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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V pondělí 20. listopadu si více jak čtyřicítka bezpříspěvkových dárců krve přišla převzít medaile prof. MUDr. Jana Jánského. 

Za více jak osmdesát odběrů si pět dárců krve převzalo Zlatý kříž III. třídy. Foto: Jiří Mach

Ve čtvrtek 23. listopadu byla ve výstavní síni MěÚ zahájena tradiční benefiční výstava „Jen tak pro radost“.

V letošním roce byla věnována tématu jakým je onemocnění schizofrenie. Foto: Richard Bergmann
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Slovo starosty města

V pátek 1. prosince 2017 bude zahá-
jen příjem žádostí o dotace z Dotačního
programu města pro rok 2018. Více viz.
www.cervenykostelec.cz, kategorie –
Významné dokumenty.

DOTAČNÍ 
PROGRAM MĚSTA

O Z N Á M E N Í
VODA ČERVENÝ KOSTELEC s.r.o. oznamuje, že od 1. ledna 2018 je upravena

cena vodného a stočného pro odběratele na území města Červeného Kostelce. 

Cena vodného je 26,95 Kč/m3 bez DPH, vč. 15%DPH 31,00 Kč/m3,

cena stočného je, 30,44 Kč/m3 bez DPH, vč. 15%DPH 35,00 Kč/m3. 

Kalkulace vodného a stočného vychází ze schváleného plánu hospodaření (nákladů
a příjmů) s.r.o. Voda Červený Kostelec, v němž je počítáno s výší běžných provozních
nákladů vč. potřeb plánované obnovy a rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních řadů.
Kalkulace odpovídá podmínkám, které nám byly stanoveny s přidělenou dotací na vy-
budování kanalizací v Olešnici a Bohdašíně.

Cena byla schválena Radou města jako valnou hromadou 13. listopadu 2017, 
usnesením R-2017/22/23.

V sobotu 28. října 2017 při slavnosti
české státnosti udělil prezident Miloš Zeman
ve Vladislavském sále na Pražském hradě
státní vyznamenání 39 osobnostem. Mezi
vyznamenanými medailí Za zásluhy o stát
byl na návrh České biskupské konference
vyznamenán též ředitel Oblastní charity Čer-
vený Kostelec Ing. Miroslav Wajsar. Vyzna-
menání obdržel za přínos v oblasti řízení
a poskytování hospicové péče. 

Dlouholetá systematická práce Ing. Waj-
sara je velkým přínosem v oblasti sociálních
služeb v Královéhradeckém kraji, ale i v celé
ČR. Je hnací silou rozvoje nejen hospicové
péče, ale i dalších zdravotně sociálních slu-
žeb. V průběhu 25 let bylo v rámci Oblastní
charity Červený Kostelec vybudováno devět
středisek s řadou služeb a je zde zaměstnáno
přes 200 zaměstnanců. Prostřednictvím
vzdělávacích seminářů pro poskytovatele so-
ciálních a zdravotních služeb (v roce 2016 se
zde školilo 550 pracovníků) sdílí Oblastní
charita Červený Kostelec, kromě jiného, také
dlouholeté zkušenosti ze své praxe. Nejstar-
ším střediskem je Hospic Anežky České,
který poskytuje odbornou, ale i čistě lidskou
péči těžce nemocným a umírajícím, ročně se
jedná průměrně o 400 pacientů, za 22 let to
je již 8 500 nemocných. Od roku 2010 slouží
též mobilní hospic Anežky České (ročně po-
slouží přibližně 100 pacientům) a ambulance
paliativní medicíny a léčby bolesti (ročně
okolo 250 pacientů). Největším střediskem
je Domov sv. Josefa pro nemocné s roztrou-
šenou mozkomíšní sklerózou, zatím stále je-
diným zařízením svého typu v ČR.
V souvislosti s udělením státního vyzname-
nání ředitel Oblastní charity uvedl: „Jsem si
vědom, že dobré dílo není nikdy výsledkem
jednotlivce. Vážím si spolupráce všech za-
městnanců Oblastní charity Červený Koste-
lec a děkuji za jejich práci.“

Oblastní charita Červený Kostelec

Ředitele oblastní
charity vyznamenal
prezident ČR

Foto: archiv OCHCK

Vážení spoluobčané,
dříve než vám popřeji hezký předvá-

noční čas, dovolte mi, abych vás informoval
o novém složení městské rady. 

Jak jste již byli informováni, 18.10. 2017
tři členové rady podali rezignaci na členství
v Radě města Červený Kostelec, a to paní
Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová
a Mgr. Štěpán Nosek. Na základě této sku-
tečnosti jsem svolal na 2. listopad 2017 jed-
nání zastupitelstva města Červený Kostelec,
abychom zvolili nové členy rady.  

2. listopadu 2017 řádně proběhlo veřejné
jednání Zastupitelstva města Červený Kos-
telec a byli zvoleni tři noví radní:

pan Lukáš Laštovička DiS. (Spoluob-
čané), pan Tomáš Rýdl (Spoluobčané) a pan
Petr Nejman (SNK pro rozvoj města).

Členy rady nadále zůstávají Ing. Milan
Hrstka (Spoluobčané) a Ing. Roman Kejzlar
(SNK pro rozvoj města).

Nově zvoleným radním gratuluji ke zvo-
lení a věřím, že budeme úspěšně pokračovat
v započaté práci. 

Odstupujícím radním i celé radě, zastu-
pitelstvu, komisím rady a úřadu děkuji za
odvedenou dosavadní práci v tomto voleb-
ním období. Samozřejmě je stále co zlepšo-

vat a stále se všichni máme co učit, ale to je
v životě i v každé práci běžné a musíme býti
v tomto směru aktivní.

Začátkem prosince, a to 7. 12., nás čeká
jednání městského zastupitelstva s hlavním
bodem programu, kterým bude schválení
rozpočtu na příští rok. Rozpočet jsme sesta-
vovali s výhledem na rozsáhlé investiční
akce, které naše město čekají v letech 2019
až 2021 (rekonstrukce ulice Jiráskova, So-
kolská, Letná, prostor mezi školami, fotba-
lové zázemí aj.). Přesto i v příštím roce
navržený rozpočet počítá s celou řadou in-
vestičních akcí jak v realizacích, tak v pro-
jektových přípravách. Také jsme posílili
oblast oprav městského majetku. Budeme
opravovat komunikace, chodníky, byty i bu-
dovy, jako například dům na náměstí č.p. 29
(železářství Melichar). O konkrétních ak-
cích si vás dovolím informovat v lednovém
čísle zpravodaje.

Závěrem tohoto úvodníku mi dovolte,
abych vám všem popřál hezké prožití ad-
ventu, mnoho příjemných a klidných chvil,
radostná setkávání a shledání, kupu rodinné
pohody a klidu v každém z vás, ale i ve
vašem okolí. Prožijte vánoční čas dle vašich
představ a vykročme do roku s číslem 18 na
konci pozitivně a s očekáváním dobrého.

S úctou 
Rostislav Petrák
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Slovo místostarosty města

Informace o zřízení výborů 
a komisí

Na počátku tohoto volebního období
jsem vás informoval o zřízení výborů a ko-
misí, které budou pomáhat zastupitelstvu
a radě města při rozhodování ve specific-
kých oblastech, které souvisí s chodem
města. Výbory jsou povinně ustanovené za-
stupitelstvem a jsou to výbor finanční
a výbor kontrolní. Finanční výbor se zabývá
hospodařením města, vyjadřuje se k pří-
pravě nového rozpočtu a sleduje dodržování
rozpočtu stávajícího. Kontrolní výbor se za-
bývá plněním usnesení vydaných zastupi-
telstvem a radou města. Tyto výbory se
scházejí dle potřeby a řeší úkoly, které vy-
cházejí z potřeb  zastupitelstva. Proto se
v letošním roce sešel výbor finanční třikrát
a kontrolní výbor šestkrát .

Komise nejsou zřizovany povinně. O je-
jich počtu a zaměření rozhoduje rada města.
V současné době jich je v Červeném Kos-
telci zřízeno jedenáct. Jedná se o komisi so-
ciální, kulturní, školskou, sportovní,
dopravní, bytovou, majetkovou, komisi ar-
chitektonickou, životního prostředí, komisi
výstavby a tzv. SPOZ (sbor pro občanské
záležitosti). Jen pro zajímavost uvedu ně-
kolik čísel, která vypovídají o činnosti ně-
kterých z nich. Kupříkladu SPOZ v roce
2017 připravil 6x vítání občánků, na kte-
rých přivítal 66 dětí (ne všichni rodiče při-
jmou pozvání), 19 svatebních obřadů, dále
8 zlatých, 1 diamantovou a 3 kamenné
svatby. Komise životního prostředí jednala
o osudu 18 stromů na pozemcích města a to
nehovořím o komplexním řešení dřevin ve
Smetanových sadech, v Lipkách, na návsích
ve Stolíně a na Bohdašíně atd. Komise ma-
jetková a komise výstavby se zabývaly 20
pozemky, u kterých docházelo ke koupi do
majetku města, prodeji z majetku města,
případně k jejich směně. Na doporučení do-
pravní komise bylo přijato 41 usnesení, ve-

doucích ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu.

To byl jen zlomek práce výborů a ko-
misí. Rád bych poděkoval všem členům
a popřál jim hodně sil při jednáních v roce
2018. Právě oni bývají často impulsem k ře-
šení problémů souvisejících s naším každo-
denním životem.

Změna jízdních řádů
Dne 11. 12. 2017 dojde k pravidelné

změně jízdních řádů. Bude se jednat o jízdní
řády jak pro autobusovou, tak i pro vlakovou
dopravu. Od 8. 12. 2017 bude na autobuso-
vém nádraží vyvěšen ke stávajícímu jízd-
nímu řádu i nový souhrnný jízdní řád. Ten
bude platit od pondělí 11. 12. 2017. V těchto
dnech bude docházet i k výměně jízdních
řádů na jednotlivých stáních na autobusovém
nádraží. Výměnu jízdních řádů na autobuso-
vých zastávkách mimo autobusové nádraží
budou zajišťovat dopravci. Z důvodu častých
změn v průběhu roku vás upozorňujeme na
webové stránky krajského úřadu v sekci do-
prava – dopravní obslužnost  , kde se dozvíte
nejen časy odjezdů a příjezdů vlaků a auto-
busů, ale i informace
o aktuálních změnách
v místní hromadné do-
pravě. Zároveň upozor-
ňujeme, že s platností od
10. 12. 2017 bude ranní
spoj linky 640349 Čer-
vený Kostelec – Kvasiny
prodloužen do Rychnova
nad Kněžnou (příjezd do
Rychnova nad Kněžnou
v 5.40)

Zimní sporty nás
snad potěší

Dle některých meteo-
rologických předpovědí
by zima měla být štědrá

na sníh i mráz. To jistě některé z nás moc
nepotěší, ale zároveň tato informace vy-
kouzlí u dalších z nás úsměv na tváři. Jedná
se především o mladší či zimního sportu
chtivé obyvatele.  Nutno říci, že zima 2016
- 2017 byla pro bruslaře a běžkaře přívětivá.
Díky dobrovolníkům jsme měli možnost
prohánět se na bruslích po ledových plo-
chách na Koubovce, na volejbalových kur-
tech, v Olešnici u sokolovny a ....  I přes
četné problémy se podařilo ledové plochy
udržet v provozu dlouho a přispět tak k zim-
nímu vyžití převážně dětí. Druhý pro Čer-
venokostelečany snadno dostupný zimní
sport, je „běžkové lyžování“. Díky společ-
nosti Branka, která zajišťovala tvorbu
a údržbu běžeckých stop, byly stopy do-
stupné už z našeho katastru a vedly dále
přes Rtyni v Podkrkonoší až do Malých
Svatoňovic a po okolí celého hřebene Je-
střebích hor. Stroje, které se starají o úpravu
tratí, najezdily celkem 550 kilometrů. Takto
bohaté vyžití bychom si jistě přáli i letos.
Bude to ale záležet opět jen a jen na počasí
a také na dobrovolnících, jejichž pomoc je
v tomto ohledu nenahraditelná. Pravděpo-
dobně bez ohledu na výši sněhové po-
krývky začnou v posledním prosincovém
týdnu jezdit skibusy na Odolov a do Kar-
lova. Aktuální informace naleznete na
www.ski.kladskepomezi.cz. Tyto skibusy
jsou provozovány prostřednictvím společ-
nosti Branka. Na novou sezonu 2017 - 2018
se chystá další zkvalitnění služeb. Na we-
bových stránkách www.bilestopy.cz, budou
uváděny aktuální informace o úpravě
a stavu tratí.  A to díky technice, která bude
provádět údržbu stop. Ta je vybavena navi-
gací GPS přenášející automaticky infor-
mace o tratích. Celý tento projekt je
realizován za  podpory Královéhradeckého
kraje a Svazku obcí Jestřebí hory.

Richard Bergmann

Foto 2x Richard Bergmann
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Rezignace na členství v Radě
města Červený Kostelec

K 18. říjnu 2017 jsme rezignovali na

členství v radě města z toho důvodu, že

aktuální situace v městských struktu-

rách, v radě a zastupitelstvu neumož-

ňuje, abychom dosáhli změn a cílů, které

jsme si pro práci radních předsevzali.

Zdařil se dobrý volební výsledek nezá-
vislých seskupení a podařilo se sestavit koa-
lici, která, jak se zdálo, měla vůli k prosazení
změn. Do rady jsme vstupovali s úmyslem,
že se budeme poctivě snažit změnit mnohé
v dosavadním fungování města a Městského
úřadu v Červeném Kostelci a budeme pokra-
čovat v dobrých započatých projektech. Sna-
žili jsme se inspirovat v jiných, v tomto
ohledu úspěšných městech.

Podařila se veřejná diskuze, ze které
čerpal projekt prostranství mezi školami;
veřejnost se vyjadřovala k využití Svojsí-
kova parku; komise architektury, urbanismu
a rozvoje města např. jednoduchým způso-
bem zapojila veřejnost do úvah o zanedba-
ném „parku“ u autobusového nádraží. Tyto
a jiné akce potvrdily zájem občanů města
o veřejné dění. Tento potenciál je však třeba
efektivně a hlavně v dohledné době využít!
Ukazuje se, že k tomu není jasná vůle.

Prosazovali jsme spolu s některými ko-
legy, aby se město otevřelo veřejným sou-
těžím a výběrům, které, tam kde je to
možné, nesledují jen cenu, ale také kvalitu.
Jsme přesvědčeni, že naše město si zaslouží
to nejlepší.

Dále jsme podpořili výstavbu a plány na
rekonstrukci sportovních zázemí.

Přispěli jsme k tomu, že město má ko-
nečně přehledný grantový program, který
motivuje aktivitu spolků a obyvatel města.

Podpořili jsme nové projekty městské
parkové zeleně. Příkladem je projekt Zahrady
Boženy Němcové, který měl modelově uká-
zat, že i malé a nenákladné zásahy mohou
oživit zanedbaná místa ve městě. Stačí jen
trocha energie, důslednosti a dobré vůle.

Ta se v poslední době z městských struk-
tur a městské rady kamsi vytratila. Ne-

umíme pracovat v prostředí, kde nefunguje
otevřená komunikace a integrita rady je na-
rušována zevnitř, ať už rezistencí části měst-
ského aparátu, či stále zjevnější příchylností
některých členů vedení města k udržování
statu quo. Nelze dost dobře pracovat v pro-
středí, ze kterého se ztratily jasná orientace
směrem k modernímu, otevřenému, sebevě-
domému městu a společný cíl.

Nerozumíme tomu, proč se dobrý, řádně
schválený pilotní projekt – prostranství
mezi školami – stává kvůli neochotě rad-
nice o něm průběžně informovat veřejnost
(na tento fakt jsme soustavně upozorňovali)
a účinně ho hájit v zastupitelstvu, obětí dez-
informací a prvoplánových útoků některých
zastupitelů-přátel starých řešení. Ti podle
všeho hledají záminky, aby mohli projekt
potopit. Nejde nám o neposkytování pro-
storu jiným názorům. Naopak. Demagogii
lze však čelit pouze jasným slovem; věci se
neprosazují samy. Zdravý rozum o sobě
musí dát vědět.

Pojetí městského architekta jako inicia-
tivního a komunikativního organizátora ar-
chitektonického dění v obci zavedla do
praxe již mnohá úspěšná města v ČR. Proto
jsme spolu s komisí architektury napsali
koncepci fungování MA, kterou schválila
rada, v souladu s jasným doporučením
České komory architektů, které je stávající
MA členem, a na základě konzultací s od-
borníky jsme navrhovali opatření zamezu-

jící střetu zájmů atp.
Nerozumíme tomu, že se naše snaha

o zavedení standardních podmínek v této
otázce stává ze strany některých zastupitelů
předmětem obviňování z osobních motivací
a vzbuzuje odpor městských struktur. Stejná
koncepční opatření, která jsme navrhovali,
zavedla zcela přirozeně města, jejichž před-
stavitelé pochopili, že jasná pravidla a dů-
věryhodnost jsou pro bezproblémový
výkon MA klíčové. Naše argumentace tý-
kající se MA byla vždy věcná a byla vedena
výhradně snahou, aby se tato služba stala
pro město efektivní. Na věcnou kritiku se
reaguje fabulacemi o spiknutí apod. Takový
způsob komunikace dobře známe z minu-
losti a byl jedním z důvodů, proč jsme šli
do voleb – abychom to změnili. Ač se této
problematice budeme i nadále aktivně vě-
novat, nehodláme už v takovém prostředí
za aktuální stav přebírat zodpovědnost jako
radní města.

Došli jsme k přesvědčení, že pokud naše
názory nesdílíme s uvolněným vedením
města, které má politiku rady na úřadě za-
vádět do praxe, je demotivující neustále na-
rážet do zdi nepochopení. Postupovat silou
by nebylo produktivní. Ve chvíli, kdy je
jasné, že nelze prosadit to, co jsme si před-
sevzali, a kdy není šance na to udržet orien-
taci směrem k otevřenému městu už z toho
důvodu, že koaliční projekt dobře nefun-
guje a ve stávajícím zastupitelstvu města
zjevně není pro takové směřování dosta-
tečná podpora, nelze pokračovat.

Děkujeme za důvěru zastupitelům, kteří
nás volili. Udělali jsme, co bylo v našich si-
lách. Nemáme ale nejmenší pochybnost
o tom, že Červený Kostelec jednou čekají
příhodnější podmínky. Budeme na tom pra-
covat jako zastupitelé.

V Červeném Kostelci dne 20. 10. 2017
Mgr. Štěpán Nosek (nezávislé sdružení

„Kostelec pro lidi“)
Marcela Kollertová (nezávislé sdružení

„Kostelec pro lidi“)
Michaela Cinková (nezávislé sdružení

„Spoluobčané“)

Salonek restaurace Divadlo byl v pondělí
20. listopadu svědkem slavnostní chvíle,
když si více jak čtyřicítka bezpříspěvko-
vých dárců krve přišla převzít medaile prof.
MUDr. Jana Jánského.

Z rukou Lenky Zelené a Jaroslavy
Vlčkové, zástupců Českého červeného
kříže, místostarosty Richarda Bergmanna
a paní Marcely Kollertové si za deset od-

běrů převzalo sedmnáct dárců bronzovou
medaili a za dvacet odběrů bylo stříbrnou
medailí odměněno patnáct dobrovolných
dárců. Čtyřicet odběrů krve absolvovalo
sedm dárců, ti obdrželi zlatou medaili. Mezi
oceněnými bylo i šest těch, kteří darovali
krev více než osmdesátkrát. Ti obdrželi
zlatý kříž III. třídy.

Slavnostní akt zpestřili krátkým hudeb-

ním programem žáci ZUŠ v Červeném
Kostelci.

Všem dárcům bylo též poděkováno za
všechny absolvované dobrovolné odběry
krve s prosbou, aby v této činnosti nadále
pokračovali a pomohli tak zachránit životy
těm, kteří tuto vzácnou tekutinu nutně po-
třebují.

jim

Neváhají pomoci vlastní krví. Třeba i osmdesátkrát

Vysvětlení důvodu odstoupení tří členů z městské rady
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Vyjádření k práci v městské radě
a rekapitulace dosavadní práce
v investicích a rozsáhlejších
opravách   

Dovoluji si připojit krátký komentář
k práci v městské radě. Každý radní, či
zastupitel měl, má a bude mít dostatečný
prostor k předkládání návrhů, příspěvků
do diskuse a argumentaci k projednáva-
ným bodům a budu to tak dělat i nadále,
i když je mi to občas vyčítáno. V drtivé
většině projednávaných bodů na městské
radě panovala shoda, přednostně jsme
hledali koncensus, a pokud koncensus
nebyl nalezen, hledali jsme kompromisní
řešení. Pokud jsme kompromis nenašli,
rozhodoval nadpoloviční počet hlasů, což
se dělo velmi zřídka. Úkoly z městské
rady jsou zařazovány do softwaru TED
(od roku 2016), kde jsou evidovány, ná-
sledně plněny a kontrolovány.

Mým aktuálním úkolem je stabilizovat

situaci. Bylo zajištěno řádné zvolení členů

městské rady, což je v této době, kdy při-

pravujeme rozpočet města pro rok 2018, to

nejdůležitější. Na prvním místě je, aby byl

zachován řádný chod města a nebylo naru-

šeno pracovní tempo rozvoje města.

Odstupujícím radním i celé radě, zastu-

pitelstvu, komisím rady a úřadu děkuji za

odvedenou dosavadní práci v tomto voleb-

ním období. Samozřejmě je stále co zlepšo-

vat a stále se všichni máme co učit, ale to je

v životě i v každé práci běžné a musíme býti

v tomto směru aktivní. 

Rád bych touto cestou poděkoval pra-

covníkům odboru rozvoje města a majetko-

vému odboru za odvedenou (nelehkou

a odpovědnou) práci.

Co vše se v tomto volebním období po-

dařilo (dle mého názoru je toho hodně):

1) Systémové změny:
- majetkové sjednocení sportovišť (spor-

toviště vlastněná TJ byla darována městu),

aby mohlo město investovat do tohoto již

svého majetku a vytvářelo tak vhodné pod-

mínky a stabilitu sportovní činnosti a hlavně

sportovní výchovy dětí a mládeže,

- vytvoření dotačního programu města
pro podporu veřejně prospěšných aktivit

motivačně nastavený směrem k reprezen-

taci města, k práci s dětmi a mládeží. Do-

tační program podporuje celoroční činnost

spolků a pořádání veřejně prospěšných akcí

a projektů, 

- dokončení a schválení územního
plánu – jedná se o základní dokument roz-

voje našeho města v území. Tento nový do-

kument vytváří dostatečný prostor pro

bydlení (872 200 m2) i pro podnikání a roz-

voj průmyslu (315 900 m2) atd.

- vytváření účelových finančních re-
zerv pro obnovu a rozvoj vodovodů a ka-

nalizací, aby byly systémově vytvářeny

rezervy pro tuto základní oblast.

Reakce starosty města k dopisu radních

2) Investiční akce a rozsáhlejší opravy (realizované):

Rostislav Petrák, starosta 



5ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2017

RADNICE INFORMUJE

Senior taxi
Děkujeme všem těm, kteří si udělali

čas, vyplnili dotazník ze zářijového čísla
zpravodaje a odevzdali ho na městský
úřad. Díky nim jsme mohli konstatovat,
že zájem o připravovanou službu senior
taxi je a podařilo se upravit a dořešit ně-
které nejasnosti.

V současné době jednáme s dopravcem,
oblastní charitou, která pro nás bude tuto
službu vykonávat. Protože se však v této zá-
ležitosti řeší otázka sloučení sociálních slu-
žeb a přepravy osob, museli jsme problém
konzultovat s Krajským úřadem v Hradci
Králové. Z tohoto důvodu se nám start
služby posunul. Věříme však, že od nového
roku 2018 bude zahájena.

V následujícím uvádíme přehled věcí,
které jsme přidali nebo upravili.

Vzhledem k tomu, že o službu projevila
zájem skupina zdravotně postižených oby-
vatel města, bylo rozhodnuto, že okruh pře-
pravovaných osob se rozšíří o držitele

průkazek  ZTP nebo ZTP/P, u kterých se ne-
bude zkoumat věk. Doprovod občana s prů-
kazkou ZTP/P bude přepravován zdarma.
Pokud však bude vyžadovat doprovod
i občan bez této průkazky, bude doprováze-
jící hradit částku 20,- Kč.

Bude-li přepravovaná osoba žádat čekání
přepravce, než obstará potřebné věci, bude
hradit 10,-Kč za každou započatou čtvrtho-
dinu čekání.

Seznam cílů uvedených v dotazníku
bude rozšířen o pedikúru. Doprava však
bude probíhat pouze po území obce Čer-
vený Kostelec včetně Stolína, Mstětína,
Olešnice a Lhoty. Nebude možné si ji však
objednat např. na odvoz k lékaři do Ná-
choda.

Podle požadavků uvedených v dotazní-
cích, bude zpočátku senior taxi provozo-
váno v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Pokud
se ukáže, že jsou žádány i další dny v týdnu,
může se provoz upravit. Vše však závisí na

možnostech dopravce, který bude odvoz
realizovat.

U poslední zkoumané otázky, kolikrát za
měsíc bude služba požadována, bylo ur-
čeno, že maximální počet jízd v měsíci
bude 5. Není rozhodující, zda bude tento
počet vyčerpán v průběhu jednoho týdne
nebo zda bude rozložen na celý měsíc. Ne-
vyčerpané jízdy se však nepřevádějí do dal-
šího období.

Častou otázkou zájemců o službu bylo,
zda bude jízda zpět považována za novou
objednávku a jak se bude provádět. Jízda
zpět nebude novou jízdou (nebude se jednat
o novou objednávku) a bude probíhat tak,
že dotyčný po ukončení vyšetření nebo ná-
kupu oznámí mobilním telefonem řidiči při-
pravenost ke zpáteční cestě a vyčká jeho
příjezdu. V případě, že přepravovaná osoba
nebude vlastnit mobilní telefon, čas nástupu
zpáteční cesty se stanoví odhadem.

Ing. Michal Tošovský, sociální odbor MěÚ

Občané Červeného Kostelce navrhovali nové pojmenování
studánky v Občině, která je vedená jako bezejmenná

ČERVENÝ KOSTELEC
Níže uvedené subjekty čerpaly v roce 2017 podporu z Dotačního programu města Červený Kostelec

akce

1.
2. 1 den
3. 1 den
4. Mushers Klub Metuje z.s. 2 dny 2
5. 1 den
6. 1 den
7. Bergmann Michal 1 den
8. 1 den
9. 3x 1 den

10. 1 den
11. 1 den
12. 14
13. 7

14. Publikace "Byli u toho"
15.
16. 6
17. 4
18. 10
19. 3 dny 2
20. 3 dny 2
21. 2
22. 1
23. 1

.24. Beach aktivity

do 18 let/nad 18 do 18 let/nad 18
1. 71 71
2. 28 36 20 5
3. 1 1
4. 34 34
5. 109 115
6. 176
7. 39 80 17 5
8. 30 80 15
9. 1 1

10. 6 6
11. 313 356 221 199
12. 17 17
13. 14 33 14 24
14. 18 60
15. 20 38 20 12
16. 119 140
17. 33 24 33 24
18. 14 14 14 14
19. 41 120
20. 9 12 12
21. 19 3
22. 4 30 4 26

Podklady poskytl finanční odbor města Červený Kostelec

Při cestě z Červeného Kostelce směrem
k rybníku Brodský, když procházíte lesí-
kem Občina, narazíte na hezké místo se
studánkou, kde celoročně vyvěrá prame-
nitá voda. 

Tato studánka je v evidenci vodních zdrojů
vedena jako „studánka beze jména“. Na zá-
kladě toho byla v předešlých zpravodajích
zveřejněna výzva, kde měli možnost občané

města navrhnout, jaké by bylo příhodné po-
jmenování tohoto vodního zdroje.

V posledním letošním vydání zpravodaje
přinášíme, jak jsme slíbili, návrhy poskytnuté
do uzávěrky zpravodaje občany. 

Návrhy přišly od dvanácti osob. Nejčas-
těji, a to 5x, se objevil název Občinka a 3x
Kafkova studánka. Zajímavý návrh poslal
Tomáš Kábrt, který by studánku pojmenoval

U Dvanácti měsíčků, prý podle kamenů
okolo studánky. Vlasta Hrnková navrhla po-
jmenování Kamínek a Miloš Rudolf zase
prostě Studánka či Naše studánka. Jitka
Vlková navrhla názvy Liduška, Liběnka,
Adélka nebo Violka. Anna Rusová vymyslela
názvy Viktorčina studánka, Barunčina stu-
dánka či Kostelecká studánka. 

pokračování na str. 6
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na prosinec 2017

Po    13–16 hod.

Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

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

Upozorňujeme, že od listopadu
2017 do dubna 2018 platí „zimní“
zkrácená provozní doba.

V pondělí 25., ve středu 27. pro-
since 2017 a v pondělí 1. ledna
2018 bude sběrný dvůr uzavřen.

Město Červený Koste-
lec provozuje sběrný dvůr
odpadů pro odkládání
a shromažďování komu-
nálních a dalších odpadů
od svých občanů. Děku-
jeme, že jej využíváte.

Základní informace o sběr-
ném dvoře odpadů je možné
zjistit na internetových strán-
kách města nebo u obsluhy
sběrného dvora.

Seznam všech sbíraných
odpadů je zveřejněn na tabuli
na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. Upozor-
ňujeme, abyste do sběrného
dvora nepřinášeli nebo nepři-
váželi odpad, který do sběr-
ného dvora nepatří.

Koncem října 2017 byl
ve sběrném dvoře odpadů
rozšířen kamerový systém
ke zvýšení bezpečnosti. 

Toto je financováno z fi-

nanční odměny, kterou
město nárokuje od společ-
nosti ELEKTROWIN a. s.
v rámci jejich motivačního
programu pro obce zapojené
do systému zpětného odběru
elektrozařízení na základě
splnění stanovených kritérií
spočívající převážně v dosa-
žené určité výtěžnosti ve
sběru elektrozařízení. Děku-
jeme za použitá elektrozaří-
zení, která do sběrného
dvora předáváte. Není jich
malé množství.

O tom o jaký odpad se
jedná a zda bude přijatý do
sběrného dvora, rozhoduje
vždy obsluha dvora. Příjem
odpadů se řídí provozním
řádem dvora. Nedostateč-
ným vytříděním odpadů
vznikají městu další prob-
lémy jako je např. až odmít-
nutí převzetí těchto odpadů

obchodními partnery, kteří
podnikají v odpadovém
hospodářství, se kterými
město spolupracuje. Zby-
tečně dochází i ke zvyšo-
vání nákladů na provoz. 

Sběrný dvůr slouží jen
občanům města Červený
Kostelec. Není určen podni-
katelům a právnickým oso-
bám. Na vybudování dvora
odpadů byla poskytnuta
podpora z Operačního pro-
gramu Životní prostředí
Fondů Evropské unie.

Při příchodu do sběrného
dvora vyčkejte, než se vám
začne věnovat obsluha. Je
nutné prokázat svou totož-
nost dokladem. Každý
odpad musí být nejdříve zvá-
žen. Při předávání odpadů je
nutné dodržet pokyny ob-
sluhy sběrného dvora.

Štěpán Křeček

Svoz popelnic a provozní doba sběrného dvora odpadů o Vánocích a ke konci roku 2017

dokončení ze str. 5
Eva Cicáková zapátrala v historii a na-

vrhala studánku pojmenovat Hadí studánka.
Ne prý proto, že by tam byl zvýšený výskyt
hadů či jiných plazů, ale proto, že v těchto
místech došlo dle známé kostelecké pověsti
k souboji / 4. 11. 1864 / kosteleckých občanů
s ohromnou „hadí příšerou“.                                                                                                     

„Místo u studánky mně také slouží k se-
známení mých přátel, kteří zavítají do našeho
městečka, s touto pověstí. Jen doplňuji, že ta
„hadí příšera“ žila opravdu u této studánky,“
vysvětlila Cicáková. Jako druhý návrh si
myslí, že by se mohlo pojmenování zachovat,
tak jak jsou místní zvyklí, a to V Občině. 

Nezapomněla ani na pana Kafku a Prouzu,
kteří se okolo roku 1969 zasloužili o sou-

časný vzhled a upravili okolí kameny dove-
zenými od řeky Úpy.

Toto potvrdil také Jaroslav Přibyl z Kou-
bovky a dodal: „Pan Kafka už v šedesátých
letech minulého století vybíral a nosil ke stu-
dánce různé kameny a již tenkrát se staral
o úpravu a pořádek u studánky. Myslím, že
toto jméno je v Červeném Kostelci dobře
známé a vážené. Navrhuji  studánku po tomto
našem občanovi pojmenovat.“

Nyní už je na občanech Červeného Kos-
telce, které pojmenování se nejvíce líbí
a během času se stane samozřejmostí pro po-
jmenování této oázy klidu.

Redakce zpravodaje

Svoz popelnic a kontejnerů
pondělí 18. 12. – sváží se 
úterý 19. 12. – sváží se
středa 20. 12. – sváží se
čtvrtek 21. 12. – nesváží se
pátek 22. 12. – nesváží se
sobota 23. 12. – nesváží se
neděle 24. 12. – nesváží se
pondělí 25. 12. – sváží se
úterý 26. 12. – sváží se
středa 27. 12. – sváží se
čtvrtek 28. 12. – nesváží se
pátek 29. 12. – nesváží se
sobota 30. 12. – nesváží se
neděle 31. 12. – nesváží se

pondělí 1. 1. – nesváží se
úterý 2. 1.      – sváží se
středa 3. 1.     – sváží se
čtvrtek 4. 1.   – nesváží se
pátek 5. 1.     – nesváží se
sobota 6. 1. – nesváží se
neděle 7. 1. – nesváží se

Sběrný dvůr odpadů
pondělí 18. 12. – 13 – 16 hodin
úterý 19. 12.     – zavřeno
středa 20. 12.    – 8 – 12, 13 – 16 hodin
čtvrtek 21. 12.  – zavřeno
pátek 22. 12.     – zavřeno
sobota 23. 12. – 8 – 11 hodin

neděle 24. 12. – zavřeno
pondělí 25. 12. – zavřeno
úterý 26. 12. – zavřeno
středa 27. 12.      – zavřeno
čtvrtek 28. 12.    – zavřeno
pátek 29. 12.      – zavřeno
sobota 30. 12. – 8 – 11 hodin
neděle 31. 12. – zavřeno
pondělí 1. 1. – zavřeno
úterý 2. 1.           – zavřeno
středa 3. 1.          – 8 – 12, 13 – 16 hodin
čtvrtek 4. 1.        – zavřeno
pátek 5. 1.           – zavřeno
sobota 6. 1. – 8 – 11 hodin
neděle 7. 1. – zavřeno
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Nabídka zaměstnání
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.
Skladník manipulant, mzda 35 000 Kč.
Operátor gumárenské výroby, mzda 25 000 Kč až 30 000 Kč
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. 
Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec.
Kontakty: www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Stomatologická služba – rozpis služeb
Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město nad

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

2. 12. a 3. 12.  MUDr. Simona Ságlová Ph.D.,  ZŠ Malecí Nové
Město nad Metují,  tel. 491 520 373  

9. 12. a 10. 12.  MUDr. Jan Šnajdr,  Náchodská 548, Velké Poříčí,
tel. 777 905 047  

16. 12. a 17. 12.  MUDr. Jana Šnajdrová,  Náchodská 548, Velké
Poříčí,  491 852 850  

23. 12.  MUDr. Jana Šťovíčková,  Denisovo nábřeží 665, 

Náchod,  tel. 491 423 748  
24. 12.  MUDr. Jan Klimek,  Českých bratří 407, Náchod,  

tel. 491 427 603  
25. 12.  MUDr. Anna Klikarová,  náměstí ČSA 69, Hronov,  

tel. 491 482 700  
26. 12.  MUDr. Petr Juran,  Komenského 10, Nové Město nad

Metují,  tel. 491 472 721  
30. 12. a 31. 12.  MUDr. Tereza Štrasová,  Denisovo nábřeží 665,

Náchod,  tel. 491 424 921  
1. 1. 2018  MUDr. Miroslava Jirmanová,  Komenského 48, Nové

Město nad Metují,  tel. 491 472 947 

Úřední dny JUDr. Heleny Součkové na MěÚ v Červeném
Kostelci v II. pololetí roku 2017: 5. prosince 2017
Úřední hodiny: 8–11.45 hod., 491 423 256, hsouckova.notar@nkcr.cz

Notářka

A–TAURUS s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší 
přijme zaměstnance na tyto pozice:
Traktorista - praxe nutná
Ošetřovatel skotu - stájník
Manipulant - skladník - řidičský průkaz typu "T" výhodou

BEZPEČNOST

Strážníci zachránili dva životy
Strážníci Městské policie Červený

Kostelec řešili v minulém týdnu dvě
oznámení, kdy lidé hrozili sebevraždou.
Obě oznámení skončila naštěstí bez újmy
na zdraví či životě, když se strážníkům
podařilo tyto osoby včas najít. 

První událost nastala dne 31.10. ve ve-
černích hodinách, kdy na MP zavolala žena,
že její přítel, který se léčí s psychickými
problémy, odešel z domova s výhrůžkou se-
bevraždy. Strážníci okamžitě informovali

Policii ČR a společně zahájili pátrání. Po
cca hodině se muže podařilo najít. Tento byl
při vědomí, avšak uvedl, že spolykal větší
množství prášků, kterými se několik let léčí.
Na místo byla přivolána PČR a lékařská
pomoc, která muže převezla k vyšetření.

Druhou událostí bylo dne 3.11. noční
oznámení Policie ČR, že na operační stře-
disko PČR volala žena, která oznámila, že
chce ukončit život skokem pod vlak. Dle
žádosti PČR byl okamžitě vyrozuměn vý-

pravčí ČD, aby učinil příslušná opatření
a v koordinaci začaly hlídky PČR a MP
s pátráním po ženě. Uvedenou ženu našli
strážníci po 20 minutách poblíž jednoho
z železničních přejezdů v katastru města.
Žena byla při vědomí, avšak jevila známky
psychického rozrušení. Na místo byla při-
volána PČR a taktéž lékařská pomoc, která
ženu převezla k vyšetření.

Michal Škoda, velitel MP

ZRCÁTKO MĚSÍCE

17. listopad 1989 byl připomenut u pomníku legionáře
Osmadvacáté výročí sametové revo-

luce si občané Červeného Kostelce připo-
menuli na státní svátek v pátek 17.
listopadu u pomníku legionáře mezi ško-
lami. 

Program byl zahájen v československém
kostele "Slavností světla". Následně se
všichni vydali se zapálenými svíčkami prů-
vodem k pomníku legionáře, kde byly lis-
topadové události v krátkosti připomenuty.
K pomníku byly položeny květiny a zapá-
leny svíčky.

Při té příležitosti předseda Sdružení T. G.
Masaryka Milan Hruška představil přítom-
ným plastiku, kterou sdružení prosazuje
umístit na pomník. Jak uvedl, je to místo,
kde se už několikrát měnily dějiny Červe-

ného Kostelce.  
Na závěr si všichni společně zazpívali

českou hymnu. 
Část účastníků se ještě vydala na místní

hřbitov, kde byla uctěna památka generála
Kratochvíla.

jim
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V okolí rybníku Brodský se rozléhal psí štěkot 

Musher club Metuje Červený Kostelec
pořádal u rybníku Brodský v sobotu 21.
a v neděli 22. října již 22. ročník dvou-
denních závodů psích spřežení. 

Závodníci v několika kategoriích zdolá-

vali okruh dlouhý 5,7 km, vedený převážně

po lesních a polních cestách.

Závodů se zúčastnilo 120 musherů, což

byl rekordní počet. Vydařilo se i počasí,

a tak si závody pochvalovali nejen jezdci,

ale i pořadatelé.

"Počet soutěžících nás mile překvapil.

Přijeli i ti, kteří na tyto závody běžně nejez-

dí. Přálo nám i počasí, které po mírném

ochlazení bylo ideální i pro psy," pochvalo-

val si ředitel závodu Jaromír Hanuš.

Text a foto: Jiří Mach

V sobotu 29. října od brzkých ranních hodin začali rybáři
z Kolowratského rybářství zatahovat sítě, aby zjistili, co se jim
podařilo za dva roky od posledního výlovu rybníka Špinka vy-
produkovat za ryby. To si nenechaly ujít stovky lidí ze širokého
okolí. 

Už během dopoledne se kádě u hráze začaly pomalu plnit kapry,

candáty, tolstolobiky, amury, okouny a štikami. Z kádí, kde je rybáři

roztřídili, putovaly ryby na nákladní automobil, který je převážel

do sádek, kde si počkají do doby, než se dostanou na vánoční stůl.

Lidé se přišli nejen podívat na práci rybářů, ale spousta z nich

si kupovala čerstvé ryby, které se na místě prodávaly. Zájem byl

i o rybí speciality a pochoutky. Nejprve však bylo nutné vystát

dlouhé fronty, které se před stánky neustále tvořily. Tradiční výlov

byl i velký zážitek zejména pro děti.

Jak prozradil jeden z rybářů, letos byl výnos nižší, ale to bylo

zapříčiněno prý tím, že se tentokrát dávala menší násada. Pochva-

loval si, že jsou ryby opravdu v dobré kondici a kvalitní. 

Text a foto: Jiří Mach

Rybník Špinka vydal své bohatství 
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Kostelečtí ochotníci uvedli premiéru nově nastudované hry 

V sobotu 21. října představil červenokostelecký divadelní
soubor NA TAHU premiéru nově nastudované hry Neila Si-
mona Bosé nohy v parku. 

Komedie pojednává o tom, jak důležité je procházet se bosýma
nohama v parku, když chceme s tím druhým projít celým životem.

Hru režírovala Zdena Fabiánová a na červenokosteleckých
prknech se představili Jana Polášková, Tomáš Rosa, Helena Binte-
rová, Jan Brož a Ivo Fanta.

Text a foto: Jiří Mach

Vedení města si připomenulo významný den

V pátek 27. října si vedení města připomenulo 28. říjen 1918 – Den vzniku samostatného Československa položením květin na vý-
znamných místech Červeného Kostelce.                                                                                                                           Foto: archiv MěÚ

Oblastní charita Červený Kostelec pořádala 9. charitní ples
Veselí, tanec, zpěv, hodování, spousta

výher i hvězdné obsazení moderace
i předtančení. Plesová sezóna v Červe-
ném Kostelci byla zahájena tradičním
Charitním plesem, který již podeváté
rozpohyboval kosteleckou sokolovnu,
a to během svatomartinského večera. 

Na ples se sjeli lidé z okolí, ale i množ-
ství mladých lidí z celé republiky, kde si
ples díky své kvalitě (klapající organizaci,
nebývale bohaté tombole či vynikající ka-
pele Relax Band) již vybudoval své velmi
dobré jméno. Bál letos oslňoval svou vý-
zdobou s tematikou exotického námořnic-
kého stylu, ale i profesionály, kteří na plese
vystoupili. Moderace se ujal mistr dabingu,
herectví a rétoriky Jan Přeučil, který sám

přišel s tím, že se rád zúčastní i příště.
S předtančením na plese vystoupili účastník
StarDance a dvojnásobný vicemistr ČR ve
standardních tancích Michal Necpál s part-
nerkou Zuzanou Neumitkovou z Taneční
školy Vavruška Praha. Letošní výtěžek po-
putuje na nákup sanitního vozu pro místní
hospic.                                 

Marie Štěpánová
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Snow film fest pomáhal našim dětem
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří

přišli v pátek 3. 11. 2017 do Vodnické re-

staurace v kempu Brodský na již 4. roč-

ník Snow film festu. 

Díky vaší účasti a vzorné konzumaci jste
nejenom prožili krásný večer, zhlédli sedm

poutavých outdoorových filmů se zimní té-
matikou, ale zároveň jste svou účastí při-
spěli částkou 7700,- Kč na činnost našich
dvou dětských oddílů Šotek a Kadet. Tuto
krásnou částku si oddíly rovným dílem roz-
dělí a použijí na svoji další pestrou činnost.

Ještě jednou vám všem jménem obou dět-
ských oddílů děkujeme a těšíme se, že se
opět setkáme v březnu 2018 v místním kině,
kde pro vás budeme pořádat letní Expediční
kameru.

Za oddíly Kadet a Šotek Hrstka Milan

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Nic na světě nám nepatří –
jenom čas.
Na konec roku krátké ohlédnutí. Mu-

zejní depozitář patří pod vlastivědný spo-

lek. Tomu předsedá Roman Kejzlar.

Znáte ho z IC – Cestovní a informační

centrum v Havlíčkově ulici.

V depozitáři máme služby každou so-
botu 9-11 hod. Depozitářem rozumíme
sklad. Sklad historických předmětů míst-
ního významu, knížek, obrazů a pod. Mu-
zeum – to je o hodně víc.

To slovo z řečtiny znamená veřejná
sbírka, pozoruhodnosti. Třeba o historii re-
gionu, významných osobnostech, o vývoji
přírody. Kvalifikovaní muzejníci využívají
sbírek k popularizaci a osvětě. Což takhle
i v Kostelci obnovit vlastivědné muzeum,
jako je v Úpici, Hronově či Rtyni. Sklad-
níky máme a sklad se daří naplňovat. Archi-
válie, pro někoho studijní materiál, máme
od Františka Drahoňovského i Jiřího Šolce.
Ale i od spoluobčanů. Paní Matoušová da-
rovala knihu od Jana Šimáně "Je tady ges-
tapo", paní Alena Dvořáková Kosmovu
kroniku, mimo jiné Naďa Procházková
z chaloupky č. 63 třeba staré učebnice. Ob-
darovala nás Květa Radvanovská knihami
Pozůstalost z Jeruzaléma. Manželé Faltovi

ze Sokolské ulice plakáty z  tiskárny J. Do-
ležala, Josef Pinkava daroval kamenotisk,
Ladislav Nývlt sbírky sportovních trofejí,
Severografie či paní Jiřina Rudolfová knihy,
např. Dějiny národu českého od Fr. Palac-
kého. Uvádím přírůstky z poslední doby.

Zajímavé návštěvy. Paní Jitka Váchová
z  Letné /84 let/ nám podala  informaci
o Editě Pikové. V depozitáři máme díky
p. Švandovi  knihu "Trojí svědectví ". Pří-
běh židovských rodin, tedy Edity Pikové
(maminka byla sestrou známého sportov-
ního redaktora Josefa Laufra), příběh slo-
venského politika Fedora Gála a příběh
židovské rodiny z Podkarpatské Rusi. Také
návštěva Luboše Jirky ze Žernova, knihov-
níka, kronikáře a píšícího historika, byla za-
jímavá. Viktorka, mamutí kel a pod. 

Letos vzpomínáme 130 let od narození
Josefa Čapka /1887-1945/. Tatínek Josefa,
ale i Karla a Heleny se jmenoval Antonín
Čapek /1855-1928/. Lékař. Narodil se na
Žernově v čp. 63. Jeho mladší bratr Josef
Čapek zůstal na gruntu a dnes je to již osmý
Josef Čapek v řadě. 

Současnost? Děda Josef, syn Josef,
vnuk Pepíček – 2 roky. Blahopřejeme.

Výročí osobností našeho regionu. PhDr.
Josef Škvorecký /1924–2012/. Vzpomí-

náme 5 let od úmrtí – pochován v Torontu.
Nejslavnější náchodský rodák, spisovatel.
V roce 1968 odešel s manželkou Zdenou
Salivarovou do exilu. Usadili se v Torontu
v Kanadě. Nejznámější román Zbabělci.
Stále čekáme na filmový přepis.

Jan Karel Hraše /1840-1907/. 110 let od
úmrtí. Spisovatel, autor Dějin Náchoda
a také zakladatel městského muzea.

Emilie Dynterová /1927-2017/. Zemřela
před několika dny – 90 let. Čest její pa-
mátce. Na filozofické fakultě studovala
obor čeština, francouzština. Byla vedoucí
červenokostelecké knihovny až do odchodu
do důchodu v r. 1983. Významná členka Ju-
náka a dlouholetá členka divadelního sou-
boru v Červeném Kostelci.

Závěr – je to už 25 let, co 31.12. 1992
zanikla Česká a Slovenská federativní re-
publika. Tedy 74 let od svého založení. Sa-
mostatnými subjekty mezinárodního práva
se stala Česká republika a Slovenská repub-
lika.

Pan Josef  Pinkava, fotograf, spisovatel,
malíř, oslavil v minulých dnech významné
životní jubileum – 90 let. Blahopřejeme
a přejeme zdraví a hodně sluníčka.

Z muzejního depozitáře  Otto Hepnar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Dne 16. prosince uplyne 15 let kdy nás
náhle opustil manžel, dědeček a pradědeček
pan Josef Bláha. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 

Manželka a ostatní rodina

Dne 2. listopadu uplynulo 10 smutných let,
co nás navždy opustila 
Hedvika Novotná.

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi smutnou
vzpomínku.

Stále vzpomínají dcera Martina, 
syn Václav s rodinami a vnoučata.

Překvapila nás smutná zpráva o úmrtí paní Aleny Benešové,
která zodpovědně pracovala v naší mateřské škole jako učitelka
a několik let i jako ředitelka. 

Vzpomínáme na společně strávené chvíle.
Kolektiv MŠ Větrník

Dne 9. prosince 2017 uplyne 25 let od úmrtí
pana Haralda Meese.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

Rodina
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Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým za projevy

soustrasti, květinové dary a doprovod na 
poslední cestě mého milovaného syna Petra
Šilhavého. 

Zvlášť děkuji panu faráři Kubantovi, fotba-
lovému oddílu TJ Červený Kostelec a velký dík
patří i Pichově pohřební službě za důstojné vy-

pravení pohřbu.
Šilhavý J., otec a bratr s rodinou

Děkujeme MěÚ a SPOZ za hezké blahopřání k narozeninám.
Petr a Oldřich Švábovi

Děkujeme MěÚ za přání k našim narozeninám. Také děkujeme
paní Haně Řezníčkové za milou návštěvu, která nás potěšila.

Manželé Seidelovi

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci a dárek k mým 
92. narozeninám, moc mě to potěšilo.

Jarmila Balcarová

Děkuji všem za projevy soustrasti i květinové dary při posledním
rozloučení s manželkou Marií Burešovou a panu faráři Petru Ku-
bantovi za krásný a důstojný smuteční obřad.

Josef Bureš s rodinou

Děkuji  paní Mileně Cejnarové a Janě Divišové za milou ná-
vštěvu, gratulaci a předání daru od Městského úřadu Červený Kos-
telec k 80. narozeninám. 

Josef Bureš

Posíláme touto cestou velké poděkování mobilnímu hospici
Anežky České v Červeném Kostelci za laskavou péči a pomoc, kte-
rou pan doktor a sestřičky věnovali v posledních dnech života naší
mamince Haně Hájkové ze Rtyně v Podkrkonoší.

Oceňujeme profesionální přístup celého vašeho týmu a vděčíme
nejen za pomoc odbornou, zdravotní i ošetřovatelskou, ale i za pod-
poru psychickou nám, dcerám. Bylo pro nás důležité, že jsme byly
informovány, jak budou vypadat další kroky ve zdravotní péči. Také
děkujeme za poskytnutí zdravotních pomůcek včetně polohovacího
lůžka.

Díky vaší pomoci mohla naše maminka zůstat v domácím pro-
středí až do konce svého života a v klidu odejít na Věčnost upro-
střed svých nejbližších.

Děkujeme Červenokosteleckému zpravodaji za zveřejnění to-
hoto poděkování a tím seznámení širší veřejnosti s prací mobilního
hospice.

Dcery

Rádi bychom poděkovali městu Červený
Kostelec a Královéhradeckému kraji za fi-
nanční příspěvky, díky kterým jsme i v letošním

roce mohli pokračovat ve zvelebování prostor kluboven a nakoupení
vybavení, které slouží dětem na schůzkách a výpravách.

Za skautské středisko Červený Kostelec Veronika Vondroušová

Chtěl bych  touto cestou poděkovat všem, kteří jste  mým kolegům
z hnutí ANO vyjádřili  podporu a dali nám svůj hlas v říjnových vol-
bách do PS. Velice si toho vážím a doufám, že naši kandidáti a noví
poslanci, kteří byli za náš kraj zvoleni, vaši důvěru nezklamou, podaří
se jim plnit náš program a plně  podporovat náš region.

Robert Tipelt

Velmi děkujeme sestřičkám z mobilního hospicu Anežky České,
které nám ochotně pomohly s péčí o našeho těžce nemocného man-
žela a tátu, pana Zdeňka Šrůtka. S jejich profesionální a lidskou
pomocí jsme mohli zajistit jeho poslední chvíle života v domácím
prostředí, jak si přál.

Vřelé díky, rodina Šrůtkova

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám
trošku zpříjemnit předvánoční čas. Vá-
noce prý budou zase „na blátě“, proto
jsem zvolila knížky, které vám mohou
potěšit duši i tělo a na tom blátivé Vánoce
nic nezmění. 

Protože o Vánocích se lidé mají raději,
mají k sobě blíž, více se navštěvují a jsou
k sobě štědří, určitě se hodí knížky na tato
témata. První vyšla letos v nakladatelství
Mladá fronta, jmenuje se Dárečky od srdce
a byla přeložena z anglického originálu. Je
velmi pěkně zpracovaná a nabídne více než
50 nápadů na vlastnoručně vyrobené dárky,
jak praví podtitul. 

Drobnější publikace s titulem Náušnice
pro každého právě vyšla v nakladatelství
Grada, aby doplnila edici Šikovné ruce.
Autorka Karla Hátleová, která je autorkou
mnoha publikací o tvoření, ji v závěru knihy
věnuje všem báječným ženám a všem, kdo
jí věří a mají ji rádi, dávají jí pocit jistoty,

chuť tvořit a učí ji věci nevzdávat. A nejvíce
děkuje své báječné rodině. Vánoce jsou nej-
větším dílem o rodině, a proto se budou
další dvě knihy zaobírat tím nejdůležitěj-
ším, co k dobré rodinné pohodě o Vánocích
patří. Je to samozřejmě společná pohoda
u prostřeného stolu, lidská blízkost a sou-
znění. Kniha Lady Noskové Štěstí na talíři
z nakladatelství Mladá fronta je krásně vy-

pravená a doplněná fotografiemi Vlado
Kříže. Autorka je výživovou poradkyní,
která kromě lákavých receptů dbá i na to,
aby jídlo s láskou uvařené a předložené
bylo ku prospěchu těla a zdraví nejen va-
šeho, ale také vašich dětí a celé rodiny. 

Sleduje stejný cíl jako autorka další
knihy, nazvané Najím se a zhubnu, Cecílie
Jílková. I tato knihy z nakladatelství Pro-
cházka Publishing se zabývá velkým pro-
blémem dnešní doby – souvislostmi mezi
jídlem a zdravím, problémem závislosti na
jídle a ztrátou dobré pohody při drastických
dietách. Obě mladé autorky pochopily, jaké
jsou hodnoty moderní rodiny a jak je dobře
zvolit si příjemnou atmosféru u stolu, být
i ve stravování vzorem dětem a netrápit se
později výčitkami z přibraných deka, anebo
kilogramů.  Tak už žádná novoroční hlado-
vění, ale jenom rodinnou pohodu s dobrým
jídlem, pitím - a také knihou! Prostě vše
dobré, a to jak o Vánocích, tak i v nastáva-
jícím roce 2018.

Marcela Fraňková
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Zveme vás do knihovny
Ve vstupním prostoru Knihovny Bře-

tislava Kafky Červený Kostelec máte od
října možnost seznámit se s výběrem dět-
ských prací, které vznikly v návaznosti
na výstavní projekt – To je…svět Miro-
slava 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 Štro-
fové) ke ztvárnění pohledu na naše město
a vznikl projekt: To je… Červený Kostelec.

Prosinec 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 hodin. Pozor na změnu otevírací doby od
prosince 2017!!!  V době všech školních
prázdnin (i jednodenních) bude dětské od-
dělení v úterý i v pátek otevřeno od 9 do 15
hodin. 

Klubáč v prosinci 2017
5. prosince se Klubáč konat nebude, aby

vás mohl Mikuláš s čertem navštívit doma.
12. prosince Klubáč s knihou: „Simpso-

novi: Rodinná historie“ (autor: M. Groening).
Poslední Klubáč tohoto roku věnujeme

jedné z nejslavnějších smyšlených rodin
světa. Američtí Simpsonovi z městečka
Springfield nás budou čekat mimo jiné i na
několika pracovních listech. Za jejich pří-
kladné vyřešení vás čeká drobný dárek od
Barta Simpsona u příležitosti Dne pro dět-
skou knihu. Těšte se.

Po vánočních prázdninách se uvidíme 
9. ledna.

Krásné vánoční svátky vám z dětského
oddělení přeje Hana Nováková.

Albert – Albi: Klub vědomostních her pro
děti i dospělé – pravidelná vědomostní klání
pro všechny, kdo jsou hraví a chtějí se zá-
bavnou formou poučit. Hraje se ve čtvrtek
7. a 21. prosince 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 otevřený všem, kdo se chtějí zá-
bavným způsobem něco dovědět! (Upozor-
ňujeme členy klubu i veřejnost, že na
některých nákladnějších programech bude
vybíráno vstupné.)

4. prosince – v předvánoční Pohodě při-
vítáme PhDr. Robina Böhnische, aby nás

zavedl do Jeruzaléma a přiblížil jeho krásy.
Zároveň bude zahájena výstava jeho foto-
grafií, která bude otevřena v provozní době
knihovny.

11. prosince – „Šťastné a veselé…“ -
předvánoční povídání v klubu Pohoda – po-
slední setkání klubu v roce 2017. 

Informace o dalších programech 
v knihovně:

Setkávání s Katkou Jirouškovou a hosty
na aktuální téma: Léčivá síla kamenů 
s Pavlem Kinčlem.

Multifunkční centrum ve 3. poschodí Kni-
hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec.
Čtvrtek 7. prosince 2017, začátek v 16 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 vyladit své tělo a mysl v jeden

harmonický celek, objevte léčivou sílu zpí-
vajících tibetských mís a dalších muzikote-
rapeutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 14. prosince 2017 od 17.00 do
18.00 hodin - vstupné: 90,- Kč

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

email: irenapodlipna@seznam.cz
S sebou: pohodlný oděv, karimatku,

deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy, v prosinci
končí svůj podzimní běh.

Nové kurzy budou v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
zahájeny v úterý 23. ledna 2018. Začátečníci
v 17 hodin, pokročilí v 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 Jakuba

V úterý 5. prosince 2017 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky:

„Stále širší vrstvy lidí nerozumějí světu,
v němž žijí. Podvědomě si přejí, aby byl
jednodušší. Z realizace uvedených emocí
však mohou nejvíce získat nejrůznější radi-
kální a totalitní hnutí.“ 

Kultura rozumu a vůle str. 214

Informace pro čtenáře:
Provoz knihovny v závěru roku 2017:

Knihovna je otevřená kromě svátků 25.
a 26. prosince. Soboty v prosinci je možno
využít k návštěvě knihovny od 8.30 do 11
hod. 

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. 

Pobočky Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec v Bohdašíně, Lhotě za
Červeným Kostelcem, Olešnicí a Stolíně na-
bízejí služby čtenářům v místě jejich byd-
liště. Zajistí vám knihy z fondu
červenokostelecké knihovny i knihy formou
meziknihovní výpůjční služby jak pro stu-
denty, tak pro dospělé čtenáře. K dispozici je
i půjčování časopisů. Stejně tak se můžete
obrátit i na obecní knihovny spadající pod
středisko Červený Kostelec v Zábrodí, Horní
Radechové, Slatině nad Úpou, Žernově, Čer-
vené Hoře a Horních Rybnících. I tam se na
vás naše knihovnice a knihovníci těší. 

Více informací na www.knihovnack.cz.
Příjemný závěr roku 2017 vám 

z Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec přeje Marcela Fraňková 

Foto: Hana Nováková
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INFOCENTRUM

Zprávičky z infocentra
Regionální literatura v prodeji v IC

V předvánočním období není v infor-
mačním centru zrovna velká poptávka po
nejrůznějších tipech na výlety do našeho re-
gionu. Připravujeme se na nadcházející tu-
ristickou sezónu. Nicméně můžeme vám
nabídnout výběr nejnovějších publikací
a knih s regionální tematikou. Letošní rok,
resp. závěr roku je na vydávané novinky
zvláště bohatý. A nové knihy se mohou stát
i vhodným vánočním dárkem. Níže uvá-
díme výběr nejnovějších titulů:

Červený Kostelec kdysi a dnes (vy-
chází 6. 12. 2017)

Byli u toho (Josef Pinkava)
Encyklopedie osobností Č. Kostelce

(Richard Švanda) 
Sborník Rodným krajem (nové 55.

číslo vyjde v polovině prosince)
Zábrodí (Josef Pinkava)
V hodině velké zkoušky - církevní po-

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

Kalendář Jiřího Škopka 2018 - U nás
Kalendář Jiřího Škopka 2018 - Krko-

noše a Podkrkonoší.

Probíhá hlavní sezóna divadel, koncertů
a dalších kulturních akcí

V nabídce máme širokou nabídku vstu-
penek na nejrůznější divadelní představení,
koncerty, muzikály a další akce. Nabízíme
jak vstupenky na jednotlivé červenokoste-
lecké akce, tak i na akce v Náchodě a dal-
ších městech po celé ČR, včetně Prahy.
Nebo můžete využít naší nabídky nejrůzněj-
ších dárkových poukázek na kulturní akce.
Můžete je použít jako vhodný dárek k vý-
ročím, narozeninám, vánocům, nebo i jako
firemní benefit.

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, pří-
padně je možné využít naše e-maily:
info@casur.cz, info@cervenokostelecko.cz
či naše webové stránky: www.cervenokos-
telecko.cz, www.123vstupenky.cz. A sa-
mozřejmě nás naleznete i na Facebooku,
Twitteru či Google+. 

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

Přejeme vám příjemné prožití advent-
ního času, užijte si vánočních svátků strá-
vených v kruhu vaší rodiny a přátel. A do
nového roku 2018 vám přejeme mnoho
elánu a splněných přání.

Ing. Roman Kejzlar, 
IC Červený Kostelec

Vyjde nové číslo sborníku Rodným krajem
V půlce prosince vyjde další, již 55.

číslo sborníku Rodným krajem, v němž
naleznete zajímavé články pojednávající
o lidech a událostech z našeho regionu. 

Mimo jiné se dozvíte o pozoruhodném
životě broumovského sportovce Emericha
Ratha (1883-1962), který by šíří svého zá-
běru mohl směle konkurovat i takovému ve-
likánovi, jako byl J. Cimrman. Zmíněna
bude i osobnost P. Sigismunda Boušky OSB
(1867-1942), kněze a významného literáta,
k jehož životu se vztahuje v letošním roce
dokonce čtyřnásobné výročí. Ke starším dě-
jinám se váže článek o narození arcibiskupa
Arnošta z Pardubic v osadě Hostinka neda-
leko Hořiček, či pojednání o výskytu stráž-

ních vart na Kladském pomezí. 
Kromě dalších informacemi nabitých

článků je aktuální číslo doplněno novou ru-
brikou, literárním salonem, který nabízí
prostor k publikování i mladým tvůrcům
z našeho kraje. Novinkou je také přehled
akcí regionálních kulturních institucí na
první pololetí roku 2018. Sborník Rodným
krajem také prochází vizuální proměnou,
což je patrné i z podoby titulní stránky. 

Lidé, kteří mají rádi rodný kraj, budou
na pohodové vánoční dny těžko hledat pří-
jemnější čtení. Prodej sborníku bude probí-
hat v běžných předprodejích v Červeném
Kostelci i okolním regionu.

Vojtěch Kábrt, šéfredaktor sborníku

Nové zájezdy přímo z Červeného Kostelce 
● To nejhezčí ze Slovenska (29.7.-4.8.2018)
● Zájezd na Šumavu (3.9.-9.9.2018)
● Františkovy Lázně (20.5.-26.5.2018)
● Posázaví (5.6.-10.6.2018)
● Česko-Saské Švýcarsko (14.6.-17.6.2018)
● Půvaby Solné komory (5.5.-8.5.2018)
● Paříž - perla na Seině (16.5.-20.5.2018)
● Budapešť a Bratislava (28.4.-1.5.2018)
● Od Julských Alp k Jaderskému moři (1.6.-3.6.2018)
...a mnoho dalších poznávacích zájezdů
i zájezdů k moři (letecky, autobusem, autem)
Cestovní a informační centrum
Havlíčkova 654, Červený Kostelec
Tel: 724 088 587, info@casur.cz, www.123zajezdy.cz

DÁRKOVÉ POUKAZY NA ZÁJEZDY I VSTUPENKY

Hledáte vhodný dárek? – použijte náš dárkový poukaz !!!
Nabízíme dárkové poukazy na zájezdy i vstupenky
500, 1000 Kč nebo hodnota poukazu dle dohody
VHODNÉ i jako firemní

benefit.
Cestovní a informační

centrum
Havlíčkova 654, Čer-

vený Kostelec
Tel: 724 088 587, 498

100 657, info@casur.cz
www.123zajezdy.cz
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SPOLKY A ORGANIZACE

Pečovatelský dům U Jakuba

Pomáhají stárnout bok po boku
„Nebuďte sami, pojďte s námi opustit

samotu“ těmito slovy zve seniory Cha-
ritní pečovatelská služba Červený Koste-
lec na různé akce.

Za dveřmi útulné reminiscenční retro
místnosti v pečovatelském domě U Jakuba
se 1x týdně ozývá v těchto podzimních
chmurných dnech veselé vyprávění a zpěv.
Setkává se zde vždy parta obyvatel po-
stupně po jednotlivých patrech. Program je
tu vždy tematický a nechybí ani dobré ob-
čerstvení.

Začátek listopadu patřil vzpomínce na
všechny zemřelé. Proto jsme našim klien-
tům pomohli uskutečnit návštěvu okolních
hřbitovů, kde mohli rozsvítit svíčky na hro-
bech svých příbuzných a známých.

Druhou sobotu v listopadu se konal již
po deváté charitní ples, kterého se některé
obyvatelky pečovatelského domu s nadše-
ním zúčastnily, dle jejich sdělení prý
opravdu nelitovaly.

Nevlídné podzimní počasí přišli rozehnat
Oldřich Nermuť a Jana Kejzlarová svými

historickými fotografiemi i vtipným vyprá-
věním na téma „Dříve a nyní“. Naši senioři
s velkým zájmem porovnávali a vzpomínali
na známá místa Červeného Kostelce
a okolí. Díky těmto starým fotografiím si
také procvičili paměť.

Žáci ze ZŠ v Č. Kostelci z kroužku asis-
tentů společně s paní učitelkou Kovalovou
pozvali seniory na návštěvu a prohlídku je-
jich školy. V úvodu je zavedli do kuchyňky,
kde je čekal nazdobený stůl se spoustou
dobrot, které pro ně s láskou upekli. Násle-
dovalo vyprávění seniorů o jejich školních
zážitcích a různých vzpomínkách právě
z této školy. Žáci opravdu s velkým zájmem
poslouchali toto vyprávění. Následovala
prohlídka jednotlivých tříd. Zde senioři po-

znali, co to je interaktivní tabule a zkoušeli
ji ovládat. Děti si připravily zajímavý pro-
gram, např. AZ-KVÍZ, při kterém senioři
poznávali různé staré filmy či si zde procvi-
čili vědomosti o naší zemi. Všichni si spo-
lečně zazpívali a pobesedovali. Bylo
obdivuhodné sledovat, jak se žáci snažili se-
niorům pomáhat při chůzi po schodech.
Všichni se vzájemně obohatili o různé vě-
domosti a bylo zřejmé, že tyto dvě generace
si mají co říci a předat. Vždyť mladí a staří
patří k sobě a není nad to, když byt provoní
babiččiny čerstvé buchty a v dědovi nalez-
nete parťáka na pěstování domácích plodin
či oceníte při různých životních situacích
názor právě této generace a jejich nadhled
či laskavost. Až kdokoliv z vás bude zvažo-
vat, zda se postará o své rodiče či prarodiče
doma, přemýšlejte o tom, že v tu chvíli jsou
na vás upřeny oči vašich dětí. Je pravděpo-
dobné, že ony se jednou k nám zachovají
podobně, jako se dnes chováme my ke
svým rodičům.

Lenka Vlčková

Klub českých turistů
Máme za sebou měsíc listopad, který

byl, dá se říci, úspěšný. Na pozvání vedení
PTTK Zabkowice se naše čtyřčlenná de-
legace zúčastnila 4. a 5. listopadu oslav 50.
výročí založení organizované turistiky
a svazu průvodců Dolního Slezska. 

Na slavnostním zasedání, které se konalo
ve velkém sále kulturního domu v Zabko-
wicích, byli pozváni zástupci turistických
klubů z celého Polska. Pro nás bylo velice
příjemné, když se hovořilo o naší více než
dvacetileté spolupráci s PTTK Zabkowice,
která byla dávána za vzor. O podrobnosti se
velice zajímal předseda turistů z Waršavy.
Na závěr sobotního oficiálního jednání byla
udělována vyznamenání a čestná uznání za-
sloužilým členům a průvodcům PTTK.
K naší velké radosti jsme byli oceněni di-
plomem za dlouholetou spolupráci a zá-
sluhy rozvoje turistiky přes hranice. Oslavy
pak byly zakončeny ve Stříbrné Hoře nefor-
málním společenským večerem v užším
kruhu, na který jsme měli tu čest být po-
zváni. Náš pobyt na tomto slavnostním se-
tkání končil snídaní a následně procházkou
kolem tvrze ve Stříbrné Hoře.

Druhá listopadová akce, která stojí za
zmínku, byla naše cesta na svatomartinskou
husu. V sobotu 11. 11. jsme v 11 hodin vy-
jeli autobusem do Náchoda, kde jsme si ve
12.00 na Karlově náměstí poslechli zvon-
kohru a následně jsme navštívili velké Mar-

tinské trhy. Potom naše velká skupina, která
čítala 39 turistů, zasedla ve Vatikánu k jed-
nomu velkému prostřenému stolu na oběd.

Odpoledne se někteří vrátili na trhy
a velká skupina se vydala pěšky přes Kra-
molnu směr Kostelec. Na nové lesní odbočce
k Selskému dvoru došlo opět k dělení sku-
piny. Někteří pokračovali po červené do
Kostelce a zbytek se šel podívat do inzero-
vaného srubového občerstvení v Selském
dvoře na Kalašperku nad Horní Radechovou,
odkud jsme domů pokračovali autobusem.

V prosinci, který právě prožíváme, nás

čeká mimo jiné procházka předvánoční Pra-
hou a návštěva vánoční výstavy v Hronově.
Nezapomeňte také, že se sejdeme v neděli
31. prosince ve 13.00 na autobusovém ná-
draží na tradiční Silvestrovskou vycházku se
zakončením U Jakuba. Nový rok pak s námi
nezapomeňte oslavit v pondělí 1. ledna 2018
tradičním výstupem na Žaltman, kontrola od
9.00 do 12.00 hodin Žaltman – Jestřebí bouda.

Hodně štěstí, zdraví a spoustu

našlapaných a ujetých kilometrů

v roce 2018 přejí turisté     
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Vlastivědný spolek

Vánoce s pohádkou Boženy Němcové
Poslední listopadový den jsme zahájili

vernisáží v Domku Boženy Němcové
v Červeném Kostelci naši vánoční výstavu,
při které vám chceme zase trošku přiblížit
vánoční tradice. A nemohl by to být Domek
Boženy Němcové, kdyby u toho nebyla ně-
jaká pohádka, pohádková postava či pří-
běh. Taková pohádka vždycky potěší, a to
nejen naše děti, ale (ruku na srdce) i nás
dospělé.

Vernisáž výstavy se uskutečnila již ve
čtvrtek 30. 11. 2017 od 16.00 hodin, nicméně
samotná výstava probíhá od pátku 1. 12.
2017 až do neděle 10. 12. 2017, takže bu-
deme určitě rádi za vaši návštěvu. Výstava
je otevřena denně, vždy dopoledne od 9 do
12 hodin a odpoledne od 13 do 17 hodin.
V rámci výstavy se konají i ukázky řemesel
a také jedno pohádkové matiné. Můžete se
tak těšit na řezbářské umění, háčkované a ko-
rálkové ozdoby a tradiční vyšívání. A samo-
zřejmě také na pěknou adventní atmosféru
v dobových interiérech domku. 

Takže co vše pro vás máme připraveno?
1. 12.-10. 12. 2017 - výstava v Domku

Boženy Němcové (denně)
4. 12. 2017 - pohádkové pásmo “Z po-

hádky do pohádky” (dopoledne)
4. 12. 2017 - ukázky řezbářského umění

(odpoledne)
5. 12. 2017 - ukázky háčkování a korál-

kových ozdob (odpoledne)
6. 12. 2017 - ukázky vyšívání (odpo-

ledne)
Součástí výstavy je i výstavka dětských

prací na téma “Postavy z pohádek Boženy
Němcové”, které do Domku Boženy Něm-
cové věnovaly děti ze ZŠ TGM v Náchodě.

Červený Kostelec kdysi a dnes
Jak jsme avizovali již v minulém zpra-

vodaji, máme za sebou stovky hodin hle-
dání zajímavých fotografií v depozitáři,

v soukromých archívech či albech. Vyhle-
dávali jsme nejrůznější dobové fotografie
a k nim pak nechali nafotit současný pohled
na stejné místo. Výsledkem je fotokniha
formátu A4, ve které vám představíme více
než stovku zajímavých dobových pohledů
do nejrůznějších koutů Červeného Kostelce
a zároveň vám tato místa představíme i sou-
časným pohledem. Kniha vyjde v tomto
měsíci a její prodej bude zahájen na slav-
nostní vernisáži spojené s jejím křtem - ve
středu 6. 12. od 16.00 hodin. Ještě s před-
stihem pro vás máme i malou ochutnávku
v podobě promítání spojeného s besedou,
které se uskuteční v pátek 1. 12. 2017 od
18.00 hodin v kině Luník. A samozřejmě
jsme nezapomněli ani na výstavu, která
bude v červenokostelecké výstavní síni od
7. 12. do 17. 12. 2017, vždy každý den od
10-12 a 13-17 hodin. Takže pro jistotu su-
marizujeme všechny související akce:

pátek 1. 12. 2017 - promítání a beseda,
Kino Luník, zahájení v 18.00 hodin

středa 6. 12. 2017 - vernisáž výstavy,
křest knihy, výstavní síň, od 16.00 hodin

čtvrtek 7. 12.2 017 až neděle 17. 12.
2017 - “Červený Kostelec kdysi a dnes”,
výstavní síň 

Již nyní se těšíme na setkání s vámi při
promítání s besedou, výstavě i vernisáži.

Nové knihy a publikace se představují...
Na závěr letošního roku vychází několik

publikací a knih, na jejichž přípravě se po-
dílel vlastivědný spolek, nebo jsou jejími
autory přímo členové našeho spolku. Knihy
jsou, resp. budou (některé vycházejí v prů-
běhu prosince) k dispozici v běžných před-
prodejích v rámci Červeného Kostelce.

Byli u toho (Josef Pinkava)
Encyklopedie osobností Červeného

Kostelce (Richard Švanda, vydává Město
Červený Kostelec)

Červený Kostelec kdysi a dnes (Vlas-

tivědný spolek, vydává MKS ČK)
Sborník Rodným krajem (číslo 55)

VÝZVA - hledáme zajímavé knižní výtisky
bible

Pro naši další chystanou výstavu v Čer-
veném Kostelci, jejímž tématem budou nej-
různější vydání bible, hledáme majitele
zajímavých výtisků bible, jejího tradičního
i netradičního provedení. Rádi bychom si
případně takové bible zapůjčili a dle do-
hody s majiteli i začlenili do této naší při-
pravované výstavy. Jste-li tedy majitelem
zajímavého výtisku, případně vlastníte-li
výtisk bible a máte k němu i zajímavý
osobní příběh, kontaktujte nás (např. tel.
724 088 587). Předem děkujeme za ochotu
ke spolupráci.

Kde nás najdete...
Informace o činnosti vlastivědného

spolku jsou pravidelně zveřejňovány v naší
vývěsní skříňce, kterou naleznete v Červe-
ném 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 infor-
mace o činnosti našeho spolku. Informace
také naleznete na našich webových strán-
kách na adrese: 

www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz, případně i na našem facebooku.

Již nyní se těšíme na další setkání s vámi.
Do nadcházejícího adventního času vám
přejeme mnoho pohody, klidu a spokoje-
nosti, vánoční svátky si užijte v příjemném
kruhu vaší rodiny a přátel. Nový rok 2018
ať vám přinese mnoho nového elánu
a splnění přání.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

Bylo to před 100 lety
S úctou a pokorou vzpomínáme na

vznik československé armády a rodící se
československý stát. Byli to naši dědové i
z našeho kraje. Mnozí z nich za to položili
své životy a my nesmíme zapomenout.

O tom všem se dočtete v nové knize
BYLI U TOHO, jejímž autorem je Josef
Pinkava. 

Kniha je v prodeji v Informačním centru
města a v papírnictví Ivín.

Včelaři

Včelstva v prosinci jsou již zpravidla
bez plodu. V zimním sevřeném chomáči
přečkávají bez potíží i silné mrazy.

Moudrost včelaře: uzdravující peni-
cilin - 2 lžíce medu + 4 cl slivovice, zahřát
a pít teplé.

Vzdělávací beseda se uskuteční  v ne-
děli  3. prosince  2017 od 9.00 hod. v res-
tauraci Divadlo.

Za výbor včelařů  otto Hepnar  

tel. 491 614 236
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Skaut
Betlémské světlo

Snahou každého světla je prozářit tmu…
I v letošním roce přivezou skauti do našeho města Betlémské

světlo. Přijít si pro něj můžete v sobotu 23. 12. od 10 do 17 hodin
do parku u autobusového nádraží.

Prodej vánočních výrobků
Tak co loni říkali Bláža se Zbyškem na vaši vánoční vý-

zdobu? A jak vám chutnal čaj z Otíkových skautských bylinek?
Určitě vám udělám velkou radost, když teď napíšu, že budete

mít další příležitost k vánočnímu nákupu, a to v neděli 17. prosince
před kostelem sv. Jakuba. Skauti už pilně vyrábějí vánoční deko-
race, které zkrášlí váš dům či byt.

Vybrané peníze pošleme jako každý rok na konto adventních
koncertů České televize.  Přijďte si udělat radost něčím hezkým
a zároveň podpořit dobrou věc.

Budeme se na vás těšit!
Veronika Vondroušová

DS NA TAHU

Ocenění divadelníků DS NA TAHU
Dne 11. listopadu 2017 jsme se rozjeli do Hradce Králové do

Divadla Drak, kde se konalo slavnostní předání cen divadelních
přehlídek za rok 2017.  

Divadelní představení na Východočeské přehlídce v Červeném
Kostelci HODINA DĚTÍ získalo sedm ocenění. Čestné uznání: Mar-
kéta Bohunková za roli Agháty, Magdalena Regnerová za roli Rosalie,
Hana Bergerová za kostýmy, Ladislav Jančík za scénu. Ceny: Pavlína
Škodová za roli Karen, Ema Nermuťová za roli Mary, Jana Jančíková
za dramaturgickou volbu.                                                                       

Diplomy za ocenění jsme přivezli také dalšímu divadlu našeho sou-
boru STARÁ DOBRÁ KAPELA – čestné uznání obdržel  Rostislav
Hejcman za roli Ády, Jan Brož za režii, cenu Jiří Kubina za roli Šány.

Na závěr slavnostního odpoledne jsme jako dárek zhlédli di-
vadlo DS DIVERZANTI – inscenace (Ne)chtěná  útěcha. Strhující
příběh zahraný partou mladých lidí. Ani jsme nedýchali. Uronili
jsme slzu a dlouhým potleskem jsme odměnili nevídaný zážitek.                                                                                              

Nejen komedie v lidech může vyvolat silné emoce a zážitek, na
který se nedá zapomenout. Byla jsem hrdá na partu, se kterou jsme
si přijeli pro ceny, protože to bylo ocenění jejich poctivé práce. Jen
je mi líto, že opakovaně slyším, co je důvodem, proč nemáme mož-
nost jinde zahrát HODINU DĚTÍ – není to komedie.                                                                                                                                 

Chápu, že hodně lidí hledá v kultuře rozptýlení a zábavu, ale
právě konfrontace s vážnými tématy a lidskou bolestí nás může při-
vést k tomu, abychom si vážili toho, co máme a kde žijeme, tak jak
nám to přivedly utěšitelky ze jmenované inscenace.                                   

Jana Jančíková

Modeláři ČK
Letos se členové modelářského kroužku působícího na

Střední škole oděvní zúčastnili hned na začátku školního roku,
tedy přesněji v sobotu 14. října, mezinárodní soutěže v plasti-
kovém modelářství MODEL CUP POLICE NAD METUJÍ,
kde předvedli své modely sestavené v loňském školním roce.

V žákovské kategorii
neměl Jirka Kábrt (žák páté
třídy!) přemožitele. Jeho mo-
delové ztvárnění části kra-
jiny s letadlem Mustang
a jeepem – tzv. diorámou,
bylo oceněno jako nejlepší
práce v dětské kategorii. Ani
ostatní práce kosteleckých
modelářů se nedaly v tak
velké konkurenci přehléd-
nout. Jen tak dál „kluci“!

Tomáš Krause

Háčko
Pomáhejme lidem v nouzi

Dovolujeme si vás požádat o spoluúčast na pravidelné chari-
tativní akci Tříkrálová sbírka, která proběhne počátkem roku
2018  na území celé České republiky.

V sobotu 6. ledna 2018 vás navštíví nebo potká na ulici skupinka
tří králů s koledou a s prosbou o příspěvek do pokladničky. 

Tříkrálová sbírka je zaměřena na pomoc nemocným, handicapo-
vaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Sdru-
žení Charita Česká republika děkuje vám všem, kteří prostřednictvím
této akce přijmete podíl na práci ve prospěch slabých a trpících.

V Červeném Kostelci a okolí bude příslušná část výtěžku sbírky
- 89 % - věnována na činnosti Oblastní charity v Červeném Kostelci
(vlastní hospicová péče, pečovatelská služba, mobilní hospicová
péče, ambulance léčby bolesti), na činnost Domova svatého Josefa
v Žírči (zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou) a na činnost
dalších zařízení patřící k Oblastní charitě Červený Kostelec. Zbýva-
jící část výtěžku (11%) bude odeslána na konto sdružení Charita
Česká republika pro další humanitární pomoc v České republice
i v zahraničí. Více informací o sbírce najdete na webových stránkách
diecézní charity: hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/.

Sbírka je chráněna proti zneužití. Na vyžádání předloží koledníci
průkaz a informační leták. Pokladničky budou zapečetěny. Jejich roz-
pečetění se bude provádět po ukončení sbírky za účasti pracovníka
městského úřadu. Upozorňujeme, že se přesto mohou vyskytnout fa-
lešné skupinky. Doporučujeme nechat si při jakýchkoliv nejasnostech
předložit průkaz a zkontrolovat zapečetění pokladničky. Děkujeme
za pochopení.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v Červeném Kostelci bude využit
na následující potřeby: pro Hospic Anežky České - pořízení, údržba
a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materi-
álu; pro charitní pečovatelskou službu – zlepšení dostupnosti služby
v terénu; pro mobilní hospic Anežky České - pořízení zařízení a vy-
bavení, zlepšení dostupnosti služby v terénu; pro mateřské centrum
Háčko – dovybavení MC, nákup materiálu pro tvořivou činnost.

Výtěžek této sbírky tvoří významnou část financování našich stře-
disek a jsme velice vděčni za jakýkoliv příspěvek. Předem děkujeme
za vaši štědrost a vlídnost k našim koledníkům.

Zároveň uvítáme vaši pomoc při samotné realizaci akce. Dobro-
volníci, hlaste se u Mgr. Markéty Šolcové, mobil 731 604 204,
e-mail: solcova@hospic.cz. 
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Střední škola oděvní Červený Kostelec 

Prosinec v Háčku
Mikulášská nadílka

Pondělí 4. prosince od 15.30 hodin
Děti ve věku od 1 do 6 let navštíví v Háčku Mikuláš s čertem

a andělem. 
Vás, rodiče dětí přihlášených na mikulášskou nadílku, prosím,

abyste připravené balíčky s nadílkou označené jménem dítěte a nej-
lépe se stručným zhodnocením chování dětí - připnutým nebo při-
lepeným na dárkovou taštičku nebo punčošku, přinesli do recepce
Háčka do pátku 1. 12. 2017 do 16.00.

Přihlášky přijímá recepce Háčka (pondělí až pátek 8 – 16.30 h.),
nebo Markéta Šolcová (pondělí až pátek od 8.00 do 15.30 hodin)
na tel. 731 604 204 (formou SMS v kteroukoliv denní dobu) 
do pondělí 4. 12. 2017 do 12.00.

Prosíme, abyste při přihlašování nahlásili pravděpodobný počet
členů rodiny, kteří se nadílky zúčastní. Počet míst je omezený!  

Vstupné je 60 Kč za dítě.

Vánoční vystoupení dětí ze zájmových kroužků – hry na kytaru
a hry na zobcovou flétnu

Středa 13. 12. 2017 od 16.30 hodin.
Pojďte, chlapci, k nám, Štědrý večer nastal, Vánoce, Vánoce, při-

cházejí a další známé i méně známé koledy uslyšíte, pokud se přijdete
podívat na vystoupení dětí z kroužku hry na zobcovou flétnu a kytaru.  

Vystoupení se uskuteční v edukační místnosti Háčka a srdečně

na něj zveme nejen všechny rodiče, další příbuzné, známé a kama-
rády, ale i další zájemce.

Vstupné dobrovolné.

Háčko bude o vánočních prázdninách, 
tj. od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 zavřeno.

Přejeme radostné vánoční svátky
a Boží požehnání v novém roce 2018!

Připravujeme:
Předporodní kurz

Pondělí 8. ledna v 16.00 hodin.
Přijměte pozvání na předporodní kurz pro nastávající maminky

a tatínky s porodní asistentkou Radkou Frýbovou z náchodské po-
rodnice.

Na kurzu se dozvíte informace o průběhu posledních měsíců  tě-
hotenství, průběhu porodu a o šestinedělí. Informace o porodnici
v Náchodě a možnost domluvy její prohlídky.

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

Součástí kurzu je i praktická příprava k porodu (cvičení a úle-
vové polohy, správná technika dýchání, nácvik porodní polohy atd.)

Přihlášky přijímá recepce Háčka (pondělí až pátek od 8.00 do
16.30) nebo Markéta Šolcová, (pondělí až pátek od 8.00 do 16.30
hodin) na tel. 731 604 204 (formou SMS) do pátka 5. 1. 2018.

ŠKOLY

Střední škola byla oceněna za spolupráci s firmami
Střední škola Červený Kostelec během slavnostního ceremo-

niálu v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové převzala
dne 3. 11. 2017 ocenění ŠKOLA FIRMĚ. 

Ocenění vyzdvihuje nejlépe spolupracující školy za jejich pří-
kladnou spolupráci se zaměstnavateli a kvalitní přípravu absol-
ventů. Jednalo se již o čtvrtý ročník této akce, kterou pořádá
Královéhradecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou ko-
morou Královéhradeckého kraje. V letošním roce zaměstnavatelé
nominovali 18 školských zařízení. Odborná porota pak vybrala tři
nejlépe spolupracující školy: Střední školu oděvní, služeb a eko-
nomiky z Červeného Kostelce, Vyšší odbornou školu zdravotnic-
kou a Střední zdravotnickou školu v Trutnově a Vyšší odbornou
školu a Střední průmyslovou školu z Rychnova nad Kněžnou.

Cenu ředitel školy převzal od náměstkyně hejtmana pro oblast
školství, kultury a sportu Martiny Berdychové, krajského radního
Pavla Hečka a za hospodářskou komoru od předsedy představen-
stva Radka Jakubského a místopředsedy Radka Zadrobílka.

Ing. Čeřovská, zástupce ředitele

MŠ Studánka
Jak jsme slavili svatého Václava

Děti si v naši MŠ Studánka vyzkoušely, jak přichystat Sva-
továclavskou slavnost. Z holčiček a chlapců se stali cukráři
a pekaři. Sami si připravili těsto na moučníky, vyvalovali, vy-
krajovali, zdobili koláče a buchty. Všichni se proměnili
v moučné víly a byli špinaví od mouky až za ušima. 

To ale nikomu nevadilo, protože nejdůležitější bylo, že výsledné
dortíčky voněly a chutnaly všem. Po této pečlivé přípravě jsme
u nás ve Studánce přivítali rodiče a přátele školky. Děti přednesly
báseň Foukej, foukej větříčku a poděkovaly za rozmanité podzimní
dary – jeřabiny, šípky, houby, jablka i žaludy. Potom přišla chvíle
opravdového překvapení, kdy z chodby zazněl Svatováclavský cho-
rál v podání mladých mužů oděných v dobových kostýmech. Dob-
rovolníci svým hlubokým důstojným zpěvem uvedli mezi
překvapené děti a dospělé svatého Václava i s doprovodem. 

Po krátké řeči, ve které zdůraznil, že je patronem České země
a ochráncem naší vlasti, se svatý Václav odebral i se svou družinou
na zahradu MŠ, kde se pak sváděl boj mezi našimi dětmi a zbroj-
noši o dobytí hradu. Rádi bychom poděkovali všem, kdo se dobro-
volně angažovali při přípravě naší slavnosti: dětem za přípravu
hostiny, rodičům za přinesené dary a rytířům za umocnění zážitku.
Věříme, že se slavnost líbila a těšíme se na další akce v naší školce.                
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ZŠ V. Hejny
Strašidelný čas

– neboli Halloween, tak by se dala na-
zvat druhá část měsíce října. Učitelky
pro své třídy připravily rozmanitý pro-
gram. Nejenže jsme mohli v tento čas
vidět procházet se po škole spoustu mi-
lých i hrozivých strašidel, ale také úkoly
v ČJ, M nebo různých výchovách byly
zaměřené na toto téma. Děti hledaly stra-
šidelné slabiky, řešily matematické úlohy,
ve výchovách vydlabaly spoustu dýní, vy-
stříhaly a namalovaly strašidýlka a neto-
pýry. Podařilo se jim navodit pravou
haloweenskou atmosféru v naší škole. 

Do terénu zažít toto téma vyrazily hned
dvě třídy. 3. A pod vedením paní učitelky
Jansové zavítala do zahradnictví Trees, kde
jim milý personál pomohl s dušičkovou de-
korací. Třída paní učitelky Naimmanové si
dala dostaveníčko před školou 2. listopadu
v pozdních odpoledních hodinách, aby za-
žila strašidelný podvečer s dušičkami. Žáci
s pedagogy využili nabídky programu dět-
ského oddělení městské knihovny, kde se
pod vedením p. Novákové seznámili s kni-
hou Tramvaj plná strašidel od p. Braunové.
Paní knihovnice pro ně připravila četbu
knihy s dramatizací, vyprávění o knize a na-
konec samotnou výrobu duchů ze starých
prostěradel. Poté již za úplné tmy vyrazili
na červenokostelecký hřbitov, kde hledali
hroby známých osobností (např. herec Mar-

tin Růžek – král Kazisvět v pohádce Prin-
cezna se zlatou hvězdou, nebo osoby
z okolí B. Němcové, jelikož si budou připo-
mínat spisovatelku k jejímu výročí), aby ji
zde zapálili svíčku. 

Paní učitelka Naimmanová hned dvakrát
vyrazila za netradičními sporty do blízkého
Náchoda. Poprvé jedno říjnové nedělní od-
poledne strávila nejen se svou třídou, ale
také ještě se zájemci z třídy 5. A a paní uči-
telkou Grohmannovou. V programu nazva-
ném s Duhou Bartoňkou si mohli vyzkoušet
lezení po lanové stěně, bumperbally, kin-
ball, nerfky střílečky,tchoukball nebo také
Speed badminton. Podruhé vyrazila směr
okresní město se sportovním kroužkem,
který vede na naší škole. Dvě hodiny lezení
na různých horolezeckých stěnách s růz-
nými obtížnostmi strávili pod vedením
Gerda Weinlicha a jeho pomocníka v ZŠ
škole TGM Náchod. Děti se naučily spolu-
pracovat, protože si musely vzájemně dávat

záchranu. Poté se ještě vyřádily na boulde-
ringové stěně a celou sportovní akci za-
vršily tolik oblíbenou vybíjenou. Všichni
domů odjížděli velmi unavení, ale šťastní,
plni dojmů a skvělých zážitků. 

Na podzim se moc sportovních soutěží
nekoná. Jedné se ale přece naši žáci zúčast-
nili. Byl to florbalový turnaj v Náchodě. Ze
sedmi zúčastněných týmů se naše družstvo
umístilo na krásném čtvrtém místě. Nutno
podotknout, že v ostatních týmech hráli
sportovci i z ligových týmů, a proto si vý-
sledku velmi ceníme. Chtěli bychom tedy
pochválit hráče: K. Kábrt, V. Jaroš, J. Sou-
ček, V. Křeček, Š. Rufer, N. Nývlt, B. Tuček
a M. Podhajský. 

Zážitková odpoledne si pro své děti při-
chystaly i paní učitelky Wichová a Adamů
z družiny. Využily času sklizně jablek
a společně s dětmi napekly štrůdly a pe-
čená jablka. Děti samozřejmě pomáhaly při
přípravě a pak s chutí vše snědly.

Na závěr mi dovolte vás co nejsrdečněji
pozvat na Den otevřených dveří, který se
koná 6. prosince. Tato akce je spojená s vá-
nočními trhy, které proběhnou v prostorách
prvního stupně a budou na nich k vidění
a hlavně ke koupi výrobky vašich dětí. 

Krásné a požehnané vánoční svátky
a správné vykročení do nového roku vám
přeji za celý učitelský sbor prvního stupně. 

Jana Stodůlková

Soutěž  „Co víš o Česko-polském příhraničí“
Tato zeměpisná soutěž se konala v letošním roce na dvou mís-

tech našeho Česko-polského příhraničí. 
Na začátku října v Červeném Kostelci za účasti 3 základních

škol z České republiky (Červený Kostelec, Police nad Metují, Ma-
chov) a 2 škol z Polska (Nowe Rudy). Po zdolání otázek týkajících
se převážně znalostí z oblasti geografie, historie, literatury a sou-
časného dění v tomto regionu jsme dosáhli vynikajících úspěchů.
Obsadili jsme 1., 3. 4. a 5. místo.

Dalšího kola jsme se zúčastnili v Nowe Rude, kde bylo pod-
statně více škol: 20 z Polska a 7 z České republiky. Okruhy otázek
zahrnovaly nejenom znalosti místopisu příhraničí, ale i jazykové
dovednosti dané země.  Žáci si měli objednat jídlo v polském ja-
zyce, poznat nejznámější osobnosti Polska, pozvat turisty do čes-

kých i polských zajímavých míst.
I v této soutěži jsme obstáli, a proto bych ráda poděkovala

žákům Verče Šrámkové, Vendule Štrofové (9.B),  Kubovi Havr-
dovi, Davidu Kubečkovi (9.A)  a Pavlu  Adámkovi (9.C) za pří-
kladnou reprezentaci školy.  

Také děkuji všem, kteří mi pomohli zorganizovat tuto soutěž na
českém území. Městskému úřadu, který dětem věnoval drobné
dárky a propagační materiály, MKS za propůjčení malého sálu Di-
vadla J. K. Tyla,  informačnímu středisku, který mi poskytl studijní
materiály na vytvoření soutěžních otázek a v neposlední řadě panu
Hrstkovi, který nás bezpečně dovezl do Nowe Rudy a zpět.  Děkuji.      

Hanušová Dagmar, ZŠ  V. Hejny

Foto 2x: Dagmar Hanušová
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ŠKOLY

Základní umělecká škola

Manové Přemysla Otakara na ZŠ V. Hejny
Dne 16. 10. se žáci šestých a sedmých tříd vrátili zpět v čase,

a to rovnou do období baroka. Školní tělocvična se proměnila
v dobovou zbrojnici a na žáky čekal poutavý výklad a ukázky
šermířského umění. 

Členové klubu šermířů představili žákům, jak se vyvíjely zbraně
a způsob boje napříč staletími od středověku až po novověk. Na
závěr programu si mohli žáci sami vyzkoušet, jak by jim rytířská či
mušketýrská móda slušela, a  jestli by si s mečem a kordem rozu-
měli.

Děkujeme skupině historického šermu Manové Přemysla Otakara
za návštěvu a přejeme jim mnoho spokojených diváků i nadále.

ZŠ Horní Kostelec
Den otevřených dveří ve škole 
v Horním Kostelci

Ve čtvrtek 9. listopadu se naše škola otevřela veřejnosti. Do-
poledne si rodiče mohli prohlédnout školu a nahlédnout do vy-
učování svých dětí. Na odpoledne jsme pro rodiče i děti
připravili zážitkové odpoledne.

Děti se zavázanýma očima plnily úkoly na čtyřech různých sta-
novištích – kreslily obrázek, třídily geometrické tvary do misek, po-
znávaly různé předměty podle hmatu a absolvovaly překážkovou
dráhu v tělocvičně. Za splněné úkoly si vybarvily jednotlivá políčka
na startovací kartičce. Za celou vyplněnou kartičku si mohly na závěr
vyzvednout sladkou odměnu. 

Dvě třídy se proměnily v samoobslužnou kavárnu a čajovnu pro
společné posezení. Šikovné maminky a babičky připravily pro tuto
příležitost drobné občerstvení. 

Buchty, koláče, bábovky i cukroví dojídaly děti i v pátek ke sva-
čině. Spokojení návštěvníci odcházeli domů za tmy.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Junior Big Band ZUŠ Červený Kostelec
hostem na hudebním festivalu

Krásný potlesk, skvělá nálada a úsměv na tváři
spokojených rodičů, muzikantů a příznivců swin-
gové i taneční hudby, to byly okamžiky, které pro-
vázely úspěšnou hudebně taneční akci u našich
sousedů ve Rtyni v Podkrkonoší pod názvem Du-
šičkový festival. 

Setkání skvělých kapel, muzikantů, ale i taneč-
níků z pořádající TŠ Bonifác z.s. proběhlo dne 20.
října 2017 ve sportovní hale Orlovna. Celý program
uváděla patronka taneční školy, zpěvačka Kamila
Nývltová. 

Junior Big Band teprve svým druhým vystoupe-
ním ve své krátké historii velice překvapil všechny
posluchače a nenechal nikoho na pochybách, že se
na scéně objevil orchestr s velkým potenciálem
i skvělými sólisty. Věříme, že to nebylo poslední set-
kání nejen s příznivci tohoto programu, ale i setkání
se zpěvačkou Kamilou Nývltovou, kterou bychom
rádi pozvali na jedno z našich dalších vystoupení.
Hudební záznam z celého koncertu najdete na našich
stránkách.

Poděkování patří všem členům i hostům Junior
Big Bandu za přípravu koncertu a pořadatelům akce
za pozvání.  

Kapelník Leoš Nývlt
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Městské kulturní středisko

ŠKOLY
Výtvarný workshop i návštěva galerie 

Akce, které se uskutečnily pod vedením Radky Giuliano
Šimkové a Pavly Kejzlarové. 

Na konci měsíce září se proběhl výtvarný workshop za Dom-
kem Boženy Němcové. Součástí workshopu byla výstava prací
žáků ze ZUŠ. Děti s rodiči si zde vyzkoušely malbu na textil, do-
zvěděly se mnoho zajímavostí z historie textilnictví v Červeném
Kostelci. O měsíc později, během října, pak žáci VO navštívili vý-
stavu „Ruské malířství 19. a počátku 20. století“  v Galerii výtvar-
ného umění v Náchodě. Pro žáky byl připraven edukativní program
„Na jedné lodi“. 

Program nabídl dětem dobrodružné cestování s lodním deníkem
na jednotlivých výtvarně-vzdělávacích zastávkách. Žákům se po-
mocí úkolů přiblížily obrazy ruských malířů a v neposlední řadě
objevili možnosti různorodého materiálu k tvoření.

Adventní čas v duchu významných koncertů školy
a setkání 

V závěru kalendářního roku škola připravila pro rodiče,
přátele školy i širokou veřejnost spoustu významných setkání
v podobě adventních koncertů a vystoupení v prostorách vel-
kého sálu Divadla J. K. Tyla. 

Vše zahájíme 3. 12. "Adventním koncertem" pěveckých sborů
s hosty programu, orchestrem Musica harmonica, pak žáci taneč-
ního oboru 13. 12. rozbalí svůj "Adventní kalendář" ve snůšce no-
vých choreografií a těsně před svátky 21. 12. se setkáme při velkém
"Vánoční koncertu" se sólisty, zpěvákem Marianem Vojtkem, Lucií
Vagenknechtovou, pěveckými sbory, symfonickým orchestrem
a dalšími hosty. Pod vedením dirigenta Jiřího Kábrta zazní dílo Ji-
řího Pavlici – MISSA PASTORALIS a spousta dalších známých
děl světových autorů. Věříme, že široká nabídka programů školy
tak potěší spoustu posluchačů a pomůže vytvořit příjemnou náladu
a atmosféru pro nejkrásnější dny v roce – svátky vánoční. Infor-
mace o koncertech v předprodeji najdete na stránkách a facebooku
školy, www.zusck.eu. 

Těšíme se na vás. Vedení ZUŠ

KALENDÁRIUM AKCÍ

Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník vás zvou na letošní sérii

cestopisných přednášek a besed zajímavých cestovatelů z regionu
i z celé ČR. Od podzimu do jara pro vás máme připravenou celou
řadu přednášek, kterými si můžete zpříjemnit dlouhé zimní večery.
Přijďte se sami přesvědčit. 

Martin Magnusek - ČEZETOU KOLEM AFRIKY
středa 13. 12. 2017 od 18.30 hod. – Kino Luník
Cestování Martina Magnuska začalo trochu nenápadně s prvním

řidičským průkazem na motorku. Od kratších cest po České repub-
lice se dostal až k mnohaměsíčním sólo cestám po Asii a Africe.
Přijďte si poslechnout povídání o cestě na stařičké Čezetě po afric-
kém kontinentu, kde celkově strávil přes 10 měsíců a najel 45 tisíc
kilometrů. Od hornatého Lesotha po nekonečné pouště Súdánu, ká-

vové plantáže ve
Rwandě nebo gorily
horské v Ugandě. 

To vše v sedle
více než 50 let sta-
rého motocyklu.

Předprodej vstu-
penek v ceně 100 Kč
v IC Červený Koste-
lec nebo online na
www.kinolunik.cz.

Loutkářský festival ukončí
skutečná návštěva čertů

Sobota 2. prosince od 15.00 hod. – kino Luník
V sobotu 2. 12. nás čeká poslední loutkové představení v rámci

loutkářského festivalu. Tentokrát se můžeme těšit na pohádku
s názvem Kašpárek se nedá - leda..., kterou si pro nás přichystal
domácí soubor LS RADOST. Čeká nás divadélko s Kašpárkem,
je plné různých pohádkových bytostí.

Toto představení je navíc obohaceno o návštěvu opravdových
čertů, kteří hodným dětem dají drobný dárek.

Vstupné na představení za cenu 30 Kč / 60 Kč v předprodeji
v IC Červený Kostelec nebo přímo na pokladně kina Luník. 

Partnerem loutkářského festivalu je společnost Saar Gummi
Czech.

Taneční kurz pro mládež 
vyvrcholí tradičním Věnečkem

Sobota 16. prosince od 19 hod. – městská sokolovna 
Slavnostní ukončení tanečního kurzu pro mládež roku 2017 je tu. Přijď-

te se podívat, pobavit a zatančit si do sokolovny v Červeném Kostelci a to
16. prosince od 19 hodin. Kurz, který bude započat slavnostním nástupem,
řídí taneční mistři manželé Jiřina a Blahoslav Poznarovi. K tanci a poslechu
zahraje Relax Band pod taktovkou Jana Drejsla. 

Vstupné: 120 Kč (s místenkou), 100 Kč (na stání), 50 Kč (děti).
Vstupenky jsou v předprodeji v IC Červený Kostelec nebo online
na www.mksck.cz.
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KALENDÁRIUM AKCÍ
Adventní koncert Městského 
dechového orchestru Č. K.

Sobota 9. prosince 2017 – Divadlo J. K.
Tyla od 18.00 hodin 

Městský dechový orchestr a městské kul-
turní středisko vás zvou na adventní koncert
s názvem Zlaté Vánoce, který se uskuteční
v sobotu 9. prosince 2017 od 18.00.

Na koncertu se kromě orchestru před-
staví i pěvecký sbor Sluníčko pod vedením
sbormistryně Evy Kubečkové (ZUŠ ČK) a
sólisté Lenka Lautschová a Viktor Polák.
Těšit se můžete na skladby vánoční i jiné,
jako Swingle bells, Buchet je spousta…

Předprodej vstupenek od 1. listopadu
2017 v IC v Červeném Kostelci nebo online
na www.mksck.cz. 

Věra Martinová aneb první dáma
české country music 

Pátek 15. prosince 2017 - Divadlo J. K.
Tyla od 19.00 hodin

Věra Martinová po absolutoriu konzer-
vatoře působila až do roku 1982 jakožto
zpěvačka v Orchestru Gustava Broma.
V roce 1982 se stala členkou dívčí country

kapely Schovanky. Po pětiletém působení
u Schovanek se vydala na vlastní sólovou
uměleckou dráhu. Jedná se o ženu, jež je
některými hudebními odborníky občas
označována jako nejlepší zpěvačka v oblasti
country music v České republice a je titu-
lována lichotivým přízviskem první dáma
české country music.

Předprodej vstupenek v ceně 390 Kč /
370 Kč / 350 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem

hudebního předplatného je společnost
LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

Robinson Dlabáček – nová 
premiéra domácího DS NA TAHU

sobota 2. prosince 2017 – Divadlo J. K.
Tyla od 19.00 

neděle 10. prosince 2017 – Divadlo J.
K. Tyla od 17.00

Domácí divadelní soubor NA TAHU má
ve svém repertoáru opět novu inscenaci.
Tentokrát se můžete těšit na autorskou hru
Vlastimila Klepáčka s názvem Robinson
Dlabáček. Na premiéru této inscenace se
můžete těšit v sobotu 2. prosince od 19.00
a na reprízu v neděli 10. prosince od 17.00.

Hru si sám režíruje Vlastimil Klepáček
a na červenokosteleckých prknech uvidíte
Richarda Bergmanna, Pavlu Škodovou,
Viktora Poláka, Karolínu Kuldovou, Karo-
línu Semerákovou, Marcelu Nejmanovou
a samozřejmě také Vlastimila Klepáčka. 

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

Červenokostelecké Vánoce
Nezadržitelně se nám blíží advent,

doba příprav na Vánoce, doba rozjímání

a dobročinnosti. K adventu neodmysli-

telně patří i setkání s našimi blízkými

a klidná atmosféra. Proto jsme pro vás

s místními spolky připravili širokou

škálu kulturních akcí, které vám zpří-

jemní předvánoční atmosféru a shon. 

Přijďte si vychutnat pohodovou vánoční
atmosféru, popovídat se sousedy a zahřát se
čajem, svařeným vínem či medovinou.  

Železná neděle 3. prosince
9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 výstava Vá-

noce s pohádkou Boženy Němcové –
Domek Boženy Němcové.

16.00 "Vánoce přicházejí" - pod vánoč-
ním stromečkem na náměstí T. G. M.

Pěvecké vystoupení MŠ Větrník pod ve-
dením Pavly Švorčíkové a Miroslavy Ka-
válkové. Teplé občerstvení zajištěno.

16.15 Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí T. G. Masaryka.

18.00 Adventní koncert – DPS Červánek
a Musica harmonica při ZUŠ Červený Kos-
telec – Divadlo J. K. Tyla.

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

9. prosince 
18.00 Zlaté Vánoce - Adventní koncert

MDO Červený Kostelec, Divadlo J. K.
Tyla.

Předprodej vstupenek na koncert v ceně
100 Kč probíhá v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz.

Bronzová neděle 10. prosince
9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 výstava Vá-

noce s pohádkou Boženy Němcové –
Domek Boženy Němcové.

9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 Výstava
Červený Kostelec kdysi a dnes – městská
výstavní síň.

16.00 ,,Když se čerti ženili“ – pod vá-
nočním stromečkem na náměstí T. G. M.

Pásmo písniček, říkadel a tanců pěvec-
kého sboru Hlahol a tanečního souboru
ZUŠ Červený Kostelec pod vedením L.
Klugarové, B. Rejholdové a Z. Zítkové.
Teplé občerstvení zajištěno.

16.15 Návštěva Mikuláše – pod vánoč-
ním stromečkem na náměstí T. G. M.

Umíte básničku či písničku? Pak se ne-
musíte bát a odměna od Mikuláše vás ne-
mine.

13. prosince
18.00 Adventní kalendář „…co se

ukrývá za tajemstvím“ – Divadlo J. K. Tyla. 
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ

pod vedením B. Rejholdové, Z. Zítkové a J.
Faltové. Předprodej vstupenek v ceně 90 Kč
/ 50 Kč probíhá v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz.

15. prosince 
19.00 koncert Věry Martinové – Divadlo

J. K. Tyla.
Předprodej vstupenek na koncert v ceně

390 Kč / 370 Kč / 350 Kč probíhá v  IC Čer-
vený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.

Stříbrná neděle 17. prosince
8.00 – 10.00 vánoční prodej – před kos-

telem sv. Jakuba Většího.
Prodej výrobků skautek a skautů, světlu-

šek a vlčat. Výtěžek z prodeje půjde na
konto Adventních koncertů na ČT.

9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 Výstava
Červený Kostelec kdysi a dnes – městská
výstavní síň.

10.00 – 17.00 vánoční trhy – městská
tržnice.

Přijďte se zahřát čajem, grogem či sva-
řákem a k tomu zakousnout např. tradiční
jitrnici. Chybět nebude spousta řemeslných
výrobků, kvalitních potravin a pro děti bude
možnost  projet se  zadarmo  na ponících.

10.00 Koncert MDO Červený Kostelec
a Miejskiej Orkiestry Dętej w Ząbkowicach
Śląskich – městská tržnice 

11.00 Pohádka O Luciáškovi – městská
tržnice 

Pohádku zahraje loutkové divadlo Koz-
lík z Hradce Králové.

12.00 Propagační otužilecké plavání –
městská tržnice.

pokračování na str. 22
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12.30 šermířské vystoupení Manové Pře-

mysla Otakara – městská tržnice
13.00 sboreček Kamarádi – městská

tržnice.
Pěvecký sbor MŠ Náchodská pod vede-

ním Heleny Binterové a Šárky Hanušové.
Sbor na flétny doprovodí děti z kroužku flé-
ten pod vedením Jitky Lelkové.

13.15 pěvecké vystoupení DPS Sluníčko
a Musica harmonica při ZUŠ Červený Kos-
telec – městská tržnice.

13.00 – 16.00 jízdy na poníkovi – měst-
ská tržnice

Nejmenší z nás se mohou svézt zdarma
na poníkovi.

14.00 – 16.00 možnost výstupu a pro-
hlídky kostelní věže – kostel sv. Jakuba
Většího.

14.15 koncert skupiny Klapeto z Ná-
choda – městská tržnice.

Hrají zejména "městský folklor" z dob

starého dobrého Rakouska a první repu-
bliky, nebo jak se také říká - "písně žižkov-
ských Pepíků".

16.00 Koncert skupiny Benjaming's Clan
– městská tržnice.

Prioritou oblíbené kapely Benjaming's
Clan je předávat lidem stovky kilowattů po-
zitivní energie.

21. prosince
19.00 Vánoční koncert Červenokostelec-

kého symfonického orchestru a Komorního
orchestru ZUŠ – Divadlo J. K. Tyla

Předprodej vstupenek na koncert v ceně
230 Kč / 190 Kč probíhá v  IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

23. prosince
9.00 – 16.00 betlémské světlo - náměstí

T.G.M. 
Přijďte si pro světlo z dalekého Betléma,

které neodmyslitelně patří k Vánocům.

Štědrý den 24. prosince 
Od 13.00 Tradiční betlém – kostel sv. Ja-

kuba Většího
Přijďte se podívat na tradiční betlém

a zažehnout betlémské světlo. 
14.00 Vánoční ladění s MDO – pod vá-

nočním stromečkem na náměstí T. G. M.
23.15 Půlnoční koledy - náměstí T. G. M. 
24.00 Půlnoční mše – kostel sv. Jakuba

Většího.

Změny v programu vyhrazeny.
Na adventním programu spolupracují:

Městské kulturní středisko, vlastivědný spo-
lek, základní umělecká škola, MŠ Náchod-
ská, MŠ Větrník, Římskokatolická farnost
Červený Kostelec, oddíl skautů, městský de-
chový orchestr, DPS Červánek, Manové Pře-
mysla Otakara a Kostelecké hyeny. 

Tip na dárek k Vánocům
Nezadržitelně se nám blíží Vánoce.

Pokud si nechcete letos lámat hlavu nad
tím, co originálního svým nejbližším vě-
novat, máme pro vás skvělé tipy na dárek. 

Zakupte jim vstupenky na divadelní
představení nebo koncerty do červenokos-
teleckého divadla.

Hudební předplatné 
Lenka Filipová, Poutníci, Jiří Schmitzer

a vánoční koncert Václava Neckáře s domá-
cím pěveckým sborem Červánek. To je po-
řádná porce skvělé hudby na celý rok.

Cena: 790 Kč. 
V prodeji pouze do 23. 12. nebo do vy-

prodání volných míst.

Dětské divadelní předplatné
Čtyři skvělé divadelní pohádky za skvě-

lou cenu. Ideální dárek děti, kterým chceme
dopřát pěkný kulturní zážitek. 

Cena: 150 / 250 Kč 

V prodeji pouze do 23. 12. nebo do vy-
prodání volných míst.

Oblíbený taneční kurz pro dospělé (začá-
tečníci, mírně pokročilí a pokročilí).

Vhodný i pro absolventy tanečního
kurzu pro mládež.

Cena 1 200 Kč / pár
Taneční kurz začíná 7. 1. 2018

Koncert skupiny Poutníci
Sobota 3. 3. 2018 – Divadlo J. K. Tyla 
Cena: 190 Kč

Koncert Lenky Filipové
sobota 7. 4. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 340 Kč / 320 Kč / 290 Kč

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Válka Roseových
čtvrtek 10. 5. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadlo Studio DVA Praha
Vysavač
neděle 27. 5. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 420 Kč / 390 Kč / 370 Kč

Divadelní spolek Kašpar – Divadlo 
v Celetné Praha

Rozmarné léto
sobota 20. 10. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč.

Koncert legendárního Václava Neckáře,
skupiny Bacily DPS Červánek

pátek 14. 12. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Kniha Červený Kostelec kdysi a dnes
V prodeji od 7. 12. 2017.
Vstupenky a knihu zakoupíte v IC Čer-

vený Kostelec nebo online na webu
www.123vstupenky.cz a www.mksck.cz. 

Vstupenky v předprodeji 
Díky novému systému předprodeje

vstupenek máte možnost již nyní zakou-
pit 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.123vstupenky.cz.
V současné době jsou v předprodeji vstu-
penky na akce:

Robinson Dlabáček – 2. 12. 2017 (pre-
miéra)

Adventní koncert - Červánek Musica
harmonica – 3. 12. 2017

Zlaté Vánoce – 9. 12. 2017

Robinson Dlabáček – 10. 12. 2017 (re-
príza)

Věra Martinová – 15. 12. 2017
Vánoční koncert Červenokosteleckého

symfonického orchestru a Komorního
orchestru ZUŠ – 21. 12. 2017

O statečném kováři Mikešovi – 14. 1.
2018

Sen noci svatojánské – 26. 1. 2018
Poutníci – 3. 3. 2018
O vodníkovi z Čertovky – 18. 3. 2018
Lenka Filipová – 7. 4. 2018
Detektor lži – 14. 4. 2018
Válka Roseových – 10. 5. 2018
Vysavač – 27. 5. 2018
Doktorská pohádka – 7. 10. 2018

Ať žijí strašidla – 11. 11. 2018
Rozmarné léto – 20. 10. 2018
Šest tanečních hodin v šesti týdnech –

10. 11. 2018
Václav Neckář, skupina Bacily  DPS

Červánek – 14. 12. 2018
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Připravujeme
3. ples města Červený Kostelec 

Sobota 27. ledna – městská sokolovna 
Město Červený Kostelec a městské kul-

turní středisko vás srdečně zvou na 3. ples
města Červený Kostelec. Ples bude opět ve
znamení předávání cen červenokostelec-
kým rodákům, kteří svou činností přispívají
k dobrému jménu našeho města. Těšit se
můžete také na bohatý doprovodný pro-
gram nebo soutěž o hodnotné ceny. Veče-
rem bude provázet moderátorka Českého
rozhlasu Romana Pacáková a k tanci za-
hraje hudební skupina Geny ze Rtyně
v Podkrkonoší. 

Předprodej vstupenek bude zahájen
1. ledna 2018 v IC v Červeném Kostelci
nebo online na webech www.123vstu-
penky.cz a www.mksck.cz. 

O statečném kováři Mikešovi
Příbramské divadlo Za2 – pohádka
Neděle 14. ledna od 15.00– Divadlo J.

K. Tyla.
Mikeš je kovářský synek, který se vydá

do světa na zkušenou. Cestou se k němu
připojí silák Matěj a společně se rozhodnou
najít dvě královské dcery, které už měsíce
nikdo nespatřil. Pokud se jim to má podařit,
budou muset překonat množství nástrah
a pokušení. Přijďte jim v jejich putování
držet palce, nudit se určitě nebudete! Mikeš

s Matějem, vousatá babice, pan král, prin-
cezny, Dračí pán a spousta dalších postav
spolu s krásnými písničkami vám k tomu
nedají čas! Pohádka je určena divákům od
3 let, délka představení 60 min.

Pohádka je zařazena do dětského divadel-
ního předplatného. Vstupenky v ceně 80 Kč /
50 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem dětského divadel-
ního abonentního cyklu je tiskárna Integraf.

Sen noci svatojánské 
odstartuje divadelní předplatné 2018
Pátek 26. 1. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
Notoricky známá Shakespearova letní ko-

medie o milostném třeštění, žárlivosti, kou-
zelném lese a lásce k divadlu. To vše ve svěží
zkrácené verzi plné humoru a mladé energie
studentů herectví z vyšší odborné školy he-
recké. Inscenace sklidila velký úspěch na di-
vadelním festivalu Jiráskův Hronov.

Soubor LaPardon je složen se studentů
herectví třetího ročníku vyšší odborné školy
herecké, fungujících pod pedagogickým ve-
dením Diany Šoltýsové a Martina Vokouna.
Kromě Shakespearova Snu noci svatojánské
zatím soubor nazkoušel zkrácenou verzi
Marberovy hry Na dotek, koláž situací z dra-
mat spadajících do tzv. české klasiky (Ma-
ryša, Gazdina roba a Její pastorkyňa) a nyní
hraje na Letné v Pidivadle Wedekindovo

Probuzení jara v režii Lukáše Pečenky.
Inscenace je zařazena do divadelního před-

platného. Poslední volné vstupenky v ceně
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC Červený Kos-
telec nebo online na www.mksck.cz. Partne-
rem divadelního abonentního cyklu je
společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Poslední volné vstupenky na inscenaci
Vysavač se skvělým Bohumilem Kleplem

Neděle 27. května od 19.00 – Divadlo J.
K. Tyla 

Bohumil Klepl v jedinečné komediální
ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči
z nákupního centra. Máte chuť nechat si
vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se
podívat na tuto romantickou komedii plnou
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdin-
ských kousků, trapných nárazů na držku
a snění. Patrik Hartl, autor hitu Hvězda
s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější
české one man show Caveman, představuje
výjimečný komediální talent Bohumila
Klepla v osvěžujícím milostném příběhu,
který vás zaručeně příjemně naladí.

Poslední volné vstupenky na skvělou ko-
medii divadla Studio DVA Praha v ceně 420
Kč / 390 Kč / 370 Kč lze zakoupit v IC Čer-
vený Kostelec a online na www.mksck.cz.
Využijte skvělý tip na vánoční dárek.

Základní umělecká škola
Srdečně zveme příznivce krásné hudby,

dětského sborového zpěvu a akordeonů na
první adventní neděli dne 3. 12. 2017 do Di-
vadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Před-
staví se obě přípravná oddělení, tedy
Hvězdičky a Sluníčko, dále hlavní sbor
Červánek a komorní ženský sbor Jitřenka -
sbormistr Eva Kubečková. Hostem kon-
certu s názvem Už smíme se těšit je
akordeonový orchestr Musica harmonica-
dirigent Jaroslav Kubeček. Přijďte spolu
s námi zahájit letošní adventní dobu. 

Kostel sv. Jakuba
KOLEDY S KOSTELECKOU 
CIMBÁLOVKOU
Přijďte se zaposlouchat do krásných vá-

nočních koled z Čech, Moravy a Slovenska 
26. 12. 2017 v 17.00 v kostele sv. Jakuba
v Červeném Kostelci.

Oblastní charita ČK
Tříkrálový koncert
Kostel sv. Jakuba Staršího v Červeném

Kostelci, neděle 7. 1. 2018 v 17.00.
Světovou tvorbu během večera zastoupí

Divertimento D dur Wolfganga Amadea
Mozarta, světově proslulou českou hudbu
pak Romance pro housle a orchestr Anto-
nína Dvořáka. 

Jedinečnost koncertu tkví zejména v pro-
vedení dvou vánočních mešních celků au-
torů narozených v okruhu pouhých deseti
kilometrů od Červeného Kostelce. Z pera
hronovského rodáka Jana Křtitele Knahla,
Dvořákova současníka, vzešla Missa pasto-
ralis, zkomponovaná na klasické latinské li-
turgické texty. Jaroslav Celba, který dal
svou hudbou atmosféru našemu dětství (Po-
hádky z mechu a kapradí, O makové pa-
nence, Štaflík a Špagetka), jako správný
náchodský rodák složil na slova místního
patriota Libora Volného originální Náchod-
skou vánoční mši.

Účinkují smíšené pěvecké sbory Dalibor
z Hronova a Hron z Náchoda. Hraje Ko-
morní orchestr Slávy Vorlové Náchod pod
taktovkou Josefa Vlacha. Délka předsta-
vení 75 min.

Restaurace na Bohdašíně
Sobota 9. 12. 2017 od 15.00 hod.
AVZO pořádá v restauraci na Bohdašíně

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU pro děti.
Připraveny jsou soutěže i hudba.

Ochotníci Olešnice
Poslední podzimní pohádka

bude v romantickém duchu. 
V neděli 17. prosince od 15 hodin pro-

běhne v tělocvičně Základní školy v Oleš-
nici naše poslední podzimní pohádka –
O Šípkové Růžence. Srdečně zveme malé
i velké diváky k zhlédnutí této pohádky
a k malému vánočnímu posezení. Prosíme
děti, aby nám pomohly s rekvizitou, a to vý-
robou papírové růže. Na příjemnou předvá-
noční neděli se těší Ochotníci Olešnice.

Hasiči Lhota
PLES HASIČŮ
13. ledna 2018 ve 20.00 hod.
Sbor dobrovolných hasičů Lhota za Č.

Kostelcem, vás srdečně zve na  Hasičský
ples, konaný v sokolovně ve Lhotě. Hudba
p. Fulka (Police nad Metují).

Rezervace vstupenek na tel.604 676 815
nebo v hasičské zbrojnici každé pondělí po
17. hod.
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KINO LUNÍK 3D
MAXINOŽKA
2. sobota v 17.00

The Son of Bigfoot / FR / 2017 / film ve 2D
/ české znění /91 minut.    
Adam se vydává na dobrodružnou cestu,
aby odhalil záhadu ztraceného tatínka. Ani-
movaný film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

MILADA
2. sobota v 19.30

ČR / 2017/ film ve 2D / české znění / 100
minut.  
První celovečerní film o Miladě Horákové.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

BAJKEŘI
5. úterý v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 95
min.
Nová letní komedie ve stylu Snowboarďáků
a Rafťáků.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
7. čtvrtek v 19.30

A Bad Moms Christmas / USA / 2017/ film
ve 2D / české titulky / 116 minut.  
Matky na tahu… Tentokrát o Vánocích.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100

PŘÍŠERÁKOVI
9. sobota v 17.00

Happy Family / DE / GB / 2017 / film ve
2D / české znění / 96 minut.                            
Animovaná komedie pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

PŘÁNÍ K MÁNÍ
9. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 106
minut.     
Nový český vánoční film plný kouzel. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

ČEZETOU KOLEM AFRIKY 2017
13. středa v 18.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90
minut. Beseda.     
Povídání Martina Magnuska o cestě na sta-
řičké Čezetě po africkém kontinentu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
14. čtvrtek v 19.30

Star Wars:The Last Jedi / USA / 2017 / film
ve 3D / české znění / 150 minut.                                                     
Další pokračování známé ságy.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

PŘÁNÍ K MÁNÍ
16. sobota v 17.00

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 106
minut.     

Nový český vánoční film plný kouzel. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
16. sobota v 19.30

Star Wars:The Last Jedi / USA / 2017 / film
ve 3D / české znění / 150 minut.                                                     
Další pokračování známé ságy.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150/ 130

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
19. úterý v 19.30

Murder on the Orient Express / USA / 2017
/ film ve 2D / české titulky / 110 minut.                                                     
Nejznámější detektivka Agathy Christie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
21. čtvrtek v 17.00

Jumanji:Welcome to the Jungle / USA /
2017 / film ve 2D / české znění / 111 minut.                            
Čtveřice školáků se díky videoherní konzoli
stává postavami hry.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

ŠPINDL
21. čtvrtek v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 98
minut.                       
Horská zimní komedie z prostředí Špindle-
rova Mlýna.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

FERDINAND
22. pátek v 17.00

Ferdinand / USA / 2017 / film ve 2D / české
znění / 99 minut.                            
Animovaná dobrodružná komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

ŠPINDL
22. pátek v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 98
minut.                       
Horská zimní komedie z prostředí Špindle-
rova Mlýna.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

PŘÁNÍ K MÁNÍ
26. úterý v 17.00

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 106     
Nový český vánoční film plný kouzel. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

ŠPINDL
26. úterý v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 98
minut.                       
Horská zimní komedie z prostředí Špindle-
rova Mlýna.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

FERDINAND
27. středa v 15.00

Ferdinand / USA / 2017 / film ve 3D / české
znění / 99 minut.                            
Animovaná dobrodružná komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

LADÍME 3
27. středa v 17.00

Pitch Perfect 3 / USA / 2017 / film ve 2D /
české titulky / 93 minut.                            
Hudební komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
27. středa v 19.30

Star Wars:The Last Jedi / USA / 2017 / film
ve 3D / české znění / 150 minut                                                     
Další pokračování známé ságy.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
28. čtvrtek v 17.00

Jumanji:Welcome to the Jungle / USA /
2017 / film ve 3D / české znění / 111 minut.                            
Čtveřice školáků se díky videoherní konzoli
stává postavami hry.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

THOR: RAGNAROK
28. čtvrtek v 19.30

Thor / USA / 2017 / film ve 3D / české
znění / 100 minut                            
Thor proti Hulkovi. Akční film.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

MY LITTLE PONY FILM
30. sobota v 15.00

My Little Pony:The Movie / USA / 2017 /
film ve 2D / české znění / 99 minut.                            
Animované dobrodružství barevných ka-
marádů.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

ŠPINDL
30. sobota v 17.00

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 98
minut.                       
Horská zimní komedie z prostředí Špindle-
rova Mlýna.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
30. sobota v 19.30

Star Wars:The Last Jedi / USA / 2017 / film
ve 2D / české znění / 150 minut.                                                     
Další pokračování známé ságy.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110
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VÁNOČNÍ   BOHOSLUŽBY 
V  ČERVENÉM   KOSTELCI 2017

24. 12. – 4. neděle adventní – 
ŠTĚDRÝ DEN
7.00  mše sv., od 13.00 kostel otevřený

k modlitbě u Betléma a k zažehnutí betlém-
ského světla.

16.00 – vigilie vánoční (po mši sv. „vá-
noční zvonění“)

22.00 – „půlnoční“ Boušín
24.00 – půlnoční Červený Kostelec

25. 12.   BOŽÍ  HOD  VÁNOČNÍ
pondělí  7.00  mše sv. 

9.00  mše sv. – hraje a zpívá chrá-
mový sbor a orchestr 

11.00  Boušín 

26. 12. Svátek sv. Štěpána
úterý     7.00  mše sv. 

9.00  mše sv. 
11.00  Boušín
17.00 – v kostele tradiční „Koledy

s cimbálovkou“

31. 12. Svátek Svaté rodiny
neděle mše sv. 7.00 a 9.00

11.00 Boušín
při všech mších sv. obnova manželských

slibů
16.00  mše sv. na poděkování

za uplynulý rok

NOVOROČNÍ   BOHOSLUŽBY
V ČERVENÉM  KOSTELCI 2018

1. 1. 2018 SLAVNOST  MATKY  BOŽÍ  
PANNY MARIE

pondělí 7.00 mše sv., 9.00 mše sv.
11.00 Boušín 

6. 1. SLAVNOST   ZJEVENÍ  PÁNĚ
sobota koná se tříkrálová sbírka

Mše sv. 8.00! - žehnání tříkrálových
svátostin (vody, křídy, kadidla a zlatých
předmětů) požehnání a rozeslání koledníků

7. 1. SVÁTEK  KŘTU  PÁNĚ
neděle – nedělní pořad bohoslužeb

17.00 v kostele Koncert na zakončení
vánoční doby.

1. 12. – první pátek v měsíci: mše sv:
7.00 a 18.00 od 16.00 příležitost ke svátosti
smíření.

3. 12. – 1. adventní neděle při všech bo-
hoslužbách žehnání adventních věnců

18.00 – adventní modlitební setkání
v kostele

7. 12. –  po dětské mši sv. schůzka mini-
strantů

8. 12. – Slavnost Neposkvrněného Početí
Panny Marie mše sv. 7.00 a 18.00

10. 12. – 2.adventní neděle
18.00 – adventní modlitební setkání

v kostele

16. 12. – Farní výlet do „Krakonošova
království“ (Jilemnice – Metelkův Betlém,
prohlídka města…)

17. 12. – 3. adventní neděle
před kostelem tradiční skautský prodej
odpoledne  13.00-16.00 otevřená věž

kostela k prohlídce a vyhlídce.

23. 12. – skauti přivezou Betlémské
světlo.

24. 12. – k zažehnutí bude ve městě,
v kostele 

26. 12. – 17.00 v kostele – „Koledy
s cimbálovkou“

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření
před Vánocemi – bude včas ohlášena v kos-
tele.

Společenství mládeže: každou druhou
sobotu v 19.00 na faře: 2. 12., 16. 12.

Společenství manželů PÁ 19.00 na faře:
1. 12., 15. 12.

Vzdělávání mladších středoškoláků: kaž-
dou ST 16.30 – na faře

Vzdělávání starších středoškoláků:
každý ČT 18.15 – na faře

Vzdělávání dospělých farníků: 4. 12. a 
18. 12. – po večerní mši sv. (19hod) na faře

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

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Církev čs husitská
Pravidelně:
Bohoslužby - neděle 10.00
Úvod do Bible - pondělí 18.00
Biblická hodina - úterý  - 17.30

14. 12. v 17.30 
ADVENTNÍ POBOŽNOST  

24. 12. od 23.00 
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA

25. 12. od 10.00 
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

26. 12. od 10.00 
PRVOMUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA
- Dětská besídka 

31. 12. od 16.00 
DÍKŮVZDÁNÍ 
ZA BOŽÍ OCHRANU A VEDENÍ

Lyžařský vlek Chlívce
Lyžařský vlek Chlívce – Švédský vrch

bude v provozu při vhodných sněhových
podmínkách v po–pá 14-17 hod., so, ne
a prázdniny 9.30-16 hod.

Jízdné: bodové přenosné jízdenky na 10
jízd – děti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Denně upravovaná sjezdovka pro výuku
a pohodovou jízdu. Levné příměstské lyžo-
vání.

Dojezdová vzdálenost: Červ. Kostelec
8 km, Hronov 8 km, Rtyně v Podkr. 8 km,
Stárkov 3 km.

Kontakt: informace o aktuálních sněho-
vých podmínkách na tel. 491 461 526, 
608 449 793 nebo 773 141 960. 

Info také na www.cervenokostelecko.cz

Hana Kubinová
Tip na vánoční dárek 17. 2. ve 14 hod.

muzikál  BÍTLS v Brně.
Cena 1100,- Kč je včetně vstupenky

a dopravy. Děti, studenti, důchodci a drži-
telé ZTP 30% sleva při včasné rezervaci.

info e-mail: kubinkahanka@seznam.cz
nebo tel: 737 754 950

Marydance
Taneční kroužek pro děti se koná pravi-

delně každé úterý a pátek – předškolní až
školní věk. 

Cvičení a tanec pro dospělé jsou dočasně
zrušeny.

Více info na www.marydance.cz, 
telefon 775 936 222, 
facebook Marie Chaloupkova. 
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Městské kulturní středisko
Zápis do kurzu společenského tance pro
dospělé (začátečníci, mírně pokročilí, po-
kročilí)

„Tanec je pohyb a pohyb je život“
V lednu 2018 pro vás připravujeme

velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé,
který začíná 7. ledna a zahrnuje celkem
7 nedělních večerních lekcí, které budou
rozděleny na 3 skupiny, a to skupinu začá-
tečníků, mírně až středně pokročilých a po-
kročilých. Kurz pro začátečníky je určen
pro ty, kteří ještě netančili, nebo kurz absol-
vovali 1 – 2x. Kurz pro mírně až středně po-
kročilé je vhodný pro absolventy kurzů,
kteří absolvovali kurz pro začátečníky více-
krát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně
pokročilé, nebo před nedávnou dobou ta-
neční kurz pro mládež a mají zažité základy
společenských tanců. Kurz pro pokročilé je
vhodný pro ty, kteří absolvovali kurz pro
mírně až středně pokročilé minimálně 2x.
Kurz tradičně povedou velmi oblíbení ta-
neční mistři manželé Poznarovi. Taneční
kurz bude probíhat v sokolovně v Červe-
ném Kostelci a vyvrcholí 18. února věneč-
kem, který  bude společný pro všechny
kurzy. Maximální počet párů ve skupině je
omezen na 32, tak neváhejte a přijďte se
přihlásit. Přihlásit se můžete od 1. listopadu
v Informačním centru v Červeném Kostelci
nebo na: 

www.123vstupenky.cz. 
Cena kurzovného: 1200 Kč/pár.

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže, které během několika
týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vy-
tvaruje problematické partie nebo vás zbaví
celulitidy. Kalanetika pomáhá při problé-
mech se zády a je vhodná jako rehabilitační
cvičení. Jelikož se jedná o nenáročné cvi-
čení, může se cvičit i v těhotenství, a navíc
posiluje i pánev. Cvičení, podobné metodě
pilates, podporuje správné držení těla
a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich
pružnost. Kurz vede skvělá lektorka paní
Poznarová. Cvičení probíhá v úterý v 19.00
v Grafoklubu, přihlásit se je možné kdykoli
během roku.

Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč /
pololetí. Přihlásit se můžete v Informačním
centru v Červeném Kostelci, nebo na
www.123vstupenky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

stavuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky
z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu
nejen tančí 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.

Čeká vás práce s hůlkou a pompomy, ta-
neční a pohybová průprava, základy gym-
nastiky, baletu, aerobiku a moderních tanců.
Těšit se můžete na soutěžní vystoupení,
nové kamarádky a spoustu zábavy. 

Přihlásit se je možné kdykoli v průběhu
kalendářního roku. Přihlášky a více infor-
mací na merian@centrum.cz, 

tel. 736 285 258. Těšíme 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
výchovu 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.

SPORT

Gladiator race Praha
Dne 28.10.2017 se v Praze na Černém

mostě pořádal další závod Gladiátor race
v přírodním parku Čihadla. Na trati
dlouhé přes 8 km bylo postaveno na 23
překážek.

Organizátoři jako obvykle nezklamali,
a tak nebyla nouze o nové překážky, jako
např. horolezecká stěna, vrh koulí či prova-
zové žebříky. 

Celý závod měl hodně vodních překážek.

Běhalo se potoky, říč-
kou, nechybělo ani
plavání či plížení pod
ostnatým drátem ve
vodě.

Celý den bylo za-
taženo a foukal stu-
dený a silný vítr. Díky
tomu byli všichni
opravdu dost zmrzlí.

Na start se celkově
postavilo na 900 zá-
vodníků. Já jsem bo-

hužel na předposlední překážce, což byly
kolíky, spadl a díky tomu jsem přišel
o zlato. Umístění na prvních třech místech
v mé kategorii bylo v rozmezí jedné minuty.
Ve své kategorii jsem nakonec skončil na
bronzovém stupni. V celkovém pořadí jsem
se umístil na 28. místě.

Děkuji tímto za podporu městu Červený
Kostelec, fines centru Diblíková a firmám
Master a Josy.

Jan Řezníček - Roy

Adrenalinový závod
Tým z Červeného Kostelce se po říjno-

vém klopýtnutí stále drží na vítězné vlně.
Spanilou jízdu pohárem nezastavil Jičín,
tamní Sabotage ochutnalo kosteleckou
touhu obhájit finále. V cestě za titulem
C ligy čekala náš tým nejtěžší část sezony.
Nejprve přímý boj o druhé místo proti úpic-
kým Vandalům a poté měření sil s hlavním
favoritem a dosud neporaženým Velkým
Třebešovem. Je mi potěšením psát tyto
řádky a pochlubit se s tím, že díky našemu
týmu poprvé v této sezoně poznali třebešov-
ští Medvědi hořkost porážky. To znamenalo
vyhoupnutí na druhé místo a srovnání bodů
s lídrem. Nyní je zase vše v našich rukách.

Michal Radvanovský, kapitán týmu

Výsledky:
Dart's Brothers - Bulls Velké Poříčí 11:7
Sabotage Jičín - Dart's Brothers 9:21
Sparta Úpice - Dart's Brothers 7:11
Vandalové Úpice - Dart's Brothers 5:13
Dart's Brothers - Medvědi V. Třebešov 10:8

Šipky
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REKLAMA
Kadeřnictví Adéla Kunešová

Pánské, dámské, dětské bez objednání.
Po – St: 10-18 hod. Út – Čt: 8-16 hod. Pá: 7-15 hod.

Tel. 739 314 204

LÉČEBNÉ A RELAXAČNÍ MASÁŽE
17. listopadu 168 ,ČK. Tel. 608 472 226

***Vánoční dárkové poukazy ***

Nabizím čištění interiérů aut, sedacích souprav a koberců
Cena dle požadavků, velikosti a znečištění. Orientační cena čiš-
tění sedací soupravy je 650 Kč. Kontakt: Kožešníková Aneta,
mobil: 728 097 729, email : anuska.kozesnikova@seznam.cz 

Pronajmu nebyt. prostory s výlohou - 53 m2  v Č. Kostelci 
Vhodné pro obchod, kancelář. Tel.721 949 453.

KOUPÍM Simsona do 3 000 Kč. Tel. 736 741 967

Tradiční prodej kaprů a pstruhů Prodej začne v Sokolské
ulici (bývalá prodejna Oáza) od 20.12 od 13.00-17.00

21.12,22.12 8.00-17.00,23.12 od 8.00 do ? Jako každý rok
usmrcení a vyvrhnutí zdarma. Tel. 775 705 404

PROTEC, Rtyně v Podkrkonoší vás zve na vánoční nákupy
V prosinci otevřeno také v sobotu 2., 9., 16. a 23. – 9-12 hodin.
Velký výběr obuvi (pracovní, sportovní i vycházkové), oblečení
(montérky, mikiny,  trika, zimní bundy), drogerie, nářadí a ná-

strojů. Možnost zakoupit dárkové poukazy
http://www.protec-kult.cz/

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
u Jiřího Semeráka v Červeném Kostelci – Lhotě, 

Bratří Čapků 22 , telefon 775 156 186. 
Zahajujeme v sobotu 2. 12. 2017 v 8.00 hodin.

Na výběr budou vánoční stromky těchto druhů: smrk ztepilý,
pichlavý (stříbrný), omorika; borovice lesní, černá a limba;

jedle kavkazská, obrovská, ojíněná, korejská, vznešená, plstna-
toplodá, balzámová a bělokorá; douglaska tisolistá;  a ozdobný

klest z těchto dřevin. Pravidelně otevřeno so-ne  8.00-17.00,
všední dny 15.30-18.00, po telefonické domluvě kdykoliv.

Verpa, s.r.o. , Jiráskova 451, Červený Kostelec
Daňová evidence, účetnictví, mzdy, daňové přiznání, poradenství

verpa@post.cz, Vladimíra Kozáková, tel. 604891472

Broušení a mazání lyží. Tel. 702 590 309

Rozpis domácích volejbalových
utkání – prosinec 2017

sportovní hala
juniorky – I. liga (dvojzápasy)

16. 12. 2017 od 10 a 14 hod. ČK – TJ
Svitavy

ženy A – II. liga (dvojzápasy)

2. 12. 2017 od 11 a 15 hod. ČK – VK Be-
nešovská 1. volejbalová

muži A – kr. přebor I. tř. (dvojzápasy)

2. 12. 2017 od 9 a 13 hod. ČK – TJ Sokol
Rybník

9. 12. 2017 od 9 a 13 hod. ČK – TJ Sokol
Pardubice

XI. Volejbalový ples
2. 12. 2017 od 20 hod. v restauraci na

Bohdašíně. Bohatá tombola.
Společenský dres povinností.

Volejbalová dlouhá noc
Turnaj smíšených družstev
22. 12. 2017 od 17.30 hod. ve sportovní

hale. V každém družstvu musí hrát mini-
málně dvě ženy. Systém každý s každým.

Maximálně 10 družstev (seznam je prů-
běžně zveřejňován na www.volejbalck.cz)

Přihlášky do 20. 12. 2017 na info@vo-
lejbalck.cz (Martina Mědílková)

Sálová obuv nutná!

Prodej kaprů bude i v letošním roce na
volejbalových kurtech od 21. do 23. 12.

2017. Každý den od 9 hod. do cca 16 hod.
(nebo do vyprodání).

Stolní tenis
Stolní tenis se stává v posledních letech

čím dál více popolárním. Děti mají možnost
se zúčastnit různých akcí, turnajů i soustře-
dění s těmi nejlepšími hráči v ČR. Při tré-
nincích naleznou kromě trochy pohybu
i zábavu. Zveme vás mezi nás, přijďte se
podívat nebo si s námi rovnou zahrát.

PRO KOHO: Pro všechny děti od 10 let,
které nechtějí trávit čas pouze u počítače.

KDE: Telocvična ZŠ Lhota, v Červeném
Kostelci

KDY: Každý čtvrtek od 15.00 - 16.30
CENA: Pouze na pronájem prostoru: 
200 Kč/rok
KONTAKT: petr.ck@seznam.cz nebo

tel. 776 520 317

TJ Sokol

Župní desetiboj 2017
V sobotu 11. listopadu se ve Dvoře Krá-

lové konal župní přebor v sokolském dese-

tiboji zaměřený na všestrannost cvičenců.
Nejvíce závodníků nasadila domácí jednota,
a také si odnesla nejvíce medailí, ale i naše
„šestka“ vybojovala kvalitní umístění.

V kategorii mladších žáků I (ročníky
2009-11) získal bronzovou medaili Vojta
Němeček a 7. místo Pavel Štrof. Ve stejné
kategorii mladších děvčat se Martina Lel-
ková umístila na 6. místě v konkurenci dal-
ších 25 závodnic. K medailovému místu
chyběl pověstný kousíček štěstí i Adamovi
Němečkovi, který skončil na děleném 4. a
5. místě v kategorii mladších žáků II (roč-
níky 2007-08). Jeho stejně staří kamarádi
Tomáš Celba a Petr Štrof vybojovali 6. a 7.
místo.

Monika Zelinková

TJ Č. Kostelec – volejbal
Mistrovství světa v benschpressu

Dne 23. 9. 2017 se konalo v Trutnově mi-
strovství světa v benschpressu - asociace GPC.

V kategorii Masters 3 ( 50-54 let) do 125
kg se umístil Jiří Hájek na 2. místě výkonem
182,5 kg.

Další mistrovství světa se konalo dne
18. 10. 2017 v Praze - asociace WUAP.

Ve stejné kategorii Masters 3 do 125 kg se
pokusil překonat světový rekord 186 kg, který
sice zvedl, ale nebyl mu uznán.

Chtěl bych poděkovat posilovně Fitness
DK Titánus.cz z Červeného Kostelce za spon-
zorský dar a kosteleckým fanouškům, kteří ho
přijeli podpořit do Trutnova autobusem, který
zdarma zapůjčil ing. M. Hrstka.

Jiří Hájek 

Benschpress
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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

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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

PŘIVÝDĚLEK – www.primavydelek.cz

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

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

zdobené 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

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 KREJSKA

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.

KADEŘNICTVÍ A SOLÁRIUM KAMILA VLACHOVÁ
Pouze v listopadu a prosinci akce solárium 1min.–5 Kč.

Na provozovně velký výběr krémů na opalování v soláriu. 
Možnost vibrační desky při opalování. V kadeřnictví velký

výběr vlasové kosmetiky Redken a Goldwell. Vše skladem a sa-
mozřejmě s poradou s výběrem. Volný prodej i pro nezákaznice
salonu. Zahájen prodej výhodných vánočních balíčků a kupónů. 

Provozní doba: PO 9.00–14.00, ST 12.00–20.00, 
PA 12.00–20.00 hod. Lze dohodnout i jiný termín. 

Horní Kostelec 203, tel. 607 284 767

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

Je nutné se předem objednat.

EVELINA Style – milujeme oblékání
Nově otevřené dámské a dětské oděvy v České Skalici, E. Beneše 352 

Otevír. doba: po - pá  9 - 12    13 - 16.30 so  9 - 11.30
Bližší informace na fb. Evelina Style - milujeme oblékání 

PLANTÁŽ VÁNOČNÍCH STROMKŮ H. RADECHOVÁ
Dana Černá, Horní Radechová 129 (u řadových domů)

Telefon: 720 643 504
PRODEJ OD 10. PROSINCE, PO–NE 8.30–16 hod.

VÁNOČNÍ STROMKY
Plantáž „U lípy“ u Divišů, Olešnice 52, Červený Kostelec.

Smrk: omorika, stříbrný, ztepilý, jedle: kavkazská, obrovská,
ojíněná, borovice černá, ozdobné větve.
Čerstvě řezané, za ceny z minulých let. 

Denně od 9 do 16 hodin, zahájení v sobotu 2. 12. 2017 
(do vyprodání zásob),  tel. 603178799

Nový secondhand v Sokolské 108 ( v budově Heliosu)
Zboží z Anglie. Pracovní doba po–pá 9-11,13-16 hod.

REKLAMA

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


Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na sobotu 25. listopadu byli do obřadní síně městského úřadu pozváni na vítání občánků malí caparti s rodiči a příbuznými.

Dětem přejeme, aby prožily krásné dětství a rodičům, aby se ze svých potomků radovali co nejdéle. Foto:  Jiří Mach

Eva Kubrová: Podzim

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Místo posledního odpočinku

Devět novorozenců, kteří se na vítání dostavili, přijala za nové občany města předsedkyně SPOZ Marcela Kollertová. 
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