tříd).

Kurzy pro veřejnost 2017 – 18

Kurz základních uživatelských ICT zna-
lostí a dovedností 

Windows 10, internet Explorer, email,
Word, rozsah 25 h, cena 850 Kč.

Kurz pokročilých uživatelských ICT zna-
lostí a dovedností 

Windows 10, Word, Excel, PowerPoint,
Internet Explorer, zálohování, antiviry, roz-
sah 20 h, cena 700 Kč.

Kurz počítačová grafika 
Úpravy obrázků a fotografií, rozsah 20

h, cena 700 Kč.

Kurz daňové evidence – základy pro
účetnictví a živnostníky 

Účetní doklady, majetek podniku, evi-
dence příjmů a výdajů, rozsah 40 h, cena
1.400 Kč.

Kurz základy účetnictví 
Rozvaha, účtování na rozvahových a vý-

sledkových účtech, uzávěrka, závěrka, roz-
sah 95 h, cena 8.000 Kč

Kurz obchodní korespondence a základů
pracovního práva 

Normalizovaná úprava písemností podle
ČSN 016910, stylistika písemného projevu,
obchodní dopisy, rozsah 20 h, cena 700 Kč

Kurz psaní na klávesnici všemi prsty
Psaní na klávesnici všemi prsty hmato-

vou metodou naslepo, rozsah 30 h, cena
1.000 Kč.



22 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2017

KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko
Zápis do kurzu společenského tance 
pro dospělé 

Taneční kurz pro dospělé začíná 8. října

a zahrnuje celkem 7 nedělních večerních
lekcí, které budou rozděleny na 2 skupiny,
a to skupinu začátečníků a mírně pokroči-
lých. Kurz pro začátečníky je již naplněn.
Zbývají poslední volná místa na kurz pro
mírně až středně pokročilé, který je vhodný
pro absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz
pro začátečníky vícekrát, nebo kteří absol-
vovali kurz pro mírně pokročilé, nebo před
nedávnou dobou taneční kurz pro mládež
a mají zažité základy společenských tanců.
Kurz povedou taneční mistři manželé Po-
znarovi. Taneční kurz bude probíhat v so-
kolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
věnečkem, který se bude konat 19. listo-
padu. Maximální počet párů ve skupině je
omezen na 32, tak neváhejte a přijďte se
přihlásit. Přihlásit se můžete Informačním
centru v Červeném Kostelci, nebo na
www.123vstupenky.cz. Cena kurzovného:
1200 Kč/pár.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně po-

kročilí, pokročilí, úroveň A1 - B2)

Jazykový kurz bude probíhat od září do
května 2018 od pondělí do čtvrtka v kině
Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučo-
vacích hodinách jednou týdně. Informace
u lektora Pavla Fišera na tel.: 775 327 045.
Cena kurzovného je 3 000 Kč / rok. Přihlá-
sit se můžete v průběhu celého kalendář-
ního roku.

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže. Nenáročné cvičení, může se
cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje i pánev.
Kurz vede lektorka paní Poznarová. Cvičení
probíhá v úterý v 19.00 v Grafoklubu, přihlá-
sit se můžete kdykoli během roku.

Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč /
pololetí. Přihlásit se můžete od 1. 7. 2017
v Informačním centru v Červeném Kos-
telci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

Kurz Tai–či
Tai-či má blahodárný vliv na zdraví

i psychiku. Naše cvičení není kontaktní, je
cvičeno jednotlivci. Lektorem kurzu bude
Andrea Škvrnová – Aja. 

Lekce 1 x měsíčně, většinou první ne-
děle v měsíci, pravděpodobně od 10.00 –
13.00 hod., při dostatečném počtu studentů
možno i 2 x měsíčně. Celkem tedy 9 (až 18)
seminářů po 3 hodinách. Zahajovací lekce
proběhne 8. října 2017 v 11.00 v Grafo-
klubu. Cena, či počet lekcí, podléhá počtu
účastníků. Předpokládaná cena celého
kurzu při dostatečném počtu studentů
3.200,- Kč. Pořádá MKS s Laskavým eko-
sofickým společenstvím Mařenčino podvrší
Žampach. Bližší info: f.radvan@les-mp.cz,
tel. 728 201 529, www.les-mp.cz

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

stavuje 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 16:00 v Gra-
foklubu za kinem Luník. Cena na školní rok
2017 / 2018 je 700 Kč. Přihlásit se je možné
v průběhu celého kalendářního roku v In-
formačním centru v Červeném Kostelci.
Více informací o souboru získáte u vedoucí
paní Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky Merian
Pro holky a dívky ve věku 4 – 15 let

z Červeného Kostelce a okolí jsme připra-
vili nový taneční kroužek. Tvoříme novou
skupinu mažoretek MERIAN, které pove-
dou zkušené lektorky Mgr. Jana Morávková
a Ing. Erika Vítová.

Přihlášky a více informací na
merian@centrum.cz, tel. 736285258. Tě-
šíme se na Vás.

Kitty klubík
Od září jsme pro vás otevřeli nový zá-

jmový kroužek pro nejmenší s názvem Kitty
klubík. Jedná se o hudebně anglickou vý-
chovu nejmenších zábavnou formou.
Vhodné pro děti od 3 do 6 let. Kurzovné činí
1 200 Kč / pololetí. Přihlásit se je možné
kdykoli v průběhu kalendářního roku.

Lektorky: Petra Drejslová DiS, Hana
Řezníčková Kukulová DiS. Více informací
na mksck@mksck.cz.

Marydance
Taneční kroužek pro děti

Začíná 10. října 2017 (út, pá) 
Cvičení a tanec pro dospělé jsou dočasně

zrušeny do odvolani (vice info sms, web,
email) děkuji za pochopení. 

Věra Šrůtková
Výroba drátovaných šperků

Sobota 14. 10. 2017 od 10.00 do cca

14.00 hodin

lektorka: Zdeňka Táborská
Kulička z pohanky - kurz šitého korálku,

Dahlia - prstýnek s perlou, zdobení per-
níčků, svícen na čajovou svíčku, skleněný
svícen, drátované dekorace a posledním je
malované sklo.

Cena kurzu je 400,- Kč + 50 až 100 Kč za
pronájem prostor (podle počtu účastníků).

Benefiční výstava Jen tak pro radost
23. – 26. listopadu 2017

Tradiční benefiční výstava bude zahájena
vernisáží 23.11. v 16.00 hodin ve výstavní
síňi MěÚ Červený Kostelec.Tentokrát bude
věnována  onemocnění schizofrenie.

SPORT

TJ Červený Kostelec – oddíl fotbalu
Mgr. Zdenek Kejklíček oslavil
osmdesátiny

Zdenek Kejklíček se narodil 21. srpna

1937. Již jako malý kluk se věnoval

sportu. Tato záliba jej neopustila ani po

vojně, kdy působil jako hokejový bran-

kář. Jeho láskou byla i lehká atletika,

především skok vysoký.

Po ukončení vysokoškolských studií na-

stoupil jako učitel na Základní školu v Trut-
nově.  Po nějaké době přešel učit na víceleté
gymnázium v témže městě, kam dojížděl
celý svůj profesní život. Učil ještě 6 let po
odchodu do důchodu. Vychoval 3 děti, má
7 vnoučat a 2 pravnoučata. Velice rád se vě-
nuje práci na zahradě.

Velkou zásluhu má pan Kejklíček na roz-
voji sportu v Červeném Kostelci. Dlouhá
léta působil nejen ve výboru fotbalu, ale byl
i členem výkonného výboru a ještě nedávno
členem kontrolní komise celé červenokos-
telecké tělovýchovy.

Při přípravě veřejné gratulace při mis-
trovském utkání nám jeho dcera Lenka
řekla, že jako děda i otec je prostě úžasný.
A výbor fotbalu k tomu doplnil, že pan
Kejklíček je úžasný jako člověk, kamarád,
sportovní funkcionář a nadšenec. 

Vážený pane Kejklíčku, srdečné díky za
vaši práci pro sport. Přejeme Vám v dalším
životě hodně štěstí. 
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SPORT

TJ Červený Kostelec – volejbal
Rozpis domácích volejbalových
utkání – říjen 2017:

Volejbalové kurty 
ženy C – okresní přebor I. třídy

4. 10. 2017 od 17 hod. ČK – Sokol Staré
Město-Náchod B

muži B – okresní přebor I. třídy

5. 10. 2017 od 17 hod. ČK – SG Jaroměř

muži D – okresní přebor II. třídy

6. 10. 2017 od 17 hod. ČK – Sokol Staré
Město-Náchod 

Sportovní hala
juniorky – I. liga (dvojzápasy)

21. 10. 2017 od 11 a 15 hod. ČK – Dolní
Újezd

ženy A – II. liga (dvojzápasy)

7. 10. 2017 od 11 a 15 hod. ČK – Bohe-
mians Praha

28. 10. 2017 od 11 a 15 hod. ČK – Vol-
leyball Nymburk

muži A – krajský přebor I. třídy (dvoj-

zápasy)

21. 10. 2017 od 9 a 13 hod. ČK – SKO
Hlinsko

28. 10. 2017 od 9 a 13 hod. ČK – VK
Hronov B

IX. ročník Memoriálu Jariny Zachovské
Volejbalový turnaj žen hrající okresní

přebory I. a II. třídy.
14. 10. 2017 od 8 hod. ve sportovní hale.

Další akce volejbalu v roce 2017:
14. říjen – Memoriál Jariny Zachovské
2. prosince – XI. Volejbalový ples
22. prosince – Volejbalová dlouhá noc

Florbal

Orel po 1. kole AFL sedmý
9. září vstoupili Orelští florbalisté do dal-

šího ročníku AFL Broumov. V prvním kole
nás prověřili tři ze čtyř největších favoritů
soutěže, Buldoci a Savice z Police nad Me-
tují a domácí Nicht Team, které doplnil no-
váček Kanárci ze Skuhrova nad Bělou.
Z velice náročných zápasů nakonec Orel
doslova vydoloval krásných 7 bodů.

Zápasy 1. kola AFL Broumov
Nicht Team - Orel ČK  2:6
(Havel 2, Zakouřil 2, Brejcha, Nývlt)

Orel ČK - Kanárci  5:4
(Havel 2, Zakouřil 2, Pěkný)

Orel ČK - FBC Buldoci  2:7
(Havel, Pěkný)

Savice - Orel ČK  4:3sn
(Havel 2, Zakouřil)

Tabulka AFL Broumov po 1. kole
1. FBT Žďár nad Metují  12b
2. FBC Buldoci  11b
3. Pštrosové  8b
7. Orel Červený Kostelec  7b
15. Florbal Broumov  0b
16. Pohodáři Broumov  0b

Od 2. října zveme vždy v pondělí od 20
hod. do sokolovny všechny, kteří by si
chtěli zahrát florbal jen tak pro radost. 

Nebojte se přijít mezi nás.

Bowling
Bowling bar – turnaj firem a družstev 

Vyhlašuje 14. ročník turnaje firem a druž-
stev. Pokud se mezi vámi najdou čtyři od-
vážlivci, tak přijměte tuto výzvu a přihlaste
svůj tým do 15. října 2017. Čeká na vás přá-
telská atmosféra s hodnotnými cenami.
Bližší informace získáte na facebooku Bow-
ling–bar Červený Kostelec, nebo na tel. 721
406 109. Těšíme se na vás.        Aleš Novák

Šipky
Další sezóna je tu!

V týmu Dart's Brothers došlo o letní pře-
stávce k několika změnám. Tým opouští
Jakub Matha a Jan Hanuš. Druhý jmeno-
vaný se rozhodl naplno věnovat rodině
a svému narozenému synovi. Tým tak
opouští pouze napůl a stává se z něho první
trenér juniorky. Tuto ztrátu se pokusí zalepit
nová posila. Z Hajnic přichází velká šip-
ková naděje Jan Krátký. Ten svoji premiéru
zvládl a svůj první bod v novém týmu do-
kázal získat. Podílel se tak na prvním vítěz-
ství týmu v C lize. Po úvodních oslavách,
ale přišlo prudké zchlazení. Bratrům z Kos-
telce chyběl jediný den k roční neporazitel-
nosti na domácím hřišti. To však překazil
Náchod a tamní Vodníci, kterým se podařilo
využít "smolný" den domácích a série tak
končí na 364 dnech.

Michal Radvanovský, kapitán týmu

Výsledky:

Dřevěnka Broumov B - DB Č. Kostelec
8:10

DB Č. Kostelec - Vodníci z Potoka Ná-
chod 6:12

Adrenalinový závod
Kréťan race a Spartan race

V sobotu 5. srpna 2017 se v Úpici – Radči
běžel již 4. ročník závodu Kréťan race. Kré-
ťan race se inspiruje závodem Spartan race.

Jedna z nejtěžších překážek byl však
vlastní běh v šíleném vedru. Trať vedla
v okolí Úpice a asi kilometrový úsek vedl
samotnou řekou Úpou. Na start se postavilo
celkem na 70 závodníků. Já jsem celkově
skončil na 2. místě.

Dne 19. srpna 2017 proběhl v Litoveli
závod Spartan sprint, jenž se konal v rámci
Evropského šampionátu.

Hlavního závodu se celkově zúčastnilo 
5 100 závodníků. Já jsem celkově skončil
na 63. místě a ve své kategorii jsem si od-
vezl stříbrnou medaily.

Rád bych poděkoval všem jenž mě pod-
porují, zejména však městu Červený Kos-
telec, Fitnes centrum Diblíková a firmám
Mastr a Josi.

Se Spartským pozdravem Aroooo.
Jan Řezníček - Roy
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NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

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

TAXI–KRIZ.CZ NONSTOP 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

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

počítačové desky, katalyzátory.
Otv. doba: po, st, pá 8 – 14.30, út, čt 8 – 16.30, so 8 – 12 hod.
ul. 17. listopadu, Č. K., tel. 491 462 543, www.plistilsberna.cz

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

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

Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942
www.kominictvi-lunak.cz, IČO: 01892142

Výkup starožitností a sběratelských předmětů
Vykupuji obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky, 

fotoaparáty, housle, pivní lahve, hračky do r. 1960, knihy, 
pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán

a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově.
Volejte, pište SMS – platí stále!!! Tel.: 605254511

Pronajmu nebytové prostory s výlohou – 53 m2

Červený Kostelec, Sokolská ul.
Vhodné pro obchod, kancelář. Tel. 721 949 453

TRUHLÁŘSTVÍ PAVEL MARŠÍK
Výroba oken, dveří, schodů, obložení, kuch. linek, mont. práce.
www.truhlarstvi-marsik.webnode.cz. Č. K., tel. 606 220 433

LPG Servis kancelář Devět Křížů 135, Č.Kostelec
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáž, údržba.
Autoelektrika, emise, příprava na STK, tažná zařízení.

Tel. 608 973 214, www.lpg-servis.eu

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

různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební 
(sváteční) koláčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, 

zdobené marcipánem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého
papíru, modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení. 

(Dle přání zákazníka a možností.) Nově zaveden prodej kávy 
Machiavelli a Lavazza, výběr z ovocných čajů.

Jsme tu pro vás po – pá 5.30 – 17.30 hod., so 6.30 – 10.30 hod.
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

SVATEBNÍ SALON EVA KUDEROVÁ
Žernov 46, tel. 604 796 217, www.svatebni-salon-zernov.cz

Je nutné se předem objednat.

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

TAUCHMANN – vnitrostátní a mezinárodní doprava
Letní slevy! Prodej písků, štěrků, drtí  za výhodné ceny 

s dopravou i pro maloodběratele. 
Směs do chladičů a ostřikovačů. Motorové oleje Repsol. 

Prodej cementu a vápna. 
Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.

Provozní doba: Po-pá 7–16 hod. Tel./fax 491 465 145, 
GSM 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

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

ŘEZNICTVÍ ROMAN KRESSKA

Čerstvé maso a uzeniny pouze od českých výrobců 
a regionálních dodavatelů. Chlazené české kuřecí a krůtí maso. 

Nově u nás můžete platit i platební kartou.

STÍNÍCÍ TECHNIKA Křeček
Kompletní dodávka a montáž stínící techniky+sítě proti hmyzu.

Žaluzie, roletky, plisé a další do všech druhů oken a dveří.
Vnitřní i venkovní varianty. Zaměření a nabídka ZDARMA.
www.StiniciTechnikaKrecek.cz nebo volejte 776 552 084

ZD Žernov - AGROPRODEJNA Lhota za Č. K. (u kravína)
nabízí brambory Adéla k uskladnění,

dále hřbitovní svíčky, kahánky, květiny, lampový olej, korpusy.
Otevřeno po - pá 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, tel. 491 465 986

KADEŘNICTVÍ Darina Ondrušíková
Dámské, pánské, dětské, sváteční a trendy účesy.

Vlasové poradenství, přírodní kosmetika a barvy zn. Davines.
Krátký termín objednání. Tel. 608 429 191

KADEŘNICTVÍ Marcela Škodová
Dámské, pánské, dětské.

Olešnice 26, u Č.Kostelce, tel. 775998474

KADEŘNICKÉ služby od 2. října 2017
Pánské, dámské, dětské bez objednání.

Adéla Kunešová, Červený Kostelec, Sokolská 4

KNIHAŘSKÉ práce O. Linhart
Havlíčkova 656, Červený Kostelec

Tel.: 728 772 635, 602 177 185

PŘIVÝDĚLEK – www.primavydelek.cz

REKLAMA

www.svatebni-salon-zernov.cz
www.plistilsberna.cz
www.kontejnery-dudek.cz
www.nabytek-penta.cz


Více fotografií na www.ckzije.cz.

4. září prostory okolo základních škol opět ožily. Školáky při příchodu vítal hudbou a zpěvem Jaroslav Kubeček.

Na školáky pasoval prvňáčky ředitel školy Jiří Oleják. Foto: Jiří Mach

Jana Zwikirschová: Barevné kouzlo přírody

Červený Kostelec 100× jinak

Dana Hofmanová: Kostelec z jiné strany

Ve třech třídách zasedli do lavic také prvňáčci, pro které to byl nový životní zlom. Vše museli důkladně prozkoumat.



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Jiří Mach, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Jiří Mach.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku
odpovídá za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Za změny v programech odpovídají 
pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 724 757 429, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na listopad je stanovena na 15. října! Příští číslo vyjde 1. listopadu.

QR kód:

Titulní strana: Kemp u rybníku Brodský ožije o víkendu od 20. do 22. října psím štěkotem. Bude se zde konat 22. ročník 

závodů psích spřežení. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Poslední prázdninový den byl v parku A. B. Svojsíka věnován dětem. Své aktivity zde představily spolky 

působící ve městě. Bylo možné také hlasovat, jak by se park nechal ještě více využívat.  Foto: Jiří Mach
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