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21. východočeská přehlídka
amatérského činoherního 
a hudebního divadla  Červený
Kostelec 2018 odstartuje 
22. února v Divadle J. K. Tyla.
str. 18

www.cervenykostelec.cz

www.ckzije.cz

Veselý masopustní průvod rozverných
masek vyjde v čele s dechovou hudbou
13. února v 15.30 hod. od sokolovny 
v Červeném Kostelci. 
str. 14



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Silvestrovské veselí se hned v dopoledních hodinách rozproudilo poslední den v roce na Čerťákum, kde se sjíždělo na čemkoliv. 

Přihlížející zažili spoustu legrace, kde nechyběly ani karamboly. Pro účastníky byly připraveny ceny za odvahu. Foto: Jiří Mach

Dvaačtyřicátý ročník novoročního běhu odstratoval první lednovou sobotu od Základní školy v Horním Kostelci.

Nejlepší výkon podal Kamil Krunka, ale ani tak traťový rekord nepřekonal. V ženách zvítězila Táňa Metelková.  Foto: Jiří Mach
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Vzhledem k novelizaci zákona o rostlinolékařské péči Městský úřad v Červeném
Kostelci, odbor výstavby a životního prostředí, již nepřijímá oznámení o umístění trva-
lých nebo přechodných stanovišť včelstev na území města Červený Kostelec, které
doposud se zvláště podávalo každoročně vždy do konce února příslušného roku. 

Nově má chovatel včel povinnost údaje o umístění stanovišť včelstev oznámit

v souladu s plemenářským zákonem jen tzv. pověřené osobě, nebo například

elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře do registru zvířat.

Štěpán Křeček

Změny v oznamovací povinnosti 
chovatelů včel

Vážení spoluobčané,
již tradičně si vám dovoluji v  tomto úvod-

níku přinést několik informací a postřehů.
Nejprve bych se rád vrátil do prosince

loňského roku a poděkoval za nás poslu-
chače organizátorům a účinkujícím na vá-
nočních koncertech městské dechové hudby
a symfonického orchestru při základní umě-
lecké škole. Oba koncerty v divadle opět
ukázaly, jak šikovné lidi máme v našem
městě a význam umělecké školy. Ještě jed-
nou děkuji Hance Řezníčkové Kukulové za
krásný koncert dechovky, Leoši Nývltovi, Ji-
římu Kábrtovi, Evě Kubečkové a dalším za
úchvatný koncert symfonického orchestru.
Nelze opomenout poděkovat muži v pozadí,
a to řediteli městského kulturního střediska
Tomáši Šimkovi, že vše funguje jak má.

Dále si dovoluji poděkovat podporova-
telům již 3. Městského plesu. Moc si vá-
žíme podpory a spolupráce s místními
podnikateli a zaměstnavateli. Bezmála de-
vadesáti tisícová podpora soutěže o ceny na
plese je jen pomyslnou třešničkou na dortu.
Vážím si toho, že v našem městě je jedna
z nejnižších nezaměstnaností v kraji a sa-
mozřejmě také děkuji za podporu kultury
a sportu v našem městě. 

V prosinci dokončený projekt cyklos-
tezky, chodníku a autobusové zastávky
kolem areálu společnosti Industrial Park
CK (bývalý Elitex) je dobrým příkladem
spolupráce a byl bych rád, aby město v za-
počatém trendu pokračovalo. Součástí
městského plesu, stejně tak jako v minulých
ročnících, bylo slavnostní předání ocenění
„osobnost města“. Tentokrát rada města, na
základě doporučení odborných komisí udě-
lila ocenění za oblast školství paní Sylvě
Pavlíkové, která českým jazykem a drama-
tickými dovednostmi provázela několik ge-
nerací dětí, dále panu Josefu Pinkavovi za
kulturní oblast, dovolím si připomenout po-
slední knihu od pana Pinkavy „ Byli u toho“
o osudech legionářů z našeho města a okolí.

Třetím oceněným byl za oblast sportu pan
Otto Středa, spoluzakladatel a celoživotní hy-
batel červenokosteleckého tenisového oddílu.
Velice si vážíme práce a příkladu hodného
následování oceněných osobností Červeného
Kostelce. Pro uchování činností osobností
města budou vytvořeny medailonky jednot-
livých osobností a zároveň pan Richard
Švanda dokončuje knihu osobností Červe-
ného Kostelce, za což mu velice děkuji.

V další části tohoto článku bych rád po-
děkoval hasičům působícím v jednotce po-
žární ochrany – JPO II. Loňských 115
výjezdů, z toho ke čtrnácti požárům je dů-
kazem značné vytíženosti naší jednotky.
Dle slov majora Řeháka pouze dvě jednotky
v náchodském okrese měly přes sto vý-
jezdů. Při shlédnutí některých videí ze zá-
sahů, hlavně těch od požárů je vidět odvaha
a hlavně profesionalita našich hasičů. 

Z místa, odkud každý utíká, hasiči jedou
zachraňovat naše životy a majetky. Jako
město k tomuto chceme přispět hlavně pod-
porou činnosti jednotky materiálně technic-
kým vybavením a finanční podporou. 

Nová hasičská cisterna CAS 30 Scania
lhoteckého družstva se již plně zapojila do

činnosti jednotky a letos doplníme technické
vybavení jednotky v Červeném Kostelci
o nové vyprošťovací zařízení. Ještě jednou
děkuji všem hasičům za jejich činnost v jed-
notce, za spolkovou činnost, za práci s dětmi
a mládeží a těm, co jsou v té první linii
hodně štěstí a šťastné návraty domů.

Chtěl jsem podat informace o slibované
plánované opravě komunikací (hlavně sil-
nice 1/14) v prostoru náměstí a možném vý-
hledu jak tento prostor řešit. Abych
nepodával tyto informace dvakrát, tak si vás
dovoluji odkázat na mou odpověď v rubrice
názory občanů na stranu 17. 

Dále si vás všechny dovoluji požádat
o vaši opatrnost na chodnících při nepřízni-
vém zimním počasí. Na údržbu chodníků
jsme na letošní zimní sezónu dovybavili
kloubový nakladač Belos posypovým zaří-
zením pro rychlejší údržbu chodníků posy-
povou solí. V případě nedostatků v údržbě
chodníků a komunikací nás prosím kontak-
tujte, abychom kritická místa mohli rychle
řešit.

Přeji vám všem hezký únor, a pokud už
vyhlížíte jaro, tak příjemné čekání.

S úctou Rostislav Petrák

Foto: archiv ZUŠ

www.cervenykostelec.cz
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Chování některých spoluobčanů je nepochopitelné
Vážení spoluobčané, 

město v loňském roce vynaložilo částku ve výši 330 445 korun
na opravu zděných zastávek v Horním Kostelci a na Bedně, aby
vám sloužily při nepřízni počasí k důstojnému přečkání času do
odjezdu autobusu.

Uběhlo několik měsíců a zastávky vypadají tak, jak je uvedeno
na fotografiích. Nejde o to, že se občas zatoulá dovnitř suché listí,
pokud zůstanou dveře otevřeny, to je to nejmenší, ale uvedené věci
v níže uvedeném bodu a) až c) jaksi do civilizované občanské spo-
lečnosti 21. století snad nepatří. 

Jana Petrů, majetkový odbor

Zkuste si odpovědět na pár otázek
Autobusové zastávky slouží:
a) k tréninku cirkusové atrakce, kdo výše otiskne svoji váženou

botu
b) jako veřejné záchody pro vaše psí miláčky
c) jako detoxitační prostor s ubytováním a příslušenstvím po

probdělé noci
d) pro důstojné přečkání nepřízně počasí při čekání na autobus

pro vážené občany Červeného Kostelce
Ano, D) je správně! Foto: majetkový odbor

Místní hřbitov se stále vylepšuje
V letech 2016 a 2017 město Červený

Kostelec pokračovalo postupně v dalším
vylepšování vzhledu našeho pěkného
hřbitova.

Nově byly vybudovány další nové pě-
šinky z žulové dlažby, a to vpravo od kaple.
Nejprve byla zhotovena trasa od spojo-
vačky kaple a obřadní síně nahoru směrem
k urnovému háji a poté dolů směrem k ná-
městí. 

Rovněž se postupně osvětlují uličky. Na
fotografii vpravo je vidět nové svítidlo u ur-
nového háje.

Odbor místního hospodářství

Tradiční předvánoční návštěva domovů důchodců

Jako každý rok i vloni se uskutečnila
předvánoční návštěva domovů důchodců,
kdy starosta, místostarosta a vedoucí soci-
álního odboru předali obyvatelům těchto
zařízení dárkový balíček, květiny a přání
klidných svátků a zdraví do nového roku. 

Celkem bylo navštíveno pět domovů, a to

v Náchodě, České Skalici, Malé Čermné,
Polici nad Metují a Tmavém Dole. V nich
žije celkem 31 obyvatel původem z Červe-
ného Kostelce. Řada z nich na své město
stále vzpomíná a prosili nás, abychom doma
pozdravovali. 

Rádi jejich přání plníme a jejich jménem

pozdravujeme všechny Kostelečany.
Naše díky patří prodejně Inspirace za

výběr a zkompletování vánočních balíčků
a květinářství Monika, za obstarání a pří-
pravu květin.

Ing. Michal Tošovský, sociální odbor

Foto: odbor MH

Foto: archiv MěÚ
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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 strán-
kách města nebo u obsluhy sběrného dvora.

V roce 2017 se ve sběrném dvoře sesbí-
ralo skoro 489 tun odpadů. Největší podíl
tvoří biologicky rozložitelný odpad rostlin-
ného původu (162,7 tun), směsný komu-
nální odpad (97,4 tun) a objemný odpad
(78,7 tun). Dále se sesbíral odpad, který je
možné dále využít nebo recyklovat – kovy
(19,6 tun), sklo (15,1 tun), plasty a plastové
obaly (9 tun) a papír (8,5 tun). Nemalé
množství tvoří stavební suť (74,1 tun)
a pneumatiky (16,5 tun). Ve sběrném dvoře
se také sbírá nebezpečný odpad (komunální
odpad s nebezpečnými vlastnostmi) –
barvy (2,8 tun), různé znečištěné obaly (1,8
tun), oleje (0,8 tun) a další nebezpečný
odpad – rozpouštědla, kyseliny, pesticidy,
detergenty a nepoužitelná léčiva (1,9 tuny).
Pokud máte loňské únorové číslo Červeno-
kosteleckého zpravodaje, můžete porovnat
s údaji roku 2016.

Dále se ve sběrném dvoře odpadů sbírají
použitá elektrozařízení pocházející z do-
mácností a baterie. Ty podléhají zpětnému
odběru, a tak se jejich množství nevykazují
spolu s komunálními odpady, pneumati-
kami a oleji.

Právě na sběr odpadních olejů pocháze-
jících z domácností bych chtěl upozornit.
Ve sběrném dvoře probíhá sběr nejen použi-
tých odpadních motorových, převodových
a mazacích olejů, ale také i odpadních olejů
a jiných tuků pocházejících například z ku-
chyní.  Ty bohužel ve většině případů zatím
končí v odpadních vodách a v kanalizaci
a nejen zbytečně zatěžují a komplikují tech-
nologické čistící procesy na městské čis-
tírně odpadních vod, ale celkově jsou
zbytečná zátěž pro životní prostředí.

Sběrný dvůr slouží také pro sběr použi-
tého textilu, oděvů a obuvi, které jsou dále
využívány pro humanitární účely.

Seznam všech sbíraných odpadů je zve-
řejněn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste
do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepřivá-
želi 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 únor 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.

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2017
Každoročně v prosinci hodnotí svou ce-

loroční činnost Liga proti rakovině Ná-
chod, zapsaný spolek, občanské sdružení
onkologických pacientů a přátel, které již
více než 20 let působí na poli protinádo-
rové prevence. 

Prvořadým cílem náchodské LPR je přede-
vším soustavná preventivní činnost, v níž se
její členové zaměřují zejména na mladou ge-
neraci – středoškolskou mládež. V roce 2017
proškolili členové LPR při 10 přednáškách na
6 školách v našem regionu celkem 192 stře-
doškoláků. Součástí přednášek byl vždy i ná-
cvik samovyšetření pro prevenci rakoviny
prsu na fantomových modelech, dvě DVD
a anonymní dotazník v rámci projektu
Mamma Help. Další významnou složkou čin-
nosti náchodské Ligy jsou odborné přednášky
MUDr. Vladimíra Müllera, předsedy pobočky
a dlouholetého vedoucího lékaře oddělení kli-
nické onkologie náchodské nemocnice,
o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem
Rakovina je choroba genů. 

Za svůj největší úspěch v roce 2017 pova-

žují členové náchodské pobočky LPR pozo-
ruhodný výsledek Českého dne proti rako-
vině, veřejnosti známého pod názvem
Květinový den. Díky spolupráci se 14 střed-
ními školami a se skauty v mnoha městech
a obcích Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo
dne 10. května 2017 v našem regionu pro-
dáno rekordních 12 969 kytiček a na celore-
publikový účet sbírky bylo posláno 285 095
Kč! V celostátní statistice 57 organizací se
umístila náchodská LPR na vynikajícím
5. místě jak v počtu prodaných kytiček, tak
v celkovém výtěžku Květinového dne! A to
je výsledek, který mluví sám za sebe. V kaž-
dém případě je to úctyhodný výkon, za kte-
rým stojí obrovský kus práce členů Ligy proti
rakovině Náchod a spolupracujících subjektů.
Zároveň je také důležité, že významná část
výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu,
především pro Hospic Anežky České v Čer-
veném Kostelci. 

Členky LPR Náchod se rovněž pravidelně
vzdělávají v odborných seminářích a zúča-

stňují se konferencí Aliance žen s rakovinou
prsu. Letos se opět dne 10. června zúčastnily
významné preventivní akce – pražského
Avon Pochodu proti rakovině. V říjnu se ná-
chodská LPR zapojila do celostátní osvětové
kampaně pořádané Aliancí žen s rakovinou
prsu pod názvem Ostře sledovaná prsa.
V šesti kavárnách v pěti městech našeho re-
gionu měli návštěvníci možnost zaznamenat
mobilní stěnu ze sádrových odlitků prsou žen.
Cílem akce bylo upozornit veřejnost na důle-
žitost prevence v boji proti rakovině prsu.

Věříme, že i v dalších letech bude veřej-
nost příznivě nakloněna našim projektům.
Zároveň bychom v našich řadách rádi uvítali
nové zájemce o práci v naší organizaci, pro-
tože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud
nám chcete v naší dobrovolné činnosti po-
moci, ozvěte se prosím na tel. 605 244 562. 

V roce 2018 přejí členové náchodské po-
bočky Ligy proti rakovině všem především
pevné zdraví a dobrou mysl!

MUDr. Vladimír Müller
Mgr. Renata Lelková
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Nabídka zaměstnání
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

Koordinátor – seřizovač, mzda 45 000 Kč.
Skladník / manipulant, mzda 35 000 Kč.
Provozní elektrikář, mzda 40 000 Kč
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. 
Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec.
Kontakty: www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Stomatologická služba

Oblast: Náchod, Hronov, 
Červený Kostelec, Nové Město nad
Metují. 
Ordinační hodiny: 
so, ne, svátek 8–12 hod.

3. 2. a 4. 2.  MUDr. Blanka
Grummichová,  Studnice 31,  

491 422 104  
10. 2. a 11. 2.  MUDr. Tomáš

Žďárský,  Náchodská 240, 
Dolní Radechová,  491 424 322  
17. 2.a 18. 2.  MUDr. Renata Čábelková,  
Jiřího z Poděbrad 937, Hronov,  491 482 911  
24. 2. a 25. 2  MUDr. Blanka Filipová,  Komenského 10, 
Nové Město nad Metují,  491 472 721  

Rozpis služeb

Notářka
Úřední  dny

konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou v sídle MěÚ
v Červeném Kostelci v I. čtvrtletí roku 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

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

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

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

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

Firma A-TAURUS s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší 
přijme zaměstnance na pozice:
Traktorista - praxe nutná
Ošetřovatel skotu – stájník
Manipulant, údržbář, skladník /zručný/ – řidičský průkaz typu

„T“ výhodou.

Oblastní charita Červený Kostelec
Hledáme nové kolegyně či kolegy na obsazení  funkcí –
Administrativní pracovnice
Potřebné předpoklady – dobrá znalost práce na PC, pečlivost,

samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, práce na částečný úva-
zek, preferujeme zaměstnance s ID, OZZ.

Kuchař - kuchařka
Potřebné předpoklady – praxe v oboru, pečlivost, samostatnost,

zodpovědnost, spolehlivost, práce na plný úvazek nebo částečný,
popř. na dohodu, práce 1 víkend v měsíci, vhodné i pro uchazeče
s ID, OZZ.

Pomocný kuchař - kuchařka
Potřebné předpoklady – praxe v oboru, pečlivost, samostatnost,

zodpovědnost, spolehlivost, práce na  částečný úvazek, nebo na
DPP, preferujeme uchazeče s ID, OZZ.

Nabízíme –  odpovídající platové ohodnocení, 5 dní dovolené
navíc, obědy za zvýhodněnou cenu, po zapracování benefit na re-
kreaci, vzdělávání a sport. 

Kontakt – Martina Nováková, personální pracovnice, 
tel. 491 610 366, adresa – Pro-charitu, Manž. Burdychových

245, Červený Kostelec, PSČ 549 41
Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Zájemce budeme kontaktovat po zaslání životopisu a motivač-

ního dopisu na e-mail: novakova@pro-charitu.cz

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Čtyřicítka šachistů soupeřila na vánočním turnaji 
3. ročníku vánočního šachového turnaje, pořádaného 23.

prosince 2017 v Grafoklubu Šachovým klubem Červený Kos-
telec z.s. za finanční podpory města, se zúčastnilo čtyřicet
hráčů, z toho šestnáct dětí. 

Věkový rozdíl mezi nejmladším osmiletým hráčem a nejstarším
účastníkem byl 72 let. Poděkování patří rodičům, kteří dětem umo-
žnili zahrát si i s "dospěláky".

Nejlépe se umístil na pěkném 5. místě Josef Cibulka z Hronova.
Naši mladí hráči "Kostelečáci" si také vedli dobře. Jakub Nosek
obsadil 28. místo a osmiletý Vojtěch Vlček 36. místo. Pochvalu za
bojovnost si zaslouží  bratři Adam a Martin Šedkovi.

Z našich dospělých hráčů se nejlépe umístil Martin Kuru, kte-
rému "o fous" uteklo třetí místo. Turnaj proběhl v příjemné vánoční
atmosféře. Každý z hráčů obdržel diplom a věcnou cenu.

J. Vacek

Výsledky najdete na: www.ckzije.cz/aktuality Foto: archiv pořadatele
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ZRCÁTKO MĚSÍCE

Zlatou neděli a Štědrý den zpříjemnila městská dechovka
Nedělní odpoledne 24. prosince 2017

zpříjemnil pod vánočním stromem u ná-
městí T. G. Masaryka červenokostelecký
Městský dechový orchestr. 

Orchestr se repertoárem zaměřil na vá-
noční hudbu a koledy. To přilákalo i řadu
místních obyvatel, které hudba potěšila
a orchestru to dali najevo vydatným potles-
kem. Po koncertu se přihlížející s dobrou
náladou vydali do svých domovů, kde už
pomalu vrcholily přípravy na štědrovečerní
večeři. Někteří si ještě zašli do kostela sv.
Jakuba zapálit Betlémské světlo, které ještě
více dotvořilo vánoční atmosféru.

jim

Na Čerťáku se na Silvestra sjíždělo na čemkoliv

Parta Čolek ani letos nezklamala a po-
slední den roku 2017 odstartovala o de-
sáté hodině dopoledne silvestrovské
veselí na kopci Na Čerťáku recesistickou
akcí „Sjezd na čemkoliv“. 

Na start se postavilo okolo desítky od-
vážlivců, kteří se pouštěli z kopce na sa-
ních, bobech či na vlastnoručně vyrobených
monstrech. K tomu se i řádně přistrojili
a zamaskovali. Jízda ze svahu se neobešla

bez několika pádů a karambolů, a tak jezdci
svými výkony bavili přihlížející diváky,
kteří se již pravidelně každým rokem chodí
na tuto akci pobavit. 

Sjezd Na Čerťáku úspěšně zahájil po-
slední den v roce a pobavení diváci i od-
vážní jezdci se rozešli k obědu, aby se po
nasycení a zahřátí mohli připravit na ve-
černí silvestrovské oslavy.

jim

Traťový rekord Novoročního běhu ani letos nepadl

K první lednové sobotě už dvaačtyři-
cet let neodmyslitelně patří silniční No-
voroční běh. V letošním roce se v téměř
jarním počasí postavilo na start pětaše-
desát běžců. Start byl tradičně u Zák-
ladní školy v Horním Kostelci. 

Na jedenáct a půl kilometrů dlouhou trať
vyběhl hned od startu s plným nasazením

Kamil Krunka z SK Nové Město nad Me-
tují a už v prvních kilometrech si udělal
velký náskok, což potvrdilo jeho výbornou
kondici. Tempo mu vydrželo až do konce
a čekalo se, zda pokoří traťový rekord. To
se však nepodařilo, do cíle doběhl s časem
39:51 minut.

Rekord tak stále drží od roku 2001 Nor-

bert Smuda z Wroclawi, který tento okruh
zdolal v čase 37:37 minut.

V kategorii žen potvrdila své kvality
Táňa Metelková z TJ Sokol Hradec Krá-
lové. Její cílový čas se zastavil na hodnotě
44:45 minut. To jí zajistilo první místo v ka-
tegorii žen, ale i výborné čtvrté místo v cel-
kovém pořadí.

Výsledky na: www.ckzije.cz/aktuality
jim
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Občanské arboretum
Slovník říká, že arboretum je sbírka dře-

vin. Sbírkou dřevin není les, tím méně les
hospodářský, ale i ten může vedle cílů pro-
dukčních naplňovat řadu cílů, jako napří-
klad vzdělávací, ekologický nebo estetický.
Právě tyto naposledy zmíněné cíle bývají
hlavními důvody pro založení arboreta.

Zakladatelem arboreta je tedy někdo,
kdo chápe důležitost dřevin jako kompo-
nentů přírodního prostředí a také obdivuje
o oceňuje jejich estetické a ostatní funkce.
Arboreta hodná toho slova vyžadují znač-
nou plochu pozemků a nemalé náklady na
jejich založení a následnou péči. Vznikají
tedy cíleně zejména při významných odbor-
ných institucích. Jakousi volnější formou
arboret jsou parky uvnitř měst nebo v blíz-
kosti šlechtických sídel. Zejména v parcích
anglického typu hrají dřeviny nejrůznějšího
vzrůstu klíčovou úlohu.

V Červeném Kostelci významné plochy
parků chybí a mnoho stromů bylo v posled-
ních letech bez náhrady odstraněno, často
bez závažných důvodů vyžadovaných záko-
nem. Ve městě tolik sužovaném tranzitem
stále narůstající silniční dopravy je to velká
chyba s důsledky snížené ochrany obyvatel
proti škodlivinám v ovzduší, prašnosti,
hluku a světelnému znečištění. Z negativ-
ních ohlasů na odstranění některých dřevin
je zřejmé, že část občanů důležitost stro-
mové zeleně dobře chápe a nebo prostě jen
lituje zániku stromu, který si oblíbili nebo
k němuž měli z nejrůznějších důvodů blízký
vztah.

Není pochyb o tom, že v obvodu města
ještě stále existuje dost stromů, které mají

lidé v oblibě pro jejich krásu a užitek nebo
pro příběh, kterým je strom spojen s osobní
historií, historií rodiny, spolku nebo obce.
Pokusme se z těchto dřevin vytvořit jakési
pomyslné arboretum tak, že vytvoříme jejich
místopisný registr. Budeme určitě překva-
peni, kolik krásných, cenných a s příběhy
spojených stromů v obvodu města ještě stále
roste, ale my o nich nevíme nebo je v tempu
doby nevnímáme.

Ten „svůj“ oblíbený nebo milovaný
strom (případně i skupinu stromů) do regi-
stru přihlásíme na internetovou adresu
stromy.ck@centrum.cz, kam stačí nahlásit
druh stromu a jeho umístění. Není nezbytně
nutné přesné určení do druhu ani přesné
umístění do pozemkové parcely, ale postačí
popis místa a určení dřeviny podle vašich

znalostí. Velmi vítáno však bude odůvod-
nění přihlášky s vyznáním navrhovatele, pří-
padně s příběhem, který se ke stromu váže.
Následně bude strom přesně určen, změřen,
popsán, zdokumentován a přiřazen do pří-
slušné parcely  a s těmito daty a komentářem
zařazen do seznamu vloženém do veřejně
přístupné databáze. Seznam bude doplňován
tak, jak do něho budou dřeviny přihlašo-
vány. Cílem je vznik mapy cenných, krásných
a milých stromů v obvodu Červeného Kos-
telce a připojených obcí, která místním obča-
nům a návštěvníkům města umožní seznámit
se se stromy, které jsou z různých důvodů ně-
kterými lidmi obdivovány a milovány, a  za-
jistit jim větší vážnost a úctu ostatních.
A pokud se časem podaří sestavit reprezenta-
tivní soubor dřevin v katastrech města a při-
pojených obcí, bude možné uvažovat o jeho
prezentaci i v jiné nadčasové podobě.

Text a foto Tomáš Diviš

Zaniklý smrk pichlavý pod sokolovnou

Zaniklý javor klen v Zemědělské ulici

FIRMY

Den otevřených dveří v Saar Gummi bude 17. února 2018

Přijďte se podívat, kde můžete pracovat, nebo si jen prohléd-
něte, jak se vyrábějí díly na Auto roku 2018 v ČR Škoda Karoq
nebo na další zhruba čtvrtinu všech evropských osobních auto-
mobilů. V sobotu 17. února dopoledne budou v Saar Gummi

připraveny prohlídky pro zájemce, kteří se přihlásí na tel.
731 687 204 nebo na adrese martin.kuchar@saargummi.com.
Zavolejte a domluvte si hodinu návštěvy.

Na Škoda Karoq dodává Saar Gummi vnitřní těsnění dveří a těs-
nění pátých dveří. Protože vůz vyhrál anketu českých automobilo-
vých novinářů, ve které byly nominovány modely bez ohledu na
zemi původu, získala firma právo používat označení Dodavatel pro
Auto roku 2018 v ČR. Podobné označení používala vloni, kdy an-
ketu vyhrál vůz Škoda Kodiaq, a o dva roky dříve při vítězství vozu
Škoda Fabia. 

Saar Gummi pravidelně vítězí ve výběrových řízeních na do-
dávky vytlačovaných pryžových těsnění pro největšího tuzemského
výrobce automobilů a společnost je úspěšná i u dalších značek kon-
cernu Volkswagen. Svoji produkci však uplatňuje při dodávkách
pro většinu evropských značek a kvůli množství zakázek, překra-
čujících kapacitu výroby, nyní dokončuje výstavbu nové výrobní
haly.

Petr Liška
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CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Měsíc únor 2018

2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
(Hromnice) – mše sv. v 7.00 a 18.00 – při
obou žehnání svící, od 16.00 příležitost ke
svátosti smíření.

3. 2  a  4. 2. – uděluje se svatoblažejské
požehnání.

11. 2. – neděle před začátkem postní
doby – celodenní adorace, 18.00 svátostné
požehnání.

14. 2. – Popeleční středa – den přísného
postu – začíná doba postní, mše sv. 7.00
a 18.00 hod. s udělováním znamení popelce.

15. 2. – po dětské mši sv. schůzka mini-
strantů.

Pobožnost křížové cesty v postní době:

NE – v 18.00 se svátostným požehnáním
PÁ – v 17.30 (před mší sv.)

Pozor – změna termínů
Společenství mládeže – každou druhou

sobotu v 19.00 na faře: 10. 2. a 24. 2.
Společenství  farníků  PO 19.00 na faře:

12. 2. a 26. 2.
Vzdělávání mladších středoškoláků: kaž-

dou ST 16.30 – na faře.
Vzdělávání starších středoškoláků:

každý ČT 18.30 – na faře.
Vzdělávání dospělých farníků 5. 2. a 19. 2.

– po večerní mši sv. (19 hod) na faře.
Farní internetové stránky: 
http://www.farnostck.cz

Církev čs husitská
Únor 2018

Pravidelně:
BOHOSLUŽBY - neděle – 10.00
ÚVOD DO BIBLE – pondělí 18.00
BIBLICKÁ HODINA - úterý 17.30

středa 14. února – 
POPELEČNÍ STŘEDA – 18.00
čtvrtek 22.  února a 1. března –
POSTNÍ POBOŽNOST – 18.00 – káží

hosté.

HISTORIE

Motto: Kdo ztratí důvěru, víc ztratit
nemůže.

„Osmičkové“ roky mají v historii
i mnohé pozitivní příběhy.

7. dubna 1348 – pozitivní informace, že
Karel IV., císař a král český, založil praž-
skou univerzitu. Karlova univerzita v Praze
je nejstarší univerzitou ve střední Evropě.
U zrodu univerzity stály čtyři fakulty – teo-
logická, svobodných umění, právnická
a medicinská.

15. dubna 1918 – byla založena jedna
z nejstarších institucí, kterou v České re-
publice máme – Vlastivědné muzeum. Poz-
ději se jmenovalo Zemské muzeum, dnes
Národní muzeum. Ano, Zemské muzeum
pro Čechy. Moravané a Slezané mají cenné
sbírky v Opavě od roku 1814. Připomínám,
ale už pozdě, v budově Národního muzea
byla k vidění do konce ledna 2018 velká
výstava věnovaná osobnosti T. G. Masa-
ryka. Tato výstava se postupně postěhuje
do USA, Rakouska a Polska.

22. února 1998 – NAGANO. Už je
to dvacet let, kdy český hokej ovládl olym-
pijský turnaj v japonském Naganu. Češi po-
razili ruskou sbornou 1:0. Pamatujeme –
Hašek na Hrad. Hrdiny v dresech přijal
i prezident Václav Havel na zahradě své
vily a předal jim pamětní medaile.

A už domů, do Červeného Kostelce.
1. března 1888 se v Kostelci narodil Augus-
tin Bartoš. Je to 130 let. Narodil se v Jakub-
ské ulici, nyní ul. Manželů Burdychových.
Vynikající učitel, vědec, pedagog a defekto-
log. Dne 1. září 2008 byl Speciální zvláštní
škole v Č. K. udělen čestný název – škola
Augustina Bartoše. Augustin Bartoš byl od
mládí poznamenán kloubovým onemocně-
ním, chodil o berlích, později o holi. Svou
pílí a zájmem o nové vyučovací metody
a cizí jazyky se postupně stává platným čle-
nem týmu MUDr. Rudolfa Jedličky v  Ús-
tavu pro tělesně postižené v Praze. V roce

1926 umírá zakladatel Jedličkova ústavu
a Augustin Bartoš je pověřen vedením ús-
tavu. Píše a organizuje, výčet funkcí je ve-
lice dlouhý. Zemřel 24. ledna 1969 v Praze.

Protože mám ještě kousek místa na
psaní, vzpomenu začátek pražského jara
v r. 1968. To jsem byl druhým rokem
v prvním zaměstnání, na umístěnku, v se-
verních Čechách. Začátkem ledna 1968.
KSČ sesadila Antonína Novotného
a prvním tajemníkem  ÚV KSČ se stal  Ale-
xandr Dubček. V očích veřejnosti se stal
nadějí pro změny. Vzpomínám na fotografie
v novinách, A. Dubček v plavkách, a také
na zahradě, v restauraci, to bylo konečně
něco, člověk jako ostatní. Netrvalo to
dlouho, v červnu otiskly noviny dokument
Dva tisíce slov. Požadavkem byla  změna
poměrů v Československu. Iniciátoři – vý-
znamní pracovnívi Akademie věd, napří-
klad Otto Vichterle. Později, v dobách
normalizace 70. let, byli lidé, kteří souhla-
sili, soustavně perzekuováni. Obrodný pro-
ces v Československu končí vpádem
sovětských vojsk. Pod záminkou kontrare-
voluce v noci z 20. na 21. srpna 1968 pře-
kročila hranice státu a zůstala v něm
dalších 20 let až do zhroucení komunistic-
kého režimu. Pražské jaro – to je už 50 let.

Prameny: Jana Hartmanová – 
Náchodský deník z 9. 10. 2008

Muzejní depozitář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování Tímto děkujeme všem hasičům, kteří zasahovali v sobotu dne
16. 12. 2017 při požáru na ulici Úpická ve Rtyni v Podkrkonoší.
Dále děkujeme všímavým spoluobčanům, kteří včas požár zpozo-
rovali a urychleně nahlásili. Díky rychlému zásahu se podařilo dos-
tat oheň pod kontrolu a zabránit tak větším škodách. 

Rodina Šrollova

Děkuji za projevené blahopřání k mému životnímu výročí.
Koudelková

Děkuji Městskému úřadu v Červeném Kostelci za blahopřání
k mým narozeninám.                                                 Hana Brožová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Děkujeme všem za projevy soustrasti a květinové dary při po-
sledním rozloučení s paní Gabrielou Mištíkovou.

Též děkujeme hospici za laskavou péči, Pichově pohřební službě
a Monice Němečkové za smuteční výzdobu.

Maminka Marie Marková, bratr Petr Misík s rodinou, 
manžel Marek Mištík a děti Matýsek, Kubíček a Tobísek

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci a dárky k mým 80.
narozeninám. Rovněž děkuji paní Formanové a panu Resslovi za
milou návštěvu.

Jarmila Řezníčková

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za projevené blahopřání k mým
narozeninám.

Helena Ptáčková

Děkuji paní Věře Škopové za milou návštěvu a předání dárků
od Městského úřadu v Červeném Kostelci k mým 80. narozeninám.                                                                                                      

Ludmila ILLNEROVÁ

My všichni obyvatelé pečovatelského domu U Jakuba chceme
ze srdce poděkovat vedení našeho domova a všem pečovatelkám
za jejich vzornou práci, lásku, trpělivost a obětavost, která nám byla
po celý rok 2017 dávána. Měli jsme zorganizováno plno akcí, aby-
chom se potěšili a nemuseli myslet na nemoce, stáří a špatné počasí.
Velké díky a hodně zdraví, štěstí, síly a úspěchů v roce 2018.

Obyvatelé domova

Nastane čas, kdy je člověk nucen opustit své město a přesto na
ně o Vánocích nezapomíná. Tímto bych chtěla poděkovat MěÚ
Červený Kostelec za milou návštěvu a pánům Petrákovi, Bergman-
novi a Tošovskému za krásný dar. Děkuji, že na své spoluobčany
myslíte a nezapomínáte.

Za Walburgu Vondráčkovou dcera Jarmila

V pátek 24. listopadu 2017 uspořádali šip-
kaři v hospodě na fotbaláku již čtrnáctý Me-
moriál Otty Kareše, který by 28. listopadu
2017 oslavil 74. narozeniny. 

Hospůdka byla plná Ottových kamarádů–
šipkařů. Spolu s rodinami zavzpomínali
a bojovali o co nejlepší umístění v turnaji. 

Letošní ročník vyhrál Dušan Týfa, druhá skončila Draha Malá-
tová a třetí místo si vybojovala Andrea Fialová. Děkuji hlavně těm,
kteří akce organizují, ale vážím si všech, kteří na Ottu nezapomínají
a memoriálu se zúčastňují.

Manželka Iva Karešová s rodinou

Děkuji všem přátelům, kamarádům a zná-
mým Drahomíra Mráze za květinové dary,
projevy soustrasti a účast na pohřbu. Faráři
Smetanovi za krásná slova, jakož i jeho ko-
legům a kolegyním z divadla „Lampion“ za
slova připomenutí jeho hereckých úspěchů.

Jana Mrázová, matka

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, kvě-
tinové dary a účast na rozloučení s paní Hanou Merglovou.

Rodina Merglova

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. 

Do nového roku jsme vstoupili velice
rušným způsobem, obklopilo nás hned ně-
kolik celospolečenských událostí v podobě
voleb a nastávajícího 100. výročí vzniku re-
publiky. A tak se mnozí z nás chvílemi za-
myslí, jaká vlastně je ta naše současná
společnost, proč je taková a není lepší,
anebo prostě jiná. 

Tématem se zabývá řada autorů, mimo
jiné i červenokostelecký rodák Břetislav
Kafka, který svou pozornost zaměřuje více
na jednotlivce, morální a duchovní rozvoj.
Západní společností jako celkem, jejím his-
torickým vývojem a současným stavem se
ve své knize Sobecká společnost s podtitu-
lem Jak jsme se zapomněli navzájem mi-
lovat a místo toho vyděláváme peníze,
zabývá Sue Berhardtová. (Vyšla v nakl.
Pavel Dobrovský – Beta, s.r.o. Jde o knihu
populárně vědeckou, nabitou informacemi
o současném stavu společnosti, výchově
a rodině, která je velice srozumitelně a čtivě
napsaná. 

V závěru nabízí řešení a změnu podobně
jako B. Kafka formou morální přestavby

společnosti, ve které je třeba zaměřit se
hlavně na výchovu dětí, které si nejranější
citové vazby a empatii přinášejí do dospě-
lého a profesního života. Autorka se v sou-
časné společnosti velmi dobře orientuje
a snaží se směrovat ji k „plnotučné demo-
kracii“, ve které by politici více důvěřovali
voličům a zaměřili se na skutečné zastupo-
vání jejich zájmů například formou přímé
demokracie.  Politickou reprezentaci si
představuje jako „autoritativní rodiče, kteří

naslouchají a reagují, kteří mají na mysli
potřeby všech ostatních a zajišťují takové
uspořádání, jež umožňuje lidem prospero-
vat.“ 

Pokud si knihu přečtete, určitě najdete
zajímavé a inspirativní informace. A pokud
si spolu s ní odnesete z knihovny ještě
mistrně napsaný životopis Jacka Londona
Pan Ječmínek aneb Paměti Pijákovy, zís-
káte další úhel pohledu na společnost, kte-
rou autor na pozadí svého příběhu popsal
velmi barvitě. Pobavíte se a jistě bude
o čem přemýšlet. 

Zveme vás do knihovny
Ve vstupním prostoru Knihovny Břeti-

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

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

To je… Červený Kostelec
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Únor 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 prázd-
nin (i jednodenních) bude dětské oddělení
v úterý i v pátek otevřeno od 9 do 15 hod.

Sdělení pro děti a jejich rodiče. V kni-
hovně máme uloženy některé věci, které zde
děti při svých návštěvách zapomněly. Jedná
se o 3 dětské mikiny, 2 zimní čepice a šálu.
Pokud někomu tyto věci doma chybí, podí-
vejte se, jestli to nejsou právě tyto.

Klubáč v únoru 2018
6. února – Klubáč s knihou: „Děsivá

cesta vlaku č. 16“ (napsali žáci pražské Zá-
kladní školy A. Čermáka) Zkusíme si v kni-
hovně prožít jednu detektivní zápletku.
Možná znáte jméno spisovatelky Agathy
Christie a její slavnou Vraždu v Orient-ex-
presu. Překvapení pro nás chystají děti
z 2. stupně ZŠ Václava Hejny.

13. února – Klubáč s knihou: „Kluk
s křídly“ (autor Miloslav Jágr) Únor bílý,
pole sílí. Snad to vyjde a bude spousta sněhu,
když vám budu číst z knížky jednoho výteč-
ného českého ilustrátora. Hodilo by se to
k pointě knížky. Pokud náhodou ne, zkusíme
si obrovitého trpaslíka vytvořit z papíru.

20. února – Klubáč s knihou: „Zakous-
něte se do knihy“ (autorka Klára Smolí-
ková) Co všechno máte rádi na knihách?
Zajímavé, napínavé příběhy? Nebo je ještě
lepší, když si o přečtených knížkách můžete
popovídat s kamarády a sdělit jim své zá-
žitky ze čtení? Přineste si prosím do Klu-
báče alespoň dvě své oblíbené knihy.

27. února – Klubáč se nekoná z dů-
vodu jarních prázdnin.

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 8. a 22. února,
vždy od 16 do 17.30 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

už 10. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se

chtějí zábavným způsobem něco dovědět!
(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost,

že na některých nákladnějších programech
bude vybíráno vstupné.)

5. února – Povídání v Pohodě pod ve-
dením paní Zdeňky Jonové a Věry Klime-
šové.

12. února – Chirurgicko-orthopedický
ústav pro ošetřování úrazů kostí
a kloubů v Hořičkách – o historii a vý-
znamu tohoto zařízení přijde besedovat pan
Josef Kačer, starosta Hořiček, autor stej-
nojmenné brožury vydané v roce 2017.

19. února – Beseda a autorské čtení spi-
sovatelky Danky Šárkové, autorky spole-
čenských románů, publicistky a cestovatelky,
která trvale žije v Krkonoších a zabývá se
rovněž psychologií a různými metodami roz-
voje osobnosti, které studovala u význam-
ných osobností po celém světě. 

26. února – Dlouhověkost, zdraví
a voda  - klub Pohoda opět přivítá irido-
ložku, léčitelku a matku jedenácti dětí, paní
Terezu Mičkovou. Na besedu je možno
přinést vzorek vody, kterou pijete.  

Informace o dalších programech
v knihovně
Setkávání s Katkou Jirouškovou a jejími
hosty na téma: Ženy

Jako host vystoupí Jana Myšáková
Multifunkční centrum Knihovny Břeti-

slava Kafky Červený Kostelec
Čtvrtek 8. února 2018 v 17 hod.

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

hudby nenahradí žádná slova.“

Relaxace za zvuku tibetských mís s paní
Irenou Podlipnou

Přijďte 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 

Středa 21. února 2018 od 17.00 do
18.00 hodin - vstupné 90,- Kč

Na relaxaci je se přihlaste: Irena Pod-
lipná - tel. č. 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 16. února 2018, od 18 do 19.30
hodin - vstupné 150,- Kč

Na relaxaci je se 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,

probíhají v multifunkčním centru Knihovny
B. Kafky Č. Kostelec každé úterý – začá-
tečníci 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 6. února 2018 od 9 do 10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky:
„Člověk, který podlehne své pohodlnosti

a odkládá knihu po prvním přečtení, ať ne-
naříká na životní neúspěch, bídu a zlý osud.
Pouze duch probuzený podle popisovaných
zásad vzdělávání stojí na pevných zákla-
dech. Dospěje k vyšší úrovni rozumu a síly
vůle, získá širší rozhled, postřeh, rozvahu,
schopnost rozumového úsudku k nabytí du-
chovních a praktických předností. Nenechá
se odradit životními překážkami, protože
nad nimi bude stát jeho dokonalost.“

Kultura rozumu a vůle str. 51

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 můžete obrátit i na obecní kni-
hovny spadající pod středisko Červený
Kostelec v Zábrodí, Horní Radechové, Sla-
tině nad Úpou, Žernově, Červené Hoře
a Horních Rybnících. I tam se na vás naše
knihovnice a knihovníci těší. Více infor-
mací na:

www.knihovnack.cz
Hezký a klidný únor vám z knihovny

přeje Marcela Fraňková 



Milí čtenáři, rádi bychom vás seznámili se zajímavými ak-
cemi, které v první polovině roku 2018 připomenou krátký
pobyt spisovatelky Boženy Němcové v našem městě. 

Mnozí z vás již navštívili dvě akce pořádané Vlastivědným spol-
kem v Červeném Kostelci, které toto výročí předznamenaly již na
podzim r. 2017 (Beseda: Bulharská stopa B. Němcové – 5. 10. 2017
a výstava v Domku Boženy Němcové: Vánoce s pohádkou Boženy
Němcové, od 30. 11. 2017 do 10. 12. 2017).  

Od září 2017 do června 2018 již také probíhá tzv. ŠKOLNÍ PRO-
JEKT o Boženě Němcové, do něhož se zapojily MŠ, ZŠ a další školy
v Červeném Kostelci a blízkém okolí různými akcemi a činnostmi
ve školách. Na tyto akce navazujeme 1. 2. 2018 – pohádkou O ko-
couru, kohoutu a kose, kterou budou hrát  Ochotníci  z Olešnice v Di-
vadle J. K. Tyla.

V únoru 8. 2. – 23. 2. 2018 pořádá Vlastivědný spolek v Červe-
ném Kostelci ještě netradiční výstavu Dva odlišné světy –  B. Něm-
cová a K. Zaháňská (Čím si zaslouží naši pozornost?  Víme o nich
již vše?).

K dalším JARNÍM  AKCÍM: výstava k 11. ročníku soutěže  DĚTI
RODNÉMU  KRAJI  –  konec dubna - začátek května r. 2018
a akce Děti a pohádky B. Němcové – v zahradě za Domkem B. Něm-

cové - květen/červen 2018, budou průběžně vylepovány plakáty, na
kterých již bude uveden přesný termín, místo konání a další důležité
údaje. Sledujte proto vývěsní tabule a plakátovací plochy.

Rádi bychom ještě poděkovali malířce Evě Skořepové z České
Skalice za zapůjčení jí malovaných obrázků k pohádkám od B. Něm-
cové, ale i organizacím, spolkům a jednotlivcům, kteří se s námi po-
díleli na přípravách únorové výstavy i dalších akcí. Jsou to: MKS
v Červeném Kostelci, Muzeum B. Němcové v České Skalici, kaste-
lán zámku v Ratibořicích – Ivan Češka, dobové šaty zapůjčili a ins-
talovali manželé Nešněrovi a Michaela Švábová z Úpice a SVČ
BÁJO v České Skalici, dále Střední škola oděvní, služeb a ekono-
miky v Červeném Kostelci. A také pánové L. Jančík, F. Haman
a L. Linhart, kteří nám vytvořili některé trojrozměrné předměty. Dě-
kujeme také členům souboru Ochotníci Olešnice, dětem z folklor-
ního souboru Hadářek z Červeného Kostelce, hudebnicím - Lídě
Klugarové a Janě Šimkové – Vitverové. Ti  8. 2. 2018, spolu s Bo-
ženou Němcovou, výstavu otevřou a nakonec 23. 2. 2018  výstavu,
spolu s Kateřinou Zaháňskou, uzavřou.

Na všechny plánované akce vás pořadatelé srdečně zvou. Věříme,
že vás netradiční obsah výstavy zaujme.

Dagmar Brázdová, vlastivědný spolek
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SPOLKY A ORGANIZACE

Vlastivědný spolek

Výstava Dva odlišné světy
Ve výstavní síni v Červeném Kostelci

začne slavnostní vernisáží 8. 2. 2018 vý-
stava Dva odlišné světy. Výstavu organi-
začně v rámci Vlastivědného spolku Č. K.
zajišťuje paní Mgr. Dagmar Brázdová, za
což předem děkujeme, a věříme, že vám
v rámci této výstavy přiblíží mnoho zají-
mavých informací o dvou významných
ženách 19. století a našeho regionu - Bo-
ženě Němcové a Kateřině Zaháňské.

V rámci plánované slavnostní vernisáže
8. 2. 2018 i slavnostního zakončení výstavy
23. 2. 2018 se můžete těšit na přehlídku do-
bových šatů 19. století a další kulturní pro-
gram. Výstava samotná potrvá od 9. 2. 2018
do 23. 2. 2018, denně od 9-12 a 13-17 hodin.
Zajímavé také jistě budou besedy, které se
uskuteční v rámci výstavy přímo ve výstavní
síni, a to 13. 2. 2018 O Starém bělidle a Bo-
ženě Němcové a 20. 2. 2018 O zámcích

v Ratibořicích a Zaháni.
8. 2. 16 hod. - Slavnostní vernisáž výstavy
9. 2.-23. 2. Výstava Dva odlišné světy
13. 2. - Beseda v rámci výstavy - O Sta-

rém bělidle a Boženě Němcové
20. 2. - Beseda v rámci výstavy - O zám-

cích v Ratibořicích a Zaháni
23. 2. - Slavnostní zakončení výstavy

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
V lednu jsme zahájili nové pásmo vlas-

tivědných besed, které se konají v prostoru
multifunkčního centra v Knihovně Břeti-
slava Kafky v Červeném Kostelci. A co pro
vás máme připraveno?

28. 2. 2018 Československá repub-
lika 1918 a naši legionáři (Josef Pinkava).

15. 3. 2018 Významná osmičková
výročí v historii města (Richard Švanda).

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

17. 5. 2018 Červenokostelecko za
protektorátu 1939-1945 (Richard Švanda).

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

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. 
Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

KULTURNÍ  AKCE  různých spolků v Červeném  Kostelci
ke 180. výročí pobytu spisovatelky B. Němcové v našem městě
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Československá republika 1918 a naši legionáři
Přijměte naši pozvánku na další tema-

tickou besedu s názvem ČESKOSLO-
VENSKÁ REPUBLIKA 1918 A NAŠI
LEGIONÁŘI.

V rámci besedy si budeme povídat o době
před vznikem Československé republiky, si-
tuaci a příčinách v okamžiku zrodu naší nové
samostatné republiky. Připomeňme si oka-
mžiky, které před sto lety zasloužily o vznik
naší samostatné republiky.

Dozvíte se také o našich legionářích, o je-
jich působení v bojích a jejich osudech v le-

tech 1914-1918. Beseda bude doplněna
o promítání dobových fotografií ze života

našich legionářů.
Beseda se uskuteční ve středu 28. února

2018 od 16.00 hodin v prostorách multi-
funkčního centra v Knihovně Břetislava
Kafky (Sokolská ulice) v Červeném Kos-
telci. Vstupné je dobrovolné.

Besedovat s vámi bude Josef Pinkava –
autor nově vydané knihy o červenokostelec-
kých legionářích, popisující ve vzpomínkách
přímých účastníků jejich pouť od Zborova
přes Vladivostok zpět do Evropy.

Těšíme se na vaši účast, Ing. Roman Kejzlar

Pečovatelský dům U Jakuba

Jaká je práce pečovatelky? 
Můžeme říci, že pečovatelka je „multi-

funkční“ žena, která umyje, uklidí, podá,
donese, uvaří, připraví, odnese, nakoupí.
K tomu všemu musí být logistik, řidič,
montér, poradce, najde náplast, vymyslí
jak klienta motivovat, jak ho povzbudit,
potěšit, uklidnit, musí se orientovat v růz-
ných disciplínách, umí nakoupit správné
věci podle letáků, nebojí se psů, koček,
pavouků, poradí si v krizových situacích
apod. Hlavě umí podržet za ruku, naslou-
chat, pohladit, rozdávat lásku, radost
a dobrou náladu. Pečovatelka pomůže
i pohladí a nemá tuto práci jako zaměst-
nání, ale poslání.

Naše charitní pečovatelská služba má ta-
kovýchto obětavých pečovatelek 10 a jed-
noho pečovatele a funguje již téměř 25 let.
Seniorů, kteří za žádnou cenu nechtějí opus-
tit svůj domov, není málo, současně jim nez-
bývají síly na vykonání běžných věcí, jako
např. neobstarají si nákup, neuvaří, těžko se
dokáží sami umýt apod. V roce 2017 jsme
pečovali o 224 klientů, z toho 151 žen a 73
mužů. Ve dvou pečovatelských domech je

umístěno celkem 53 klientů, zbytek 171 kli-
entů žije ve svých domácnostech v terénu,
ať již přímo v Č. Kostelci, tak i v okolních
obcích. K tomu, aby klient mohl být co nej-
déle doma ve svém přirozeném prostředí,
aby na své stáří nebyl sám, nastupují pečo-
vatelky. Naše pečovatelská služba rovněž

zajišťuje 12 let tísňovou službu, kterou vy-
užívá 70 klientů z Červeného Kostelce.
V případě potřeby si pomocí bezpečnost-
ního tlačítka přivolají pomoc. Naše pečova-
telská služba se snaží svým klientům
zpříjemnit život a odehnat samotu a chmury
různými akcemi, které s láskou pro své kli-
enty organizujeme.

Začátek ledna vždy zahájí tři králové
s tříkrálovou sbírkou, která je z části určena
i pro tyto pečovatelské domy. Pravidelně ve
vánoční době se koná slavná mše svatá ve
společenské místnosti pečovatelského
domu, kterou letos sloužil Petr Kubant
s panem kaplanem za hudebního doprovodu
Antonína Nývlta. Zvučné koledy zněly do
širokého okolí. Tato mše svatá je vždy po-
děkováním za všechna dobrodiní i prosbou
za všechny živé a zemřelé obyvatele pečo-
vatelských domů.

Přeji všem hodně radosti a šťastných
chvil, a pokud přijdou v životě těžkosti, ať
vždy máme kolem sebe lidi, o které se bu-
dete moci opřít a kteří vás povzbudí.

Bc. Vlčková Lenka vedoucí peč. služby

Tortharry

Kapela vydala už deváté album v death metalovém hávu
Sledujete-li širší celospolečenské

dění, jistě máte někdy, v poslední
době možná častěji, neodbytný
dojem, že naše modrá planeta na-
sedla na rychlík do pekel horou-
cích, a ne a ne z něj vystoupit.
Pokud ano, rozhodně v tom nejste
sami. 

Ke stejnému hodnocení dospěla
i hronovská death metalová stálice
TORTHARRY, jelikož na jejich nově vy-
dané desce „Sinister Species“, která vyšla

18. ledna 2018 u MetalGate Records, se
dvorní textař kapely Štefan Ležovič rozhodl

na ploše deseti skladeb lyricky re-
flektovat právě aktuální neutěšený
stav naší společnosti, a to hned ze
dvou hledisek, která z nás dělají onen
zlověstný druh, tedy „Sinister Spe-
cies“. 

Až se vám dostane nové album
úspěšné kapely TORTHARRY „Si-
nister Species“ do rukou, nebylo by
od věci slyšet nejen hudbu, ale i píseň

jako takovou. 
Daniel Pavlík

Foto: archiv kapely
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Klub českých turistů

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Pro
splnění této pěkné pranostiky vymysleli
před mnoha a mnoha lety červenokoste-
lečtí turisté hvězdicový Novoroční výstup
na Žaltman, u jehož zrodu byl hlavním
iniciátorem všemi oblíbený, nezapome-
nutelný Jarda Máslo. 

Vždy první akce v roce, určená pro
všechny dobré lidi, získala oblibu v širokém
okolí. Proto také letos uspořádal náš klub
turistů s podporou vedení našeho města
další ročník této oblíbené akce. A tak byl

Žaltman 1. ledna opět obležen množstvím
účastníků u ohně při opékání vuřtů a na Je-
střebí boudě, kde čekalo kvalitní občer-
stvení, každý účastník dostal jako
upomínku pěknou novou pamětní kartu.

První sobotu nového roku, tedy 6. ledna
na Tři krále, měl náš klub na programu
,,Novoroční vízmburskej vejšlap“. Tuto
pěknou akci již podruhé uspořádalo Sdru-
žení pro Vízmburk. Celkem dorazilo o půl
druhé na Vízmburk 41 členů našeho klubu
turistů. Společně s námi se na vejšlap vydal

také předseda PTTK Zabkowice Jerzy Pia-
secki, který přijel v dopoledních hodinách
k projednání společných akcí, které připra-
vujeme na letošní rok. 

Na nádvoří hradu jsme nejdříve s ostat-
ními příchozími nejprve vyslechli pár slov
kastelána ratibořického zámku a státního
hradu Vízmburk o plánech a dalších pra-
cech na obnově hradu pro rok 2018. Násle-
doval krátký projev pana Balcara,
vedoucího Sdružení pro Vízmburk, a pak
jsme si všichni přátelé a příznivci hradu
Vízmburk připili šampaňským. U ohně si
každý opekl špekáček a po občerstvení jsme
vyrazili zpět do Kostelce.

Na závěr připomínám všem členům a zá-
jemcům o členství v našem klubu turistů, že
výroční členská schůze KT Č.K. se koná
2. února 2018 v 16.00 hodin v malém sále
Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.
Srdečně zve výbor KT.

Otto Ressl   

Háčko
Program volnočasového 
a vzdělávacího centra Háčko 

O pololetních prázdninách – v pátek
2. února 2018 bude mateřské centrum ote-
vřeno dle běžné otevírací doby.

Druhé pololetí v Háčku začíná 5. února
2018,

zájmové kroužky prosím plaťte v recepci
Háčka nebo převodem na účet Oblastní
charity (info na www.ochck.cz) do pátku
28. února 2018.

Jarní prázdniny v Háčku
26. 2. -  2. 3. 2016
Mateřské centrum a recepce v Háčku 
otevřeny od 8.30 do 16.30 hodin.
Odpolední zájmové kroužky nebudou.

Připravujeme:
Příměstské tábory 2018
Termíny, ceny a témata příměstských tá-

borů  budou zveřejněny k 1. 3. 2018 na na-
šich webových stránkách a v březnovém
čísle Červenokosteleckého zpravodaje. 

Děkujeme dárcům i koledníkům
Tříkrálové sbírky 2018 

Prvním lednový víkend přinesl do ulic
Červeného Kostelce a okolních obcí
a měst docela příznivé počasí. Řada sku-
pinek tří králů vyšla v sobotu přesně na
svátek Tří králů, 6. 1. 2018, s požehnáním
do ulic měst a mezi domy obcí, aby
u prahů domácností předala poselství
o narození Božího syna. Koledníci lidem
popřáli šťastný nový rok, zazpívali koledu
a věnovali i drobný dárek. Při této příle-
žitosti též poprosili o příspěvek do zapeče-
těné pokladničky s logem Charity ČR.

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky je tra-
dičně určen na pomoc lidem, kteří si sami
pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci,
hendikepu či sociální situaci. 

Letos bylo v Červeném Kostelci a okolí
vykoledováno 248 004 Kč a celkově pro

Oblastní charitu Červený Kostelec jsme vy-
koledovali 913 565 Kč. Oblastní charita
Červený Kostelec děkuje všem kolední-
kům, organizátorům a všem, kteří se na akci
podíleli. Výtěžek této sbírky tvoří význam-
nou část financování našich středisek
a všem, kteří do této sbírky přispěli finanč-
ním darem, velmi děkujeme. 

Zde jsou záměry na využití prostředků
získaných z Tříkrálové sbírky 2018:

Hospic Anežky České – pořízení,
údržba a opravy zařízení a vybavení ho-
spice, nákup zdravotnického materiálu. 

Domov svatého Josefa – revitalizace cen-
trálního „náměstíčka“, která umožní volný
pohyb klientů mezi jednotlivými objekty.

Mobilní hospic Anežky České – zaří-
zení a vybavení, zlepšení dostupnosti služby.

Charitní pečovatelská služba Červený
Kostelec – zlepšení dostupnosti v terénu.

Mateřské centrum Háčko Červený
Kostelec a Mateřské centrum Slůně
Úpice – dovybavení. 

Charitní pečovatelská služba Hostinné
– dovybavení a údržba Penzionu Domov,
zlepšení dostupnosti v terénu.

Dar na realizaci humanitárních pro-
jektů v zahraničí – kvalifikační kurzy pro
nezaměstnanou mládež v Bangalore – Kar-
nataka, výstavba domků v chudé oblasti
Belgaum, misie v Hondurasu.

Mimořádné situace – krytí nákladů při
odstraňování následků povodní atd.

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
Markéta Šolcová 

Foto: archiv klubu
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Včelaři

Úterý 13. března 2018 Klub U Jakuba od 9 a od 13 hodin
Setkání spojené s promítáním filmů z roku 2017 (autor Zd.

Nývlt). Zároveň budou  zájemcům předány  plány zájezdů pro rok
2018 a provedena úhrada zájezdu na Rychnovsko v pátek  23. 3.
2018 (exkurze v automobilce Kvasiny, jarní výstava Častolovice,
prohlídky muzeí ve Vamberku a Skuhrově a zámku v Doudlebech).

Plán zájezdů pro rok 2018:
23.3.      Rychnovsko                            16. 8.     Brno
12. 4.     Jihlavsko                                 20. 9.     Benešovsko          
17. 5       Ústeckoorlicko                        4.10.     Rychnovsko
14. 6.      Svitavsko                               18.10.    Tajný výlet                                        
11.-15.7. Ústí nad Labem  (5-denní)      9.12.    Wroclaw

Společnost Parkin-
son z.s. a Klub Parkin-
son Červený Kostelec
vás zve na společné
schůzky a cvičení ne-
mocných Parkinsono-
vou nemocí.

Každé pondělí 9 –
10.30 hod. v pečovatel-

ském domě U Jakuba Červený Kostelec, mimo svátky a školní
prázdniny.

Cvičíme již devátým rokem, máme 30 členů a vedou nás dvě
školené cvičitelky. Snažíme se zlepšovat samostatnost a aktivní
stránky života nemocných. Na cvičení uvítáme i rodinné přísluš-
níky, případně doprovod nemocných.

Společnost vydává svůj časopis, pořádá ozdravné pobyty a pro-
vozuje poradenskou službu přes internet.

Kontakt – Helena Kukrálová, tel. 737 109 815
www.parkinson-ck.cz
Nad Parkinsonem nikdy nezvítězíme, zvítězíme však sami nad sebou.

Šachový klub zve zájemce do šachového kroužku, který bude
probíhat od února, každou středu od 16-18 hodin v Grafoklubu za
kinem Luník.

Kontakt: J. Vacek 607 766 806 e-mail: J.Vacek007@seznam.cz

Únor bývá ještě bohatý na sníh. Pokud se dočkáme teplejších
dnů, jsme svědky občasných očišťovacích proletů včel. Vykálí se.
Zbaví se obsahu nestravitelných zásob.

Včelařská moudrost : Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvi-
díš, co všechno se ti postupně objeví.

Zveme včelaře na členskou schůzi v neděli 4. února 2018 od
9.00 hod. v restauraci Divadlo. Zhodnotíme rok 2017 a připravíme
činnost na rok 2018.

Účast všech členů organizace je žádoucí už proto, že se budeme
fotit  (hromadné foto) do připravovaného almanachu.

Za výbor včelařů  Otto Hepnar 

Klub parkinson

Šachový klub ČK

ČK důchodci

ŠKOLY

Srdíčkové dny
Ve dnech 7. a 8. prosince 2017 probí-

hala v našem městě sbírka na konto Život
dětem. Jedná se o akci Klubu asistentů ZŠ
V. Hejny, která spočívá v prodeji námi
upečených srdíček a propagačních před-
mětů s logem organizace Život dětem.
Tato organizace pomáhá vážně nemoc-
ným dětem, jejich rodinám, poskytuje jim
finanční prostředky na nákupy zdravot-
nických pomůcek, rehabilitační pobytů
a věcí spojených s jejich onemocněním.

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 jsme se
sešli, abychom připravili linecké těsto. Den
nato se sešlo 29 asistentů, kteří v kuchyňce
školy pekli, plnili a zdobili linecká srdíčka.
Prodej srdíček jsme zahájili 6. prosince na
vánočních trzích na 1. stupni. V následují-
cích dvou dnech jsme se srdíčky vyrazili do
ulic, na městský úřad, do pečovatelského
domu u Jakuba, do škol – v Horním Kos-
telci i ve městě. 

Celkově se nám díky této akci podařilo
vybrat hezkých 9 110 korun, které byly
ještě před Vánoci odeslány. 

Děkujeme všem, kteří na konto Život
dětem přispěli.

Za Klub asistentů Hanka Váňová,  7.C

Rodičovské ohlédnutí…
Od loňského roku již podruhé, ale

velmi ráda a s vděčností píši příspěvek do
našeho zpravodaje.

Závěr roku je většinou období, kdy se
všichni setkáváme se svými rodinami a ka-
marády. Je to také čas, kdy si vzpomeneme
na události uplynulého roku a na lidičky,
kteří nám pomohli, poradili, anebo jen udě-
lali radost nějakou maličkostí. 

Ráda bych tímto velmi poděkovala všem
učitelkám a družinářkám ZŠ v Červeném
Kostelci. Uspořádání vánočního prodejního
trhu konaného 6. 12. 2017 bylo jistě časově
a organizačně velmi náročně, ale ten výsle-
dek stál opravdu za to. Moc jsem obdivo-
vala krásné výrobky, které jsme si my
rodiče nebo prarodiče mohli zakoupit. Ná-
pady to byly opravdu úžasné. Vybrané pe-
nízky budou třídami využity na nákup
nových pracovních pomůcek. Bylo povzná-
šející pozorovat děti vžívající se do role
prodavačů, kteří s radostí a hrdostí nabízejí
vlastnoručně vyrobené zboží. Ještě jednou
velké díky. Budu se těšit na viděnou, dou-
fejme, zase příští rok.

Další akcí, na kterou jsem se již dlouho
velmi těšila, bylo vánoční vystoupení dětí
tanečního oboru ZUŠ v Červeném Kostelci.
A opět jsem si z divadla odnesla úžasný kul-

turní zážitek, neboť obrovská energie sršela
skoro z každého tance. Vše je prací vynika-
jící ženy paní Blanky Rejholdové. Nemohu
ale opomenout ani její kolegyně paní Zuzku
Zítkovou a Janu Faltovou. 

Paní Blanka je pro naše děti jako druhá
maminka. S láskou je učí nejen tanci, ale
i vzájemnému ohleduplnému chování jed-
noho k druhému. Nesmím zapomenout ani
na organizování letního a podzimního sou-
středění. To našim dětem i sama navaří a na-
peče. Takovýchto lidí již mezi námi v dnešní
uspěchané době mnoho není. „Moc si vážím
Vaší práce. Kéž Vám ta energie a nápady na
stále nové choreografie vydrží.“

Přeji všem hodně zdraví v novém roce.  
Martina Škodová

Klub asistentů Rodiče žáků ZŠ

Foto: archiv ZŠ V. Hejny
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Nové křídlo obohatilo 
koncertní sál školy 

V posledním týdnu před Vánocemi se
v hale ZUŠ uskutečnilo veřejné žákovské
vystoupení, které bylo něčím výjimečné.
Po mnoha letech si žáci i učitelé mohli po-
prvé vyzkoušet nový nástroj. 

Krásné, téměř nové křídlo zn. Petrof,
jehož hodnota se dnes pohybuje kolem 500
tisíc korun, jsme mohli pořídit pro naši
školu díky finanční pomoci města a pod-

pory všech zastupitelů, za což jim patří naše
velké poděkování. Původní křídlo, které

stálo v hale na pódiu, jsme přestěhovali do
učebny pěveckého oddělení v Husově
sboru, kde bude nadále sloužit k doprovodu
zpěváků při výuce i při veřejných vystou-
peních.

Nový klavír má pěkný zvuk pro poslu-
chače i příjemný úhoz pro klavíristy, proto
se už zase těšíme na další žákovská vystou-
pení, která probíhají v ZUŠ pravidelně
každý měsíc. 

Za klavírní oddělení Hana Pellová

Vánoční koncert ZUŠ 
Jiří Pavlica: MISSA PASTORALIS

Projekt školy, který se uskutečnil na
sklonku roku 2017, potěšil mnoho našich
posluchačů a příznivců. 

V rámci Vánočního koncertu dne 21.
prosince se podařilo naplnit mimořádné hu-
dební setkání a propojení členů symfonic-
kého orchestru, rodičů a přátel školy se
současnými žáky i učiteli ZUŠ. To vše do-
plněno skvělými sbory a sólisty, v čele s te-

noristou Marianem Vojtkem a sopranistkou
Lucií Vagenknechtovou, dirigentem Jiřím
Kábrtem a sbormistryní Evou Kubečkovou. 

Koncert se stal velkou hudební událostí
v našem městě a bezesporu i velkou radostí
z hudby a setkání všech muzikantů a poslu-
chačů. K takovému setkání přiměla reali-
zace díla Jiřího Pavlici Missa Pastoralis.
Děkujeme všem našim posluchačům za
podporu a vřelý potlesk. Hudební záznam
a fotogalerii z celého koncertu najdete na

našich stránkách www.zusck.eu
MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Masopustní průvod městem
Zveme tímto všechny děti i dospěláky

a žáky škol na každoroční masopustní
průvod městem, který společně zakon-
číme na městské tržnici v 16 hodin spo-
lečným programem, který pro vás
připravili žáci a učitelé ZUŠ.

Nebude chybět ani ocenění za nejorigi-
nálnější masku, či ocenění masek všech ma-
lých účastníků v podobě koblihy z pekárny
od Geislerů. Všechny pamlsky pro vás při-

pravili a předají zástupci města Červený
Kostelec v čele s panem starostou Ing. Ros-
tislavem Petrákem. Jste zváni všichni, kteří
se umíte radovat tancem, zpěvem a dobrou
náladou. Občerstvení pro rodiče na zahřátí
zajištěno.

Průvod vyráží 13. února v 15.30 hod. od
sokolovny v Červeném Kostelci. Akce se
koná za podpory MěÚ Červený Kostelec
a ve spolupráci s MKS.

Těší se na vás učitelé a žáci ZUŠ

ŠKOLY

Základní umělecká škola

ZŠ V. Hejny
Všestrannost je heslem 
spolupráce mezi školami

Od září 2017 do září 2018 probíhá in-
tenzivní spolupráce mezi ZŠ V. Hejny
a Gymnaziem Nr2 Imienia Noblistów Pol-
skich z partnerských Ząbkowic Ślaskich.

Naše škola úspěšně prošla grantovým ří-
zením Euroregionu Glacensis a získala pří-
slib dotace cca 19 000 eur. Stejně tak
partnerská škola v Polsku.  V průběhu roku
proběhne několik vícedenních společných
kempů či workshopů žáků, ale i učitelů.
Cílem celého projektu je přiblížit kulturu,
jazyk, rozvíjet komunikace mezi dětmi a po-
znat okolí z druhé strany hranice – paměti-
hodnosti, přírodu.

Všestrannost je název projektu, do kte-
rého se zapojily obě zmíněné školy. 

V rámci první akce přicestovala na konci
září 2017 skupina 20 polských žáků s peda-
gogickým doprovodem na třídenní pobyt do
našeho města. Hlavním tématem výměny
byly sportovní a výtvarné aktivity a také ja-
zykové vzdělávání.

Doprovodných činností bylo mnohem
více. Úvodní orientační běh po městě ve
smíšených týmech zahřál v chladném po-
časí, společné obědy ve školní jídelně po-
máhaly ochutnávat a komentovat rozdíly
v národních kuchyních, společně strávené
chvíle v kempu Brodský  pak umocňovaly
získaná přátelství. 

Žáci toho během tří dnů stihli opravdu
hodně – výlet do Adršpachu či sportovní
odpoledne ve sportovním areálu v Havlovi-
cích. Průběžně probíhaly jazykové hry,
plavby na pramicích nebo společné opekání
a diskotéka. 

V rámci základních aktivit sehráli žáci
několik utkání v různých většinou míčo-
vých sportech, utkali se rovněž v několika
bojových nebo taktických hrách. V rámci
výtvarných činností vznikly výrazné „graf-
fiti“ plochy, které jsme mohli vidět v okolí
školy. 

Druhým setkáním, které plynule navá-
zalo na zářijové, byl výjezd našich žáků do
Polska v půlce listopadu. Náplní tohoto se-

tkání byla především turistika. Dominoval
výstup na Velkou sovu, nejvyšší horu So-
vích hor. V průběhu pobytu se také všichni
žáci společně vypravili do Zlatého Stoku.
Město, které bylo v dřívějších dobách cen-
trem těžby zlata, je dnes turistickým cen-
trem. Na žáky čekala prohlídka dolů včetně
jízdy turistickým vláčkem a také návštěva
lanového parku. V zimních podmínkách
byla cesta parkem pro děti náročná, ale
všichni to nakonec zvládli. 

Poslední den pobytu doplnily program
výtvarné aktivity, děti vytvářely obrazy in-
spirované abstraktním uměním. O tom, že
to nebyl pouze pokus, jsme se mohli pře-
svědčit na závěrečné výstavce prací. 

Druhá smíšená skupina absolvovala
v tom samém čase jazykovou laboratoř za-
měřenou na neutrální angličtinu.   Potom už
společný oběd, rozloučení, někde i slzy
a cesta domů. Vzpomínky jsme si odvezli
s sebou, ale další akce nás v tomto roce
stále čekají.

Mgr. Martin Vancl, ZŠ V. Hejny 

Foto: archiv ZUŠ

Foto: archiv ZUŠ
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ŠKOLY
Rozvoj ZŠ Václava Hejny prostřednictvím  projektů financovaných z jiných zdrojů

Dovolte mi ve stručnosti přiblížit součas-
nou školu v ČK, jíž mnozí z vás prošli či ji
navštěvujete jako rodiče současných žáků,
případně si jen ze zajímavosti přečtete, co
se ve školství děje. 

V současné době je naše škola V. Hejny
druhou největší základní školou v okrese Ná-
chod s celkovým počtem 730 žáků. Součástí
naší školy je i škola v Horním Kostelci. Ve
škole je zaměstnáno celkem 58 pedagogických
pracovníků, z čehož je 44 učitelů, sedm vycho-
vatelek a sedm asistentek pedagoga k dětem
s různými poruchami učení. 

Financování provozu školy je závislé na
pravidelných zdrojích, a to od zřizovatele
okolo 4,1 mil. Kč ročně a z MŠMT, které při-
spívá prostřednictvím kraje na platy všech za-
městnanců školy, což je cca 32 mil. včetně
všech odvodů. Z toho je určeno na nákup po-
můcek pro žáky, vzdělávání učitelů, pojištění,
plavání a jiné cca 800 tis. Kč. 

V současné době nabíhá ve školství proces
tzv. inkluzivního vzdělávání. To je zajištění
rovného přístupu ke vzdělávání všem žákům.
Učitelé se vzdělávají pro práci s dětmi vyža-
dující zvláštní péči za pochodu. Je to někdy
formou pokusu omylu, shánění seminářů nebo
školení a vzájemnou výměnou informací.
Jsme v podstatě na počátku procesu. 

MŠMT přišlo s novým způsobem podpory

škol formou zjednodušených projektů (tzv. ša-
blon) čerpajících finance z EU. (Vykazování
je již ovšem horší). Tímto způsobem mohly
školy, které o to požádaly, dosáhnout na pro-
středky, které výrazně přispěly a stále přispí-
vají k vybavenosti škol a k podpoře a rozvoji
lidských zdrojů. Tím i ke zkvalitňování peda-
gogického procesu.

V průběhu posledních pěti let naše škola
využila do poslední koruny dotačních pro-
gramů v celkové výši okolo 5 mil. Kč.

Prostřednictvím dotačního programu
MŠMT jsme získali 4,27 mil. Kč na vybavení
školy informačními a interaktivními technolo-
giemi, obnovu dílen, studijní jazykové stáže,
semináře kooperativního vyučování. Cca 564
tis. Kč bylo použito na projekt spolupráce
mezi školami Žabkowice Slaskie a ČK finan-
covaný Euroregionem Glacensis. Z grantů
Královéhradeckého kraje bylo 96 000 Kč vy-
užito na mezinárodní spolupráci, 20 000 Kč na
podporu tělesné výchovy a 25 000 Kč na pre-
venci sociálně patologických jevů.

Projekt na podporu školních poradenských
pracovišť - psychologů a pedagogů - byl kaž-
doročně podpořen částkou okolo 250 tis. Kč.
Tato částka nám umožnila zaměstnat školního
psychologa a posléze speciálního pedagoga.

Od února 2017 probíhá ve škole velký pro-
jekt na podporu žáků ohrožených školním ne-

úspěchem, na práci klubů deskových her, na
čtenářské kluby, na rozvoj jazykových doved-
ností učitelů, na vzájemnou spolupráci peda-
gogů, na rozvoj matematické a čtenářské
gramotnosti. Celková dotace tohoto dvoule-
tého projektu je 1.74 mil. Kč.

A od září 2017 také uskutečňujeme další
projekt s naší družební školou ze Zabkowic
Slaskich zaměřený na „přeshraniční“ spolu-
práci, vzájemná vícedenní setkávání žáků
a učitelů obou škol střídavě v u nás a v Polsku.
Hlavními milníky jsou společné pětidenní
sportovní kurzy v Orlických horách (na lyžích)
a Adršpachu (na kole). Celková podpora pro-
jektu je 480 tis. Kč

Jsme jedna z 15 škol KHK, která byla při-
zvána Národním institutem dalšího vzdělávání
do pětiletého projektu zaměřeného na podporu
pedagogů v zajištění jejich dalšího profesního
rozvoje v oblasti inkluzivního vzdělávání. Pro
vybrané pedagogy je zajištěna mentorská pod-
pora, služby odborných poradců a metodika
krajských poradenských organizací a pro školu
řada dalších aktivit s tím spojených.

Touto cestou děkuji všem svým spolupra-
covníkům, kteří mají chuť do dalšího vzdělá-
vání a svého osobního rozvoje a kteří se těchto
aktivit zúčastňují. Již dnes přináší tento způsob
využití projektů a grantů výsledky. 

Jiří Oleják, ředitel ZŠ V. Hejny

ZŠ Lhota
Dovolte mi malé ohlédnutí za závěrem

loňského roku, který byl i pro školáky
v mnohém zvláštní.

Začátkem prosince školičku ve Lhotě na-
vštívil Mikuláš, posílen trojicí čertů i krás-
nými andílky. Vyráběly se vánoční dekorace,
adventní věnce i ozdoby na stromeček. Vůni
chvojí střídala sladká vůně cukroví a nikoho
nenechala na pochybách, že kouzelný čas
Vánoc už je na dosah. Připravovala se vá-
noční přáníčka a malé dárečky pro osamělé
a starší občany našeho města. Trénovaly se
vánoční písničky i koledy. Druháčci se s ko-
šíkem plným hudebního pohlazení vydali do
pečovatelského domu U Jakuba. Rozdávali
nejenom zpívanou radost, ale i krásná přá-
níčka. Páťáci písničkami i nástroji naplnili
Hospic Anežky České a pacientům i zdravot-
níkům vinšovali vše dobré. Také oni darovali
ručně tvořená přání.

Adventní čas byl také časem návštěv. Vý-
stava betlémů v rodném domku Aloise Ji-
ráska v Hronově, tradiční vánoční výstava
Vánoce u Studánky v Malých Svatoňovi-
cích, návštěva Domku Boženy Němcové
v našem městě či vánoční expozice na
zámku Karlova Koruna, to byly krásné cíle
školáků v prosinci. Také jsme navštílili před-
stavení tanečního oboru ZUŠ Adventní ka-
lendář. Byl to zkrátka čas radostných příprav

a obdarovávání, ale i čas poznávání a obje-
vování.

Čas letí jako spřežení, nad kterým práská
bič, než mnozí z nás se nadáli, tak leden už
je pryč…

Doplním tedy ohlédnutí za měsícem
právě uplynulým. Nejmladší školáci dostali
své první vysvědčení a společně se staršími
kamarády mohli hodnotit svou dosavadní
práci. Školní povinnosti obohatily některé
další akce. Oblíbené návštěvy knihovny či
nevšední nahlédnutí do hudebního světa Fil-
harmonie Hradec Králové. Dalším setkáním
pokračoval i Dlouhodobý program primární
prevence, který zážitkovou pedagogikou, in-
teraktivním pojetím a skupinovou prací po-
máhá předcházet rizikovému chování žáků.
Den před vysvědčením se školní nárůdek
proměnil v pohádkové bytosti, zvířata
a mnohé další postavy, neboť vyučování ve
třídách vystřídal oblíbený karneval! Úžasné
masky, veselá hudba, mnoho soutěžních sta-
novišť, sladké koláče, radost a smích… i ta-
ková může být škola!

Vykročili jsme do pololetí druhého
a dětem i rodičům přejeme vytrvalost, píli
a radost z nových objevů. 

Moc rádi bychom touto cestou také podě-
kovali firmě Saar Gummi Czech za sponzor-
ský dar, který jsme obdrželi v předvánočním

čase a využili k zakoupení učebních pomů-
cek pro žáky. 

Děkujeme mnohým za přízeň a přejeme
vám vše dobré.

Za celý tým Jitka Česenková

Základní škola Lhota 
vás zve 15. února 2018 

na Den otevřených dveří.
Přednosti naší školy: jsme škola 

rodinného typu v klidném prostředí,
respektujeme individuální potřeby dítěte,
vážíme si podpory rodičů, poskytujeme
ranní i odpolední družinu, zajistíme stra-

vování ve školní jídelně, nabízíme 
zájmové kroužky v roce 2018/19: 

angličtina, tvořivé ruce.
Jsme tu pro vás: 

7.30–9.30 a 16.00–18.00 hod.
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SŠ oděvní Č. Kostelec 

MŠ Větrník

ZŠ Horní Kostelec
Výročí pobytu Boženy Němcové

Škola v Horním Kostelci se zapojila do
projektu k výročí 180 let pobytu slavné
české spisovatelky Boženy Němcové
v našem městě. 

Jednotlivé třídy si připravily prezentace
k bližšímu seznámení žáků s B. Němcovou.
Každá třída si vystoupení uchystala po
svém. Prvňáčci nás s fotoprezentací pro-
vedli Babiččiným údolím – místem, kde
známá spisovatelka prožila své dětství.
Ukázali nám Rudrův mlýn, Staré bělidlo,
Viktorčin splav a zámek Ratibořice. S po-
mocí ostatních spolužáků pojmenovali po-

stavy u sochy babičky s vnoučaty. Druhá
třída nás seznámila s knihami, které napsala
Božena Němcová. Třetí třída se zaměřila na
krátké období, kdy Božena Němcová žila
u nás v Červeném Kostelci. Své poznatky
čerpali z autorčiny knihy Chýše pod ho-
rami. Čtvrťáci sehráli humornou scénku
z díla Babička formou televizního zábav-
ného pořadu pro děti Sám v muzeu na
Déčku. Pátá třída nám představila postavu
Boženy Němcové, která nás v rozhovoru
díky všetečným otázkám seznámila se
spoustou zajímavostí ze svého života.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Předvánoční čas pro děti z MŠ Větrník
byl nejen plný očekávání a natěšenosti,
ale také plný pohádek, návštěvy Mikuláše
s andělem a čertem, vystoupení dětí ze
sborečku, výletů či dobročinných akcí. 

Nejenže jsme pomohli lesním zvířátkům,
ale potěšili jsme také srdíčka seniorů z pe-

čovatelského domu ve formě pásma vánoč-
ních písní a předáním přáníček vyrobených
dětmi. Mezi zkouškami na vánoční besídku
jsme zavítali  do ZOO ve Dvoře Králové
nad Labem. Zde jsme ozdobili zvířátkům
vánoční stromečky a předvánoční atmo-
sféru nám dodal nejen čerstvě napadlý sníh,

ale také smích a rozzářené oči dětí. Předvá-
noční čas je hlavně o pohádkách. Zhlédli
jsme např. divadelní představení Kulíškovy
Vánoce, kterou si nacvičili zaměstnanci
z nedaleké věznice Odolov, kterým touto
cestou ještě jednou velmi za pěkné předsta-
vení děkujeme.  Také loutkovou pohádku
Radujme se, veselme se a nakonec krásné
hudební vystoupení od dětí ze ZUŠ. Na vá-
noční besídce s pohoštěním pro rodiče
ukápla nejedna slzička při společném če-
kání na zvoneček a na dárky od Ježíška. Ne-
chyběly ani společně zazpívané koledy. Do
nového roku přejeme všem dodatečně
hlavně pevné zdraví, lásku, štěstí a vzá-
jemné pochopení a věříme, že i v tomto
roce společně s dětmi a při některých akcích
i s rodiči prožijeme pěkné chvíle plné zá-
bavy a poznání. 

Zaměstnanci MŠ Větrník

MŠ Olešnice
V Mateřské škole v Olešnici proběhlo

ve čtvrtek 4. ledna zábavné dopoledne mo-
tivované pohádkami  Boženy Němcové.

Soutěže a hry byly inspirovány například
Čertem  a Káčou,  Otesánkem, Chytrou ho-
rákyní nebo pohádkou O dvanácti měsíč-
kách. Akce se dětem moc líbila,  největší
úspěch mělo motání kamarádů do prostě-
radla představujícího koberec, do kterého
zabalila chytrá horákyně pana krále. 

Text a foto: Michaela Jirková

Pozvánka na maturitní ples
Střední škola oděvní, služeb a ekono-

miky – maturitní ročníky 4. EM, 4. S a 2. N
– si vás dovolují pozvat na svůj maturitní
ples, který se pořádá 17. února 2018
od 20 hodin v sokolovně Červený Kostelec.

K poslechu a tanci hraje kapela Medium,
moderuje Romana Pacáková.

Na programu je předtančení tříd, módní
přehlídka, taneční vystoupení a bohatá tom-
bola. 

Cena vstupenky – 110 Kč. 
Prodej vstupenek – ve škole (u p. Renaty

Kuldové) a v IC Červ. Kostelec.

Speciální ZŠ A. Bartoše 
Poděkování

Jsme Speciální základní škola Augus-
tina Bartoše se sídlem v Úpici a pracoviš-
těm v Červeném Kostelci. 

Vzděláváme žáky s různým stupněm
a typem zdravotního postižení. Za poslední
roky vaše firma či město poskytlo naší
škole finanční či věcný dar, který byl použit
výhradně na vzdělávací účely žáků nebo na
svozovou činnost, kterou naše škola zajiš-
ťuje. My si vaší pomoci nesmírně vážíme
a děkujeme vám všem za vstřícnost a pod-
poru naší činnosti!!!

Seznam našich podporovatelů a spon-
zorů: Královéhradecký kraj, Město Police
nad Metují, Město Červený Kostelec,
Město Úpice, Město Rtyně v Podkrkonočí,
Město Broumov, Obec Studnice, Tesmen
s.r.o. Č. Kostelec, Veba Broumov, Cemex,
Saar Gumi Group Č. Kostelec, Wikov Hro-
nov a Tukov společnost s r.o. Č. Kostelec.

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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NÁZORY OBČANŮ
Bude v Kostelci náměstí?

V roce 1960 byl odstraněn sloup s marián-

skou sochou a náměstí dostalo podobu sou-

časné nevzhledné a problematické křižovatky. 

V následujících letech byla devastace centra
dovršena demolicí celého bloku budov. Po roce
1990 šla k zemi i Regnerova pekárna čp. 22.
Jako poslední mohykán zde (naštěstí) zůstala bu-
dova čp. 23 (elektroprodejna), někdejší Foglarův
hostinec lidově zvaný „U tří tatrmanů“, který byl
v polovině 19. století centrem společenského
i kulturního dění v tehdejším městečku.

Ani po roce 1990 nebyla vůle k vyřešení
problému náměstí. Vzniklo sice několik studií,
většina z nich však řešila pouze dopravní pro-
blematiku a z křižovatky zase dělala jen křižo-
vatku. Až návrh architekta Kokeše z roku
2011, který lze nalézt na webu města, přinesl
v tomto směru jistou změnu. Veškeré debaty
kolem náměstí však i poté končily obvykle
konstatováním, že Kostelec nemůže mít ná-
městí, dokud centrem vede silnice 1. třídy.
Přitom jen pohled do sousedního Hronova,
Rtyně či České Skalice svědčí o tom, že ná-
městí může svou funkci plnit i v koexistenci
s vytíženou komunikací. Přes centrum Hro-

nova projíždí denně více vozidel než přes Kos-
telec a nikdo existenci náměstí nezpochybňuje.

Co vlastně dělá náměstí náměstím? Je to
především univerzální prostor, který umožňuje
lidem rozličné aktivity (sedět, povídat si, sle-
dovat kulturní akce, nakupovat na trzích).
Toho lze docílit i za současných podmínek
a není třeba čekat na obchvat města někdy
v daleké budoucnosti. Stačí řešit dopravu
v kontextu celého města tak, aby všechny
cesty nevedly přes náměstí (např. uzavřít vý-
jezd z ulice Manželů Burdychových pro běž-
nou dopravu) a zajistit, aby se chodci na
náměstí i přes množství aut cítili bezpečně
(např. lokální zklidnění dopravy).

Současné vedení města sice předložilo
návrh na dílčí úpravy náměstí a vznikl také
záměr uspořádat architektonickou soutěž na
prostor mezi autobusovým nádražím a ulicí
5. května, městem zvolený postup řešit cen-
trum „po kouskách“ však nepovažujeme
z dlouhodobého hlediska za příliš smysluplný.
(V této souvislosti ještě připomeňme, že v roce
2015 vytvořila skupina studentů z Fakulty
umění a architektury v Liberci několik návrhů,
které se soustředily na zástavbu v oblasti au-

tobusového nádraží a řešily i úpravu jihozá-
padního rohu náměstí. Studie Vojtěcha Ša-
rouna Lago di Kostelec obsadila poté 1. místo
v soutěži Bydlení IQ a Eliška Málková s ná-
vrhem Město kolem získala nominaci v sou-
těži „Ještěd f kleci“. Přestože se tedy jednalo
o velmi kvalitní návrhy, vedení města ani za-
stupitelé o ně až na čestné výjimky neprojevili
zájem a většina z nich nepřišla ani na prezen-
taci studentů ve výstavní síni.) Náměstí přece
není izolovaným ostrovem, ale součást širšího
centra, jehož současná podoba je obdobně ne-
vyhovující. Má-li se centrum stát skutečným
srdcem města, musí fungovat jako celek. Proto
apelujeme na vedení města, aby problematiku
náměstí řešilo v dlouhodobém horizontu
a v širších souvislostech (včetně prostoru
u kostela, prostoru mezi Sokolskou
a 5. května, Palackého ulice), nejlépe ideovou
architektonickou soutěží. Na zhotovený kon-
cept by pak navázaly projekty jednotlivých
částí centra.

Jiří Regner, zastupitel za KDU-ČSL
Vratislav Ansorge, člen komise 

architektury, urbanismu a rozvoje města
Jan Kafka, člen dopravní komise

Dovolím si tímto reagovat na
předchozí článek

Je nutné konstatovat, a článek výše to

také popisuje, že problematika náměstí je

složitá, zároveň citlivá a jednoduchý recept

na tento prostor zatím nikdo nenašel a ná-

městí nezměnil.

K tomuto tématu jsme vedli diskusi na komisi
architektury, urbanismu a rozvoje města (AUR).
Následně jsem se na toto téma zaměřil a znovu
jsem osobně 9. 1. 2018 projednával možnosti do-
pravního řešení s p. Kultem z dopravního inspek-
torátu PČR Náchod včetně řešení architekta
Kokeše (které je k nahlédnutí na webu města
v sekci město, rozvoj města). Tato studie dává
možnost jednosměrné dopravy do ulice Manželů
Burdychových, nebo změnu části před kostelem
na pěší zónu, ale zároveň je potřeba zajistit ná-
hradní obousměrné připojení silnice od Zábrodí
na silnici č.14, např. zvýšením dimenze a kapa-
city ulice mezi mateřskou školkou Náchodská

a „Kafkovou vilou“. Pro správné posouzení si-
tuace je nutné zmapovat počty aut projíždějících
náměstím (v obou směrech) hlavně ulicemi Man-
želů Burdychových, Sokolská a 5. května. Toto
měření si provedeme sami a Ing. Košut má tento
úkol již ze zmíněného jednání z 9. 1. Také bych
rád, abychom do zmapování pohybu na náměstí
zařadili sčítání chodců.

V tomto roce provede ŘSD opravu cca 200
metrového úseku silnice č.14 v úseku od hotelu
Černý kůň po městský úřad. Jsem rád, že ŘSD
dostálo svého slibu a po ukončení opravy prů-
tahu Náchodem opraví tento výrazně poškozený
úsek objízdné trasy. Město při této příležitosti
vymění obrubníky. Akce je plánována na květen
nebo červen (o přesném termínu vás budeme in-
formovat). Obdobně je předjednaná oprava po-
vrchů navazujících ulic v prostoru náměstí
s Královéhradeckým krajem (opravy jsou v roz-
počtu města schváleny). Tyto opravy nelze po-
važovat za konečné řešení tohoto prostoru a plní

udržovací a provozní funkci do provedení kon-
cepční změny.

Dle mého názoru máme v tuto chvíli dvě
možnosti. 

První je důkladné posouzení studie arch. Ko-
keše na základě zjištěných počtů projíždějících
aut (aby změnou řešení nedocházelo k ucpávání
náměstí) a možnosti posunu ulic (ul. Manž. Bur-
dychových, 5. května a Sokolská jsou v majetku
Královéhradeckého kraje).

Druhou možností je navrhované rozšíření
rozsahu plánované ideové arch. soutěže prostoru
mezi radnicí a autobusovým nádražím o prostor
náměstí a prostory okolních ulic jak, bylo na-
vrhováno v komisi AUR.

Celou problematiku (včetně způsobu projed-
návání s veřejností) bych rád projednal v komi-
sích rady města a na besedě se zastupiteli. Budu
usilovat o to, abychom si určili jasný směr, jak
postupovat v řešení našeho náměstí.

Rostislav Petrák -  starosta

KALENDÁRIUM AKCÍ

SDH Bohdašín
Hasičský
ples

SDH Bohdašín
pořádá v sobotu
3. února 2018 od
20 hodin v restau-
raci na Bohdašíně
tradiční hasičský
ples.

K tanci a pos-
lechu bude hrát hudební skupina Taurus.

Restaurace na Bohdašíně
Bramboráčkové hody

Restaurace na Bohdašíně vás zve v pátek
16. února 2018 od 18.00 hodin na brambo-
ráčkové hody.

Doporučujeme si předem zajistit místo
na tel. 605 180 876

Restaurace Černý kůň
Zvěřinové hody

Restaurace Černý kůň pro vás připravuje
od 22. do 25. února 2018 od 11.00 hodin
zvěřinové hody.

V sobotu 24. února 2018 od 19.00 hod.
zpestří v lokále atmosféru v rytmech hudby
Duo Hofič.

Pro klidné vychutnání kulinářských spe-
cialit si zajistěte předem místo u stolu.

Rezervaci si je možné objednat na 
tel. 777 766 938
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Městské kulturní středisko

21. východočeská přehlídka amatérského činoherního 
a hudebního divadla Červený Kostelec 2018 
22. – 25. února – Divadlo J. K. Tyla

Na červenokostelecká prkna po roce opět
zavítá divácky velmi oblíbená krajská postu-
pová přehlídka amatérského činoherního
a hudebního divadla. 

Od 22. do 25. února se můžete v Divadle
J. K. Tyla těšit na opravdu obrovskou porci di-
vadelních představení. Součástí přehlídky jsou
i zajímavé rozborové semináře jednotlivých
představení, večery strávené s kytarou a perfekt-

ním občerstvením, které každoročně připravuje
domácí divadelní soubor NA TAHU.

Předprodej vstupenek k volnému sezení
v ceně 40 Kč / 50 Kč / 60 Kč bude v IC v Červe-
ném Kostelci nebo vždy hodinu před jakýmkoli
představením na pokladně Divadla J. K. Tyla.

Vstupenky lze zakoupit také online na
www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. Tra-
dičně je možné v IC Červený Kostelec zakoupit
zvýhodněné permanentky na celou divadelní

přehlídku v ceně 300 Kč a pro držitele divadel-
ního předplatného za pouhých 250 Kč. V prodeji
je omezený počet permanentek.

Festival pořádají: Impuls Hradec Králové,
Městské kulturní středisko Červený Kostelec,
Divadelní soubor NA TAHU při MKS Červený
Kostelec a Volné sdružení východočeských di-
vadelníků za finanční podpory Královéhradec-
kého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Program divadelní přehlídky
Čtvrtek 22. února

10.00 DS Vrchlický, Jaroměř
Eva Schwarzová: Princezna z moře
Pohádka o zklamání, zradě, bezcitnosti

a velké touze po moci, ale také o lásce a vel-
kém přátelství. Vhodné od šesti let.

Vstupné: 40 Kč

15.00 Divadelní ochotnický spolek Ochos
Smiřice

Lucie Kotěrová a Ochos: Pavlačová revue
Komedie o lásce a žárlivosti ve všech po-

dobách.
Vstupné: 50 Kč

19.30 Spolek divadelních ochotníků Alois
Jirásek, Úpice

Václav Havel: Odcházení
Jediná porevoluční celovečerní hra Václava

Havla s výraznými autobiografickými rysy. 
Vstupné: 60 Kč

Pátek 23. února
10.00 DS Jiráskova divadla, Hronov
W. Shakespeare: Sen noci svatojánské
Oblíbená Shakespearova komedie. Tento

kouzelný příběh by se nejspíš nikdy nestal,
nebýt jedné čarovné noci, která všechny by-
tosti pojí, rozděluje a znovu svádí dohromady.

Vstupné: 40 Kč

15.00 DS NA TAHU, Červený Kostelec
Neil Simon: Bosé nohy v parku
Komedie o tom, jak důležité je procházet se

bosýma nohama v parku, když chceme s tím
druhým projít celým životem.

Vstupné: 50 Kč

19.30 Divadlo Exil, Pardubice
Anna Saavedra: Kuřačky a spasitelky
Vodka, cigarety, knihy a zmařené sny. Ko-

medie o třech sestrách v době babyboomu, in-
ternetových seznamek, pracovních kariér
a ezoterních kurzů. Vstupné: 60 Kč

Po skončení večerního představení zábava
s kapelou El tres pisoáres.

Sobota 24. února
10.00 DS Šembera, Vysoké Mýto 
Jiří Brdečka: Limonádový Joe
Třeskutá kombinace gagů, drsných rvaček

a krásných kankánových tanečnic, která je ost-
řejší než paprikovaný pitralon - oblíbený to
Grimpův nápoj. Vstupné: 40 Kč

14.00 ADIVADLO Havlíčkův Brod
Josef Tejkl: Země pokladů
Někdo poklad má celý život a jiný ho najde,

ale…  Jsou zkrátka věci, které je lépe nemít.
I když mají cenu. Vstupné: 50 Kč

16.30 DS Kulturního domu města Holic
Pavel Hladík: Šťastné a veselé
Komediální leporelo Štědrého dne tak, jak

ho od rána do večera prožívá jedna zcela tuc-
tová rodina. Vstupné: 50 Kč

19.30 Náchodská divadelní scéna
Alejandro Casona: Třetí slovo
Poetická hra známého dramatika o třech

dějstvích v české premiéře. Vstupné: 60 Kč

Neděle 25. února
10.00 Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, HK
Kateřina Tučková, Marián Amsler: 
Vyhnání Gerty Schnirch
Divadelní adaptace bestselleru Kateřiny

Tučkové. Příběh o lidském osudu zlomeném
dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda
je možno odpustit a porozumět.

Vstupné: 40 Kč

14.00 DS NA TAHU Červený Kostelec
Vlastimil Klepáček: Robinson Dlabáček
Komedie o trosečnících mezi námi, inspi-

rovaná skutečnou událostí. Do blázince vás
dostanou hned, ale ven to jde ztuha.

Vstupné: 50 Kč

17.15 vyhlášení výsledků přehlídky

Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník

vás zvou na další ze zimních sérií cestopis-
ných přednášek a besed zajímavých cesto-
vatelů z regionu i z celé ČR. Tentokrát si
představíme dynamicky rozvíjející se sport
jménem kiteboarding.

Daniel Novák – 
Funtazia kiteboarding

úterý 13. 2. 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.

Nejdříve se dozvíme něco z historie tohoto
sportu. Dále si řekneme teorii, proč to jezdí
a jaké je potřeba vybavení. Poradíme, jak se
to naučit, a hlavně kam vyrazit za větrem.

Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč
v IC Červený Kostelec nebo online na
www.kinolunik.cz.



Sobota 3. 3. 2018 od 19:00 – 
Divadlo J. K. Tyla
Dnes již legendární bluegrassová a country

kapela Poutníci, která je známá svým osobi-
tým přístupem k písním a také svými vlast-
ními skladbami, které přesáhly rámec těchto
stylů a některé z nich u nás, dá se říci, již zli-
dověly.

Poutníci hrají už od roku 1970 a skupinou
prošlo za její dlouhou historii spoustu před-
ních českých hráčů na bluegrassové nástroje.

Za všechny jmenujme Roberta Křesťana, zpě-
váka a skladatele, Luboše Malinu, Petra Bran-
dejse, jedny z nejlepších českých banjistů.

Dnes kapela hraje ve složení Peter Mečiar –
banjo a dobro, Jan Máca – mandolína, kytara
a zpěv, Jiří Pola – elektrický kontrabas, Jakub
Bílý – kytara, zpěv a mandolína. V Červeném
Kostelci jim navíc na pár skladeb vypomůže
nám všem dobře známý Petr Máslo. 

Předprodej vstupenek v ceně 190 Kč v IC
v Červeném Kostelci nebo online na
www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. Part-
nerem hudebního abonentního cyklu je spo-
lečnost Labík - průmyslové podlahy, s. r. o.
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TJ Sokol Olešnice
Sokolský ples

se koná v sobotu 10. 2. 2018 od 20 hod.
K tanci a poslechu hraje 

hudební skupina STYL. 
Dětský karneval

se následně koná v neděli 11. 2. 2018
od 14 hod.
Obě akce se konají v místní sokolovně

v Olešnici u Červeného Kostelce.

Připravujeme

Taneční kurz pro dospělé 
vyvrcholí věnečkem

18. února od 18.00 – 
Sokolovna v Červeném Kostelci 
Městské kulturní středisko Červený Kos-

telec vás zve na závěrečný ples absolventů
tanečního kurzu pro dospělé, který se bude
konat v neděli 18. února od 18.00 v soko-
lovně v Červeném Kostelci. K tanci a po-
slechu zahraje taneční orchestr Relaxband
pod vedením Jana Drejsla. 

Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte na
místě, občerstvení zajištěno. 

Zápis do tanečního kurzu 
začíná 1. února 2018
Zápis do tanečního kurzu pro mládež

bude zahájen 1. února v Informačním centru
v Červeném Kostelci. Kurz tradičně pove-
dou taneční mistři manželé Poznarovi
a k tanci bude hrát známá kapela RELAX
BAND pod taktovkou Jana Drejsla. Taneční
kurz bude probíhat od září v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem
absolventů, tzv. věnečkem. 

Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba.
Gardenka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro
vstup na závěrečný věneček).

Na červenokosteleckých prknech spolu s legendárními Poutníky vystoupí i Petr Máslo

Zahradní kavárna Trees
Páteční hudební večery 

Vstupné dobrovolné, do klobouku
I letos pokračujeme s pá-

tečními hudebními večery
od 19 hod.

V příjemné atmosféře při
svíčkách můžete prožít
večer s přáteli a zaposlou-
chat se do živé hudby, převážně Ježkovky
a Šlitrovky zahraje uskupení Cafe band
(klavír, bicí, trumpeta). 

Další hudební večery budou v podání
Cafe band, filmovou hudbu a další známé
melodie vám na klavír bude hrát Kristýna
Šrámková a tradiční i méně tradiční skladby
na kytaru vám zahraje Petr Kysela. 

2. 2. Cafe band   9. 2. Petr Kysela  16. 2.
Cafe band 23. 2. Kristýna Šrámková.

Doporučujeme si rezervovat místa
osobně, nebo telefonicky na č. 491 520 334

Duhoví lidé
vernisáž k výstavě s fotografkou

v pátek 16. 2. 2018 od 17 hod. 
Hudební doprovod a občerstvení zajiš-

těno.
Projekt „Duhoví lidé“ nosím v hlavě už

dlouho a jsem ráda, že je konečně na světě.
V poslední době se mi totiž pár fotek po-
vedlo, tak se s vámi o ně podělím. Ráda
fotím. Především ráda fotím lidi. A ze všeho

nejraději fotím šťastné lidi.
Kupodivu nejvíc šťastných tváří jsem

potkala v Mustangu, chudičkém, zapome-
nutém království v údolí řeky Kali Gandaki
mezi Dhaulagiri a Anapurnou. V dubnu
2015 jsem si totiž splnila svůj největší sen:
pětidenní trek údolím Mustangu do Lo
Manthangu. A v listopadu další - Madagas-
kar. Na 300 km2 největší počet endemitů na
světě, lemuři, baobaby… V únoru 2016
jsem se čtyřmi kamarádkami prožila bá-
ječný měsíc s větrem ve vlasech v Bang-
koku, severním Thajsku a jižním Laosu. Na
těchto třech cestách jsem vyfotila většinu
vystavovaných tváří. 

Smyslem této výstavy je, abyste si
všimli, jak krásní a různorodí lidé jsou, jak
chudoba může být hluboká, a přesto nepod-
statná,  abyste se usmáli,  když vás někdo
bude fotit.                           Jana Barnatová

Tvořivá dílna, výroba lapače snů
Sobota 17. 2. 2018 od 10 do 15 hod., 
vstupné 250,- (včetně veškerého materi-

álu). Lístky v prodeji v zahradní kavárně
Rezervace přijímáme na telefoním čísle

491 520 334.
Minimálně 5 a maximálně 12 účastníků.
Vyrobte si svůj originální lapač snů nad

postel. Lapač zachytí špatné sny a pustí jen
ty hezké.

Koncert  Jarsen
Sobota 24. 2. 2018 od 19 hod.,
vstupné 150,-.
Lístky v prodeji v zahradní kavárně.
Jedinečné spojení dvou lidí, dvou hlasů

a dvou hlavních nástrojů, hrajících tvorbu
Jana Resla-kytara, zpěv a Dita Holá-violon-
cello, zpěv.

Filmová středa
Středa 28. 2. 2018 od 19 hod.
vstupné zdarma
Film: Život začíná po stovce
Píše o všedních věcech, dopisuje si se

svými přáteli a sem tam projede seznamky.
Večer nezřídka vyráží na párty, kde ne-
pohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem
televizních pořadů, lidé ji poznávají na
ulici. Švédka Dagny se narodila v roce 1912
a užívá života plnými doušky. 

Připravujeme: 
Sobota 17. 3. Cestovatelský večer se

Ctiborem Košťálem – Na skok do Ameriky
2. část.

Středa  28. 3 Filmová středa, film – Sly-
šet očima.

Sobota 31. 3. Koncert Norbi Kovács,
slavný kytarový virtuos z Maďarska.
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KALENDÁRIUM AKCÍ

KINO LUNÍK 3D

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

1. čtvrtek v 17.00

GB / 2018 / film ve 2D / české titulky / 125
minut    Gary Oldman jako Winston Churchill v pří-
běhu o muži, který se nevzdal.

Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné: 110

PREZIDENT BLANÍK

1. čtvrtek v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut.
Lobbista Antonín Blaník oznámí kandidaturu na
funkci prezidenta České republiky. Příběh podle
skutečných událostí druhé přímé volby prezidenta.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120

COCO

2. sobota v 17.00

Coco / USA / 2018 / film ve 3D / české znění /
105 minut. Oslava, kterou jen tak nezažijete! Nový
animovaný film.

Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

ČERTOVINY

3. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění /101. Po
čertech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

6. úterý v 19.30

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

Mládeži přístupný. Vstupné: 130

ŠPINDL

8. čtvrtek v 17.00

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 98 minut.
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova
Mlýna.

Mládeži přístupný. Vstupné: 110

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

8. čtvrtek v 19.30

Fifty Shades Freed / USA / 2018 / film ve 2D /
české titulky / 105 minut. Nenechte si ujít vyvrcho-

lení. Třetí, závěrečná fáze. Mládeži do 15 let ne-
přístupný. Vstupné: 140

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ
A LEDU

10. sobota v 17.00

The Snow Queen 3: Fire and Ice / RUS / 2018 /
film ve 2D / české znění / 89 minut. Pokračování
populární animované pohádky.

Mládeži přístupný. Vstupné: 125 / 100

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

10. sobota v 19.30

Fifty Shades Freed / USA / 2018 / film ve 2D /
české titulky / 105 minut. Nenechte si ujít vyvrcho-
lení. Třetí, závěrečná fáze.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 140

FUNTAZIA KITEBOARDING

13. úterý v 18.30

PŘEDNÁŠKA. ČR / 2017 / film ve 2D / české
znění / 90. Přednáška Daniela Nováka o historii 

a teorii kiteboardingu. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ

15. čtvrtek v 17.00

ČR / PL / 2017 / film ve 2D / české znění / 72
minut. Ewa Farna míří na plátna kin. V dokumentu
pustí fanoušky i do svého soukromí.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

BLACK PANTHER

15. čtvrtek v 19.30

The Black Panther / USA / 2018 / film ve 3D /
české znění / 132 minut                            

Dobrodružný film od studia Marvel.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 / 130

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

16. pátek v 19.30

Fifty Shades Freed / USA / 2018 / film ve 2D /
české titulky / 105 minut. Nenechte si ujít vyvrcho-
lení. Třetí, závěrečná fáze.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 140

ČERTOVINY

17. sobota v 17.00

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění /101. Po
čertech hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100

ŠPINDL

17. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 98 minut.
Horská zimní komedie ze Špindlerova Mlýna.

Mládeži přístupný. Vstupné: 110

HMYZ

20. úterý v 19.30

ČR / SK / 2018 / film ve 2D / české znění / 98
minut. Divadelní ochotníci zkoušejí hru Ze života
hmyzu. Režie J. Švankmajer.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA

22. čtvrtek v 19.30

The Post / USA / 2018 / film ve 2D / české ti-
tulky / 116 minut. Novináři vyhlásili vládě bezpre-
cedentní válku o zveřejnění tajné vládní zprávy
Pentagon Papers. Hrají Meryl Streep a Tom Hanks.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100

PRAČLOVĚK

24. sobota v 17.00

Early Man / USA / 2018 / film ve 2D / české
znění / 90 minut. Animovaná komedie z dávných
dob mamutů.

Mládeži přístupný. Vstupné: 125 / 100

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

24. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Nový český film. V hlavních rolích Lenka
Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov a další.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

BLACK PANTHER

27. úterý v 19.30

The Black Panther / USA / 2018 / film ve 3D /
české znění / 132 minut.  Dobrodružný film. 

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 / 130

Ochotníci Olešnice
Ochotníci Olešnice srdečně zvou na
pohádku na motivy B. Němcové - 
"O kocouru, kohoutu a kose", která je se-
cvičena k příležitosti 180 let od pobytu B.
Němcové v Červeném Kostelci. Ve čtvrtek

1. února v dopoledních hodinách bude naše
pohádka představena mateřským a základ-
ním školám z Červeného Kostelce a blíz-
kého okolí. Odpoledne od 17 hodin
v červenokosteleckém divadle zahrajeme
pro veřejnost pohádku. Pohádku zdramati-
zují převážně naši mladí herci, úpravy

a režie Radka Laštovičková, vstupné 50 Kč
a děti do tří let zdarma.

Další akcí, 
kterou si vám dovolujeme nabídnout a na
kterou také srdečně zveme, je "Tradiční

vesnický masopust", konaný v sobotu

3. února od 14 hodina na křižovatce u Zá-
kladní školy v Olešnici. Těšit se můžete na
tradiční masopustní masky, jejich předve-
dení, tanec, průvod vesnicí v čele s decho-
vou hudbou, rozsudek nad masopustním

medvědem a příjemné zakončení v hostinci
Olešenka u Aleny. Po skončení průvodu
bude připraven doprovodný program pro
děti a každá maska bude vítána.

Omlouváme se 
všem našim příznivcům a divákům, rep-

ríza hry Ric anebo Nic!, která měla být
hrána 3. února od 19 hodin v červenokoste-
leckém divadle, je zrušena. Všem divákům.
se velmi omlouváme.

Radka Laštovičková
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko
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 posi-
luje i pánev. Cvičení, podobné metodě pila-
tes, podporuje správné držení těla a zpevňuje
svaly, čímž se zvyšuje jejich pružnost. 

Kurz vede skvělá lektorka paní Pozna-
rová. Cvičení probíhá v úterý od 19.00
v Grafoklubu, přihlásit se je možné kdykoli
během roku.

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

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

stavuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky
z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu
nejen tančí a zpívají, ale předvádějí i různé
dobové zvyky a profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových sku-
pin a schází se každé úterý od 16.00 v Gra-
foklubu za kinem Luník. Cena na školní rok
2017 / 2018 je 700 Kč. Přihlásit se je možné
v průběhu celého kalendářního roku v In-
formačním centru v Červeném Kostelci.
Více informací o souboru získáte u vedoucí
paní Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4 - 15 let

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

a Erika Vítová.
Čeká vás práce s hůlkou a pompomy, ta-

neční a pohybová průprava, základy gym-
nastiky, baletu, aerobiku a moderních tanců.
Těšit se můžete na soutěžní vystoupení,
nové kamarádky a spoustu zábavy. 

Přihlásit se je možné kdykoli v průběhu
kalendářního roku. Přihlášky a více 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.

Marydance
Taneční kroužek pro děti se koná pravi-

delně každé úterý a pátek  –   předškolní až
školní věk. Cvičení a tanec pro dospělé jsou
dočasně zrušeny.

Více info na: telefon 775 936 222,
facebook – Marie Chaloupkova   
a www.marydance.cz

Věra Šrůtková
Tvořivá setkání 

17. 2. – filmohraní  – cena 490 Kč
3. 3. – kreslení pravou hemisférou
31. 3. – malujeme na vodě - cena 490 Kč
12. 5. – samba
26. 5. – výroba drátovaných šperků
9. 6. – výroba přírodních mýdel - 490 Kč

Ke všem cenám je nutno přičíst 100 Kč
za pronájem prostor. 

Podrobné info na tel. čísle 777 662 408
p. Šrůtková

KLADSKÉ POMEZÍ

Do Náchoda za zvířátky, panenkami i maškarami
Tip na výlet

Také v zimních měsících nebývá v největším městě našeho
regionu nuda. Pokud se teple oblečete, můžete vyrazit za zá-
žitky pro celou rodinu.

Náchodský zámeček vršku kulatého se sice nachází na kopci,
ale cestu k němu si můžete zkrátit autem. V zámeckém příkopu
možná zahlédnete odpočívající medvědy Ludvíka a Dášu. Přejděte
obě zámecká nádvoří a bránou se vydejte alejí Kateřiny Zaháňské
k oboře. Ujdete necelých 200 metrů a stanete před areálem bývalého
přírodního divadla, který nyní slouží jako výběh pro daňky a mu-
flony. Pokud jste s sebou vzali nakrájená a nezkažená jablka, můžete
se pustit do krmení, při kterém si zajisté užijete dostatek legrace.

Pokud jste pěšky, vydejte se zpátky, projděte opět branou a ten-
tokrát se vydejte z kopce dolů po asfaltové silnici, až se ocitnete po-
blíž náměstí (autem se přesunete na náměstí skrze sídliště Plhov
a dále podle dopravního značení. Odsud pokračujte Tyršovou ulicí
k sokolovně. Přejděte na druhou stranu a vydejte se doleva do ulice
Za sodovkárnou. Zde na vás čeká muzeum starožitných kočárků,
panenek a patentních listin. Pokud si zde domluvíte prohlídku (na
tel. 606 486 372 či 602 436 986), nebudete litovat. Čeká na vás uni-
kátní sbírka kočárků z období 1838-1970, historické panenky a více
než tisíce patentů nejen hraček, ale i letadel, dámského oblečení
a dokonce i žárovky T. A. Edisona a vzducholodi Graf Zeppelin.

Na závěr malé doporučení – vyrazte na výlet do Náchoda
10. února 2018 a neprohloupíte. Po celý den bude probíhat Sou-

sedský masopust, který doprovází průvod maškar, masopustní
tržnice a zábavný program na Masarykově náměstí. Letos se mů-
žete těšit také na pohřbívání basy, vystoupení otužilců a zumbu.
Pro děti je připraven Masopustní karneval v Beránku a také dospělí
si budou moci užít masopustní tancovačky na stejném místě.
A pozor – na účastníky průvodu čeká odměna v podobě nějaké
sladké či horké dobroty, takže masky s sebou. Podrobný program
letošního ročníku naleznete již brzy na našem webu www.kladske-
pomezi.cz a facebooku (Kladské pomezí).

Mgr. Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin Kladské pomezí

Foto: Jan Záliš
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Rozpis domácích volejbalových utkání – únor
2018

sportovní hala
muži A – krajský přebor I. třídy Královéhradeckého 
a Pardubického kraje (dvojzápasy)
10. 2. 2018 od 10 a 13 hod. ČK – Slavia Hradec Králové
17. 2. 2018 od 10 a 13 hod. ČK – VK Litomyšl

PŘÍMĚSTSKÝ VOLEJBALOVÝ KEMP
Volejbal Červený Kostelec i v letošním roce pořádá příměstský

volejbalový kemp.
Termíny konání:
2. - 6. července
9. - 13. července
16. - 20. července
Online přihlášky na www.volejbalck.cz
Další informace na: 
jirasek@volejbalck.cz, tel. 721 013 914

Sledujte naše webové stránky a facebook, pozvánky na jed-
notlivé akce jsou průběžně zveřejňovány.

TJ Č. Kostelec – volejbal
Zase o rok blíž juniorce

Další úspěšný rok červenokostelecké kuželkářské mládeže za-
vršil velký turnaj, kde byla k vidění velmi dobrá účast a spousta
perfektních výkonů. Všichni naši mladí nadšenci si za předvedenou
hru vysloužili sladkou odměnu. Do roku nadcházejícího přeji všem
nadějím tohoto sportu spoustu dalších radostných chvil a nových
spoluhráčů.

Michal Radvanovský

Kostelecká hvězda vyhasla
Sport v našem městě zasáhla velice smutná zpráva. Navždy nás

opustila velká šipková legenda Dalibor Chráska starší. Za celý tým
Darts Brothers bych rád vyjádřil upřímnou soustrast rodině a Dali-
borovi popřál tam nahoře pevnou ruku, stejně jako to on přál nám
tady dole. Nikdy nezapomeneme.

Michal Radvanovský

Omluva firmě MASTR s.r.o.
V lednovém Červenokosteleckém zpravodaji jsem v článku

„Gladiátor taxis a poděkování“ chybně uvedl název firmy Master
místo správného znění názvu MASTR.

Tímto se firmě za překlep názvu omlouvám a doufám, že mi za-
chová přízeň.

Jan Řezníček - Roy

ŠipkyAdrenalinový závod

Příměstský volejbalový kemp 2017

Kuželky

KLADSKÉ POMEZÍ
Kladské pomezí představilo nový propagační 
materiál v prvorepublikové kavárně

Právě dokončená mapa života Karla, Josefa a Heleny Čap-
kových byla poprvé představena veřejnosti na veletrhu GO Re-
giontour 2018, který se uskutečnil 18.-21. 1. 2018 na brněnském
výstavišti.

Propagační materiál s názvem Čapek, je rozcestníkem pro
všechny, kteří chtějí poznat místa v Královéhradeckém kraji spo-
jená s tímto významným rodem. Prohlížení novinky si bylo možné
zpříjemnit posezením v prvorepublikové kavárně, která byla sou-
částí společného stánku východních Čech. Kromě kávy byla k di-
spozici regionální piva i speciality. Umělecky založeným
návštěvníkům byl k dispozici také klavír.

V blízkosti kavárny návštěvníci nalezli také propagační stánek
Kladského pomezí, kde si kromě nové mapy přišli na své i (cyklo)tu-
risté, milovníci památek a zážitků. Vše jmenované bylo formou pa-
pírovou i ústní ochotně doporučeno. Zároveň byli návštěvníci

zavedeni do království vůní za pomocí mýdel Amálka, které jsou
certifikovaným regionálním výrobkem Kladského pomezí.

Těšíme se na případné shledání. Další informace o projektu
Čapek naleznete již brzy na www.karelcapek.cz

Mgr. Jiří Švanda

Foto: Jan Záliš

Foto: archiv oddílu



23ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2018

SPORT

Tenis

Shrnutí sezony 2017
Nová tenisová sezona se blíží, a tak je

vhodné zrekapitulovat dění v tenisovém

areálu v r. 2017.

Organizace oddílu
Uplynulá sezona byla pro náš oddíl

v řadě ohledů zcela nová. Na jaře byl na
členské schůzi zvolen nový výkonný výbor,
který si ze svého středu vybral jako před-
sedu oddílu Tomáše Kábrta. Ten vystřídal
po jedenácti letech Tomáše Čejchana, který
ve v. v. zůstal a z počátku sezony pomohl
kolegům při předání správy oddílu. 

Nové vedení čekal úkol zajistit bezpro-
blémový chod oddílu v novém zázemí. Bu-
dova byla zkolaudováno 31. března,
slavnostně otevřena 21. dubna a průběžně
chválena po celou sezonu jak hráči, tak pří-
chozími diváky. Nejspíš už netřeba připo-
mínat, že za něj vděčíme městu Červený
Kostelec. Funkčnost nové budovy a celého
areálu zajistil nový správce p. Jan Diblík,
který si za svou profesionalitu a obětavost
zaslouží absolutorium. 

Minimum rozmíšek a otevřenou diskuzi
o životě v areálu zajistil výkonný výbor
díky svým pravidelným jednáním (proběhlo
jich celkem 6). Zda výsledek stál za vyna-
loženou snahu, nejspíš zhodnotí sami čle-
nové a hosté oddílu, za sebe však hodnotím
v tomto pohledu rok 2017 jako úspěšný
a díky všem, kteří se o to zasloužili!

Soutěžní výsledky
Na soutěžním poli měli červenokostelečtí

tenisté těžký úkol. Minimálně se přiblížit
loňské nejúspěšnější sezoně v historii oddílu
(připomínám perfektní bilanci družstev 32–
12 a vstup všech kategorií do krajského pře-
boru, nově starších žáků a dorostu). Že byla
tato sezona opravdu výjimečná, se ukázalo
letos.

Krajský přebor se bohužel po dvou le-
tech nepodařilo udržet A družstvu dospě-
lých a po premiérové účasti v této soutěži
ani dorostu, o čemž rozhodly především
dvě smolné porážky 4:5. Mladší žáci v boji

o udržení přeboru uspěli a dlouho to vypa-
dalo, že se to samé podaří i starším žákům.
Nejhorší možná shoda výsledků ve vyšší
lize však nakonec poslala do krajské třídy
i je (a to už ze 6. místa z 8 týmů). Ještě však
probíhají jednání o udržení této soutěže,
a tak se o definitivním osudu týmu roz-
hodne během zimy. 

Nejúspěšnějšími týmy se tak stali naši
nejmladší a nejzkušenější. Babytenistům
o pár gemů utekl postup do čtvrtfinále jejich
soutěže, takže skončili ve skupině 3., a nej-
lepšího výsledku letoška dosáhli veteráni B
v okresním přeboru nad 55 let, když skon-
čili druzí. Veteráni A, hrající východočeský
přebor, se také neztratili a v extrémně kva-
litně obsazené soutěži vybojovali brambory. 

Zatímco v družstvech se tedy letos his-
torická sezona nekonala, dlouho budeme
jistě vzpomínat na turnaje jednotlivců, po-
řádané v našem areálu. Rekordní účast si
připsal jak soutěžní turnaj mužů a žen (cel-
kem 36 hráčů z celých východních Čech,
vítězové Marek Rous, DTJ Hradec Králové,
a Kristýna Fiedlerová, TK SPORT), tak ob-
líbené nesoutěžní turnaje ve dvouhrách (30
hráčů, vítěz Jan Gerhardt) a ve čtyřhrách
(32 hráčů, vítězové Jan Gerhardt, Jiří Ryba
st.). Dále se v areálu konal premiérový tur-
naj firem, soutěžní turnaj mladších žákyň
a řada dětských turnajů klubového charak-
teru. 

Život v areálu
Tenisové kurty žijí v sezoně každý den.

Areál je samozřejmě otevřen pro všechny
zájemce, vzhledem k narůstajícímu zájmu

o tenis v našem městě jsme však byli nuceni
zřídit možnost rezervací, která byla četně
využívána. 

Vyjma provozu pro veřejnost se každý
den v areálu trénuje – velmi aktivní je zde
tenisová škola, která tenisově vychovává již
76 dětí. Trénuje je 5 vyškolených trenérů.
Do školy je možné se hlásit průběžně, hro-
madný nábor dětí od 5 do 7 let probíhá pra-
videlně v září. Kontakty najdete na webu
tenisového oddílu. 

Během sezony jsme zažili mnohé, jedna
vzpomínka nám však zůstane napořád.
V roce 2017 nás navždy opustil  dlouholetý
předseda oddílu p. Milan Wolf. Na Milana,
který se zasadil o vznik areálu a strávil na
kurtech většinu svého života, jsme zavzpo-
mínali na pietní akci v klubovně. Na jeho
počest jsme také přejmenovali oblíbený po-
svícenský turnaj ve čtyřhrách na Memoriál
Milana Wolfa.  

Na podzim bylo také výkonným výbo-
rem odsouhlaseno nové logo oddílu (mělo
by být uvedeno vedle tohoto článku), které
podle nás zahrnuje jak barvy typické pro
náš areál, všemi chválený pro své umístění
u parku, tak historii oddílu. Jeho autorem je
Martin Kábrt a vytvořil ho bezplatně.

Jak již bylo uvedeno v minulém zpravo-
daji, chod areálu finančně podporuje přede-
vším město Červený Kostelec, které je
zároveň majitelem pozemků i budovy,
a firma Saar Gummi Czech. Děkujeme. Po-
děkování dalším najdete v dalším vydání
zpravodaje.

Tenisu zdar!
Za tenisový oddíl Tomáš Kábrt, předseda

Nejúspěšnější družstvo 2017: tým veteránů B
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NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

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

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

Dále nový sektorový nábytek přímo od výrobce: ložnice, 
dětský pokoj, studentská stěna, knihovna, obývací pokoj. 

Otevírací doba: Po 9–15, út 9–12 a 13–17, st 9–15, 
čt 9–12 a 13–17, pá 9–12 a 13–15 hod.

Tel./fax: 491 465 153, www.nabytek-penta.cz

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

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

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

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

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

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

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

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

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

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

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

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

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

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

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 

KOUPÍM motocykl – Simson bez TP, Jawa, ČZ, Stadion, Ba-
beta, Pařez, Pionýr, Mustang, vozík PAV, Velorex i vrak, Škoda,

Tatra, Lada, Wartburg, Trabant, Fiat 600 
a jiné automobily až do roku 2017. Tel. 736 741 967

PŘESTAVBY jízdních kol na elektrokola – 602 440 137

ZAJÍMAVOSTI
Astronomické informace – 
únor 2018 

Slunce vstupuje 18. února v 18 hodin
18 minut do znamení Ryb. 

Měsíc je 7. 2. v poslední čtvrti, 15. 2.
v novu (nastává částečné zatmění Slunce,
z našeho území však není pozorovatelné), 23.
2. v první čtvrti. Úplněk nastává až 2. března.
Přízemím prochází Měsíc 27. února, odzemím
11. února. Konjunkce Měsíce s planetami,
tedy vzájemná přiblížení na obloze, nastávají
7. 2. (s Jupiterem), 9. 2. (s Marsem), 11. 2. (se

Saturnem, seskupení těchto těles na ranní ob-
loze můžeme pozorovat od 7. do 12. února,
nedaleko se nachází také hvězda Antares). 

Planety sluneční soustavy viditelné okem:
Jupiter, Mars a Saturn najdeme ráno nad jiho-
východním obzorem, ostatní planety jsou ne-
pozorovatelné.

Zajímavé úkazy:
- 23. 2. večer dojde k zákrytu hvězdy Al-

debaran Měsícem, úkaz je viditelný i z našeho
území. 

- Večerní průlety Mezinárodní kosmické
stanice jsou v únoru viditelné až do 12. 2.,
další období ranní viditelnosti začíná 26. 2. 

Večerní pozorování oblohy probíhají na
Hvězdárně v Úpici za jasného počasí každý
den s výjimkou neděle, program doplněný vý-
kladem začíná v 19 hodin. Přes den, od 10 do
16 hodin, můžete kromě pondělí pozorovat
dalekohledem Slunce a další jasné objekty ob-
lohy. V neděli je hvězdárna otevřena od 10 do
12 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu!

Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

REKLAMA

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


Více fotografií na www.ckzije.cz.

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 odstartovalo první kolo prezidentských voleb. 26. a 27. ledna 2018 následovalo druhé kolo.

Volilo se i v okrajových částech města. Volební místnost byla také na Bohdašíně v bývalé klubovně. Foto: Jiří Mach

Jana Zwikirschová: Zimní krajina

Červený Kostelec 100× jinak

Jana Zwikirschová: Zimní krajina

K volbě nové hlavy státu přistupovali zodpovědně i občané Červeného Kostelce. K urnám přišlo přes šedesát procent voličů.
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Titulní strana: Masopustní veselí se rozproudí 13. února 2018 v 15.30 hodin u sokolovny. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: První lednový víkend vyšly do ulic města a okolních obcí skupinky tří králů, aby u prahů domácností předaly 

poselství o narození Božího syna. Při této příležitosti též poprosily o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.

Foto: Jiří Mach
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