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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na první adventní neděli byl slavnostně rozsvícen vánoční strom na náměstí. Příjemnou atmosféru zajistily děti ze ZUŠ. 

Na bronzovou neděli vystoupily u vánočního stromu děti z MŠ Větrník. Za dětmi přišel i Mikuláš s čerty. Foto: Jiří Mach

Městský dechový orchestr a městské kulturní středisko uspořádaly adventní koncert s názvem Ledové království.

Hostem večera byl taneční obor Základní umělecké školy v Červeném Kostelci. Foto: Jaroslav Ressl
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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

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA
V úterý 15. ledna 2019 bude ukončen

příjem žádostí o dotace z dotačního
programu města pro rok 2019. Více viz.

www.cervenykostelec.cz, 
kategorie významné dokumenty.

Vodné a stočné pro rok 2019
VODA ČERVENÝ KOSTELEC, s.r.o. oznamuje, že od 1. ledna 2019 je upravena

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

Cena vodného je 29,13 Kč/m3 bez DPH, vč. 15% DPH 33,50 Kč/m3. 
Cena stočného je 31,30 Kč/m3 bez DPH, vč. 15% DPH 35,99 Kč/m3. 

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

Cena byla schválena Radou města jako valnou hromadou 26. 11. 2018, usnesením R-2018/26/36.

Uzavírání svateb 
v roce 2019

Oddávací dny jsou stanoveny na pátek
8-14 hodin a na sobotu  8-12 hodin v ob-
řadní místnosti Městského úřadu v Čer-
veném Kostelci.

Na vámi vybraném místě a v ostatních
dnech a časem budeme oddávat za správní
poplatek  ve výši 1000,- Kč. V době státních
svátků se oddávat nebude.

Oddávající, kteří vás mohou oddat:
Ing. Rostislav Petrák - starosta
Jiří Regner - místostarosta
Marcela Kollertová - zastupitelka
Petr Mědílek - zastupitel
Mgr. Štěpán Nosek - zastupitel
Hana Řezníčková Kukulová, DiS. - za-

stupitelka
Mgr. Markéta Šolcová - zastupitelka

Marcela Kejklíčková, 
referentka správního odboru

Lípa mezi školami byla pokácena.
Je zřejmé, že kácení bylo nutné!!!

Vážení občané našeho města,
věřím, že jste prožili Vánoce a konec

roku 2018 dle vašich představ a odpočinuli
jste si. Rád bych v rámci ohlédnutí do pro-
since loňského roku poděkoval městskému
kulturnímu středisku a všem, kteří se podí-
leli na kulturním programu a vánoční vý-
zdobě v našem městě.

Vstupujeme do nového roku a čeká nás
plno práce. 6. 12. 2018 zastupitelstvo na-
šeho města schválilo rozpočet na rok 2019. 

V tomto roce budeme i nadále pokračo-
vat v opravách městských bytů, bude se
opravovat Domek Boženy Němcové, bu-
deme opravovat chodníky v oblasti sídliště
Gen. Kratochvíla a ulice Větrník, budeme
i nadále zajišťovat službu „Senior taxi“
a samozřejmě zajišťovat úklid a řádný chod
našeho města. 

Z investičních akcí nás čeká první etapa
rekonstrukce Jiráskovy ulice, kterou plánu-
jeme provádět ve spolupráci s Královéhra-
deckým krajem  v druhé polovině tohoto
roku. Na tuto akci je vyčleněna částka 40
mil. Kč, kterou jsme uspořili v minulých le-
tech. Čeká nás opět nepříjemné zajištění ob-
jízdných tras a zhoršená dostupnost
opravované části ulice. Děkuji vám předem
za vaši shovívavost. O této akci vás budeme
i nadále podrobně informovat, abychom vše
společně dobře zvládli. 

Další významnou investicí, kterou by-
chom letos chtěli zrealizovat, je kompletní
úprava interiéru malého sálu divadla dle
studie a projektu společnosti D.A.D. studio
s.r.o. z Hradce Králové. Projekt si můžete
prohlédnout na webu města v sekci
město/investiční akce. 

Dalšími připravenými investicemi je na-
výšení kapacity sběrného dvora za podpory
dotace z ministerstva životního prostředí
(OPŽP cca 2 mil. Kč), výtah v budově II.
stupně základní školy, chodník od brány
kempu Brodský směrem k hrázi, rekon-
strukce sociálních zařízení v kempu Brod-

ský a rozšíření sítí optického kabelu. Dále
budeme investovat do příprav dokumentací
pro budoucí realizace. Bude dokončena do-
kumentace úpravy veřejného prostranství
mezi školami, dokumentace pro výstavbu
fotbalového zázemí včetně divácké tribuny,
budeme pokračovat na dokumentacích pro
rekonstrukce ulic Letná, Dvořáčkova
a Lipky. Dále bude dokončena projektová
dokumentace pro opěrnou zeď v ulici Na
Strži včetně kanalizace, dále bude dokon-
čován projekt technického a technologic-
kého zázemí vrtů ve staré vodárně a rádi
bychom posunuli do závěrečné fáze chod-
ník od bývalého Retipu k Saargummi. 

Také je naplánováno pořídit podrobnou
studii tělocvičny za II. stupněm základní
školy, studii domu pro seniory, studii a pro-
jekt na přiměřenou revitalizaci parku A. B.
Svojsíka a dopravní studii na centrum
města. Také je finančně podpořeno rozšiřo-
vání veřejného osvětlení, vodovodů a kana-
lizací v nově zastavěných územích a další
menší investice. Také bude počátkem roku
dodáno nové auto pro městskou policii,
bude pořízen nový defibrilátor, dále bude
doplněna technika pro odbor místního hos-
podářství (bagr a nová dodávka se sklápěcí
korbou), budou pořízena nová efektová
světla do hlavního sálu divadla a bude po-
řízen stroj na čištění umělých trávníků. 

Veškeré činnosti v tomto roce budeme fi-
nancovat z plánovaných příjmů pro tento
rok a z uspořených peněz. Tento rok bude
doplacena poslední výrazná splátka úvěru
v hodnotě cca 7,8 mil. Kč a začneme jednat
s bankami o dalším úvěru na financování
investic v dalších letech. Plány jsou opět
smělé, ale věřím, že se nám bude dařit je po-
stupně naplňovat. 

V závěru mi dovolte, abych vám všem
popřál úspěšný rok 2019, hodně zdraví,
štěstí, ať se vám podaří splnit to, co jste si
předsevzali a přáli.

S úctou Rostislav Petrák, starosta města
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Dárci krve byli slavnostně oceněni

Dne 20. listopadu 2018 proběhlo již tra-
diční oceňování dárců krve v Červeném
Kostelci. Na slavnostní předávání medailí
a křížů profesora MUDr. Jana Jánského
bylo do restaurace Divadlo pozváno 60
oceněných dárců.

Společně s ředitelkou Oblastního spolku
Červeného kříže v Náchodě a místopřed-
sedkyní výkonné oblastní rady Červeného
kříže jsme s místostarostou města panem
Jiřím Regnerem a zastupitelkou města paní
Marcelou Kollertovou předali 18 medailí
bronzových, 20 medailí stříbrných, 15 me-
dailí zlatých a 7 zlatých křížů 3. třídy. Pře-
dávání proběhlo v příjemné slavnostní

atmosféře, děkujeme dárcům, kteří přišli,
děkujeme těm, kteří nezištně darují krev
a tím pomáhají zachraňovat lidské životy.

Petra Krejsová, 
referentka správního odboru

Informace o stavu veřejné zeleně města Červený Kostelec
jsou k dispozici na internetu

Většina pozemků, které tvoří veřejná
prostranství našeho města, jsou městské
pozemky. Neodmyslitelnou a samozřej-
mou součástí veřejných prostranství, vy-
tvářejících přírodní ráz města, je veřejná
zeleň. Město jako vlastník této veřejné
zeleně má povinnost zajišťovat její péči.
Pro lepší přehlednost a povědomí o stavu
veřejné zeleně města, především k zajiš-
tění její řádné péče, bylo během roku
2018 městem zpracováno komplexní po-
souzení stavu dřevin na území města
Červený Kostelec.

Jedná se o komplexní posouzení stavu
1000 ks dřevin (inventarizaci) na pozem-
cích tvořících veřejná prostranství našeho
města. Do inventarizace byly zahrnuty vý-
znamnější dřeviny. Uvedené bylo zpraco-
váno ve spolupráci s odbornou
arboristickou společností SAFE TREES,
s.r.o.. Během roku 2018 bylo zpracováno
celé území města včetně okrajových částí.
Posouzení stavu dřevin bylo zpracováno dle
aktuálních standardů péče o přírodu a kra-
jinu vydaných Agenturou ochrany přírody
a krajiny České republiky spadající pod Mi-
nisterstvo životního prostředí. Součástí
zpracovaného je také kompletní místopis
dřevin a foto databáze. Kromě popisu stá-
vajícího stavu dřevin je také navržen po-
třebný pěstební zásah, včetně jeho
naléhavosti a frekvence.

Zpracovaná data o dřevinách budou
sloužit pro potřeby města k zajištění jejich
lepší péče prioritně zohledňující bezpečnost
dřevin. Uvedená data budou importována
do systému GRAMIS, kde budou tvořit
součást pasportu veřejné zeleně města.

Z proběhlé inventarizace vyplynula po-
třeba kácení u 19 kusů dřevin na celém
území města. Z nich je již několik stromů
odstraněno a další kácení je naplánováno
během roku 2019.

Data jsou ve zjednodušené formě veřejně
přístupná na internetu na portálu: www.stro-
mypodkontrolou.cz. Na digitální mapě ČR
je nutné si vyhledat Červený Kostelec. Po
přiblížení mapy se zobrazí podrobnosti.

Data také budou využita při zpracování

Strategie rozvoje zeleně v obcích Červeno-
kostelecka a Českoskalicka, kterou v sou-
časné době zpracovává Svazek obcí Úpa,
kterého je Červený Kostelec členem. Před-
pokládaný termín dokončení je prosinec
2019. 

Nebyly posuzovány parky Smetanovy
sady, A. B. Svojsíka a rekreační areály ryb-
níků Brodský a Špinka. Během roku 2019
je naplánováno pokračovat v této inventa-
rizaci v rozsahu dalších 500 ks dřevin.
Především budou posouzeny uvedené loka-
lity. Cílem inventarizace dřevin je zlepšení
stavu zeleně a její péče v Červeném Kos-
telci.

Štěpán Křeček

Máme za sebou krásné chvíle Vánoc
a vstupujeme do nového roku. Bilancování
a nové plány provázejí tento čas. Začátek
nového roku bude na městském úřadě ve
znamení příprav investičních akcí ve spolu-
práci s novým vedoucím odboru rozvoje
města Ing. Pavlem Matyskou. V prosinci
zastupitelé města schválili mimo jiné pra-
vidla pro zřizování osadních výborů. V prů-
běhu měsíců ledna a února budou postupně
zváni občané na Bohdašíně, v Olešnici,
Lhotě a Horním Kostelci na ustanovující
schůze, na kterých budou navrženi zástupci
jednotlivých osad. Ve Stolíně a Mstětíně
jsou již členové navrženi.  Zastupitelstvo
dne 28. února potvrdí zvolením předsedy
a určením členů činnost osadních výborů.
Těším se, že společně s členy těchto výborů
budeme moci cíleněji řešit rozvoj a prob-
lémy v daných lokalitách. Přeji všem
šťastný nový rok 2019 a sílu k dobrému ži-
votu.

Jiří Regner, místostarosta

Slovo místostarosty



Popelnice : (nádoby 110 l a 120 l, mimo-
řádně 240 l)

Pondělí:
5. května, Brodský, Budovatelská, Devět křížů

– jen boční ulička, Generála Kratochvíla, Havlíč-
kova, Husova, Koubovka, Langrova, Manželů
Burdychových, Na Hrázi, Na Lukách, Nová,
Okružní, Palackého, Pazderna, Rybničná, Školní,
Tyršovo náměstí, Větrník, Výsluní, Za Občinou,
Zemědělská, Zítkova, Žďárská, Žižkova.

Úterý:
17. listopadu, Bohdašín – Božanov, Boženy

Němcové, Bratří Čapků, Českoskalická, Devět
křížů – hlavní silnice, Halašov, Komenského,
Lhota za Červeným Kostelcem, Mstětín, Na
Skalce, Na Strži, Nad Nádražím, Náměrky, ná-
městí T. G. Masaryka, Nerudova, Olešnice, Pod
Nádražím, Sokolská, Stolín, Špinka.

Středa:
Bohdašín (mimo Božanova), Borek, Brodky,

Bř. Kafky, Divadelní, Družstevní, Dvořáčkova,
Horní Kostelec, Chrby, Jestřebí, Jiráskova, Kon-
činská, Končiny, Krátká, Lánská, Lesní, Letná,
Lipky, Náchodská, Pod Vodojemem, Podlesná,
Přemyslova, Řehákova, Sadová, Severní, Sou-
běžná, Strmá, Špicberky, U Kaštánku, V Ráji,
V Zahradách, Vyšehrad, Vyšehradská.

V Náchodci je svoz odpadů zajišťován indi-
viduálně po dohodě s místními občany.

Sběr a odvoz směsného komunálního odpadu
začíná prvním dnem prvního týdne roku 2019,
tj. od pondělí 31. 12. 2018.

Na Nový rok v úterý 1. 1. 2019 nebude prová-
děn svoz popelnic a kontejnerů. V ulicích a čás-
tech města, která se mají svážet tento den, bude
svoz proveden mimořádně ve středu 2. 1. 2019.

Pondělí 30. 12. 2019 a úterý 31. 12. 2019
patří již do prvního týdne roku 2020 podle ka-
lendářního počítání týdnů.

Ve dnech státních a ostatních svátků platí tento
rozpis svozů, pokud nebude předem uveřejněn
svoz odpadu v jiném náhradním termínu obvyklým
způsobem v Červenokosteleckém zpravodaji nebo
na internetových stránkách města Č. Kostelec.

Svoz kontejnerů: (nádoby 1100 l)

Svoz kontejnerů je prováděn v pondělí na
celém území města.

Svozové týdny u kontejnerů jsou stejné jako
u popelnic: plný svoz zelená známka, poloviční
svoz žlutá známka.

Svoz plastových pytlů v bílém a barevném
provedení: (objem 120 l)

Svoz plastových pytlů je prováděn stejně
jako plný týdenní svoz popelnic.

Svoz popelnice s bílou známkou pro mimo-
řádný svoz: (nádoba 110 l a 120 l)

Mimořádný svoz popelnice s bílou známkou je
prováděn stejně jako plný týdenní svoz popelnic.
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Stanoviště kontejnerů na tříděné odpady a textil nejsou smetištěm
Žádáme vás, abyste tříděný odpad ne-

odkládali nikam jinam než do kontej-
nerů na odpad příslušné barvy – žluté na
plasty a nápojový karton, modré na
papír, zelené na sklo, červené na elektro.
Bílé nebo žluté na použitý textil. Stano-
viště s kontejnery nejsou smetištěm.

Hromady odpadu znečišťují prostranství
a narušují čistotu a vzhled města. Pokud ná-
hodou jsou příslušné kontejnery plné, pro-
síme o vyčkání, až se vyvezou a bude
kontejnery možné opět naplnit. Nejvytíže-
nější kontejnery na problematických místech
se vyvážejí až 3 x týdně. V případě nutnosti
je možné odpad odevzdat také ve sběrném
dvoře odpadů v Řehákově ulici.

Největší problém je u kontejnerů na textil.
Nejvytíženější kontejner na textil na autobu-
sovém nádraží se vyváží právě 3 x týdně.
I když občas musíme urgovat u provozova-
tele kontejnerů zanedbaný svoz, což problém

násobí. Nyní nám uvedená společnost již při-
slíbila řádné provádění vývozů tohoto kon-
tejneru. Město v nedávné době uvedené
stanoviště s kontejnery na autobusovém ná-
draží upravilo a zbudovalo dřevěné oplocení,
což má přispět ke zlepšení celkového vzhledu
tohoto stanoviště.

Textil dále slouží pro humanitární účely.
Lidé jsou různí. Někteří použitý textil do kon-
tejneru vloží složený do tzv. komínků, zaba-
lený do pytlů, aby se neroztrhal nebo
nepošpinil, aby jej bylo možné dále využít.
Někteří hází do kontejneru roztrhané hadry.
Odložené věci se třídí do třech skupin: Použi-
telné, nositelné oblečení a textil. Ten končí
v různých bazarech a obchodech typu se-
condhand a jejich prodej generuje příjem po-
třebný pro existenci organizací, které se touto
humanitární činností zabývají, dále se vytřídí
hadry a další textilní materiál, který se zpra-
covává a dále recykluje, a opravdu nevyuži-

telné zbytky končí na skládkách odpadů.
Víte, že do kontejnerů na textil kromě ob-

lečení a dalšího textilu můžete vkládat i starou
obuv a hračky?

V dobré víře někteří oblečení pěkně složené
a zabalené ponechají v pytlích u kontejnerů,
s tím, že jej někdo potřebný třeba využije. Tuto
aktivitu chválím, ale vzniká tím černá skládka.
Většinou bohužel totiž dochází k tomu, že jistí
občané pytle přehrabou, něco si vezmou,
a ostatní ponechají napospas. Potom kusy tex-
tilu jsou všude kolem a na problém je zadě-
láno. Pokud chcete, aby po vás oblečení dále
někdo využíval, jsou v Červeném Kostelci jiné
možnosti, například pravidelný jarní a pod-
zimní bazar oblečení v Grafoklubu.

Město má záměr během roku 2019 rozšířit
počet kontejnerů na textil. Díky vám, kteří při
třídění odpadů udržujete také čistotu míst
s kontejnery.

Štěpán Křeček

PRAKTICKÉ INFORMACE

      

  

plný svoz 
zelená známka 

kombinovaný svoz 
červená známka 

poloviční 
svoz 

žlutá známka 

měsíční svoz 
modrá známka 

dvouměsíční 
svoz 

hnědá 
známka 

Leden 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 4 1, 5 1 
Únor 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 6, 8 9 9 
Březen  10, 11, 12, 13 10, 11, 12, 13 10, 12 13  

Duben 
14, 15, 16, 17, 

18• 14, 15, 16, 17, 18• 14, 16, 18• 17 17 

Květen 
•18, 19, 20, 21, 

22 •18, 20, 22 •18, 20, 22 21  

Červen 23, 24, 25, 26 24, 26 24, 26 25 25 

Červenec 
27, 28, 29, 30, 

31 28, 30 28, 30 29  

Srpen 32, 33, 34, 35 32, 34 32, 34 33 33 

Září 
36, 37, 38, 39, 

40• 36, 38, 40• 36, 38, 40• 37  

Říjen 
•40, 41, 42, 43, 

44 •40, 41, 42, 43, 44 •40, 42, 44 41 41 

Listopad 45, 46, 47, 48 45, 46, 47, 48 46, 48 45  
Prosinec 49, 50, 51, 52 49, 50, 51, 52 50, 52 49 49 

 

Rozpis svozů směsných komunálních odpadů
(svozový kalendář) pro rok 2019:
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje

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

Základní informace o sběrném dvoře od-
padů je možné zjistit na internetových strán-
kách města nebo u obsluhy sběrného dvora.

Množství sebraných odpadů ve sběrném
dvoře za rok 2018 se dozvíte v únorovém
čísle zpravodaje. Na sběrném dvoře začínáme
nový rok, do kterého vám přeji vše nejlepší.

Seznam všech sbíraných odpadů je zveřej-
něn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste
do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepřivá-
želi odpad, který do sběrného dvora nepatří.

O tom o jaký odpad se jedná a zda bude
přijatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy
obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí provoz-

ním řádem dvora. Nedostatečným vytřídě-
ním odpadů vznikají městu další problémy,
jako je např. až odmítnutí převzetí těchto od-
padů obchodními partnery, kteří podnikají
v odpadovém hospodářství, se kterými
město spolupracuje. Zbytečně dochází i ke
zvyšování nákladů na provoz. 

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Není určen podnikatelům
a právnickým osobám. Na vybudování dvora
odpadů byla poskytnuta podpora z Operač-
ního programu Životní prostředí Fondů Ev-
ropské unie. Při příchodu do sběrného dvora,
prosíme vyčkejte, než se vám začne věnovat
obsluha. Je nutné prokázat svou totožnost do-
kladem. Každý odpad musí být nejdříve zvá-
žen, než je odložen na určené místo ve
sběrném dvoře. Při předávání odpadů je nutné
dodržet pokyny obsluhy sběrného dvora.

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr od-
padů a třídíte odpad.

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na leden 2019

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

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

Změny v odpadovém hospodářství s počátkem roku 2019
Na svém prosincovém zasedání zastupi-

telstvo města schválilo dvě nové obecně zá-
vazné vyhlášky týkající se odpadového
hospodářství. Jedná se o vyhlášku č. 2/2018
stanovující systém nakládání s komunál-
ním a stavebním odpadem a vyhlášku č.
3/2018 o poplatku za komunální odpad.
Vyhlášky nahrazují původní.

Co je nového? Poměrně dost. Vyhlášky
zohledňují aktuální změny v legislativě.
Nově je upřesněn v příslušné vyhlášce
školní sběr tříděných odpadů. Pro zbytkový
směsný odpad lze využívat nově v Červe-
ném Kostelci popelnici o objemu 240 l, kte-
rou již někteří občané mají. Velká změna je
u svozů odpadů z rekreačních oblastí. Tam
se odpad sváží prioritně pytlovým způso-
bem sběru. Nově jsou plastové pytle o ob-
jemu 120 l bílé barvy. Jen ty se budou
svážet. Svoz pytlů se netýká jen Brodského
a Špinky, ale celého území města. Pytle se
sváží v určité části města nebo ulici v den,
kdy probíhá týdenní svoz popelnic. Pytle
mají dvojí funkci. Zaprvé slouží pro do-
plňkový sběr ke sběrné nádobě, pokud
objem nádoby nestačí. Tento pytel se sváží
společně s touto nádobou. Samotné pytle
nebudou sváženy. Zadruhé, jen pokud po-
cházíli zbytkový odpad, odložený do bílých
sběrných pytlů, z konkrétního rekreačního
objektu, pytle se odkládají na předem ur-
čená stanoviště, odkud se provádí jejich
odvoz. Upozorňuji zvláště rekreanty na po-
vinnost obstarat si dostatečný počet pytlů
bílé barvy na celou rekreační sezonu. Pytle
musí být vždy zavázané. Není změna
u možnosti pořídit si známku na popelnici
bílé barvy pro mimořádný jednorázový

svoz popelnice, pokud zvolená frekvence
svozů nestačí. Bílé plastové pytle a známky
na nádoby lze pořídit nově jen v pokladně
městského úřadu, ne již v papírnictví IVÍN.

Velkou změnou u svozů tzv. černých po-
pelnic je zavedení dvouměsíčních svozů
(1 x za 8 týdnů – 7 x za rok). Tento svoz
bude mít na popelnici známku hnědé barvy.
Po dohodě se svozovou firmou vycházíme
vstříc občanům, kteří produkují minimum
odpadů a snaží se vše řádně třídit.

Bohužel jsme byli nuceni od nového
roku 2019 zvýšit sazbu poplatku za odpad.
Situace již byla taková, že stávající způsob
financování odpadového hospodářství při
zachování úrovně výše poplatku za odpady,
která se v Červeném Kostelci od roku 2014
nezvyšovala, nebylo možné dále udržet.
Každým rokem roste množství vytříděných
odpadů a také náklady na jejich využívání
nebo odstraňování, aniž by docházelo ke
zvyšování cen u partnerů, kterým se tříděný
odpad předává. Během roků 2017 a 2018 se
situace v tomto změnila bohužel dále k hor-
šímu, kdy i ceny u partnerů se zvyšovaly
(např. u plastů, stavebních odpadů, biood-
padů, nebezpečných odpadů). Dále od roku
2019 svozová firma zdražuje plošně
všechny odpady o dalších 5 % (po šesti le-
tech stejných cen). Pro zachování rozumné
výše poplatku vám doporučujeme zvážit,
zda máte zvolenu efektivní frekvenci svozu
své popelnice nebo kontejneru (např. u do-
mácnosti o 2 lidech není efektivní týdenní
frekvence svozů popelnice, bytovka nemusí
mít automaticky kontejner s týdenním svo-
zem atd.). Pokud řádně třídíte odpad, ten
zbytkový se nemusí tak často svážet. Z to-

hoto důvodu také nově byl zaveden již zmí-
něný dvouměsíční svoz odpadů.

V souladu s legislativou byl také upraven
způsob výpočtu sazby poplatku. Již se ne-
odvíjí od počtu osob, které předmětnou ná-
dobu na odpad využívají, ale poplatek je
vždy stejný za příslušnou nádobu o určité
četnosti jejího svozu. Povinnost plátce po-
platku ohlásit příslušné poplatníky, za které
platí poplatek, ale zůstává (např. plátce platí
za svou rodinu, správce bytového domu za
všechny, kdo v bytovce bydlí atd.). Změna
výše poplatku během roku nastává nově
pouze při změně počtu, velikosti nebo čet-
nosti svozu nádoby na odpady, ne již, pokud
se někdo narodí, zemře, přistěhuje nebo od-
stěhuje.

V Červeném Kostelci jsou již snad po-
měrně dostatečné a efektivní možnosti, jak
třídit odpad a kam vytříděné odpady odklá-
dat. Využívejte je. Tím váš zbytkový netří-
děný odpad bude malý a tím také ušetříte.

Po zaplacení poplatku za odpad pro rok
2019 v pokladně městského úřadu obdržíte
zdarma, kromě známky příslušné barvy
podle zvolené četnosti svozu nádoby a svo-
zového kalendáře odpadů na rok 2019 také
samolepku v černé barvě k vylepení na po-
pelnici nebo kontejner, upozorňující na to,
co vše do těchto nádob nepatří, co lze s tro-
chou snahy dále vytřídit. Ta vám má připo-
mínat řádně třídit.

Bližší informace jsou k dispozici na
www.cervenykostelec.cz nebo vám je rád
sdělím v kanceláři odboru výstavby a život-
ního prostředí. Díky, že třídíte odpad.

Štěpán Křeček
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Muzejní depozitář
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Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2019:
18. ledna 2019, 15. února 2019, 15. března 2019, 12. dubna 2019,
17. května 2019, 14. června 2019
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická služba

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

5. 1. – 6. 1. 2019 MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
12. 1. a 13. 1. MUDr. Miroslava Jirmanová, Komenského 48,
Nové Město nad Metují, 491 472 947
19. 1. a 20. 1. MUDr. Ludmila Jánská, ZŠ TGM, Bartoňova,
Náchod, 491 421 604
26. 1. a 27. 1. MDDr. Michal Jánský, ZŠ TGM, Bartoňova,
Náchod, 491 421 604

Nabídka zaměstnání

Sazba poplatku za komunální odpad
Typ nádoby
Popelnice o objemu 110 l nebo 120 l
Četnost svozu nádoby
1 x týdně – 3 650 Kč, 
1 x za dva týdny – 1 830 Kč
1 x za čtyři týdny – 950 Kč
Kombinovaný svoz – 2 880 Kč

1 x za osm týdnů – 520 Kč
Jednorázový svoz – popelnice 110 l nebo
120 l (doplňkový svoz) Sazba 85 Kč.
Popelnice o objemu 240 l
1 x týdně – 7 300 Kč, 
1 x za dva týdny – 3 660 Kč
1 x za čtyři týdny – 1 900 Kč
Kombinovaný svoz – 5 760 Kč

1 x za osm týdnů – 1 040 Kč
Kontejner o objemu 1100 l
1 x týdně – 24 070 Kč, 
1 x za dva týdny – 12 150 Kč
Speciální plastový pytel v bílém barev-
ném provedení   
Sazba poplatku za 1 kus pytle – 85 Kč

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

Operátor/ka gumárenské výroby – mzda 33 000 až 35 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

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

HISTORIE

Motto: Štěstí se skládá z okamžiků, 
to ostatní je život.

Přátelé muzejního depozitáře – pře-
jeme všem pohodový rok 2019 prožitý ve
zdraví a bez starostí. 

Přát si k Novému roku štěstí a zdraví je
zvyk velice starý a měl tradici již ve starém
Egyptě. Jak jsem se dočetl, tam si lidé k No-
vému roku posílali brouka skarabea, který
měl jeho majiteli přinášet štěstí. Byl většinou
ze zlata nebo drahého kamene. Obvykle
z tyrkysu, který se za vlády faraonů v Egyptě
těžil. Dnes si posíláme esemesky nebo maily.
Málo z nás se drží tradice a přání posílá pro-
střednictvím pohlednic. Nebo, taky už řídce,
posíláme novoročenky, taková malá osobní
umělecká díla. S označením PF, čili Pour Fé-
liciter, což znamená pro štěstí.

A teď už historie, na rozjezd nového
roku 2019, vzpomínka stará 310 let. Dne 22.
4. 1709 přivítal hlahol zvonů chátrajícího
kostela sv. Jakuba v Kostelci u Náchoda ob-
novení farnosti. A návrat kněží, poprvé od
r. 1624. Tedy obnovení farnosti po dlouhých
85 letech. Ale hlahol zvonů? A to odkud?
Odpověď: „Zvony zvonily z přestavěné ob-
ranné věže, přestavěné na zvonici /dnes ho-
diny/. To vysvětlím.  Obrannou věž /dnes
zvonice a hodiny/ postavilo město v r. 1685
z vlastních prostředků. Jako záštitu před mož-
ným vpádem vojsk Osmanské říše-Turci. Tu-
recká vojska se v té době blížila z Uher

k Vídni. Bylo to za vlády císaře Leopolda I.
Obranná věž měla tři poschodí. Dvě poschodí
byla vybavena střílnami pro možnou budoucí
domobranu.

Na vrcholu byl prostor, pozorovatelna
/oheň, nepřítel/. Tato obranná věž /dnes ho-
diny/ byla postavena v rohu kamenné zdi
obklopující hřbitov s chátrajícím kostelem.
Dnes náměstí. Poznámka - hřbitov zde byl
do roku 1821, pak se vysvětil nový hřbitov
na bývalé Vackově zahradě, za čp. 44. Ob-
ranná věž byla dokončena v r. 1685. V té
době už turecké nebezpečí pominulo. Turci
byli u Vídně poraženi v roce 1683. Proto ob-
rannou věž město přestavělo na zvonici, na
kterou věřící v Kostelci u Náchoda dlouho
čekali. Totiž dokončení opravy chátrajícího
kostela sv. Jakuba bylo stále odkládáno. Tak

a jsme zpět. Je 22. 4. 1709, zvony vyzvánějí.
Kněží se vracejí. Tři zvony opravené po po-
žáru do této doby zahálely, teprve nyní se
dočkaly. Největší měl 864 kg, druhý 555 kg
a třetí jen 62 kg. Pro úplnost doplním, že ob-
novení farnosti se uskutečnilo se souhlasem
majitele panství Náchod, knížete Vavřince
Piccolominiho a královehradeckého biskupa
Jana Tobiáše Beckera. Do obnovené farnosti
náležely kromě městyse Kostelce u Ná-
choda obce: Horní /Pustý/ Kostelec, Oleš-
nice, Červená Hora, Stolín, Mstětín,
Všeliby, Zábrodí, Dolní a Horní Rybníky,
Horní Radechová, Lhota za Kostelcem, Žer-
nov, Rýzmburk a Rokytník. Tímto bych
mohl vzpomínku ukončit.

Pro zvídavé ještě doplním: Nová fara se
dostavěla v roce 1717 a stávající tvrz u sv.
Jakuba byla určena definitivně k demolici.
V roce 1739 vdova po Vavřinci knížeti Pic-
colominim, jménem Anna Viktorie, písemně
odpověděla /majitelka panství Náchod/, že
proti restaurování a renovaci chrámu nejsou
námitky, bude-li dostatek církevních peněž-
ních prostředků. V roce 1744 udělilo biskup-
ství v Hradci Králové povolení ke zboření
starého kostela a k zahájení stavby kostela
nového. A to už je jiná historie.

Přátelé, bavte se historií.
Prameny: Časopis Rady pro hobby -

12/2005 J. Štěpař, P. Kafka - Dějiny chrámu
sv. Jakuba  z r. 2007

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar



Dne 30. ledna 2019 uplyne 10 let od úmrtí
pana Jiřího Ryšavého.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina a přátelé
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Církev čs husitská
Leden 2018

Pravidelně:
Bohoslužby  - neděle 10.00
Biblická hodina - pondělí - 18.00

Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Pobožnosti v Červeném Kostelci
v lednu 2019
5. ledna – Tříkrálová sbírka
8.00 mše sv. s rozesláním koledníků.
6. ledna – při všech mších sv. žehnání „tří-
králových svátostin“ (voda, křída, kadidlo
a zlaté předměty).
17.00 v kostele – Tříkrálový koncert.
22. ledna – 18.00 Ekumenická bohoslužba
ve Sboru církve husitské.

Pravidelné farní aktivity a společenství:
Společenství  farníků: 
Společenství manželů: 
Společenství mladých (19+):
Společenství mladých (19-):  
Společenství rodičů a malých dětí: 
Konají se podle ohlášení v kostele (info. Na
farním webu)
Farní  internetové stránky: http://www.far-
nostck.cz

ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka Poděkování

Nejdražší poklad na světě je zlaté srdce
matky. Nikdy se nevrátí, nikdy už nezazní nám
její hlas. 4. ledna 2019 vzpomeneme nedožité
75. narozeniny drahé maminky a kamarádky
paní Blanky Čápové. V našich srdcích jsi stále
živá.

S láskou vzpomíná dcera Hana

Dne 21. ledna 2019 uplyne 10 let od úmrtí
paní Květuše Petříkové.

Vzpomíná syn s rodinou

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za blahopřání a dárky k mým
80. narozeninám. Rovněž děkuji paní Řezníčkové-Kukulové za
milou a velmi přátelskou návštěvu.

Zdeněk Havlík

Děkuji MěÚ v Č. Kostelci za gratulaci a dárky k mým naroze-
ninám. Zejména pak panu Patriku Volhejnovi za milou návštěvu.

Z. Prokopová

Touto formou bychom chtěli velmi poděkovat společnostem
Albi a Saar Gummi Czech za poskytnuté dárky, které jsme využili
při Mikulášské nadílce v kině Luník a následně také při návštěvě
Mikuláše se svou družinou na městské tržnici. Díky vám jsme roz-
dali radost dvěma stovkám dětí, děkujeme. 

Vaše městské kulturní středisko

Mateřská škola Větrník děkuje firmě Saar Gummi Czech, s. r.
o. za finanční sponzorský dar. Díky poskytnutému daru byla za-
koupena venkovní oboustranná tabule. Využívat ji budou děti při
pobytu na školní zahradě. Instalována bude v jarních měsících. 

Děkují děti a učitelky MŠ Větrník

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, dárek
a kytičku k mému životnímu výročí. Děkuji také za milou návštěvu
paní Formanové a pana Ressla.

Drahomíra Kubinová

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám na-
bídnout nahlédnutí do knihovny.

Začínáme další rok, tentokrát už je to de-
vatenáctý v pořadí v novém tisíciletí. A za-
čínáme ho každý po svém, se svými sny,
plány, anebo také jen tak, co život přinese.
Ať už je to tak či tak, všichni si přejeme
zdraví, to je zásadní a nikdo z nás si nepřeje
problémy a už vůbec ne takové, které si při-
vodíme sami sobě. A tak jsem na start letoš-
ního roku položila knihu, která mě právě
k této příležitosti zaujala. Autor Dušan
Kadlec je zakladatel jednoho z nejinspira-
tivnějších slovenských blogů a sám o sobě
říká: „Jsem bloger, vizionář a nevyléčitelný

milovník života. Jsem člověk, který v sobě
našel sílu změnit svůj život a dokázal, že
i obyčejný člověk se může stát neobyčej-
ným. Každý měsíc inspiruji desetitisíce lidí
k tomu, aby ze svého života vytěžili maxi-
mum a začali žít svůj nejlepší život…Podle

sebe a na plné pecky.“ Kniha má titul 100
způsobů, kterými si zbytečně kompliku-
jeme život… a jak s tím přestat. Vydal ji
sám autor, od roku 2018 již ve druhém vy-
dání. Na obálce zlatě svítí známka, která
oznamuje, že jde o bestseller. Co více ještě
říci, když je toho tolik, co by stálo za
zmínku. Kniha navíc nabízí hodně zajíma-
vých výroků slavných lidí. A tak jsem vám
spolu s přáním zdraví a spokojenosti s živo-
tem v našem krásném kraji vybrala z knihy
jeden citát, jehož autor je neznámý: „Prob-
lémy jsou jako pračky, pokroutí nás, roztočí
nás, omlátí nás a nakonec nás vyždímají.
Avšak ven vyjdeme čistší, zářivější a lepší
než předtím.“ Tak hodně štěstí a žádné
komplikace v roce 2019.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Zveme vás do knihovny

Výstava ve vstupním prostoru knihovny – je
inspirovaná pověstmi a poudačkami z našeho re-
gionu, zejména nově vydanou knížkou, kterou
vydalo Městské kulturní středisko Č. Kostelec
před Vánocemi 2018. Je možné nahlédnout do
několika textů, podívat se i na obálky dalších
knížek, které pověsti obsahují, a při té příležitosti
navštívit regionální fond Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec a vybrat si něco z to-
hoto fondu pro dlouhé zimní večery.

Výstava v multifunkčním centru 
ve 3. poschodí knihovny

Příroda očima Jiřího Víta 
Autor fotografií nám ukáže přírodu, která je

zajímavá a nádherná pro toho, kdo jí prochází
s očima otevřenýma, beze spěchu a tiše. Potom
uvidí zázraky. Výstavu můžete vidět v provozních
hodinách knihovny a při programech konaných
v multifunkčním centru až do konce ledna 2019. 

Leden 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 prázdnin (i jedno-
denních) bude dětské oddělení v úterý i v pátek
otevřeno od 9 do 15 hodin!

Klubáč v lednu 2019
8. ledna Klubáč s knihou: „Devatero pohá-

dek“ (Karel Čapek). Devátého ledna uplyne 129
let od narození pana spisovatele Karla Čapka.
Pojďme si ho připomenout prostřednictvím jeho
pohádkové tvorby pro děti, která je bytostně spjatá
s prostředím Jestřebích hor. Zkusíme si navodit
atmosféru vyprávění hronovské babičky Heleny.

15. ledna Klubáč s knihou: „Moudré po-
hádky vesmírných skřítků“ (autorka: Anna
Birke Semeráková) V půli ledna nás potěší v Klu-
báči svou návštěvou paní Birke Semeráková se
svou pohádkovou knihou, v níž se zrcadlí její po-
hled na svět okolo nás. V rámci setkání s ní máme
slíbenou možnost zahrát si na dovezené speciální
bubny.

22. ledna Klubáč s knihou: „Bratři v poli“
(Jana Šrámková). Mimořádná knížka J. Šrámkové
nám zprostředkuje úskalí přátelství dvou zvíře-
cích kamarádů, hraboše Dageše a sysla Mapíka.
Příběh doplníme vyprávěním reálných zvířátek ze
záchranné stanice živočichů Plzeň.

29. ledna Klubáč s knihou: „Slyšíš, jak
mluví stromy?“ (Peter Wohlleben). Německý
lesník Peter Wohlleben, který je známý svými
knihami pro dospělé, napsal i jednu pro děti. Má
podtitul: Co všechno můžeš objevit v lese? Jejím
prostřednictvím chce dětem přiblížit mimořádně
spletitý ekosystém, jakým je les. 

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

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

Albert – Albi 
Klub vědomostních her pro děti i dospělé -

pravidelná vědomostní klání pro všechny, kdo
jsou hraví a chtějí se zábavnou formou poučit.
Hráči se sejdou ve čtvrtek 10. a 24. ledna. Ně-
které vědomostní hry od firmy ALBI je možno
hrát v knihovně, a to v rámci půjčovní doby od-
dělení pro mládež, případně je možno zapůjčit 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 přiměřené vstupné.)

7. ledna – Nový rok v Pohodě – pohodová
předsevzetí pro rok 2019.

14. ledna – Indie – cesta k oblakům – poví-
dání paní Ilony Krunčíkové s promítáním

21. ledna – Mediální gramotnost není zby-
tečnost – program připravený pro knihovny
v menších městech, partnerem jsou lektoři pro-
jektu Zvol si info.

28. ledna – Veď mě dál, cesto má… O ces-
tách česko-polským příhraničím přijde besedo-
vat a promítat paní Marcela Krčálová.

Nenechte si ujít další programy v knihovně
Setkávání s Katkou Jirouškovou. Tentokrát

na téma Otázky a odpovědi.
Multifunkční centrum ve 3. poschodí Kni-

hovny Břetislava Kafky.
Středa 30. ledna 2019, začátek v 17 hodin,

vstupné dobrovolné.

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

nenahradí žádná slova.“

Relaxace metodou celostní muzikotera-
pie dr. L. Holzera na nástroje s přirozeným la-
děním hraje a zpívá Marie Radvanová. 

Multifunkční centrum v Knihovně Břetislava
Kafky Červený Kostelec 

Pátek 25. ledna 2019, od 18 do 20.00 hodin
- vstupné 200,- Kč. Na relaxaci je nutno se při-
hlásit: tel. 737 536 555, mail: pisen.srdce@se-
znam.cz Relaxace probíhá vleže. Pro vaše
pohodlí 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 har-
monický celek a objevte léčivou sílu zpívajících

tibetských mís a dalších muzikoterapeutických
nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Břetislava
Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 10. ledna 2019 od 18.00 do 19.00
hodin - vstupné: 100,- Kč

Na relaxaci je se přihlaste: Irena Podlipná -
tel. č. 720 244 041, email: irenapodlipna@se-
znam.cz S sebou: pohodlný oděv, karimatku,
deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy v multifunkč-
ním centru Knihovny Břetislava Kafky budou
zahájeny v úterý 22. ledna 2019. Od 17.00 hod.
pro začátečníky a od 18.30 pro pokročilé.  Jed-
notlivá lekce pouze po domluvě.  Bližší infor-
mace a rezervace míst na telefonu: 605 988 539,
mail: ilonakrun@post.cz nebo na www.pohla-
zeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba v úterý 8. ledna 2019 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky:

„Sebepoznání posiluje lidského ducha a umož-
ňuje mu správně se orientovat v otázkách dobra
a zla.“

Kultura rozumu a vůle str. 262

Informace pro čtenáře:
• Knihovna Břetislava Kafky upravuje od

1. ledna 2018 ceník placených služeb takto:
registrační poplatek dospělí 170,- Kč/rok

(doposud 130,- Kč), registrační poplatek děti
70,- Kč/rok (doposud 50,- Kč). Důchodci nad
70 let věku 70,- Kč/rok (nemění se).

• Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou
z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Poznání
Olomouc, ji mohou zakoupit v Knihovně Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec. V současnosti je
rozebrán titul Svítání v duši Břetislava Kafky od
Jaroslava Hofmana. Pokud se podaří získat do-
tisk, budeme čtenáře informovat. 

• Pobočky Knihovny Břetislava Kafky Čer-
vený Kostelec v Bohdašíně, Lhotě za Červeným
Kostelcem a Olešnici nabízejí služby čtenářům
v místě jejich bydliště.  Zajistí vám knihy
z fondu červenokostelecké knihovny i knihy for-
mou meziknihovní výpůjční služby jak pro stu-
denty, tak pro dospělé čtenáře. K dispozici je
i půjčování časopisů. Stejně tak se můžete obrá-
tit i na obecní knihovny spadající pod středisko
Červený Kostelec v Zábrodí, Horní Radechové,
Slatině nad Úpou, Žernově, Červené Hoře a Hor-
ních Rybnících. I tam se na vás naše knihovnice
a knihovníci těší. Více informací na www.kni-
hovnack.cz. Pobočka ve Stolíně ukončila svoji
činnost. Občany Stolína srdečně zveme do Kni-
hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec.

Štěstí, zdraví a vše dobré po celý rok 2019
vám z Knihovny Břetislava Kafky Červený 

Kostelec přeje Marcela Fraňková 
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Háčko

SPOLKY A ORGANIZACE

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Vítejte v novém roce 2019...
Vánoční a novoroční svátky jsou za námi.

Před námi je celý nový rok jako nepopsaná
kniha. Nezbývá nám tedy než se vydat na
pouť novým rokem vesele a s novým elá-
nem. Přejeme i vám, aby se vám v letošním
roce dařilo, sloužilo zdravíčko a byli kolem
vás příjemní a ochotní lidé. 
Pokračujeme v pásmu 
regionálních besed...

I v letošním roce pro vás připravujeme
celé nové pásmo zajímavých regionálních
besed. Poskládali jsme témata, která by pro
vás mohla být užitečná, zábavná, ale i his-
toricky obsažná a již nyní se těšíme na další
setkávání se s vámi. Besedy připravujeme
ve spolupráci s historikem Bc. Richardem
Švandou. Již tradičně se besedy uskuteční
v prostoru multifunkčního centra v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Červeném Kos-
telci, vždy ve čtvrtek od 17:00 hodin. 

A na jaké besedy se tedy můžete těšit?
● 17. 1. 2019 - Co se vařilo u nás v kraji
● 21. 2. 2019 - Po zaniklých místech

Červenokostelecka
● 21. 3. 2019 - Jede, jede poštovní paná-

ček - z historie regionální pošty
● 18. 4. 2019 - Kdyby červenokostelecké

domy mohly mluvit…
● 24. 5. 2019 - Po stopách nejstarší his-

torie Červenokostelecka
Vstupné na besedy je dobrovolné.

Hledáme materiály na připravované akce
- pomůžete nám?

V letošním roce 2019 si připomínáme
několik významných výročí. Zde je jejich
neúplný stručný výčet:

● Jednou z významných událostí je rok
1899 a pořádání VELKÉ KRAJINSKÉ
VÝSTAVY v ČERVENÉM KOSTELCI.
Připomínáme si 120 let od pořádání této
velké akce, která svým rozsahem přesaho-
vala samotné území města.

● Letos si také připomínáme 140 let od
narození JOSEFA DOLEŽALA, zaklada-
tele místních grafických závodů.

● Připomínáme 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, dokumen-
taci) k těmto osobám či událostem. Bu-
deme velice rádi, pokud byste nám pomohli
při přípravě těchto oslav a poskytli nám tyto
materiály do Muzejního depozitáře, případně
nám umožnili jejich zapůjčení či okopírování.
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.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku

CO SE VAŘILO U NÁS V KRAJI
17. ledna 2019, Knihovna Břetislava Kafky v Sokolské ulici

v Červeném Kostelci, multifunkční centrum (podkroví s výta-
hem), od 17.00 hodin.

„Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu,“ prohlásil
George Bernard Shaw. A skutečně, lásku k jídlu zná každý z nás
a znali ji i naši předci. Skladba jídelníčku však byla trochu jiná, než
jak ji známe dnes. Přijďte si poslechnout, co tvořilo součást kaž-
dodenního jídelníčku našich předků v našem regionu, jaké kuriozity
se vařily a kam se dalo zajít na jídlo.

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

Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu. 
Více informací naleznete na našich stránkách:(www.vlastived-

nyspolek.cervenokostelecko.cz).

Předporodní kurz – pondělí 14.
ledna v 16.00

Přijměte pozvání na předporodní
kurz pro nastávající maminky a tatínky
s porodní asistentkou Radkou Frýbovou
z náchodské porodnice.

Budou vám poskytnuty informace o prů-
běhu posledních měsíců  těhotenství, prů-
běhu porodu, o šestinedělí i o porodnici
v Náchodě. (Můžete využít možnost do-
mluvit 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 úlevové po-
lohy, správná technika dýchání, nácvik po-
rodní polohy atd.) pravděpodobná cena
přednášky je 200 Kč (cena je závislá na
počtu účastníků).

Přihlášky přijímá recepce Háčka dle ote-
vírací doby nebo Markéta Šolcová, (pondělí
až pátek od 8.00 do 16.30 hodin) na tel. 731
604 204 (formou SMS) do pátku 10. 1.
2019.

V sobotu 5. ledna se koná Tříkrá-
lová sbírka. 

Děkujeme za vaši štědrost!
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Jaký byl advent v pečovatelských domech
Začátkem prosince k nám zavítaly děti

ze ZŠ v Č. Kostelci, tentokrát 4. třída
s paní učitelkou Mgr. Marcelou Vlčko-
vou. Zazpívaly nám a zahrály u vánoč-
ního stromku na zahradě pečovatelského
domu U Jakuba a tímto byl náš stromek
slavnostně rozsvícen. Velký obdiv sklidil
žák této třídy, který všem zúčastněným
slavnostně zahrál na trubku.

I letos jsme přivítali v pečovatelském
domě Mikuláše, anděla a čerta. Nejprve nás
svým zpěvem potěšily děti z MŠ ul. Ná-
chodské. Děti musely splnit úkol od čerta,
a to přeskočit metličku. Odměnou jim byl
dárek od Mikuláše a pohlazení od anděla.
Když byly dárečky pro děti rozdány, čert
děti poučil o povinnosti si pravidelně čistit
zoubky, aby nedopadly jako on. Mikuláš
naděloval i našim seniorům, ale nebylo to
jen tak zadarmo. Každý musel předvést své
hudební či básnické nadání. Mikuláš, čert
a anděl spokojeně prozpěvovali a s radostí
předali seniorům z nůše balíčky. Příjemné
dopoledne ukončil čert svým divokým tan-
cem a slibem, že za rok přijde rád zase.

Kroužek asistentů pozval seniory na náv-
štěvu do zdejší ZŠ v Č. Kostelci na přátel-
ské posezení. Senioři nejprve ve zdejší
kuchyňce ochutnali speciality zdejších žáků
(výborný závin a slanou roládu), pak je děti
zavedly do učebny chemie, kde obdivovali
zdařilé a nápadité pokusy a v závěru si i za-
soutěžili v AZ-KVÍZU, kde oprášili vědo-
mosti ze základní školy ohledně různých
událostí končících na osmičku. Děkujeme
všem za milé a příjemné odpoledne.

Nejen že nás děti přišly potěšit do pečo-
vatelského domu, ale na oplátku pozvaly
děti z MŠ z Náchodské ulice seniory do je-
jich školky. Hned po příchodu si je děti roz-
dělily do jednotlivých tříd, kde jim
zazpívaly a zahrály si s nimi s některými
hračkami nebo nějakou hru. Pro obě strany
to bylo velice milé a příjemné setkání.

Potěšila nás i návštěva z vedení města
včetně pana starosty a místostarosty. Pravi-
delně před vánočními svátky docházejí do
pečovatelského domu. Tato setkání jsou
vždy hojně navštěvovaná a naši senioři si
této vzácné návštěvy velice váží a různé do-
tazy svědčí o zájmu o naše město.

Kdy tedy jsou Vánoce…? Když se setkáš
s člověkem, kterému je třeba pomoci a udě-
láš to, ten okamžik jsou Vánoce…. Právě
našim potřebným seniorům jsme chtěli na-
ladit tu pravou vánoční atmosféru Štědrého
dne. Dva dny před tímto tajemným dnem
jsme uspořádali štědrovečerní večeři, při
které nechyběl přípitek, tradiční vánoční
polévka či bramborový salát s kaprem, ale
i připomenutí různých tradic a malý dárek.

Vyvrcholením tohoto slavnostního dne byla
skupina podkrkonošských muzikantů „Po-
hodáři“, kteří dokázali svými hudebními
nástroji rozezpívat celý sál. Ze společenské
místnosti se linul zpěv koled a vánočních
písní, které si zanotoval snad každý zúčast-
něný. Tento „Štědrý den“ ukončila koleda
„Narodil se Kristus Pán“, při které všichni
povstali. Společně jsme prožili tu pravou
atmosféru tohoto vzácného dne. Vždyť
každý dar i sebemenší je ve skutečnosti ve-
liký, když byl darován s láskou.

Pěknou tradicí se již po několik let stalo
rozvážení štědrovečerní večeře přímo na
Štědrý den naší pečovatelskou službou těm
seniorům, kteří zůstali sami. Děkujeme ku-
chařkám v místním hospici, které nám tuto
slavností večeři připravily a přidaly vánoční
cukroví, chlebíčky a ovoce.

Děkujeme vám všem, kteří nám stále po-
máháte a fandíte nám. Pokaždé, když milu-
jeme a pokaždé, když dáváme, jsou Vánoce,
tak si přejme, ať jsou celý tento nový rok.

Lenka Vlčková

Pečovatelský dům U Jakuba

Klub turistů Červený Kostelec
Klub turistů Červený Kostelec vstou-

pil do nového roku 2019 tradičním Novo-
ročním výstupem na Žaltman. 

Tato akce a všechny ostatní v roce 2019,
které jsou pro turistiku v Červeném Kostelci
tak významné, budou bohužel bez Lubomíra
Vondráčka. Našeho vždy usměvavého Lubu,
člena výboru klubu turistů, výborného fo-
tografa, jsme doprovodili na poslední cestě
5. prosince 2018. Při každé naší akci si na
Lubu jistě vzpomeneme a věnujeme tichou
vzpomínku.

V loňském roce jsme zahájili novou tradici
– první sobota v novém roce na Vizmburku.

Zveme proto všechny dobré lidi na tuto
krásnou zimní procházku. Sejdeme se v so-
botu 5. ledna ve 12.30 hod. na autobusovém
nádraží, odkud vyjdeme k Vizmburku, který
bude také letos poprvé otevřený. Párky, vuřty
si vezměte s sebou, opečeme si je na hradě.

Celý rok 2019 bude pro kostelecké tu-
risty ve znamení sta let organizované turis-
tiky v našem městě. Během uplynulých 100
let proběhla v kostelecké turistice období
rozkvětu, ale také velkých útlumů a krizí.
Jsme rádi, že se v současné době i díky pod-
poře vedení města klubu turistů celkem
daří. V letošním roce opět chystáme uspo-
řádat minimálně 55 akcí – pravidelné čtvr-
teční vycházky a výlety, čtyřdenní zájezdy
a také návštěvy u našich přátel z PTTK
v Zabkowicích.

Na všech našich podnicích přivítáme
rádi každého, kdo má rád krásnou přírodu
nejen našeho kraje. Veškeré informace
o naší činnosti najdete v naší skříňce na
autobusovém nádraží. Vše o naší práci se
také dozvíte na našich stránkách:
www.klubturistu.cervenokostelecko.cz

Otto Ressl

Leden pro včelaře i včely je měsíc klidu.
Koncem měsíce včelař sbírá měl a předá
vzorek přes zdravotníka ke kontrole zdra-
votního stavu.

Včelařova moudrost: Chceš-li být šťastný
celý život, založ si zahradu a chovej včely.

První vzdělávací beseda v roce 2019 se
uskuteční hned v neděli 6. ledna 2019 od
9.00 hod. tradičně v restauraci Divadlo.

Přednáší: Mgr.Roman Hásek na téma:
Zajímavosti z tisku

Za výbor včelařů  Otto Hepnar

Včelaři

SDH Červený Kostelec
SDH Červený Kostelec – město vás

zve na výroční valnou hromadu sboru,
která se koná v pátek 11. ledna 2019
v 18 hodin v hasičské zbrojnici. 
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DS NA TAHU Č. Kostelec

SPOLKY A ORGANIZACE

Šťastná šestka made in Czechoslovakia 
Okultisté tvrdí, že šestka je ďáblovo číslo.

Je-li to pravda, tak buď ten čerchmant není
tak špatný nebo zrovna prováděl své lum-
párny někde jinde, protože šestý výjezd
ochotníků z DS NA TAHU Červený Kostelec
se vyloženě podařil.

Ano, začalo to před šesti lety. Tehdy dostala
Naděnka Gregarová z hradeckého volnočaso-
vého střediska IMPULS ten báječný nápad vy-
slat do partnerského banskobystrického kraje
kosteleckou hru Kuchařka a generál a tím za-
žehnout srdečnou spolupráci mezi Červeným
Kostelcem a slovenským Lučencem a Fiĺako-
vem. Naděnce i Impulsu za to nehynoucí dík.

Také letos jsme se tedy rozjeli na Slovensko
do zmíněných měst zúčastnit se Divadelné je-
seně 2018, ozdobené setkáním souboru Vise-
grádské čtyřky. Naše účast vyšla zrovna na
víkend 16. – 18. 11. 2018, čili jsme tam strávili
sváteční 17. listopad. Myslím, že nešlo tento
svátek a letošní výročí 100 let založení Česko-
slovenska oslavit lépe. Určitě to bylo srdečnější
a upřímnější než obří věnec a řeči politických
představitelů někde u pomníku.

Ráno v pátek 16. 11. tedy kostelečtí ochot-
níci vyrazili na dlouhou cestu vyzbrojeni dob-
rou náladou a vlekem plným kulis. Jeli předvést
na Slovensko hru Neila Simona Bosé nohy
v parku režisérky Zdeny Fabiánové, ozdobenou
dvěma hereckými cenami a doporučením do
Volyně z letošní červenokostelecké krajské pře-
hlídky, a premiérovat tam vinařskou pohádku
pro dospělé O Frankovce od Vlasty Klepáčka. 

Po devíti hodinách téměř nepřetržité jízdy
jsme konečně dorazili k divadlu v Lučenci, kde
se od 18:00 hodin hrály Bosé nohy v parku.
Přivítala nás tam naše skvělá kamarádka
a hybná síla celého projektu Miládka Bolyo-
šová, pracovnice Novohradského osvetového
strediska. Ovšem cesta ještě nekončila. Vyložili
jsme jejich část výpravy a pokračovali ještě
o 20 km dál do městečka Cinobaňa, kde se také
od 18:00 hodin hrála Frankovka. Ještě nedávno
jsme vůbec netušili, že nějaká Cinobaňa na
Slovensku vůbec existuje, a tak jsme nevěděli,
co nás tam čeká. No, bylo to fajn. Příjemně vy-
topený kulturák, milé a půvabné kulturní pra-
covnice a sympaťák starosta. A hlavně dobří
diváci, reagující od začátku až do konce na
všechny naše vtípky. Po představení jsme se
rozcházeli se slibem, že určitě ještě přijedeme,

a v tašce nám k tomu souhlasně přicinkávaly
dárečky. Za vinařskou pohádku samozřejmě
lahvové. Vrátíme se rádi!

Zpět do Lučence jsme se vrátili sice už po
představení Bosých nohou, ale ještě natolik
včas, abychom se pozdravili s kamarády z lúče-
neckého divadelního souboru Timrava. Z di-
vadla byli nadšeni zrovna tak jako ostatní
diváci. Režisérka Zdena Fabiánová o dojmu
z představení říká: „Přijetí od slovenských ko-
legů bylo báječné, diváci příjemně reagovali na
představení a odměnili nás závěrečným potles-
kem ve stoje.“

Naložili jsme kulisy a jeli se ubytovat do Fi-
ľakova. Nejdřív jsme se vrhli na večeři a po ce-
lodenním shonu pravý maďarský perkelt
s tarhoňou chutnal prostě skvěle. Tašky jsme
naházeli do pokoje, trochu se zkultůrnili a hurá
s Miládkou do sklípku. Tedy po slovensky piv-
nice. Tradicí našich setkání je totiž degustace
vín Miládčina manžela Attily a debata o všem,
co je za ten rok u nich i u nás nového. Samo-
zřejmě s humorem, u vína to ani jinak nejde.
Letošní ročník vín se Attilovi vyloženě podařil.
Odrůdy Vlašský ryzlink, Furmint, Rulandské
bílé atd., atd. Co slovo, to pohádka, řečeno
slovy básníka – přiložíš ret a neodtrhneš více!
Jen vědomí toho, že nás – tedy už dnes – čeká
ještě jedno představení, nás vyhnalo spát.

Ráno nám chyběl jeden herec. Když jsem se
dozvěděl, co se mu stalo, mé čelo vinařského
povaleče se orosilo hrůzou. Ten nešťastník
vstal už v pět hodin, vlakem odjel několik de-
sítek kilometrů na druhou stranu Novohrad-
ských hor a pak s čelovkou na hlavě běžel přes
hory, naprosto neznámým terénem zpět. Tento
běžecký Samuraj se jmenuje Tomáš Dundík
Rosa, a my, vinařští sklípkani, se jeho výkonu
hluboce klaníme.

Sobotní sváteční den 17. 11. byl proti hek-

tickému pátku pohodový -
lid herecký odpočíval nebo
se prošel městem, ti, co ještě
nebyli na degustaci, se sta-
vili ve sklípku u Attily
a herci z Frankovky se při-
pravovali na vystoupení,
které bylo od 18:00 hodin
přímo ve Vinárni a penzionu
Kálai, kde jsme byli ubyto-
vaní. Na představení se při-

jela podívat další naše dobrá známá, ředitelka
Novohradského osvetového strediska v Lučenci
Mária Ambrušová, naši přátelé ze souboru Tim-
rava a spousta místních. Divadlo se líbilo, ač-
koliv nás trochu zlobila akustika sklepa
a maďarská oslava za rohem. Povečeřeli jsme,
podiskutovali s lučeneckými ochotníky a po je-
jich odjezdu rychle zase k Attilovi do pivnice.
Při vínečku jsme se nejen zasmáli, ale společně
s Márií a Miládkou kuli plány do budoucna.
Dlouho po půlnoci jsme pak ještě z oken pen-
zionu vypálili několik oslavných salv na počest
našeho setkání. Střílelo se samozřejmě šampaň-
ským, které nám daroval starosta v Cinobani.

Ráno, ač opět slunečné, bylo kalné. Bylo to
ráno loučení. Po snídani jsme klopýtajíce přes
špunty od šampáňa naložili své saky paky do
autobusu, rozloučili se s Miládkou a Attilou
Boylošovými a vyrazili na sever. Deprese ze
skutečnosti, že výlet končí a vracíme se do
reálu, léčil slabým povahám lapiduch výpravy
Ríša Bergmann vinnými střiky. V Čechách za-
čalo sněžit. No nazdar! Jsme zase doma. Ale
navzdory tomu, že jsme za uplynulý víkend
strávili 18 hodin v autobuse, to byla fajn vý-
prava, která červenokosteleckému soboru NA
TAHU přinesla nejen nové zkušenosti, ale ur-
čitě i další plusové body u slovenských diváků.
V Lučenci, Fiľakově, Cinobani nebylo po tyto
dny ono často používané – přátelství mezi ná-
rody – určitě prázdným pojmem.

Na závěr ještě jednou za vše děkujeme ře-
ditelce NOS Lučenec Márii Ambrušové, dobré
duši kultury Miládce Bolyošové, vinařskému
kouzelníkovi Attilovi Bolyošovi a také panu
Milanu Brichovi z Náchoda, který nás svým
autobusem spolehlivě dovezl tam i zpět.

Divadlu zdar!
Za DS NA TAHU Červený Kostelec 

Vlastik Klepáček

Vážení přátelé, jménem naší základní organisace v našem
městě  vám přejeme vše nejlepší a pevné zdraví v novém roce 2019.

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti celé vaší rodině a vám
mnoho hezkých chvil při vaší zájmové činnosti.

Co pro vás v novém roce chystáme? To se dozvíte na výroční

členské schůzi, která bude v sobotu 16. března 2019 ve 14 hodin
v malém sále Divadla J. K. Tyla.

Bližší informace se dozvíte v březnovém zpravodaji
Za výbor naší ZO Jiří Linhart

Zahrádkáři
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EUROREGION GLACENSIS 

Mikroprojekt  „Přátelství bez hranic“ byl uskutečněn
„PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC“
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001385

Město Červený Kostelec je členem česko-
polského regionu s názvem Euroregion Gla-
censis.  V rámci činnosti tohoto euroregionu
město opět využilo dotační možnosti a pomocí
mikroprojektu s názvem „Přátelství bez hra-
nic“ propojilo spolupráci našich červenokoste-
leckých spolků a spolků z našeho partnerského
města Ząbkowice Śląskie.

Městský dechový orchestr navázal na před-
chozí spolupráci se svými polskými kolegy z part-
nerského města Ząbkowice Śląskie společným
Promenádním koncertem, který se uskutečnil
v neděli 27. 5. 2018. Hudebníky tanečně dopro-
vodily i místní mažoretky MERIAN a tomu
všemu odhadem přihlíželo téměř 400 diváků.

Spolupráce obou dechových těles pod vede-
ním Hany Řezníčkové Kukulové a Andrzeja Ma-
zura pokračovala dvěma koncerty před
Vánocemi. První se uskutečnil v sobotu 15. 12.
2018 v Polsku a druhý v neděli 16. 12. 2018 na
městské tržnici v Červeném Kostelci. Díky této
spolupráci jsme obohatili program, který pro
naše obyvatele tradičně připravujeme na stříbr-
nou neděli.  V neděli 15. 12. 2018 do Polska
vyjel i místní pěvecký sbor Červánek pod vede-
ním sbormistryně Evy Kubečkové. Jak je na
všech jejich zájezdech zvykem, tak i u našich
polských partnerů sklidil obrovský úspěch. 

Další spolupráce pokračovala mezi spolky tu-
ristů. První společné setkání 21. 4. připravil Klub
turistů Červený Kostelec na 43. ročníku turistic-
kého pochodu Hadařská 25. V rámci trasy
o délce osmnácti kilometrů společně turisté nav-
štívili výstavu biblí. Pak již následovala cesta se
zastávkami na Končinách a Bohdašíně, kde byli
turisté z Polska seznámeni s historií těchto míst.
Následovala komentovaná prohlídka bunkru TS-
20, kterou všichni ocenili. Po návratu do Kos-
telce byl společný den zakončen večeří, při které
se již plánovaly další společné akce.

První akcí našich polských partnerů z PTTK
Zabkowice byla 24. – 27. 5.  „Po stopách husitů
v Dolním Slezsku“. Program na každý den byl
pečlivě připravený a naši turisté mohli poznat
nová místa a seznámit se s historií Dolního Slez-
ska. Součástí programu byla i návštěva staré ko-
lejky k pevnosti Stříbrná hora, klášter
Hendrikow, starobylé město Niemczy a palác
princezny Mariany Oranžské v Kamenci. 

Druhou akcí pořádanou Klubem turistů Čer-
vený Kostelec bylo „Čtyřdenní setkání“ v rámci
mezinárodního folklorního festivalu. Ve čtvrtek
16. srpna byla po příjezdu a ubytování vycházka
kolem kosteleckých rybníků. V pátek si turisté
společně prohlédli provoz pivovaru Opat a pivo-
varské muzeum s odborným výkladem v pol-
štině. Následovala návštěva Broumova včetně
návštěvy nejstaršího dřevěného kostela. Dalším
bodem programu byla stolová hora Ostaš a při
návratu do Kostelce turisté navštívili hronovský

park a rodný domek A. Jiráska. Sobotní program
začal návštěvou mše svaté v přírodním festiva-
lovém areálu, po ní proběhlo setkání se starostou
a místostarostou města. Následovala procházka
městem, při které si turisté prohlédli hrob Vik-
torky, Domek Boženy Němcové a další zajíma-
vosti Červeného Kostelce. Zbytek dne turisté
strávili s programem MFF (mezinárodního folk-
lorního festivalu) završeném večerním galapřed-
stavením. V neděli si turisté prohlédli festivalový
průvod. Celé čtyřdenní setkání bylo zakončeno
ve Velkém Poříčí v prostoru kamenné sestavy
velkých megalitů a následným výstupem na roz-
hlednu Signál. 

Poslední turistická akce, která byla zařazena do
mikroprojektu „Přátelství bez hranic“, proběhla
v neděli 9. září. Výjezd padesáti turistů do partner-
ských Zabkowic na česko-polsko-německé setkání.
Turisté společně vyrazili na třináctikilometrový
úsek cesty do Potworowa, kde byla příjemná za-
stávka s bohatým občerstvením a následovala cesta
do Barda.  Závěr setkání proběhl v bardské poutní
bazilice pěveckým koncertem.

Součástí mikroprojektu „Přátelství bez hra-
nic“ byly i sportovní akce zaměřené na volejbal. 

První akcí tohoto druhu byl volejbalový tur-
naj pro děti, který se uskutečnil 7. - 8. 4. 2018.
V sobotu 7. 4. přijeli v dopoledních hodinách
přátelé z polských Ząbkowic Śląskich na první
společnou sportovní akci. Dvoudenní akci začala
dopoledním společným tréninkem, který byl
směřován na seznamovací hry, dále následoval
odpolední trénink na volejbalové činnosti. V ne-
děli byl na programu volejbalový turnaj pro děti.
Děti byly rozděleny na mladší a starší. Starší do-
plněné družstvem z českoskalického Ruchadla
Zájezd hrály turnaj v šestkovém volejbalu v so-
kolovně a mladší doplněné o týmy z Broumova,
Hronova, Náchoda, Trutnova a Nového Města
nad Metují soupeřily v barevném minivolejbalu.
Po oba dny panovala výborná přátelská nálada
a největší odměnou byly úsměvy na tvářích
všech dětí po vyhlášení turnajů!

Druhá společná volejbalová akce se uskuteč-
nila 1. - 2. 6. 2018, kdy červenokostelečtí volej-
balisté vyrazili do polského partnerského města
Ząbkowice Śląskie, kde je čekaly 2 dny volejbalu.
První den absolvovali společné tréninky, kde si

vyzkoušeli trénování pod
polskými trenéry. Nechy-
běla ani prohlídka města
a doprovodný program.
Druhý den byl na pro-
gramu turnaj. V turnaji
byli účastníci rozděleni
do věkových kategorií
a odehráli samotný tur-
naj. Během dvou dnů

byla vytvořena nová přátelství a utužena přátelství
vzniklá z předchozích setkání.

Další akcí v rámci česko-polské spolupráce
byl turnaj pro muže, který se konal 9. 9. 2018
v červenokostelecké sportovní hale. Původní
záměr mít turnaj z 5 družstev (Červený Kostelec,
Hronov, Dvůr Králové nad Labem, Ząbkowice
Śląskie, Kudowa Zdrój) bohužel vlivem ma-
rodky nedopadl, a tak se pořádal turnaj 4 druž-
stev. ZTS Ząbkowice postavil 2 družstva a jedno
družstvo vytvořil VK Hronov a druhé Červený
Kostelec. Kvalita polského celku coby favorita
se potvrdila,  a tak si tým ZTS 1 odnesl první
místo. Druhé místo putovalo do Hronova, třetí
zůstalo v Červeném Kostelci a na nepopulárním
bramborovém místě skončil tým ZTS 2. Po celý
turnaj panovala přátelská atmosféra. 

Hned následující víkend členové našeho vo-
lejbalového spolku strávili v rámci mikropro-
jektu  v polských Ząbkowicích. Program
dvoudenního setkání byl následující. Po sobot-
ním příjezdu a ubytování byl společný trénink.
Úvodní rozcvička byla velice pestrá a využívala
moderní prvky (kettle-bell, roller). Následoval
společný trénink zaměřený převážně na příjem.
Na konec tréninku se vytvořila 2 smíšená druž-
stva a odehrál se jeden set. Druhý den byl na pro-
gramu miniturnaj 3 týmů, kdy ZTS postavil
2 družstva a Červený Kostelec 1. Konečné po-
řadí tak skončilo takto: 1. místo ZTS, 2. místo
ZTS 2, 3. místo Volejbal Červený Kostelec.

V závěru mi dovolte, abych poděkoval Ri-
chardu Bergmannovi, který se o tento projekt
staral, dále děkuji Tomáši Šimkovi za zajištění
kulturních akcí, Tomáši Jiráskovi za zajištění
sportovních akcí, Ottovi Resslovi za turistická
setkání a Haně Řezníčkové Kukulové za spolu-
práci dechových orchestrů.

Celkové maximální výdaje tohoto mikropro-
jektu byly stanoveny na 22 629,06 €. Dotace
EFRR činila 85% z celkových způsobilých vý-
dajů.  Tento projekt „Přátelství bez hranic“ byl
realizován z fondu mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis v rámci programu – Program Interreg
V-A Česká republika – Polsko. Děkuji tímto Eu-
roregionu Glacensis za podporu.                    

Rostislav Petrák, starosta města
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ZŠ V. Hejny

ZŠ V. Hejny v Č. Kostelci 
přijme zaměstnance 

do školní jídelny
1. pracovnici provozu ŠJ

Nabízíme práci v dobrém kolektivu,
osobní ohodnocení, 2x ročně mimořádné
odměny, zaměstnanecké benefity, 100%
náhrada v době prázdnin,
práce na plný úvazek 1,0 - hrubá mzda
od 13 950,- Kč do 15 050,- Kč,
nástup možný od 14. 1. 2019

2. kuchaře/ku
Požadujeme: střední odborné vzdělání
v oboru kuchař /ka nebo dlouhodobá
praxe ve veřejném stravování.
Nabízíme práci v dobrém kolektivu,
osobní ohodnocení, 2x ročně mimořádné
odměny, zaměstnanecké benefity, 100%
náhrada v době prázdnin
práce na plný úvazek 1,0 - hrubá mzda
od 16 500,- do 19 160,-Kč,
nástup od 1. 4. 2019, do min. 1. 4. 2022. 
Pracovní životopis s fotografií zašlete
na: olejak@zsck.cz nebo 
volejte 724 204 401

Začala bych tentokrát poděkováním
panu faráři P. Kubantovi, od kterého při-
jaly pozvání třídy 3. A, B a poslouchaly
jeho poutavé vyprávění o našem kostelu.

Zjistily mimo jiné, že nejstarší hmotnou
věcí v Kostelci je cínová křtitelnice z r.
1555. Děti také viděly varhany a zahrály si
na ně. Velkým zážitkem byla také možnost
zazvonit si na zvony. Vánoční těšení se jsme
si na prvním stupni zpříjemnili hned něko-
lika akcemi. Nejdříve navštívila naši školu
sv. Barbora – postava, jež v dřívějších do-
bách chodila po vesnicích a obdarovávala
děti sladkostmi a ovocem a zlobivé děti na-
opak kárala. U nás se zastavila ve 2. C.
Ostatní malé děti obdaroval malou sladkostí
sv. Mikuláš. Na Mikuláše proběhl v celé
škole den otevřených dveří, kdy jste mohli
navštívit své ratolesti v hodinách a potěšit
se jejich úspěchy. 5. B s paní učitelkou B.
Naimannovou si ještě také přichystala vá-
noční trhy s odpolední kavárnou a 2. A, B
si na toto odpoledne nachystala přípravu ne-
tradičního věnce. Besídku s tvořením vá-
nočního svícnu si připravila 3. A s tř. uč. L.
Špeldovou. Ve spolupráci s druhým stup-
něm se uskutečnil turnaj v hale v minivolej-

bale a přehazované pro 2. a 3. třídy. V čase
vánočním lidé často myslí i na ostatní, kte-
rým se třeba tak dobře nedaří. V minulém
měsíci jsem se zmiňovala o 2. B, která se
zapojila do charitní akce „krabice od bot“.
V měsíci prosinci se přidala 4. B s projek-
tem „Andělský strom“. Více o něm od jedné
z žákyň – Kačky 10let: Jedno pondělní ráno
nám v kroužku vysvětlila paní učitelka co
je to „Andělský strom“. Je to projekt, me-
zinárodního vězeňského společenství, který
pomáhá dětem, co mají jednoho rodiče ve
vězení a druhý rodič se o ně stará doma.
Paní učitelka napsala mail a požádala, zda
bychom mohli pomoci dětem stejného
věku. Dostali jsme dva sourozence: Míšu 9
let a Filipa 11 let. Další den už jsme měli ve
třídě pokladničku. Za týden jsme nastřádali
1532Kč! Pak jsme už vybrali dárky z kata-
logu, které si děti přály a paní učitelka je na-
koupila. V pondělí je holky zabalily do
vánočního papíru a společně jsme je poslali
poštou na danou adresu a já měla krásný
pocit, že Míša a Filip budou mít krásné Vá-
noce.

A já vám za celý kolektiv 1. stupně přeji
úspěšný nový rok. Jana Stodůlková

ZŠ a MŠ Olešnice
Také my vstupujeme do nového roku

2019 s přáním, aby byl šťastný a přinesl
nám, našim žákům, dětem a jejich rodi-
nám jen to nejlepší.

S novým rokem přicházejí do naší školy
některé novinky.

Od konce ledna budeme poprvé jezdit na
bruslení do Náchoda.  Po již tradičním pla-
vání nabídneme žákům možnost dalšího
sportovního vyžití. 

V tomto roce bychom se také rádi připo-
jili k další olešenské tradici, a to masopustu,
který sice patří až k únoru, ale přípravy na

něj začnou již v lednu. 
Také se vypravíme na další výšlap na-

šeho turistického kroužku, v prosinci jsme
jeli vlakem do Náchoda a pěšky došli zpět
do Olešnice. 

V mateřské škole se od ledna spustí pro-
jekt Babičko, dědečku, pojďte nám číst do
školky.V rámci tohoto projektu, který má za
cíl prohloubit vztahy mezi generacemi,
mohou prarodiče přijít přečíst dětem oblí-
bené příběhy svého dětství. 

V. Ságnerová

ZŠ Horní Kostelec
Předání Slabikářů prvňáčkům

Poslední listopadový týden byl významný pro prvňáčky ze
školy v Horním Kostelci.

Poté, co se naučili číst první slabiky, nastala vhodná doba k pře-
dání Slabikářů. Již zdatnější čtenáři – druháčci – si společně s paní
učitelkou přichystali říkanky pro své mladší kamarády a čtení
z Ferdova Slabikáře. S každou říkankou předali prvňákům i oma-
lovánku s Ferdou mravencem. 

Na oplátku kluci a holky z první třídy ukázali druhákům, jak už
umí slabiky přečíst i poznávat. Přiřazováním identických slabik do
puzzle na tabuli vznikl obrázek Ferdova Slabikáře. Nakonec každý
dostal svůj Slabikář s Ferdovou záložkou od kamaráda ze druhé
třídy. 

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec 
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ZŠ Lhota
Stala se věc nemilá, technika nás zra-

dila...a proto se k vám zprávy z naší lho-
tecké školy dostávají s jistým zpožděním.

Nevšední narozeniny naší země si při-
pomněli žáci i učitelé lhotecké školy, spolu
s rodiči a dalšími obyvateli Lhoty. Paní ře-
ditelka Renata Jakubíková citovala slova
T. G. Masaryka: „Vlastenectví je láska
k vlastnímu národu, nikoliv nenávist
k jiným.“ Vyjádřila, že společně patříme
mezi ty, kteří s úctou a hrdostí ctíme
všechny, kteří se o existenci republiky za-
sloužili. Zároveň popřála lípě, ať  roste do
krásy, ať lidé nezapomenou na tyto chvíle,
kdy se minulost snoubí s nadějí do budouc-
nosti. 

Pan místostarosta Richard Bergmann za-
vzpomínal na rok 1978, kdy byla ve Lhotě
také slavnostně vysazena lípa za účasti dětí
i mnohých občanů. I on popřál všem radost
z toho, že mohou být občany naší republiky.
Že mohou každý svým dílem přispívat
k rozkvětu naší krásné země. Děti zazpívaly

oblíbenou píseň T. G. Masaryka „Ach
synku, synku“ a mnozí přítomní se přidali
ke zpěvu státní hymny, kterou žáci zpívali
opravdu s nadšením. Potom se malí i velcí
podíleli na společné výsadbě nové lípy.
Slavnostní okamžiky bude mnohým připo-

mínat nejen nová lípa, ale i tabulka vsazená
do pískovcového kamene z lomu Krákorka.
Podobnou tabulkou jsme také označili lípu
vysazenou před 40 lety ve Lhotě. Moc dě-
kujeme všem, kteří se na realizaci tohoto
projektu podíleli!

Celým adventem zněly školou vánoční
písně a koledy. Připravovali jsme totiž hu-
dební pohlazení pro rodiče a další příznivce
školy. Ve cvičné kuchyňce to vonělo a zla-
tavých kousků cukroví pomalu přibývalo. 

O tom, že i malí školáci mohou nadělo-
vat radost, povzbuzení a úsměv se děti pře-
svědčily v hospici i v pečovatelském domě,
kam pravidelně v předvánočním čase chodí
zpívat a rozdávat svá přáníčka. Tajemný čas
Vánoc je za námi a společně jsme vykročili
do nového roku. Čeká nás pololetní finiš,
tak chutě do práce! 

Upřímně vám všem přejeme odhodlání
k dobrým rozhodnutím i činům, radost,
lásku i zdraví. A nezapomeňte se usmívat.                                                                                      

Jitka Česenková

V úterý 27. listopadu 2018 jsme opět po roce pozvali do naší
školy seniorky z pečovatelského domu u Jakuba pod vedením
paní Vlčkové.

Opět jsme si pro ně připravili velmi pestrý program. Nejdříve
jsme si spolu při čaji a pečivu popovídali o jejich školní docházce,
o tom co si pamatují z našich významných osmičkových výročí.
Poté jsme se přesunuli do učebny chemie, kde jsme připravili „che-
mickou show“. Mohli si zkusit chromatografii (složení barev), tajné
písmo, ukázali jsme jim nějaké pokusy, např. hořící ruce, faraonovy
hady,…a na konci show byl k vidění výbuch vodíku. Po chemické
show následoval AZ kvíz zaměřený na historii, staré filmy a také
na osmičková výročí. Poté jsme se již se seniorkami rozloučili.

Doufáme, že se jim program líbil stejně jako nám a těšíme se na
další setkání s nimi.

Za Klub asistentů Hana Váňová, 8.C

SŠ průmyslová, textilní a polygrafická
Červenokostelecká střední škola NEKONČÍ!

Přes katastrofické zvěsti, které se kolem střední školy v Čer-
veném Kostelci v poslední době šíří, chceme všem oznámit, že
NAŠE ŠKOLA POKRAČUJE ve své činnosti a STÁLE NA-
BÍRÁ do svých oborů nové žáky. Pouze se od léta stala součástí
nového subjektu – Střední školy průmyslové, textilní a poly-
grafické. A co vám či vašim dětem může naše škola nabídnout?

Pro ty, co mají výtvarné nadání, zato matematika jim moc nejde, je
určený úspěšný čtyřletý studijní obor Modelářství a návrhářství oděvů.

Dalším zájemcům o maturitu nově nabízíme studijní obory
Oděvnictví a Textilnictví, a to i ve zkrácené formě studia. To zna-
mená, že kdo už maturitu má, může na naší škole za dva roky získat
prostřednictvím druhé maturity další odbornost.

Máme však co nabídnout i těm, kteří si na maturitu netroufnou.

Nabízíme již zavedený učební obor Gumař-plastikář, jehož absol-
venti jsou nejen velmi žádaní na trhu práce, ale rovněž i velmi
dobře placení. Dále lze u nás studovat tříletý učební obor Výrobce
textilií nebo staronový učební obor Krejčí, který lze absolvovat rov-
něž ve zkrácené formě studia.

A tak pokud ještě přemýšlíte nad svou budoucností či budouc-
ností svých dětí, přijďte se do naší školy podívat. Kdy? Ve dnech
otevřených dveří 30. ledna a 6. února 2019, případně kdykoli se
vám to bude hodit. Rádi vás provedeme po škole a poskytneme ve-
škeré informace. Podívat se můžete také na www.ssck.cz a na náš
facebook. Těšíme se na vás!

Ing. Romana Vlachová 
Centrum textilních technologií a oděvní tvorby

Gymnázium Náchod
Jiráskovo gymnázium v Náchodě zve

žáky pátých a devátých ročníků základních
škol a jejich rodiče na Den otevřených dveří.

Čtvrtek dne 17. ledna 2019 od 15.30 do
19.00 hodin pro vás budou připraveny inte-
raktivní akce, divadelní a hudební vystou-

pení, výstavy a prezentace.
Podrobnější program naleznete na

www.gymnachod.cz.
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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 připravenou celou
řadu přednášek, kterými si můžete zpříjemnit dlouhé zimní večery.
Přijďte se sami přesvědčit. 

Lucie a Michal Jonovi - NA KOLE NÁRODNÍMI
PARKY JIHOZÁPADU USA
Úterý 22. 1. 2019 od 18.30 hod. – kino Luník

Zavítáme do nádherné přírody jihozápadního koutu USA, kde
zkušení cyklocestovatelé Lucie a Michal při tříměsíčním putování
dlouhém 6000 km navštívili 9 skvostných národních parků (Yose-
mite, Death Valley, Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Arches,
Rocky Mountain, Mesa Verde, Grand Canyon). Kromě pohoří Si-
erra Nevada a Skalistých hor, vyprahlých oblastí a pouští se s nimi
podíváme na nejvýše položené sedlo i nejvyšší asfaltovou silnici
v Severní Americe (obě nad 4000 m n.m.), na dno Velkého kaňonu
i do žhavého Údolí smrti s letními teplotami nad 60°C. O této části
světa napsali knihu „Na hliníkovém oři Divokým západem“, která
bude při besedě k zakoupení. Pevně věříme, že vás svým živým
promítáním Lucie s Michalem nejen pobaví, ale především inspi-
rují, naladí, či přimějí k zamyšlení.

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

Milan Bureš – SEVERNÍ KOREA 
Úterý 12. 2. 2019 od 18.30 hod. – kino Luník

Cestovatel Milan Bureš, jako jeden z pouhých devatenácti če-
ských cestovatelů, kteří v posledních třech letech mohli tuto zemi
navštívit, přiblíží historii a současnost Severní Koreje tak, jak mu
bylo politickou garniturou prezentováno a povoleno fotografovat.

O Severní Koreji může realisticky vyprávět pouze ten, kdo tam
byl. Jak sám cestovatel píše: „Rizika spojená s návštěvou Severní
Koreje jsou značná a málokdo si je vůbec dokáže představit. Na
první dojem je to naprosto čistá, moderní, bezpečná země, kde se
člověku nemůže nic stát. Při bližším pozorování vám však přijde
minimálně zvláštní chování tamních lidí. Jako turista se s místními
obyčejnými lidmi setkat nesmíte. Jdete-li po ulici, automaticky pře-
cházejí na druhý chodník, ani oční kontakt s nimi není možný. Stále
se dívají do země, neusmívají se, jsou jakoby bez ducha, zkrátka
úplně odevzdáni režimu. V Severní Koreji se setkáte pouze s pro-
věřenými lidmi loajálními k režimu, kteří vás neustále hlídají.“

Pan Milan Bureš rád zodpoví vaše případné dotazy. 
Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč v IC Červený Kostelec

nebo online na www.kinolunik.cz.

4. ples města Červený Kostelec 
Sobota 26. ledna od 20.00 hodin
městská sokolovna 

Město Červený Kostelec a městské
kulturní středisko vás srdečně zvou na 4.
ples města Červený Kostelec. Ples bude
opět ve znamení předávání cen červeno-
kosteleckým rodákům, kteří svou čin-
ností přispívají k dobrému jménu našeho
města. 

Mimo skvělou hudbu a tanec se můžete
také těšit na jedinečnou bubenickou show
známého souboru  Wild Sticks, která vás
zaručeně pohltí a nabije vás pozitivní ener-
gií. O předtančení se postará domácí dětský
folklorní soubor Hadářek a těšit se můžete
také na taneční obor ZUŠ v Červeném Kos-
telci. 

Dále se můžete těšit na bohatý dopro-
vodný program nebo soutěž o hodnotné
ceny. Večerem bude provázet moderátorka

Českého rozhlasu Jana Házová a k tanci za-
hraje hudební skupina Geny ze Rtyně
v Podkrkonoší. 

Předprodej vstupenek bude zahájen 2.
ledna 2019 v IC v Červeném Kostelci nebo
online na webech www.123vstupenky.cz
a www.mksck.cz. 
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Do červenokosteleckého Divadla J. K. Tyla zavítá 
Dejvické divadlo s inscenací Vzkříšení 

Úterý 12. března od 19.00 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, jak je popisován, je tím

nejneuvěřitelnějším příběhem, jaký mohli jeho aktéři zažít...
Pod dramatizací povídek neznámého autora je podepsán Daniel

Doubt, jehož příjmení není věrným divákům DD neznámé. Ti, kteří
tvorbu DD sledují systematicky, se správně dopátrají toho, že text
vznikl přímo pro Dejvické divadlo, jak je v rodině Doubtů zvykem,
jen se tentokrát nejednalo o čistou kolektivní improvizaci, ale
o práci s více méně hotovým textem záhadného autora.

Je to špičková inscenace; nejlepší, s jakou Dejvičtí přišli od (rov-
něž Vajdičkova) Racka. Virtuózně napsaná hra s paradoxy, ve které
se vše a všechno několikrát převrátí ve svůj opak, okázale bizarní
zápletky, nenápadně přesná režie, virtuózní herectví. Mimořádně

zábavné rozdávání karet v první polovině, nenásilné naťukávání
vážnějších témat po přestávce.

Hraje se o lásce i o existenci Boha, v závěru už vlastně docela
vážně, a vůbec to nebolí. Jako bonus spousta odkazů na Čechova
i Woody Allena, kteří tu plní roli jakýchsi kmotrů.

Sázka na jistotu, samozřejmě, jenže málo platné – na srovnatelně
suverénně napsané a zahrané divadlo dnes v Česku narazíte jen
stěží. Virtuozita v sobě sice nese nebezpečí do sebe zahleděné sa-
moúčelnosti, ale stejně: je radost sledovat někoho, kdo to prostě
umí... Vladimír Mikulka, nadivadlo.blogspot.cz

Poslední volné vstupenky v ceně 490 Kč / 470 Kč / 450 Kč lze
zakoupit v IC Červený Kostelec a online na www.mksck.cz. 

Malina Brothers představí v Divadle J. K. Tyla nové album 
Sobota 19. ledna od 19.00 – Divadlo J. K. Tyla
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista

Pavel a houslista Josef, se společně sešli na pódiu v unikátním pro-
jektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontra-
basistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet). Za několik dekád se
objevili jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých al-
bech tohoto žánru u nás. Mj. spolupracovali s Robertem Křesťa-
nem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Charliem McCoyem
(Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají za sebou několik koncertů
v USA, natočili dvě řadová CD a právě představují nové album, na
které přijala pozvání zpěvačka Kateřina García.

Koncert je zařazen do hudebního předplatného. Poslední volné
vstupenky v předprodeji za 190 Kč v IC Červený Kostelec, nebo
online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. 

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK PRŮ-
MYSLOVÉ PODLAHY.

Peklo v hotelu Westminster odstartuje divadelní abonmá 
Pátek 25. 1. 2019 od 19.00 – Divadlo J. K. Tyla

Drobná chybička v ubytovacím pořádku roz-
poutá v hotelu Westminster doslova „peklo“
a zkomplikuje plánované víkendové zálety. Ve
dvou sousedních manželských apartmá hotelu
Westminster „bydlí“ celkem jedenáct lidí. Ve sple-
titých situacích zapříčiněných hned několika ne-
věrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších
politických kruhů, bojují o svůj krk „ctihodný“
poslanec a jeho osobní sekretář, svou pověst hájí
dámy, renomé hotelu se pokouší zachránit ředitel
a do toho nic nechápající čínský číšník servíruje
kávu pro tucet osob. 

Perfektní komedii, která sklidila velký úspěch
na divadelním festivalu Jiráskův Hronov, přiveze
Dobřichovická divadelní společnost.

Inscenace je zařazena do divadelního předplat-
ného. Poslední volné vstupenky v ceně 120 Kč /
110 Kč / 100 Kč v IC Červený Kostelec nebo on-
line na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spe-
dition s.r.o.
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Poslední volné vstupenky na inscenaci Otevřené manželství
s Karlem Rodenem a Janou Krausovou

Úterý 26. února od 19.00 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Brilantní tragikomedie o jednom svérázném manželském páru

z pera italského dramatika Daria Fo (nositele Nobelovy ceny za li-
teraturu) a jeho ženy Franky Rame je hereckou příležitostí pro dva
vynikající herce – Janu Krausovou a Karla Rodena.

Komedie je věčným střetem mužského a ženského principu
a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při ko-
micky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě
ubíjejí navzájem. Především však diváci mohou prostřednictvím
smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, pro-
niknout do nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi
a nedokonalostmi.

Poslední volné vstupenky na skvělou komedii divadla Studio
DVA Praha v ceně 450 Kč / 420 Kč / 390 Kč lze zakoupit v IC Čer-
vený Kostelec a online na www.mksck.cz. 

První pohádkou v dětském předplatném bude Čert a Káča
Neděle 13. 1. 2019 - Divadlo J. K. Tyla od 15.00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve v neděli 13. 1. 2019 na po-

hádku Čert a Káča, kterou přiveze divadlo DAP z Prahy.
Káča v naší pohádce je mladé, energické děvče, které slouží

u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se mají rádi
a chtějí se vzít, ale k tomu potřebují povolení od kněžny. Ta jim ho
již čtvrtý rok slibuje, ale stále to odkládá a odkládá... Závidí Káče
její mládí a lásku a vymýšlí nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit
a sekýrovat. Ví, že Káča moc ráda tancuje a celý rok se těší na po-
svícenskou tancovačku. Schválně ji v ten den zavalí prací, aby jí
pokazila radost a znemožnila jít k muzice. To je poslední kapka
a temperamentní Káča v spravedlivém hněvu poví kněžně od plic,
co si o ní myslí… A jak to nakonec všechno dopadlo? Přijďte to
zjistit…

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.

Východočeská přehlídka amatérského činoherního
a hudebního divadla Červený Kostelec 

21. – 24. února – Divadlo J. K. Tyla
Rok se s rokem sešel a červenokoste-

lečtí diváci se mohou těšit na již 22. Vý-
chodočeskou přehlídku amatérského
činoherního a hudebního divadla v Čer-
veném Kostelci.

Celkem se můžeme těšit na 11 inscenací,
které budou bojovat o nominaci a postup na
další postupové přehlídky.

Od 2. 1. je možné v IC Červený Kostelec
zakoupit zvýhodněné permanentky na celý
divadelní festival v ceně 300 Kč a pro drži-
tele divadelního předplatného za pouhých
250 Kč. V prodeji je omezený počet perma-
nentek.
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Stříbrná neděle nabídla nejen trhy, ale i bohatý program
Stříbrná neděle je v Červeném Kostelci tradičně plná kul-

turních akcí a nejinak to bylo i letos. Celodenní program začal
již v osm hodin ráno vánočním prodejem před kostelem Sv. Ja-
kuba Většího.

Od ranních hodin se začala postupně plnit i městská tržnice růz-
nými řemeslnými stánky s vánočním zbožím. Kulturní program na
připraveném pódiu odstartoval městský dechový orchestr společně
se svými polskými kolegy z partnerského města Ząbkowice Śląskie
krásným koncertem s vánoční tematikou. Tímto vystoupením zá-
roveň završili již druhý rok trvající úspěšnou spolupráci financo-
vanou z mikroprojektu přeshraniční spolupráce, která čítala celkem
tři společná vystoupení. 

Program dále pokračoval pohádkou. Nejmenším z nás zahrálo
královéhradecké divadlo Kozlík pohádku s názvem O Šípkové Rů-
žence. O skvělou podívanou se postarali místní otužilci a také šer-
míři Manové Přemysla Otakara. Na pódiu vystoupily i děti ze ZŠ
Červený Kostelec a dopolední program patřil Nadě Válové, drži-
telce ceny Zlatý Anděl 2008 za spolupráci s Michalem Horáčkem

na desce Ohrožený druh. Tradičně se představila i kapela Klapeto,
hrající zejména "městský folklor“ a úplný závěr patřil skupině
KOALA PARTY BAND. 

Návštěvníci trhů mohli zcela mimořádně vystoupit na kostelní
věž, navštívit výstavu Stromečku vstávej nebo se zdarma svézt na
poníkovi.

Velká část celodenního programu byla spolufinancována z pro-
středku EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

KALENDÁRIUM AKCÍ

SDH Lhota 
HASIČSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasičů Lhota za Č. Kostelcem srdečně zve
na hasičský ples, který koná se dne 12. ledna 2019 od 20.00 hod.
ve lhotecké tělocvičně. Hudba p. Fulka. 

Rezervace místenek na tel. 604 676 815 nebo každé pondělí od
17.00 hod. v hasičské zbrojnici ve Lhotě.

Srdečně zvou pořadatelé - SDH Lhota

Jubilejní 50. lidový ples se blíží!
V sobotu 19. ledna 2018 vás srdečně zveme na tradiční ples do

sokolovny v Červeném Kostelci. Vstupenky bude možné zakoupit
v papírnictví Ivín od 3. prosince 2018. 

Těšíme se na vás, vaši lidovci.

KDU-ČSL Restaurace na Bohdašíně
BRAMBORÁČKOVÉ HODY

Restaurace na Bohdašíně nabízí v pátek 18. ledna 2019 v 18.00
hod. bramboráčkové hody.

HASIČSKÝ
PLES

SDH BOHDA-
ŠÍN pořádá v so-
botu 2. února 2019
ve 20.00 hod. tra-
diční hasičský ples.
Hudbu zajistí sku-
pina TAURUS.

Rezervace na tel:
605 180 876

TJ Horní Kostelec
NOVOROČNÍ BĚH

Sobota 5. ledna 2019 v 10.00 hod.
TJ Horní Kostelec z.s. pořádá tradičně první lednovou sobotu

43. ročník novoročního běhu. Jedná se o silniční okruh s mírným
převýšením - délka trati je 11 500 metrů (START u Základní školy
v Horním Kostelci - dále ve směru Červený Kostelec náměstí - Eli-
tex - Devět Křížů - Rtyně v Podkrkonoší autobusové nádraží - dále
směr Hronov - Horní Rtyně - Horní Kostelec křižovatka " U sekyr-
kárny " - Základní škola Horní Kostelec CÍL). Start všech kategorií
je hromadný.

Přihlášky budou přijímány v den závodu na místě od 8.30 do
9.30 hodin. Startovné je 50,- Kč. Startuje se v kategoriích muži,
ženy, muži nad 40 let.

Traťový rekord drží Smuda Norbert (PL) - čas 37:37 min. (2001).
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YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
5. sobota v 17.00
Smallfoot / USA / 2018 / film ve 2D / český
dabing / 96 minut. Animovaná dobrodružná
pohádka pro všechny věkové kategorie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

BUMBLEBEE
5. sobota v 19.30
Bumblebee/ USA / 2018 / film ve 3D /
český dabing / 99 minut. Ten žlutý „Brouk“
není žádná ojetina, ale Bumblebee.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 Kč 

MARY POPPINS SE VRACÍ
10. čtvrtek v 19.30
Mary Poppins Returns/ USA / 2018 / film
ve 3D / český dabing / 100 minut. Film
podle předlohy knih P. L. Traversové
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
11. pátek v 19.30
GB / 2018 / film ve 2D / české titulky / 134
minut. Queen. Jediné, co je pozoruhodnější
než jejich muzika, je jeho příběh.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
12. sobota v 17.00
Ralph Breaks The Internet/ USA / 2018 /
film ve 2D / český dabing / 113 minut. Ani-
movaná pohádka ze studia Walt Disney.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

CENA ZA ŠTĚSTÍ
12. sobota v 19.30
ČR/ 2019 / film ve 2D / české znění / 110
minut. Nový český film. V hlavních rolích:
Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš
Hanák a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

LEDOVÁ SEZONA: 
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
17. čtvrtek v 17.00

Norm of the North: Keys to the Kingdom/
USA / 2019 / film ve 2D / český dabing / 90
minut. Dobrodružná animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

SKLENĚNÝ
17. čtvrtek v 19.30
Glass / USA / 2019 / film ve 2D / české ti-
tulky / 129 minut. Thriller inspirovaný ko-
miksem od režiséra filmů Vyvolený a
Rozpolcený.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

KURSK
18. pátek v 19.30
Kursk / B/L / 2019 / film ve 2D / české ti-
tulky / 117 minut. Katastrofický film nato-
čený podle skutečné události.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

HUSÍ KŮŽE 2: 
UKRADENÝ HALLOWEEN
19. sobota v 17.00
Goosebumps 2/ USA / 2019 / film ve 2D /
český dabing / 100 minut. Pokračování ho-
rorové komedie pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

ČERTÍ BRKO
19. sobota v 19.30
ČR-SR / 2018 / film ve 2D / české znění /
99 minut. Ve skutečnosti je peklo úřad.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

NA KOLE NÁRODNÍMI PARKY 
JIHOZÁPADU USA
22. úterý v 18.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Putování Lucie a Michala Jonových
na kole skvostnými národními parky jiho-
západního koutu USA.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZEL-
NÉHO LEKTVARU
24. čtvrtek v 17.00
Asterix – The Secret of The Magic Potion/
USA / 2018 / film ve 2D / český dabing/ 82
minut. Tajemství síly obyvatel malé galské
vesničky se skrývá v kouzelném lektvaru.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

FAVORITKA
24. čtvrtek v 19.30
The Favourite / USA / GB / 2019 / film ve
2D / české titulky/ 119 minut. Je 18. století.
Anglie válčí s Francií. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

PSÍ DOMOV
25. pátek v 19.30
Dog’s Way Home / USA / 2019 / film ve 2D
/ český dabing / 92 minut. Dobrodružný ro-
dinný film podle knižního bestselleru Psí
poslání.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč 

OVEČKY A VLCI
26. sobota v 17.00
Sheep and Wolves:Pig Deal/ RUS / 2019 /
film ve 2D / český dabing / 80 minut. Nová
animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč 

NARUŠITEL
26. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 90
minut. Napínavý příběh armádních letců so-
cialistického Československa. V hlavních
rolích Jiří Dvořák, Petr Kostka.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
29. úterý v 19.30
GB / 2018 / film ve 2D / české titulky / 134
minut. Queen. Jediné, co je pozoruhodnější
než jejich muzika, je jeho příběh.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

ŽENY V BĚHU
31. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 93
minut. Nová česká komedie o ženách, které
se nebojí vyběhnout štěstí naproti. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

KINO LUNÍK 3D
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Zápis do kurzu společenského
tance pro dospělé – začátečníci, mírně
pokročilí, pokročilí.

V lednu 2019 pro vás připravujeme velmi
oblíbený taneční kurz pro dospělé, který za-
číná 6. ledna a zahrnuje celkem 7 nedělních
večerních lekcí, které budou rozděleny na 3
skupiny, a to skupinu začátečníků, mírně až
středně pokročilých a pokročilých. Kurz pro
začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netan-
čili nebo kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro
mírně až středně pokročilé je vhodný pro ab-
solventy kurzů, kteří absolvovali kurz pro za-
čátečníky vícekrát, nebo kteří absolvovali
kurz pro mírně pokročilé, nebo před nedáv-

nou dobou taneční kurz pro mládež a mají
zažité základy společenských tanců. Kurz
pro pokročilé je vhodný pro ty, kteří absol-
vovali kurz pro mírně až středně pokročilé
minimálně 2x. Maximální počet párů ve sku-
pině je omezen. Přihlásit se můžete od 1. lis-
topadu v Informačním centru v Červeném
Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz.
Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

Kurz kalanetiky
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže. Cvičení probíhá každé
úterý od 19.00 v Grafoklubu, přihlášení je
možné kdykoli v průběhu roku. Kurz vede

skvělá lektorka paní Poznarová. Cena kur-
zovného je za 10 lekcí 450 Kč. Přihlásit se
můžete v Informačním centru v Červeném
Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek předsta-

vuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky z ob-
lasti Podkrkonoší a Podorlicka. Soubor je
rozdělen do tří věkových skupin a schází se
každé úterý od 16.00 v Grafoklubu za
kinem Luník. Cena na školní rok 2018 /
2019 je 700 Kč. Přihlásit se můžete kdykoli
během roku. Více informací získáte u ve-
doucí paní Janušové na tel.: 603 461 639.

KURZY, VOLNÝ ČAS

Do Českého Betléma nejen za betlémy
Lednové počasí bývá nevyzpytatelné.

Nízké teploty nás sice nutí nosit zimní ka-
báty a čepice, ale nedá se s přesností od-
hadnout, zda bude venku kromě mrazu
také nějaký sníh. Proto se dnes vydáme
na výlet, který si užijeme za bílé po-
krývky i bez ní.

Novému Městu nad Metují se říká mnoha
jmény - město na skále, perla mezi renesanč-
ními městy a Český Betlém. S posledním
označením přišel v 19. století spisovatel Jan
Neruda, který byl v novoměstských lázních
Rezek na léčebném pobytu.

Pokud se vydáme do jeho historického
centra, máme hned několik možností, jak
zde strávit příjemný čas. Nejprve prozkou-
máme jeho unikátní dispozici i zajímavou
architekturu. Čtveřice podloubí nás skryje
před případným sněžením či deštěm a my
se budeme alespoň moci věnovat detailům
- obnoveným renesančním štítům na severní
straně, domovním znamením i barevnosti
jednotlivých domů, mezi kterými se na-
chází dominantní zámek.

Pokud se vydáme na kraj jedné ze stran
náměstí, zjistíme, že tudy můžeme projít

dozadu a obkroužit
celé centrum z vněj-
šku. Této síti propoje-
ných uliček se říká
Zadomí a každá z nich
má unikátní charakter.
Půjdeme kupříkladu
kolem věže Zázvorky
s galerií a podél zá-
meckého valu s lipo-
vou zámeckou alejí,
která prochází obno-
vou a bude brzy zpřís-
tupněna veřejnosti.
Mihneme se kolem
sochy Bedřicha Smetany na místě, kde
dříve stával pivovar, ve kterém sládkoval
skladatelův otec. Pokračujeme k vodáren-
ské věži u zámku, projdeme zadomím
a ocitneme se na okraji náměstí, kde se na-
pojíme na uličku za kostelem. Po cestě si
všímáme zbytků opevnění. Jakmile se ocit-
neme u kostela, můžeme nahlédnout také
dovnitř. Vchod nalezneme trochu netra-
dičně v podloubí.

Od kostela se vydáme na poslední za-

stávku naší cesty. Pokračujeme za sochu za-
kladatele města, až dojdeme k městskému
muzeu. U něj se nachází vyhlídková plo-
šina, odkud se můžeme pokochat krásnými
výhledy na tzv. Hradčany, skalní podloží
i řeku Metuji. Svůj výlet zakončíme návště-
vou výstavy Betlémy v muzeu, která pro-
bíhá až do 2. 2. 2019 a je přístupná od úterý
do soboty v časech 10.00–12.00 a 12.30–
16.00 hod.

Text a foto: Jiří Švanda

Městské kulturní středisko Červený Kostelec

Lucie Vlčková
Fitness studio

Nově vzniklé fitness studio pro ženy ve Stolíně 51 (budova
nástrojárny HBN) nabízí skupinové lekce pod vedením vyško-
lených instruktorů.

Jsme tu hlavně pro ženy (Jumping, Závěsné systémy, DrumFit,
Zdravá záda, Pevné břicho, Tabata, BodyBalance, FitBalet, Kruháč,
BodyBalance, Osobní tréninky, výživové programy, ButtWorkout).
Vedoucí osoba Mgr. Lucie Vlčková, otevírací doba 16-20 hod.
Další informace na FB stránce Fitlines, či webové stránce
Fitlines.cz. Rezervace probíhají online na webu v rezervačním sy-
stému. 

Pilates
Od 21. ledna 2019 zahajujeme další ucelený blok cvičení 22

hodin za cenu 20 hodin.
Plán cvičení:
Pondělí a čtvrtek 9-10 hod., 20 lekcí za 1 400 korun + 2 lekce

zdarma.
Úterý 17-18 a 18.10-19.10 hod., 20 lekcí za 1 400 korun + 2

lekce zdarma.
Čtvrtek 16.30-17.30 a 17.30-18.30 hod., 20 lekcí za 1 400 korun

+ 2 lekce zdarma.
Přihlášky a bližší informace Irena Térová, tel. 773 676 876 nebo

terova.irena@seznam.cz

Irena Térová
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Volejbal Červený Kostelec

TJ Sokol Č. Kostelec

Rozpis domácích volejbalových utkání – leden 
Halové soutěže
Krajský přebor I. třídy mužů 

(spojená soutěž KHK a PaK, dvojzápasy)
19. 1. 2019 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec A – TJ Sokol Ker-

hartice

I. liga juniorek (dvojzápasy)
20. 1. 2019 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – Volleyball Nym-

burk

II. liga žen (dvojzápasy)
12. 1. 2019 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – Junior Brno
19. 1. 2019 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec – TJ Sokol Geo-

dézie Česká Třebová

Poděkování
Tímto chceme poděkovat všem partnerům a sponzorům (v čele

s městem Červený Kostelec a firmou Saar Gummi Czech, s.r.o.),
že nás v roce 2018 podpořili a těšíme se na další spolupráci.

Přátelství bez hranic 
V roce 2018 jsme se v rámci projektu Přátelství bez hranic čty-

řikrát potkali s polským volejbalovým partnerem ZTS Zabkowice
Slaskie. Zkušenosti získané při těchto výměnách využijeme při tré-
nování i při pořádání sportovních akcí.

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za možnost účasti v tomto
projektu a věříme, že v této spolupráci budeme i nadále spolupra-
covat.

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

Dětská florbalová ČUM liga 
V sobotu 8.prosince se na ZŠ Bratří

Čapků v Úpici odehrál další turnaj dětské
florbalové ČUM ligy. V konečném pořadí
turnaje obsadili florbalisté z Orla Červený
Kostelec za vítězným družstvem ze Sokola
Markoušovice druhou i třetí příčku. Fantas-
tický výkon předvedl brankář Vratislav
Hejný (Orel B) s úspěšností zákroků
89,80%. Dětem ke skvělým výsledkům gra-
tulujeme!

Konečné pořadí 2. turnaje
1. Sokol Markoušovice  10b
2. Orel Červený Kostelec B  9b
3. Orel Červený Kostelec A  6b
4. ZŠ Bratří Čapků Úpice A  2b
5. ZŠ Bratří Čapků Úpice B  1b

Průběžné pořadí ČUM ligy po 2 turnajích
1. Orel Červený Kostelec A  18b
2. Sokol Markoušovice  16b
3. Orel Červený Kostelec B  13b
4. ZŠ Bratří Čapků Úpice A  11b
5. ZŠ Bratří Čapků Úpice B  1b

Orel po 6.kole AFL třetí
1.prosince odehráli florbalisté Orla

v broumovské AFL další čtveřici zápasů, ve
kterých získali 6 bodů a klesli na průběžnou
3. příčku.

Zápasy 6. kola AFL Broumov
Olymp Kramolna - Orel ČK  3:1
(Brejcha)
Kaňouři - Orel ČK  2:8
(Regner 3, Zakouřil 2, Havel, Krátký,

Romža)

FBC N. Město n. Met. - Orel ČK  1:10
(Zakouřil 5, Brejcha 2, Romža 2, Nývlt)
FBT Žďár nad Metují - Orel ČK  4:3
(Havel, Romža, Zakouřil)

Tabulka AFL Broumov po 5. kole
1. Attack  44 b
2. Savice  43 b
3. Orel Červený Kostelec  42 b
- - -
16. Pohodáři Beetým  0 b

Poděkování
Na závěr roku chceme poděkovat městu

Červený Kostelec za finanční podporu z do-
tačního programu města a firmě Tomáš
Brejcha zemní a výkopové práce za spon-
zorský příspěvek. Nejen našim příznivcům
pak přejeme vše nejlepší do roku 2019. 

Florbal

Dne 17. 11. 2018 proběhl další workshop FlowVision pod ve-
dením cvičitelů T. J. Sokol Červený Kostelec. Za nás cvičitele mů-
žeme říci, že se akce velmi povedla. Menší děti se naučily novým
skokům a technikám a ty starší si zlepšily své dovednosti. Účast
sčítala okolo 26 lidiček, což je zase o něco více než minule. Jsme
rádi. že je o takový sport zájem zrovna v našem městě.                                                       

Urban David-cvičitel T. J. Sokol Červený Kostelec

Do sezony 2018/2019 jsme vstoupili se 3 družstvy dospělých
a 1 družstvem mládeže 

Družstva dospělých hrají  regionální soutěž první a druhé třídy,  mlá-
dež regionální přebor dorostu. Součástí oddílu jsou i hráči rerkreační.
Popularita stolního tenisu v Č. Kostelci neustále stoupá, což se projevuje
v nově příchozích začínajících hráčích. 

Velmi dobrých výsledků dosahuje oddíl při výchově mládeže. V sou-
časné době je na druhém místě v soutěži. Do přípravy mládeže se střídavě
zapojují hráči oddílu. Největší tíhu a odpovědnost na sebe vzal František
Vaněk. Jeho systematická péče slaví zasloužené výsledky. V přípravě je
dalších 8 zatím neregistrovaných žáků.

Členové oddílu se aktivně zapojují do organizace Novoročního silnič-
ního běhu a Jestřebího krosu. 

Výkonný výbor pověřil náš oddíl, hlavně díky výsledkům práce s mlá-
deží, organizací regionálního přeboru jednotlivců mládeže všech kategorií.
Přebor se uskutečnil 22. prosince 2018 a proběhl ve vší spokojenosti.

Veškerá činnost TJ by se neobešla bez velké finanční podpory města.
Děkujeme také firmě Saar Gummi Czech, s.r.o. za finanční podporu

na materiální vybavení herny. Jiří Škoda, starosta TJ Horní Kostelec  

TJ Horní Kostelec - oddíl stolního tenisu
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Adrenalinový závod

Gladiátoři z Červeného Kostelce
Postřehy z dění závodů Gladiator Race

vám téměř pravidelně sděluje jeden z nej-
úspěšnějších účastníků Jan Řezníčk Roy.

Dnešní pohled na závody je spíše fanou-
škovský a je o tom, co je to vlastně za sou-
těž a kdo jsou lidé, kteří se závodů účastní.

Jednoduše řečeno, jedná se o poměrně
mladý běžecký překážkový závod, kterého
se účastní zpravidla více než 1000 závod-
níků.  Délka trati záleží na tom, zda se jedná
o denní, noční nebo třeba dětskou alterna-
tivu a zda se jedná o letní nebo zimní závod.
Přesto se může délka trati lišit podle pro-
středí, ve kterém je postavena. Standardně
7-10 km v průběhu dne a 3 – 4 km pro al-
ternativu noční. Dětské závody se běhají na
trati dlouhé 1 nebo 2 km. V průběhu závodu
musí závodník překonat okolo 25 překážek
ve dne a asi 10 překážek v noci. Děti pak
zdolávají 7-12 překážek v průběhu trati.

Překážky jsou různé náročnosti. Mnohé
jsou velmi silové, některé balanční, ale
obecně platí, že ke každé je dobré mít urči-
tou dávku zručnosti. Najdou se ale i takové,
kde vám nepomůže rychlost, síla ani rovno-
váha a to je moment, kdy musíte až po krk
do studené vody nebo po kolena či po bři-
cho do bahna – které je zpravidla více než
přilnavé. Pak závodník musí počítat s tím,
že zbytek trati doběhne zcela zmáčený či
o pár kilo těžší díky nánosu bahna. 

Může se zdát, že závodník by měl být
dobrý běžec, disponovat poměrně značnou
silou i zručností. Není to ale pravidlem. Zá-
vodů se účastní děti, muži a ženy různých
věkových kategorií, jsou tu i soutěžní dvo-
jice, případně týmy. Mnozí účastníci se zá-

vodů účastní jen tak pro zábavu nebo prostě
proto, aby dokázali, že na „to“ prostě mají,
a pak jsou tu samozřejmě ti, kteří si přijdou
opravdu zazávodit. 

Nejatraktivnější překážky pro diváka
jsou zpravidla překážky nejtěžší pro závod-
níky, případně balanční, kde hrozí pád do
vody, či brodění bahnem. 

Tam kde závodník překážku nepřekoná,
čeká na něho handicap v podobě náhradní
trati, kterou buď musí pouze proběhnout,
v horším případě překonat v pozici psa či
kraba  - což je po „čtyřech“ popředu či po-

zadu nebo ji třeba musí snožmo přeskákat.
Zde většinou přechází každá legrace, která
však žádnému závodníkovi neubere na vůli
závod dokončit.

Popis byť nejatraktivnějších překážek by
zabral více než celý tento článek. Vhodnější
by asi bylo – přijďte závodníky prostě
povzbudit, závody se konají většinou ve vý-
chodočeském až středočeském kraji. 

A koho že můžete přijít podpořit? Možná
vás to překvapí, ale Kostelečanů kteří se
těchto závodů alespoň jedenkrát zúčastnili,
je poměrně hodně. Zde alespoň ti, kteří se
na závodech potkávají pravidelně, a o co
lépe – dokáží konkurovat těm nejlepším zá-
vodníkům. 

Jsou to v kategorii dospělí: Jan ROY
Řezníček, Vladislav Dufka, Vladimír Sou-
ček, Milan Rasta Kozák, Daniel Souček
a Martin Mrca Chráska. V dětské kategorii
pak Dominik Souček.

Je to jen malý výčet těch, kteří se na zá-
vody připravují většinou ve své vlastní
režii, ve svém volném čase s prostředky
které má de facto každý z nás. Může se
zdát, že postačí možnost vyběhnout do te-
rénu, který je v okolí Červeného Kostelce
více než příhodný. Ale jsou to i hodiny cvi-
čení ať doma, v přírodě, či v posilovně.
Podstatou je ale určité odhodlání a radost
z výsledku závodu a to i přesto nebo možná
právě proto, že nepotřebují prostornou vy-
hřátou halu či precizně upravenou trať s do-
konalým zázemím.

S přáním těch nejlepších výsledků v roce
2019 pro pomyslný „Gladiátor team Čer-
vený Kostelec“. 

Tým fanoušků

Gladiator Taxis a sezóna 2018
V sobotu 24. 11. 2018 se v Pardubicích

na dostihovém závodišti běžel Gladiator
race Taxis. 

Na trase dlouhé 6,9 km se 33 překážkami
se utkalo na 1400 závodníků. 

Vybíhalo se ze startovacích boxů pro koně
po 12členné skupince a samozřejmě si
všichni na vlastní kůži skočili i obávaný
Taxis. Kromě překážek pro koně jsme měli
i svoje překážky jako ručkování, nošení bře-
men, horolezecká stěna apod.  Nechyběly
vodní příkopy, či tahání pneumatik v potoce.

Oproti loňskému závodu, kdy mrzlo,
letos bylo tepleji, ale pro změnu pršelo. Trať
a překážky proto byly pořádně kluzké
a plné bahna. Poslední překážka - prohnutá
vysoká stěna se díky tomu stala osudná
i mně.  Jak byly stěny mokré a kluzké, boty
mě při rozběhu nepodržely a já jsem se dva-
krát rozstřelil na této překážce. Proto jsem
nakonec  musel na hendikep a to mě stálo

bednu. V těžké konkurenci, kdy se počítá
každá vteřina, jsem na to doplatil. Ve své
kategorii jsem skončil na 7. místě, přičemž
jsme všichni byli nasazeni v jedné minutě.
Celkově jsem skončil na 21. místě.

Sezona 2018 se mi opravdu vydařila.
Celkově jsem se zúčastnil 20 závodů kona-
ných po celé republice. Ve své kategorii
jsem získal  5 zlatých,  3 stříbrné, 5 bron-
zových a 2 bramborové medaile.

Kvalifikoval jsem se na mistrovství Ev-
ropy ve Spartan race ve Francii
a mistrovství Evropy v OCR v Dánsku.
Těchto závodů jsem se bohužel nezúčastnil
kvůli časovému vytížení. 

V celoročním šampionátu Gladiátor race
2018 se mi podařilo celkově získat 3. místo.

Rád bych tímto poděkoval všem fanou-
škům a známým za podporu. Velký dík patří
i rodině Součkových za podporu  a vzá-
jemné tréninky.

Děkuji za finanční podporu městu Čer-

vený Kostelec, fitnes centrum Diblíková
a firmám Mastr, Josi a Cestuj na kole.

Váš Jan Řezníček - Roy 
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Extrémní sporty

Historický úspěch českých reprezentantů na MS AR 2018!

Čeští reprezentanti Tereza Rudolfová,
Jaroslav Krajník, Pavel Kurz a Tomáš
Petreček, závodící za tým Black Hill/Sa-
lomon/OpavaNet, zaznamenali úžasný
úspěch na MS Adventure Racing Fran-
cie/Reunion!

Umístili se na 4. místě v konkurenci 60
světových týmů! Závod odstartoval 8. lis-
topadu na francouzském ostrově Reunion
v Indickém oceánu a náš tým na trase strá-
vil 132 hodin a 45 minut. Letošní
mistrovství světa nebylo ani tak náročné,
pokud jde o délku závodu v kilometrech,
trasa měřila asi „jen“ 420 km. Opačně tomu
ale bylo, pokud jde o náročnost časovou.
I první tým Avaya z Nového Zélandu do-
sáhl cíle až po 117 hodinách. Extrémně vy-
soké převýšení a velmi těžce průchodný
terén byly tím hlavním nepřítelem a velkou
výzvou pro všechny účastníky. Trasa vedla
přes nejvyšší vrcholy ostrova Reunion (cca
3100 m n.m.) a zavedla závodníky i na lá-
vová pole v těsné blízkosti činné sopky
Piton de la Fournaise. Jednotlivé etapy byly
velmi rozmanité, a proto si závodníci mu-
seli po většinu závodu nést velké možství
povinné výbavy s sebou a jejich batohy
měly častokrát i přes 20 kg. Ani velmi pro-
měnlivé počasí, které přinášelo jak nízké
tak vysoké teploty i vlhkost, podmínky ne-
usnadnilo.

Tým Black Hill se dokázal prosadit na
takové světové akci už v předešlých letech,
kdy atakovoval několikrát umístění v TOP
10. Získané zkušenosti se letos podařilo
zúročit při těžké taktické a strategické bitvě.
Bylo nutno kromě výborného fyzického vý-
konu zvolit také správné rozhodnutí ve

správný čas, protože závod byl rozdělen na
několik částí formou tzv. DARKZONE.
Překonat tuto pomyslnou hranici, kdy týmy
mohou do některých etap nastoupit pouze
v denní dobu, bylo základem pro úspěšný
výsledek. Kdo na předchozí etapě prome-
škal příliš mnoho času, musel potom za
soumraku čekat buď v depu, nebo na trase,
až se opět rozední. A tento čas se započíta-
val do celkového závodního času. Týmy
před sebou pak už nebylo snadné dostih-
nout. Byla to tedy i skvělá strategie našeho
týmu, která dopomohla k excelentnímu vý-
sledku. Podobně dobře se dařilo i eston-
skému týmu ACE Adventure, který našemu
týmu celou druhou půli závodu sekundoval
a nakonec se oba sešly společně před po-
slední etapou v Darkzone na kajacích. Díky
tomu, že finální etapou byla jízda na hor-
ském kole (MTB), byli naši papírovými fa-
vority v tomto miniboji o 4. resp. 5. místo.
Jejich schopnosti na kole jsou opravdu na
světové úrovni a Estonci jsou oproti tomu
známí zase lepším trekem/během. I když
poslední etapa trvala cca 10 hodin a mohlo
se ledacos přihodit, podařilo se Čechům
jednoznačně Estonce přemoct a do cíle na-
konec dorazili s náskokem 45 minut.

Mnohem ostřejší souboj se odehrál mezi
2. a 3. týmem, které bojovaly v poslední
fázi závodu prakticky až na cílovou čáru,
a jejich sprint do cíle je považován za nej-
dramatičtější vyvrcholení nejen letošního
MS, ale šlo snad o nejtěžší souboj o pódi-
ové umístění v celé historii AR! Vyšli z něj
nakonec vítězně Švédové z týmu Haglöfs,
když porazili domácí francouzský 400 Na-
turex tým o pouhou 1 minutu!

Členové týmu o tom, co bylo klíčem
k historickému úspěchu a jak Adventure
race vnímají oni.

Jaroslav Krajník (kapitán týmu)
"Důležité je vše promyslet, naplánovat

a propočítat. Jít od začátku na úplné hraně
se v závodě, který zpravidla trvá přes pět
dnů, nemusí vyplatit. Člověk musí odhad-
nout, kdy je správný čas zvolnit a kdy na-
opak přidat," hledá důvody skvělého
umístění kapitán týmu Jaroslav Krajník, pro
kterého byl letošní šampionát již desátým
v řadě.

Pavel Kurz (navigace)
"Celých pět dní se ve střehu, navíc s mi-

nimem spánku, udržet nejde. Jde si ale vy-
brat kritická místa či etapy, kde se
soustředíte naplno. Zbytek trasy může hlava
trochu vypustit. Během závodu nastávají
i chvíle, kdy kvůli usínání nejsem schopný
navigovat vůbec, to přebírají mapu ostatní,"
vysvětluje Kurz.

Tomáš Petreček
"První trek byl brutální, přes 110 kilome-

trů s převýšením 7500  metrů a navíc v hroz-
ném horku. Tam jsem si vybral trochu krizi.
Naštěstí jsme se nenechali strhnout tempem
ostatních a zvolili krátkou pauzu na odpoči-
nek. Po ní už se šlo lépe. Ukázalo se, že to
bylo velice správné rozhodnutí. Čtvrté místo
je super, jsem šťastný."

Tereza Rudolfová (jak závod zvládají
ženy)

"Hlavně v úvodu je dost těžké držet krok
a nezničit se u toho. Naštěstí mi kluci po-
máhají, táhnou mě na gumě na kole i při
běhu. Když se ale musí nést kola nebo vy-
bavení na rafty, mám stejnou zátěž jako oni.
Zhruba po dvou dnech se ale síly trochu vy-
rovnají a díky vytrvalosti, kterou mají holky
lepší, se i stává, že se karty obrátí." 
Nejlepší týmy:

1. AVAYA – Nový Zéland (117 h 01 min)
2. Silva Haglöfs – Švédsko 
(120 h 44 min)
3. 400Team Naturex – Francie 
(120 h 45 min)
4. Black Hill/Salomon/OpavaNet – 
Česko (132h 45min)
5. ACE Adventure – Estonsko 
(133 h 30 min)
Podpořeno z dotačního programu města

Červený Kostelec.
Tereza Rudolfová

Kompletní výsledky:
http://live.arworldseries.com/arwc18/?
Foto a video:
https://www.facebook.com/raidinfranceof-
ficial/
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60. sezona červenokosteleckého teniso-
vého oddílu je u konce. Jak se nám dařilo
na poli soutěžním a organizačním?

Soutěže: Krajské přebory se podařilo udržet,
veteráni B mají premiérové zlato.

Červený Kostelec má na to, aby se zde hrál
krajský přebor, a s potěšením mohu napsat, že
ve všech kategoriích, které do přeboru nastou-
pily, se našim hráčům a hráčkám tato (v mno-
hém již opravdu tenisová) soutěž podařilo
udržet. Ale začněme u dospělého „áčka“.

Dospělým se vloni podařilo poměrně za-
slouženě z krajského přeboru sestoupit, a tak
se očekávalo, že budou hrát o postup zpět.
V pravděpodobně nejvyrovnanějším ročníku,
co soutěž pamatuje, si naši muži a ženy při-
psali čtyři jasná vítězství a dvě smolné prohry
4:5. Rozhodovalo tak poslední, přímé utkání
o postup s družstvem TK Sport, na nějž nikdo
jen tak nezapomene. Devítihodinový mistrák
plný neuvěřitelně vyrovnaných zápasů
a emocí, jaké náš areál dlouho nezažil, nako-
nec poslal do krajského přeboru hostující
družstvo. Naše družstvo se nakonec muselo
smířit s bronzem, když nás nakonec příznačně
o dva sety předstihla Lokomotiva Hradec
Králové. Mimochodem, o vyrovnanosti sou-
těže svědčí i to, že v posledním kole si to o se-
stup rozdala všechna družstva od 3. do 8.
místa.

Dospělé napodobili veteráni A, hrající vý-
chodočeský oblastní přebor, kteří skončili také
3. V silné konkurenci je to samozřejmě
úspěch a hráči si zaslouží gratulaci.

Co se těsně nepodařilo dospělým, podařilo
se premiérově veteránům B! Družstvo ve slo-
žení V. Bařtipán, M. Junek, T. Nosek, V. Ger-
hardt, J. Kožešník, J. Hofman, P. Ježek a J.
Diblík poprvé ovládlo okresní přebor veteránů
nad 55 let, a to stylem start-cíl! Všem pánům,
kteří se na úspěchu podíleli, blahopřejeme!

Z dětských soutěží hrají krajský přebor
všechna družstva mimo dorost. Letos se to tak
týkalo premiérově i kategorie babytenis. S ra-

dostí můžu konstatovat, že všechna družstva
se v přeboru udržela, a dokonce sahala po me-
dailových příčkách. Týká se to starších žáků
(jeden vyhraný set chyběl k bronzu) a mlad-
ších žáků (nakonec 5.). Babytenisté se s těž-
kou úlohou hry s nejlepšími hráči kraje
popasovali velmi slušně a skončili 6., tedy
mimo sestupové příčky. Škoda jen dvou těs-
ných zápasů 2:4, mohlo být ještě veseleji. Do-
rostenci do své kategorie vstupují a tři z nich
tam ještě ani nejsou, a tak je 5. místo v krajské
třídě spravedlivé. Snad jim parta vydrží, pro-
tože mají stoprocentně na to, aby se nakonec
do toho přeboru prokousali.

Jako zklamání tak musím hodnotit pouze
výsledek dospělého B družstva, které obsadilo
v krajské 2. třídě poslední místo, a to přede-
vším pro poměrně častou potíž sejít se
v plném počtu. Soudím, že je to jasný důkaz,
že je čas nabídnout v příštím ročníku tuto sou-
těž novým dorostencům.

Turnaje lákaly hráče i diváky: Po konci
období soutěží družstev pořádáme turnaje jed-
notlivců. Letos náš oddíl zorganizoval celkem
sedm turnajů pro všechny věkové kategorie. 

Tradičně nejlepší tenis v sezoně je k vidění
na turnaji mužů pořádaném v rámci Českého
tenisového svazu. Do mužského pavouka se
přihlásilo 18 lidí, mezi kterými tenisově jasně
vyčníval teprve šestnáctiletý Matyáš Černý
(Severočeská tenisová), který si bez nejmen-
ších problémů došel pro zlato, když ve finále
rozdrtil červenokosteleckou jedničku Jana
Gerhardta. Čtyřhru Matyáš ovládl společně se
svým kamarádem Pavlem Hübnerem (SK
Matchball Česká Lípa).

Po loňském premiérovém ročníku uspořá-
dal tenisový oddíl ve spolupráci se starostou
Červeného Kostelce turnaj města a firem.
Letos se ho zúčastnilo 10 hráčů a dalších cca
10 zástupců červnokosteleckých firem se
sešlo na večerním posezení. V jeho rámci sta-
rosta Rostislav Petrák přednesl zásadní body
činnosti stávajícího zastupitelstva, radnice

a MěÚ a podnítil tak poměrně plodnou di-
skuzi rozebírající dané projekty. Zpět ale ke
sportu, turnaj vyhrála dvojice Jiří Kult (Pro-
tec) a Denisa Drtinová (dorostenka naší teni-
sové školy), druhý skončil Petr Pacák (Trees)
a Jiří Prouza (MěÚ Červený Kostelec) a bronz
si odnesli Rostislav Petrák (město Červený
Kostelec) a Václav Fiala (Saviotechnics). Na
všechny čekaly jak poháry či medaile, tak také
ceny od města a velmi pěkné balíčky od firmy
Albi.

Nejvíce hráčů se sešlo v našem domácím
areálu na tradičních turnajích pro závodní
hráče a rekreanty, a to na pouťovém turnaji
(25 lidí) a Memoriálu Milana Wolfa (28 lidí).
Vítězem obou akcí se stala červenokostelecká
dvojka Jan Ryba, v případě memoriálu (turnaj
čtyřher) zvítězil společně s Davidem Fučí-
kem, starším žákem naší tenisové školy. 

Úpravy areálu: Během jara a na začátku
léta také proběhla v tenisovém areálu řada
změn. Největší a nejznatelnější úprava pro-
běhla na prostoru před šatnami, kde oddíl ve
spolupráci se zahradní architektkou Jitkou
Ullwerovou, prodejní zahradou Trees a měs-
tem Červený Kostelec nechal vysázet řadu
rostlin a položit nový trávník. Nutno dodat,
že výběr a rozvržení rostlin se na první po-
hled vydařil a celý areál znatelně zkrášlil.

Velmi příjemnou změnu pocítila terasa naší
klubovny, kterou stíní dar firmy Primátor, a to
tři vkusné slunečníky. Dále jsme si dali záležet
na klubovně, kterou jsme vyzdobili velkou
nástěnnou koláží rekapitulující historii oddílu,
skříní s nabídkou tenisového zboží a samo-
zřejmě velkým logem, které jsme za své zvo-
lili v loňském roce.

Co se týče hřišť, nevzhledný vlnitý plot za-
krývají nově bannery s logy sponzorů, kterých
naštěstí stále přibývá. U vstupu do areálu
navíc můžeme najít vítací ceduli. Lehké
opravy se dočkala také rezivějící bouda na an-
tuku. Mimo to oddíl nakoupil přenosný repro-
duktor pro vyhlašování výsledků při turnajích.

Život v areálu: Mimo výše psané jsme také
uspořádali týdenní tenisové soustředění, zor-
ganizovali provoz tenisové školy pro více než
sedmdesát dětí, sešli se na pěti jednáních vý-
konného výboru, zajistili kurty pro hru členů
oddílu a veřejnosti a bohužel se také rozloučili
se dvěma našimi kamarády. Opustili nás Otto
Středa, jeden ze zakladatelů oddílu, a bývalý
správce Luboš Domáň. Čest jejich památce.

Poděkování městu Červený Kostelec,
sponzorům a dalším najdete v dalším čísle
zpravodaje. 

Za vedení tenisového oddílu T. Kábrt

Shrnutí sezony 2018: Cíle byly splněny
Tenis
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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 Velké Svatoňovice 379
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáže, údržba

Montáž tažných zařízení.
POUZE 10 km z Červeného Kostelce!!!
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 ná-
vštěva je ZDARMA, platba hotově. Tel. 605 254 511 p. Hrne-

ček POZOR - Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

Pronajmu garáž na Koubovce
Informace na tel.774 454 852

Město Červený Kostelec
prodá palivové dřevo v kulatině

Inf. tel. 731 449 573

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
Prodej písků, štěrků, drtí  za výhodné ceny 

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

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

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

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

Je nutné se předem objednat.

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

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

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

Broušení a mazání lyží.  Tel. 702 590 309

Diakonie – levné oděvy, Náchodská 417, Č. Kostelec 
velká rekonstrukce. Prodejní doba: po. 8-12. a 12.30-15.30, 

út. st. čt. 9-12 a 12.30-15.30, pá. 9 -13 hod.

Prodej palivového dřeva. Suché nebo surové 
Cena od 650,-Kč za 1 prmr. Tel.: 608 072 171

Využij PC/net! www.prijemzdomu.cz

Koupím časopisy Čtyřlístek z let 1969–1971. 
Dobře zaplatím. Tel. 775 348 843

Po změně způsobu vytápění prodám 
asi 10 q (1,1 m3) kvalitního černého uhlí (kostka). 

Cena 4 600,- Kč. Tel. 730 572 993

RESTAURACE DIVADLO přijme:
KUCHAŘ/KUCHAŘKA na HPP I BRIGÁDU

Místo pracoviště: restaurace Divadlo Červený Kostelec
Plat dohodou. Práce na plný úvazek i brigáda.

Smluvní vztah: pracovní smlouva, práce na živnostenský
list/ičo, dohoda o pracovní činnosti 

Benefity: firemní akce, vzdělávací kurzy, školení, firemní re-
kreační zařízení, bonusy/prémie, občerstvení na pracovišti

Zařazení: kuchař, gastronomie a pohostinství, služby.
Nástup možný ihned.

Pro podrobné informace volejte na tel. 739 425 606

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Ve výstavní síni MěÚ bylo možné zhlédnout práce dětí z výtvarného oboru Základní umělecké školy v Červeném Kostelci.

V Knihovně B. Kafky byla v prosinci pokřtěna nová knížka “Pohádky a poudačky z Hadařova”. Foto: Oldřich Nermuť

Jan Kutílek: Peklo v Domku B. Němcové

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Peklo v Domku B. Němcové

Na výstavě pod názvem DOMOV pracovali žáci téměř celý rok a bylo možné vidět různé techniky zpracování. Foto: Jiří Mach
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