
ČERVENOKOSTELECKÝ

ZPRAVODAJ
leden 2018                                                                                                                                     zdarma

XLII. ročník Novoročního běhu
odstartuje od Základní školy
školy v Horním Kostelci 6. ledna
2018 v 10 hod.
str. 19

www.cervenykostelec.cz

www.ckzije.cz

Oblastní charita Červený Kostelec prosí
občany o spoluúčast na pravidelné chari-
tativní akci Tříkrálová sbírka. Skupinky tří
králů s koledou a prosbou o příspěvek do
pokladničky vyjdou do ulic v sobotu 
6. ledna 2018.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na stříbrnou neděli 17. prosince 2017 ožila městská tržnice vánočními trhy, které doplnil bohatý kulturní program. 

Své výrobky nabídli před kostelem na náměstí skauti a na tržnici si bylo možné zakoupit vánoční dekorace či dárky.

Program pamatoval i na děti, těm nabídl loutkovou pohádku. Po celý den se bylo možné bavit při řadě hudebních vystoupeních.

Do studené vody v bazénku lákali přihlížející diváky otužilci a na tržišti sváděli lité souboje rytíři. Foto: Jiří Mach a Jan Brož
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Slovo starosty města

V pondělí 15. ledna 2018 bude ukon-
čen příjem žádostí o dotace z Dotačního
programu města pro rok 2018. Více viz.
www.cervenykostelec.cz, kategorie –
Významné dokumenty.

DOTAČNÍ 
PROGRAM MĚSTA

Informace o konání svateb v roce 2018
Upozorňuje všechny snoubence, kteří by chtěli uzavřít sňatek na Městském úřadě

Červený Kostelec, že tak mohou učinit každý pátek od 8 do 14 hodin a každou sobotu
od 8 do 12 hodin. 

Ostatní dny a časy budeme oddávat po uhrazení správního poplatku ve výši 1000,- Kč.
Ve dnech 6. a 7. července oddávat nebudeme.

Za matriku města Marcela Kejklíčková, referentka správního odboru

Chcete změnit četnost svozu odpadu? Učiňte tak do 31. ledna!
Upozorňujeme, že každý, kdo chce pro-

vést změnu četnosti svozu svého odpadu
v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017,
musí tak provést nejpozději do 31. ledna
2018 v pokladně Městského úřadu v Čer-
veném Kostelci. Jinak tato změna nebude
umožněna a bude platit četnost svozu roku
2017 i v roce 2018.

Po uhrazení poplatku za komunální odpad
obdrží každý v pokladně městského úřadu
známku v příslušné barvě podle četnosti
svozu k vylepení na nádobu určenou k odklá-
dání odpadu. Vylepit tuto samolepku na ná-
dobu určenou k odkládání odpadu je
povinností. Tato povinnost se nevztahuje na
plátce poplatku za svoz odpadu z rekreačních

objektů. Nová známka v příslušné barvě
podle změněné četnosti svozu musí být vyle-
pena na nádobu určenou k odkládání odpadu
neprodleně. Tyto povinnosti jsou stanoveny
obecně závaznou vyhláškou města Červený
Kostelec č. 2/2013, ve znění obecně závaz-
ných vyhlášek č. 7/2013 a č. 3/2015.

Štěpán Křeček

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás touto cestou po-

zdravil v novém roce. Věřím, že jste pří-
jemně prožili vánoce a ve zdraví přežili
silvestrovské oslavy. 

Vstupujeme do nového roku a hned na
jeho počátku nás čekají prezidentské volby.
V polovině prosince jsem využil pozvání
a navštívil „Setkání lídrů českého stavitel-
ství“ v Míčovně pražského hradu. Vánoční
výzdoba a celková úprava areálu pražského
hradu umocňovala historii, důležitost a vý-
znamnost tohoto místa. V kontextu tohoto
osobního zážitku si vás doluji požádat,
abyste s důležitostí a vážností přistoupili
k prezidentské volbě. Co se týká stavebnic-
tví v naší republice, tak se očekává třípro-
centní růst v této oblasti a v projekčních
činnostech až sedmiprocentní navýšení. 

S ohledem na to, že kapacitní naplněnost
stavebních i projekčních firem přesahuje
93% a trh práce v této oblasti je téměř vy-
čerpaný, nelze očekávat výraznější růst.
I naše město mělo v loňském roce problémy
s nedostatkem nabídek od firem, jak v pro-
jekčních, tak stavebních projektech. Pravdě-
podobně nás čeká „rvačka“ o dodavatele. 

V minulém čísle jsem avizoval, že v lednu
vás budu informovat o plánu na rok 2018
v oblasti investic a větších oprav. Zastupitel-
stvo našeho města 7. 12. 2017 schválilo roz-
počet pro rok 2018, za což zastupitelům
i touto cestou děkuji, s následujícími projek-
tovými přípravami, realizacemi a opravami.

Projekčně budeme připravovat např. fot-
balové zázemí včetně tribuny pro diváky,
nové chodníky, a to chodník od křižovatky
Stolín k Saar Gummi, chodník od obalovny

do oblasti 9 křížů či chodník od autobusové
zastávky ke škole v Olešnici. Také se bude
projektovat opěrná zeď v ul. Na strži, re-
konstrukce ulic Jiráskova, Sokolská, Letná,
Dvořáčkova a Lipky. Dále se bude pokra-
čovat v dokumentaci na veřejné prostranství
mezi školami.  Také bude vypracována stu-
die parku A. B. Svojsíka, projekt na výtah
v ZŠ V. Hejny a další. 

Z plánovaných realizací bych rád zmínil
úpravu malého sálu divadla, nový akustický
podhled včetně osvětlení v Grafoklubu,
kompletní rekonstrukci víceúčelového
hřiště stávající házené, úpravu hřiště ve
Lhotě pro potřeby školy, rekonstrukci dět-
ského hřiště u autobusového nádraží, vybu-
dování nového kontejnerového zázemí
volejbalových kurtů, nový chodník od
brány kempu Brodský na hráz (obec Zá-
brodí bude realizovat chodník na hrázi),
dále bude upravena zahrada za knihovnou
a přechod pro chodce u radnice. Také bude
postavena nová opěrná zeď v ul. Lánská.
Položen bude optický kabel od úřadu
k městské polici a kulturnímu středisku, na-
instalováno nové dopravní značení místních
cílů a rádi bychom rozšířili sběrný dvůr.
Celková částka na realizaci investic dosa-
huje bezmála 30 milionu korun, a na pro-
jekty máme připraveno více jak 8,6 milionu
korun. 

Z plánovaných oprav bych rád uvedl
nový asfaltový povrch převážné části ulice
Na Strži a komunikace ze Skalky do Oleš-
nice. Dále bude celkově opravena točna au-
tobusů u vlakového nádraží. V červnu bude
ŘSD kompletně měnit asfaltový povrch
v úseku ulice Boženy Němcové a náměstí.

Město se k této akci přidá s výměnou ob-
rubníků a opravou dláždění chodníků. Také
budeme opravovat chodníky v ulici Gen.
Kratochvíla, Větrník směrem ke školce,
včetně přípravy rozvodu optické sítě, chod-
ník v ul. Koubovka u č.p. 867 a chodník ze
Sokolské ulice k cukrárně. Také plánujeme
opravu kapličky v Olešnici a dokončení
úprav u kapličky v Lipkách. Opravy chod-
níků a komunikací by měly v příštím roce
přesáhnout 11 milionu korun. 

Dále bude město opravovat a vybavovat
své budovy. Největší opravou bude oprava
domu na náměstí č.p. 29 (železářství Meli-
char) cca za 3.8 milionu korun. Dále bu-
deme pokračovat v opravách autobusových
zastávek tentokrát v Olešnici. Bude dovyba-
veno osvětlení scény v divadle a vyměníme
střechu na ZŠ v Olešnici. Také budeme na-
příklad pokračovat v rekonstrukci dalších
cca čtrnácti bytů v panelových domech atd.
Celkem do oprav a udržování bude uvol-
něno přes 35 milionů korun.

Naplánováno už vše máme, peníze jsou
připraveny a je potřeba to udělat. Bude to
vyžadovat maximální úsilí, které od pracov-
níků města očekávám a věřím, že se nám to
podaří.

Přeji vám všem hezký začátek roku,
a pokud budete mít jakýkoliv dotaz jsem pro
vás k dispozici každé pondělí odpoledne.
Pokud si budete chtít sjednat schůzku předem,
přikládám své telefonní číslo - 734 852 065
a email – rostislav.petrak@mestock.cz, ale
raději volejte (emailů je moc).

S úctou
Rostislav Petrák
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Slovo místostarosty města

Mikroprojekt „Kultura a sport
nás sbližuje“ byl ukončen

Město Červený Kostelec je členem Eu-
roregionu Glacensis, který má za úkol pro-
pojovat česko–polské příhraničí. Proto
město Červený Kostelec připravilo ve spo-
lupráci s městským kulturním střediskem
a sportovci řadu akcí, které měly za cíl na-
startovat spolupráci spolků partnerských
měst i nad rámec projektů Euroregionu
Glacensis. Tento cíl se červenokosteleckým
spolkům podařil. Do projektu byli v roce
2017 zapojeni červenokostelečtí turisté
a městský dechový orchestr.

První setkání městského dechového
orchestru pod vedením Hany Řezníčkové
Kukulové a polské Orkiestry denty dirigenta
Anrzea Mazura proběhlo 21. ledna v Divadle
J. K. Tyla u nás v Kostelci na akci s názvem
„Novoroční koncert“. Koncert obohatilo vy-
stoupení pěveckého sboru Červánek pod ve-
dením sbormistryně paní Evy Kubečkové.
Díky projektu získal dechový orchestr nové
uniformy, ve kterých jste je už mohli spatřit
při jejich hudebních vystoupeních.

V měsíci dubnu vyjel náš dechový orchestr
do partnerského města Ząbkowice Śląskie,
kde zpestřil opět společně s polskými kolegy
velikonoční jarmark. Návštěvníci jarmarku je-
jich vystoupení ocenili velkým potleskem. Při
této akci se zrodil nápad vystoupit na severu
Polska v partnerském městě Zabkowic ve
městě Slawně, které pořádá festival decho-
vých muzik, a navíc v plánovaném termínu
i oslavy 700 let od založení města.

Další akcí v rámci projektu „Kultura
a sport nás sbližuje“ byl výjezd červenokos-
teleckých turistů pod vedením Otty Ressla
do Zabkowic Ślaských, kde naši turisté strá-
vili krásný květnový den na „špacíru“ okolo
Zabkowic.

Druhé setkání dechovek v Červeném
Kostelci proběhlo v květnu v rámci prome-
nádních koncertů ve Smetanových sadech.
Atmosféru tohoto vystoupení obohatily ma-
žoretky z taneční školy Bonifác ze Rtyně

v Podkrkonoší. 
V červnu to pak byli polští turisté, kteří

si nemohli nechat ujít celorepublikovou
akci připravovanou červenokosteleckými
turisty s názvem Pochod Jakuba Haliny.
I toto setkání proběhlo na jedničku a spoko-
jenost byla na obou stranách. 

Další setkání turistů na sebe nedalo

dlouho čekat. Uskutečnilo se ve čtvrtek 17.
srpna, kdy přijeli znovu polští turisté, aby
se prošli po Ratibořicích a Dolině babuchy
(jak říkají polští přátelé Babičinu údolí).
A protože v tomto termínu probíhal MFF,
nenechali si ujít ani vystoupení našich a za-
hraničních souborů a mši svatou. Takto na-
bitý program však nelze stihnout za jeden
den, a tak jsme se s našimi polskými přáteli
rozloučili až v neděli odpoledne.

Poslední akcí pro turisty, která byla pod-
porovaná Euroregionem Glacensis, byla
dvoudenní návštěva Zabkowic. Červeno-
kostelečtí turisté navštívili nedaleké měs-
tečko Niemcze a Křížový kámen. Druhý
den se zúčastnili procesí ze Zabkowic do
Barda. Nad rámec akcí ERG byla i návštěva
čtyřčlenné delegace turistů z Červeného
Kostelce na slavnostním zasedání PTTK
Zabkowice, kde naši turisti obdrželi za pří-
tomnosti předsedy PTTK z Varšavy ocenění
za příkladnou příhraniční spolupráci.

Závěr projektu „Kultura a sport nás sbli-
žuje“ byl pro naši dechovku v polovině pro-

since. 16. prosince vystoupili naši hudebníci
na adventních trzích v Zabkowicích a při-
spěli tak k příjemné atmosféře adventního
času. Hned druhý den 17. prosince přijel pol-
ský orchestr do Červeného Kostelce a obo-
hatil svým vystoupením Stříbrnou neděli. 

Jak jsem se mohl několikrát osobně pře-
svědčit, vynaložená částka bezmála půl mi-
lionu korun na pořádání výše uvedených
akcí, které jsou dotovány z 85% EU, nebyla
zbytečná. Umožnila naplnit smysl projektu
a přinesla ještě něco navíc. Byla navázána
nová přátelství, která doufám, budou i po
ukončení projektu stále pevná. Rád bych
poděkoval všem, kteří se na projektu podí-
leli a doufám, že se nám podaří pro tento
rok získat z ERG další finanční podporu
a rozšířit tak řady spolků, které budou mít
zájem na česko–polské spolupráci.

Richard Bergmann

Vlaková zastávka v Olešnici
Je tomu již tři čtvrtě roku, kdy jsme

mohli z rozhlasu slyšet, že byla ukončena
rekonstrukce trati mezi Jaroměří a Trutno-
vem. To se ovšem vedení města nelíbilo,
protože okolí tratě a místa, která užívá ve-
řejnost, vykazovaly hrubé nedodělky. 

Jedním z nedostatků byl i stav vlakové za-
stávky v Olešnici, která neplnila svůj účel.
Pršelo do ní, v zimních měsících byly zachu-
melené sedačky uvnitř zastávky atd. Proto
jsme se snažili přimět zadavatele, Správu že-
lezniční dopravní cesty, k úpravě oné če-
kárny. V měsíci červnu jsme se dohodli na
úpravách, které byly odsouhlaseny i osadním
výborem v Olešnici. Bohužel i po opakova-
ných urgencích se náprava nevyhovujícího
stavu nekonala. Dokonce jsme neoficiálně
obdrželi zprávu ze SŽDC, že se žádné
úpravy konat nebudou. 

Nicméně jsme se nevzdali a bojovali jsme
s Královéhradeckým vedením SŽDC dál.
Výsledkem je po více než roce značného
úsilí zastávka konečně upravená. Doufáme,
že bude všem cestujícím účelně sloužit
a ochrání je před nepříznivými vlivy počasí.

Richard Bergmann

Foto: Richard Bergmann
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Rozpis svozu odpadů (svozový kalendář) platný pro rok 2018
Svoz popelnic: (nádoby 110 l a 120 l)

Pondělí:
5. května, Budovatelská, Devět křížů – jen boční ulička, Gene-

rála Kratochvíla, Havlíčkova, Husova, Koubovka, Langrova, Man-
želů Burdychových, Na Hrázi, Na Lukách, Nová, Okružní,
Palackého, Pazderna, Rybničná, Školní, Tyršovo náměstí, Větrník,
Výsluní, Za Občinou, Zemědělská, Zítkova, Žďárská, Žižkova.

Úterý:
17. listopadu, Bohdašín – Božanov, Boženy Němcové, Bratří

Čapků, Českoskalická, Devět křížů – hlavní silnice, Halašov, Ko-
menského, Lhota za Červeným Kostelcem, Mstětín, Na Skalce, Na
Strži, Nad Nádražím, Náměrky, náměstí T. G. Masaryka, Nerudova,

Olešnice, Pod Nádražím, Sokolská, Stolín.
Středa:
Bohdašín (mimo Božanov), Borek, Brodky, Bř. Kafky, Diva-

delní, Družstevní, Dvořáčkova, Horní Kostelec, Chrby, Jestřebí, Ji-
ráskova, Končinská, Končiny, Krátká, Lánská, Lesní, Letná, Lipky,
Náchodská, Pod Vodojemem, Podlesná, Přemyslova, Řehákova,
Sadová, Severní, Souběžná, Strmá, Špicberky, U Kaštánku, V Ráji,
V Zahradách, Vyšehrad, Vyšehradská.

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

Svozové týdny: (podle kalendářního počítání týdnů v roce
2018)

Na Nový rok v pondělí 1. ledna 2018 svoz popelnic a kontejnerů není prováděn.
Pondělí 31. 12. 2018 patří již do 1. týdne roku 2019 podle kalendářního počítání týdnů.
Svoz kontejnerů – nádoby 1100 litrů. Svoz kontejnerů je prováděn v pondělí. Svozové týdny u kontejnerů jsou stejné jako u popelnic.
Plný svoz: zelená známka, poloviční svoz: žlutá známka

Posilujeme svoz tříděných odpadů  
Od ledna roku 2018 dochází ke zvýšení

četnosti svozů kontejnerů na papír na veřej-
ných stanovištích převážně v centru města.

Na území města se v současné době na-
chází 30 kontejnerů na sběr tříděného papíru,
a to na 22 veřejných stanovištích, které jsou
vyváženy podle potřeby 1 x za týden, pře-
vážně v pátek. 10 vytipovaných kontejnerů
a dohodnutých se svozovou společností bude
sváženo 2 x za týden, tedy i převážně v pon-
dělí. Dochází ke zvyšování množství sebra-
ného papíru. Je odhad, že během roku 2017
se v Červeném Kostelci nashromáždilo po-
mocí těchto kontejnerů na papír cca 57 tun pa-
píru. Např. v roce 2015 to bylo přes 50 tun
papíru při stejném počtu kontejnerů a frek-
venci jejich svozů.

Žádáme vás, abyste karton před vložením
do kontejneru na papír sešlapávali, aby byl

objem kontejnerů co nejvíce využíván. U kon-
tejnerů také zavírejte jejich víka. Děkujeme.

Od prosince loňského roku se také zvýšila
frekvence svozu kontejneru na použitý textil
pro humanitární účely na autobusovém ná-
draží. Kontejner je poměrně dost vytížen
a často dochází k odkládání textilu i mimo
tento kontejner. Nyní se vyváží 3 x týdně.
Hlavním cílem zvýšení odvozu textilu je pod-
pora čistoty tohoto veřejného stanoviště kon-
tejnerů.

Výše poplatku za odpad 
pro rok 2018 se nemění

Podle obecně závazné vyhlášky města
Červený Kostelec č. 2/2013 o poplatku za
komunální odpad, ve znění obecně závaz-
ných vyhlášek č. 7/2013 a č. 3/2015, má
každá fyzická osoba, při jejíž činnosti

vzniká komunální odpad, povinnost uhradit
městu poplatek za komunální odpad. Pro
rok 2018 se výše poplatku nemění a zůstává
ve stejné výši jako v roce 2017. Výše po-
platku se nezměnila již 5 let, tj. od roku
2014. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2018.
Každý, kdo chce provést změnu četnosti
svozu odpadu ve srovnání s rokem 2017,
musí tak provést nejpozději do 31. 1. 2018
v pokladně městského úřadu.

Štěpán Křeček

Chybí vám někde ve městě kontejnery 
na tříděný odpad?

S vašimi návrhy se prosím obracejte na
Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor
výstavby a životního prostředí, 
tel. 491 467 544, e-mail: krecek@mestock.cz
do 15. února 2018.
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje

sběrný dvůr odpadů pro odkládání
a shromažďování komunálních a dalších
odpadů od svých občanů. 

Děkujeme vám, že jej využíváte.
Základní informace o sběrném dvoře od-

padů je možné zjistit na internetových
stránkách města nebo u obsluhy sběrného
dvora.

V roce 2017 se na sběrném dvoře na-
shromáždilo ve srovnání s předchozími
roky rekordní množství odpadů. Výsledky
sběru se dozvíte v únorovém čísle zpravo-
daje. Na sběrném dvoře začínáme nový
rok, do kterého vám přeji vše nejlepší.

Seznam všech sbíraných odpadů je zve-
řejněn na tabuli na vjezdové bráně sběr-
ného dvora a na internetu. Upozorňujeme,
abyste do sběrného dvora nepřinášeli nebo
nepřiváželi odpad, který do sběrného dvora
nepatří.

O tom o jaký odpad se jedná a zda bude
přijatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy

obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí pro-
vozním řádem dvora. Nedostatečným vy-
tříděním odpadů vznikají městu další
problémy jako je např. až odmítnutí pře-
vzetí těchto odpadů obchodními partnery,
kteří podnikají v odpadovém hospodářství,
se kterými město spolupracuje. Zbytečně
dochází i ke zvyšování nákladů na provoz. 

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

Při příchodu do sběrného dvora prosím
vyčkejte, než se vám začne věnovat ob-
sluha. Je nutné prokázat svou totožnost do-
kladem. Každý odpad musí být nejdříve
zvážen, než je odložen na určené místo ve
sběrném dvoře. Při předávání odpadů je
nutné dodržet pokyny obsluhy sběrného
dvora. 

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na leden 2018

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.

Na Nový rok v pondělí 1. ledna 2018 
je sběrný dvůr zavřený.

Společnost SEMET s.r.o. 
hledá spolupracovníky pro pracovní zařazení:
Brusič svařených dílů – dvousměnný provoz 
Montáž, expedice – dvousměnný provoz
Obsluha CNC obráběcího centra – dvousměnný provoz
Nabízíme příplatky za odpolední směny, v brusírně za prostředí.

Příspěvek na dovolenou a Vánoce, podnikové stravování, měsíční
bonus 1000,- Kč za plně odpracovaný fond pracovní doby.

SEMET s.r.o., Řehákova 1221, Červený Kostelec 
Telefon: Josef Šimůnek 606 931921

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

Koordinátor – seřizovač, mzda 50 000 Kč.
Skladník / manipulant, mzda 35 000 Kč.
Provozní elektrikář, mzda 35 000 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

Oblastní charita Červený Kostelec
Jsme charitní nestátní nezisková organizace pomáhající zvláště

lidem nemocným, ale také dětem, dospělým i seniorům. Provozu-
jeme nejstarší hospic v Čechách, dále jediné lůžkové zařízení pro
nemocné roztroušenou sklerózou a mnoho dalších aktivit. Patříme
mezi největší charity v ČR.

Hledáme nového kolegu, kolegyni na obsazení funkce:
hlavní účetní
Potřebné předpoklady – úplné střední odborné vzdělání s maturi-

tou (popř. vyšší odborné či vysokoškolské) v oboru ekonomie a účet-
nictví. Praxe v podvojném účetnictví, zkušenosti se zpracováním
daňové agendy a s účetní závěrkou, se zabezpečením styku s bankou,
s orgány daňové správy. Dále znalost problematiky DPH, znalost
práce na PC (MS Excel, Word), samostatnost, zodpovědnost, spo-
lehlivost. Výhodou praxe v neziskovém sektoru a znalost účetního
programu Datainfo a Pohoda.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Vondráčková Marie, personální pracovnice, tel. 491 610 316
adresa: Oblastní charita – středisko Háčko, Manž. Burdy-

chových 245, Červený Kostelec, PSČ 549 41
Nástup ihned nebo dle dohody.
Místo výkonu práce – OCH, Háčko Červený Kostelec
Zájemce budeme kontaktovat po zaslání životopisu a motivač-

ního dopisu na e-mail: vondrackova@hospic.cz.

Eurona s.r.o. Červený Kostelec
hledá zaměstnance na pozice:
Manipulační dělník do expedice
Náplň práce – manipulace s hotovými výrobky, určené k expe-

dici
Požadavky: dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, nástup

možný ihned
Operátor výroby
Náplň práce: míchání surovin (chemických látek) dle technolo-

gických postupů.
Požadavky: pečlivost a spolehlivost, manuální zručnost, rychlé

osvojení technologických postupů.
Kontaktní údaje:
EURONA s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 261
549 41 Červený Kostelec
Kontaktní osoba: Gabriela Kerhátová, tel.: 491 477 378
e-mail: personalni@eurona.cz
Nabízíme: 
Jednosměnný provoz
Motivační finanční ohodnocení
Příspěvky na stravné
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Bohemian Searesort s.r.o. 
hledá zaměstnance na pozici: 
Zpracovatel/ka ryb
Náplň práce: opracování a zpracování ryb, usmrcení, kuchání,

opracování ryb, porcování. Zpracovává výrobky z ryb, ryby konzer-
vuje a skladuje, balí a připravuje ryby k distribuci, podílí se na asa-
načních opatřeních, dodržuje hygienické a bezpečnostní předpisy
s cílem zabezpečit hygienické nezávadnosti ryb a výrobků z ryb

Požadujeme: vzdělání v oboru zemědělec - farmář, rybář, řezník
se specializací na zpracování ryb. Časová přizpůsobivost, dobrý fy-
zický stav, pečlivost a samostatnost, uživatelská znalost práce na PC.

Nabízíme: motivační mzdové ohodnocení, příspěvek na stravné,
nové, moderní prostředí v příjemném kolektivu. Možnost zdoko-
nalování a vzdělávání v oboru.

Kontaktní údaje: Bohemian Searesort s.r.o., Lhota za Červeným
Kostelcem 261. Kontaktní osoba: Gabriela Kerhátová

Tel.: 491 477 378, e-mail: personalni@eurona.cz

Stomatologická služba

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město nad
Metují. 

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

6. 1. a 7. 1. MUDr. Jana Vaňková, Sokolská 215, Červený 
Kostelec, 491 463 421
13. 1. a 14. 1. MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407,            
Náchod, 491 427 603
20. 1. a 21. 1. MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o., Náchodská 548,
Velké Poříčí, 491 482 000
27. 1. a 28. 1. MUDr. Jarmila Podškubková, Větrník 720, 
Červený Kostelec, 491 462 331

Rozpis služeb

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Vánoce s pohádkou v Domku Boženy Němcové 

V Domku Boženy Němcové v Červe-
ném Kostelci byla 30. listopadu 2017 ote-
vřena výstava "Vánoce s pohádkou
Boženy Němcové". 

Ve čtvrtečním vysněženém podvečeru
byla v Domku Boženy Němcové v Červe-
ném Kostelci slavnostně zahájena výstava
Vánoce s pohádkou Boženy Němcové.

Předseda pořádajícího Vlastivědného
spolku MKS Červený Kostelec Ing. Roman
Kejzlar květy poděkoval autorkám této ex-
pozice, Haně Šlechtové, Nadě Vackové
a Dagmar Brázdové. Do pohádky četné pří-
tomné návštěvníky s sebou milým vystou-
pením vzali divadelní ochotníci z Olešnice
a svými autorskými ilustracemi „čtvrťáci“
Základní školy TGM Náchod. 

Není to výstava dokumentující Vánoce
v tomto domku či v tomto městě v čase
„naší paní spisovatelky“. 

Expozice citlivé návštěvníky použitými
artefakty a prostředím domku určitě nala-
dila do krásného vánočního období, do
doby pohádek, příběhů, vzpomínek, klidu
a pohody, který mohou prožít i dnes.

Text a foto: Oldřich Nermuť

Den veteránů si připomenuli u pomníčku pilota J. Drahovzala
Vloni jsme si opět připomenuli 11.

listopad jako datum, které se slaví jako
Den veteránů. Naše pobočka Svazu
letců stejně jako v loni zorganizovala
setkání na  Krkavčině u pomníčku pi-
lota našeho letectva poručíka Jiřího
Drahovzala. 

I přes chladné počasí se pár pamět-
níků i jiných lidí sešlo, aby se poklonilo
a uctilo památku položením květiny

vlčího máku se stuhou a zapálilo
svíčku. Společně jsme si zavzpomínali
a zhruba po necelé hodině jsme se ro-
zešli. 

Pro připomenutí této letecké katas-
trofy najdete na www.ckzije.cz stručný
popis z jinak rozsáhlého vyšetřovacího
spisu. Čest jeho památce.

Text a foto: Milan Sivanič

Notářka
Úřední  dny

konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou v sídle MěÚ
v Červeném Kostelci v I. čtvrtletí roku 2018:
19. ledna 2018, 16. února 2018, 16. března 2018
Úřední hodiny: od 8 do 11,45 hodin.
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz
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Koncert navodil na první adventní neděli vánoční atmosféru

Pestré vystoupení se během dvou hodin

strávených v divadle, které uběhly nesku-

tečně rychle, postupně rozvíjelo a gradovalo

až ke svému závěrečnému vyvrcholení. 

Ovšem neznamenalo to, že by mělo hlu-
chých míst, třeba i díky spolupráci sboristu
a sólistů z dalších hudebních oddělení základní
umělecké školy, jež byli přizváni. Svůj prostor

a velké ovace si pro tentokrát zasloužila díky
náročným výborně secvičeným skladbám Mu-
sica Harmonica, která s pěveckým sborem tra-
dičně spolupracuje. 

Ať jste na tento koncert zavítali jako diváci,
kteří dorazili za hudebním zážitkem, nebo jako
ti, kdo si přišli poslechnout své ratolesti, určitě
jste neprohloupili. Za rodiče zúčastněných dětí

si ještě dovolím poznamenat, a použít zde po-
střeh i jiných rodičů, že díky těmto chvílím
jsme hrdí na to, že naše děti mohou být sou-
částí něčeho takového. A že je úžasné slyšet na
vlastní uši, jak přináší čas a úsilí, vynaložené
ve výuce a na zkouškách, krásné okamžiky pro
všechny zúčastněné.

Za rodiče dětí DPS B. Bejrová

Děti z mateřské školy Větrník rozsvítily vánoční strom

Na první adventní neděli vystoupily pod vánočním stromem děti z Mateřské školy Větrník a svým pásmem vánočních písniček zpříjemnily
atmosféru přihlížejícím, kteří se přišli podívat, jak se do nedělního podvečera poprvé rozzáří vánoční strom u náměstí, který byl letos obo-
hacen o novou výzdobu. Po vystoupení už jen zbývalo zazvonit pořádně na zvoneček. Na toto znamení se strom opravdu rozzářil.

Foto: 2x Oldřich Nermuť

Červený Kostelec kdysi a nyní 

Slavnostní vernisáží s hudební produkcí
mladého akordeonisty Vojtěcha Grohmana
byla ve středu 6. prosince v městské vý-
stavní síni zahájena výstava fotografií ČER-
VENÝ KOSTELEC KDYSI A DNES
a také pokřtěna stejnojmenná knížka.
Knížku vydalo Městské kulturní středisko
Červený Kostelec ve spolupráci s Vlasti-

vědným spolkem MKS
Červený Kostelec. Předseda vlastivědného
spolku Ing. Roman Kejzlar a autor většiny
fotografií ze současnosti Oldřich Nermuť
informovali četné návštěvníky vernisáže
o přípravách a průběhu tohoto projektu
v časové posloupnosti a před autogramiá-
dou společně s místostarostou města Ri-

chardem Bergmannem a ředitelem měst-
ského kulturního střediska Tomášem Šim-
kem pokřtili novou knížku. 

Knížku si můžete zakoupit v Informač-
ním centru v Havlíčkově ulici a v papírnic-
tví Ivín na náměstí. 

Oldřich Nermuť

Foto: Jan Kutílek
Foto: Jana Kejzlarová
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Kostelečtí ochotníci se v premiéře představili s novou hrou

Vážení příznivci kosteleckého divadla.

Dne 2. a 10. prosince 2017 jste měli mož-

nost vidět v Divadle J. K. Tyla premiéru

a reprízu mé nové divadelní hry Robin-

son Dlabáček.

Tedy nové – já už ji sušil v šupleti pár let
a hledal dobroděje, co by ji zrežíroval za
mne, protože jsem starý a líný.  Ale znáte
to, co si člověk neudělá sám, to nemá, a tak
jsem se té režie musel, chtě nechtě chopit
já. A děkuji prozřetelnosti za to! Dlouho
jsem se rozhodoval a hledal herce, kteří by
dokázali zahrát dané postavy, a měl jsem
šťastnou ruku. Ačkoliv si na mne jindy ně-
kteří herci stěžovali, že je málo chválím –
že by jim nedošlo proč? Tentokrát mají
u mě všichni jedničku! Já u nich doufám
alespoň dvě minus. Ať už to byl místosta-

rosta Ríša Bergmann, psycholog Víťa
Polák, Pavla Škodová, Karolíny Kuldová
a Semeráková, hrající nápověda Marcela
Nejmanová, kostymérka Eva Bergmannová
či inspice Věra Klepáčková. Všichni od-
vedli svou práci a výkon na jedničku. Při je-
jich velkém pracovním vytížení v rychlém
tempu dnešní doby to bylo obdivuhodné
a zkoušet s nimi byla radost – většinou.
Všem jim moc a moc děkuji, že mé před-
stavy a výmysly dokázaly báječným způso-
bem přenést z papíru na jeviště. Za odměnu
mě kdykoliv mohou pozvat na pivo.

Samozřejmě děkuji i technice Divadla
J. K. Tyla a MKS v Červeném Kostelci,
sponzorským firmám PROTEC, MELI-
CHAR a truhláři Mírovi Kašparovi.
A hlavně vám všem, kteří jste se na ona

představení přišli podívat, za báječnou ku-
lisu a potlesk. To víte, za potlesk ochotník
upíše duši i čertu. 

A vy ostatní, co jste se zatím do divadla
nedostali, neváhejte, nečekejte a v neděli
25. února 2018 od 14.00 hodin do divadla
pospíchejte, protože v rámci krajské pře-
hlídky bude Robinson Dlabáček opět k vi-
dění. Budeme se na vás těšit!

Za DS NA TAHU Vlastik Klepáček

Foto: Oldřich Nermuť

Strážníci asistovali s hasiči 
a policií u dopravních nehod 

Městská policie v období od 1.11.2017 do 9.12.2017 eviduje

166 událostí, kterými se zabývala či je řešila. 

Ve 48 případech se jednalo o přestupky, které byly řešeny napo-
menutím nebo pokutou příkazem na místě, příp. byla věc postou-
pena správním orgánům. 

Strážníci taktéž ve sledovaném období vyjeli na 44 signálů za-
bezpečovacích systémů, vyslaných ze střežených objektů. Všechny
tyto signály se ukázaly jako plané, kdy došlo k chybě obsluhy, nebo
se jednalo o technickou závadu. Třikrát hlídka společně s pečova-
telskou službou vyjížděla na signál tísňového tlačítka, které slouží
seniorům v nouzi. 

Strážníci se podíleli na usměrňování dopravy u několika doprav-
ních nehod, po silném větru na začátku listopadu zajišťovali místa
spadu stromů a větví. Při těchto činnostech, a nejen při nich, spo-
lupracují s PČR a s hasiči.

Děkujeme vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do no-
vého roku 2018 vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobních i pro-
fesních úspěchů.

Vaši strážníci městské policie.
Michal Škoda, velitel MP

Měsíc leden 2017
1. 1. 2018 – nedělní pořad bohoslužeb
4. 1. – po dětské mši sv. (cca 17.15) zazpívá v kostele MŠ-Stu-

dánka vánoční koledy.
5. 1. – první pátek v měsíci: mše sv: 7.00 a 18.00 od 16.00 pří-

ležitost ke svátosti smíření.
6. 1. – Koná se Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem koledníkům,

organizátorům a všem, kdo do sbírky přispějí. 8.00 mše sv. s po-
žehnáním a rozesláním koledníků.

7. 1. – 17.00 v kostele Koncert duchovní hudby na zakončení
vánoční doby.

11. 1. – po dětské mši sv. schůzka ministrantů.
13. 1. – Farní pouť do Filipova. Budeme se modlit za naše ne-

mocné.
23. 1. – 18.00 Ekumenická bohoslužba ve sboru Církve adven-

tistů sedmého dne.
Společenství mládeže: každou druhou sobotu v 19.00 na faře: 
13. 1,. 27. 1.

Společenství  farníků PÁ 19.00 na faře: 12. 1., 26. 1.

Vzdělávání mladších středoškoláků: každou ST 16.30 – na faře
Vzdělávání starších středoškoláků: každý ČT 18.15 – na faře
Vzdělávání dospělých farníků: 8. 1., 22. 1.– po večerní mši sv.

(19hod) na faře.
Farní  internetové stránky: http://www.farnostck.cz

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

CÍRKVE
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HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto Boženy Němcové: „Česká zem mě

nezrodila, přeci je mou drahou mátí. A Češ-
kou se nazývati je mi chloubou, je mi slastí".

Začíná „osmičkový" rok – rok 2018.
Mnoho významných dějinných příběhů
se událo v letech, končících osmičkou. Pro
příklad 1848, 1918, 1938, 1948, 1968.
Přejeme všem z muzejního depozitáře, ať
je letošní rok úspěšný a ať zanechá nám
ve vzpomínkách jen samé pozitivní zá-
žitky. Z historického kalendáře našeho
regionu jsem vybral méně známé „osmič-
kové“ příběhy:

18. 11. 1618 – umírá Albrecht Jan Smi-
řický ze Smiřic, majitel náchodského panství
a účastník pražské defenestrace, která byla
dojednána v jeho paláci na Malé Straně.

08. 2. 1628 – J. A. Komenský dospěl se
svou družinou k hranicím české země v kraji
za Žacléřem. Pláčem a modlitbou se na ko-
lenou loučil navždy se svou vlastí. Mířil do
Polska, do Lešna, kam téhož dne šťastně do-
razil. Koncem ledna se řada vozů s J. A. Ko-
menským ubírala po silnici z Náchoda na
Pavlišov a dále na Slavíkov. Tam se rozhodl
Komenský se svým přítelem Jiřím Sádov-
ským ze Sloupna ukrýt mnohé vzácné

knihy, které s sebou vezli.
04. 5. 1628 – hlavní vůdcové selského

povstání v náchodském kraji, kteří byli v že-
lezech do Prahy dovedeni, jsou odsouzeni.
Nejhlavnější provinilci byli oběšeni. Méně
provinilým pak byly nosy neb uši uřezány.
Odtud vznikají příjmení jako Nosek, Bez-
noska, také lidová rčení – ty ucho, to je ale
ucho – pocházejí z této doby. Všem ostatním
bylo buď na čele nebo na zádech vypáleno
potupné znamení – cejch.

8. 10. 1638 – na základě císařského vý-
nosu o přijímání katolické víry opouští čes-
kou zem spolu s mnohými dalšími i pan
Václav Straka z Nedabylic, pán na Řešetově
a Studnici. Nastává úpadek studnického pi-
vovaru, jehož pivo mohlo být sedmkrát ře-
děno a ještě bylo pro čeleď dobré.

15. 10. 1728 – když se dozvěděla kněžna
Anna Viktorie Piccolomini, že se v hospo-
dách na panství Náchod dlouho do noci po-
píjí a muziky hrají, vydává nařízení" že
žádná muzika nesmí trvat déle než do 10.
hodiny večerní a nikdo se nesmí v hospodě
zdržovat po 11. hodině večerní". Kdo tohoto
nařízení nedbal, měl být vězením ztrestán.

31. 3. 1838 – V Kostelci u Náchoda (Čer-
vený jsme až od roku 1876) se připravuje

mladá Božena Němcová, aby doprovázela
na poslední cestě učitele a hudebníka Aloise
Rudla. Ten byl tedy za její účasti 1. dubna
pohřben.

18. 9. 1848 – na interpelace českých po-
slanců nařídil rakouský ministr Doblhoff,
aby se pro příští rok zavedl český jazyk na
gymnasiích v českých zemích pro nábožen-
ství, dějepis, přírodní vědy a zeměpis. Což
přijalo i náchodské gymnasium s povděkem.

28. 9. 1848 – podruhé přijíždí hrdelní ko-
mise na Hořičky vyšetřovat lidovou justici,
která na začátku června v kraji proběhla.
Kdy ve třech dnech bylo údajně 10 domně-
lých zlodějů zabito a dalších 30 bylo dne
7. června odesláno do Josefovské pevnosti.
Ale skutečností je, že o život na rozhraní
Mečova a Mezilečí přišli loupežníci Jan
a Josef Špetlové a jejich druh Ligler. Dnes
nám tuto událost připomíná jen památný
„Špetlův dub“  v místě, kde stávala jejich
chalupa, na samotě v blízkosti Boušína.

10. 7. 1858 – zemřel mrtvicí na Frýdlant-
ském zámku, při návštěvě své dcery Clan–
Gallesové, pan Josef Dietrichštejn, majitel
panství novoměstského.

Pramen: Petr Cicák
Z muzejního depozitáře  Otto Hepnar

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za milou návštěvu, gratulaci
a dárek k mým 80. narozeninám.

Walter Pitřinec

Děkuji paní Mileně Cejnarové za milou návštěvu, gratulaci
a květinu od Městského úřadu Červený Kostelec k mým 80. naro-
zeninám.

Rodina Prymšova

Děkuji moc všem zaměstnancům pečovatelské služby a ošetřo-
vatelkám z Charity v Červeném Kostelci za jejich velkou pomoc
a příkladnou péči, se kterou se o mne starali.   

Jaroslav Nymš

V těchto místech se dočítáme, že poctiví lidé ještě úplně nevy-
mřeli, ale tento příběh si zaslouží nejen poděkování, ale i obdiv.

Byl nalezen mobil u školní jídelny. Nálezce nejen, že byl po-
ctivý, ale navíc se rozhodl majitele vypátrat, místo aby nález ode-
vzdal třeba na Městském úřadě. Nejprve si zatelefonoval
z nalezeného mobilu pár lidem. Pán vypátral, že mobil je mého
manžela a dokonce i kde pracuji. Nezaváhal a mobil přivezl až do
práce. Bohužel v tom velkém překvapení jsem se zapomněla zeptat,
jak se jmenuje. Touto cestou ještě jednou mockrát děkujeme!

Wenzelovi

Děkuji paní Věře Škopové za milou návštěvu a předání dárků
od Městského úřadu Červený Kostelec k mým 80. narozeninám.

Růžena Cvejnová
Chtěli bychom touto cestou poděkovat naší super paní učitelce

Janě Illnerové, která nás provedla prvními školními krůčky. Díky
ní byl ten náš velký začátek o hodně jednodušší. Těšíme se na další
nové vědomosti a zážitky, které se spolu ještě naučíme a zažijeme. 

Děkují žáčci první třídy školy v Horním Kostelci a jejich rodiče

S potěšením děkuji vedení města Červený Kostelec za blaho-
přání k mým 92. narozeninám.

Za pozornost děkuje Josef Lukášek

Srdečně děkujeme za návštěvu, kytici a věcný dar panu 
Bergmannovi a paní Krejsové k naší zlaté svatbě.

Manželé Ceprovi, Olešnice

Poděkování

Vítání občánků
V sobotu 25. listopadu 2017 jsme za město Červený Kostelec

přivítali mezi občany naše nejmenší. Obřadu vítání nových ob-
čánků se zúčastnily tyto děti: 

Jan Segars, Dominik Prouza, Eliáš Vejman, Štěpán Knap,
Lukas Nývlt, Jan Tupec, Nela Hedvíková, Amálie Vlčková a 
Tadeáš Mastík.

Dětem přejeme, aby v našem městě prožily krásné dětství, a ro-
dičům, aby se ze svých potomků radovali co nejdéle. 

Děkujeme, že se s námi dělíte o první radosti s vašimi dětmi.
Za SPOZ a matriku MěÚ Petra Krejsová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Dne 4. ledna 2018 vzpomeneme nedožité 
74. narozeniny drahé maminky, kamarádky
a sousedky paní Blanky Čápové a 19. dubna
2018 uplyne smutných 25 let, kdy podlehla těžké
nemoci. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
prosím tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná dcera Hana

Dne 22. ledna 2018 uplyne 20 smutných 
let od náhlého úmrtí mého manžela 
pana Stanislava Pánka. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a rodina

Dne 17. ledna 2018 uplyne 40 let, kdy nás 
náhle opustil manžel a tatínek 
pan Otto Řehák. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku.
Manželka a dcery Hana a Věra s rodinami

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává. 8. ledna
2018 vzpomeneme již 10. výročí, kdy nás náhle
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Hejna z Horního Kostelce. Kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpo-
mínku.

Manželka, dcery s rodinou a ostatní příbuzní

Dne 25. 1. 2018 uplyne již 5 let, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan Milan Dohanič.

S láskou vzpomínáme

Dne 29. ledna 2018 by oslavila 100 let
naše milá teta, sokolka a šikovná švadlena
paní Marie Šrámová z Červeného Kostelce. 

Kdo jste ji znali,věnujte jí s námi vzpo-
mínku a připijte na její památku.

Vzpomínáme  Páslerovi a Magda s Katkou 

Dne 12. ledna 2018 uplyne smutných 5 let, co odešla k našemu
Pánu paní Marie Kaněrová. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
tichou vzpomínku.

Manžel a dcery s rodinami

INFOCENTRUM

Zprávičky z infocentra
Nová turistická vizitka - 
Wander card v IC

V závěru loňského roku byla, ve spo-
lupráci s projektem Turistický deník, vy-
dána nová turistická vizitka, tzv. Wander
card, včetně přídavné Wander stamp.
Jejím tématem je Divadlo J. K. Tyla
v Červeném Kostelci, označení CZ C54.
Nová turistická vizitka je v prodeji v in-
formačním centru za cenu 15 Kč.

Nový systém předprodeje vstupenek 
nabízí i akce v Hronově.

Od ledna letošního roku máme nově
spuštěný předprodej vstupenek na akce ko-
nané v Hronově (ve spolupráci s KIS Hro-
nov), takže si nyní budete moci u nás
rezervovat vstupenky na koncerty, divadla
a další akce pořádané u našich hronovských
sousedů. Rozšiřujeme tak portfolio vstupe-
nek o další zajímavou a často vyhledávanou
oblast našeho regionu.

Jestliže chcete být včas informováni
o zahájení jednotlivých předprodejů vstupe-

nek, sledujte také náš FACEBOOK, pří-
padně se můžete na našich stránkách přihlá-
sit do rozesílání našich novinek přímo na
váš email. Neunikne vám tak žádná skvělá
příležitost pro další kulturní či společenský
zážitek. 

Cestovní a informační centrum naleznete
v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici
654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100
657, 724 088 587, případně je možné využít
naše e-maily: info@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. 

Do nového roku 2018 vám přejeme
pevné zdraví, hodně spokojenosti a kupu
splněných novoročních přání.

Ing. Roman Kejzlar 
IC Červený Kostelec

V prodeji je již 55. číslo sborníku Rod-
ným krajem, v němž naleznete zajímavé
články pojednávající o lidech a událos-
tech 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
velikánovi, jako byl J. Cimrman. Zmíněna
bude i osobnost P. Sigismunda Boušky
(1867-1942), kněze a významného literáta.
Ke starším dějinám se váže článek o naro-
zení arcibiskupa Arnošta z Pardubic
v osadě Hostinka nedaleko Hořiček, či po-
jednání o výskytu strážních vart na Klad-
ském pomezí. 

Kromě dalších, informacemi nabitých
článků je aktuální číslo doplněno novou ru-
brikou – literárním salonem. Novinkou je
také přehled akcí regionálních kulturních
institucí na první pololetí roku 2018. 

Sborník vydává Vlastivědný spolek Čer-
vený Kostelec, cena sborníku je 30 Kč.

Sborník Rodným krajem 55/2017
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INFOCENTRUM

Nové regionální knihy v prodeji IC
Červený Kostelec 
kdysi a dnes 

Fotokniha ve formátu A4 při-
náší čtenářům pohled na Červený
Kostelec a jeho nejrůznější zá-
koutí z pohledu starých dobo-
vých fotografií i z pohledu
současného fotografa. Jednotlivé
dvojice starodávné fotografie
a současného pohledu vám tak
umožní sledovat vývoj města
a jednotlivých lokalit. Můžete
tak zavzpomínat na krásu histo-
rických částí města i ohodnotit
současný vývoj lokalit. 

Zdrojem fotografií byl především archiv muzejního depozitáře
vlastivědného spolku a dále pak získané archivy od dalších dobro-
volných dárců. Autorem novodobých fotografií, při jejichž pořízení
byla snaha v maximální možné míře vystihnout původní pohled na
danou lokalitu, je červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť. Vě-
říme, že tato kniha vám bude inspirací při objevování Červeného
Kostelce....

Knihu vydal Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci, cena
knihy je 220 Kč.

Byli u toho
Kniha s názvem BYLI U

TOHO vás zavede do období před
sto lety, do doby světové války,
kdy nikdo netušil, že se taková
hrůza bude opakovat ještě po-
druhé, tedy o dvacet let později
v roce 1938. Dozvíte se něco o na-
šich legionářích, z nichž mnozí
byli z Červeného Kostelce, Oleš-
nice, Horního Kostelce, Stolína,
ze Lhoty, z obce Zábrodí, Slatiny
nad Úpou, Horní Radechové, Zá-
jezda a z Markoušovic. A možná
někoho z nich na fotografiích v této knize (a není jich málo) ještě
poznáte. 

Kniha prostřednictvím zápisků, písemných zpráv dvou dobro-
volníků, původních členů rakousko-uherské armády a pozdějších
vojáků česko-slovenské armády, kteří si denně zapisovali vše, co
prožívali, i to, co jim vyprávěli ostatní dobrovolníci z jejich blíz-
kého okolí, provedou dlouhou anabází z Ukrajiny přes Vladivostok
až zpátky do Evropy…

Autorem knihy je Josef Pinkava, kniha je v prodeji za 140 Kč.

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec. Jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám na-
bídnout nahlédnutí do knihovny, pokud
ovšem budete chtít. V tom je ta úžasná
výhoda volby.

Začíná další rok, sedmnáctka na konci
letopočtu se nám přehoupla v osmnáctku
a hleďme – je tu jakási „plnoletost“ na za-
čátku tisíciletí.  A co si přát k této pomyslné
a neadresné plnoletosti? Určitě dobrý start
a úspěšné zvládání denních úkolů, radost
z jejich výsledků a také zdraví, které je
k tomu nezbytně nutné, abychom své ži-
votní příběhy prožívali v klidu, v pohodě
a bez stresů. 

Abychom si dokázali vážit jeden dru-
hého a učili se toleranci, lásce a odpouštění,
stejně jako lásce k přírodě. 

Nebudu vám dnes nabízet knihu, nezdá
se mi to na začátek roku vhodné vybrat
jednu, když se jich nabízí tolik a stejně tolik
je názorů čtenářek a čtenářů. Místo toho
jsem vybrala několik citátů, které se svým
obsahem hodí k novoročnímu zamyšlení.
Věřím, že přijdou vhod a naladí vás trošku
vážně a trošku humorně, tak, jak to asi
v tom nastávajícím roce budeme prožívat. 

Základ dobrých vztahů je v dobré komu-
nikaci. Čisté myšlení a jasná řeč je to, co je
ve společnosti lidí výsadou. Proto vám
v roce 2018 přeji nejen hodně štěstí, zdraví

a radosti, ale také špetku humoru v laskavé
a vstřícné komunikaci. 

„Řeč člověka je jako jeho život.“
Sokrates

„To ať je naše největší předsevzetí: co si
myslíme, říkejme, a co říkáme, to si my-
sleme; nechť souhlasí řeč se životem.“

Seneca

„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali
jen to, co vědí.“

K. Čapek
„Moudré ucho neposlouchá, co hloupá

huba povídá.“
B. Němcová

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.

Jeruzalém
Výstava fotografií PhDr. Robina Böhnis-

che v multifunkčním centru Knihovny Bře-
tislava Kafky byla zahájena v klubu Pohoda

v pondělí 4. prosince 2017. Kouzelné zá-
běry přibližující život lidí v tomto zajíma-
vém městě můžete vidět ještě v lednu 2018
ve výpůjční době knihovny.

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. 
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Klubáč v lednu 2018
9. ledna - Klubáč s knihou „Matějova

akrobacie“ (autorka: Rika Taeymansová).
V prvním Klubáči po vánočních prázdni-
nách si protáhneme tělíčka s mimořádně 
zábavným ilustrovaným průvodcem akro-
batickými cvičeními pro celou rodinu. Při-
dáme i pár jógových prvků z dětské knížky
Jak se zdraví sluníčko.

16. ledna - Klubáč s knihou „Pikunikku:
japonský piknik“ (autorka Monika Baudy-
šová). S pomocí dětských čtenářů ze 2.
stupně ZŠ V. Hejny připravíme v knihovně
japonský piknik. Nebude chybět vyprávění,
promítání a snad i ochutnávka zeleného čaje
Matcha. O vlastní zážitky z měsíčního po-
bytu v této vzdálené zemi se s námi podělí
Pavel Tomek.

23. ledna - Klubáč s knihou „Vyrábíme
knihy“ (autorka Charlotte Stowellová).
Jaká je vaše oblíbená knížka? Přineste si ji
s sebou do knihovny, pokud možno s pů-
vodním papírovým přebalem. Navzájem si
knihy představíme a pokusíme se k nim vy-
tvořit nové, tedy vaše ilustrace.

30. ledna - Klubáč s knihou „Jak zví-
řata spí“ (autorka Marie Štumpfová). Pře-
mýšleli jste někdy nad tím, jak spí zvířata?
Ukážu vám překrásně ilustrovanou dětskou
knížku, ze které si budeme v rámci Klubáče
číst a hledat souvislosti.

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

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

Albert – Albi: Klub vědomostních her
pro děti i dospělé – pravidelná vědomostní
klání pro všechny, kdo jsou hraví a chtějí
se zábavnou formou poučit. Hraje se ve
čtvrtek 11. a 25. ledna vždy od 16 do 18
hodin.

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

Klub Pohoda: 
Každé pondělí od 16 do 18 hodin

– probíhá již 10. ročník. Klub je ote-
vřený všem, kdo se chtějí zábavným
způsobem něco dovědět!

(Upozorňujeme členy klubu i ve-
řejnost, že na některých nákladněj-
ších programech bude vybíráno
vstupné.)

8. ledna 2018 – Novoroční
chvilka poezie Vlasty Klepáčka –
osobně vystoupí známý červenokos-

telecký herec, autor, režisér a básník.

15. ledna 2018 – Balt a Rujána – ces-
topisný film z dílny pana Zdeňka Nývlta.  

22. ledna 2018 – MUDr. Jiřina Rybová
a paní Jaroslava Klímová představí  zají-
mavou červenokosteleckou firmu s hravým
názvem Korálkárna.

29. ledna 2018 – prof. Antonín Just,
pedagog a dlouholetý kronikář města Trut-
nova představí, svou novou knihu poezie
Žena a měsíc, kterou vydal ve svých 96 le-
tech. Zavzpomíná rovněž na mládí prožité
v Červeném Kostelci. 

Informace o dalších programech
v knihovně:

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 11. ledna 2018 od 17.00 do
18.00 hodin - vstupné: 90,- Kč.

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

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

deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Celostní muzikoterapeutická relaxace
podle metody Lubomíra Holzera 

Hraje a zpívá paní Marie Radvanová.
Multifunkční centrum v Knihovně Bře-

tislava Kafky Červený Kostelec. 
Pátek 19. ledna 2018, od 18 do 19.30

hodin - vstupné 150,- Kč.
Na relaxaci se předem přihlaste:
Marie Radvanová – tel. 737 536 555,

mail: pisen.srdce@seznam.cz
Pro vaše pohodlí při relaxaci vezměte

s sebou karimatku, nejlépe nafukovací,
spací pytel, příp. deku, polštářek.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou,
akreditovanou cvičitelkou jógy II. třídy,

budou v multifunkčním centru Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec zahá-
jeny 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 2. ledna 2018 od 9 do 10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek 
Břetislava Kafky:

„Každý, kdo si chce mou nauku osvojit
a naučit se jí, by se k ní měl vracet tak
dlouho, až pozná, že se jeho duch rozjasňuje,
nabývá vyšší a širší rozhled a nový názor na
život.  Zpřístupněním světových poznatků,
pravd a zásad (ale i vlastních zkušeností),
které až dosud byly známy jen vědcům a od-
borníkům, chci dosáhnout takového jejich
rozšíření, aby se staly majetkem lidových
vrstev a kultura a osvěta si našly cestu ke
každému jedinci. Tohoto stavu může dosáh-
nout každý, kdo se bude snažit a bude chtít
využít přirozené světlo svého rozumu.“  

Kultura rozumu a vůle str. 214

Informace pro čtenáře:
Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

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

Pobočky Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec v Bohdašíně, Lhotě za
Červeným Kostelcem, Olešnicí a Stolíně
nabízejí služby čtenářům v místě jejich byd-
liště.  Zajistí vám knihy z fondu červeno-
kostelecké knihovny i knihy formou
meziknihovní výpůjční služby jak pro stu-
denty, tak pro dospělé čtenáře. K dispozici
je i půjčování časopisů. Stejně tak se mů-
žete obrátit i na obecní knihovny spadající
pod středisko Červený Kostelec v Zábrodí,
Horní Radechové, Slatině nad Úpou, Žer-
nově, Červené Hoře a Horních Rybnících.
I tam se na vás naše knihovnice a knihov-
níci těší. Více informací na:

www.knihovnack.cz

Úspěšný start do roku 2018 a vše dobré
v životě vám z Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec přeje Marcela Fraňková 
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Pečovatelský dům U Jakuba

Jaký byl advent v pečovatelském domě?
Stejně jako každý rok, i letos jsme při-

vítali v pečovatelském domě Mikuláše,
anděla a čerta. Nejprve nás svým zpěvem
potěšily děti z MŠ ul. Náchodské. Děti
musely splnit úkol od čerta, a to přesko-
čit metličku. Odměnou jim byl dárek od
Mikuláše a pohlazení od anděla. 

Když byly dárečky pro děti rozdány, ob-
držely ještě jeden a tím bylo loutkové diva-
délko. Z Machova k nám zavítala paní
Vernerová, která žije v hájovně a umí pou-
tavě vyprávět příběhy o zvířátkách. Děti pos-
louchaly se zatajeným dechem. Mikuláš
naděloval i našim seniorům, ale nebylo to jen
tak zadarmo. Každý musel předvést své hu-
dební či básnické nadání. Mikuláš s čertem
a s andělem spokojeně prozpěvovali a s ra-
dostí předali seniorům z nůše balíčky. Pří-
jemné dopoledne ukončil čert svým divokým
tancem a slibem, že za rok přijde rád zase.

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

milé a příjemné setkání.
Naše seniorky se aktivně zúčastnily vá-

noční výstavy v Domku Boženy Němcové,
kde předvedly své umění v háčkování a ple-
tení, aby tak přiblížily vánoční tradice. Je
chvályhodné, že právě v těchto historických
interiérech domku mohli návštěvníci načer-
pat adventní atmosféru a něčemu se přiučit. 

Potěšila nás i návštěva z vedení města
včetně pana starosty, ale i z vedení  Oblastní
charity. Pravidelně před vánočními svátky
docházejí do pečovatelského domu. Tato se-
tkání jsou vždy hojně navštěvovaná a naši
senioři si této vzácné návštěvy velice váží
a různé dotazy svědčí o zájmu o naše město.

Kdy tedy jsou Vánoce? Když se setkáš
s člověkem, kterému je třeba pomoci a udě-

láš to, ten okamžik jsou Vánoce. Právě
našim potřebným seniorům jsme chtěli na-
ladit tu pravou vánoční atmosféru Štědrého
dne. Dva dny předem tímto tajemným dnem
jsme uspořádali štědrovečerní večeři, při
které nechyběl přípitek, tradiční vánoční
polévka či bramborový salát s kaprem, ale
i připomenutí různých tradic a malý dárek.
Vyvrcholením tohoto slavnostního dne byla
skupina podkrkonošských muzikantů „Po-
hodáři“, kteří dokázali svými hudebními
nástroji rozezpívat celý sál. Ze společenské
místnosti se linul zpěv koled a vánočních
písní, které si zanotoval snad každý zúčast-
něný. Tento „Štědrý den“ ukončila koleda
„Narodil se Kristus Pán“, při které všichni
povstali. Společně jsme prožili tu pravou
atmosféru tohoto vzácného dne.

Přímo na Štědrý den naše pečovatelská
služba jako loni rozvážela štědrovečerní ve-
čeře pro ty seniory, kteří zůstali sami. Dě-
kujeme kuchařkám v místním hospici, které
nám tuto slavností večeři připravily a při-
daly i vánoční cukroví. 

Děkujeme všem, kteří nám celý rok po-

máhají a fandí nám. V novém roce vám pře-

jeme dny plné dobra a vzájemné lásky.

Klub českých turistů

Se starým rokem se klub turistů mimo
jiné loučil již ve čtvrtek sedmého prosince
při procházce historickou vánoční Prahou.

Nejdříve jsme dorazili na Petřín a za
krásného slunečného počasí jsme se kochali
úžasnými pohledy z petřínské rozhledny..
Procházka kolem strahovského kláštera na
Hradčanské náměstí, sestup starými zámec-
kými schody na Malostranské náměstí
a přejití Karlova mostu zanechala v každém
nezapomenutelné vzpomínky. Pak jsme
prošli slavnostně vyzdobenými uličkami na
Staroměstské náměstí, kde nás pohltila ta
pravá slavnostní vánoční atmosféra, naru-

šená snad jen přehnanou výší cen. Můžeme
ještě dodat, že náš kostelecký vánoční strom
se nám líbí víc než ten na Staroměstském
náměstí. A předpokládáme, že se také Sil-
vestrovská vycházka s posezením vydařila.
To se však dá v době psaní tohoto příspěvku
opravdu jen předpokládat.

Do roku 2018 vstupují turisté v Červe-
ném Kostelci jako samostatný spolek
s novým logem a novým názvem Klub tu-
ristů Červený Kostelec z.s. Na činnosti
a poslání klubu se však nic nemění. Naopak
budeme vytvářet dobré podmínky pro ak-
tivní činnost v přírodním prostředí a sezna-

movat účastníky našich akcí s historií a kul-
turními tradicemi našeho města a širokého
okolí. Zapojovat do našich akcí chceme jak
seniory, tak také rodinné kolektivy, děti
a mládež a to hlavně na našich celorepubli-
kových akcích, jako je Hadařská 25, Cestou
Jakuba Haliny a Červenokostelecká stovka,
na kterých budou mít i nadále všichni čle-
nové Klubu českých turistů slevy na star-
tovném.

Nadále budeme každý čtvrtek pořádat
vycházky a všechny případné změny budou
včas vyvěšeny v naší skříňce a členové do-
stanou informaci internetem. Můžete se
také těšit na několik jednodenních i více-
denních výletů. V roce 2018 samozřejmě
nezapomeneme ani na naše přátele v pol-
ských Zabkowicích, kam vyjedeme mini-
málně dvakrát na poznávací zájezdy, které
pro nás již připravují.

Na závěr ještě pozvánka pro naše členy
a případné zájemce o členství v našem
klubu.

V pátek 2. února 2018 se koná výroční
členská schůze Klubu turistů Červený Kos-
telec v 16.00 hodin v malém sále divadla,
kde se dozvíte vše o naší činnosti a plánech
na letošní rok 2018.     

Otto Ressl
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Ačkoliv měsíc listopad byl vzhledem

k blížící se premiéře Robinsona Dla-

báčka slušně zaplněný zkoušením, přesto

jsme neodolali dvěma nabídkám na vý-

jezdy do světa. A kdo by také odolal, však

posuďte sami.

První výjezd byl do nám přátelského
Kostelce u Kyjova. Tam nás pozvali v so-
botu 11. 11. 2017 na svěcení svatomartin-
ských vín tamějším biskupem, pečenou
kačenku a cimbálovku. Součástí večera pak
bylo od 16 hodin naše vystoupení s popu-
lární hříčkou Hej, Slované. Na závěr svého
vystoupení jsme pak operativně nasadili
příchod praotce Joži Moravce na Pálavu
a za mistrného vedení Péti Másla zazpívali
– Za tú horú, za vysokú … A to bylo terno.
Moraváci se hned přidali a byli jsme jejich.
Dlouho do noci jsme pak s nimi zpívali při
cimbálu a debatovali o víně, kterého jsme
vypili víc, než spotřebovaly německé tanky
nafty v bitvě u Stalingradu. Bylo to výborné
víno místních vinařů, takové to, co si dělají
pro sebe, a tak nás druhý den ani nebolela
hlava.

Nedělní cesta zpět nás ještě zavedla do
Jeseníků, protože jsme odvezli naši kole-
gyni Gábinu Zítkovou na lázeňský pobyt ve
Velkých Losinách. Naši dodávku celou
cestu statečně řídil Ríša Bergmann, za což
mu zbylé vinné mušky ze souboru vřele dě-
kují.

Další výprava byla hned za týden a to už
zrovna na tři dny. Ono také do slovenského
Fiľakova to není nejblíž. Byl to náš už pátý
výjezd DS NA TAHU na setkání ochotníků
V4 neboli Visegrádské čtyřky.

Ráno 17. 11. nás u divadla nabral auto-
bus polské části z našeho partnerského
města Žabkowice Ślaskie a kolem půl čtvrté
jsme se dokodrcali na místo. Naše kama-

rádka Miládka Bolyošová nás ubytovala
v krásném novém restauračním vinném
sklípku neboli pivnici, kde jsme od 18.
hodin i vystupovali. Protože Dlabáček
nebyl ještě hotový, dali jsme dohromady asi
70minutový program, trefně nazvaný Čala-
máda, složený z našich starších scének, pís-
niček, básniček, filmečků a úryvků
představení. Byl to trochu risk a z nouze
ctnost, ale po pouhých dvou zkouškách se
osm statečných – Eva a Ríša Bergmannovi,
Věra a Vlastik Klepáčkovi, Micinka Hilma-
nová, Olinka Maršíková, Zuzka Nermuťová
a hlavně hudební génius Péťa Máslo –
zhostilo svého úkolu se ctí. Skvělí diváci
a hlavně skvělí kolegové z Lučence nás od-
měnili potleskem ve stoje. Přítomna byla
samozřejmě i ředitelka kulturného strediska
v Lúčenci Mária Ambrušová i její pravá
ruka Miládka Bolyošová, kteréžto dámy
máme tu čest řadit mezi své přátele.
S oběma dámami jsme pak po večeři prchli
do pivnice Miládčina manžela Attily, kde na
nás čekal další známý z loňského roku,
představený kláštera františkánů, Jakub. Při
kytaře a zpěvu jsme se tam dlouho a dlouho
potápěli do Attilových maďarských vín.

Druhý den, v sobotu 18. 11., jsme se po
dopoledním odpočinku přesunuli asi 30 km

do nám dosud nezná-
mého městečka Poltár.
Tady vystupovali večer
naši polští přátelé, ale
protože nahlásili délku
programu asi 50 minut,
požádali nás pořada-
telé, abychom po nich
vystoupili také. Ovšem
protože v Polsku mají
asi jiná číslíčka na ho-
dinách a hráli 90 minut,

tak jsme naši část trochu zkrátili. Nahoře v
sále nám stydnul daňčí guláš a teplala bo-
rovička. Ovšemže jsme nezapomněli před-
vést praotce Jánka Slováka na Ďumbier
a zazpívat Nepi Jano, nepi vodu. Srdce míst-
ních si nikdy nezískáte víc, než když jim
ukážete zájem o jejich kulturu. Pozdravil se
s námi pan primátor i místní velmi sympa-
tický soubor. A tak zatím co náš místosta-
rosta Ríša Bergmann si předával zkušenosti
s poltárským primátorem a Péťa Máslo se
zamiloval do všech mladších členek tam-
ních ochotníků, my ostatní se pustili do přá-
telských debat a potoka borovičky. Tady byl
doma hlavně polský soubor a dost hlasitě to
dával najevo. Na závěr jsme dostali pozvání
na někdy příště a Miládka nás doprovodila
zpět na nocleh do Fiľakova.

V neděli ráno, po snídani, se s námi Mi-
ládka přišla rozloučit, my jsme jeli domů
a ona se šla na „omšu“ pomodlit za naše
duše. Cesta byla úmorná a poměrně tichá.
Domů jsme dorazili před 20. hodinou ve-
černí unaveni, ale šťastni, že jsme s nasaze-
ním vlastního života opět udělali něco pro
dobré jméno DS NA TAHU a celého Čer-
veného Kostelce.

Za DS NA TAHU Richard Bergmann

a Vlastik Klepáček

SPOLKY A ORGANIZACE

DS NA TAHU

Spanilé jízdy kosteleckých ochotníků

Zahrádkáři Včelaři Komise architektury
Jménem organizace zahrádkářů

v našem městě vám i všem našim přízniv-

cům přejeme do roku 2018 pohodu, pevné

zdraví vám i vaším blízkým a mnoho pěsti-

telských úspěchů ve vaší zájmové činnosti.

Co připravujeme pro tento rok. V první
řadě to budou minimálně tři tematické zá-
jezdy, schůzky a besedy našich členek,
účast na regionálních výstavách a několik
dalších akcí.

Problém máme zatím s termínem a mís-
tem konání výroční členské schůze. Termín
vám oznámíme v únorovém nebo březno-
vém čísle zpravodaje.

Jiří Linhart, tajemník organizace

Včelař v lednu kontroluje zabezpečení
hlavně česna proti vniknutí škůdců. Kon-
cem ledna předají včelaři směsný vzorek
pro vyšetření veterinární správou.

Moudrost včelaře: Kdo nepije medovinu,
dělá pěknou volovinu.

Lednová vzdělávací beseda se uskuteční
v neděli 7. ledna 2018 v 9.00 hodin v re-
stauraci Divadlo. Přednáší Mgr. Roman
Hásek na téma včelařské zajímavosti.

Zveme včelaře ze širokého okolí.                               
Otto Hepnar - za výbor včelařů   

Komise architektury, urbanismu a roz-
voje děkuje za přízeň v uplynulém roce a za
účast na akcích pořádaných v rámci cyklu
PRO ČK, např. na přednášce krajinné archi-
tektky Radmily Fingerová o zeleni ve městě
nebo Lukáše Berana o Hugo Bauerovi, ar-
chitektu kosteleckého mrakodrapu.

Počátkem nového roku chystáme setkání
o podobě současné architektury a možnos-
tem aktivní účasti obyvatel na rozvoji va-
šeho okolí. Přesné termíny budou včas
zveřejněny na Facebooku PRO ČK, na
webu města a plakátech.

Marek Fiala, komise architektury, 

urbanismu a rozvoje
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Ochotníci Olešnice

Podzimní pohádky přinesly slzy, smích
i napjaté očekávání. Po čtyři měsíce jsme
se společně v ZŠ Olešnici scházeli u pod-
zimních pohádek, které byly zahrány na-
šimi malými i velkými ochotníky. 

První zářijová pohádka, která byla spo-
jena se soutěžemi, měla název O Mášence
a medvědovi. V říjnu jsme si připomněli
pohádku od K. J. Erbena - Hrnečku, vař!
a naši mladí ochotníci si zahráli v předpo-
slední listopadové pohádce od B. Němcové
- O kohoutkovi a slepičce. Poslední prosin-
cová pohádka Šípková Růženka byla v ro-
mantickém duchu, kde na závěr nechybělo
malé předvánoční posezení s koledami a cu-
krovím. Děkujeme všem, kteří nás podpořili
svou účastí a pomocí. Více fotografií
a videa můžete zhlédnout na našich strán-

kách: www.ochotniciolesnice.cz.
Na únor pro vás připravujeme dvě akce.

Od září s našimi dětmi nacvičujeme po-
hádku od B. Němcové - O kohoutu, ko-
couru a kose, která bude mít svou premiéru
hned 1. února 2018 v Divadle J. K. Tyla
v Červeném Kostelci. Druhou akcí je ma-

sopustní průvod, který bychom
chtěli v naší vesnici oživit a zařadit
do našich tradic. 

Po velmi vydařené premiéře hry
Ric anebo nic! v olešenské soko-
lovně jsme se rozhodli podělit o náš
kousek i s červenokosteleckým pu-
blikem, proto vás všechny  zveme
na reprízu, která se bude konat v so-
botu 3. února v 19 hodin v Divadle
J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Jedná se o historickou komedii, hranou ole-
šenskými ochotníky před 127 lety.  

Více informací se dozvíte z únorového
zpravodaje, plakátů a našich webových
stránek. 

Za Ochotníky Olešnice 

Radka Laštovičková

Ohlédnutí za podzimními pohádkami

Vlastivědný spolek

Malé ohlédnutí za prosincovými
akcemi spolku

V závěru loňského roku se nám sešly
termíny tří dlouhodobě připravovaných
akcí spolku, konkrétně výstava Vánoce
s pohádkou Boženy Němcové, výstava
Červený Kostelec kdysi a dnes a vydání
stejnojmenné knihy. 

Jsem velice rád, že se uvedené aktivity
spolku vydařily a nalezly své příznivce.
Výstava Vánoce s pohádkou Boženy Ně-
mcové byla doprovázena bohatým dopro-
vodným programem pro děti z mateřských
a základních škol, stejně tak i zajímavými
ukázkami dobových řemesel. Zde bych si
dovolil vyslovit velké poděkování paní
Haně Šlechtové, Dagmaře Brázdové, Janě
Vackové a pánovi Ottovi Hepnarovi za je-
jich aktivitu, ochotu zrealizovat danou akci
a její celkové úspěšné zvládnutí.

Zároveň souběžně probíhala další spol-
ková akce, kterou byla výstava dobových
fotografií s názvem Červený Kostelec kdysi
a dnes. Vernisáž této akce byla navíc spo-
jena i se křtem nové stejnojmenné knihy. Na
výstavě jste měli možnost zhlédnout více
než 160 samostatných dvojic fotografií,
z nichž vždy jedna představovala starou do-
bovou fotografii a druhá pohled současného
fotografa. I zde mne potěšil zájem a zápal
pro hledání souvislostí u návštěvníků vý-
stavy a věřím, že výstavu lze hodnotit podle
těchto ohlasů pozitivně. Nově vydaná kniha
pak byla jakýmsi završením celoroční čin-
nosti a i zde věřím, že potěšila mnohé pod
vánočním stromkem. Každopádně i zde si
dovoluji vyslovit velké poděkování všem,

kteří vydání knihy podporovali a zejména
pak panu Oldřichu Nermuťovi za jeho
ochotu a angažování se v dané věci.

VÝZVA - hledáme zajímavé knižní 
výtisky bible

Nicméně nový rok je před námi a již
nyní připravujeme další zajímavé akce. Pro
naši další chystanou výstavu v Červeném
Kostelci, jejímž tématem budou nejrůznější
vydání bible, hledáme majitele zajímavých
výtisků bible, jejího tradičního i netradič-
ního provedení. Rádi bychom si případně
takové bible zapůjčili a dle dohody s maji-
teli i začlenili do této výstavy. Jste-li tedy
majitelem zajímavého výtisku, případně
vlastníte-li výtisk bible a máte k němu i za-
jímavý osobní příběh, kontaktujte nás (např.
tel. 724 088 587). Předem děkujeme za
ochotu ke spolupráci.

Nové besedy v Multifunkčním centru
Od ledna zahajujeme nové pásmo vlas-

tivědných besed, které se budou konat
v prostoru multifunkčního centra v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Červeném Kos-
telci. 

A co pro vás máme připraveno?
18. 1. 2018 – O pozapomenutých vý-

znamných osobnostech města (přednášející
Richard Švanda)

15. 2. 2018 – Kniha Byli u toho. Čs. le-
gionáři (Josef Pinkava)

15. 3. 2018 – Významná osmičková vý-
ročí v historii města (Richard Švanda)

19. 4. 2018 – Bible v dějinách knižní
kultury (Richard Švanda)

17. 5. 2018 – Červenokostelecko za pro-
tektorátu 1939-1945 (Richard Švanda)

14. 6. 2018 – Kdo byl Leopold Abeles,
aneb textilnictví na Červenokostelecku (Ri-
chard Švanda)

Nové číslo sborníku Rodným krajem
V závěru minulého roku vyšlo nové (55.)

číslo regionálního vlastivědného sborníku
Rodným krajem. I zde si dovolím jedno
malé ohlédnutí. V roce 2017 došlo k již
dlouhou dobu avizované obměně redakční
rady našeho sborníku a stejně tak došlo
i k posunu v grafické stránce celé publi-
kace. Zároveň byla učiněna změna a rozší-
ření obsahové stránky sborníku, jež by měly
zvýšit jeho atraktivitu, a to jak pro stávající
čtenáře, tak i pro nový okruh čtenářů. Pevně
věřím, že se tyto nové cíle podaří novému
redakčnímu týmu zdárně zvládnout a přeji
celé redakční radě mnoho nových nápadů,
zajímavých článků a nových dychtivých
čtenářů. 

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. Informace také
naleznete na webových stránkách na adrese:
www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz, případně i na našem facebooku.

Již nyní se těšíme na další setkání s vámi.
Do nového roku 2018 přejeme všem hodně
zdraví, spokojenosti a splněných přání.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku
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FIRMY

Reálná mzda v Saar Gummi se výrazně zvýšila
Průměrná hrubá měsíční mzda v Saar Gummi Czech byla v

roce 2010 včetně prémií a benefitů 26 000 Kč, letos bude těsně
nad 40 000 korunami. Pokud by mzda rostla pouze o inflaci a
jen by zachovávala kupní sílu zaměstnanců, byla by dnes okolo
28 tisíc korun. Z toho vyplývá, že reálný růst mezd u předního
evropského výrobce dynamických pryžových těsnění pro auto-
mobily je zhruba 44 procent za sedm let.

Průměrná mzda včetně benefitů a prémií v dělnických katego-
riích bude za letošní rok okolo 35 tisíc korun. V roce 2010 to bylo
22 900 Kč. Reálný mzdový nárůst v dělnických profesích je tedy
stejný jako u celkového firemního průměru.

Uvedené mzdové úrovně vysoce překračují republikový i regio-
nální průměr. To jistě patří k důvodům, proč Saar Gummi Czech

na rozdíl od mnoha jiných firem nemá problémy při přijímání no-
vých zaměstnanců, které by limitovaly výrobu. Mizivá nezamě-
stnanost ale samozřejmě vyžaduje intenzivnější personální práci a
cílení poptávky po zaměstnancích do širšího regionu. Firemní au-
tobusová doprava například sváží zaměstnance z Broumovska.

Se mzdovým růstem počítá Saar Gummi i v příštím roce, na děl-
nických pozicích přidává k současné mzdě 5 procent a v ostatních
profesích 4 procenta. Počet zaměstnanců přitom mírně vzroste, pro-
tože firma dostavuje novou výrobní halu a během roku 2018 ji vy-
baví dvěma vytlačovacími linkami pro výrobu těsnění pohyblivých
částí automobilových karosérií.

Petr Liška

ZŠ V. Hejny
Vánoční čas na 1. stupni 

Na konci měsíce listopadu se u nás
konal již tradiční projektový den s ná-
zvem Finanční gramotnost. Každá z uči-
telek si pro svou třídu připravila na toto
téma úkoly, které měly prohloubit dětem
znalosti o cenách a financích. 

První třídy měly společný program. Žáci
se nejdříve seznámili s významem a hodno-
tou peněz, pak se učili, jak s nimi zacházet.
Rozměňovali je a manipulovali s nimi při na-
kupování. Při těchto aktivitách využívali již
získané základní početní úkony i prvky prob-
lémového učení. Druhé třídy a 3. B využily
opět nabídky střední školy oděvní, služeb
a ekonomiky, která pro ně přichystala moc
pěkný program na toto téma. Za to jim moc
děkujeme.

Třída 5. A absolvovala nejdříve exkurzi na
našem městském úřadě a radnici, kde se se-
tkala i s naším starostou, kterému mohly děti
pokládat různé otázky. Panu starostovi patří
velký dík za jeho čas a trpělivost při zodpoví-
dání někdy velmi všetečných dotazů. Potom
tito žáci vyrazili ještě společně s druhou pátou
třídou do planetária v Hradci Králové, kde se
zúčastnili programu „Sluneční soustava“.

Měsíc prosinec se u nás na prvním stupni
nesl v duchu přicházejících Vánoc. Než
dětem donese dárky Ježíšek, naděloval u nás

pro nejmenší nějakou sladkost sv. Mikuláš.
Čertovský den si udělaly děti z 1. B s paní
učitelkou Janou Tollarovou. Někteří žáci při-
šli do školy přestrojeni  za čerty, jiní za anděla
a sv. Mikuláš také dorazil. Po celý den plnili
různé úkoly spojené s tímto tématem. To do
1. C dorazila sv. Barbora, která nejenže jim
nadělila také nějaké sladkosti či uhlí, ale ještě
jim pověděla o tradicích a zvycích spojených
s tímto dnem. Několikrát provoněla chodby
vůně vánočního cukroví. Nepeklo se jen v do-
poledních hodinách. Své umění mohly ukázat
děti i v odpoledních hodinách, kdy s učitel-
kami z družiny také vykouzlily spoustu dob-
rých cukrátek. Vše, co se chystalo, mělo jeden
velký důvod, a tím byly „Vánoční trhy u nás“.
Událost, která se uskutečnila 6. prosince, byla

zároveň spojena se Dnem otevřených dveří.
Celý listopad děti věnovaly, společně se
svými učitelkami, spoustu energie a svého
volného času, aby vás mohly potěšit vánoč-
ními výrobky a dekoracemi. Již ráno,
s prvním otevřením dveří, do školy vešla
spousta rodičů, prarodičů a známých kupovali
výrobky nejenom svých dětí, ale i jiných.
S každým zazvoněním se pak mohli podívat
do tříd, jak jejich ratolesti pracují v hodinách.
4. B pak ještě tento den zakončila kavárnou,
kterou připravila pro své rodiče. Když jsem
chodila po chodbách, bylo vidět a slyšet, že
snaha a úsilí, které do tohoto dne byly vlo-
ženy, se vyplatily. 

21. 12. děti z 1. C a družiny navštívily pe-
čovatelský dům U Jakuba, kde předvedly
pásmo vánočních písní a básní, aby potěšily
seniory z tohoto domova. A ještě než jsme se
všichni rozešli k našim stromečkům, zazpí-
vali jsme si společně na školních schodech
vánoční koledy a písně. 

Na závěr mi dovolte poděkovat za paní
učitelku Jolanu Škopovou rodičům Zdenka
Semeráka, kteří věnovali jako sponzorský dar
do čtvrtého oddělení družiny lopaty na bobo-
vání. Nezbývá než popřát dětem, aby měly
možnost lopaty využít a vám všem ostatním
šťastný a úspěšný nový rok. 

Jana Stodůlková

Klub asistentů
Setkání tří generací

Ve středu 15. listopadu 2017 přivítal
klub asistentů na 2. stupni ZŠ V. Hejny
seniorky z pečovatelského domu u Ja-
kuba, které přijaly pozvání na akci s ná-
zvem Setkání tří generací.

Se seniorkami pod vedením paní Vlčkové
jsme si nejdříve povídali o jejich školní do-
cházce. Poté jsme je provedli po škole a uká-
zali jim odborné učebny. Naše cesta skončila

v 6. A, kde si pro ně kluci připravili informace
o interaktivní tabuli, hru Bingo a AZ kvíz. Po
kvízu si seniorky zahrály na boomwhackery
(barevné plastové různě dlouhé trubky). Potom
následovalo krátké hudební a recitační vystou-
pení. Nakonec jsme sešli do kuchyňky, kde
naše hosty čekalo malé občerstvení, připra-
vené den předem.

Doufáme, že se seniorkám akce líbila stejně
jako nám a těšíme se na další setkání s nimi. Za Klub asistentů Hanka Váňová  7. C
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Adventní setkání ve Studánce
Advent je tradičně velmi rušné ob-

dobí. Ve středu před první adventní ne-
dělí v podvečer byla však celá naše školka
nebývale tichá. 

Nebylo to tím, že by tu chyběly děti. Na-
opak. Sešla se jich tu pěkná řádka. Společně
s rodiči a prarodiči jsme se chtěli připravit
na nadcházející advent - prožít duchovní ná-
ladu tohoto období, kterou je „tiché očeká-
vání“. Proto jsme hluk, neklid a spěch
nechali před budovou Háčka, kde naše
školka sídlí, a po vstupu do budovy  jsme
se nechali unášet světly, hudbou a udá-
lostmi. 

Nejprve si každý vyrobil malý svícen
z jablíčka, sušeného ovoce a smrkových vě-
tviček. Se svým svícnem jsme se za dopro-
vodu hudby vydali na pomyslnou cestu
adventem: po dvaceti čtyřech schodech le-
movaných svíčkami jsme tiše a pomalu vy-
stoupali až ke „svíci zrození“, od které jsme
si každý odpálili svůj svícínek. 

Pomalu a tiše, abychom svíčku nezhasli,

jsme sestoupili zpět dolů, do třídy, posadili
jsme se kolem společného adventního věnce
z chvojí a svým svícnem věnec ozdobili.

Za doprovodu netradičních hudebních
nástrojů jsme se zaposlouchali do pohádky
bratří Grimmů „Hvězdné tolary“ a potěšili
se pohledem na hru stínů a světla stínového
divadla, které pohádku doprovázelo. Děti
i dospělí odcházeli ze školky se světýlkem
v rukou, úsměvem a klidem ve tváři.

Marcela Pěčková

Školní družina ZŠ V. Hejny
Do výzvy o pojmenování studánky v lese Občina se zapojily

také děti ze šestého oddělení školní družiny ZŠ V. Hejny. 
Děti nejenže ze sebe chrlily návrhy na jméno studánky, ale své-

pojmenování také zdůvodnily. Jak by se studánka měla podle nej-
mladší generace jmenovat, si můžete přečíst.

KAMENIČKA – podle toho, že je prý mezi kameny.
LESNIČKA nebo LESNĚNKA – protože prý je v lese.
VODNICKÁ – protože nedaleko na Brodském se dělají Vod-

nické slavnosti.
U DUBU – prý jsou okolo duby případně buky, tj. BUKOVÁ.
BŘEZOVÁ – okolo jsou břízy,
Nebo také ČERVENKA – jelikož  patří k Červenému Kostelci

a prochází okolo červená turistická značka.
Budeme rádi, pokud se nějaký název bude hodit.

Vejrová Jitka, vychovatelka   

Děti z MŠ Větrník se koncem října za-
pojily do akce  „Pomáháme zvířatům
v lese". 

Sbíraly kaštany, žaludy a tvrdé pečivo.
V sobotu 9. 12. jsme naši sbírku odvezli do
záchranné stanice KRNAP ve Vrchlabí, kde
si myslivci krmivo rozdělí a dají do
krmelců. Děti za svou sbírku dostaly různé
odměny v podobě razítek, skládací lupy
a obrázků. Největší odměnou jim bude
výlet do již zmiňované stanice, kde se se-
známí s lesní zvěří. 

Příští rok se určitě zapojíme znovu, jeli-
kož co může být hezčího než v předvánoč-
ním čase udělat dobrý skutek.

Lada Nývltová, učitelka

Střední škola informuje
Zastupitelstvo Královéhradeckého

kraje rozhodlo dne 4. 12. 2017 o sloučení
či splynutí 21 středních škol v našem
kraji. Mezi těmito školami je i střední
škola v Červeném Kostelci, která bude
spolu se střední školou v Hronově
a střední školou ve Velkém Poříčí k 30. 6.
2018 zrušena a z těchto tří subjektů ná-
sledně vznikne jedna zcela nová střední
škola: Střední škola průmyslová, textilní
a polygrafická se sídlem v Hronově.

Protože červenokostelecká střední škola
je v dobré ekonomické kondici, snažilo se
vedení střední školy společně s vedením na-
šeho města školu z tohoto záměru vyčlenit.
O totéž se snažilo i několik dalších škol.

Záměr Královéhradeckého kraje však byl
schválen v původní podobě.  

Zatímco některé střední školy zápasí se
svým rozpočtem tak, že nemají na obnovu
vybavení a již několik let svým zaměstnan-
cům nemohou vyplácet osobní ohodnocení
ani odměny, naše škola pravidelně obmě-
ňuje své vybavení, aby bylo stále na mo-
derní úrovni, a každoročně vyplácí svým
zaměstnancům odměny ve výši minimálně
13. platu. Je to dáno tím, že se škola nepo-
týká s malým zájmem žáků o studium,
a dále pak 11 projekty EU realizovanými
v posledních šesti letech v souhrnné výši za
více než 21 mil. Kč. Projekty se zaměřovaly
na vybavení školy, vzdělávání pedagogů,
realizaci kurzů pro veřejnost, volnočasové

aktivity žáků, zřízení fiktivní firmy, ale také
na energetické úspory. V listopadu 2017
jsme dokončili například zateplení Domova
mládeže financované z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, dne 8. 12. 2017
pak proběhla kolaudace této stavby. Pro
roky 2018-19 jsme pak měli připravené pro-
jekty za 2,1 mil. Kč, které se již realizovat
nebudou. 

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval
za podporu zaměstnancům naší školy a vám
občanům, kteří jste nás v našem úsilí pod-
porovali, ale hlavně panu starostovi Ing.
Rostislavu Petrákovi, který vedl aktivní
kroky a vyjednávání za zachování střední
školy v našem městě.

Ing. Marek Špelda, ředitel

Střední škola oděvní Červený Kostelec 

MŠ Studánka MŠ Větrník
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Městské kulturní středisko

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. 

Lucie Jonová a Michal Jon – na kole kolem světa
úterý 9. ledna 2018 od 18.30 hod. – kino Luník

Lucie je první Češkou, která na kole objela svět. S Michalem
absolvovala cestu v letech 2002–2005. Přesně za tři roky našlapali
Lucie a Michal Jonovi celkem 68175 km, projeli 34 zemí a navští-
vili všechny kontinenty (Evropa, Asie, Austrálie, Jižní Amerika,
Antarktida, Severní Amerika, Afrika a opět Evropa). Cestovali non-
stop, sami, bez doprovodných vozidel, bez doprovodného týmu.
Vše potřebné si vezli v brašnách na horských kolech. 

Přijďte si poslechnout, jak se přejíždí veliké Rusko, jak se pře-
konává poušť Gobi, jak to bylo se zatčením v Číně, jak se ujíždí
před požárem buše, jak se lámou žebra v Andách, jak se ukazuje
kolo tučňákům, jak se potkává kanadský medvěd či jak se čelí žha-
vému africkému létu. 

Po skončení promítání bude dán prostor dotazům diváků, k za-
koupení bude i sedm knih, které Lucie a Michal Jonovi společně
ze svých cest napsali.

Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.kinolunik.cz.
Daniel Novák – vše kolem kiteboardingu

úterý 13. února 2018 od 18.30 hod. – kino Luník
Jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů. Ještě v roce 1998 se

tomuto sportu věnovalo pouze několik desítek nadšenců a dnes se
tomuto sportu věnují statisíce lidí po celém světě.

Promítání filmu a beseda: Vše o životě po životě
Úterý 16. ledna od 18.30 – kino Luník
Srdečně vás zveme na projekci dokumentárního snímku režiséra

Dalibora Stacha - vše o životě po životě, na kterou bude navazovat
přednáška autora. Hostem bude Veronika Michlová.

Dokument je vyprávěním lidí, kteří hranici smrti překročili
a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh pro-
žitku, ale celkovou změnu, kterou těmto lidem klinická smrt do ži-
vota přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa.  Pochopení, že
nic se neděje náhodou. Že člověk je neustále v možnosti a jediné,
co nás brzdí, jsme my sami. 

Přednáška pojednává o filosofickém přesahu fenoménu klinické
smrti, je proložena vyprávěním z natáčení, o setkání s Milošem
Formanem a dalšími zajímavými lidmi. Po skončení přednášky
bude také možné knihy Dalibora Stacha zakoupit.

Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč v IC Červený Kostelec nebo
online na www.kinolunik.cz.

Příbramské divadlo Za2 přiveze pohádku 
O statečném kováři Mikešovi

Neděle 14. ledna od 15.00 – Divadlo J. K. Tyla
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Ces-

tou 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, princezny, 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 divadelního abonmá. Vstu-
penky v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního abonentního
cyklu je tiskárna Integraf.

ŠKOLY

MŠ Náchodská
Co se děje ve školce o adventu 

V období adventu se toho u nás ve školce
v Náchodské děje opravdu hodně. Nejinak
tomu bylo i vloni. Mezi zkouškami na vánoční
besídku a výrobou vánočních přání jsme si od-
skočili do Domku Boženy Němcové na vý-
stavu obohacenou krásnými pohádkami této
známé spisovatelky.

V úterý 5. 12. u nás byl Mikuláš s čertov-

skými pomocníky a nádherným andělem.
Ve středu 6. 12. jsme navštívili se sborečkem

Kamarádi naše seniory v domě pečovatelské
služby U Jakuba.

V pátek 8. 12. jsme uvítali vánoční divadelní
představení vězeňské služby Odolov. Všechny
nás potěšila nádherná pohádka „Kulíšek a Vá-
noce“.

V úterý 19. 12. nás navštívili babičky a dě-

dečkové z domu pečovatelské služby U Jakuba.
V každé třídě jsme se sešli s rodiči a ostatními
návštěvníky při vánočních besídkách a nadílce. 

Děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský
dar, díky němuž měly děti krásnou vánoční
nadílku.

Přejeme všem našim kamarádům a přízniv-
cům hodně štěstí a zdraví do nového roku 2018.

Děti a paní učitelky z MŠ Náchodská
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Koncert a křest CD bluegrassové skupiny Fámy 
Pátek 19. 1. 2018 od 19.00 – Malý sál Divadla J. K. Tyla

Česká legendární bluegrassová kapela Fámy hraje pod taktov-
kou hudebního mága a všeuměla Petra Kůse. Mezi další členy ka-
pely patří Martin Hanuš, Josef Kučera, Dušan Paťava a nám všem
dobře známý Petr Máslo z Červeného Kostelce.

Během večera zazní skladby z nového CD s názvem K bílým
místům vzdáleným. Součástí večera bude i slavnostní pokřtění to-
hoto CD, které bude možné na místě i zakoupit.

Vstupenky v prodeji v malém sále Divadla J. K. Tyla před koncertem.

Shakespearův Sen noci svatojánské 
– odstartuje divadelní předplatné 2018
Pátek 26. 1. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
Notoricky známá Shakespearova letní komedie o milostném

třeštění, žárlivosti, kouzelném lese a lásce k divadlu. To vše ve
svěží zkrácené verzi plné humoru a mladé energie studentů herectví
z vyšší odborné školy herecké. Inscenace sklidila velký úspěch na
divadelním festivalu Jiráskův Hronov.

Soubor LaPardon je složen ze 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 Mar-
berovy hry Na dotek, koláž situací z dramat spadajících do tzv.
české klasiky (Maryša, Gazdina roba a Její pastorkyňa) a nyní hraje

na Letné v Pidivadle Wedekindovo Probuzení jara v režii Lukáše
Pečenky.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Vstupenky v předprodeji 
Díky novému systému předprodeje vstupenek máte možnost již

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

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 (premiéra) a 22. 4. (repríza)
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

Ples města Červený Kostelec 
Sobota 27. ledna od 20.00 hodin 
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. 

Mimo skvělou hudbu a tanec se můžete
také těšit na jedinečnou kouzelnickou show
světových mágů KASPAR MAGIC, kteří
své umění pravidelně představují ve Fran-
cii, Řecku, Německu a dalších zemích
světa. O skvělé předtančení se postará zcela
nová červenokostelecká skupina mažoretek

a těšit se můžete také na akrobatický roken-
rol v podání ReBels team Trutnov, který se
může pyšnit několika prvenstvími na mezi-
národní úrovni. Nezapomněli jsme ani na
soutěž o hodnotné ceny. 

Těšit se můžete také na bohatý dopro-
vodný program, nebo soutěž o hodnotné
ceny. Večerem bude provázet moderátorka
Českého rozhlasu Romana Pacáková
a k tanci zahraje hudební skupina Geny ze
Rtyně v Podkrkonoší. 

Předprodej vstupenek bude zahájen
2. ledna 2018 v IC v Červeném Kostelci
nebo online na webech www.123vstu-
penky.cz a www.mksck.cz. 
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TJ Sokol Horní Kostelec

XLII. ročník Novoročního běhu
Sobota 6. ledna 2018 v 10 hod. 

– Horní Kostelec, základní škola.
Přihlášky: v den závodu na místě 8.30–9.30 hod.

Kategorie: Muži, ženy, muži nad 40 let
Silniční okruh s mírným převýšením – délka trati 11 500 m

(start u ZŠ v Horním Kostelci – dále ve směru Č. K. nám. – Elitex
– Devět křížů – Rtyně v. P. aut. nádr. –  směr Hronov – Horní Rtyně
– Horní Kostelec křiž. u sekyrkárny – ZŠ H. Kostelec)

Věcné ceny a diplomy obdrží první tři závodníci v každé věkové
kategorii a nejstarší účastník závodu, finanční odměna za překonání
traťového rekordu

Ředitel závodu: Frýba Hugo, Souběžná 150, 549 41 Č. Kostelec, 
tel. domů: 732 880 152, e-mail: hugofry@centrum.cz
Předseda: Škoda Jiří 
Hlavní rozhodčí: Dagmar Hanušová
Traťový rekord: Smuda Norbert (PL) – čas 37:37 (2001)
Startovné 50 Kč. Za platnost lékařské prohlídky odpovídá vysí-

lající složka. Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní na vlastní
nebezpečí. Startující musí dodržovat pravidla silničního provozu!  

Hasiči Horní Kostelec

TJ Sokol Olešnice

Hasiči Horní Kostelec vás srdečně zvou na tradiční 
Hasičský ples

který se koná 3. února 2018 v červenokostelecké sokolovně od
20 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina Návštěvníci, kapelník
p. Rotter.

Bohatá tombola a občerstvení. 
Místenky v předprodeji v tabáku Dali od 22. ledna 2018.
Zároveň vás zveme na Dětský maškarní rej, který se koná

3. února 2018 od 13 hodin v červenokostelecké sokolovně. Odpo-
ledne plné her, soutěží a tance. Na všechny děti a jejich doprovod
se těší pořadatelé.

Sokolský ples
se koná v sobotu 10. 2. 2018 od 20 hod. K tanci a poslechu hraje 
hudební skupina STYL. 
Následně v neděli 11. 2. 2018 od 14 hod. se koná 

Dětský karneval
Obě akce se konají v sokolovně v Olešnici.

KDÚ Červený Kostelec
KDU-ČSL Červený Kostelec vás zve na

49. Lidový ples
20. ledna od 20 v městské sokolovně. K tanci hraje skupina 
Dynamic, předtančení taneční obor ZUŠ Červený Kostelec. 
Tradičně bohatá tombola a chutné občerstvení. 
Předprodej vstupenek v Papírnictví Ivín. 

Připravujeme
Východočeská přehlídka amatérského 
činoherního a hudebního divadla Č. Kostelec 

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

na již jubilejní 20. Východočeskou přehlídku amatérského čino-
herního a hudebního divadla v Červeném Kostelci.

Celkem se můžeme těšit na 12 inscenací, které budou bojovat
o nominaci a postup na další postupové přehlídky. Na přehlídce se
objeví i dvě červenokostelecké inscenace domácího souboru NA
TAHU. Bosé nohy v parku v režii Zdeny Fabiánové se představí
ve čtvrtek 22. února od 15:00 a na Robinsona Dlabáčka v režii
Vlastimila Klepáčka se můžete těšit v neděli 25. února od 14.00.

Od 2. 1. je možné v IC Červený Kostelec zakoupit zvýhodněné
permanentky na celý divadelní festival v ceně 300 Kč a pro držitele
divadelního předplatného za pouhých 250 Kč. V prodeji je ome-
zený počet permanentek.

Legendární Poutníci na červenokosteleckých prknech
sobota 3. března od 19.00 – Divadlo J. K. Tyla 
Dnes již legendární bluegrassová a country kapela Poutníci,

která je známá
svým osobitým
přístupem k pís-
ním a také svými
vlastními sklad-
bami, které pře-
sáhly rámec těchto
stylů a některé
z nich u nás, dá se

říci, již zlidověly. 
Poutníci hrají už od roku 1970 a skupinou prošlo za její dlouhou

historii spoustu předních českých hráčů na bluegrassové nástroje.
Za všechny jmenujme Roberta Křesťana, zpěváka  a skladatele,
Luboše Malinu, Petra Brandejse, jedny z nejlepších českých ban-
jistů. Dnes kapela hraje ve složení Peter Mečiar – banjo a dobro,
Jan Máca – mandolína, kytara a zpěv, Jiří Pola – elektrický kontra-
bas, Jakub Bílý – kytara, zpěv a mandolína.

Vstupenky v ceně 190 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec
a online na www.mksck.cz. Partnerem hudebního předplatného je
společnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

Detektor lži – nová premiéra domácího DS NA TAHU
sobota 14. dubna – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 (Divadelní

předplatné)
neděle 22. dubna – Divadlo J. K. Tyla od 17:00
Domácí divadelní soubor NA TAHU má ve svém repertoáru

novu inscenaci. Tentokrát se můžete těšit na černou grotesku ma-
pující drsný ruský život v manželství. Naturalismus manžela a afek-
tované výlevy jeho manželky vám rozhýbají bránice. Zdánlivě
jednoduchá anekdota skrývá i mnohá životní ponaučení. 

Inscenaci režíruje Marcela Kollertová a na červenokosteleckých
prknech se můžete těšit na Markétu Bohunkovou, Petra Misíka
a Petra Másla. 

Premiéra 14. dubna je již téměř vyprodaná, proto od 2. ledna
spouštíme předprodej na reprízu 22. dubna. Předprodej vstupenek
v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC v Červeném Kostelci nebo
online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního abonentního
cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.
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KINO LUNÍK 3D

Robinson Dlabáček
Vážení příznivci kosteleckého divadla. Dne 2. a 10. 12. 2017

jste měli možnost vidět v Divadle J. K. Tyla premiéru a reprízu mé
nové divadelní hry Robinson Dlabáček.

Vy, co jste se zatím do divadla nedostali, neváhejte, nečekejte
a v neděli 25. 2. 2018 od 14.00 hodin do divadla pospíchejte, pro-
tože v rámci krajské přehlídky bude Robinson Dlabáček opět k vi-
dění. Budeme se na vás těšit!

Samozřejmě děkuji technice Divadla J. K. Tyla a MKS v Čer-
veném Kostelci, sponzorským firmám PROTEC, MELICHAR
a truhláři Mírovi Kašparovi. A hlavně vám všem, kteří jste se na
ona představení přišli podívat, za báječnou kulisu a potlesk. 

Za DS NA TAHU Vlastik Klepáček

ČERTOVINY
4. čtvrtek v 17.00

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění /101. Po čer-
tech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

ZTRACEN V DŽUNGLI
4. čtvrtek v 19.30

Jungle / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky /
115 minut. Boj o život v deštném pralese. V hlavní
roli Daniel Radcliffe.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

FERDINAND
6. sobota v 17.00

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

ČERTOVINY
6. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění /101. Po čer-
tech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

JAK PRVNÍ ČEŠKA OBJELA SVĚT
9. úterý v 18.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 106. Před-
náška. Lucie je první Češkou, která na kole objela
svět. S Michalem za tři roky našlapala celkem 68
175 km.                         
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

KOLO ZÁZRAKŮ
11. čtvrtek v 19.30

Wonder Wheel / USA / 2017 / film ve 2D / české
titulky / 101 minut. Dramatický příběh vášně, násilí
a zrady.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
12. pátek v 19.30

Insidious:Last Key / USA / 2018 / film ve 2D /
české titulky / 101 minut. Čtvrtá část kultovní série
hororů.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 100

ČERTOVINY
13. sobota v 17.00

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění /101. Po čer-
tech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

ŠPINDL
13. sobota v 19.30

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

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
16. úterý v 18.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90. Před-
náška. Projekce dokumentárního snímku o lidech,
kteří překročili hranici smrti a bylo jim umožněno
vrátit se zpět. Po projekci následuje přednáška au-
tora Dalibora Stacha a jeho hosta Veroniky Mich-
lové.
Mládeži přístupný. Vstupné: 80

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
18. čtvrtek v 17.00

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

CIZINEC VE VLAKU
18. čtvrtek v 19.30

The Commuter / USA / 2018 / film ve 2D / české
titulky / 100 minut. Liam Neeson v další roli akč-
ního drsňáka. Každodenní cesta vlakem do práce se
změní ve smrtící hru.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 / 110

COCO
20. sobota v 17.00

Coco / USA / 2018 / film ve 3D / české znění / 105
minut. Oslava, kterou jen tak nezažijete! Nový ani-
movaný film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
20. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 83 minut.
Nový film režiséra Filipa Renče podle předlohy Ha-
liny Pawlowské.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130

ZMENŠOVÁNÍ
23. úterý v 19.30

Downsizing / USA / 2017 / film ve 2D / české ti-
tulky / 135 minut. Matt Damon touží pohádkově
zbohatnout, musí však podstoupit proces zmenšení.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
25. čtvrtek v 17.00

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

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
25. čtvrtek v 19.30

Maze Runner:The Death Cure / USA / 2018 / film
ve 3D / české titulky 140 minut. Skupinka přátel
unikla z nástrah Labyrintu, přesto mají ty nejtěžší
chvíle před sebou. Akční sci-fi.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150

ČERTOVINY
27. sobota v 17.00

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění /101. Po čer-
tech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
27. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 83 minut.
Nový film režiséra Filipa Renče podle předlohy Ha-
liny Pawlowské.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130

ŠPINDL
30. úterý v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 98 minut.
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova
Mlýna.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko
Zápis do kurzu společenského
tance pro dospělé (začátečníci,
mírně pokročilí, pokročilí)

„Tanec je pohyb a pohyb je život“

V lednu 2018 pro vás připravujeme velmi
oblíbený taneční kurz pro dospělé, který za-
číná 7. ledna a zahrnuje celkem 7 nedělních
večerních lekcí, které budou rozděleny na
3 skupiny, a to skupinu začátečníků, mírně
až středně pokročilých a pokročilých. Kurz
pro začátečníky je určen pro ty, kteří ještě ne-
tančili, nebo kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz
pro mírně až středně pokročilé je vhodný pro
absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz pro
začátečníky vícekrát, nebo kteří absolvovali
kurz pro mírně pokročilé, nebo před nedáv-
nou dobou taneční kurz pro mládež a mají
zažité základy společenských tanců. Kurz
pro pokročilé je vhodný pro ty, kteří absol-
vovali kurz pro mírně až středně pokročilé
minimálně 2x. Kurz tradičně povedou velmi
oblíbení taneční mistři manželé Poznarovi.
Taneční kurz bude probíhat v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí 18. února
věnečkem, který bude společný pro všechny
kurzy. Maximální počet párů ve skupině je
omezen na 32. Přihlásit se můžete od 1. lis-
topadu 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, vytvaruje
problematické partie nebo vás zbaví celuli-
tidy. Kalanetika pomáhá při problémech se
zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení.
Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, může
se cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje
i pánev. Cvičení podobné metodě pilates,
podporuje správné držení těla a zpevňuje
svaly, čímž se zvyšuje jejich pružnost. Kurz
vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cvi-
čení 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 Čer-

veného Kostelce a okolí jsme připravili nový
taneční kroužek. Tvoříme novou skupinu
mažoretek MERIAN, kterou povedou zku-
šené lektorky Jana Morávková a Erika Ví-
tová.

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 informací
na merian@centrum.cz, tel. 736 285 258

Kitty klubík
Od září jsme pro vás otevřeli nový zá-

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

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

Háčko
Předporodní kurz

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

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

Budou vám poskytnuty informace: o průběhu posledních měsíců
těhotenství, průběhu porodu a o šestinedělí a o porodnici v Náchodě 

(Můžete využít možnost domluvit si  její prohlídku.)
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.)
Pravděpodobná cena přednášky je 150 Kč (cena je závislá na

počtu účastníků)
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.

Lyžařský vlek 
Lyžařský vlek Chlívce – Švédský vrch 

V provozu bude při vhodných
sněhových podmínkách v po–pá 

14-17 hod., so, ne a prázdniny 
9.30-16 hod.

Jízdné: bodové přenosné jíz
denky na 10 jízd – děti 40 Kč, 
dospělí 60 Kč.
Denně upravovaná sjezdovka 
pro výuku a pohodovou jízdu. 
Levné příměstské lyžování.

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

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

Info také na www.cervenokostelecko.cz

Marydance
Taneční kroužek pro děti se koná pravidelně každé úterý a pátek

–   předškolní až školní věk. 
Cvičení a tanec pro dospělé jsou dočasně zrušeny.
Více info na: telefon 775 936 222, 

facebook Marie Chaloupkova a www.marydance.cz

Oblastní charita Červený Kostelec
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Termín: 12. ledna – 4. května 2018  

157 hodin teorie, 30 hodin praxe.
výuka 1x za 14 dní vždy v pátek a v sobotu
Kurz splňuje požadavky zákona č. 108/2006 Sb., na kvalifikaci

pracovníků v sociálních službách. Cena: 7500 Kč
Informace: www.ochck.cz, Háčko/vzdělávání

Mgr. Jana Špeldová, tel.: 491 610 303
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Rozpis domácích volejbalových
utkání – leden 2018

sportovní hala
juniorky – I. liga (dvojzápasy)
27. 1. 2018 od 9 a 13 hod. ČK – Česká

Třebová
ženy A – II. liga (dvojzápasy)
13. 1. 2018 od 11 a 15 hod. ČK – Česká

Třebová
27. 1. 2018 od 11 a 15 hod. ČK – Havlíč-

kův Brod
Sledujte naše webové stránky a face-

book, pozvánky na jednotlivé akce jsou
průběžně zveřejňovány.

Tenis

TJ Č. Kostelec – volejbal

TJ Sokol Olešnice
Slavnostní zasedání 

1. prosince 2017 skončila zasedáním ko-
mise vesnické tělovýchovy po 50 letech
činnosti v individuálních a kolektivních
sportech a veškeré závody pro 89 vesnic-
kých jednot. 

TJ Sokol Olešnice v posledních dvou
ročnících obsadila nepopulární 4. místo
a v celkovém pořadí 5. místo. Patří mezi
čtyři jednoty, které závodily ve všech 50
ročnících. Olešnice získala putovní poháry
za vítězství v letech 1972-74. 

Svým jménem bych chtěl poděkovat
všem organizátorům a závodníkům za ne-
přerušenou sportovní činnost. Cvičitelům
v naší TJ Sokol přeji hodně sportovních
úspěchů na závodech, které pořádá Okresní
Sdružení české unie sportu Náchod.

Ještě jednou děkuji všem za dobrou re-
prezentaci TJ Sokol Olešnice.

Josef Matha

Florbal
Orel v 6. kole AFL uhájil 
průběžné druhé místo 

25. listopadu odehráli  orelští florbalisté
6. kolo AFL v Broumově. V přímém sou-
boji s nejlepšími týmy ligy dokázali naši
hráči  vybojovat 3 cenná vítězství a uhájit
tak průběžnou druhou příčku v tabulce.

Zápasy 6. kola AFL Broumov
Orel ČK -  Nicht Team  4:3 
(Dudek 2, Zakouřil 2) 

Kanárci -  Orel ČK  0:3
(Zakouřil 2,  Havel )

FBC Buldoci -  Orel ČK  4:3
(Nývlt 2, Dudek)

Orel ČK -  Savice  4:3 
(Zakouřil 3, Nývlt) 

Tabulka AFL Broumov po 5. kole
1.  FBC Buldoci   51 b 
2.  Orel Červený Kostelec   49 b
3.  Savice   47 b
4. FBT Žďár nad Metují  33 b 
- - - 
15. FBC Nové Město nad Metují 10 b
16. Florbal Broumov  3 b 
Do roku 2018 přejeme nejen našim fa-

nouškům, ale úplně všem, jen to nejlepší
a hlavně pevné zdraví. Stále také platí, že
každé  pondělí od 20 hod.  zveme do soko-
lovny  každého, kdo by si chtěl zahrát florbal
jen tak pro radost. Nebojte se přijít mezi nás.

Děkujeme za podporu v roce 2017
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec

děkuje městu Červený Kostelec nejen za
nové zázemí, ale také za výraznou fi-
nanční podporu, které oddílu poskytlo
formou dotačního programu.

Děkujeme také vedení TJ za zařízení do-
tace od MŠMT na práci s mládeží.

Další, kdo podpořil sportovní činnost
v oddílu, byla firma Saar Gummi Czech
s.r.o. formou daru a Josef Huneš formou mi-
krosponzoringu. Díky. Děkujeme také firmě
JOSI za poskytování internetových služeb
a firmě Protec plus a Melichar CZ za vý-
hodné pořízení nástrojů a pomůcek nezbyt-
ných pro chod areálu.

Děkujeme všem členům oddílu za četné
brigádnické hodiny a členům výkonného
výboru za účast na šesti jednáních výkon-
ného výboru.

Děkujeme p. správci Janu Diblíkovi za
jeho příkladnou, až obětavou práci v celé
sezoně!

Díky všem hráčům za reprezentaci od-
dílu, kapitánům družstev za jejich činnost a
také všem rodičům, kteří v naprosté většině
ochotně spolupracují s trenérským týmem.

Dále děkujeme Martinu Kábrtovi za bez-
platné vytvoření loga oddílu a také za le-
hátko, které je k dispozici všem unaveným
tenistům i divákům, Petru Škodovi za zaří-
zení nástěnek, OMH Červený Kostelec za
zapůjčení válce, tiskárně Šimek za blesku-
rychlé zařízení triček na dětské tenisové
soustředění a správci sportovní haly Petru
Novákovi za jeho pravidelnou bezproblé-
movou spolupráci. 

A díky všem, kteří se podíleli na dobré
náladě v areálu.

Těšíme se na vás v r. 2018.
Za vedení tenisového oddílu 

Tomáš Kábrt

Adrenalinový závod
Gladiator race Taxis a poděkování

Dne 2. 12. 2017 se pořádal poslední
velký závod letošní sezony Gladiator race
Taxis v Pardubicích. 

Trať kopírovala závod Velké pardubické,
kdy se běželo 7 km s 39 překážkami. Vět-
šinu překážek jsme měli stejné jako koně,
včetně legendárního Taxisu. Nechyběly ani
klasické překážky OCR. 

Startovalo se z boxů pro koně po 12 zá-
vodnících v časovém intervalu 2,5 min. Ač-
koli počasí bylo vskutku studené a během
dne nepovolil ani led na zamrzlých kalu-
žích, organizátoři samozřejmě nevynechali

vodní překážky. Přeskakování malého a
velkého vodního příkopu za zvuku cinkání
ledu byl jen slabý odvar vzhledem  k závě-
rečnému brodění v potoce, kde byla  voda
do půl těla. Zde jsme tahali vodním příko-
pem pneumatiky proti proudu na úseku
dlouhém asi 100 metrů.

Celkově se hlavního závodu zúčastnilo
1200 závodníků. Nechyběly mezi nimi
české elity OCR, výsadkáři z Chrudimi
a také žokejové včetně letošního vítěze
Velké pardubické. Já jsem se celkově umís-
til na 22. místě a ve své kategorii na 3. místě.

pokračování na str. 23
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Rok plný dobrodružství 
Blíží se konec roku a s ním i čas hod-

nocení a bilancování. Letošní závodní se-
zona byla tak nabitá, že by tam šlo jen
těžko ještě něco přidat. Celý „kolotoč“ se
rozjel už v dubnu na týmovém multispor-
tovním závodě v Číně, kde jsme ze zimy
v Čechách skočili do tropického tepla.

Pobyt doma netrval dlouho a už jsme zá-
vodili na závodě Raid Galicia adventure
race ve Španěsku (Adventure race- non-
stop závod čtyřčlenných týmů, kolo, běh,
kajak). Čekali jsme, že se opálíme a uži-
jeme si závod v teple, místo toho nás čekalo
40 ze sedmdesáti hodin závodu v dešti. Po
zkouškách naší fyzické a psychické odol-

nosti, plavbě na rozbouřeném moři a prodí-
rání se nejpichlavějšími keři jsme na tomto
světovém poháru obsadili 4. místo. I díky
tomu se tým Black Hill kvalifikoval na mi-
strovství světa adventure race do americ-
kého Wyomingu.

Do půlky prázdnin se tedy přípravy zin-
tenzivnily, až to skončilo přetížením vazu
v koleni. Odjezd do USA byl tedy přinej-
menším poněkud rozpačitý. Závod MS měl
limit 8 dní, my očekávali 5. Se vším ale
mohla zahýbat nadmořská výška přes 2000
metrů a obrovské teplo, které v krajině bez
stromů panovalo. Naštěstí šlo vše hladce
i zraněné koleno se dalo s ibuprofenem
snést a ani sedmihodinové bloudění nás ne-
oddělilo od 9. místa. Top 10 v celosvětové
konkurenci je obrovským úspěchem.

Než přišel podzim, konalo se pár skvě-
lých závodů v Čechách. MČR v duatlonu
v Žamberku, které přineslo mistrovský titul,
a vítězství v triatlonu v Hrádku nad Nisou

dalo vědět, že se zkušenosti z triatlonu tak
rychle nezapomínají.

A pak ještě jednou do tepla španělského
Katalánska na 38hodinový adventure race
tříčlenných týmů. Tentokrát příjemně
v teple, s pohodovými parťáky a to všechno
dohromady přineslo jako „sladkou“ tečku
za letošní sezonou vítězství v mezinárod-
ním závodě.

Bylo toho hodně, ne vždy to bylo lehké,
ale vložené úsilí se mnohokrát vrátilo v po-
době nezapomenutelných zážitků a nadšení
do dalšího dobrodružství.

Díky za důvěru a podporu, kterou do
sportovního úsilí vkládá město Červený
Kostelec, Česká asociace extrémních
sportů, Lawi, 3F vision, Isostar a Royalbay.

Text: Tereza Rudolfová
Foto: archiv závodů, 

archiv Terezy Rudolfové a Andrey Nogové

dokončení ze str. 22
„A ještě několik závěrečných slov 
k sezoně 2017“ 

Na konci jara jsem začal závodit v elitních skupinách. Celkově
jsem se v sezoně 2017 zúčastnil 17 velkých závodů, ze kterých
jsem přivezl 3 zlaté, 3 stříbrné, 5 bronzových a 2 bramborové me-
daile. Trochu mě mrzely závody v Holicích, kde jsem odběhl dva
závody s chřipkou, i přesto jsem skončil na 7. a 4. místě.

Rád bych poděkoval všem svým fanouškům a známým za
pomoc a podporu. Zejména však své přítelkyni Gabče, která mne
doprovází a má se mnou velkou trpělivost. Také velmi děkuji ro-
dině Součkově za pomoc a podporu. Děkuji  městu Červený Kos-
telec, fitnes centru Diblíková a firmám Master a Josi. Budu se
snažit nezklamat vaši důvěru v roce 2018.

Se Spartanským Aróóó. 
Jan Řezníček - Roy 

Tereza Rudolfová
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REKLAMA
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

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

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

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

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 

ZAJÍMAVOSTI
Astronomické informace – 
leden 2018

Slunce vstupuje 20. ledna ve 4 h 9 min do
znamení Vodnáře. 3. ledna je Země v přísluní,
prochází v nejmenší vzdálenosti od Slunce.

Měsíc je 2. a 31. 1. v úplňku, 8. 1. v poslední
čtvrti, 17. 1. v novu, 24. 1. v první čtvrti. Přízemí
nastává 1. ledna, odzemí 15. ledna. Zajímavé se-
skupení Měsíce, Jupitera, Marsu, Saturna a  Mer-
kura můžeme pozorovat od 11. do 15. ledna ráno
nad jihovýchodním obzorem. V této části oblohy

se nachází také planetka Vesta a nejjasnější
hvězda souhvězdí Štíra, načervenalá stálice An-
tares.

Planety sluneční soustavy: na ranní obloze
jsou nad jihovýchodem viditelné planety Mars
a Jupiter, nejtěsněji se k sobě přiblíží 7. 1. Počát-
kem ledna se v jejich blízkosti objeví také planeta
Merkur. Na večerní obloze můžeme v daleko-
hledu pozorovat planety Uran a Neptun, identifi-
kační mapku zašleme zájemcům na požádání.
Venuše je nepozorovatelná.  

Zajímavé úkazy: 3. ledna večer nastává maxi-
mum meteorů roje Kvadrantid. -V první polovině
ledna jsou z našeho území dobře viditelné ranní
průlety Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Pře-
lety jsou viditelné i bez dalekohledu, kosmická
stanice připomíná pomalu letící, velmi jasnou na-
žloutlou hvězdu. 31. ledna nastává úplné zatmění
Měsíce, z našeho území však není pozorovatelné.
Nejbližší měsíční zatmění uvidíme v Česku 27.
července.

Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

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


Více fotografií na www.ckzije.cz.

Adventní koncert, který se konal 3. prosince 2017 v Divadle J. K. Tyla, navodil divákům příjemnou vánoční atmosféru.

Čas a úsilí vynaložené žáky ve výuce a na zkouškách diváci ocenili a odměnili vydatným potleskem. Foto: Oldřich Nermuť

Jan Brož: Zimní krajina

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Brož: Stopy ve sněhu

V dvouhodinovém programu se v několika vystoupeních představilo pěvecké a akordeonové oddělení ZUŠ v Červeném Kostelci. 
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Titulní strana: Tříkrálová sbírka 2017. Foto: Tomáš Kábrt

Zadní strana: Při slavnostní vernisáži výstavy fotografií byla představena a zároveň pokřtěna nová kniha 

„Kostelec kdysi a nyní“. Oldřich Nermuť a Roman Kejzlar, kteří jsou spoluautory, knihu zájemcům ochotně podepisovali.

Foto: Jan Kutílek a  Jana Kejzlarová
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