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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V pátek 7. září 2018 bylo dětem u sídliště Koubovka slavnostně předáno do užívání nové dětské hřiště.

Hřiště vybudovalo město Červený Kostelec společně s firmou ALBI, která přispěla finančně a dodala i interaktivní herní prvky.

Při slavnostním otevření hřiště byl, kromě možnosti vyzkoušet si nové zařízení hřiště, pro děti připraven i bohatý kulturní program.

Instalaci herních prvků zajistily Technické služby Červeného Kostelce. 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

Vážení občané našeho města,
tento měsíčník vychází těsně před vol-

bami do městského zastupitelstva a nad-
cházející týden bude ten zásadní pro další
směřování našeho města. 

Tento zpravodaj není určen k politické
prezentaci, a proto ode mne neočekávejte
politická prohlášení. Ta si můžete přečíst
jinde, na místech tomu určených. Ve vět-
šině mých úvodníků jsem se snažil vás in-
formovat o dění na radnici a přípravách
a realizacích investičních akcí, dělal jsem,
co mi síly stačily, co mi čas dovolil a je
jen na vás, abyste naši práci posoudili a ve
volbách se vyjádřili.

V rámci tohoto výjimečného času bych
rád poděkoval všem zastupitelům, radním
a členům odborných komisí za odvedenou
práci pro naše město v tomto volebním
období. Mimořádně bych rád poděkoval
těm zastupitelům, kteří již nekandidují,
a tudíž nebudou v pozici zastupitele v této
veřejné práci pokračovat. Děkuji tímto
paní Ing. Evě Zajíčkové a paní Michaele
Cinkové za několikaletý věcný, ale i žen-
ský přínos do rozhodování o fungování
našeho města. Dále mi dovolte, abych
i touto cestou poděkoval politickému ma-
tadorovi panu Ing. Jiřímu Hanušovi. 28 let

v zastupitelstvu, z toho 12 let v pozici sta-
rosty, a poslanecká služba, to vše hovoří
samo za sebe. Opravy a stavby některých
významných budov ve městě a zřízení
průmyslové zóny jsou ukázkou dlouholeté
práce tohoto muže. 17. 6. schválila měst-
ská rada udělení ocenění Významná osob-
nost města Červený Kostelec  Ing. Jiřímu
Hanušovi za mimořádné zásluhy v rozvoji
našeho města. Bylo mi ctí, že jsem mohl
toto ocenění panu Hanušovi na jeho po-
sledním jednání zastupitelstva města
osobně předat. Pan Hanuš nás na zastupi-
telstvu svými dotazy udržoval v dobré
kondici, nebylo to vždy jednoduché, ale
vždy nás spojoval společný zájem nalézt
to nejlepší řešení pro naše město. Děkuji
tímto i sám za sebe za dobře míněné rady,
o které jsem požádal. Těm zastupitelům,
kteří jdou do voleb, ale i všem ostatním
kandidátům přeji férové politické klání
a nám voličům doporučuji, abychom na-
plnili podstatu správné volby a volili ta-
kové zástupce, kteří budou pro naše město
nejvíce prospěšní a mají naši důvěru.

V úplném závěru mi dovolte, abych vás
jako starosta města srdečně pozval na svá-
teční program k příležitosti stoletého vý-
ročí od vzniku samostatného českosloven-

ského státu. Podrobný program tohoto svá-
tečního dne se dočtete níže.

Nepřenechávejte rozhodování na ostat-
ních voličích, aby rozhodovali i za vás.
Využijte své volební právo, najděte si
chvilku a přijďte volit své zástupce jak do
místního zastupitelstva, tak zástupce do
Senátu.

Přeji vám všem příjemný podzim a ne-
zapomeňte 5. a 6. 10. přijít vyjádřit svůj
názor.

S úctou  a přáním dobré nálady
Ing. Rostislav Petrák, starosta města
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města 
Červený Kostelec a do Senátu Parlamentu České republiky 

Starosta města Červený Kostelec podle § 29 zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb. o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Červený Kostelec
a do Senátu Parlamentu České republiky se konají
v pátek dne 5. října 2018 od 14 hod. do 22 hod. a v so-
botu dne 6. října 2018 od 08 hod. do 14 hodin.  

2. Volební místnosti v okrsku č. 1 Bohdašín je vo-
lební místnost v knihovně a klubovně v Mírové ul.
Bohdašín pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

Bohdašín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, E 1199, E1235 

Náměrky čp.: 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75
V okrsku č. 2 Horní Kostelec je volební místnost

v Základní škole V.Hejny Horní Kostelec pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Horní Kostelec čp.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 71,
74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 142, 143,
144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 158,
159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 169, 171, 172, 174,
175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188,
195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208,
209, 210, 216, 217, 218, 219, 220, 221,223, 224, 227,
228, 230, 232, 233, 234, 237, 239, 240, 241, 243, 245,
247, 248, 249,252, 253, 255, 258, 259, 260, 262, 263,
265, 266, 269, 270, 272, 275, 277, 279, 283, 284, 285

Jestřebí: 264, 1281
Končiny čp.: 68, 69, 73, 75, 112, 156, 162, 168,

273, 278
Na Strži: 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 72, 100,

108, 137, 140, 157, 173, 194, 199, 213, 214, 215, 226
Strmá čp.: 236
Souběžná: 13, 15, 16, 63, 65, 77, 126, 150, 186,

211, 212, 225, 229, 231, 242, 244, 250, 251, 254
256,261,267, 268, 274, 280

Podlesná čp.:  1, 222, 235, 238, 246, 257, 271, 276,
281, 282

V Ráji čp.: 179, 189, 190, 201, 206
V okrsku č. 3 Červený Kostelec je volební míst-

nost v Základní škole V. Hejny Červený Kostelec (pří-
stavba) pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

Borek čp.: 30, 250, 289, 290, 291, 308, 311, 323, 326,

329, 338, 343, 347, 350, 353, 354, 359, 360, 363, 454
Družstevní čp.: 921, 922, 1202
Jiráskova čp.: 38, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 79,

95, 99, 113, 128, 134, 154, 169, 175, 180,181, 182,
183, 184, 185, 187, 189, 193, 199, 204, 205, 214, 224,
230,232, 233, 234, 242, 248, 249, 253, 258, 260, 261,
266, 282, 283, 284, 286, 287, 292, 295, 324, 341, 344,
346, 382, 415, 442, 451, 467, 474, 485, 557, 589, 590,
605, 636, 637, 645, 673, 817, 841, 843, 844, 846, 847,
848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 1028,
1139, 1160, 1206, 1224

Krátká čp.: 447, 926, 975, 989 
Lánská čp.: 33, 64, 76, 85, 121, 179, 247, 259, 327,

395, 446, 552, 553, 560, 570,586, 688, 712, 713, 746,
755, 756, 797, 803, 838, 884, 951, 952, 953, 977, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1049, 1050, 1051, 1066, 1067, 1068,
1070, 1092, 1093, 1143, 1158, 1194, 1282, 1314 

Lesní čp.: 976, 979, 1189, 1229, 1248, 1321
Na Strži čp.: 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125,

126,238, 244, 1079, 1163, 1236, 1242, 1306
Přemyslova čp.: 50, 51, 86, 107, 150, 153, 225,

226, 352, 372, 408, 413, 443, 450, 544, 545, 827, 925,
1019, 1144, 1172, 1214, 1245, 1249, 1317

Řehákova čp.: 39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316,
381, 403, 468, 606, 607, 608, 609, 610, 611,698, 699,
711, 747, 778, 779, 825, 828, 836, 905, 906, 907, 914,
915, 917, 949, 950, 1024, 1162, 1217, 1221, 1289

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

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

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

V Zahradách čp.: 72, 143,731, 833, 908, 909, 910,
911, 912, 913, 987, 988, 1027, 1065, 1154, 1155, 1161,
1171, 1188, 1199, 1205, 1207, 1208, 1216, 1240, 1256,
1258, 1263, 1266, 1305

V okrsku č 4. Červený Kostelec je volební míst-
nost v Mateřské škole v Náchodské ulici pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

B. Němcové čp.: 1, 31,34, 44, 67, 139, 157, 1195
Dvořáčkova čp.: 35, 36, 42, 385, 733, 739, 1177,

1203, 1210
Komenského čp.: 26, 243, 268, 537, 540 
Končinská čp.: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106,

1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,1113, 1114, 1115,
1116, 1117, 1118, 1128, 1129, 1130, 1131, 1212,
1244,1250,1255, 1262, 1272

Letná čp.: 11, 24, 69, 84, 161, 237, 271, 301, 314,
331, 430, 469, 481, 499, 549, 550, 554, 574, 647, 648,
683, 718, 723, 730, 966, 997, 1098, 1140, 1268

Náchodská čp.: 32, 56, 62, 63, 66, 74, 100, 111,
122, 124, 133, 145, 152, 158, 170, 176, 192, 196, 200,
201, 212, 213, 218, 265, 270, 276, 310, 312, 313, 319,
332, 340, 342, 349, 355, 361, 369, 384, 397, 411, 412,
417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
462, 516, 555, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 696, 704, 749, 753, 776, 796, 816, 818, 819,

820, 821, 822, 823, 824, 839, 1020, 1023, 1026, 1094,
1095, 1096, 1097, 1138, 1151, 1152, 1153, 1167,
1183,1213, 1235, 1260

Nám. T. G. M. čp.: 23, 28, 92, 93, 120, 163, 1278
Špicberky čp.:1261, 1265, 1267, 1269, 1277, 1284,

1298, 1299, 1301, 1309, 1311, 1313
U Kaštánku čp.: 130, 927, 928, 929, 930, 931, 932,

1280
Vyšehrad čp.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,

619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 679, 680, 681, 682,
784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 1157, 1279

Vyšehradská čp.: 900, 901, 1184, 1243, 1286, 1287
Za Občinou: 573
V okrsku č. 5 Červený Kostelec je volební míst-

nost v Grafoklubu  na Koubovce pro občany podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Koubovka čp.: 478, 571, 716, 774, 800, 860, 861,
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872,
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883,
894, 895, 896, 897, 898, 899, 1196 

Manželů Burdychových čp.:  209, 210, 219, 221,
239, 240, 245, 246, 252, 256, 274, 296, 297, 302, 303,
305, 318, 320, 325, 328, 330, 357, 362, 366, 367, 373,
448, 449, 471, 495, 672, 717, 724, 732, 740, 780, 858,
859, 890, 1057, 1058, 1156, 1225, 1227, 1230

Na Lukách čp.: 834, 1302, E 1053
Za Občinou čp.: 60, 61, 441, 748, 1148, 1149,

1150, 1241,1285
Žižkova čp.: 20, 1315
U Brodského: 1303, 1319, E123, E1238
V okrsku č. 6 Červený Kostelec je volební místnost

v Knihovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici pro ob-
čany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Českoskalická čp.: 18, 68, 131, 137, 146, 148, 149,
165, 364, 377, 418, 487, 646, 650, 658, 660, 661, 662,
663, 664, 665, 729, 737, 738, 769, 770, 771, 923, 948,
1141

Halašov: 264, 1179, 1181
Havlíčkova čp.: 188, 322, 375, 480, 591, 594, 598,

601, 639, 654, 655, 656,812, 983, 1164, 1175, 1232,
1294

Husova čp.: 115, 119, 285, 453, 488, 489, 490, 491,
492, 493, 494, 514, 561, 649, 659, 703, 709, 728, 766,
768,

Langrova čp.: 207, 529, 562, 563, 564, 565,
566,604, 657, 668, 669, 690, 691, 697, 702, 706, 722,
795, 813, 815, 1054, 1055, 1056, 1059, 1087

Na Skalce čp.: 16, 58, 70, 89, 91, 98, 103, 110, 117,
132, 191, 235, 255, 304, 321, 383, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 539, 600,
741, 750, 758, 835, 918, 919, 980, 1021, 1022, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078, 1198, 1204, 1220, 1222,
1223, 1231, 1246

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

Pazderna čp.: 10, 116, 155, 156, 168, 172, 337
Rybničná čp.: 269, 500, 567,568, 569, 685, 686,

689, 760, 794 
Sokolská čp.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 29, 71, 75, 81, 82, 104,
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108, 109, 138, 141, 151, 162, 171, 173, 177, 178, 190,
194, 203, 206, 208, 211, 215, 216, 222, 241, 254, 257,
262, 263, 267, 278, 280, 281, 288, 293, 294, 299, 317,
339, 368, 396, 440, 444, 456, 476, 498, 541, 559, 638,
692, 837, 1173, 1201, 1257, 1259, 1273

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

Červený Kostelec: E1234
V okrsku č. 7 Červený Kostelec je volební míst-

nost v Základní škole V.Hejny Červený Kostelec (pří-
stavba) pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu:

5. května čp.:13, 73, 105, 118, 279, 429, 431, 432,
433, 497, 503, 512, 513, 593, 602, 603, 653, 666, 726,
757, 765, 775, 777, 805, 829, 830, 831, 832, 902, 903,
943, 982, 998, 1043, 1044, 1045, 1046, 1090,
1170,1072, 1226, 1308

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

Chrby čp.: 106, 300, 435, 436, 437, 438, 455, 457,
459, 551, 674, 675, 693, 694, 811, 961, 996, 1180,
1182, 1214E, 1239E

Lipky čp.: 17, 112, 123, 378, 407, 460, 464, 465,
536, 538, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 651, 652,
676, 677, 678, 684, 695, 734, 751, 763, 799, 916, 941,
960, 962, 963, 964, 981, 1052, 1071, 1089, 1099, 1100,
1168, 1178, 1187, 1211, 1219, 1254, 1283, 1290, 1296,
E1233

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

Okružní  čp.: 8, 736, 968, 969, 970, 971, 972, 973,
974, 985, 986, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1247

Palackého čp.: 484, 585, 588, 595, 596, 597, 599,
627, 641, 642, 643, 644, 700, 710, 725, 735, 762, 767,
924, 1218, 1234, 1316

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

Tyršovo náměstí čp.: 671, 687, 701
Větrník čp.: 40, 88, 380, 393, 479, 556, 720, 727,

743, 752, 754, 761, 781, 782, 783, 792, 793, 798, 804,
806, 807, 808, 809, 826, 891, 965, 967, 978, 999, 1018,
1053, 1073, 1088, 1142, 1169, 1174, 1185, 1186,
1193,1215, 1237, 1292, 1295, 1304, 1307, 1318

Zítkova čp.: 705, 719, 759, 772, 773 
V okrsku č. 8 Červený Kostelec je volební míst-

nost v  požární zbrojnici SDH ul. Gen. Kratochvíla
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu:
17. listopadu čp.: 160, 220, 251, 272, 273, 298,

333, 334, 335, 336, 345, 348, 351, 358, 404, 405, 406,
414, 452, 461, 504, 505, 509, 510, 533, 542, 548, 640,
667, 714, 721, 764, 801, 814, 984, 1146, 1165,
1197,1270

Bř. Kafky čp.: 939, 940 
Budovatelská čp.: 944, 945, 946, 1060, 1147
Divadelní čp.: 370, 371, 399, 400, 401, 402, 416,

434, 466, 933, 934
Gen. Kratochvíla čp.: 1000, 1006, 1007, 1008,

1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017,1251 

Nová čp.: 947, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064
Pod Vodojemem čp.: 197, 715, 802, 810
V okrsku č. 9 Lhota je volební místnost v požární

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

Lhota čp.:  1, 2, 3, 23, 41, 43, 44, 46, 53, 58, 71,
79, 81, 86, 88, 89, 101, 103, 105, 109, 110, 115, 118,
122, 129, 147, 149, 150, 151, 155, 165, 169, 172, 174,
191, 193, 196, 203, 210, 220, 232, 242, 245, 250, 254,
255, 258, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 284, 288, 290,
291,307,333, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355,
362, 363, 365, 369, 375, 378, 381, 382, 383, 384, 390,
396, 403, 420, 427, 429, 432, 434 (průmyslový objekt)

5. května čp.: 40, 198, 200 
Devět křížů čp.: 98, 99, 100, 113, 114, 117,

123,132, 133, 134, 135, 142, 144, 146, 154, 171, 177,
181, 182, 187, 189, 195, 204, 206, 207, 209, 214, 222,
244, 246, 252, 256, 259, 287, 391, 394, 406, 409, 419,
422, 431, 433

Zemědělská čp.: 4, 5, 6, 7, 8, 54, 55, 57, 67, 95,
111, 112, 163, 178, 213, 257, 286, 321, 322, 368, 395,
400, 368, 395, 400, 405, 414, 417, 430

17. listopadu čp: 9, 10, 45, 47, 51, 62, 124, 153,
158, 166, 175, 176, 186, 197, 199, 234, 238, 283, 328,
329, 330, 331,339, 371

V okrsku č. 10 Lhota  je volební místnost v Zá-
kladní škole Lhota pro občany podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:

Lhota čp.: 16, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48,
49, 50, 52, 59, 60, 65, 66, 73, 74, 91, 94, 96, 97, 102,
106, 108, 120, 126, 127, 136, 139, 143, 148, 156, 157,
159, 179, 180,184, 188, 208, 211, 215, 219, 224, 225,
226, 228, 237, 240,243, 248, 249, 251, 274, 278, 281,
292, 293, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 314,
316, 317, 318, 319, 320, 327, 334, 340, 345, 351, 352,
356, 357, 361, 366, 374, 386, 388, 389, 393, 407,,410,
412, 413, 423, E1227

Bratří Čapků čp.: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21,
22, 24, 26, 28, 32, 56, 61, 64, 68, 69, 70, 72, 75, 76,
77, 78, 82, 83, 84, 87, 90, 92, 93, 125, 130, 131,138,
145, 161, 162, 183, 194, 201, 216, 217, 218, 221, 233,
235, 239, 253, 260, 265, 326, 358, 367, 397, 398, 402,
404, 435

Brodky: 421
Budovatelská čp.: 324, 335, 336, 337, 416
Lipky čp.: 119, 128, 205, 227,  236, 241, 247, 267,

344, 372, 380, 401, 426
Nová čp.: 332, 304
Školní  čp.: 39, 294, 295, 300, 301, 338, 364, 370, 387
Výsluní čp.: 35, 63, 80, 85, 104, 107, 223, 229,

230, 231, 285, 309, 310, 315, 323, 325, 373, 424, 425
5. května: 342, 353, 399
17. listopadu čp.: 36, 37, 116, 121, 137, 140, 152,

160, 164, 167, 168, 170, 173, 185, 190, 192, 202, 212,
311, 312, 313

V okrsku č. 11 Stolín je volební místnost v požární
zbrojnici SDH ve Stolíně pro občany podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Stolín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,

117, 118, 119, E1081,  E1168, E1228, E 1229
Mstětín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29
Olešnice čp.: 107, 115, 159, 161, 166, 171, 187,

221, 224, 257, 340, 358, 359
Náchodec: E1076,  E1080, E1081, E1134
V okrsku č. 12 Olešnice je volební místnost v Zá-

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

Olešnice čp.: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
131, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172,
173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 213, 216, 217,
220, 240, 241, 245, 246, 247, 255, 263, 264, 309, 321,
322, 323,324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360,
361, 362, E152, E1230

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na
žádost voliče okrsková volební komise vydá za chy-
bějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

4. Volby do zastupitelstva města: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu.

5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České repu-
bliky anebo cestovním průkazem.

6. Při volbách do Zastupitelstva města Červený
Kostelec a do Parlamentu České republiky je možné
hlasovat do přenosné volební schránky. Volič může po-
žádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto
uskuteční dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hod.

V případě konání II. kola voleb do Senátu obdrží
volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.

V Červeném Kostelci dne  12. 9. 2018
Ing.Rostislav Petrák, v.r., starosta
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Končí volební období i pro finanční, kontrolní a osadní výbory,
a také pro odborné komise 

Díky končícímu volebnímu období
můžeme bilancovat činnost výborů a ko-
misí, které pomáhaly zastupitelům a rad-
ním v jejich činnosti. 

Oproti minulému volebnímu období při-
byla jedna komise, a to komise architektury
a urbanismu. Také můžeme říci, že komise
byly početnější, což dalo větší možnost zá-
stupcům jednotlivých stran a odborníkům
vyjádřit se k dané problematice. Bohužel se
počty pravidelně docházejících členů ko-
misí v průběhu oněch čtyřech let značně
zmenšily, a tak se z např. 15-ti členných ko-
misí staly komise o pěti pravidelně dochá-
zejících členech. V každém případě komise
odváděly dobrou práci, a i když se někdy
názorově rozcházely s představami rady
města, měly své opodstatnění.

Kromě dvou výborů – finančního a kon-
trolního, které má povinnost zastupitelstvo
města ze zákona ustanovit, byly znovuzalo-
ženy tři osadní výbory, které při svých pra-

videlných jednáních minimálně dvakrát do
roka (při investičních akcích častěji), pro-
jednávaly problematiku místních částí Čer-
veného Kostelce. Jedná se o osadní výbor
v Olešnici, ve Stolíně a na Bohdašíně. 

Jednotlivé odborné komise se scházely
dle potřeby a požadavků občanů. Komise
majetková a výstavby většinou před zase-
dáním zastupitelstva města. Komise bytová,
dopravní, sociální při určitém počtu žádostí
od občanů nebo při uvolnění bytů, které
město nabízí k pronájmu. Komise pro tělo-
výchovu a sport, stejně tak i komise pro kul-
turu a spolkovou činnost měly také dost
práce. Například s podporou při výstavbě
zázemí pro tenisty, při shromažďování pod-
kladů pro výběr projektanta na úpravu ma-
lého sálu Divadla J. K. Tyla atd. Komise
architektury a urbanismu dávala připo-
mínky k jednotlivým investičním akcím
v našem městě. Školská komise se po dobu
čtyř let scházela pravidelně pětkrát do roka.

V měsíci září uskutečnila již své 19. setkání.
Poslední komisí je tzv. Sbor pro občanské
záležitosti, který ve spolupráci s matrikou
zajišťoval vítání občánků, gratulace našim
seniorům, předávání medailí Dr. Jánského.

Rád bych všem, kteří se prostřednictvím
členství ve výše zmiňovaných komisích
a výborech podíleli na úspěšném chodu
města, poděkoval za čas a energii, kterou
museli vynaložit. A popřál jim hodně zdraví
a úspěšný soukromý život.

Richard Bergmann

V tomto volebním období pracoval osadní výbor v tomto slo-
žení. Zastupitelé Ing. Eva Zajíčková, Josef Vondra, členové vý-
boru Josef Záliš, Lumír Smola, Jaroslav Falta a Miroslav
Klepáček.

Složení výboru je v podstatě totožné s minulým volebním ob-
dobím. Pouze Ing. Josefa Kulta vyměnil M. Klepáček.

Výbor se schází pravidelně po třech měsících. Kvůli výstavbě
kanalizace ve Stolíně se scházel po dva roky každý měsíc. 

V tomto volebním období předával informace a požadavky od
občanů směrem k zastupitelstvu a radě města a opačným směrem
informoval obyvatele o chystaných a probíhajících akcích v obci.

A nebylo toho málo, co se uskutečnilo. Největší zátěží života
v obci byla výstavba kanalizace.

Ne vše probíhalo dle  představ, ale výsledek je zdárný. Kromě
kanalizace byly vybudovány nové asfaltové povrchy ve větší části
obce a na vedlejších a méně vytížených cestách se položil obrus
nebo štěrk. Velice pěkně změnila tvář náves, která prošla celkovou
rekonstrukcí.

Mimo tyto veliké akce řešili členové osadního výboru požadavky
jednotlivých obyvatel na odstranění závad či jiných nepříjemností.

Nedílnou součástí práce osadního výboru byly návštěvy obyva-
tel k jejich významným výročím.

Na konci tohoto volebního období si myslím, že se za naši práci
nemusíme stydět. Samozřejmě práce osadního výboru jako tako-
vého nekončí. Nový osadní výbor bude mít před sebou stavbu
chodníku, opravu kapličky atd. 

Děkuji zastupitelům obce a všem členům osadního výboru za
jejich práci, za čas, který si ušetřili na úkor svých rodin ve prospěch
spoluobčanů a v případě, že budou ve své práci pokračovat dál,
přeji jim pevné zdraví, pevné nervy a neutuchající chuť pracovat
pro blaho obce.

Josef Záliš, předseda osadního výboru

Osadní výbor ve Stolíně Účast členů zastupitelstva na
jednáních ve volebním období
2014 – 2018 
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V červnovém čísle Červenokostelec-
kého zpravodaje byla zveřejněna anketa
mezi občany týkající se zájmu o pořízení
kompostéru na biologicky rozložitelné
odpady rostlinného původu. Informu-
jeme vás o výsledcích proběhlé ankety.

Těší nás veliký zájem o kompostéry.
Zájem o kompostér projevilo celkem 360
občanů Červeného Kostelce. 238 lidí má
zájem o kompostér 2000 l a 122 lidí o kom-
postér 1000 l. 

V návaznosti na proběhlou anketu ve
spolupráci se společností ENVIPARTNER,
s.r.o. byl zpracován projekt a žádost o dotaci
s názvem „Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných a textilních odpadů v Červe-
ném Kostelci“. Byl zpracován projekt na
pořízení 460 ks kompostérů - podle vý-
sledků ankety plus 50 ks od každého ob-
jemu. Součástí projektu je i pořízení
jednoho kontejneru na textil - tím je projekt
lépe bodově ohodnocen při vyhodnocování
projektu v rámci možností získání dotace.

Následně byla podána žádost o finanční
dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí Fondů Evropské unie. Celkové pro-
jektované náklady jsou více než 2 800 000
korun. Výše dotace činí 85 procent.  Je před-
poklad nižší skutečné ceny vyplývající z vý-
běrového řízení na dodavatele kompostérů
a kontejneru na textil. Zda získáme dotaci,
budeme zřejmě vědět do konce roku 2018.

Pokud dotace dopadne, během jara 2019
proběhne výběrové řízení na dodavatele
kompostérů, které by měly být k dispozici
vám občanům, kteří projevili zájem, ve dru-
hém pololetí příštího roku.

Štěpán Křeček

Výsledky ankety mezi občany – 
zájem o kompostéry

Během letošního roku došlo k ošetření
památného stromu buku lesního červe-
nolistého rostoucího v parku Smetanovy
sady v blízkosti sochy spisovatelky Bo-
ženy Němcové.

Ošetření dřeviny obsahovalo hlavně tyto
práce: zdravotní řez a obvodová redukce
koruny. Ošetření dřeviny bylo provedeno
s finanční podporou Ministerstva životního
prostředí ve výši 12 524,- Kč v rámci Pro-
gramu péče o krajinu v roce 2018.

Štěpán Křeček

Ošetření buku

PRAKTICKÉ INFORMACE

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje sběrný

dvůr odpadů pro odkládání a shromažďování
komunálních a dalších odpadů od svých ob-
čanů. Děkujeme, že jej využíváte.

Základní informace o sběrném dvoře odpadů
je možné zjistit na internetových stránkách města
nebo u obsluhy sběrného dvora.

Informujeme vás, že v rámci zkvalitňování
služeb ve sběrném dvoře odpadů byly zpraco-
vány nový havarijní plán a provozní řád sběrného
dvora odpadů. Pro vás, kteří svůj odpad odevzdá-
váte ve sběrném dvoře, je asi nejdůležitější, že
dochází k rozšíření druhů sbíraných odpadů.
Došlo k rozšíření sběru barevných kovů. Nově se
sbírají hliník, olovo, zinek, cín a železo a ocel.
Také došlo k rozšíření sbíraných druhů staveb-
ních odpadů. Nově se ve sběrném dvoře sbírají
beton, cihly a zemina a kamení. Stavební odpady,
mezi které mimo uvedené patří také stavební suť
(směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, střeš-
ních tašek a keramických výrobků), je možné
předat do sběrného dvora odpadů v celkovém
množství do 100 kg tohoto odpadu na jednu ne-
movitost nacházející se v Červeném Kostelci,
kde vzniká tento odpad, a jeden kalendářní rok.
Netýká se bytových domů.

Ve sběrném dvoře se nesbírá stavební polysty-
ren. Probíhá sběr polystyrenu jen od spotřebičů.

Ve sběrném dvoře se také nesbírá dřevo po-
cházející ze stavební činnosti (např. vzniklé při
likvidaci staré králíkárny, zahradní chatky nebo
kůlny). Nesbírají se ani staré pražce či palety.

Bližší informace se dozvíte přímo u obsluhy
dvora nebo na internetových stránkách města
Červený Kostelec www.cervenykostelec.cz.

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora  ne-
přinášeli nebo nepřiváželi odpad, který do sběr-
ného dvora nepatří. Seznam všech sbíraných
odpadů je zveřejněn na internetu. Ve sběrném
dvoře se nesbírají drátěné sklo a zrcadla.

Žádáme také, abyste do červených kontejnerů
rozmístěných po města určených ke sběru elek-
trozařízení nevkládali použité CD, DVD nosiče
a počítačové diskety, případně LP desky. Tento
odpad patří mezi plasty.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Čer-
vený Kostelec. Sběrný dvůr není určen podnika-
telům a právnickým osobám. Na vybudování
sběrného dvora odpadů byla poskytnuta podpora
z Operačního programu Životní prostředí Fondů
Evropské unie.

Při příchodu do sběrného dvora prosíme vy-

čkejte, než se vám začne věnovat obsluha. Je nutné
prokázat svou totožnost dokladem. 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.

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr odpadů
a třídíte odpad.

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na říjen 2018 

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

Kontakt
Adresa: Řehákova 1300, Č. K.
Provozovatel: Město Červený Kos-
telec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
tel. 731 042 973.
Rozšířená otevírací doba je
platná až do konce října 2018

Foto: archiv autora
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Pobožnosti v Červeném Kostelci
v říjnu

.Měsíc říjen je zasvěcený modlitbě rů-
žence.

Tuto modlitbu se budeme modlit ve
všední den půl hodiny před mší sv. (jako ob-
vykle) a každou říjnovou neděli (více me-
ditativním způsobem) od 18.00 hod. 

Zakončíme svátostným požehnáním.

15. 10. – OLEŠENSKÉ  POSVÍCENÍ
Mše sv. v 10.00 hod.

21. 10. – „Misijní neděle“
- po bohoslužbách se koná před kostelem

akce „misijní koláč“. Upečením nebo za-
koupením něčeho dobrého podpoříte křes-
ťanské misie.

28. 10. – připomínka a oslava výročí 
100 let od vzniku naší republiky

9.00 hod. mše sv. za požehnání pro naši
vlast a národ.

16.00 hod. – setkání u sochy Legionáře
– s ekumenickým duchovním slovem.

Možnost přijetí svátosti smíření před Du-
šičkami – v posledním říjnovém týdnu –
bude včas upřesněna.

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

ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

CÍRKVE

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

tacích strojích ve 2směnném 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

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

Operátor/ka gumárenské výroby – mzda 30 000 až 32 000 Kč.
Provozní elektrikář – mzda 35 000 až 40 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,

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

MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o. 
hledá do své provozovny v průmyslové zóně Stolín uchazeče na

tyto pozice:
Operátor/-ka výroby - obsluha extrudérů - příprava a obsluha

strojů na vyfukování fólie, plnění stroje materiálem, seřizování pa-
rametrů, kontrola, evidence a balení hotových produktů. Průměrná
mzda po zapracování 35 000 Kč.

Seřizovač/přípravář - zajištění plynulého chodu úseku = plá-
nování výroby, údržby a oprav; příprava, údržba a seřizování strojů
k výrobě. Praxe na obdobné pozici technického směru výhodou.
Po zapracování mzda až 40 000 Kč.

Elektromechanik - opravy, údržba a inovace strojů, zapojování
elektrických zařízení a rozvodů včetně žlabů, nastavování frekvenč-
ních měničů, výměna DC motorů za AC motory, výměna topných
těles a stykačů, případně automatizace Siemens S7 a správa infor-
mačního systému. Mzda 30.000-45.000 Kč + osobní ohodnocení.
Výhledově tato pozice nabízí možnost kariérního růstu a možnost
osobní realizace na rozmanitých projektech. 

Nabízíme práci v zázemí rodinné firmy s 20 letou tradicí, zají-
mavé platové ohodnocení, po zapracování platový růst, až 25 dní
dovolené, stravenky.

Životopisy můžete zasílat na prace@mgitaly.cz

Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec 
hledá správce tenisového areálu a klubovny.
Pracovní doba: od cca poloviny dubna do poloviny října. Pra-

covní doba dle dohody s výkonným výborem.
Náplň práce: 
Péče o zelené plochy v areálu. Péče o prostor kurtů (předešlé

zkušenosti nejsou podmínkou!). Péče o prostor klubovny a šaten
Požadavky:
Kladný vztah k pořádku. Spolehlivost. Trestní bezúhonnost.

Svědomitost v administrativě. Znalost tenisového prostředí není
podmínkou!

Nabízíme:
Uspokojivé platové podmínky. Práci v klidném a zdravém pro-

středí. Bezplatné členství v tenisovém oddílu. Rozumnou komuni-
kaci s vedením oddílu.

Kontakt: Mgr. Tomáš Kábrt (předseda oddílu), tel. 734 313 590,
e-mail: tenis@tjck.cz

Nabídka zaměstnání

Stomatologická služba

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

6. 10. a 7. 10. - MUDr. Jana Šťovíčková
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 423 748
13. 10. a 14. 10. - MUDr. Tereza Štrasová
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
20. 10 a 21. 10. - MUDr. Jana Vaňková
Sokolská 215, Červený Kostelec, 491 463 421
27. 10. a 28. 10. - MUDr. Alois Vejmola
s.r.o.
Palackého 20, Náchod, 491 424 524

Notářka
Úřední  dny konané notářkou 
JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci 
v 2. pololetí roku 2018:
19. října, 16. listopadu a 14. prosince.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin.
Tel. 491 423 256, 
e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz
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Muzejní depozitář

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Abychom dětem a jejich rodičům trochu zpříjemnili začátek
nového školního roku, připravili jsme pro ně ve spolupráci
s firmou Albi překvapení. Zbrusu nové Kvídovo dětské hřiště
na Koubovce. Slavnostní otevření proběhlo v pátek 7. září
a zúčastnilo se ho několik stovek dětí i dospělých.

Ve dvě hodiny zahájil pan starosta odpoledne plné zážitků,
během kterého se děti mohly vyřádit nejen na nových atrakcích.
Čekal je také pestrý doprovodný program, kterým je provázel Jirka
Hadaš, profesionální kouzelník a iluzionista. Atmosféru odpoledne
plného soutěží, tance, dárků a cukrové vaty báječně doplnilo slu-
nečné počasí, které nám opravdu přálo.

A proč Kvído?
Kvído je chytrá a vynalézavá chobotnice, která doprovází vzdělá-

vací hry, hádanky a kvízy od Albi. Také díky atrakcím na hřišti se děti
mohou dozvědět mnoho nového. Přijďte se o tom přesvědčit sami.

František Štolfa, ALBI Česká republika a.s.

Na Koubovce bylo otevřeno Kvídovo dětské hřiště

Motto: „Když dobře posloucháme, mů-
žeme se něco naučit. Když jen mluvíme, ří-
káme jen to, co už víme.“

Pomalu se chýlí ke konci „osmičkový“
rok. Podle numerologů sama osmička je
o spravedlnosti. Přiklání se vždy na jednu
stranu vah. Někdy je to v náš prospěch,
jindy je to velmi bolestné.

Příklad v náš neprospěch - 18. října
1968 /tedy před 50 lety/. Národní shromáž-
dění schválilo Smlouvu o podmínkách a do-
časném pobytu sovětských vojsk na území
Československa. Z 242 přítomných po-
slanců bylo pro 228, proti byli čtyři.
Smlouva v týž den vstoupila v platnost.

Příklad v náš prospěch - 28. října 1918
/před 100 lety/. Po letech marného úsilí
o rovnoprávnost v rámci habsburské mo-
narchie se Češi a Slováci po první světové
válce dočkali vlastního samostatného státu.

Bezprostředním impulsem ke vzniku Če-
skoslovenska bylo rozhodnutí Vídně jednat
o mírových podmínkách předložených
americkým prezidentem W. Wilsonem.
Svých 100 let bude Česko oslavovat doma
i v zahraničí v Českých centrech. V Praze
oslavy vzniku republiky vyvrcholí vojen-
skou přehlídkou 28. 10. 2018.

V našem městě z významnějších „os-
mičkových“ výročí je třeba připomenout le-
gionáře - francouzského legionáře Jana
Řeháka. /19. 12. 1896 - 25. 10. 1918/. Letos
vzpomínáme 100 let od úmrtí poručíka Jana
Řeháka. S rotou se zúčastnil bojů u VOU-
ZIERS ve Francii. 22. 10. 1918 byl těžce
zraněn - průstřel močového měchýře
a míchy. 25. 10. 2018 v nemocnici zemřel.
Posmrtně byl povýšen na nadporučíka a ve
francouzském rozkaze byl dáván za vzor
celé francouzské armádě. Byl mu udělen
válečný kříž. Diplom máme v depozitáři.
V Kostelci je nám blízký Josef Kajetán Tyl
/1808-1856/. Připomínáme si letos 210 let
od narození významného dramatika, redak-
tora Květů. Vlastním jménem se jmenoval
Josef František Till. Byl to všestranný před-

stavitel českého národního života 30.-50. let
19. století. V období „Bachova absolu-
tismu“ nesměl pobývat v Praze. Nejzná-
mější hra, kterou napsal, je Fidlovačka,
aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Ve hře je
i píseň „KDE DOMOV MŮJ“, text zhudeb-
nil František Škroup. Známe dobře.

Viktorka Židová /1792-1868/. Jedna
z výrazných postav románu Babička od Bo-
ženy Němcové. V Kostelci o ní dobře víme.
Zemřela před 150 lety - 17. 10. 1868. Man-
želská dcera Antonína Žida a Anny Židové,
Červená Hora čp. 4. Pochována je v Kostelci
na náhradním hřbitově - za domem Franti-
ška Vacka. Pochovával ji pan kaplan Josef
Němeček a na úmrtní list napsal: zemřela se-
šlostí věkem, zaopatření neschopná, blá-
znivá. Viktorce bylo 76 let a o 6 let přežila
spisovatelku Boženu Němcovou. Po-
známka: Babiččino údolí, Viktorčin splav.
Splav známe betonový, široký. V době ži-
vota Viktorky byl splav dřevěný, uprostřed
s průtokem vody. V roce 1948 velká voda
sebrala navážku, a tak se vystavěl betonový
splav. Jak ho známe dnes.

Vlastivědný spolek v Červeném Kos-
telci v současnosti pracuje převážně ve slo-
žení: předseda Roman Kejzlar, členové
Richard Švanda, Oldřich Nermuť, František
Tuček, Otto Hepnar. Dovolím si za své ko-
legy popřát hodně zdraví, kapky štěstí,
hodně pohody svým přátelům k narozeni-
nám v tomto období. Komu? Františku Dra-
hoňovskému - 93 let, Josefu Pinkavovi - 91
let, Anně Rusové - 90 let, a také Antonínu
Justovi z Trutnova - 97 let.

Přátelé, hezké zážitky a poučení, bavte
se historií.

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar
Prameny: Muzejní depozitář
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Dne 13. října 2018 uplyne pět smutných let,
kdy nás navždy opustil Jaroslav Lapuník. Kdo
jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Manželka Irena a děti s rodinami

Kdo nás opustil, neodchází navždy, zůstává
stále živý ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi.

Dne 15. října 2018 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil milovaný syn a bratr
Péťa Šilhavý.

Kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná taťka a bratr s rodinou

Vzpomínka Poděkování

Dne 18. října 2018 uplyne 10 smutných let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná man-
želka, sestra, maminka a babička paní Jaroslava
Zachovská.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, syn s rodinou a sestra s rodinou

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mým 80 narozeninám,
a také děkuji paní Formanové a panu Resslovi za milou návštěvu.

Květoslava Rückerová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci a dárky k mým 80.
narozeninám. Zároveň děkuji paní Škopové za milou návštěvu.

Anna Peterová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým 80. naro-
zeninám a krásné zavzpomínání paní Zachovské.

Božena Sádovská 

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci i dalším blahopřejícím za
přání a dárky k mému životnímu jubileu.

Vlasta Celbová

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za
účast a podíl na pohřbu mého tatínka Otty Středy,
zvláště pak PPS, hudebníkům MDO, faráři p. Ku-
bantovi a chóru, zástupcům ochotníků a SDH Sto-
lín, kteří jej doprovodili na jeho poslední cestě,
jakož i řečníkům, p. Kubinovi a Vondrovi. Děku-
jeme též za projevy soustrasti a květinové dary. 

Syn Jaromír s rodinou a ostatní příbuzní

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám na-
bídnout nahlédnutí do knihovny. Dovolte
mi, abych se ještě v tomto vydání zpra-
vodaje věnovala dětem, jejich vzdělávání
a výchově. 

Stále více vychází najevo, že děti nejvíce
ovlivňují rodiče a širší rodina v nejútlejším
věku. Čím harmoničtější je prostředí rodiny
a domov, tím je dítě lépe připraveno pro
život v dospělosti. O tom, Jak z dětí vycho-
vat šťastné dospělé, pojednává první z do-
poručených knih - bestseller  prof. Dr.
Geralda Hüthera a Cornelie Nitsch obsa-
huje 400 praktických tipů a her využívají-
cích nejnovější poznatky z výzkumu mozku
s cílem pomoci rodičům co nejlépe rozvi-
nout osobnostní kompetence jejich dětí.
Knihu vydalo nakladatelství Computer
Press. 

Druhá kniha je o Jiřině Prekopové, psy-
choložce, která před několika léty navštívila
Červený Kostelec a jejíž knihy jsou přelo-
ženy do 17 jazyků. Záslužná je její snaha
o obnovení láskyplných vztahů v rodinách
a teorie „pevného objetí“.  Letošní dotisk
knihy nazvaný Nese mě řeka lásky je roz-
hovorem J. Prekopové s novinářkou dr. In-
geborg Szőlősi a překladatelkou Ivanou
Krausovou, který odhalí mnohé ze života
známé psycholožky. 

Rodiče a děti - kniha prof. PhDr.
Zdeňka Matějčka, CSc. je nejen úvodem

do studia dětské psychologie, ale především
skvělý materiál pro rodiče. Stejně jako Ji-
řina Prekopová nezapomíná na to, že každý
chybuje, děti i rodiče, ale je cenným rád-
cem, s pomocí kterého je možné chybám se
vyhnout. 

Na závěr přidám ještě útlou knížku Ji-
řího Holuba, nazvanou Prostě na mě za-
pomněli, která vyšla v nakladatelství JaS
v roce 2015 a je určena spíše starším dětem.
Příběh, který se odehrává v Sudetech krátce
po skončení války, je natolik emotivní a vy-
povídající o lidech a o osudu dítěte – ško-
lačky Klárky, že zaujme i dospělé. 

Zveme vás 
do knihovny
Výstava DOMOV

Ve vstupním prostoru knihovny máte mož-
nost prohlédnout si velmi zajímavou výstavu
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Červený
Kostelec nazvanou prostě Domov. V první
části výstavy o rodině, citovém zázemí a me-
zilidských vztazích najdeme kresby předků
podle starých fotografií, tajemné kouty našich
domů i návrhy dětí na jejich vlastní pokoj. Na
tuto výstavu naváže v listopadu 2018 obsáh-
lejší expozice v městské výstavní síni.

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

v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12
do 17 hodin. V době všech školních prázd-
nin (i jednodenních) bude dětské oddělení
v úterý i v pátek otevřeno od 9 do 15 hod.

Klubáč v říjnu 2018
2. října - Klubáč s knihou: „Česká

zima. Sport v obrazech“ (R. Fučíková).
Do prvního říjnového Klubáče přijal po-

zvání pan Miroslav Trudič z Náchoda. Spo-
lečně s ním a jeho autorským filmem bych
chtěla děti seznámit s osobou všestranného
sportovce, trampa a po všech stránkách mi-
mořádného člověka Emericha Ratha
(1883-1962), který strávil své dětství i stáří
na Broumovsku.
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9. října - Klubáč s knihou: „Drak Na-
tlučnos“ (Lenka Rožnovská)

Ve čtvrtek 11. října 2018 navštíví koste-
lecké školáky u nás v knihovně paní spiso-
vatelka Lenka Rožnovská. V Klubáči si
proto představíme širokou škálu jejích kní-
žek určených převážně pro začínající čte-
náře. Velkou pozornost pak věnujeme
ježibabímu domečku na kuřích nožkách,
který vyseděl vejce. Co se dělo dál, si při-
jďte poslechnout do Klubáče.

16. října - Klubáč s knihou: „Dívka,
která chtěla zachránit knížky“ (Klaus
Hagerup)

Jestlipak víte, co se děje v knihovně
s knížkami, které si nikdo nepůjčuje? Ani
Anna to nevěděla. Ale když se to dozví, už
nemá na výběr. Musí knihy zachránit.
Nová, překrásně ilustrovaná knížka nor-
ského autora Klause Hagerupa je určena
pro čtenáře všech věkových skupin.

23. října - Klubáč s knihou: „Hustej
internet“ (Lenka Eckertová)

Tato kniha už dávno není novinkou.
Vyšla v roce 2014. Na své aktuálnosti však
stále nabývá. Radí dětem, jak se chovat
v prostředí internetu. Nabádá je, aby si
chránily své osobní údaje a byly ostražité.
Rodiče si někdy myslí, že se dítěti doma ne-
může nic zlého přihodit. Jenže procházka
internetem skrývá stejná rizika jako toulání
nočními ulicemi.

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

A nezapomeňte, že i A. Einstein byl pře-
svědčen, že důležitější než vědění je fantazie!

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

zahájí v říjnu pravidelná vědomostní klání
pro všechny, kdo jsou hraví a chtějí se zábav-
nou formou poučit. V říjnu se hráči sejdou
ve čtvrtek 11. a 25. října. Některé vědo-

mostní hry od firmy ALBI je možno hrát
v knihovně, a to v rámci půjčovní doby od-
dělení pro mládež, případně je možno zapůj-
čit si je domů pro rodinná vědomostní klání.

Klub Pohoda
Každé pondělí od 16 do 18 hodin – probíhá

již 11. 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.)

1. října - Kde se zastavil čas - Zakar-
patí a Srbský Banát – první dva díly ze
série cestopisných filmů pana Z. Nývlta.

8. října – Kouzelná babička Helena
z Hronova – inspirace pro Čapky – vzpo-
mínkový program připravil a uvede Mgr.
Hasan Zahirovič, PhD., který je v současné
době uznávaným znalcem života a díla
bratří Čapků. 

15. října – Příběh ze Lhotek – 50. léta.
Na dětství a dospívání v kontextu bouřli-
vých společenských událostí Náchodska
bude vzpomínat pan Josef Vít.

22. října – Povídání v Pohodě – nefor-
mální klubové odpoledne.

29. října – Národ v čase – setkání s paní
Mgr. Šimonou Šimonovou věnované his-
torii českých zemí a Slovenska, okolnostem
vzniku Československé republiky i spole-
čenským poměrům a proměnám doby.

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

hudby nenahradí žádná slova.“

Relaxace metodou celostní 
muzikoterapie dr. L. Holzera

na nástroje s přirozeným laděním hraje
a zpívá Marie Radvanová.

Multifunkční centrum v Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Pátek 19. října 2018, od 18 do 20.00
hodin - vstupné 200,- Kč

Na relaxaci je nutno se přihlásit: tel. 737
536 555, mail: pisen.srdce@seznam.cz

Relaxace probíhá vleže. Pro vaše po-
hodlí při relaxaci si vezměte karimatku,
deku, nebo spací pytel a polštářek.

Relaxace za zvuku tibetských mís s paní
Irenou Podlipnou

Přijďte vyladit své tělo a mysl v jeden
harmonický celek a objevte léčivou sílu zpí-
vajících tibetských mís a dalších muzikote-
rapeutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 11. října 2018 od 18.00 do

19.00 hodin - vstupné: 90,- Kč
Na relaxaci je se přihlaste:
Irena Podlipná - tel. č. 720 244 041,

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

deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy,

probíhají v multifunkčním centru Kni-
hovny Břetislava Kafky každé úterý, a to od
17.00 hod. pro začátečníky a od 18.30 pro
pokročilé.  Kurzovné je 970,- Kč za 10
lekcí, jednotlivá lekce pouze po domluvě
120,- Kč. Bližší informace a rezervace míst
na telefonu: 605 988 539, mail: ilona-
krun@post.cz nebo na www.pohlazenina-
vysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba

v úterý 2. října 2018 od 9 do 10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek 
Břetislava Kafky:

„Výchova, která je založena na zásadě
uspokojování fyziologických potřeb (výživa)
a hmotného zajištění (oblékání atd. je
scestná a svrchovaně škodlivá. Je notoricky
známo, že v životě člověka přijdou chvíle, kdy
uvedené pozemské hmotné hodnoty nejsou
rozhodující. Bez opory duchovní a rozumové
výchovy hmotné hodnoty spíše škodí.“

Kultura rozumu a vůle str. 163

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 a Olešnici nabízejí
služby čtenářům v místě jejich bydliště.  Za-
jistí vám knihy z fondu červenokostelecké
knihovny i knihy formou meziknihovní vý-
půjční služby jak pro studenty, tak pro do-
spělé čtenáře. K dispozici je i půjčování
časopisů. Stejně tak se můžete obrátit i na
obecní knihovny spadající pod středisko
Červený Kostelec v Zábrodí, Horní Rade-
chové, Slatině nad Úpou, Žernově, Červené
Hoře a Horních Rybnících. I tam se na vás
naše knihovnice a knihovníci těší. Více in-
formací na www.knihovnack.cz. Pobočka
ve Stolíně ukončila svoji činnost. 

Příjemné podzimní dny vám z Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec přeje

Marcela Fraňková 

Foto: archiv autora
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NÁZORY OBČANŮ

Policie by měla některé bezohledné „pejskaře“ začít trestat
V úterý 4. 9. jsem opět vyjel na pravidel-

nou cyklistickou projížďku. V lesoparku
Občina jsem se po několikáté setkal s bez-
ohlednými majiteli psů, kteří nerespektují
městskou vyhlášku a své psy nechávají po
frekventované stezce volně pobíhat.

První případ jsem zaregistroval při
vjezdu z Pazderny, kdy proti mně běželi dva
psi jedné matky s kočárkem, druhý pes mně
zkřížil cestu ve stoupání ke Krčmaříku
a majstrštyk jsem zažil na výjezdu z Ob-
činy, kdy přes celou pěšinu pobíhali čtyři
psi dvou matek s kočárky, z nichž dva bě-
želi volně po cestě. Po upozornění, že po-
rušují platnou vyhlášku, se mně dostalo
odpovědi, že své psy zvládají.

Je zvláštní, že v případech, kdy nikoho
svým počínáním  neohrožuji, například za-
parkováním bez umístění parkovacího ko-
touče nebo nepřipoutáním se, policie
nezaváhá a odmění mě buď pokutou, nebo
ještě častěji připsáním trestných bodů do re-
gistru a ještě tučnější pokutou v řádech tisíců.

To pejskařům je hej. Dostanou maxi-
málně napomenutí, ale spíš si jejich bez-
ohlednosti nikdo nevšimne. Přitom pes,
který vběhne cyklistovi pod kolo, může
způsobit i cyklistovu smrt! Podotýkám, že
není cyklistovou povinností před každým
psem zastavit a uctivě se mu vyhnout a ne
každý nutně musí psa a jeho exkrementy
milovat. Já miluji slony a chtěl bych vidět

reakce maminek se psy, kdyby slon, na kte-
rém bych Občinou projížděl, strčil do ko-
čárku chobot a jejich miminko si „očuchal.“ 

Chápu, že v době reklam, kde při propa-
gaci dámských vložek nebo osobního auta se
na vás šklebí psí tlama, je těžké si psa nepoří-
dit. Chápu i sílu psích množíren nebo nadná-
rodních koncernů vyrábějících psí žrádlo. Ale
nechápu, proč lidé, kteří si vystačí sami se
sebou nebo se svým partnerem, musí být bez-
trestně ohrožováni volně pobíhajícími psy.

Z tohoto důvodu budu městem projíždět
zásadně s kamerou a bezohledné jednání
některých pejskařů budu monitorovat a zá-
znamy předávat městské policii.                                                                                            

Milan Hruška

SPOLKY A ORGANIZACE

Klub turistů Červený Kostelec
V rámci mikroprojektu města Červený Kostelec ,,Přátelství

bez hranic“, který si klade za cíl zvýšit intenzitu a rozšířit spolu-
práci spolků a občanů partnerských měst v různých oblastech,
přijelo na čtyři dny padesát polských turistů.

Ve čtvrtek 16. srpna byla po příjezdu a ubytování na programu
pěkná vycházka kolem kosteleckých rybníků. 

V pátek jsme hned po snídani vyjeli směr Olivětín, kde jsme si
prohlédli provoz pivovaru Opat a pivovarské muzeum s odborným
výkladem v polštině. Následoval krátký přesun do Broumova, aby-
chom si prohlédli nejstarší dřevěný kostel, nádvoří a klášterní za-
hrady. Po procházce broumovským náměstím jsme odjeli na stolovou
horu Ostaš. Za krásného počasí jsme polské přátele provedli skalním
bludištěm, kolem Zrádce na Krtičkovu a Frýdlantskou vyhlídku
a vrchol Ostaše. Cestou zpět jsme se zastavili v Hronově v novém
parku u pramene Hronovky a Regnerky. Prohlédli jsme si sochu
A. Jiráska, jeho rodný domek a vrátili jsme se do kempu na Broďáku.
Večer jsme pak společně prožili v družné zábavě s country kapelou. 

Sobota začala návštěvou mše svaté v přírodním festivalovém
areálu, po ní proběhlo setkání se starostou a místostarostou města.
Následovala procházka městem, při které jsme si prohlédli hrob Vik-
torky, domek Boženy Němcové a další zajímavosti našeho města. Po
obědě nás navštívila na Broďáku skupina italských praporečníků
a předvedli nám své umění na pláži rybníka. Zbytek dne byl věnován
MFF s večerním galapředstavením. 

V neděli jsme se v deset hodin podívali na festivalový průvod.
Celé čtyřdenní setkání jsme zakončili ve Velkém Poříčí v prostoru
kamenné sestavy velkých megalitů a následným výstupem na roz-
hlednu Signál. Pak již jen poslední stisky rukou a popřání šťastné
cesty k cestě domů.

Od minulé uzávěrky zpravodaje, mimo pravidelné vycházky
nejbližším okolím města, stojí za pozornost tři opravdu vyda-
řené akce.

Skupina našich členů pod vedením Jirky Sejkory prožila krásný
týden putováním po Krkonoších. Ubytovali se na chatě Turbína,
odkud podnikali vycházky do všech světových stran. 

V pondělí zahájili vycházkou okolo Černé hory, v úterý pak ná-
sledoval náročný pochod z Karpacze do Pece. Středeční vycházka
ze Špindlerova Mlýna údolím Bílého Labe na obtížnosti i kilome-
trech ještě přidala. Po dvou náročných dnech proběhl ve čtvrtek
výlet do Modrého dolu a celý pobyt byl zakončen páteční uklidňu-
jící procházkou okolo Pece pod Sněžkou. Během pěti dnů tak naše
skupina ušla za krásného počasí 91 km. 

Druhá akce, která byla zařazena do mikroprojektu města Čer-
vený Kostelec Přátelství bez hranic, proběhla v neděli 9. září. Vý-
jezd padesáti turistů do partnerských Zabkowic na
česko-polsko-německé setkání. Po příjezdu a přivítání v Zabkowi-
cích jsme všichni společně vyrazili na třináctikilometrový úsek
cesty do Potworowa, kde byla příjemná zastávka s bohatým občer-
stvením. Poslední část trasy do Barda již došli všichni bez pro-
blémů. Závěr setkání proběhl v bardské poutní bazilice pěveckým
koncertem.Třetí akce, která stojí za zmínku, proběhla 13. září do
Úpice na prohlídku Dřevěnky. Jeden z nejstarších a největších če-
ských dřevěných domů, jehož historie je datována od roku 1559,
máme prakticky jak se říká za humny a jeho prohlídka spojená
s příjemnou procházkou stojí opravdu za to. 

Na závěr jen malá poznámka. Klub turistů Červený Kostelec je
otevřený pro všechny spoluobčany nejen našeho města. 

Otto Ressl

Foto: archiv autora
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Připomínáme si 100 let 
od vzniku republiky...

V říjnu letošního roku vyvrcholí
oslavy 100 let od vzniku republiky. Jsme
rádi, že jsme jako vlastivědný spolek
mohli přispět k těmto oslavám několika
besedami a připravenou expozicí k “os-
mičkovým” výročím, která byla celou se-
zonu v Domku Boženy Němcové volně
přístupná všem návštěvníkům. 

Oslava 100 let od vzniku naší samostatné
republiky však rozhodně zastiňuje všechna
jednotlivá “osmičková” výročí. Uvědomme
si, že takto významné výročí se rozhodně
neopakuje každý den. Je to opravdu něco
výjimečného a bude jen dobré se na chvilku
zastavit a připomenout si tento významný
okamžik v dějinách našeho národa. Připo-
menout si hodnoty, které naše předky vedly
k jejich snaze o vybudování samostatného
státu, který se hrdě hlásil k demokratickým
principům a který, jak ukázala i první léta
jeho existence, dokázal i celé Evropě při-
nést celou řadu pozitivních impulsů k bu-
doucímu vývoji. 

Pokračujeme v pásmu besed….
Od začátku letošního roku pro vás při-

pravujeme pravidelně každý měsíc besedy
v multifunkčním centu v Knihovně Břeti-
slava Kafky v Červeném Kostelci. Nejinak
tomu je i na podzim tohoto roku. Říjen bude

jednoznačně patřit oslavám 100 let vzniku
samostatné republiky. Ostatně napovídá
o tom i samotný název besedy: “Jak vznikla
republika - Červený Kostelec a jeho okolí
v říjnu 1918”.

Besedy připravujeme ve spolupráci s Bc.
Richardem Švandou, historikem, správcem
pevnosti Dobrošov v Náchodě a autorem
řady historických a odborných publikací
a článků z našeho regionu. Besedy budou
začínat nově vždy od 17.00 hodin.

Do konce roku nám tedy zbývají 2 be-
sedy s následujícími termíny:

● 25. 10. 2018 Jak vznikla republika -
Červený Kostelec a okolí v říjnu 1918 

● 22. 11. 2018 Kratochvilné příběhy
ze života obyvatel Kostelce.

Sháníme materiály na další připravované
akce - pomozte nám !

V roce 2019 si chceme připomenout ně-
kolik významných výročí. Zde je jejich ne-
úplný stručný výčet:

● Jednou z významných událostí je rok
1899 a pořádání VELKÉ KRAJINSKÉ
VÝSTAVY v ČERVENÉM KOSTELCI.
Chtěli bychom si připomenout 120 let od
pořádání této velké akce, která svým rozsa-
hem přesahovala samotné území města.

● V příštím roce si také připomeneme
140 let od narození JOSEFA DOLEŽALA,
zakladatele místních grafických závodů.

● Připomeneme si také 110 let od naro-
zení a 40 let od úmrtí známého červenokos-
teleckého malíře, grafika, krajináře,
portrétisty, karikaturisty, publicisty a účast-
níka zahraničního odboje JINDŘICHA
KŘEČKA - JITUŠE.

A proto sháníme pro doplnění případné
materiály (fotografie, dopisy, dokumentaci)
k těmto osobám či událostem. Budeme ve-
lice rádi, pokud byste nám pomohli při pří-
pravě těchto oslav a poskytli nám tyto
materiály do muzejního depozitáře, případně
nám umožnili jejich zapůjčení či okopíro-
vání. V případě zájmu kontaktujte Ing. Ro-
mana Kejzlara - tel, 724 088 587, případně
se můžeme setkat přímo v cestovním infor-
mačním centru. Předem děkujeme.
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. Muzejní depo-
zitář máme otevřen pro veřejnost každou
sobotu od 9 do 11 hodin, případně po do-
mluvě. Informace také naleznete na webo-
vých 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

Jak vznikla republika – Červený Kostelec a okolí v říjnu 1918

Beseda 25. 10. 2018, Knihovna Břeti-
slava Kafky v Sokolské ulici v Červeném
Kostelci, multifunkční centrum (pod-
kroví s výtahem), od 17.00 hodin.

V letošním roce 2018 si připomínáme
celou řadu významných výročí let končí-

cích osmičkou v letopočtu. Nicméně jedno
z výročích je nejvýznamnější a pro nás nej-
hodnotnější. Je jím rozhodně oslava 100 let
od vzniku naší samostatné ČESKOSLO-
VENSKÉ REPUBLIKY.

Připomeňme si tedy říjen roku 1918

v Červeném Kostelci a jeho blízkém okolí.
Popovídejme si o celkové společensko-poli-
tické situaci této doby a připomeňme si hod-
noty, na které byli naši předkové tak hrdí.

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc.
Richard Švanda, historik, správce pevnosti
Dobrošov, autor mnoha odborných knih,
populárně naučných publikací a článků.

Vstupné na akci je dobrovolné. Beseda
je součástí cyklu besed, které pro vás při-
pravuje Vlastivědný spolek v Červeném
Kostelci. Další beseda je plánována na 22.
11. 2018 (Kratochvilné příběhy ze života
obyvatel Červeného Kostelce).

Více informací naleznete na našich
stránkách:(www.vlastivednyspolek.cerve-
nokostelecko.cz)

Včelaři
Včelstvo v říjnu si již vytvořilo zimní

bydlení. V chladných dnech a nocích se se-
mkne do chomáče. Při oteplení vyletují včely
za nyní již omezenými zdroji pylu a nektaru.
Z plodových plástů se líhnou  poslední včely.
V  nastávajícím bezplodovém období bude

včelstvo spotřebovávat mednou zásobu.
Včelařova moudrost: Krystalizace medu

je přirozená vlastnost medu. Med si ucho-
vává všechny svoje vlastnosti a cenné látky.
Rozehřívat opatrně. Ve vodní lázni do 45°C.

Vzdělávací beseda v říjnu se uskuteční

v neděli 7. října 2018 od 9.00 hod.   tradičně
v restauraci Divadlo.  Přednáší Ing. Jozef
Salaj z Chlumce n/Cidlinou na téma  včelí
produkty, apiterapie. Zveme širokou veřej-
nost a všechny včelaře z okolí.

Otto Hepnar
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Oblastní charita Červený Kostelec

Zahrádkáři Č. Kostelec

Hospic

Hospic Anežky České zakoupil nový sanitní vůz

S velkou radostí oznamujeme, že v září letošního roku došlo
k dodání nového sanitního vozu pro Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci. Původní sanita sloužila pacientům od za-
ložení hospice bezmála celých 24 let, a přestože byla průběžně

modernizována, už nebyla ve vyhovujícím stavu. Možnost pře-
vážet pacienty vlastním vozem je přitom pro naplnění poslání
hospicové péče velmi důležitá.

Na pořízení nové sanity byl proto určen výtěžek z několika be-
nefičních akcí pořádaných Oblastní charitou Červený Kostelec
a dalšími organizacemi. Nespočet dárců díky příspěvkům či účastí
na akcích konaných během roku 2017, jako byl kupříkladu charitní
ples, benefiční koncerty, prodejní výstava Šikovné ruce pro hospic
či sportovní akce „Běh pro hospic“, pomohl realizovat tento účel.
Na nákup sanity byly využity také výtěžky prodejních charitativ-
ních bazarů konaných v Náchodě a v Hronově.

Všem dárcům a podporovatelům Hospice Anežky České – za
všechny jmenujme alespoň organizátory dobročinných bazarů Cír-
kev bratrskou v Náchodě a Modré srdce o.s. z Hronova - srdečně
děkujeme a pracovníkům hospice přejeme, ať vůz věrně slouží jim
i pacientům.

Martin Fišer

Oblastní charita v Č. Kostelci bude rekonstruovat Kafkovu vilu
Oblastní charitě Červený Kostelec se

podařilo získat dotaci z Integrovaného
operačního programu na projekt
č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002311
s názvem Vybudování denního staci-
onáře a rozšíření pečovatelské služby
a tísňové péče v Červeném Kostelci.

Jedná se o projekt spolufinancovaný Ev-
ropskou unií, který v Kafkově vile umožní
kromě jiného zřídit službu denní stacionář.
Tato služba bude určena pro seniory a ne-
mocné, jejichž blízcí se o ně nemohou ne-
přetržitě starat, ale nechtějí je natrvalo
umístit do domova důchodců nebo jiných
zařízení. Myšlenkou denního stacionáře je
ulehčit péči a přitom zachovat vzájemná ro-
dinná pouta. Díky projektu nabídne Kaf-
kova vila další službu, která dosud
v Červeném Kostelci v této podobě chyběla.

Poskytnutá finanční podpora dovolila
oblastní charitě nejen zakoupit Kafkovu
vilu, ale z velké části zajistí také její celko-
vou rekonstrukci. Kromě smysluplného vy-
užití jinak chátrajícího objektu tak projekt
navíc pomůže uchovat významnou místní
architektonickou památku.

Celkové předpokládané výdaje projektu
budou 16 435 005,37 Kč, z toho podpora
z EU (EFRR) bude činit 85 %, dalších 10 %
poskytne státní rozpočet ČR a 5 % připadne
na spolufinancování z rozpočtu Oblastní
charity. Předpokládaný termín vybudování
stacionáře je do 30. 6. 2020.

Martin Fišer

Regionální zahrádkářská výstava v Teplicích nad Metují 
Ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2018 probíhala

okresní výstava Základních organizací
Českého zahrádkářského svazu. 

Na výstavě byly expozice zahrádkářských
organizací okresu Náchod, specializovaných
organizací citrusářů, kaktusářů, bonsají, kvě-
tinářů, organizací myslivců, včelařů a rybářů.
V přilehlých parcích pak probíhal  prodej za-
hrádkářských potřeb a rostlin.

Na této výstavě úspěšně reprezentovali Č.
Kostelec místní zahrádkáři ze ZO ČZS.

Musím vyzvednout práci zahrádkářů, kteří se
podíleli na dodání výpěstků, obstarání květin
a přípravě ostatního materiálu pro výstavu.

Díky umu a aranžérské práci př. Dany
Mědílkové a její dcery Jany Frýbové naše
expozice již mnoho let vyniká před ostat-
ními a dává výstavě úroveň. Především
těmto našim členkám chci touto cestou po-
děkovat za odvedenou práci, která úspěšně
reprezentovala Červený Kostelec.

Jiří Kocián, předseda ZO ČZS

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
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Pečovatelský dům U Jakuba

Jaké zážitky získali naši senioři?
Slunečné počasí vylákalo naše seniory

do přírody, aby načerpali nejen sluníčko,
ale prožili i neopakovatelné chvíle.

Další z řady výletů pro klienty pečova-
telské služby nás zavedl do Harrachova na
exkurzi do skláren, kde senioři získali
spoustu vědomostí o foukání skla, dokonce
někteří si mohli tuto profesi i vyzkoušet.
Byl to pro všechny nevšední zážitek. Tyto
sklárny jsou nejstarší v Čechách a jsou
známy tradiční ruční výrobou luxusního ná-
pojového skla a lustrů. V místní prodejně
bylo možné zakoupit některé sklářské vý-
robky či zhlédnout umělecké výtvory
v muzeu skla. Než jsme nastoupili do ob-
jednaného vláčku, posilnili jsme se ve
zdejší restauraci. Projížďka vyhlídkovým

vláčkem po Harrachově až k Mumlav-
skému vodopádu, který je 10 m vysoký
a stejně široký a patří k nejmohutnějším
v Čechách, byla úžasná. Naše oko potěšila
zajímavá vyhlídka od skokanských můstků
na celé město i jeho okolí. Někteří šťastlivci

nalezli v lese i houby, a tak si doma uvařili
houbovou polévku. Spokojeni a trochu una-
veni jsme se vraceli domů s dobrým poci-
tem, že některým výletníkům se vyplnil
jejich sen, a to podívat se na hory a vidět je
z ptačí perspektivy.

Neméně zajímavou akcí byl i táborák se
spoustou písniček, vyprávění a veselé ná-
lady. Nesmím zapomenout ani na přednáš-
ku nutriční poradkyně Bc. Holé, která si pro
seniory pečovatelského domu U Jakuba při-
pravila i ochutnávku jídel, například z An-
glie, Ameriky nebo Francie. Věříme, že
pěkné letošní počasí ještě vydrží a my bu-
deme moci podniknout ještě nějaký výlet.
Tak zase příště.

Bc. Lenka Vlčková a kolektiv

ČK důchodci
4. a 5. října 2018 opakované zájezdy na Rychnovsko (automo-

bilka Kvasiny, výstava Častolovice, zámek Doudleby, muzeum
Vamberk a Skuhrov).

9. října 2018 opakovaný zájezd na Benešovsko (zámek Jem-

niště, Čapí hnízdo a Vodní dům Hulice).
18. října 2018 tajný výlet (odpolední výlet s exkurzemi zakon-

čený hudbou a tancem) - úhrada 2. října od 9 hod. v klubu U Ja-
kuba

ŠKOLY

SŠ průmyslová, textilní a polygrafická
Oděvní škola z Červeného Kostelce zí-

skala od 1. července 2018 nový název
Centrum textilních technologií a oděvní
tvorby. Studentky pokračují dále ve stu-
diu na oděvním oboru. 

Proto jsme navázali na tradici a prezen-
tovali jsme svoji oděvní tvorbu na náchod-
ských Kuronských slavnostech v sobotu 8.
září 2018. V odpoledním čase jsme před-
vedli osm módních kolekcí v doprovodném
programu na nádvoří zámku. Přehlídka byla
oceněna velkým potleskem. V příštím roce
se zase na zámek v Náchodě velmi rádi vrá-
tíme.

Mgr. Petr Luksch

Nabídka obědů 
pro veřejnost

Nabízíme prodej obědů ve školní jí-
delně – Domov mládeže, Lhota u Čer-

veného Kostelce (u nádraží).
Oběd lze konzumovat v jídelně, nebo si

ho odnést v jídlonosičích.
Výdej obědů je od 11.30 do 12.30 hod.

Cena oběda je 55 korun.
Objednávky se přijímají na tel. 
491 614 255 nebo 736 245 050

www.ssck.cz

ZŠ Olešnice
Říjen v Základní škole v Olešnici

Měsíc říjen se v naší škole ponese ve znamení mnoha pod-
zimních akcí.

Naplno se spustí činnost zájmových a vzdělávacích kroužků.
Žáci mohou navštěvovat kroužek hry na zobcovou flétnu, kreativní
kroužek Šikovné ruce, sportovní kroužek a doučovací kroužek,
který připravuje zájemce na zkoušky na osmiletá gymnázia. 

Hned na začátku října půjdeme do městské knihovny v Č. Kostelci
na besedu. Vypravíme se do Č. Skalice na pořad o dýních. Jako každý
rok se zúčastníme průvodu při olešenském posvícení. Školu si vy-
zdobíme ve stylu Halloweenu i se strašidelnými maskami.

Vendula Ságnerová

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy

Foto: archiv autora
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MŠ Studánka

ŠKOLY

Skřítek Studánek se představuje
Mateřská školka Studánka zahájila nový školní rok se skřítkem

Studánkem a jeho pohádkou. Aby se děti dokázaly vžít do daného
tématu, rodiče jim společně s učiteli přichystali podnětné prostředí
ve třídě. Rodič je u nás vnímán jako vítaný partner. Maminky vy-
robily loutky do divadélka v herně.  Využily své fantazie a kreati-
vity, které nejprve předcházel drobný ostych, ale nakonec  vznikli
skřítkové všeho druhu a provedení, např. Turbo skřítek, skřítek Les-
níček. Skřítek provede nové děti adaptačním obdobím a bude je
vést k samostatnosti, tvořivosti a schopnosti řešit problémy a před-
školáky bude podporovat v připravenosti na školní docházku. Ce-
lostní přístup bude zajištěn prvky programu Začít spolu společně
s pedagogikou Franze Ketta.

Bc. Petra Nývltová

ZŠ Horní Kostelec
1. třída v Horním Kostelci

Se začátkem nového školního roku jsme přivítali do 1.třídy
v Horním Kostelci 20 nových žáčků – i novou paní učitelku
Kristýnu Janušovou. Všechny naše prvňáčky čeká poznávání
školy z druhé strany a spousta nových vědomostí. 

Přejeme jim nejen příjemné a bezstarostné vkročení do nového
školního roku, ale zároveň aby nadcházející dny, týdny a měsíce,
během kterých budou plnit své školní povinnosti, byly naplněny
pohodou, úspěchy a radostí z odvedené práce. 

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Základní umělecká škola Červený Kostelec 

Letní soustředění sborů Červánek a Musica harmonica
Na počátku září proběhlo společné hudební soustředění dět-

ského pěveckého sboru Červánek a akordeonového orchestru
Musica harmonica pořádané manžely Kubečkovými. Oba sou-
bory strávily týden v italském lázeňském letovisku San Bene-
detto del Tronto. 

Velmi tímto oceňujeme výběr a organizační zajištění zájezdu pro-
střednictvím IC manželů Kejzlarových. V místě pobytu jsme se se-
tkali s mimořádným  pochopením a vstřícností ubytovatelů vůči
našim požadavkům na zajištění potřebného zázemí na  hudební zkou-
šky. Čas strávený v letovisku jsme každodenně dělili mezi nácvik
nového repertoáru obou souborů, plnění školních povinností mlad-
ších dětí zajištěný paní učitelkou Grohmannovou, odpočinek u moře
a zábavu v podobě her nebo večerního programu většinou připravo-
vanou staršími dětmi. V závěru pobytu měly děti možnost vyzkoušet
si nově nacvičený repertoár před italským publikem formou dvou
vystoupení v letovisku. Nesmírně nás dojalo, že na závěrečný koncert

naši ubytovatelé sami připravili a rozvěsili plakáty zvoucí diváky na
vystoupení. Soustředění obou souborů bylo šťastnou volbou nejenom
díky tomu, že poskytlo více času na nácvik nových skladeb, ale byl
zde i prostor ke vzniku nových přátelství. 

Během společně tráveného času se lépe poznali členové obou hu-
debních uskupení, ale i starší členové souboru poznali a přijali mezi
sebe mladší nově příchozí zpěváky, kteří k nim vzhlíželi jako ke
svým vzorům, a to je do budoucna motivuje k tomu, aby chtěli být
stejně tak šikovní jako jejich starší kamarádi. 

V týdnu stráveném Itálii se odvedl velký kus práce v nácviku na
chystané koncerty, z nichž první se uskuteční již 28. 10., k příležitosti
stého výročí založení samostatného československého státu. Děti po
návratu domů usednou do školních lavic se spoustou nových zážitků
a zkušeností.

Soustředění se uskutečnilo za finanční podpory města Červený
Kostelec a Královéhradeckého kraje.

Za spolek DPS Červánek a Jitřenka Bohumila Bejrová 

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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Tak už nám to opět začalo. Po týden-
ních přípravách se rozdrnčel zvonek, ote-
vřely dveře a za tradičních zvuků známých
písní v podání pana Kubečka jsme od-
startovali nový školní rok.

Někteří se vraceli na místo činu s větším
nadšením, někteří s menším. Ale nejvíce se
určitě těšili nově příchozí prvňáčci. To na-
pětí z nových věcí a těšení se na nové uči-
telky by se dalo krájet. V 1. A přivítala
nejmenší děti vracející se M. Svěcená, v 1.
B vítala děti paní učitelka I. Nováková.
Všichni svůj první den zvládli a už se jistě
těší, co nového se naučí. 

Každoročně na začátku září žáci čtvrtých
tříd vyrážejí na dopravní hřiště do Náchoda,
aby se zdokonalovali v pravidlech a praxi
silničního provozu. Pod dozorem zkuše-
ných instruktorů zde zjišťují své schopnosti,
aby se po dovršení 10 let mohli vrhnout
sami na silnice. 

Učitelky druhých tříd nezahálely a již
v druhém školním týdnu uspořádaly pro ro-
diče a děti první společné odpoledne. Nej-
dříve se rodiče dozvěděli o novinkách, které
je v tomto školním roce čekají, a pak spo-
lečně s dětmi vyrazili po stopách fáborků
objevovat česká přísloví, která je zavedla až

do cíle na sokolák, kde je čekala malá
sladká odměna a opékání vuřtů. Děti si zde
zahrály společné hry a rodiče si vyprávěli
zážitky z nedávných dovolených. I přes
menší nepřízeň počasí se odpoledne velmi
vydařilo.

Jana Stodůlková

Modelářský kroužek 
ve školním roce 2018/2019

V tomto školním roce bude pracovat mo-

delářsko – technický kroužek opět v prosto-
rách kostelecké střední školy. Necháme si
na práci tradiční pondělní odpoledne od
15.30 hod. Zájemci z řad žáků základní
školy se přihlásí u svých třídních učitelů
nebo telefonicky v sekretariátu střední školy
(491 461 823) nebo v pondělí ve školních
dílnách 2. stupně ZŠ přímo u p. T. Krause.
Činnost kroužek začne koncem září a krouž-
kovné se neplatí.

T. Krause

ZŠ V. Hejny

Výsadba stromu svobody 
u lhotecké školy

Stromy svobody symbolizují vznik Če-
skoslovenské republiky a v letech 1918 a
1919 jich lidé vysadili tisíce. 

Do výsadby se tehdy zapojili starostové,
žáci, členové místních spolků. Stromy byly
ověšené stuhami, domy praporky, zpívala
se hymna, ke kořenům stromů se ukládaly
pamětní listy. I ve Lhotě za Červeným Kos-
telcem byla v těchto letech vysazena lípa na

horním konci obce nedaleko sochy Jana Ne-
pomuckého z r. 1720. Žel, tato lípa v 70. le-
tech odumřela a byla ve stejných místech
nahrazena novou lípou. 

Nadace partnerství u příležitosti 100. vý-
ročí vzniku Československé republiky ini-
ciovala projekt „Stromy svobody 1918 –
2018“, jehož součástí je také výsadba no-
vých stromů ve dnech 20. - 28. 10. 2018. 

Tuto iniciativu se rozhodli podpořit i žáci
a učitelé výsadbou nové lípy před lhoteckou

školou.
Slavnostní výsadba stromu se uskuteční

ve čtvrtek 25. října 2018 ve 14.30 hodin. 
Přijďte i vy podpořit slavnostní atmo-

sféru a spolu s námi si připomenout vznik
naší republiky.

Zvláště srdečně zveme nejen obyvatele
Lhoty, ale i rodiče, bývalé žáky, zkrátka
všechny příznivce naší školičky!

Těšíme se na vás!
Učitelé a žáci lhotecké školy

ZŠ Lhota

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Neděle 7. 10. 2018 - Divadlo J. K. Tyla od 15.00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve v neděli 7. 10. 2018 na Dok-

torskou pohádku, kterou přiveze Divadelní spolek J. N. Štěpánka
z Chrudimi. 

Tři zkušení doktoři jsou povoláni ke složitému léčení kouzelnice
Magiášky. Než se rozhodnou, jak kouzelnici vyléčit, vzpomínají
na zajímavé případy ze své praxe. Postupně se dozvíme, jak byla
vyléčena princezna Solimánská, jak dopadlo léčení Hejkalice, jak
to bylo s nachlazením vodníka Joudala a jestli se zahojila nožka ta-
nečnice Rusalky. Nakonec je vyléčen ucpaný krk kouzelnice Ma-
giášky.

Představení je zařazeno do dětského divadelního předplatného.
Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního předplatného je tiskárna Integraf.

Nejmenší z nás se mohou těšit na Doktorskou pohádku

Foto: archiv školy
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Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník vás zvou na letošní

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

Žigulem kolem světa
úterý 23. 10. 2018 od 18:30 hod. – kino Luník
„Hej kámo, příští rok budu ve škole končit, dám výpověď a ho-

tovo.“ „No mě už to v práci taky ….“
„Tak někam pojedem, ne?“ „Jasně, něco pořádnýho.“ „Kolem

světa. Ale jak?“ „Žigulem.“
Řekli si dva 28 letí kamarádi v pozdních hodinách na vesnické

zábavě a přesně takhle se začala psát historie expedice Kolem světa
Žigulem. Pak už šlo vše samo. Rozdělili si úkoly. Petr Javůrek, jako
zkušený moto nadšenec, vybral a koupil nejméně shnilého žigulíka
2101 z roku 1975 a opravoval a opravoval tak, aby žigulík pláno-
vanou trasu v pořádku zvládl. Druhý člen posádky Filip Vogel při-
pravoval trasu a snažil se zjistit a zařídit vše, co bude k cestě
potřeba.

Projeli 4 světadíly, 30 zemí světa, najeli 56 500 kilometrů s ma-
ximální rychlostí 80 km/hod. a průměrnou spotřebou 9 litrů na 100
kilometrů.

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

Pavel Novák uvede výchovný pořad pro děti „Chovej se jako člověk“
Čtvrtek 18. října 2018 
Divadlo J. K. Tyla od 9.30 hodin 
Výchovný pořad seznamuje děti se zá-

klady slušného chování a mezilidských
vztahů. Začíná stolováním s praktickými
ukázkami, následuje seznámení s malou ex-

kurzí do pravěku. Zpívá se o kouzelných
slovíčkách „děkuji“ a „prosím“. Hovoří se
o vlídnosti, i o tom, že odpadky na zem ne-
patří. 

V písničce se děti dozvědí, že každá pří-
ležitost si žádá jiné oblečení. Poslechnou si

o toleranci mezi lidmi a vzájemném přizpů-
sobování se. Zatančí a zazpívají si rokenrol
o pozdravech. 

Vstupenky v IC Červený Kostelec nebo
online na www.mksck.cz.

Sobota 6. 10. 2018
Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Skvělý herec, který si získal velkou po-

pularitu také svými koncerty, recitály s ky-
tarou a jeho vlastními písněmi. 

Sám o své hudbě mluví jako o acoustic-
punku, ale berme to s mírnou nadsázkou,
protože díky žánrové nezařaditelnosti na
jeho koncerty chodí jak rockeři, tak milov-
níci folku či divadelní příznivci. Jednoduše
naprostý fenomén, který v Čechách nemá
obdoby.

Některé jeho písně již doslova zlidověly,

rozesmějí i pobaví (Hrdlo prdlo, Bynďa, Ja-
ponec, Když se zeptáš němého, Máte na
to...). Mezi písněmi Jiří provází koncertem
s kouzlem a vtipem sobě vlastním.

Koncert je zařazen do hudebního před-
platného. Poslední volné vstupenky v před-
prodeji za 250 Kč v IC Červený Kostelec,
nebo online na: 

www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. 
Partnerem hudebního předplatného je

společnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ POD-
LAHY.

Na červenokosteleckých prknech zahraje Jiří Schmitzer

Kašpaři přivezou letní speciál Rozmarné léto
Sobota 20. 10. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Letní speciál spolku Kašpar jste do této doby mohli vidět pouze

na hradě Brumov nebo Kašperk. Pro rok 2018 se spolek Kašpar
rozhodl, že exkluzivně zahraje omezený počet představení i v ka-
menných divadlech. A jeden z mála termínů jsme dokázali získat
i pro vás.

Uprostřed chladného a deštivého léta naruší hašteření tří přátel
v říčních lázních mistra Antonína Důry příjezd potulného komedi-
anta Arnoštka a jeho krásné společnice Anny...

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Připravujeme
Na červenokosteleckých prknech si zahraje Chan-
tal Poullain a Martin Kraus

Sobota 17. 11. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Světově proslulý divadelní hit. Šest týdnů tance, šest týdnů po-

rozumění a hledání společné řeči. Madame Lili Harrison si najme
Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, ča-
ču a moderní tanec. Oba procházejí těžkým životním obdobím
a přestože spolu zdánlivě nemají nic společného, nakonec najdou
společnou řeč a vzájemně si pomůžou...

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Pražské Metropolitní divadlo přiveze pohádku Ať
žijí strašidla!

Neděle 11. 11. 2018 - Divadlo J. K. Tyla od 15.00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve v neděli 11. 11. 2018 na po-

hádku Ať žijí strašidla!, kde se mimo krásného příběhu můžete těšit
i na kostýmy zapůjčené z Národního divadla.

….vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom straši-
delném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete
představit! Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Povídá se, že
na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid.
Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová Hermínka, které

zemřeli oba rodiče a zůstala tak na světě sama. Nikde u lidí kolem
sebe nenašla pomocnou ruku, a tak se sama vydá do světa hledat
své štěstí. Setkání se strašidly jí přinese do života radost, domov
a naději. Netuší, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek
zbourat a vyhnat jejich obyvatele…

Představení je zařazeno do dětského divadelního předplatného.
Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního
předplatného je tiskárna Integraf.

Blíží se odložená premiéra Detektoru lži 
Sobota 24. 11. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Neděle 2. 12. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 17.00 hodin
Černá groteska mapující drsný ruský život v manželství. Natu-

ralismus manžela a afektované výlevy jeho manželky vám rozhý-
bají bránice. Zdánlivě jednoduchá anekdota skrývá i mnohé životní
ponaučení. 

V premiéře nové divadelní inscenace červenokosteleckých
ochotníků pod taktovkou režisérky Marcely Kollertové se představí
Markéta Bohunková, Petr Máslo a Petr Misík.

Sobotní inscenace je zařazena do divadelního předplatného.
Volné vstupenky na sobotní i nedělní představení v ceně 120 Kč /
110 Kč / 100 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem divadelního abonentního cyklu je spo-
lečnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Oblastní charita Červený Kostelec
ŠIKOVNÉ RUCE PRO HOSPIC

Srdečně si dovolujeme vás pozvat do
třináctého ročníku tradiční soutěže o nej-
nápaditější vlastnoruční výrobek „Šikovné
ruce a otevřená srdce pro hospic 2018“.

Cílem soutěže je podpořit tvořivost dětí
i dospělých, podnítit k dobročinnosti – po-
moci péči o těžce nemocné, seznámit veřej-
nost s jejich potřebami a uspořádat prodejní
výstavu a kulturní akci, která obohatí život
v regionu.

Více informací naleznete na stránkách
www.hospic.cz

Slavnostní vernisáž se bude konat
v pátek 5. října 2018 od 17 hodin v ob-
řadní síni Městského úřadu v Červeném
Kostelci, následně bude od 6. do 12. října
2018 probíhat prodejní výstava všech ob-
držených darů ve výstavní síni Městského
úřadu v Červeném Kostelci.

Výtěžek z akce bude věnován na obnovu
vybavení kuchyně Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci.

O HOLČIČCE, KTERÁ SE JEŠTĚ
NENARODILA

Zveme vás na poetické divadelní před-
stavení Divadla Víti Marčíka, „O holčičce,
která se ještě nenarodila“, rozmluvu dě-
dečka a jeho dosud nenarozené vnučky,
která by se chtěla dozvědět o tom, jak vy-
padá svět a rodina, do které se má narodit.
Představení proběhne ve čtvrtek 11. října
v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci
v 19 hodin. Akce je součástí projektu Ši-
kovné ruce pro Hospic 2018.

Podrobné informace naleznete na
www.hospic.cz 

Výtěžek akce bude věnován na obnovu
vybavení kuchyně Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci.

CHARITNÍ PLES
Srdečně zveme na jubilejní 10. cha-

ritní ples Oblastní charity Červený Kos-
telec, letos v prvorepublikovém duchu.

Místem konání bude opět sokolovna
v Červeném Kostelci, k poslechu zahraje
kapela Relax Band. Opět se můžete těšit na
známou osobnost.

Ples proběhne v sobotu 10. listopadu od
20 hodin.

Vstupné: 120
Kč, místenka: 20
Kč

P ř e d p r o d e j
vstupenek: Papír-
nictví IVÍN, Ná-
městí TGM 93,
Č. Kostelec. Tel.
491 463 166

Přijďte se po-
bavit, zatančit si
a zároveň podpo-
řit Hospic Anežky
České. Výtěžek
z letošního plesu
bude věnován na
pořízení nového
automobilu pro
Mobilní hospic
Anežky České.
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Brodský Restaurace na Bohdašíně

Restaurace Černý kůň

Pečená vepřová kolena
V pátek 12.10. 2018 od 18 hod. v restauraci na Bohdašíně.

Posvícenská zábava
V sobotu 27.10. 2018 ve 20 hod. v restauraci na Bohdašíně.

Hraje skupina KAT BAND.

Zlatá hodinka
V pondělí 29. 10. 2018 v 19 hod. v restauraci na Bohdašíně.

Hraje p. Prokop.
Rezervace míst na tel. 605 180 876

Vepřové hody
Tradiční vepřové hody, které se budou konat od pátku 26. října

do neděle 28. října v restauraci Černý kůň.
Rezervace možné na telefonu 777 766 938

Říjen na Broďáku 
Čeká nás období krásného barevného podzimu a byli bychom

rádi, aby procházka na Broďák stále patřila k vašim oblíbeným.
Proto zůstane celý říjen vodnická hospůdka o víkendu otevřená.
A na co se můžete v říjnu na Broďáku těšit? Kočka Betty má opět
4 krásná malá koťátka, která budou v říjnu hledat nové domovy,
australští papoušci zůstanou ještě ve své venkovní voliéře, aby vás
potěšili svým švitořením, a dětské hřiště a dětská pohádková stezka
vám jsou stále volně k dispozici. 

O víkendu 5. - 7. 10. 2018 budou na rybníku Brodský k vidění
modely lodí všech kategorií, některé z nich se budou prohánět po
rybníku rychlostmi přesahujícími 100 km/hod. To vše a přátelskou
atmosféru pro zájemce o modelařinu vám nabídne Podzimní se-
tkání vodních modelářů. 

Největší víkendovou akcí bude 21. - 23. 10. 2018 již 23. ročník
závodů psích spřežení, které pro milovníky tohoto krásného sportu
koná místní Muscher klub Metuje. Opět bude od pátku do neděle
k vidění spousta krásných psů a úžasných sportovních výkonů při
zdolávání 5,5kilometrové závodní tratě. Budeme moci společně ob-
divovat nádhernou spolupráci člověka a psa a jejich společnou ra-
dost z pohybu. 

A pro příznivce outdoorových filmů se zimní tématikou přidá-
váme pozvánku na Zimní expediční kameru, která se uskuteční
v pátek 2. 11. ve Vodnické hospůdce na Broďáku. Program a čas
se včas dozvíte.  Jak je vidět, i v říjnu se na Broďáku stále něco
děje a stále se máte společně s námi na co těšit. 

Krásný barevný podzim se sluníčkem vám přejí vaši Brodíci

Zahrádkáři
Zdobení vánočních perníčků

Naše ženy připravily pro zájemce z řad našich členů instruktáž
na téma „Zdobení vánočních perníčků“.

Instruktorky budou z řad zahrádkářek. Hosté jsou vítáni.
Akce se bude konat 10. října 2018 ve 14 hodin ve společen-

ském klubu U Jakuba. Těšíme se na vaši účast. 

Výstava fotografií
Červenokostelecký fotoklub při městském kulturním středisku

pořádá svoji další členskou výstavu, která se koná v městské vý-
stavní síni na náměstí Červeného Kostelce od 20. října 2018 do
28. října 2018.

Vernisáž bude zahájena v pátek 19. října 2018 v 17 hodin. Vý-
stava bude otevřena denně od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Fotoklub Červený Kostelec

Olešenské posvícení
Fotbalové posvícenské derby

Neděle 14. 10. 2018 od 10 hodin (sraz hráčů 9.30) - hřiště u so-
kolovny.
Tradiční posvícenské pondělí

Pondělí 15. 10. 2018
9.00 - 10.00 průvod od školy v Olešnici s hudbou do Červeného

Kostelce
10.00 - 11.00 mše sv. za živé i zesnulé osadníky Olešnice
11.00 - 12.00 odchod s hudbou do sokolovny v Olešnici
od 12.00 posvícenské dopoledne s dechovkou, pečená kachna,

pavlišov, zákusky, koláče....

TJ Sokol Olešnice

Ochotníci Olešnice
O hloupém Honzovi

Druhou podzimní pohádkou, kterou jsme si připravili pro malé
i velké diváky, je pohádka loutková - O hloupém Honzovi. Pohádka
pro vás bude připravena jako vždy v Základní škole v Olešnici,
v neděli 21. října od 16 hodin. Vstup zdarma. 

Více na www.ochotniciolesnice.cz

Benefiční výstava Jen tak pro radost
29. 11 - 2. 12. 2018 výstavní síň na MÚ Červený Kostelec.
Tato výstava je již devátá ve svém pořadí, avšak taky poslední.

Nenechte si tedy ujít její zahájení, které proběhne 29. 11. v 16 hod.
Je se opravdu na co těšit. Opět si zde budete moci prohlédnout, na-
koupit ryze rukodělnou tvorbu, ale i obdivovat a vyzkoušet si různé
výtvarné techniky. Od pátku 30. 11. pro vás připravujeme dny plné
inspirace v podobě  různých workshopů.

Snad si tedy v tomto předvánočním čase uděláte nejen pěknou
chvilku, ale i někoho potěšíte, ať již zakoupeným dárkem, nebo
vlastnoručně vyrobeným. A jako novinku vám předvedu, jak si
rychle vytvořit nádherný obraz pomocí epoxidové pryskyřice.

Celé dobrovolné vstupné a 10 procent z prodeje poputuje na on-
kologické pracoviště Náchod. Opět společně pomůžeme.

Těšíme se na vás od 9.00 - 17.00 hodin.
Věra Šrůtková

Ze zdi
Křest a autogramiáda knihy Věry Šrůtkové se bude konat 29. 11.

2018 ve výstavní síňi na MěÚ Červený Kostelec.
“Mám za to, že úsměv je to nejcennější, čím můžeme někoho

obdarovat,” říká autorka knihy.
Tato kniha Ze zdi je plná životních příhod nejen z mého života,

ale i ze života mých přátel.
A protože o trapasy díky své roztržitosti, naivitě a snad i hlou-

posti nemám nouzi, nudit vás jistě nebude.
Knihu si budete moci zakoupit nejen na autogramiádě, ale i ná-

sledující dny 30. 11 až 2. 12 vždy od 9.00 - 17.00 hodin.
Celý zisk z prodeje této knihy poputuje na onkologické praco-

viště Náchod.
Tímto bych i ráda poděkovala Tomáši Kábrtovi za jeho editor-

skou práci a Klárce Novotné Mičíkové za její ilustrace. 

Věra Šrůtková
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Háčko
Páteční hudební večery

Vstupné dobrovolné, do klobouku
Hudební večery s hudbou podle vaší nálady, reprodukovanou

a jindy naživo, podle počasí ještě v zahradě nebo třeba už v kavárně
při svíčkách...

Pátky 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. 2018 od 19 hod.
Doporučujeme si rezervovat místa osobně, nebo telefonicky na

tel. 491 520 334

Výstava – Ostře sledovaná prsa 
Od pondělí 1. 10. 2018 od 19 hod.
Hravá a estetická forma mobilní prsní stěny instalované v pro-

storách kavárny jako součást kampaně Ostře sledovaná prsa a ce-
losvětové kampaně – Měsíc boje proti rakovině prsu.

Dětská dílna – tvoření s dýněmi
Sobota 6. 10. 2018 od 10 do 16 hod.
Základní cena  dílny 50 Kč + spotřebovaný materiál
Tradiční oslava podzimní úrody v prodejní zahradě Trees. Tykve

bizarních tvarů, ladných křivek, roztodivných barev i vzorů. Hravé
instalace a zajímavé nápady pro pobavení vás i vašich dětí. Srdečně
všechny zveme!

Tvořivá dílna – lapače snů
Sobota 20. 10. 2018 od 10 do 15 hod.
Cena dílny včetně materiálu 250 Kč, počet min. 5, max. 15

účastníků. Rezervace a prodej lístků v zahradní kavárně.
Vyrobte si svůj originální lapač snů. Lapač dle indiánské legendy

zachytí zlé sny a ty dobré nechá sklouznout po peříčku zpátky.

Koncert Norbi Kovács
Sobota 27. 10. 2018 od 19 hod.
Vstupenky v ceně 200

Kč v zahradní kavárně.
Fenomenální kytarista,

v minulosti hrál s mnoha
různými interprety a ka-
pelami. (Radůza, Petr
Skoumal, Mário Bihári)
V současnosti je členem
skupin Ivan Hlas Trio
a Lokomotiva. Věnuje se
i hudbě filmové (např.
film U mě dobrý). V roce
2013 vydal sólové album
Takžetak, které vychází z klasických kytarových forem jako je rag-
time, folk, trocha blues, patrné jsou i stopy gypsy jazzu či flamenka.
Norbi fotograf má pak za sebou i několik úspěšných výstav. Trees
poprvé samostatně navštívil letos na jaře a věříme, že i tentokrát
nás čeká báječný hudební zážitek podtržený velice příjemnou atmo-
sférou.

Připravujeme: 
Sobota  24. 11. 2018 Cafe Baret

Vstupenky v zahradní kavárně.
Café Baret multi-kulti hudební kabaret obsazený harmonikou

pianem/kytarou, kontrabasem, flétnou a perkusemi. Hudební usku-
pení z Broumovska s francouzskou harmonikářkou Jessicou May
pocházející z kanadského Québecu. Repertoár tria či kvarteta tvo-
řily původně zejména francouzské písně kdysi zpívané po přístav-
ních zákoutích, putykách, kavárnách a vinárnách. Postupem času
přibyly lidové písně – irská, cikánská, židovská, slovenská aj. 

Hospoda U Prouzů
Hospoda u Prouzů vás zve na

Zábrodské posvícení 
od pátku 19. 10. 2018 - do pondělí 22. 10. 2018
Program: 
pátek - živá hudba Douda Jiří Sedláček od 19.00 hod.
sobota - disco DJ Bambas od 20.00 hod.
pondělí - zlatá hodinka od 17.00 hod. - živá hudba p. Simon

Zvěřinové hody 
od pátku 2. 11. 2018 do neděle 4. 11. 2018
Program:
pátek - živá hudba Douda Jiří Sedláček od 19.00 hod.
sobota - disco DJ Bambas od 20.00 hod.

Svatomartinské husy 
od soboty 10. 11. 2018 - do neděle 11. 11. 2018
Program: sobota - disco DJ Bambas od 20.00 hod.

Na všechny akce otevřeno od 11.00 hod.
Rezervace na tel. 776 679 449 Jaroslav Bernard

Předporodní kurz
Pondělí 8. října v 16 hodin
Přijměte pozvání na předporodní kurz pro nastávající maminky a ta-

tínky s porodní asistentkou Radkou Frýbovou z náchodské porodnice.
Budou vám poskytnuty informace o průběhu posledních měsíců

těhotenství, průběhu porodu a o šestinedělí a o porodnici v Náchodě
(můžete využít možnost domluvit si  její prohlídku.)

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

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

Pravděpodobná cena přednášky je 200 Kč (cena je závislá na
počtu účastníků).

Přihlášky přijímá recepce Háčka (pondělí až pátek od 8.00 do
16.30) nebo Markéta Šolcová, (pondělí až pátek od 8.00 do 16.30
hodin) na tel. 731 604 204 (formou SMS) do pátka 5. 10. 2018.

Setkání s keramickou hlínou - kachel
čtvrtek 18. října dopoledne
Chcete-li si svůj příbytek vyzdobit roztomilým otiskem ruky či

chodidla svého dítěte, přijďte si vyrobit keramický kachel.
V keramické dílně na vás bude čekat lektorka keramiky paní

Zdeňka Tošovská.  Akce je vhodná pro děti starší šesti měsíců!
Při přihlašování budete objednáni na určitý čas, abyste nemuseli

dlouho čekat. Upozorňujeme na možnost nechat si vyrobit více kachlů.
Přihlášky přijímá recepce Háčka (pondělí až pátek od 8.00 do

16.00) nebo Markéta Šolcová (pondělí až pátek od 8.00 do 15.30
hodin) na tel. 731 604 204 (formou SMS) do středy 17. 10. 2018.

Vypálený výrobek bude možné následně vyzvednout v recepci
Háčka. Na možnost vyzvednutí hotového kachle (kachlů) budete
upozorněni formou SMS zhruba 3 – 4 týdny po otisknutí.

Cena za 1 kachel je 250 Kč,- Kč (zahrnuje: keramickou hmotu,
barvu, výpal, SMS).

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. 2018 se z důvodu podzim-
ních prázdnin nekonají odpolední schůzky zájmových kroužků. 

Na listopad připravujeme:
Svatomartinský lampionový průvod

Zahradní kavárna Trees
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KINO LUNÍK 3D

Věra Šrůtková

Říjen 2018
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
9. úterý v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 95 minut.
Nová česká komedie. Hrají: Anna Polívková, Jiří
Langmajer a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

VENOM
11. čtvrtek v 19.30
USA / 2018 / film ve 3D / české znění / 100
minut. V hlavní roli smrtonosného Venoma Tom
Hardy.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 / 130

BELLA A SEBASTIAN 3
13. sobota v 17.00
Belle and Sebastian / Fr / 2018 / film ve 2D /
české znění / 91 minut. Další pokračování dob-
rodružného filmu pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

TOMAN
13. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 145 minut.
Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné
roky 1945 – 48 a příběh muže, o kterém se nikdy
nemluvilo. V hlavní roli: Jiří Macháček.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

PRVNÍ ČLOVĚK
18. čtvrtek v 17.00
First man / USA / 2018 / film ve 2D / české ti-
tulky / 138 minut. Dramatický příběh letu Neila
Armstronga na Měsíc
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
18. čtvrtek v 19.30
The King of Thieves / USA / 2018 / film ve 2D
/ české titulky / 108 minut. Kriminální drama in-
spirované pravdivým příběhem. Hrají: Michael
Caine, Charlie Cox, Michael Gambon…
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

ČARODĚJOVY HODINY
20. sobota v 17.00
The House with a Clock in Its Walls / USA /
2018 / film ve 2D / české znění / 103 minut. Ro-
dinný dobrodružný film plný kouzel.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

MARS
20. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 84 minut.
Nová česká komedie. Hrají: Petra Nesvačilová,
Tereza Nvotová, Jiří Havelka, Halka Třešňáková
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

ŽIGULEM KOLEM SVĚTA
23. úterý v 18.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut.
Projeli 4 světadíly, 30 zemí světa, najeli 56 500
kilometrů s maximální rychlostí 80 km/hod
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
25. čtvrtek v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 95 minut.
Nová česká komedie. Hrají: Anna Polívková, Jiří
Langmajer a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
27. sobota v 17.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 103 minut.
První československá pohádka pro celou rodinu
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

TOMAN
27. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 145 minut.
Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné
roky 1945 – 48 a příběh muže, o kterém se nikdy
nemluvilo. V hlavní roli: Jiří Macháček.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
30. úterý v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 99 minut.
Komedie o malé rodince s velkými plány.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL

22. – 26. 10. 2018

ÚŽASŇÁKOVI 2
22. pondělí v 16.00
Incredibles 2 / USA / 2018 / film ve 2D / české
znění / 118 minut. Oblíbená rodina superhrdinů
se vrací.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
23. úterý v 16.00 
Smallfoot/ USA / 2018 / film ve 2D / české
znění / 96 minut. Ať je ti, jak je ti, je tady Yeti.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
24. středa v 16.00
Hotel Transylvánie 3:Summer Vacation / USA
/ 2018 / film ve 2D / české znění / 87 minut.
Oblíbená rodinka strašidel se vrací.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

VILÍK: RYCHLE A VESELE
25. čtvrtek v 16.00
Wheely / USA / 2018 / film ve 2D / české znění
/ 83 minut. Nová animovaná pohádka. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

S KRTKEM DO POHÁDKY
26. pátek v 16.00 
ČR / 2010 / klasický film / české znění / 86
minut. Krtek znovu v akci. Pásmo pohádek.
Mládeži přístupný. Vstupné: 40

Slosovatelné permanentky si můžete vyzved-
nout od 15. 10. 2018 v IC a v pokladně kina.

KURZY, VOLNÝ ČAS

Svícen na čajovou svíčku
30. 11. - 2. 12. výstavní síň Červený Kos-

telec
Čajovou svíčku si oblékneme do kabátku

ze skleněných perliček a rokajlů.
Jednoduchá technika šití, kterou zvládne

opravdu každý, i naprostý začátečník.
Tuto techniku však budete moci využívat

i k šití šperků. Z kurzu si odnesete hotový
svícen i se svíčkou.

V ceně kurzu je veškerý materiál ke zho-
tovení svícnu, zapůjčení nářadí a pomůcek,
rady a typy.

Cena kurzu je 350.- Kč a délka 2 - 3 hod.

Obšívaný skleněný svícen
30. 11. - 2. 12. výstavní síň Č. Kostelec
Naučíme se jeden ze způsobů jak obšít

skleněný svícen rokajlem. Ukážeme si, jak
si steh upravit a přizpůsobit podle potřeby.
I tato technika se hojně využívá při šití
šperků. Z kurzu si odnesete hotový obšitý
svícen.

V ceně kurzu je veškerý materiál ke zho-
tovení svícnu, zapůjčení nářadí a pomůcek,
rady a typy.

Cena kurzu je 450.- Kč a délka 4 - 5 hod.
bližší info: na tel. čísle: 777 662 408

Věra Šrůtková

Střední škola Č. Kostelec
Kurz stylingu pro žáky 
základních a středních škol
Sledujete módní trendy?
Chcete vědět, co vám nejvíce sluší?
Nevíte, jak se správně oblékat?
Chcete si vyzkoušet roli modelky?
Naučíte se základy stylingu, líčení 
a fotografování.
Celý kurz je zdarma.
Kurz bude probíhat v areálu střední školy
každé úterý od 15 hodin v termínu 9. 10.
- 13. 11. 2018.
Více informací na tel. 724 100 053
Těšíme se na vás. 
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Marydance

KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko

Taneční kroužek pro děti 
Každé úterý (od 11. 9.) předškolní věk od 16.30-17.30 a děti do

14 let od 17.30-18.30 pod vedením K. Hrochové - sokolovna malý
sál.

Každý pátek (od 14. 9.) děti do 14. let od 15.00-16.00 a děti do
10 let 16.00-17.00 pod vedením M. Chaloupkové tělocvična Lhota

Zápis do kroužku se uskuteční dne 11. a 14. září 2018

Body&Mind (od 12. 9.) každou středu v tělocvičně Lhota
18.00-19.00 pod vedením M. Chaloupkové 

Zumba (od 16. 9.) každou neděli v těl. Lhota 18.00-19.00 pod
vedením M. Chaloupkové.

Vhodné i pro začátečníky

Víkend maminka + dítě v Horském hotelu Javor (Dolní
Malá Úpa - Krkonoše) 9. -11. 11. 2018

Více info na tel. 775 936 222, marydance@email.cz, 
www.marydance.cz

Kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách 

Leden – květen 2019 Středisko volného času
Háčko, Manželů Burdychových 245, Červený Kos-
telec.

Výuka bude probíhat jednou za 14 dní, vždy
v pátek a sobotu. Rozsah kurzu je 157 hodin teorie
a 30 hodin praxe.

Cena je 7 500 Kč.
Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách.
Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností

v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven
podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v so-
ciálních službách.

Více informací na webových stránkách Háčka, sekce vzdělávání.
http://hacko.ochck.cz/vzdelavani

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Špeldová
Telefon: 491 610 303, Email: speldova@hospic.cz

Háčko

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

Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé
začíná 7. října a zahrnuje celkem 7 neděl-
ních večerních lekcí, které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků
a mírně pokročilých. Kurz pro začátečníky
je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo
kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně po-
kročilé je vhodný pro absolventy kurzů,
kteří absolvovali kurz pro začátečníky více-
krát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně
pokročilé 1 – 2x. Kurz povedou taneční
mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz
bude probíhat v sokolovně v Červeném
Kostelci a vyvrcholí věnečkem, který se
bude konat 18. listopadu. Přihlásit se mů-
žete od 1. května v Informačním centru
v Červeném Kostelci nebo na: 

www.123vstupenky.cz. Cena kurzov-
ného: 1400 Kč/pár.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně
pokročilí, pokročilí, úroveň A1 - B2)

Jazykový kurz bude probíhat od září do
května 2019 od pondělí do čtvrtka v kině
Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučo-
vacích hodinách jednou týdně. 

Obsah kurzů bude přizpůsoben požadav-
kům a úrovni účastníků – pro bližší infor-
mace kontaktujte lektora Pavla Fišera na
tel.: 775 327 045. Cena kurzovného je 3 000
Kč / rok. Přihlásit se můžete od    1. 7. 2018
v Informačním centru v Červeném Kostelci,
nebo na www.123vstupenky.cz. 

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže, které během několika

týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vy-
tvaruje problematické partie, nebo vás zbaví
celulitidy. Kalanetika pomáhá při problé-
mech se zády a je vhodná jako rehabilitační
cvičení. Cvičení podobné metodě pilates
podporuje správné držení těla a zpevňuje
svaly, čímž se zvyšuje jejich pružnost. Cvi-
čit začínáme 2. 10. od 19.00 v Grafoklubu.
Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová.
Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč .
Přihlásit se můžete od 1. 7. 2018 v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci, nebo
na www.123vstupenky.cz. 

Kurz TAI-ČI
Tai-či čuan – „Velmi velká pěst.“ Výstiž-

nější však je překlad: Bojové umění, využí-
vající principů tai-či (rovnováhy energie,
„velkého třesku“...). Tai-či má blahodárný
vliv na zdraví i psychiku. Neučíme bojovou
formu. Naše cvičení není kontaktní, je cvi-
čeno jednotlivci a je cvičením zajišťujícím
přísun a rozproudění energie, je meditací
v pohybu, má velmi příznivé zdravotní pů-
sobení (zlepšení srdeční činnosti a dechové
funkce, stimulace orgánů břišní dutiny,
zlepšování látkové výměny, příznivý vliv na
kloubní a svalový systém, má antistresové
antineurotizační účinky). Základní i pokra-
čovací kurz = smíšená skupina. Lektorem
kurzu bude Andrea Škvrnová - Aja. Lekce
1 x měsíčně, první neděle v měsíci, od
10.00 – 13.00 hod., při dostatečném počtu
studentů i 3. neděli v měsíci. Celkem tedy
9 (až 18) seminářů po 3 hodinách. Zahajo-
vací lekce proběhne 7. října 2018 v 10.00
v Grafoklubu. Cena, či počet lekcí, podléhá
počtu účastníků. Předpokládaná cena ce-
lého kurzu, při dostatečném počtu studentů
3.200,- Kč. Zaplatit bude možné i ve dvou

splátkách. Pořádá MKS s Laskavým ekoso-
fickým společenstvím Mařenčino podvrší
Žampach. Bližší info: f.radvan@les-mp.cz,
tel. 728 201 529, www.les-mp.cz

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

stavuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky
z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu
nejen 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
2018 / 2019 je 700 Kč. Přihlásit se můžete
od 1. 7. 2018 v Informačním centru v Čer-
veném Kostelci. 

Více informací o souboru získáte u ve-
doucí paní Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky MERIAN
Do našeho týmu přibíráme nová děvčata

(chlapce) ve věku 4-15 let. Dle věku jsou
děti rozděleny do 3 skupin. Tréninky jed-
notlivých skupin probíhají v Grafoklubu
v Červeném Kostelci následovně:

Merian Baby (4-6 let)
Pondělí 15.30 – 16.30
Merian Kadetky (7-11 let) 
Pondělí 16.30 – 18.00 
Čtvrtek 16.30 – 18.00
Merian Juniorky (12-15 let)    
Pondělí 18.00 – 19.00
Čtvrtek lichý 16.30 – 18.00 
Čtvrtek sudý 18.00 – 19.30

V době tréninku se můžete přijít podívat
a vyzkoušet si cvičit s námi. Přihlašovat se
lze do 26. 10. 2018. Více informací na e-
mailu merian@centrum.cz a na facebooku
MERIAN ČK. tel. 736 285 258. 
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TJ Sokol Olešnice

Bowling bar

Tenis

Volejbal Červený Kostelec

Foto: M. Kábrt

Letošní sezona je u konce, 
do nové sezony s novým správcem

Letošní tenisová sezona je úspěšně u konce, její shrnutí na-
jdete v jednom z příštích zpravodajů. Do nové sezony vstou-
píme ale v obměněné sestavě. 

Své práce se po dvou letech rozhodl zanechat p. Jan Diblík, a tak
nás čeká nelehký úkol najít správce nového. Pokud byste měli
o tuto práci zájem, mrkněte do Nabídky zaměstnání v tomto zpra-
vodaji, popř. kontaktujte předsedu oddílu:

Tomáš Kábrt, tel. 734 313 590, e-mail tenis@tjck.cz).
Výkonný výbor tímto děkuje J. Diblíkovi za skvěle odvedenou

a obětavou práci jak pro náš areál, tak pro sportovce, kteří se díky
němu dlouho neměli tak dobře, a přeje mu zasloužený odpočinek.

Za tenisový oddíl T. Kábrt

Rozpis domácích volejbalových utkání – říjen 2018
Okresní přebor I. třídy mužů
4. 10. 2018 od 17 hod. Červený Kostelec B - TJ Sokol Josefov

Okresní přebor II. třídy mužů
5. 10. 2018 od 17 hod. Červený Kostelec C - TJ Slavoj Teplice B

Okresní přebor I. třídy žen
3. 10. 2018 od 17 hod. Červený Kostelec B – SK Ruchadlo Zájezd

Halové soutěže
Krajský přebor I. třídy mužů 
(spojená soutěž KHK a PaK, dvojzápasy)
13. 10. 2018 od 10 a 13 hod. Červený Kostelec A – VK Litomyšl
27. 10. 2018 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec A – SK Rybník

I. liga juniorek (dvojzápasy)
20. 10. 2018 od 9 a 13 hod. Č. Kostelec – TJ Tatran Střešovice
27. 10. 2018 od 11 a 15 hod. Č. Kostelec – TJ Slavia H. Králové

II. liga žen (dvojzápasy)
20. 10. 2018 od 11 a 15 hod. Č. Kostelec – TJ Lokomotiva Liberec I

Turnaj modrého minivolejbalu – krajská soutěž
21. 10. 2018 od 9 hod. Červený Kostelec, Jičín, VK Sport, Nová
Paka, Trutnov, Hradec Králové

Sledujte naše webové stránky a facebook, pozvánky na jednot-
livé akce jsou průběžně zveřejňovány.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI MIKRO-
REGIONU GLACENZIS - Přátelství bez hranic

Opět po roce k nám v rámci česko-polského projektu “Volejbal
pro dospělé” zavítala polská delegace ze Zabkowic, ke které se při-
pojil i VK Hronov. Turnaje se tedy zúčastnily čtyři týmy, dva
z Čech a dva z Polska, celkem asi 50 lidí. 
Konečné pořadí:

1. ZTS 1
2. VK Hronov
3. Červený Kostelec
4. ZTS 2
Děkujeme za příjemnou, i když náročnou neděli! 

Posvícenské  a  pouťové derby v Olešnici
Dne 17. 6. 2018 se za velmi slunného počasí odehrálo u so-

kolovny v Olešnici pouťové derby.
Za účasti dvanácti  hráčů se utvořily týmy starších a mladších

hráčů, které odehrály  zápas s konečným skóre 5:4 ve prospěch star-
ších hráčů. Po celý zápas jsme mohli vidět mnoho zajímavých chvi-
lek. Samotným hráčům zde ale chyběla podpora fanoušků.  Přijďte
je povzbudit na posvícenské derby.

TJ Sokol Olešnice z.s. vás zve na posvícenské derby, které se
bude konat dne  14. 10. 2018 od 10 hodin na hřišti za sokolovnou.
Jste vítáni  nejen jako hráči, ale i jako fanoušci.

Klára Nyčová

Turnaj firem a družstev
Vyhlašujeme 15. ročník

turnaje firem a družstev.
Pokud se mezi vámi najdou
čtyři odvážlivci, přijměte
tuto výzvu a přihlaste svůj
tým do 31. října 2018! 

Čeká na vás přátelská atmo-
sféra s hodnotnými cenami. 

Bližší informace získáte na
FB Bowling-bar Červený Kos-
telec, nebo na tel. 721 406 109.
Těšíme se na vás. Foto: archiv autora
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FlorbalKuželky

Šachy

XXXVII. ročník turnaje neregistrovaných 
v  kuželkách v  Červeném Kostelci

Srdečně zveme všechny kuželkářské nadšence na turnaj tří-
členných družstev v kuželkách v Červeném Kostelci. 

Turnaj začne 5. 11. 2018 a bude končit podle počtu družstev (při-
bližně koncem ledna). Přihlášky zasílejte do 28. 10. 2018 buď
elektronicky na email kincl.kuzelky@seznam.cz, nebo telefonicky
607 523 898.

Na hojnou účast se těší červenokostelečtí kuželkáři.

Domácí utkání kuželkářů v říjnu 
5. 10. 17.00 – TJ Červený Kostelec "C" - SK Kuželky Přelouč "B" 
12. 10. 16.30 – TJ Č. Kostelec "B" - TJ Lokomotiva Trutnov "B" 
13. 10. 14.00 – TJ Červený Kostelec "A" - TJ Start Rychnov nad
Kněžnou "A"
19. 10. 17.00 – TJ Červený Kostelec "C" - SKP Kuželky Hradec
Králové "C" 
26. 10. 16.30 – TJ Červený Kostelec "B" - KK Dobruška "A" 
27. 10. 14.00 – TJ Červený Kostelec "A" - SKK Vrchlabí "A"

Zápasy se hrají v kuželně v Červeném Kostelci, pouze zápas 13.
a 27. 10. se hraje v Náchodě.

Orel po prvním kole AFL pátý
1. září Orel zahájil novou florbalovou sezonu v broumovské

AFL. Zisk 8 bodů, za dvě výhry v normální hrací době a jednu na
samostatné nájezdy, znamená po prvním kole průběžné 5. místo.

Zápasy 1. kola AFL Broumov
Orel ČK - Olymp Kramolna  5:4 sn
(Romža 3, Havel, Zakouřil)

Orel ČK - Kaňouři 7:2
(Zakouřil 3, Řezáč 2, Havel, Romža)

Orel ČK - FBC Nové Město nad Metují  6:1
(Bohuš 3, Zakouřil 2, Romža)

Orel ČK - FBT Žďár nad Metují  1:7
(Havel)

Tabulka AFL Broumov po 1. kole
1. Legendy G.m.b.H.  12 b
2. Kanárci  11 b
3. Nicht Team  9 b 
4. Savice  9 b
5. Orel Červený Kostelec  8 b
- - -
16. Pohodáři Beetým  0 b

Od pondělí 1. 10. 2018 od 20 hod. znovu začínáme hrát v soko-
lovně, zveme každého, kdo by si chtěl s námi chodit zahrát florbal
jen tak pro radost. Chcete-li si florbal vyzkoušet, nebo třeba jen zjis-
tit, jaké to je ve florbalové brance, neváhejte přijít, budete vítáni.

Šachové turnaje pokračují.
V početné sestavě sedmi hráčů jsme se zúčastnili 4. 8. 2018

šachového turnaje v polských lázních Kudowa-Zdrój.
Polští hráči přijíždějí k nám do Červeného Kostelce na tradiční

turnaje (Vánoční, Májový), tak už bylo na čase, abychom jezdili
do Polska také.Turnaj se hrál venku v lázeňském parku za účasti
83 hráčů. O vítězi turnaje se rozhodlo v posledním 7. kole a naše
„1“ Kuru Martin obsadil pěkné 2. místo. “Bomba,“ velké překva-
pení pro favority turnaje a na stupních vítězů mezi polskými hráči
náš „Martin“z Červeného Kostelce. Ostatní naši hráči se umístili
ve středu startovního pole a nejmladší náš hráč, dvanáctiletý Štěpán
Vít, skončil na pěkném 71. místě. Před zahájením šachové sezony
družstev 2018/19 nás čeká mezinárodní turnaj od 30. 9.-7. 10. 2018
v Hradci Králové.

Děti našeho ŠK si projdou „zkouškou odvahy“ na turnaji 6. 10.
2018 ve Studnicích. Získávat vyšší výkonnost až k té „velmistrov-
ské“ budou v krajské soutěži žákovských družstev.

KLADSKÉ POMEZÍ

Ohlédnutí za letním Festivalem zážitků
Kladské pomezí si letos kromě své tradiční

nabídky (provoz cyklobusů a Toulavý baťoh)
připravilo na hlavní turistickou sezonu několik
dalších  novinek.

Čapek, v České republice ojedinělý turistický
produkt, se záměrně zrodil právě v období výročí
vzniku první republiky. Nabízí tipy na výlety po
stopách slavné sourozenecké trojice a přehledným
způsobem představuje jejich dílo a životní osudy.
Na webových stránkách www.karelcapek.cz si
můžete přehrát filmy inspirované tvorbou Čapků,
zjistit kudy putoval klobouk v Pohádce tulácké
a další zajímavosti.

Letošní novinkou v Kladském pomezí byl
Festival zážitků, díky němuž každý den po dobu

letních prázdnin ožívalo deset turisticky zajíma-
vých míst na české a polské straně. Pro návštěv-
níky byl připraven interaktivní program
zaměřující se na významné osobnosti regionu.

V České Skalici mohli návštěvníci usednout do
lavice s malou Boženou Němcovou, v Náchodě se
prošli s Dannym Smiřickým a v Novém Městě nad
Metují je na prohlídku zámku pozval architekt
Dušan Jurkovič. Muzeum bratří Čapků v Malých
Svatoňovicích lákalo na hru s robotem a interak-
tivní tabule, zámek Adršpach připravil komento-
vané prohlídky nově zrekonstruovaných prostor. 

Na stránkách www.festivalzazitku.cz můžete
zhlédnout krátkou videoukázku ze zážitkových
akcí, která slouží zároveň jako pozvánka na příští

rok. Můžete se těšit na další zážitky, tentokráte na
téma vojenská historie. 

Toulavý baťoh cílil už pátou sezonu především
na rodiny s dětmi, ale zapojili se i další turisté, kteří
se nechali zlákat atraktivními odměnami. Letos se
počet obdarovaných oproti loňsku téměř zdvojná-
sobil.

Mysleli jsme i na cykloturisty, kteří mohli vy-
užít obě linky cyklobusů až do konce září.   V po-
řadu Výleťák na Stream.cz se objevil tip na výlet
cyklobusem z Náchoda do Adršpachu. V průběhu
sezony byl zaznamenán mírný vzestup v počtu
přepravených cestujících. Celkově je každoročně
přepraveno přibližně deset tisíc osob. 

Jiří Švanda

Foto: archiv autora
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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

Koupím staré a starožitné obrazy, lustry, hodiny, 
náramkové a kapesní hodinky, fotoaparáty, housle, pivní lahve,
auta na kabel, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,

bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství, OCENĚNÍ i náv-
štěva je ZDARMA, platba hotově. Tel. 605 254 511 p. Hrneček

POZOR - Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

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

SVATEBNÍ SALON MARČE
Svatební šaty – snubní prsteny – šaty do tanečních.

Marie Červinková, Lánská 1049, Č. Kostelec, tel. 607 560 802

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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

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

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

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

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

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. 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA KROUHANÉ ZELÍ
Z BOLEHOŠTĚ

Objednávky se přijímají do středy 17. října 2018 
formou SMS na tel. 774 707 197

Termín vyzvednutí: sobota 20. října v býv. Oáze, Sokolská 71

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON
ošetření kosmetikou MALU WILZ, epilace voskem LYCON, 

líčení  a  prodej dárkových poukazů.
Lhota za Červeným Kostelcem, tel. 603 255 037

Koupím knihy, pohlednice, mince,bankovky, obrazy 
i celou pozůstalost.Tel. 722 907 510

ZD Žernov - AGROPRODEJNA Lhota u kravína nabízí
krmné směsi pro slepice, králíky, ovce, ryby, kachny,

skot, koně, pštrosy, prasata, myši a jinou havěť,
granule a pamlsky pro psy a kočky, andulky, morčata,

slunečnici, proso, pšenici, ječmen, oves, ovesné vločky,
minerální doplňky pro drůbež, skot, koně, vápenec,

pilinové brikety, hnojiva, substráty, hřbitovní svíčky a květy
prodejní doba   8.00 -12.00 12.30- 15.30 po - pá

tel. 491 465 986,  ulice Zemědělská 406

VÝKUP PADANÝCH JABLEK (cena stanovena na
místě) A SBĚR PADANÝCH JABLEK, HRUŠEK A

ŠVESTEK NA DESTILÁTY
Výkup bude probíhat ve Lhotě v Zemědělské ul. v areálu 

kravína ve dnech: pondělí, středa, pátek 16.30–17.30 hod., ne-
děle 10–11 hod. Výkup začne 3. září. Bližší info: 775 705 404.

Inzerce je přijímána na e-mailu: zpravodaj@mestock.cz

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

3. září se opět zaplnily školní lavice. Dvě třídy zaplnili prvňáci, pro které to bude nová životní zkušenost. Foto: Jiří Mach 

Letos se již popáté sjeli do kempu Brodský koloběžkáři z celé republiky. Součástí srazu byla vyjížďka do Ratibořic. Foto: Jiří Mach

Jan Kutílek: Ohlédnutí za festivalem

Červený Kostelec 100× jinak

Milena Hurdálková: Labutě na Broďáku

Ve výstavní síni MěÚ byly vystaveny obrazy bohdašínského rodáka Karla Kratochvíla. Foto: Jiří Mach
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Titulní strana: Na Brodském se už po třiadvacáté sejdou musheři. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Krasličářka Anna Rusová oslavila své životní jubileum v Domku Boženy Němcové. Popřát jí přišlo vedení
města, známí i kamarádi. Foto: Jiří Mach
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