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Dva měsíce prázdnin utekly jak voda, 
a tak nastal čas na další vzdělávání.
Opět se na deset měsíců zaplnily školní
lavice. Velká změna čeká na prvňáčky.
Někteří šli do školy s nadšením, ale ně-
kteří i s obavami. 



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Srazu veteránů na Broďáku přilákal nejen dvě stovky historických vozidel, ale i stovky návštěvníků, kteří staré stroje obdivovali.

Největším lákadlem bylo představení válečné stíhačky JAK 3, která se několikrát prolétla nad vodní hladinou.  Foto: J. Mach

Po čtyřiadvacáté se opět na přelomu července a srpna sešli u rybníka Brodský vodníci a vodnice všech věkových kategorií.

Na své kolegy se přijel podívat i vodník Brodík, kterého neodradil ani předchozí vydatný déšť. Foto: Jan Brož



1ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2019

RADNICE INFORMUJE

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

Nové nástroje elektronické
komunikace s občany

V projektu inovativních technologií
eGovernmentu byl MěÚ Červený Kos-
telec poptáván systém elektronické ko-
munikace s občany.

Záměrem je možnost rozšíření komu-
nikačních kanálů o ty, které doposud
město nevyužívá, jako je SMS, audio
zprávy, Chat a App mobilního telefonu.
Tyto technologie byly spuštěny od 6.
srpna 2019 do zkušebního provozu. 

Od 1. září se mohou občané do sys-
tému registrovat. Tento krok je nutný
pro zahájení komunikace směrem od ob-
čana k úřadu a samosprávě. Podrobné in-
formace naleznete na webových strán-
kách města, na podatelně budou k dispo-
zici listinné formuláře.

Součástí celého systému je i portál
občana a úředníka, který zajišťuje komu-
nikaci s úředním ověřením. Zde přichází
praktické využití Datových schránek.
Tímto se město dostává na čelo doposud
schválených a uznávaných elektronic-
kých postupů Governmentu a zjednodu-
šuje vyřizování úředních podání a plateb. 

Popsané systémy mají minimálně pě-
tiletou podporu a vývoj. Tím je zajištěno
zapracovávání legislativních změn. 

Ostré nasazení ohlásíme a bude pravdě-
podobně nejpozději do 1. listopadu 2019.

Doufáme, že tyto kroky budou příno-
sem pro spokojený a funkční život ob-
čanů města Červený Kostelec. 

oddělení informatiky

Vážení občané našeho města,
opět se vám dostává do rukou zpravodaj

našeho města, tentokrát po prázdninové od-
mlce. Dovolte mi, abych se krátce vrátil do
června tohoto roku a i pomocí našeho zpra-
vodaje všem účinkujícím a reprezentujícím
naše město při setkání Kostelců, tentokrát
v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji
městské dechovce, pěveckým sborům pod
vedením paní Kubečkové za to, že pomohli
v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně
obohatit kulturní program této akce. Děkuji
za reprezentaci střelcům, fotbalistům a ha-
sičům ze Lhoty za skvělou reprezentaci na-
šeho města a jsem hrdý, že byl Červený
Kostelec v těchto sportovních kláních opět
na těch nejvyšších příčkách. V neposlední
řadě děkuji Petru Fišerovi a Simoně Urba-
nové za organizaci celé výpravy.

Máme za sebou nejvýznamnější kulturní
akci v našem městě, mezinárodní folklorní
festival. 65. ročník byl opět velice úspěšný
a dle mého názoru opět dosáhl svého ma-
xima. Vhodná skladba programu včetně
toho doprovodného nás provedla festivalo-
vými dny v příjemné atmosféře. 

Hezká mozaika souborů v čele se soubo-
rem z Velikonočního ostrova nás opět pro-
vedla pestrou světovou kulturou. Také jsme
dosáhli, hlavně při úvodním koncertu Ri-
charda Krajča, kapacitního stropu. Budeme
nyní hledat, jak co nejvhodněji zvětšit
území pro diváky a vylepšit prostor pro
účinkující tak, aby nebyl narušen příjemný
kontakt diváků a účinkujících v tomto pří-
rodním areálu pod širým nebem. Děkuji
tímto řediteli kulturního střediska Tomáši
Šimkovi a jeho týmu spolupracovníků za
skvělou přípravu a organizaci celé akce.
Petru Mědílkovi, prezidentovi festivalu, dě-
kuji za pokračování kontinuity tohoto
úspěšného festivalu a také děkuji všem
sponzorům a partnerům za finanční pod-
poru této mezinárodní akce.

V létě naše město nežilo jen kulturou, ale
též naplno probíhala stavební sezona. Byla
dokončena rekonstrukce knihovny a klu-
bovny na Bohdašíně, byly dokončeny chod-
níky Na Skalce, ve Lhotě u školy, v plném
proudu pokračuje rekonstrukce chodníků
v oblasti sídliště Větrník, v září začne vý-
stavba chodníku na Brodském v úseku od
brány kempu na hráz. Úspěšně pokračuje
výstavba výtahu a oprav sociálek na dru-
hém stupni ZŠ. Máme dokončeny stavební
úpravy malého sálu divadla a pokračuje in-
stalace zařízení a vybavení tohoto interiéru.
Pokračuje stavba rozšíření sběrného dvora,
a také máme instalovanou novou elektro-
nickou úřední desku u budovy radnice. 

Máme vybraného dodavatele projektové

dokumentace obnovy parku A. B. Svojsíka
(vizualizace návrhu řešení si můžete pro-
hlédnout na webu města v sekci investiční
akce). Také je požádáno o stavební povolení
na stavbu fotbalového zázemí a TJ se svou
žádostí o dotaci trpělivě vyhlíží dotační
výzvu ministerstva školství. V tomto měsíci
bychom rádi pokročili ve stavební doku-
mentaci pro úpravu veřejného prostranství
mezi školami, také bychom rádi spustili
výběr dodavatele studie tělocvičny mezi zá-
kladní a střední školou a rozběhneme ko-
munikaci k přípravě zadání projektu revi-
talizace sídliště Větrník. 

Společně s Královéhradeckým krajem
nás čeká opakované výběrové řízení na zho-
tovitele rekonstrukce ulice Jiráskova –
Horní Kostelec. Věřím, že vybereme dob-
rou firmu a podaří se nám tuto stěžejní akci
v příštím roce zrealizovat. 

Září je měsícem příprav rozpočtu na další
rok. Opět si vás dovoluji požádat o vaše ná-
vrhy na vylepšení našeho města. Posílejte
prosím vaše podněty na mou emailovou ad-
resu rostislav.petrak@mestock.cz. 
Děkuji.

Dovolte, abych poděkoval radnímu Janu
Kafkovi za iniciaci a přípravu vzpomínkové
akce 21. 8. u památníku obětem komunismu
před sokolovnou, odkazující na okupaci
vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a na
50. výročí od demonstrace proti tomuto
útlaku. Uvědomujme si prosím tyto nega-
tivní zkušenosti z naší novodobé historie,
vnímejme citlivost našich svobod a zrani-
telnost demokracie. Buďme prosím ostražití
a všímejme si věcí kolem sebe.

Věřím, že jste si užili prázdninový čas
dle vašich představ a dobře jste si odpoči-
nuli. Začíná nám nový školní rok a období
mnoha povinností. Přeji vám, ať vše dobře
zvládnete a prožijete příjemný konec léta.

S úctou Rostislav Petrák, starosta
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Zastupitelstvo otvírá občanům dveře dokořán
Jednání zastupitelstva jsou ze zákona ve-
řejná, na webu města lze nalézt program
zastupitelstva, zápisy z jednání i usne-
sení. Zastupitelé města Červený Kostelec
se však rozhodli vyjít vstříc všem, kteří
se nemohou jednání zastupitelstva účast-
nit nebo by se naopak rádi zapojili do
jeho jednání aktivněji.

Na svém červnovém zasedání proto
schválili nový jednací řád, který naleznete
na webu města v sekci Zastupitelstvo
města. Jednací řád zavádí několik novinek,
z nichž vybírám ty nejdůležitější: 

• Po vzoru mnoha okolních měst bude na
webu města s předstihem zveřejňován nejen

program zastupitelstva, ale i kompletní ma-
teriály, které dosud měli k dispozici pouze
zastupitelé (z materiálů budou odstraněny
pouze osobní údaje, které nesmí být vzhle-
dem k legislativě zveřejňovány). Každý tak
bude mít možnost se podrobně seznámit
s tím, o čem bude zastupitelstvo rozhodo-
vat.

• Jednání budou živě přenášena pro-
střednictvím internetu a videozáznam bude
(po odstranění osobních údajů) trvale pří-
stupný pro veřejnost.

• Spolu se zápisem bude zveřejňován
také záznam o hlasování jednotlivých za-
stupitelů.

• Vždy v 18 hodin se při jednání zastu-
pitelstva otevře půlhodinový prostor pro ob-
čany města, kteří mohou vznášet své
dotazy, připomínky či podněty a nejsou nu-
ceni čekat až na konec zasedání. Diskuze
k jednotlivým bodům programu zůstává
tímto samozřejmě nedotčena a každý občan
se může vyjádřit v průběhu zastupitelstva
k právě projednávanému tématu. 

Jedná se o další příspěvek k transparent-
nímu rozhodování městské samosprávy,
které, jak věřím, přiblíží správu města k ob-
čanům a zvýší zájem veřejnosti o dění ve
svém bydlišti.

Jiří Regner - místostarosta

Poděkování
Po krásných letních dnech, kdy jsme odpo-
čívali v rámci prázdnin a dovolených, bych
rád moc poděkoval všem, kteří se starají o
krásné prostředí v pečovatelských domech
a jejich okolí. Dům s pečovatelskou službou
v Nerudově ul. není výjimkou. Každoroční
květinové záhony a květiny na okenních pa-
rapetech jsou úžasné.

Jiří Regner - místostarosta

U radnice byla nainstalována elektronická úřední deska
V rámci projektu byl pro město Červený
Kostelec poptáván systém elektronické
úřední desky.

Ta byla instalována a zprovozněna
8. srpna 2019 před budovou staré radnice
(vchod do KB) tak, aby byla minimálně
v přímém oslunění a zároveň v blízkosti
radnice s možností přístupu handikepova-
ným osobám. 

Hlavním účelem bylo zpřístupnění ce-
lých (někdy velmi rozsálých) dokumentů
s dobrou čitelností.

Obsah je přesným obrazem již fungující
EÚD na vzdáleném přístupu.

Vedlejší součástí je přístup na úřední
nebo volnočasový web města. Zde jsou
zatím povoleny pouze informace ležící na
úložišti našich stránek. Odkazy do jiných
webů jsou blokovány. Tento stav bude po-
stupně upravován dle požadavků samo-
správy a občanů.

Věříme, že tento kousek techniky budete
využívat a přinese mnoho užitku.

Odbor informatiky

Obnova parku A. B. Svojsíka v Červeném Kostelci
Nová podoba parku A. B. Svojsíka zís-
kává jasnější obrysy. 

V květnu byly vyzvány tři architekto-
nické kanceláře k vypracování studie ob-
novy parku a k podání cenové nabídky na
kompletní projektovou dokumentaci. Dvě
z těchto oslovených kanceláří studii vypra-
covaly a v daném termínu nabídku doručily.
Dne 1. srpna se nad studiemi sešla sedmi-
členná komise, která doporučila k dopraco-
vání pro realizaci návrh firmy TERRA
FLORIDA, v.o.s., Grafická 20, 150 00
Praha 5. Rada města následně schválila dne
12. 8. 2019 uzavření smlouvy o dílo.

Odbor rozvoje města Vizualizace
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Město bude rozdávat občanům zahradní kompostéry
Město Červený Kostelec dlouhodobě usiluje
o zavedení kvalitního systému nakládání s ko-
munálním odpadem, který by zaručoval eko-
nomickou i ekologickou únosnost jeho dalšího
využívání nebo odstraňování. 

Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří vý-
znamné procento (více než 37 %, zdroj:
https://www.meneodpadu.cz/obce-a-mesta/) z cel-
kového komunálního odpadu, který končí v popel-
nicích a následně na skládce, rozhodli jsme se
maximálně podpořit systém domácího komposto-
vání. Rádi bychom každému, kdo projeví zájem,
poskytli kvalitní zahradní kompostér.

Proto v červnu loňského roku proběhla an-
keta mezi občany města týkající se zájmu
o kompostér. Přihlásilo se 360 zájemců. Město
se tedy rozhodlo vypracovat projekt s názvem:
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných
a textilních odpadů v městě Červený Kostelec“.
Tento projekt je podpořen finanční dotací Fondů
EU – Operačního programu Životní prostředí.

Proběhlo výběrové řízení této veřejné za-
kázky a byla uzavřena kupní smlouva. Dodávka
kompostérů podle smlouvy by měla proběhnout
nejpozději do 30. 9. 2019. Následně kompostéry
budou rozdány zájemcům. O přesném termínu
budete informováni na internetových stránkách
města a prostřednictvím městského rozhlasu.

Město na projektu spolupracuje se společností
ENVIPARTNER, s.r.o., IČ 28358589, Brno, která
zpracovala projektovou dokumentaci a žádost
o dotaci a také zastupovala zadavatele výběrového
řízení. Dodavatelem kompostérů je společnost
MEVA-Ostrava, s.r.o., IČ 64088707, Ostrava, vze-
šlá z proběhlého výběrového řízení. Součástí pro-
jektu je také pořízení jednoho kusu kontejneru na
odpadní textil, který bude umístěn ve sběrném
dvoře odpadů. Celkové náklady projektu činí
2.782.540,- Kč. Výše dotace z Fondů EU je 85 %.

Podmínky získání kompostéru:
Získat kompostér je možné uzavřením

smlouvy o výpůjčce a následném darování.
Tato smlouva bude uzavřena přednostně se

zájemcem o zahradní kompostér, který se
o kompostér přihlásil v proběhlé anketě v červnu
2018. Zájemci jsou uvedeni v přehledu, který
projednala rada města. Jedná se o 123 zájemců,
kteří mají zájem o kompostér velikosti 1050 l
a 237 zájemců, kteří chtějí kompostér o velikosti
2000 l. Zda jste v přehledu zájemců, si během
září můžete ověřit na Městském úřadě Červený
Kostelec, odboru výstavby a životního prostředí.
Nyní již nelze měnit velikost kompostéru, kterou
jste uvedli v anketě.

Kompostér bude poskytnut jen občanovi
města do výpůjčky na základě uzavření příslušné
smlouvy. Občanem města je fyzická osoba ma-
jící trvalý pobyt v Č. Kostelci nebo vlastnící v Č.
Kostelci nemovitost. Vlastnictví této nemovitosti
musí být prokázáno před uzavřením smlouvy.
Kompostér je poskytnut zdarma po složení
vratné kauce ve výši 200,- Kč. Doba výpůjčky
je 5 let od uzavření smlouvy. Poté bude možné
požádat město o vrácení kauce a kompostér se
stává vlastnictvím vypůjčitele. Kompostér musí
být umístěn na území města Č. Kostelec.

Pro velikost a hmotnost kompostéru (větší
kompostér váží cca 39 kg) je možné požádat
město o zprostředkování dodání kompostéru na
místo jeho umístění na pozemek v Červeném
Kostelci. V tomto případě je povinnost zaplatit
městu předem náklady spojené s přepravou kom-
postéru, a to ve výši 50,- Kč.

Dalších 100 kusů kompostérů velikosti 1050
l a 2000 l (po 50 kusech) bude připraveno pro
občany, kteří projeví svůj zájem o kompostér až
nyní (nepřihlásili se o kompostér v anketě
v červnu 2018). Toto množství může být i vyšší,
pokud někteří zájemci o kompostér z června
2018 svůj záměr zruší nebo nedojde s nimi
k uzavření příslušné smlouvy. V říjnovém zpra-
vodaji bude zveřejněna přihláška pro další zá-
jemce a termín, od kdy je možné se o kompostér
přihlásit. Nyní v září se tedy nepřihlašujte. Bude
platit pravidlo, že kdo podá přihlášku dříve, má
větší naději kompostér získat. Kompostéry se
budou vydávat do volné kapacity. Toto se netýká

zájemců, kteří o kompostér projevili svůj zájem
v anketě v červnu 2018.

Uzavírání smluv o výpůjčce a následném da-
rování zajištuje na základě pověření rady města
Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby
a životního prostředí. Výdej kompostéru, pří-
padně jeho dodání na pozemek v Červeném Kos-
telci zajišťuje Městský úřad Červený Kostelec,
odbor místního hospodářství. Může dojít k vypůj-
čení jen jednoho kusu kompostéru jedním člově-
kem. Na jednom pozemku může být umístěn jen
jeden kompostér.

O přesném termínu získat kvalitní zahradní
kompostér budete informováni na internetových
stránkách města a prostřednictvím městského
rozhlasu (předpoklad je druhá polovina září až
začátek října 2019). Předpokládaný termín může
být posunut při případných problémech s dodá-
ním kompostérů ze strany prodávajícího nebo
z důvodu vyšší moci.

Štěpán Křeček

Účinnost separace komunálních odpadů v Č. Kostelci
V návaznosti na vyhodnocení Plánu odpado-
vého hospodářství města za rok 2018 byla spo-
čítána účinnost třídění komunálních odpadů. 

Existují určité statistické předpoklady, jaká
množství a jaké druhy tříděných komunálních
odpadů město vyprodukuje a vytřídí, v návaz-
nosti na charakter města, počet obyvatel, ná-
vštěvníků, typ zástavby, rekreace, geografické
podmínky, atd.…..., odborně se tomu říká ana-
lýza produkce odpadů. Získané hodnoty se po-
rovnaly se skutečnými čísly v Červeném
Kostelci za rok 2018 a z nich vzešla statistická
účinnost separace jednotlivých druhů odpadů
vyjádřená v procentech. Postupovalo se podle

metodického návodu z roku 2015 certifikova-
ného Ministerstvem životního prostředí. Na
účinnost separace mají vliv zdroje odpadů, které
jsou do bilance započítány. Zvláště se jednalo
o systém nakládání s komunálním odpadem pro-
vozovaný městem. Účinnost separace byla spo-
čítána ve spolupráci se společností Odpadová
poradenská s.r.o., Praha.

Co tato procenta znamenají?
V Č. Kostelci statisticky vzniká např. o 32,9 %
papíru více, než se v celém městě shromáždí a
dále třeba recykluje, dále využije nebo nějakým
jiným způsobem odstraní v rámci provozovaní
systému nakládání s komunálním odpadem ve

městě, tj. že tento papír třeba skončí bohužel ve
směsném komunálním odpadu, nebo odpadní
papír občané využijí jiným způsobem, např. na
podpal a jinak. Konkrétně v roce 2018 ve městě
bylo shromážděno necelých 275 tun papíru. To
znamená, že dalších cca 90 tun papíru by se ještě
statisticky mohlo vytřídit. Takto by se mohlo po-
stupovat i u ostatních druhů tříděných odpadů.

Účinnost separace u kovů a nebezpečných
odpadů byla za rok 2018 100 %. To znamená, že
statisticky produkce odpadů odpovídá velikosti
a charakteru města podle metodického návodu.

Celková účinnost separace recyklovatelných
odpadů za rok 2018 byla 69 %, což je v porov-
nání s celorepublikovými čísly velmi dobré.
Ještě před 10 lety tato celková účinnost separace
byla v Červeném Kostelci necelých 40 %.

Štěpán Křeček

       
             

            
             
            

             
               

  
 

Účinnost separace odpadů [%] Účinnost separace papíru, 
plastů, skla a kovů celkem [%] Papír Plasty Sklo Kovy Textil NO* Bioodpady 

67,1 53,4 94,5 100,0 69,4 100,0 7,2 69,0 
* nebezpečné odpady 
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Přehled žádostí o dotace na rok 2019 - A. CELOROČNÍ ČINNOSTI

nereprezentující reprezen. nad kraj Požadovaná Přidělená
dotace dotace

1. Rudolfová Tereza, Lhota 319, Červený Kostelec 1 15 000 15 000
2. TJ Červený Kostelec 85 117 19 166 79 4 5 9 1 1 737 000 1 277 000
3. Balcar Michal, Manž. Burdychových 318, Č.Kostelec 1 10 000 3 000
4. PEK Stolín , z.s., Červený Kostelec 7 23 7 39 000 39 000
5. Vondra Josef, Stolín 7, Červený Kostelec 1 10 000 5 000
6. Střelecký klub Červený Kostelec, z.s. 2 15 2 1 6 1 1 4 0 40 000 24 600
7. Rufer Ivo, Koubovka 897, Červený Kostelec 1 10 000 3 000
8. TJ.Sokol Červený Kostelec 40 55 13 40 5 10 30 000 30 000
9. Řezníček Jan, Náchodská 412, Červený Kostelec 1 25 000 10 000
10. Český kynologický svaz ZKO ČK -Špinka 674 2 6 3 7 500 7 500
11. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,Č.K. 15 71 15 24 000 15 000
12. Laštovičková Radka, Devět Křížů 100, Č.Kostelec 22 21 4 30 000 20 000
13. Souček Vladimír, Letná 718, Červený Kostelec 1 15 000 3 000
14. Oblastní charita, Červený Kostelec 200 000 150 000
15. TJ Horní Kostelec, z.s., Červený Kostelec 6 12 4 6 18 4 55 000 48 000
16. TJ Sokol Olešnice, z.s. Červený Kostelec 19 29 6 10 54 000 32 000
17. KT Červený Kostelec, z.s., 9 65 10 000 10 000
18. Manové Přemysla Otakara z.s., Červený Kostelec 4 1 8 7 11 80 000 25 000
19. Tělocvičná jednota Sokol Č. Kostelec - Horní 17 17 26 000 20 000
20. Šachový klub Červený Kostelec, z.s. 8 8 10 2 4 3 2 64 000 20 000
21. Péče o duševní zdraví, z.s. 15 000 10 000
22. Kaněra Michal, Na Strži 137, Červený Kostelec 1 20 000 15 000
23. Dufka Vladislav, Lhota 136, Červený Kostelec 1 11 383 5 000
24. OREL, Jednota Červený Kostelec 20 57 37 20 15 25 890 25 890
25. Bruha Jiří, Bratří Čapků 77, Červený Kostelec 1 10 000 3 000
26. Kostelecké tlapky, z.s. Červený Kostelec 6 2 5 5 45 000 25 000
27. DPS Červánek a Jitřenka, z.s., Červený Kostelec 5 39 32 8 30 000 30 000
28. TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota, z.s. 106 72 10 180 000 60 000
29. Volejbal Červený Kostelec, z.s. 21 8 75 42 2 5 18 780 000 331 000

        Název žadatele reprezentující

do 18/nad 18/nad 65 do 18/nad 18/nad 65 do18/nad 18/nad 65

Zastupitelstvo a Rada města Červený Kostelec i tento rok přidělovala dotace z Dotačního programu města Červený Kostelec.
Pro rok 2019 byly k dispozici 2,95 mil Kč, určené pro fyzické a právnické osoby (provádějící veřejně prospěšné činnosti), jako např.

spolky, se sídlem a působností v Červeném Kostelci. Na celoroční činnosti byly rozděleny 2.502.690,- Kč, na akce a projekty v první
výzvě 197.000,- Kč a v druhé výzvě 230.000,- Kč. Celkem bylo pro letošní rok rozděleno 2.929.690,- Kč. Jsme rádi, že využíváte
tento program a jste aktivní v tom, co vás baví.

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák 

Přidělení dotací na rok 2019

Přehled žádostí o dotace na rok 2019 - B. PROJEKTY- AKCE (I.VÝZVA)
Délka trv. Počet Počet Požadovaná Přidělená 
akce nocí do 18/nad 18/nad 65 dotace dotace

1. Čermák Radek, Bohdašín 6, Č.K. Lesák CUP-cyklistický závod (děti) 1 den 80/0/0 21 529,40 17 000
2. Gorgan Luboš, Stárkov 77 METALGATE CZECH DEATH FEST 2019 3 dny 3 50/1400/50 30 000 30 000
3. TJ Horní Kostelec z.s. Č.K. Novoroční běh 1 den 0/50/10 4 000 4 000
4. TJ Sokol Olešnice, Č.K. Dětský karneval 1 den 100/100/50 2 000 2 000
5. TJ Sokol Olešnice, Č.K. Olešenské posvícení 1 den 50/125/75 8 000 8 000
6. KT Červený Kostelec z.s. Hadařská 25 - 44. ročník 1 den 60-150/100-200/50-100 6 000 6 000
7. KT Červený Kostelec z.s. Čer. Kostelec - Sněžka 49. ročník 1 den 10-30/30-50/20-30 5 000 5 000
8. KT Červený Kostelec z.s. Oslavy 100 let org. Turistiky v ČK 1 den 80-160/150-230/80-120 45 000 30 000
9. Sdružení pro Vízmburk, z.s. Vízmburské kulturní léto 2019 5.-9./2019 300/1000/300 15 000 15 000
10. Kostelecké tlapky z.s., Č.K. Brodíkův speciál 1 den 45/25/0 29 000 20 000
11. Mushers club Metuje, z.s., Č.K. Závody psích spřežení "Fitmin 2019" 2 dny 2 40/60/20 20 000 20 000
12. Gilera motoclub, D.Radechová Veteráni na Špince 2019 1 den 1 200/600/200 15 000 15 000
13. Šachový Klub Červený Kostelec Šachové rapid turnaje a turnaje žáků 3x1 den 100/140/30 13 500 10 000
14. Křeček František,Koubovka 897, Č.K. Charitativní běh Na Špince 1 den 60/200/30 11 833 5 000
15. Český rybářský svaz, z.s. Č.K. Dětské rybářské soustředění 5 dní 30/4/1 20 000 10 000

Celkem Kč 197 000

Název žadatele Název akce

RADNICE INFORMUJE
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PRAKTICKÉ INFORMACE

RADNICE INFORMUJE
Přehled žádostí o dotace na rok 2019 - B. PROJEKTY- AKCE (II.VÝZVA)

Délka trv. Počet Počet Požadovaná Přidělená 
akce nocí do 18/nad 18/nad 65 Kč dotace

1. Klepáček Vlastimil, Lhota 263,Č.K. Kniha LÁSKOBRANÍ 20 000 15 000
2. Soustředění DPS Červánek a 9 dní 6 31/21/0 30 000 30 000

Musica Harmonica
3. Kuťák Marek,Náchodská 122,Č.K. Veteráni na Broďáku 1 den 250/600/50 20 000 15 000
4. Česká společnost ornitologická Kniha Ptáci Náchodska 1.1.-30.9.19 0/7/3 10 000 10 000
5. Roma, Č. Kostelec Dětský den 1 den 25/0/0 3 000 2 500
6. Roma, Č. Kostelec Zájezd na Rómský festival 1 den 25/20/0 6 000 3 000
7. Roma, Č. Kostelec Fotbalový turnaj v minikopané 1 den 40/25/0 4 000 2 500
8. Roma, Č. Kostelec Rómský festival 1 den 70/80/0 7 000 3 500
9. Studio Fitlines Mgr. L.Vlčková, Č.K. Fitness Maraton 1 den 10/40/0 6 000 3 000
10. Asociace TOM ČR, 19208 KADET Plavba Tichomořím 15 dní 14 30/5/1 15 000 15 000
11. SDH Bohdašín, Č. Kostelec Soustředění mladých hasičů 3 dny 2 20/10/1 12 000 5 000
12. Oblastní charita Č.Kostelec Běh pro Hospic 2019 1 den 220/450/20 40 000 25 000
13. Tenisové soustředění babytenis- 5 dní 30/9/0 11 480 7 500

starší žáci
14. Putnokiová Rozálie, Č. Kostelec Festival v Novém Jičíně 1 den 10/9/0 12 000 2000
15. MUDr. Svobodová Marie, Č.Kostelec Letní setkání pro seniory 5 dní 5/3/10 6 000 4000
16. TJ Sokol Č.Kostelec - Lhota Příměstský taneční tábor 5 dní 20/2/0 31 785 5000
17. TJ Sokol Č.Kostelec - Lhota Příměstské tábory Lhota 5 dní 30/4/0 36 000 7500
18. TJ Sokol Č.Kostelec - Lhota Gymnastické soustředění 5 dní 25/2/0 42 750 6250
19. Volejbal Červený Kostelec, z.s. Volejbalová soustř.kadetek a juniorek 1x5,2x8 dní 18 15/11/0 48 000 27 000
20. Volejbal Červený Kostelec, z.s. Příměstské tábory v Č.Kostelci 3x5 dní 85/7/0 80 000 21 250
21. A-TOM 20401 Červený Kostelec Letní tábor se Šotkem 11 dní 10 20/6/0 10 000 10 000
22. Společnost železniční výtopna Jízdy parního vlaku k výročí 160 let 1 den 300/300/300 20 000 10 000

Jaroměř Jaroměř - Malé Svatoňovice
Celkem Kč 230 000

Název žadatele Název akce

DPS Červánek a Jitřenka, Č.K.

TJ Červený Kostelec, zs.

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.

Jistě jste si všimli, že v sousedství stávají-
cího sběrného dvora se buduje zpevněná plo-
cha a další prvky, které mají sloužit jako
rozšíření stávajícího sběrného dvora. V sou-
časné době finišují přípravy pro zahájení pro-
vozu a připravují se dokumenty potřebné ke
kolaudaci, jako např. nový provozní řád sběr-
ného dvora. Zahájení provozu rozšířeného
sběrného dvora je v plánu na podzim.

Bohužel k 15. 7. 2019 došlo k ukončení
návozů odpadů na skládku ve Rtyni v Podkr-
konoší pro město. Odváželi jsme tam pře-
vážně směsný komunální odpad, objemný
odpad a stavební suť. Toto jsme vyřešili a tyto
druhy odpadů jsou naváženy na skládku do
Bohuslavic. Zvětšila se dopravní vzdálenost,
což samozřejmě povede ke zvýšení nákladů
na přepravu těchto odpadů.

Pro fyzické osoby, občany města Červený
Kostelec, se toto netýká. Větší množství sta-
vebních odpadů, než ve sběrném dvoře urče-

ných 100 kg na dům a rok, by vám na skládce
ve Rtyni v Podkrkonoší měli přijmout.  

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora
nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad, který do
sběrného dvora nepatří. Seznam všech sbíra-
ných odpadů je zveřejněn na tabuli na vjez-
dové bráně do dvora a na internetu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Čer-
vený Kostelec. Není určen podnikatelům
a právnickým osobám. Na vybudování dvora
odpadů byla poskytnuta podpora z Operačního
programu Životní prostředí Fondů Evropské
unie. Při příchodu do sběrného dvora prosíme
vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnost dokladem.
Každý odpad musí být nejdříve zvážen, než je
odložen na určené místo ve sběrném dvoře. Při
předávání odpadů je nutné dodržet pokyny ob-
sluhy sběrného dvora.

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

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na září 

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

V sobotu 28. 9. 2019 bude 
zavřeno– státní svátek. 

Od dubna platí rozšířená otevírací
doba, která bude platná až do
konce října 2019.

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

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

31. 8. a 1. 9. MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240,
Dolní Radechová, 491 424 322
7. 9. a 8. 9. MUDr. Blanka Grummichová, Palachova 1742, 
Náchod, 724 013 123
14. 9. a 15. 9. MUDr. Blanka Hulánová, Smetanova 144, 
Nové Město nad Metují, 491 428 502
21. 9. a 22. 9. MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
28. 9. a 29. 9. MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod
491 428 636

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2019:
20. září, 18. října, 15. listopadu, 13. prosince 2019
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická služba

Nabídka zaměstnání
KONZUM market Červený Kostelec
hledá prodavačku nebo zástupce vedoucího.
Prac. úvazek 40 hod./týden, nástup možný ihned.
Nabízíme vstřícné, férové a důstojné jednání stabilní zaměstnání s
dlouhodobou perspektivou, stravenky po skončení zkušební lhůty,
příspěvky na dětské tábory, dovolenou ve vlastních chatách a ka-
ravanech, dny zdravotního volna, nabídka výhodných mobilních
služeb (tarify od 49 Kč / měsíc).
Více informací: Věra Fajtová, tel. 724 994 764, 
instruktori@konzumuo.cz.

Restaurace Divadlo Červený Kostelec
přijme kuchaře/kuchařku na HPP i brigádu.
Pracovní poměr: práce na plný úvazek i brigáda. Smluvní vztah:
pracovní smlouva, práce na živnostenský list, dohoda o pracovní
činnosti. Benefity: firemní akce, vzdělávací kurzy, školení, firemní
rekreační zařízení, bonusy/prémie, občerstvení na pracovišti. Po-
žadujeme vyučení nebo zkušenosti z oboru. Nástup možný ihned.
Podrobné informace na tel. 739 425 606, Komenského 537, Čer-
vený Kostelec.

Společnost SEMET s.r.o. 
hledá spolupracovníky pro pracovní zařazení:

Obsluha ohraňovacího lisu
Pracovní náplň: kompletní obsluha ohraňovacího lisu, ohýbání

dílců podle výr. dokumentace, práce ve dvousměnném provozu.
Požadujeme: základní znalost technické dokumentace, znalost

CNC programování a praxe na ohraňovacích lisech výhodou, vzdě-
lání: výuční list případně středoškolské vzdělání, spolehlivost, peč-
livost, odpovědnost.
Svářeč

Pracovní náplň: skládání a sváření plechových dílců podle vý-
kresové dokumentace, práce v jednosměnném provozu.

Požadujeme: základní znalost technické dokumentace, svářeč
minimálně se základním kurzem (možnost obnovy průkazu).

Co nabízíme: práci na HPP, zajímavé finanční ohodnocení, 2 x
ročně prémie při dobrých výsledcích, pracovní úvazek 37,5 hod. /
týden, po zapracování PP na dobu neurčitou, stabilní zázemí vý-
robního podniku s tradicí, stravování ve firmě (vlastní jídelna) s pří-
spěvkem nebo stravenka, bonusy za 100% docházku.

SEMET s.r.o., Řehákova 1221, Červený Kostelec 
Tel. Josef Šimůnek, 606 931 921

Pojišťovna Kooperativa
Obchodně administrativní pracovník

Přijmeme aktivní spolupracovníky, kteří chtějí pomáhat klien-
tům a přitom sladit práci s osobním životem.

Vaší pracovní náplní bude sjednávat pojistné smlouvy, dodatky,
změny, zodpovědná péče o klienty Kooperativy, pomoc klientům
při řešení pojistných událostí, poskytovat klientům informace o ak-
tuálním stavu jejich pojištění.

Očekáváme minimálně střední vzdělání s maturitou, bezúhon-
nost, zodpovědnost, uživatelskou znalost práce na PC, pozitivní
myšlení, empatii, dobré komunikační dovednosti, příjemné vystu-
pování, smysl pro zodpovědnou a poctivou práci.

Nabízíme smysluplnou práci, profesionální pomoc zkušených
kolegů, školení od špičkových produktových specialistů.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, Váš životopis
prosím posílejte na e-mail: martina.medilkova@kooperativa.cz

Kontakt: Martina Mědílková, tel. 608 621 611

Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme
seřizovače
Požadujeme: vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou, pravidelný třísměnný provoz pondělí - pátek, spo-
lehlivost, zodpovědnost.
Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, týden dovolené
navíc, příspěvek na stravování, věrnostní program, benefity za pl-
nění pracovní doby. Nástupní mzda 27 000,- Kč, mzda po zaučení
vč. benefitů 31 000,- Kč.
Náplň práce: seřizování a obsluha strojů.
Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková, tel. 491 401 718

Hronovský s.r.o. Náchod
Pro moderní čistý provoz v Náchodě přijmeme:
Seřizovače výrobních linek

Elektrotechnické vzdělání výhodou, práce s nejmodernější tech-
nologií, 3-směnný provoz, vhodné i pro absolventy!
Montážní dělnice/íky

drobná výroba kabelové konfekce, čisté pracovní prostředí, tří-
měnný provoz. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, nadstan-
dartní příplatky ve směnných provozech, docházkový bonus.

Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz
Tel: 727 814 795, www.hronovsky.cz

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pletaře/ku – Nástup možný ihned
Práce pletaře, pletařky na maloprůměrových ponožkových pleta-
cích strojích ve 2směnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák. Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-
nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, 
e-mail: benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz
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FIRMY

Albi v Červeném Kostelci je od léta v novém
Na začátku léta otevřela společnost Albi
zbrusu nové distribuční centrum ve
Lhotě u Červeného Kostelce. Původní
skladové prostory v centru města si firma
ponechá, většina zaměstnanců i zboží se
ale přesunula do nově otevřené budovy.

Důvod stěhování je jasný – kapacita.
„Do původního skladu už se všechno zboží,
které Albi prodává, nemohlo vejít. Expedice
pro různé trhy (český, slovenský, polský)
jsme měli rozdělené v různých budovách,
nově bude vše v jedné budově a veškeré za-
kázky budeme odesílat z tohoto místa “ říká
Michal Kábrt, ředitel logistiky Albi, který
měl stavbu nového distribučního centra na
starosti. Ta začala loni v lednu a většina
prací byla hotová letos v březnu.

Nové distribuční centrum Albi je vyba-
veno mnoha moderními technologiemi.
Skladnice a skladníci nově mají tablety. Sys-
tém jim automaticky přiděluje zakázky a oni
na tabletu odklikávají vychystané zboží dle

objednávky. Dále pak používají čtečky QR
kódů při přesunu zboží v kartonech mezi
jednotlivými úseky nového skladu. Zajíma-
vou technologií jsou takzvané VNA vozíky.
Tyto vysokozdvižné poloautomatické vo-
zíky zakládají zboží až do výšky 10 metrů,
přičemž obsluha vozíku v kabince vyjíždí
do stejné výšky. „Práce na těchto vozících
spočívá v tom, že si skladník vybere na mo-
nitoru ve vozíku přednastavenou vychystá-
vací skladovou misi a následně jenom
zmáčkne páčku dopředu a vozík ho sám do-

veze k dané pozici, která bude v určité
výšce a šířce, kde vezme potřebný počet
kartonů a opět pouze zmáčkne páčku do-
předu a vozík ho sám doveze na další po-
zici, ze které vezme další zboží, přičemž se
celý proces opakuje až do dokončení vy-
chystávací mise,“ vysvětluje Michal Kábrt.

Důležitou roli v mnoha novinkách a vy-
lepšeních sehráli programátoři firmy. „Naše
IT oddělení, jmenovitě Jan Růžička a Mar-
tin Hetflejš, naprogramovali celý proces
toku zboží skladem úplně znovu, odvedli na
tom obrovský kus práce, takže změn k lep-
šímu je celá řada,“ popisuje Michal Kábrt.
Všechny tyto změny by měly vést ke zjed-
nodušení práce expedientek, skladníků
a dalších zaměstnanců Albi, ale také k lep-
šímu přehledu toho, kde se daný karton se
zbožím v daný okamžik v rámci logistic-
kého centra přesně nachází.

Barbora Valášková

Saar Gummi Czech je tu již 20 let
Jako datum vzniku Saar Gummi Czech je
obvykle udáván rok 2000, kdy začala vý-
stavba závodu v Červeném Kostelci. Vidi-
telným aktivitám ale nutně předcházela
spousta práce a společnost byla oficiálně
založena zápisem do rejstříku v prosinci
1999. Za chvíli tomu tedy bude 20 let.

SGC vznikla jako výrobní dceřinná
firma německé společnosti. Dnes jsou ně-
které podobně založené podniky označo-
vány za montovny. Možná mezi ně při
zběžném pohledu patřila na začátku i SGC.
Ale v záměrech českých manažerů to skoro
od samého začátku bylo jinak. A záměry se

podařilo naplnit, už po deseti letech byla
SGC největší ve skupině SaarGummi
a dnes je evropským lídrem v oblasti vý-
roby dynamických těsnění karosérií, tedy
pryžových těsnění dveří, kufru a kapoty ze-
jména osobních aut. 

Aby firma dosáhla dnešního postavení,
lidé se nejdřív museli od německých kolegů
naučit vyrábět. Potom vlastními nápady za-
čali vylepšovat technologie, následovala
vlastní konstrukce nových, lepších strojů
a současně zlepšování nejen výrobních pro-
cesů. Společnost průběžně investovala do
technologií a nových hal, poslední navenek

výraznou změnou je nová hala se dvěma no-
vými linkami za více než 300 miliónů korun.

Nepříliš viditelné, ale o to významnější
změny jsou vyvolané inovacemi. Jedna
z posledních má i významný ekologický
dopad. Jednomu ze zákazníků začala firma
před nedávnem dodávat odlehčený těsnicí
profil, který uspoří jeden kilogram z dosa-
vadní hmotnosti auta. Protože SGC vyrábí
těsnění na několik milionů aut ročně, poten-
ciální úspora materiálu je několik tisíc tun
pryžové směsi každý rok. Ale hlavním pří-
nosem je snížení emisí aut.

Petr Liška

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka
Dne 7. září 2019 uplyne 10 let od úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka pana Jaroslava
Brože. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Manželka a dcery s rodinami

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínka v srd-
cích zůstává. Dne 22. září 2019 uplyne jeden smutný, dlouhý
a těžký rok, kdy navždy dotlouklo zlaté srdce drahé maminky a ba-
bičky, paní Alžběty Havlíkové.

Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná dcera Blanka, syn Zdeněk 

a vnoučata Lucie a Michal

Ve věku nedožitých 88 let zemřel krkonošský pa-
triot František Matyska, ekonom, malíř a syn vý-
znamného kosteleckého cukráře. František své
dětství a mládí prožil spolu se sestrou v Kostelci.

V sousední Rtyni v Podkrkonoší potkal svou
životní lásku Jarmilku Špetlovou, která se poté
stala jeho manželkou na dlouhých 69 let. Naro-

dily se jim dcery Jarmilka a Růženka. Měl rád přírodu, hory, výlety
do okolí a maloval nádherné obrazy. Byl skromný, ochoten pomoci,
ve všem měl řád, znal odpověď na cokoli a sršel vtipem až do konce
své životní pouti. 

„Můj milovaný dědeček byl výjimečný člověk. Ten nejmoudřejší,
kterého jsem kdy poznala. Neuvěřitelně hodný, staral se o babičku,
která je tu díky němu ve svých téměř 95 letech stále s námi. Děkujeme
za to, že byl. Děkujeme, že jsme měli tu čest žít s ním. Je to pro nás
obrovská ztráta. Navždy nám zůstane v našich srdcích. 

Kateřina Žluvová, vnučka
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Poděkování
Děkujeme MěÚ Č. Kostelec za blahopřání, dárky a milou návštěvu
místostarosty Jiřího Regnera k našemu výročí diamantové svatby. 

Manželé Mackovi

Děkujeme všem přátelům a známým za účast na posledním rozlou-
čení s Jaroslavem Skalickým. Děkujeme také za květinové dary
a projevy soustrasti. Děkujeme rovněž Pichově pohřební službě.

Anna Skalická s rodinou

Děkujeme za milou návštěvu p. Cejnarové a p. Divišové  za MěÚ
k našemu kulatému výročí.      

Manželé  Bergrovi -  Olešnice  

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a Lence Vlčkové za gratulaci, dárek
a květiny k mým narozeninám. Její návštěva mě velmi potěšila.

Olga Bergmannová

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za květiny a dárek mým 80. narozeninám.
Zdeňka Šimková

Dobří lidé ještě nevymřeli – Chtěl bych poděkovat manželům střed-
ního věku, kteří 28. 7. našli mou peněženku i s doklady u obchodu
Penny v v Červeném Kostelci a přivezli mně ji domů. Odměnu za
nálezné ale odmítli. Byl jsem v šoku ze ztráty dokladů, a tak jsem
jen poděkoval, ale nezaregistroval jsem značku auta a ani jméno
manželů. Žiji v Kostelci 10 let a jsem v tomto klidném a dobrém
městě rád.

Jiří Bouška 

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mým 84. narozeninám.
Josef Semerák

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání, dárek a kytičku
k mým 90. narozeninám. Děkuji také za milou a příjemnou návštěvu.

Vacková

Občanské sdružení ROMA Červený
Kostelec děkuje za podporu MěÚ Čer-
vený Kostelec a finanční příspěvek na
fotbalový turnaj a dětský den, které se
konaly 25. května 2019 a za podporu fes-
tivalu 27. července 2019. Dále bychom
chtěli poděkovat firmě Saar Gummi
Czech za finanční příspěvek a panu Reg-
nerovi – papírnictví IVÍN - za sponzor-
ský dar.

Marie Čisárová

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Pobožnosti v Červeném Kostelci v září 2019
Výuka náboženství bude ve školním roce probíhat na všech školách a ve
všech třídách. Termíny výuky náboženství budou oznámeny 1. září.
Neděle 1. září – při všech nedělních mších svatých bude žehnání
žákům a studentům a žehnání školních a studijní potřeb. Své tašky
a studijní pomůcky můžete položit před oltářem před začátkem mše
svaté.
Čtvrtek 5. září – začnou pravidelné čtvrteční mše svaté pro děti
s kytarovým doprovodem v 16:30 v kostele sv. Jakuba.
Středa 18. září – mše svatá v 10:00 v pečovatelském domě U Ja-
kuba, při výročí 20 let tohoto domu. 
V neděli 22. září to bude rok, kdy přijal náš kaplan otec Jan Lukeš
kněžské svěcení. Po skončení mše svaté v 7 i v 9 hodin bude udě-
lovat naposledy novokněžské požehnání. 

POSVÍCENÍ (výročí posvěcení kostela, kaple):
Stolín (neděle 8. 9.) – mše sv. 15:00. Zároveň proběhne vysvěcení
nově opravené kapličky.
Boušín (neděle 15. 9.) – mše sv. 11:00 
Lhota (neděle 15. 9.) – mše sv. 15:00 
Č. Kostelec (neděle 29. 9.) – mše sv. v 7:00 a v 9:00. 
Farní web: www.farnostck.cz

Přivítání nového duchovního správce
1. srpna nastoupil jako nový administrátor farnosti Červený
Kostelec a Boušín sedmatřicetiletý P. Mgr. Miloslav Brhel.

Otče Miloslave, srdečně Vás vítáme a dovolte mi položit Vám

několik otázek.
Jak jste se dozvěděl o tom, že Vás biskupství posílá do Čer-

veného Kostelce a co se Vám první vybavilo?
Dozvěděl jsem se to tento rok na Zelený čtvrtek na biskupství

v Hradci Králové. Tato zpráva mě mile překvapila, vybavili se mi
kněží, kamarádi, kteří odtud pocházejí, a taky to, že v Kostelci je
živá farnost.

Přestože tu jste teprve zhruba 14 dní (k uzávěrce časopisu),
můžete se s námi podělit o první dojmy, jak na vás tato farnost,
lidé, město působí?

Velice dobře, lidé jsou ochotní, dobří, farnost živá, okolí
krásné… Jsem spokojen.

Odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Mariánských Lázních. Když mně bylo sedm

let, přestěhovali jsme se do Světlé nad Sázavou, tam moji rodiče
žijí dodnes.

Kolik let jste knězem, a kde jste už působil?
Knězem jsem 11 let, první tři kněžské roky jsem byl v Pardubi-

cích, poslední pardubický rok jsem měl na starosti i Holice a okolí,
a potom jsem byl šest roků v Poličce. A poslední dva roky jsem
strávil na studiích v Římě.

Co byste vzkázal čtenářům našeho zpravodaje? 
Aby se nebáli na nás obrátit, že jsme pro všechny k dispozici

a za všechny se pravidelně modlím a vyprošuji Boží požehnání.
Děkuji za odpovědi a přeji Vám hodně radosti ve službě Bohu

i lidem. Ať se Vám u nás líbí a ať úsměv z Vaší tváře nevymizí. 
P. Jan Lukeš, kostelecký kaplan

Církev čs husitská
ČERVEN 2019
Pravidelně: Bohoslužby - neděle 10.00
Biblické hodiny  pondělí 18:00 
Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

Bohoslužby vždy 1. a 5. neděli v měsíci od 8.30 hod. v domě s peč.
službou U Jakuba.
Kontakt: farář Petr Grendel, tel. 737 925 710, www. hronov.evang-
net.cz

Českobratrská církev evangelická 
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Muzejní depozitář
Motto: Život je jako kniha a ten, kdo ne-

cestuje, čte stále jen jednu kapitolu.

Manželka se vrátila z Anglie - dobrý, ří-
kala. Ale jezdit vlevo  bych si nezvykla. 

Všechno je obráceně u silnice. Přejít sil-
nici je stres. Dočetl jsem se, že  vpravo se
u nás jezdí už 80 let. Změnu měla ČR v plánu
od 1. 5. 1939. Němci to urychlili. Napocho-
dováním wermachtu přišla největší změna
pro dopravu v historii už 17. 3. 1939. Tři čtvr-
tiny světa jezdí vpravo. Nalevo se jezdí ve
Velké Británii i v zemích bývalého impéria
v jihovýchodní Africe. Také v Indii, Pakis-
tánu, Austálii a na Novém Zélandu. Poslední
zemí v Evropě, která v r. 1967 přešla na jízdu
vpravo, bylo  Švédsko.

Prvního října 2019 to bude 150 let, co
se začal posílat korespondenční lístek. 

Prvně se začaly používat v Rakousku-
Uhersku a to od 1. 10. 1869. Náklady na
odeslání dopisu v té době – počítáme-li
obálku, vlastní dopis a známku v hodnotě 5
krejcarů - vycházely na 18-20 krejcarů. Ko-
respondenční lístek byl státem vydávanou ce-
ninou s natištěnou známkou oranžové barvy
v hodnotě 2 krejcary. Pro svou barvu se první
typ lístku mezi sběrateli nazývá žluťásek. Ná-
sledoval okamžitý úspěch v prodeji. Jako
další zavedlo korespondenční lístek Ně-
mecko. Dnes je korespondenční lístek na
poště za 20,- Kč a prodává se už velmi málo.

Používá se při odpovědních akcích a soutě-
žích /křížovky/.

Domek Boženy Němcové zaznamenal
v červenci jednu zajímavost.

Telefon - potřebujeme si ofotit portrét Jo-
sefa Němce a černou madonu. Sběratel? Ne,
Česká televize. Josef ano, ale černou madonu
v inventáři nemáme. Kolega František Tuček
byl pohotovější - šel se podívat. Našel. Li-
dové malby a podmalby a byla tam, utajená.
Není to samozřejmě originál, ten je v Čensto-
chové, ale u nás máme černou madonu při-
podobněnou originálu rukou neznámého
lidového malíře. Tento obrázek má být použit
při natáčení čtyřdílného televizního filmu
s názvem  BOŽENA NĚMCOVÁ. V roce
2020 budeme vzpomínat 200 let od narození

spisovatelky B. N.  Tak to vidíte, jakou zají-
mavost máme v Domku Boženy Němcové.
Všechny ty malby a podmalby jsou majet-
kem Muzea Boženy Němcové v České Ska-
lici. ČENSTOCHOVÁ - je město na jihu
Polska, asi 160 km od Českého Těšína. Za
Krakowem. Má 250.000 obyvatel. Ve městě
se nachází klášter na JASNÉ HOŘE se slav-
nou ikonou Panny Marie Čenstochovské -
tzv. ČERNÁ MADONA. Klášter na Jasné
Hoře je jedním z nejvýznamnějších poutních
míst Evropy. Z toho důvodu je Čenstochová
uznávána jako hlavní duchovní město Polska.
Uctívaný obraz má mimo své údajné  schop-
nosti konat zázraky také velice zajímavou mi-
nulost. Kdo je tedy autorem obrazu? Podle
legendy vymaloval Matku boží se synem sám
evangelista sv. LUKÁŠ, žijící snad ve 2. sto-
letí. Tento domnělý autor díla je také považo-
ván za patrona malířů. Dílo, podle legendy,
vzniklo na vrchní desce stolu, na němž Marie
jedla ve svém domě v JERUZALÉMĚ. Proto
je také obraz - tedy  samotná malba i podklad
- považován za svatý. Majitelem obrazu se
podle pověsti stává císař KONSTANTIN
VELIKÝ /asi 273-337/ s nímž obraz putuje
z Jeruzaléma do Konstantinopole /Istanbul/.
Snad přes Rusko a Uhry se pak někdy kon-
cem 14. století dostává až do Polska a do
Čenstochové.

Přátelé, bavte se historií.
Z muzejního depozitáře i z Domku 

Boženy Němcové - Otto Hepnar

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám na-
bídnout nahlédnutí do některé z knih,
která na vás v knihovně čeká.

Té dnešní s názvem Sapiens a podtitu-
lem Stručné dějiny lidstva z pera Yuvala
Noaha Harariho, profesora Hebrejské uni-
verzity v Jeruzalémě, již bylo prodáno přes
osm milionů výtisků. Jeho předchozí knihy
Sapiens a Homo dues se staly světovým fe-
noménem. Autor se zabývá světovými ději-
nami a dlouhodobými historickými procesy. 

Historii nám předložil prostřednictvím
provokativních hypotéz na základě zneklid-
ňujících otázek, vyplývajících z proměn pří-
rody, psychiky, rodiny a společnosti.
Člověk a jeho kolektivní vlastnosti přinesly
stále rozsáhlejší spolupráci a následně
i velké dějinné zlomy – objevy zemědělství,
peněz, společenského kultu, impéria, pe-
něžního úvěru i víry v budoucnost. Jak mů-
žeme odlišit, co je biologicky dáno a co se
lidé jen snaží ospravedlnit biologickým
mýtem? Většinou platí, že „biologie umož-
ňuje, kultura zakazuje“.  A navíc – každá

kultura prochází neustálou proměnou. Je to
náhodné, anebo jsou zde určité zákonitosti?  

Během posledních tří tisíc let se lidé in-
tenzivně snaží uskutečnit globální vizi,
vzniklou na základě řádů – první byl pe-
něžní, druhý politický v podobě říše a třetí
představovala tři univerzalistická nábožen-

ství – buddhismus, křesťanství a islám. Tyto
a mnohé další úvahy nám autor dává k na-
hlédnutí. Velmi srozumitelně a přehledně
vede čtenáře k pochopení historických snah
druhu Sapiens, vysvětluje příčiny a dů-
sledky jeho historických počinů, aby v zá-
věru konstatoval: „Lidé jsou sice schopni
ohromujících výkonů, ale nejsou si jistí, oč
se vlastně snaží, a spokojení nejsou o nic
více než dříve. Pokročili jsme od kánoí ke
galérám, parníkům a vesmírným lodím, ale
nikdo neví, kam směřujeme. Máme více
moci, ale nevíme, jak s ní naložit. A co je
horší, chováme se nezodpovědně. Počínáme
si jako bohové, kteří stvořili sami sebe,
uznávají jen fyzikální zákony a nikomu ne-
skládají účty. Zabíjíme a ničíme ostatní
tvory i přírodu, ženeme se za pohodlím a zá-
bavou, ale spokojenost nenacházíme. Může
být něco nebezpečnějšího než nespokojení
a nezodpovědní bohové, kteří nevědí, co
chtějí?“ Možná zjistíte, že vám kniha po-
může pochopit historii člověka v souvislos-
tech s jeho rozumem a věřte, čte se stejně
jako detektivka.  
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Zveme vás do knihovny:

Výstava ve vstupním prostoru knihovny
nazvaná Soutisky barev je tvořena víceba-
revnými linoryty s tematikou přírody, tisky
z hloubky a malbami temperou. Dále zde
uvidíte zátiší s tematikou svátků jara, expre-
sívní portréty a parafráze obrazů s dopro-
vodnými texty. Expozici vytvořili žáci
červenokostelecké ZUŠ pod vedením uči-
telek Radky Giuliano Šimkové a Pavly
Kejzlarové.

Výstava v multifunkčním centru
Knihovna Břetislava Kafky ve 3. po-

schodí představí autorské fotografie Ally
Svejkovské a manželů Jarmily a Vlasti-
slava Balcarových jako další ze série vý-
stav regionálních autorů.  

Výstava je přístupná ve výpůjčních ho-
dinách knihovny a v době pořádání pro-
gramů v multifunkčním centru.

Září 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.

Klubáč v září 2019
24. září - Klubáč s knihou Překlep

a Škraloup (Tomáš Končinský a Barbora
Klárová). První Klubáč nového školního
roku nás nenechá na pochybách, že čas je
i vidět. Prostřednictvím skřítků entropíků se
vše na světě mění a stárne... V Klubáči uvi-
díme, jak knihu Překlep a Škraloup pro-
střednictvím scénického čtení představily
děti z jaroměřského souboru Popcorn (ZUŠ
F. A. Šporka pod vedením J. Holasové). Zá-
roveň se zkusíme i my motivovat projektem
Čtenář na jevišti.

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

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

Albert – Albi:
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

- pravidelná vědomostní klání pro všechny,
kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou formou
poučit. Hráči se po prázdninách poprvé
sejdou v říjnu. Některé vědomostní hry od
firmy ALBI je možno hrát v knihovně, a to
v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež,
případně je možno zapůjčit si je domů.

Klub Pohoda:
Každé pondělí od 16 do 18 hodin –

probíhá již 12. 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.)

16. září – Zahájení nové výstavy foto-
grafií a beseda s jejich autory Allou Svej-
kovskou, Jarmilou Balcarovou a Vlasti-
slavem Balcarem. 

23. září – Cesta z města – příběh Jany
Vanišové, která objevuje krásy našeho
kraje. (Viz foto).

30. září – Sýrie, Svatá Země, Egypt –
povídání o cestování s panem Josefem Pet-
rášem doplněné promítáním. 

Nenechte si ujít ani další programy
v knihovně:
Kurzy pro vaši radost, tělo i duši:

Motto: „Osobní prožitek při poslechu
hudby nenahradí žádná slova.“

Relaxace metodou celostní muzikoterapie
Dr. L. Holzera - na nástroje s přirozeným la-
děním hraje a zpívá Marie Radvanová

Multifunkční centrum v Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec. 

Pátek 20. září 2019, od 18 do 20.00
hodin - vstupné 200,- Kč

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

Relaxace probíhá vleže. Pro vaše po-
hodlí při relaxaci si vezměte karimatku,

deku nebo spací pytel a polštářek.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy v multi-
funkčním centru Knihovny Břetislava
Kafky budou zahájeny 24. září 2019, a to
opět každé úterý od 17.00 hod. pro začáteč-
níky a od 18.30 hod. pro pokročilé.  Jednot-
livé lekce pouze po domluvě. Bližší
informace a rezervace míst na tel. 605 988
539, mail: ilonakrun@post.cz , web:
www.pohlazeninavysluni.cz.

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba – v úterý 3. září 2019 od 9 do
10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek Břeti-
slava Kafky: „Nevzdělaná společnost ne-
plodí tvůrčí vynikající jedince v míře, jaká
je pro rozvoj národní kultury zapotřebí. Ta-
kový národ se jen těžko přibližuje společ-
nostem rozvinutějším, takže se ani nedá
očekávat, že by se příliš lepšily možnosti na-
rovnání vztahů mezi nimi.“

Kultura rozumu a vůle, str. 235-236 

Informace pro čtenáře:
• Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, ji mohou zakoupit v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec.

• Pobočky Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec ve Lhotě za Červeným
Kostelcem a Olešnici nabízejí služby čtená-
řům v místě jejich bydliště.  Zajistí vám
knihy z fondu červenokostelecké knihovny
i knihy formou meziknihovní výpůjční
služby jak pro studenty, tak pro dospělé čte-
náře. K dispozici je i půjčování časopisů.

• Pobočka v Bohdašíně je od poloviny
července opět plně k dispozici svým čte-
nářům, kteří zde najdou kromě nových
knih i příjemný interiér.

• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny
rovněž v obecních knihovnách spadajících
pod středisko Červený Kostelec v Zábrodí,
Horní Radechové, Slatině nad Úpou, Žer-
nově, Červené Hoře a Horních Rybnících.
I tam se na vás naše knihovnice a knihov-
níci těší. Více informací na www.knihov-
nack.cz.

Příjemný vstup do nového školního
roku vám z Knihovny Břetislava Kafky 
Č. Kostelec přeje Marcela Fraňková.

Včelaři
Kdo by neměl rád med? Ať už pochází z na-
šich luk a nebo lesů. Květový med ocení
lidé mladí a aktivní, protože jeho složku
tvoří jednodruhové cukry, které při výdeji

energie poskytují tělu pohotovou energii.
V září se uskuteční vzdělávací beseda

včelařů v  neděli 1. září 2019 od 9.00 hod.
v restauraci Divadlo. Přednáší pan Jiří Stři-

havka na téma: náchodští včelaři v Polsku
a práce včelaře v září. Zveme na vzdělávací
besedu všechny milovníky včel a zdravé
přírody.        Za výbor včelařů Otto Hepnar
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Kadet

SDH Bohdašín
Soustředění MH v Krkonoších
Dobrovolní hasiči z Bohdašína uspořádali koncem června tří-
denní soustředění v Krkonoších pro mladé hasiče a případné
nové členy kroužku.

Ubytovaní jsme byli v Peci pod Sněžkou na chatě Turbína, která
nám poskytla dobré zázemí pro naše aktivity. V sobotu jsme uspo-
řádali výlet na Sněžku, při kterém i naši nejmenší členové ušli 23
km. Akce se vydařila a všichni byli i přes bolavé nohy spokojeni. 

Za podporu při uspořádání této akce bych chtěl poděkovat čle-
nům SDH Bohdašín a městu Červený Kostelec. 

Ing. Miloslav Kaválek

Tábor
To je slovo, které voní lesem, rozkvetlou loukou, usychající trá-
vou a dýmem táboráků. Je z něj cítit chlad ranní rosy i žár po-
ledního slunce. A také je z něj slyšet hučení řeky, zvuk kytar,
smích a řev dětí.

Znamená čas mládí, dětství, dobrodružství, her a hrdinských
činů. Takový byl vždy náš oddílový tábor, ať už jsme pluli v klid-
ných vodách Moravy nebo v divokých proudech Soči, ať už jsme
tábořili na písku Jadranu nebo se proháněli s indiány na prériích.
Protože ale opravdu velké dobrodružství zvládne jen připravená
a dobře vycvičená posádka, vydali jsme se na letošní tábor na naše
tábořiště do Chotěvic, odkud jsme pak vypluli na velkou výcviko-
vou plavbu. Co na tom záleží, že jen v naší fantazii. 

Rozděleni do posádek jsme pod vedením zkušenějších kama-
rádů, kapitánů a kormidelníků prošli výcvikem v různých doved-
nostech. Šplhali jsme v lanoví, vázali námořnické uzly, na
ostrovech lovili zvěř, obchodovali s domorodci a bojovali s piráty.
Stavěli jsme lodě, plavali v proudech příboje, přepluli oceán pře-
hrady Bílá Třemešná, zažili jsme rovníkové slavnosti a navštívil
nás sám Neptun, vládce moří. Nebyla to plavba vždy jednoduchá.
Bouře a vlnobití nám rozhazovaly věci v kajutách, světové strany
nebyly vždy tam, kde jsme je hledali, při bojích s piráty prasklo

i nějaké to tričko. Když se přes palubu přelily vlny, bylo mokro
i v podpalubí. Na jinak statečné a odolné mužstvo  přišla i mořská
nemoc a večer se někdy do spacáků plížila zima i stýskání. Ale
zimu zahnala deka navíc a stesk dobří kamarádi, hry a legrace.
A tak jsme nakonec všichni dopluli do přístavu, propluli jsme vším
nepohodlím, nástrahami a nebezpečím jako praví kadeti. 

Teď už víme, že kdo chce něco zažít, musí se s námi vydat na
moře. Ale kdo se strachy třese, jak osika v lese, ten ať svůj strach
zahodí a k nám raději nechodí.

Červenokostelečtí kadeti

Podzimní pohádky
Letos již čtvrtým rokem pro vás připra-
vujeme podzimní pohádky. Bylo zvykem,
že jsme každý podzim uvedli a připo-
mněli našim nejmenším divákům čtyři
nejznámější pohádky. Pohádky převážně
od českých autorů, ale i zahraničních,
známé z dob našeho dětství.

Letos budeme opět nacvičovat a v našich
pohádkách dostanou příležitost převážně
naši malí a mladí herci a herečky. Změna,
kterou se chystáme provést, bude v počtu
našich pohádek. První pohádka, na kterou
se můžete těšit, bude až v listopadu a bude
se jednat o pohádku loutkovou. 

V prosinci bychom vám rádi předvedli
naše čtyřměsíční snažení a uvedli premiéru
naší hrané pohádky. Vše bude probíhat
v prostorách ZŠ Olešnice, termíny a bližší
informace se dozvíte v dalších číslech zpra-
vodaje a na našich webových stránkách:

www.ochotniciolesnice.cz. 

Dále bych ráda poděkovala všem divá-
kům, hercům a všem, kteří se jakkoli podí-
leli na naší premiéře hry Roudenka, která
byla odehrána v neděli 9. června v olešen-
ské sokolovně. Na naši hru se přišlo podívat
neuvěřitelných 200 diváků, děkujeme.
O týden později jsme s Roudenkou vyrazili
do Mečova, kde měla svou zdárnou reprízu.

Pokud jste ještě neměli příležitost zhlédnout
tento příběh, sahající do našeho okolí
a dávné historie, budete mít příležitost v so-
botu 19. října od 18 hodin ve Velkých Sva-
toňovicích. 

Za Ochotníky Olešnice 
Radka Laštovičková

Ochotníci Olešnice
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Do konce letní turistické sezony v Domku
Boženy Němcové i nadále probíhá v pod-
krovních prostorách tohoto domku naše
zajímavá sezonní výstava “Jindřich Kře-
ček Jituš 1909-1979”. 

Výstava mapuje osudy tohoto našeho vý-
znamného rodák, malíře, grafika, karikatu-
risty, ale i vojáka a vojenského zpravodaje,
který prošel půlkou světa během své vojen-
ské anabáze v průběhu druhé světové války.
K této příležitosti byla také vydána kniha
“Z protektorátu do republiky”, mapující
vojenskou, ale i osobní anabázi tohoto na-
šeho významného rodáka, a vy si ji můžete
zakoupit buď přímo při návštěvě výstavy,
nebo i v dalších regionálních předprodejích
(např. v Informačním centru v Červeném
Kostelci apod.)

Zářijová výstava a nová beseda k historii
regionu

Na naší nové výstavě s názvem “Jak to
tenkrát bylo” chceme připomenout oka-
mžiky vzniku tiskařské tradice v Červeném
Kostelci, kterou zde založil Josef Doležal,
jehož výročí si taktéž letos připomínáme.
Tiskárna Doležal následně ovlivnila jak
průmyslový, tak i kulturně společenský
život v našem městě a myslíme si, že roz-
hodně tato skutečnost stojí za připomenutí.
Historie kostelecké tiskárny však není osa-

mocena a souvisí i s tiskárnou Theodora
Böhma v Novém Městě nad Metují. Sou-
částí výstavy budou samozřejmě i komen-
tované prohlídky s autorem výstavy panem
Josefem Pinkavou nebo i bohatá publikace
věnující se danému tématu tiskařské tradice
tiskáren v Červeném Kostelci a Novém
Městě nad Metují. Výstava bude zahájena
ve výstavní síni v Červeném Kostelci ver-
nisáží 13. 9. a potrvá až do 13. 10. 2019.

Prázdniny skončily, a tak nastal čas ob-
novit cyklus pravidelných besed s historic-
kou tematikou z našeho regionu. Pro tu
zářijovou besedu jsme zvolili trošku lechti-
vější téma i název “O nejstarším řemesle
na Náchodsku”. Beseda se koná jako ob-
vykle v Knihovně Břetislava Kafky v Čer-
veném Kostelci, a to ve čtvrtek 19. 9. od
17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Chystáme vánoční výstavu betlémů p.
Vondry - pomůžete nám?

V závěru roku, v prosinci, pak chystáme
vánoční výstavu, kterou bychom chtěli vě-
novat betlémům a zejména pak nezapome-
nutelným betlémům z tvorby červenokos-
teleckého řezbáře Josefa Vondry. 

Již nyní máme vytipováno několik zají-
mavých betlémů či jeho prací, nicméně uví-
táme i další nabídky či návrhy na vystavení
některých jeho prací. Rádi si od vás pří-

padné věci zapůjčíme, nafotíme a použi-
jeme je s vaším dovolením (zveřejnění
jména zapůjčitele necháváme na vašem roz-
hodnutí) na výstavě. A pokud máte i osobní
vzpomínky na setkání s panem Vondrou,
případně víte o někom dalším, uvítáme
i tuto nabídku. Vaše nabídky volejte prosím
na 724 088 587 nebo nám je sdělte přímo
v IC Červený Kostelec či na některé z na-
šich akcí. Předem děkujeme.

Těšíme se na setkání s vámi na některé
z našich připravovaných akcí.

Na všechny naše akce jste samozřejmě
srdečně zváni. Nicméně užijte si prázdni-
nové měsíce, vydejte se do našeho okolí
a poznávejte na svých cestách místní kraj
a jeho historii. 

Kde nás najdete...
Muzejní depozitář, nacházející se v pod-

kroví Knihovny Břetislava Kafky v Sokol-
ské ulici. Pro veřejnost máme otevřeno
každou sobotu od 9 do 11 hodin, případně
po domluvě. Informace o našich aktivitách
také naleznete na webových stránkách na
adrese: www.vlastivednyspolek.cerveno-
kostelecko.cz, případně i na našem facebo-
oku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku

O nejstarším řemesle na Náchodsku
Beseda se koná 19. 9. 2019 (čtvrtek)
v Knihovně Břetislava Kafky v Sokolské
ulici v Červeném Kostelci, multifunkční
centrum (podkroví s výtahem), od 17.00
hodin.

Prostituce bývá často označována jako
nejstarší řemeslo světa. A bylo velmi výdě-
lečné. Nemůžeme se proto divit, že se pro-
stituce rozvíjela ve všech oblastech, a to i u
nás na Červenokostelecku. Jestli vás zají-
mají podrobnosti o místních nevěstincích,

jak se k nim stavěla městská správa a jaké
zajímavosti se vztahovaly k lehkým děvám,

přijďte na tuto  besedu.  
Přednášet a besedovat s vámi bude Bc.

Richard Švanda, historik, autor mnoha od-
borných knih, populárně naučných publi-
kací a článků.

Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme
se na vaši návštěvu. 

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

Výstava - Jak to tenkrát bylo
Pořádá Vlastivědný spolek Červeného

Kostelce 14. 9.-13. 10. 2019, výstavní síň,
Červený Kostelec.

Ve vzpomínkách se vrátíme do devate-
náctého století, kdy to před 170 lety začalo,
pak přejdeme do století dvacátého, přes dvě
světové války a vznik československého
státu a dostaneme se až k roku 1948.

Do této doby patřila tiskárna v Červeném
Kostelci panu Josefu Doležalovi (1879-
1936) a tiskárna v Novém Městě nad Metují
panu Theodoru Böhmovi (1829-1912). Za-

městnáno zde bylo na 250 pracovníků,
někdy i více. Svými výrobky byly obě tis-
kárny známé po celé Evropě. Po znárodnění
v roce 1948 se dál oba závody dobře rozví-
jely a dělaly dobré jméno sobě i svým měs-
tům. Před třiceti lety obě tiskárny zanikly
a těch 250 pracovníků přišlo o zaměstnání
a ptáme se proč asi. 

S tím vším se budete mít možnost na této
výstavě seznámit. Zhlédnete též množství
fotografií, knih, plakátů, etiket... a různá
technická zařízení, týkající se polygrafické

výroby.
Vernisáž výstavy se bude konat v pátek

13. září v 16.00 hodin ve výstavní síni
Městského úřadu Červený Kostelec. Vý-
stava potrvá od 14. září do 13. října 2019 od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin mimo pondělí.
Každé úterý dopoledne a čtvrtek odpoledne
bude přítomen autor výstavy, který zodpoví
případné vaše dotazy.

Vstupné bude dobrovolné a na výstavě
bude možné získat barevnou informační
publikaci.
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Dětské rybářské soustředění
Rozkoš 2019
Mladí rybáři a rybářky při ČRS MO Čer-
vený Kostelec se v době od 22. 6. 2019 do
27. 6. 2019 zúčastnili dětského rybářského
soustředění, na svazové vodě Rozkoš, ry-
bářský revír 451200.

Dětské rybářské soustředění proběhlo na
ÚN Rozkoš v České Skalici a to přímo
v autokempu ATC Rozkoš po levé straně od
úpského přivaděče.

Tohoto soustředění se zúčastnily děti ve
věku 6 až 16 let z rybářského kroužku, tři ve-
doucí a jeden kuchař. Soustředění začalo
stavbou vojenského stanu a následovala
stavba stanů účastníků soustředění.

V průběhu soustředění jsme měli možnost
podívat se na služebnu Vodní záchranné
služby na Rozkoši a členové "vodníků" nám
ukázali krom dalšího vybaveni i motorové
čluny, které používají při své práci. Na člu-
nech nás i po Rozkoši provezli a řeknu vám,
z vodní hladiny je to na břeh úplně jiný po-
hled. Dále nás navštívili členové dobrovol-
ných hasičů z Č. Kostelce - Lhoty, kteří nám
ukázali výbavu pro boj s ohněm a v parném
dni nás trošičku ochladili.

Děti, které se rybářského soustředění
zúčastnily, nachytaly celkem 242 ks různých
druhů ryb (kapr, cejn, okoun, plotice), a to
o celkové délce 9 632 cm.

V závěru soustředění nás navštívili Jaro-
mír Kratěna a Hanka Lindnerová, kteří si pro
děti připravili soutěže zručnosti a dětem při-
vezli hodnotné ceny.

Tento rok nám počasí opravdu přálo, slu-
níčko svítilo, někdy až moc, děti se před pa-
prsky chladily v brouzdališti,  schovávaly se
do stínu střechy starého vojenského stanu,
chladily se melouny a zmrzlinami.

Částečně jsme se stravovali v polní ku-
chyni a obědy jsme dováželi od Tomáše
Rýdla z Č. Kostelce.

Samotný lov ryb byl na položenou, a to
na návnady, které našemu rybářskému sou-
středění věnovali přední čeští výrobci.

Touto cestou bych rád za děti poděkoval
štědrým sponzorům, bez kterých by se naše

dětské rybářské soustředění nemohlo usku-
tečnit, jedná se o Carp Servis Václavík, Karel
Nikl Kolín, Mikbaits, Saar Gummi Červený
Kostelec, Bejs Fish, KUKO Červený Koste-
lec, Albi Červený Kostelec, Autokemp Roz-
koš Česká Skalice, pekařství Geisler Červený
Kostelec, město Červený Kostelec, Rybářské
potřeby Rybina Hradec Králové, KS Fish Ja-
roměř, LK Baits Lukáš Krása, ceny do sou-
těže věnovala firma FOX.

Z vyjádření a nadšení dětí věřím, že dět-
ské rybářské soustředění se vydařilo a děti
projevily zájem se i příští rok následného
dětského rybářského soustředění zúčastnit.

Za rybářský kroužek Bc. Karel Nedvěd 
a Martin Kaválek

Rybáři Červený Kostelec

Klub turistů Červený Kostelec
Prázdniny roku 2019 byly pro Klub turistů Červený Kostelec
velká pestrá mozaika, skládající se z mnoha krásných akcí a
výletových zážitků.

Červenec jsme zahájili uspořádáním 30. ročníku Červenokoste-
lecká 100, která byla po třetí za sebou zařazena do 38 vybraných
akcí České a Slovenské republiky v rámci seriálu Česko-slovenský
pohár v ultratrailu (CSUT). Již loňský ročník naznačil zvyšující se
popularitu naší akce a letos se to potvrdilo nejvyšší účastí v 30leté
historii Červenokostelecké 100. Po společném foto vyrazilo na
trasu přesně o půlnoci 5. července 88 účastníků včetně čtyř zahra-
ničních. Počasí přálo a o spokojenosti s naší akcí svědčí zápisy
v kronice ať již od profesionálních běžců či rekreačních stovkařů.

Poděkování za vzorně provedenou akci si zaslouží hlavní orga-
nizátor Toník Hoza, za perfektní fotodokumentaci Libor Černohor-
ský a všichni spolupracující pořadatelé. Poděkovat je třeba také
městu Červený Kostelec za poskytnutí sokolovny jako výborného
zázemí pro takto náročnou akci. Také se sluší poděkovat personálu
restaurace Sokolovna za obsluhu a výbornou kuchyni pro účastníky. 

Pak se již rozjely naše pravidelné výlety, tentokrát převážně celo-
denní. Tradiční procházka přes Mokřiny do Pstroužného na pstruha
a pak Dolamy přes Žďárky se zastávkou v Poříčí na letišti do Hronova.

Novou krásu Krkonoš jsme poznali díky tipu Libora Černohor-
ského na trase: Rudník - Bolkov – Hoffmanova bouda. Tato cesta,
která byla pro všechny nová, stála opravdu za to. 

Uskutečnili jsme také nápad Jirky Sejkory a vyrazili za Nym-
bruk na zámek Loučeň, kde jsme prožili krásný den jak prohlídkou
interiéru, tak projitím jedenácti přírodních labyrintů. 

Na další výlet jsme se vrátili do blízkého okolí. Zajeli jsme do

Machova a odtud krásnou procházkou přes Řeřišný, skalní bludiště
a Junáckou vyhlídku na Pánův kříž. Dál jsme pak pěkně v dešti po-
kračovali na Slavný, Suchý Důl a výšlap jsme zakončili v Polici
nad Metují. 

Další výlet nás zanesl k zámku Doudleby, k přírodovědnému
muzeu na Babiččin dvoreček. Poté jsme pokračovali podél Divoké
Orlice do Potštejna na hrad. Celý výlet jsme zakončili v příjemném
prostředí westernkempu Vochtánka.

Těsně po uzávěrce tohoto čísla přivítáme v rámci našeho part-
nerství a folklorního festivalu padesát polských přátel z PTTK Zab-
kowice, pro které máme připravený na čtyři dny zajímavý program.

Prázdniny zakončí skupina našich členů akcí, kterou připravil
Jirka Sejkora – čtyři dny putování po Krkonoších.

Na závěr ještě pozvánku. Pojeďte s námi v sobotu 7. září na
tradiční akci Zabkowice – Bardo (občerstvení v Potworově) –
nenáročná akce autobusem. Hlaste se na telefon 605 166 337.

Fotogalerii a komentáře k našim akcím najdete na: www.klub-
turistu.cervenokostelecko.cz

Otto Ressl
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Háčko

Pečovatelský dům U Jakuba
Pečovatelský dům U Jakuba
slaví své dvacetiny
V září 1999 dostali obyvatelé - senioři
Červeného Kostelce k užívání nový dům
s pečovatelskou službou nazvaný U Ja-
kuba, který poskytuje ubytování v men-
ších jednopokojových bytech s kuchyň-
kou, chodbičkou a samostatnou koupel-
nou s toaletou. 

Zde nalezlo svůj domov 40 nových oby-
vatel. Kromě toho je zde i společenská míst-
nost, ubytovna pro návštěvy seniorů
a reminiscenční (vzpomínková) místnost,
kde se setkávají děti ze škol a školek se se-
niory a společně diskutují a vzpomínají na
dřívější dobu. Toto zařízení umožňuje seni-
orům strávit své stáří ve svém bydlišti, ob-
klopeni svou rodinou, svými známými,
kamarády a spolužáky, ale zároveň mají
péči, kterou ve svém věku a při svých zdra-
votních potížích potřebují.

Začátky fungování pečovatelského
domu nebyly jednoduché. Vedoucí sociál-
ního odboru Ing. Tošovský nemohl obsadit
všechny byty. Lidé ze začátku nevěděli, jak
to v takovémto zařízení funguje. Teprve
když se nastěhovali první noví obyvatelé
a lidé, kteří je chodili navštěvovat, zjistili,
jak to v pečovatelském domě chodí, začaly
se žádosti množit a nyní jich sociální odbor
eviduje více než 100. Lidé poznali, že zde
mohou nalézt nový domov, kde mají své
soukromí a laskavou péči. Do tohoto no-

vého objektu se přemístilo i středisko cha-
ritní pečovatelské služby. Pečovatelky se již
dvacet let snaží vytvářet obyvatelům nový
domov prozářený láskou a pokojem. Neza-
pomínají na to, aby se zde obyvatelé cítili
dobře a vzájemně se znali, dokázali si po-
máhat a nacházeli mezi sebou přátele. Pravé
bohatství je v tom, co dovedeme dát a co
rozdáme druhým. Jen to rozdané podržíme
na věky, to s námi půjde přes práh smrti.
Ostatní nám jednou vypadne z rukou. Kdo
nemá srdce, i kdyby měl nakonec miliony,
je žebrák. A kdo má srdce, i kdyby měl
v kapse pramálo, je bohat.

Za dvacet let trvání pečovatelského
domu se zde vystřídalo přibližně 160 oby-
vatel. Průměrný věk se pohybuje okolo 85
let a nejstarší obyvatelce bylo 101. Zemřelo
za těch dvacet let 105 obyvatel a někteří
odešli do LDN nebo domovů pro seniory.
Snažíme se, pokud rodina pomůže, aby zde

nájemníci mohli žít co nejdéle. Průměrně za
rok se zde vystřídá přibližně 4 - 5 obyvatel.
Z původních obyvatel zde stále bydlí paní
Věra Hepnarová a Antonie Petrů. Tyto dvě
stálice zde spokojeně žijí od září 1999. Dva-
cet let pečovala o tyto obyvatele spousta pe-
čovatelek, ale úplně od začátku Marie
Hejnová, Renáta Drapačová a Lenka
Vlčková, ostatní, jako Miroslava Hašková,
Jarmila Horáková, nastoupily o několik let
později. Velký je člověk tím, jak se dovede
obětovat a dokáže druhým sloužit. Naše pe-
čovatelky dny svého života považují za pří-
ležitost, aby tu byly pro druhé a rozdávaly
lásku, vždyť láska je jediná moudrost ži-
vota. Ročně pro naše seniory uspořádáme
70 akcí.

„Spěchejme milovat lidi, protože rychle
odcházejí,“ proto se snažme nezapomínat
na naše seniory, navštěvovat je, protože
i my jednou budeme na jejich místě a bu-
deme vděčni za každou vteřinu prožitou se
svými známými a blízkými. Nepromar-
něme úžasný dar života, ale láskou a oběta-
vostí jej zhodnoťme.

Zveme vás na prohlídku tohoto zaří-
zení ve středu 18. září od 8 – 18 hodin,
kdy se uskuteční Den otevřených dveří spo-
lečně s doprovodným programem. Rádi vás
provedeme celým zařízením a zodpovíme
vaše dotazy. Neváhejte a přijďte se podívat,
že i stáří může být příjemné.

Bc. Vlčková Lenka, vedoucí peč. služby

Od září 2019 končí dle rozhodnutí ředi-
tele Ing. Mgr. Miroslava Wajsara po
dlouhých letech úspěšného fungování
Středisko volného času v Háčku.

Jediné kroužky, které budou v Háčku na-
dále probíhat, jsou keramika pro děti a ke-
ramika pro dospělé, které nadále povede
lektorka Zdeňka Tošovská. 

Informační schůzka pro zájemce pro-
běhne v úterý 10. 9. 2019 v 16.00 hodin.

Mateřské centrum bude otevřeno pouze
jako volná herna s otevírací dobou, kterou
naleznete na našich webových stránkách. 

Klokánek, zájmový kroužek se zpěvy,
básničkami a cvičením pro rodiče s dětmi,
už pokračovat nebude. 

Poděkování 
Po 12 letech svého působení v Háčku se
loučím s vámi, všemi klienty, maminkami
i dětmi z mateřského centra, s dětmi ze
zájmových kroužků a z příměstských tá-
borů a jejich rodiči a se všemi táboro-
vými vedoucími a instruktory.

Loučím se s lektory všech zájmových
kroužků a přednášejícími a s vedoucími
skupinek a koledníky Tříkrálových sbírek.

Loučím se také se všemi dobrovolníky,
kteří mi po léta neúnavně a bez nároku na
honorář byli nápomocni s přípravou a reali-
zací živých betlémů, karnevalů, mikuláš-
ských nadílek, svatomartinských lampio-
nových průvodů, pohádkových lesů a dal-

ších akcí. Za všechny tyto dobrovolníky ne-
mohu nejmenovat Hanku Segars a její děti
(Jimmyho, Davida, Nellii a Michaela),
moje děti (Alžbětu, Vojtu a Majdu), Jirku
Špeldu, Kristýnu a Dominika Svobodovy,
Janu Bartovou, Jirku Víta, Honzu Ladnara,
Frantu Tučka, Vojtu Špuláka, Otíka Reg-
nera (Mikuláše),  a mnoho a mnoho dalších,
které nelze jmenovat, protože by jich byly
desítky, možná i stovky.

S některými  z vás jsem navázala cenná
přátelství a všem vám za vaši spolupráci
i možnost setkávat se s vámi děkuji!

Markéta Šolcová

Skaut
Babí léto se Čtyřlístkem
Přijďte se pobavit, zasoutěžit si a dozvě-
dět se něco o skautingu společně s Fifin-
kou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou!

Tradiční akce Babí léto se skauty se bude
letos konat v sobotu 14. 9. 2019 od 9 hodin
v  parku A. B. Svojsíka u tenisových kurtů.

Poděkování sponzorům
Rádi bychom touto cestou poděkovali
našim sponzorům:

Královéhradeckému kraji, městu Čer-
vený Kostelec, společnosti Saargummi, Izo-
mat a dalším, díky kterým se nám opět
podařilo posunout k lepšímu zázemí klubo-

ven, pořídili jsme nové vybavení na tábory
i schůzky, uspořádali jsme několik akcí pro
veřejnost a mohli opět udělat kvalitní pro-
gram pro naše malé svěřence. 

Děkujeme!
Za skautské středisko Červený Kostelec

Veronika Vondroušová
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ZKO Č. Kostelec - Špinka
Ve dnech 6. a 7. 4. 2019 se naše členka Pav-
lína Fialová se svým psem Funny Falko
Bonnapo  zúčastnila Mistrovství republiky
Rotvajler klubu České republiky.

I když ne vše vyšlo dle jejích představ,
nakonec vybojovali 1. místo a titul Mistr re-
publiky 2019. Jelikož se jednalo zároveň
o výběrový závod na MS plemene rotvajler,
tímto vybojovali i postup na toto zářijové
mistrovství do dánského města Odense.

Jako další se letos zúčastnil mistrovství
plemene Pavel Korda se svým psem Largo
Orylordblack. Tentokrát se jednalo o Mezi-

národní mistrovství klubu německého ov-
čáka, konané ve dnech 4. - 7. 7. v Roudnici
nad Labem. 

V dubnu a v květnu  naší ZKO proběhla
psí školička pro začátečníky. 

Z důvodu velkého zájmu účastníků plá-
nujeme vypsat nový termín. V případě
zájmu je možné se přihlásit.

Tímto také děkujeme městu Červený
Kostelec za finanční podporu naší ZKO,
díky které můžeme naše psí miláčky připra-
vovat.

Pavlína Fialová

MŠ Náchodská
Děti z Mateřské školy Náchodská se rozloučily  se školním ro-
kem 2018/2019  písničkami zpěvačky Lídy Helligerové, která
přijela do naší školky se svým hudebním programem ,,Perní-
ková chaloupka". 

Na vystoupení jsme pozvali i babičky z pečovatelského domu
U Jakuba. Máme dlouholetou spolupráci s pečovatelským domem,
vzájemně se navštěvujeme na různých akcích a je vždy příjemné
a milé vidět pospolu zářící očka a upovídané pusinky nejen dětí,
ale i babiček a dědečků. Touto cestou bychom chtěli babičkám a dě-
dečkům popřát krásné dny a spoustu radostných chvil a budeme se
opět těšit na další společná setkání. Zárověň bychom chtěli podě-
kovat firmě Saar Gummi za sponzorský dar na celoroční činnost,
který využíváme na různé akce pro děti. Děkujeme!

Kolektiv MŠ Náchodská

SŠ prům., textilní a polygr.
Spolupráce školy s firmou TERRY MÓDA s.r.o. 
Ve spolupráci s červenokosteleckou  firmou Terry móda, která
se zabývá dovozem a prodejem materiálu, vznikla nová kolekce
na téma JEDINEČNOST.

„Jedinečnost je jedna z věcí, kterou si nemusíme závidět.
Všichni se s ní rodíme, přitom je tak vzácná. Často se jí zbavujeme
jen kvůli tomu, abychom se přiblížili jedinečnosti někoho jiného,
kdo nám připadá dokonalejší než my sami…“

Firma věnovala škole materiál a studenti vypracovali myšlen-
kovou mapu, skici a návrhy. Svoji práci prezentovali zástupcům
firmy v čele s paní Lenkou Neumannovou, a ti vybrali modely,
které studenti zhotovili.

Terry móda také dává 20% slevu škole i studentům na zakou-
pený materiál. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat.

Hana Košutová

Na rozloučenou – Vlastislav Hončí
Naše drahá paní učitelko, nadešel čas
a Vy ze známých důvodů končíte s poslá-
ním učitelky a jdete do důchodu.

Povolání učitelky je velmi tvrdá robota,
ale stále platí, že škola je základ života.

My jsme ta Vaše poslední rozlučková
třída, kdy jednou se nám dařilo, jindy to
byla bída.

Někdy jste šla domů naplněná zlostí,
příště zas z dobré práce plná radosti.

Prosím odpusťte nám, když jsme zlobili,
místo abychom se v klidu pozorně učili.

Věříme, že stále v naší dospělosti bu-
deme těžit z Vámi naučených vědomostí.

Také doufáme, že nebudete jenom vzpo-
mínat, ale přijdete se na nás někdy podívat.

My strávíme ještě pátý ročník spolu, než

opustíme naši malou lhotskou školu.
Přejeme Vám, ať nudné chvilky nemí-

váte a jen samé hezké věci v penzi proží-
váte.                       Děkujeme! Vaše 4. třída

Touto básničkou se žáci 4. třídy rozlou-
čili s paní učitelkou Hanou Benešovou,
která ve lhotské škole ukončila své půso-
bení a odchází do důchodu.
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ZŠ V. Hejny
Na výměnném pobytu ve Švýcarsku
Od soboty 15. června do soboty 22.
června jsme absolvovali v horském měs-
tečku Sainte – Croix i dalších místech
projektový týden tzv. Kurswoche s žáky
z partnerského města Küsnacht ve Švý-
carsku.

V sobotu nás všech 14 žáků společně
s panem učitelem Vanclem a paní učitelkou
Stodůlkovou odjelo z Červeného Kostelce
a vydalo se na dlouhou cestu do Švýcarska.
V neděli ráno jsme dorazili do Curychu,
kterým jsme se prošli. Odpoledne jsme jeli
příměstským vlakem do Küsnachtu, kde
jsme si prohlédli jejich školu a také nás tam
čekalo přivítání od starosty a seznámení se
Švýcary, se kterými jsme trávili celý týden.
Po recepci jsme šli do rodin našich švýcar-
ských kamarádů, u kterých jsme strávili
večer a přespali u nich. Druhý den ráno
jsme jeli do Bernu, který jsme si prohlédli
a odpoledne jsme pokračovali dále na jejich
chatu v Sainte – Croix. V úterý byl v plánu
celodenní výlet s cílem v Yverdonu – les
Bains.  Šli jsme přes 22 km nádhernou pří-
rodou, v cíli našeho výletu jsme toho však

měli dost, ale rychle jsme pookřáli na míst-
ním koupališti. Další den byl na dopoledne
naplánovaný minigolf na nedalekém hřišti.
A odpoledne jsme jeli autobusem do kráp-
níkových jeskyní Grottes de Vallorbe. Další
den, tedy ve čtvrtek dopoledne, proběhla
kuchařská soutěž, při které jsme byli spo-
lečně se Švýcary rozděleni do pěti skupin
a museli jsme si uvařit nějaký oběd v kot-
líku na ohništi. Odpoledne jsme jeli na
druhý největší hrad ve Švýcarsku, který se
jmenuje Château de Grandson, byl vystavěn
ve druhé polovině 11 st. a leží na břehu je-
zera Neuchâtel. V pátek ráno jsme si zaba-
lili věci, uklidili chatu a vyrazili zpět do

Curychu, kde jsme se rozloučili s našimi
švýcarskými kamarády, kteří se odebrali do
svých domovů. My jsme si ještě nakoupili
nějaké dárky a poté jsme již vyrazili zpět
domů. Cestou domů jsme s trajektem pře-
plouvali Bodamské jezero, potom jsme
ještě přestupovali o půlnoci v Mnichově
a pak ještě ráno v Praze na vlak, domů jsme
dorazili asi v deset hodin dopoledne.

Všichni jsme si celý týden moc užili,
našli jsme si nové kamarády, se kterými bu-
deme i nadále v kontaktu. Děkujeme Švý-
carům za to, co pro nás všechno připravili.

Za účastníky kurzu Hana Váňová (8.C)
ZŠ V. Hejny

Švýcaři v Kostelci
Jako každý rok, tak i letos k nám do Kostelce zavítali žáci z na-
šeho partnerského města Küsnacht ze Švýcarska. 

V týdnu od 17. do 21.6. se 11 švýcarských a 13 českých dětí
zúčastnilo společného programu, který zahrnoval poznávání Kos-
telce a okolí, návštěvu sportovního areálu v Havlovicích, bowling,
keramickou dílnu, výlet do Náchoda a návštěvu naší školy. Po spo-

lečném dni stráveném v Adršpachu, pozvaly české děti Švýcary na
večeři do rodin a i přes počáteční obavy ze vzájemné komunikace
byli všichni nadšení a spokojení. Na konci týdne oplatili Švýcaři
našim dětem jejich pohostinnost závěrečnou večeří v kempu Brod-
ský a pak už došlo na vzájemné loučení a plánování spolupráce na
příští rok.

ZŠ V. Hejny

Turnaj v minivolejbale
V uplynulém školním roce se na 1. stupni
naší školy v Červeném Kostelci konala
dvě kola turnaje v minivolejbale.

Turnaj byl určen pro všechny, kteří ještě
barevný volejbal nehrají  a děti měly mož-
nost vyzkoušet  přehazovanou se zjednodu-
šenými prvky volejbalu.  

Završením celého roku byl turnaj v Ná-
chodě, kterého se zúčastnila i 4 družstva
z naší školy. 

Děti tak mohly poměřit své síly s ostat-
ními školami a ve velké sportovní konku-
renci obsadily krásné 8., 10. a 15. místo. 

ZŠ V. Hejny

Turnaj ve vybíjené
Ke konci školního roku se v Broumově
konal turnaj ve vybíjené pro 6. třídy. 
Z naší školy se ho zúčastnilo vybrané druž-
stvo žákyň a k velkému překvapení všech
prošly turnajem bez jediné prohry a poda-
řilo se jim vybojovat skvělé 1. místo. 

Gratulujeme

Nový školní rok v ZŠ a MŠ v Olešnici 
Opět nám začíná nový školní rok, čeká nás spousta práce, ale
také mnoho zajímavých akcí a zážitků.

S radostí přivítáme naše žáky, obzvlášť prvňáčky, kterým začíná
nová životní etapa. 

Těšíme se na ně a přejeme jim hodně štěstí.
Také do MŠ přibudou nové děti, které si snad snadno zvyknou

na jiný režim. K tomu jim pomohou také tři nové zahradní hrací
prvky, které byly nainstalovány na konci minulého školního roku
na zahradě MŠ.

Během prázdnin byla v MŠ díky našemu zřizovateli zrekonstru-
ována elektroinstalace.

V budově školy byly během prázdnin zřízeny nové šatny, krásné
barevné skříňky a věšáčky.

Nábytek byl zakoupen díky dotačnímu programu Šablony II. 
V. Ságnerová Nová šatna v ZŠ
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ŠKOLY

ZŠ Horní Kostelec
Den otevřených dveří
V sobotu 21. 9. 2019 se bude konat od 9.30 do 13.00 hodin v Zá-
kladní škole v Horním Kostelci den otevřených dveří ke 110.
výročí uvedení školy do provozu.
Program

9.30 individuální prohlídka tříd a prostor školy 
10.00 zahájení - kulturní pásmo
10.30 výstava fotografií a kronik z historie školy
11.00 kulturní pásmo (2. kolo)
11.30 setkání současných a bývalých zaměstnanců školy
13.00 ukončení akce
Vstup volný, drobné občerstvení zajištěno

Srdečně vás zvou žáci, učitelé a zaměstnanci školy

Ohlédnutí za školním rokem mažoretek 
Merian 2018-2019
Novou sezonu jsme odstartovaly zářijovým náborem a přijetím
nových členek do již rok fungujícího týmu. Tento den odstar-
toval naši celoroční činnost plnou tréninků a příprav choreo-
grafií na novou soutěžní sezonu a vystoupení.

Všechny čekala spousta práce, o trochu těžší byly první měsíce
pro nová děvčata, která se však, díky obětavosti a pomoci stávají-
cích děvčat, rychle dostala do nastoleného tempa a standardu. Le-
tošní novinkou bylo soutěžení nejmladších členek mažoretek
Merian, které se zúčastnily soutěže O Rtyňskou zvonici. Při sou-
těžní premiéře stanuly na stupních vítězů, když s choreografií
Shimmer And Shine vybojovaly 3. místo. Jak je naším zvykem,

i letos měla každá sestava své téma. Kadetky vás bavily s hůlkovou
choreografií Džungle, se kterou v každé soutěži stály na vítězné
bedně. Juniorky si připravily hůlkovou sestavu Zorro, která jim při-
nesla také pořádnou sbírku ocenění. Všechny diváky i porotce roz-
proudila společná choreografie s pompomy pod názvem
Flinstounovi. A tak jsme rozšířily naši sbírku o 16 pohárů/medailí
a rozloučily se se sezonou závěrečnou párty. Za celoroční podporu
děkujeme rodičům, sponzorům Saar Gummi Czech, Wikov MGI,
MKS a všem, kteří nám fandí. Nové členy budeme přijímat opět
v září. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu merian@cen-
trum.cz. Těšíme se na další sezonu. 

Za tým Merian Jana a Erika

Zahradu za Domkem Boženy Němcové 
oživily pohádky
První polovina prázdnin byla v zahradě za Domkem Boženy
Němcové opět ve znamení pohádek. 

Pro nejmenší z nás jsme připravili celkem pět krásných pohádek,
ve kterých vždy zvítězilo dobro nad zlem, pracovitost nad leností,
nebo poctivost nad nepoctivostí.

Doufáme, že se vám pohád-
kové léto v Domku Boženy
Němcové líbilo, a na vaši hoj-
nou účast se těšíme i v příštím
roce. 

Velké poděkování patří spo-
lečnostem Saar Gummi Czech
a Sorges, které Pohádkové léto
v Domku Boženy Němcové
dlouhodobě podporují.

Sezonní miniexpozice v Domku Boženy Němcové:
Jindřich Křeček-Jituš
V prostorách Domku Boženy Němcové máte jedinečnou možnost
zhlédnout novou expozici mapující život významného místního
rodáka Jindřicha Křečka-Jituše. 

Většina místních ho zná díky jeho krásným kresbám, které ve
formě pohlednic, ex libris a ilustrací obohatily nejednu knihu. Má-
lokdo si však vzpomene, že Jindřich Křeček prošel boji druhé svě-
tové války a bojoval na Středním východě a ve Francii. Výstava
zavede návštěvníky nejen do uměleckého, ale také do vojenského
života této osobnosti. Součástí výstavy jsou také komentované pro-
hlídky a křest knihy o jeho životě. 

Sezonní výstava tradičně vzniká ve spolupráci Vlastivědného
spolku a Městského kulturního střediska v Červeném Kostelci.
Domek Boženy Němcové můžete navštívit od úterý do neděle vždy
od 10:00 do 16:00 hod. Vstupné do Domku Boženy Němcové je
40 Kč dospělí, 20 Kč děti.
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Za městské kulturní středisko si dovoluji
poděkovat všem spolupracovníkům a bri-
gádníkům, kteří se podíleli na organizaci
a bezproblémovém chodu 65. Mezinárod-
ního folklorního festivalu v Červeném
Kostelci.

Velké poděkování patří všem partnerům
festivalu, mecenášům a podporovatelům,
kteří festival významně podporují. Bez je-
jich podpory bychom nedokázali uspořádat
jeden z největších festivalů svého druhu
v Evropě. Je mi potěšením s vámi spolupra-
covat.

Poděkování patří také městu Červený
Kostelec, zaměstnancům školní jídelny a ZŠ

Červený Kostelec, JSDH Červený Kostelec,
Policii ČR, Městské policii, Technickým
službám v Červeném Kostelci a v nepo-
slední řadě děkujeme také majitelům ob-
chodů za to, že nám umožnili dát plakáty do
výloh.

Mezinárodní folklorní festival v Červe-
ném Kostelci patří mezi největší a nejoblí-
benější mezinárodní folklorní festivaly
v Evropě a jsem přesvědčen, že na něj mů-
žeme být právem hrdi. 

Již nyní se těšíme na další spolupráci při
66. Mezinárodním folklorním festivalu,
který se uskuteční 19. – 23. srpna 2020.

Za MKS Tomáš Šimek, ředitel

Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci 65. MFF
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Šaldovo divadlo přiveze Školu žen
Sobota 14. 9. 2019 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin
Klasická veršovaná komedie o tom, že s ženou se oženit je přece
hrozný risk. Stárnoucí pan Arnulf dlouho odmítá stát se podvádě-
ným manželem, nakonec však přece zatouží po sňatku. Manželku
si chce ovšem nejprve sám vychovat. Své schovance chystá bu-
doucnost po svém boku a osobně se jí stará o důsledně ctnostnou
výchovu. Život se ovšem řídit nedá (tím méně ženy), a tak všechno
dopadne docela jinak...

Inscenace získala hlavní cenu na Pardubickém Grandfestivalu
smíchu - KOMEDIE ROKU 2015.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v předprodeji v ceně 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč
v IC Červený Kostelec, nebo online na www.mksck.cz. 

Partnerem divadelního abonentního cyklu je společnost Zdeněk
Bejr Spedition s.r.o.

MKS připravuje
Na červenokosteleckých
prknech zahraje Vladimír Mišík 
s kapelou KyBaBu
Pátek 4. 10. 2019 – Divadlo J. K. Tyla od
19:00 hodin

Vladimír Mišík je jednou z nejvýrazněj-
ších osobností české populární hudby již od
60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil
celou řadu umělců, ať už z hudebního, vý-
tvarného či literárního prostředí. V Červe-
ném Kostelci vystoupí se speciálním
hostem, skupinou Olina Nejezchleba s ná-
zvem KyBaBu.

Koncert je zařazen do hudebního před-
platného. Poslední volné vstupenky v před-
prodeji za 390 / 370 / 350 Kč v IC Červený
Kostelec, nebo online na www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je
společnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ POD-
LAHY.

Nejmenší z nás se mohou těšit
na Zlatovlásku
Neděle 6. 10. 2019 - Divadlo J. K. Tyla 
od 15:00 hodin

Městské kulturní středisko vás zve v ne-
děli 6. 10. 2019 na Zlatovlásku, kterou při-
veze pražské Divadlo Pohádka. 

Krásná výpravná pohádka, která vychází
z předlohy české lidové pohádky K. J. Er-
bena. Představení je zařazeno do dětského
divadelního předplatného. Předprodej vstu-
penek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz.
Partnerem dětského divadelního předplat-
ného je tiskárna Integraf.

Pro obrovský úspěch se na prkna
červenokosteleckého divadla
vrací Lakomec a další světci
Pátek 18. 10. od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla 

Jak slastné je koupat se v penězích a jak
nezbytné je tyto statky střežit? Nepřetržitě

podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevý-
hodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu
… třeba … láska? 

Skvělá inscenace DS Vrchlický Jaroměř
v režii Jana Sklenáře se představila v Čer-
veném Kostelci na letošní divadelní pře-
hlídce, kterou nejen vyhrála a zaslouženě
postoupila do dalšího kola, ale sklidila i ne-
bývalý divácký ohlas. Vstupenky v ceně
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč jsou v prodeji od
1. 6. v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.

Zbigniew Czendlik přiveze talk
show Postel - hospoda - kostel 
Čtvrtek 24. 10. 2019 od 18:00 – Divadlo
J. K. Tyla 

Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený
Zibi, je římskokatolický kněz polské národ-
nosti, působící od roku 1992 v České repub-
lice, a děkan lanškrounský. Je mediálně
známý zejména díky přátelským vztahům
s řadou osobností z oblasti kultury a sportu.
Působí rovněž jako moderátor, např. v Če-
ském rozhlasu a v České televizi. V rámci
této talk show vypráví příběhy ze svého ži-
vota, z nichž některé jsou zaznamenané ve
stejnojmenné knize a jiné se zase odehrály
od doby jejího vydání (2016). Knihu napsal
společně s Markétou Zahradníkovou a o rok
později za ni obdrželi cenu čtenářů v rámci
soutěže Magnesia litera 2017. V dubnu 2018
byla kniha vydána také v polském překladu.

Pořad má délku 90 minut a je tedy napl-
něn historkami jak k pobavení, tak i k za-
myšlení, zkrátka jak život (nejen) Zibiho
přináší. 

Součástí pořadu je autogramiáda této
knihy a rovněž další, s názvem “Uchem
jehly: Zbigniew Czendlik a jeho hosté”, která
vyšla v listopadu 2018. Vstupenky v ceně
200 Kč jsou v prodeji od 1. 6. v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Divadlo V Řeznické uvede inscenaci
Zavřete oči, swing přichází... 
Pátek 25. 10. 2019 – Divadlo J. K. Tyla od
19:00 hodin

V prostorách Divadla v Řeznické sídlila
na začátku 20. století věhlasná vinárna
"V chaloupce", kam čas od času zavítal
i charismatický Oldřich Nový. Touto insce-
nací, kombinující fakta s fikcí, se k nám
vrací, aby zavzpomínal na dobu největší
slávy filmových ateliérů na Barrandově. Je
láska jen Fata morgána? Sex, drogy a swing.
Módní salon Rosenbaum a reklamy Baťa.
Lesk a bída filmových legend a hvězd. In-
scenace je zařazena do divadelního předplat-
ného. Poslední volné vstupenky v ceně 390
Kč / 370 Kč / 350 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem
divadelního abonentního cyklu je společnost
Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Předplatné na rok 2019
Ačkoli je současné divadelní, hudební
nebo dětské divadelní předplatné teprve
v polovině, již nyní pro vás připravujeme
nabídku na rok 2019.

Kompletní nabídku představíme v listo-
padovém zpravodaji, ale malou ochutnávku
můžeme představit již dnes. Divadelní nad-
šenci se mohou těšit např. na výbornou in-
scenaci pražského divadla Pod Palmovkou
s názvem Edith a Marlene nebo zatím uta-
jenou hru domácího divadelního souboru.
V hudebním předplatném se můžete těšit
např. na Ondřeje Havelku a jeho Melody
Makers nebo duo zpívajících violoncellis-
tek s názvem Tara Fuki a další hvězdné hu-
dební interprety. Pátým rokem vám opět
naservírujeme dětské divadelní předplatné
plné krásných pohádek. 

Věřte, že rozhodně bude z čeho vybírat
a snad vám přineseme i spousty tipů na vá-
noční dárek. 
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Běh pro Hospic 2019
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny sportovní příz-
nivce na další ročník benefiční akce Běh pro Hospic. 

V letošním roce můžete svou účastí podpořit budování nového
zázemí pro mobilní hospic Anežky České. Opět budou připraveny
tratě pro dospělé i dětské běžce v různých kategoriích. Nejdelší trať
– běh na 10 km – bude bodována v rámci seriálu běžeckých závodů
PRIMÁTOR CUP, jehož součástí se Běh pro Hospic opět stal díky
generálnímu partnerovi, Primátoru a.s.

Tváří letošního běhu se stal spisovatel Michal Viewegh.
Akce bude odstartována v sobotu 21. září 2019 u střediska vol-

ného času Háčka, Manželů Burdychových 245 v Červeném Kos-
telci. Pro detailní informace a online registraci navštivte stránky:
www.behproshopic.cz. Dopředu registrovaní běžci obdrží malý
dárek.

Oblastní charita Červený Kostelec 

Hrdinové
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční představení
„Hrdinové“. 

Jedná se o povedenou komedii uváděnou Divadlem v Rytířské,
která potěší díky inteligentnímu humoru, dobrému překladu a skvě-
lému obsazení. Hra získala v Anglii v roce 2006 cenu za nejlepší
komedii. V hlavních rolích vystoupí Petr Kostka, Jaroslav Satoran-
ský a Miroslav Vladyka.  Představení se koná v neděli 8. září v 19
hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Vstupenky lze
zakoupit online na stránkách: www.mksck.cz. Výtěžek představení
bude věnován na podporu budování nového zázemí mobilního hos-
pice Anežky České v Červeném Kostelci.

Den otevřených dveří v Hospici Anežky České
12. 11. 2019 proběhne v Hospici Anežky České den otevřených dveří. Při této příležitosti bude možnost si prohlédnout celé zaří-

zení včetně komentované prohlídky, setkat se s personálem a dozvědět se o principech hospicové péče. K dispozici bude dětský
koutek, občerstvení a ochutnávka výrobků sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.

11. charitní ples
V sobotu 9. 11. proběhne v sokolovně
v Červeném Kostelci 11. ročník charitního
plesu. Zveme vás na zahájení plesové se-
zony a těšíme se na vaši účast.

Koncert Ondřeje Brzobohatého
20. listopadu 2019 srdečně zveme na bene-
fiční koncert Ondřeje Brzobohatého
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Ná-
chodě od 19 hodin.

Výtěžek koncertu
bude využit na ná-
klady mobilního hos-
pice Anežky České.

MUSICA HARMONICA slaví 20. výročí
Divadlo J. K. Tyla dne 13. října 2019 v 17 hodin
Základní umělecká škola Červený Kostelec a SRPDŠ při ZUŠ po-
řádá slavnostní koncert, řídí Jaroslav Kubeček.
Hosté: Check Accordion Trio /české akordeonové trio Královské
akademie v Dánsku/, bubeník Jakub Nývlt a kapela Karol Komenda
Grup, Jan Kašpar – akordeonista Ježkovy konzervatoře, komorní
duo Zdeněk Horák a Pavel Čermák, dětský pěvecký sbor Ozvěna
/Slovensko/, DPS Červánek. 
Předprodej: IC Červený Kostelec , www.123vstupenka.cz

Základní umělecká škola
PODZIMNÍ BAZAR podzimního a zimního  oblečení,

obuvi, hraček a sportovních potřeb
Sál GRAFOKLUBU (budova za kinem)

Příjem věcí:
Pondělí 7. 10    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.

Prodej:
Úterý 8. 10. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 9. 10. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Čtvrtek 10. 10  8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek 11. 10. 8 – 12 hod.

Vrácení a výplata peněz:
Sobota 12. 10. 8 – 11 hod.

UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks

Restaurace na Bohdašíně

KDU-ČSL Červený Kostelec

Bramboráčkové hody
Pátek 6. září 2019 od 18.00 hodin v restauraci na Bohdašíně.

Rezervace míst je nutná!
Tel. 605 180 876
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Město Červený Kostelec TJ Sokol Olešnice

Babí léto na Broďáku
Prázdniny plné vody a pohody na Bro-
ďáku jsou už bohužel pryč, ale krásné
dny babího léta nás ještě čekají. A Bro-
díci se opět budou snažit ze všech sil vám
je zpříjemnit. 

I na podzim vás čekají zajímavé akce.
První budou dne 1. 9. 2019 Dětské rybář-
ské závody. Jsou určené pro děti ve věku
do 15 let včetně. Prezentace bude ve 13.30,
začátek závodů ve 14.00. Chytat se bude na
jeden prut s jedním úvazkem a s háčkem
bez protihrotu. U malých dětí je přiměřená
dopomoc rodičů či doprovodu povolena.
Pro všechny závodníky budou připraveny
krásné a hodnotné ceny. Přihlášení na zá-
vody je možné v kempu, nebo na čísle tele-
fonu 498 100 402.

O víkendu 6. - 8. 9. 2019 nás čeká Sraz

aut CITROËN 2CV, krásných starých aut,
láskyplně nazývaných kačeny. 

Tou největší akcí v září bude 12. - 15. 9.
2019 již 6. celostátní sraz koloběžkářů.
Čeká vás víkend plný zábavy, soutěží a za-
jímavých setkání s pohodovými a sportovně
naladěnými lidmi. Opět vás účastníci roze-
smějí netradičními, extrémními skoky do
vody, jak jinak než na koloběžce, musheři
předvedou své dovednosti se čtyřnohými ta-
houny, nebude chybět tradiční spanilá jízda
a další aktivity v koloběžkovém rytmu. Zá-
jemcům, kteří nemají vlastní koloběžku, ji
výrobce koloběžek Kostka rád zapůjčí. Ví-
táni jsou všichni příznivci tohoto krásného
sportu, na značce koloběžky nezáleží.

Víkend 20. - 22. 9. 2019 bude patřit ry-
bářům, kteří se sjedou z celé republiky na
6. ročník Memoriálu Vlastimila Vondry.

Jde o tradiční zápolení dvoučlenných týmů
v 48hodinovém nonstop lovu ryb na udici. 

A nakonec to nejlepší. Pro zpříjemnění
podzimních večerů jsme pro vás na měsíce
září a říjen připravili středeční zajímavé ve-
čery. V liché středy se budou do vodnické
hospůdky na Broďáku sjíždět hudebníci,
aby si společně s těmi, kteří si rádi zazpí-
vají, sedli ke stolu s kytarou, basou, banjem,
nebo mandolínou a společně si zahráli a za-
zpívali.  Sudé středy pak budou věnovány
cestovatelským filmům, fotkám a zajíma-
vým vyprávěním o dobrodružných výpra-
vách zajímavých lidí z našeho okolí. 

Začátky těchto příjemných středečních
posezení budou v 19.30. Přejeme vám všem
zářijové babí léto plné slunce pohody
a dobré nálady. 

Za všechny Brodíky Milan Hrstka

KALENDÁRIUM AKCÍ

Brodský

Restaurace, kavárna, čajovna Na Maltě
vás zve na:
POSVÍCENÍ VE LHOTĚ 
15. září 2019

Přijďte ochutnat pokrmy patřící k posví-
cení. Ochutnat kačenu, husičku či koláčky
můžete od pátku 13. září do 16. září.
POSVÍCENSKÉ PONDĚLÍ „ZLATÁ
HODINKA“ 
16. září 2019

K posvícenské krmi zahrajeme k tanci
a poslechu.

Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142
154

Info naleznete na našem fb –kavarna.ca-
jovna.restaurace.NaMalte

Tradiční Olešenské posvícení
Fotbalové derby: Neděle 13. 10. 2019 od
10 hodin (sraz hráčů 9:30) - "Fotbalové po-
svícenské derby" na hřišti u sokolovny.

Červnové pouťové derby skončilo vý-
sledkem 4 : 2 pro "mladé". Na podzim mají
tedy "starší" co napravovat. Tešíme se, že
se sejdeme v hojném počtu a zveme i di-
váky. 
Program:
Pondělí 14. 10. 2019 - "Tradiční 
posvícenské pondělí"

9 hodin sraz u školy v Olešnici
9 - 10 hodin průvod s hudbou do Červe-

ného Kostelce
10 - 11 hodin mše sv. za živé i zesnulé

osadníky Olešnice
11 - 12 hodin odchod s hudbou do soko-

lovny v Olešnici
od 12 hodin posvícenské odpoledne

s muzikou

Restaurace Na Maltě
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KALENDÁRIUM AKCÍ

HODINÁŘŮV UČEŇ

5. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Nová
česká pohádka pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

7. sobota v 17.30
Toy Story 4  / USA / 2019 / film ve 3D / české titulky
/ 100 minut. Pokračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

PŘES PRSTY

7. sobota v 17.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Nová
česká komedie z prostředí beach volejbalového hřiště.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW

10. úterý v 19.30
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.
Další pokračování akčního thrilleru.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

PANSTVÍ DOWNTON

12. čtvrtek v 19.30
Downton Abbey / GB / 2019 / film ve 2D / české ti-
tulky / 122 minut. Závěrečná kapitola seriálu o osu-
dech starobylého rodu Crawleyů.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

NABARVENÉ PTÁČE

13. pátek v 19.30
ČR / SK / UA / 2019 / film ve 2D / české znění / 169
minut. Putování a útrapy malého židovského chlapce
za 2.světové války.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

PLAYMOBIL VE FILMU

14. sobota v 17.00
Playmobil: The Movie  / USA / 2019 / film ve 2D /
české znění / 99. Nové animované dobrodružství.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

ZLATOKOPKY

14. sobota v 19.30
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 110 minut.
Příběh protřelých prostitutek z Wall Street.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

TENKRÁT V HOLLYWOODU

17. úterý v 19.30
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.
Leonardo DiCaprio a Brad Pitt ve filmu režiséra Quen-
tina Tarantina.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ

19. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 95 minut. Jaký
je život rozvedených mužů v nové české komedii.
V hlavní roli Marek Vašut.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

21. sobota v 17.00
USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Roz-
zlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět
zpět.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ

21. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 95 minut. Jaký
je život rozvedených mužů v nové české komedii.
V hlavní roli Marek Vašut.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

AD ASTRA

24. úterý v 19.30
Ad Astra / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky /
124 minut. Brad Pitt putuje na okraj sluneční soustavy,
aby zastavil hrozbu pro život na Zemi.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

26. čtvrtek v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 102 minut. Do-
kumentární film Olgy Sommerové.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

NÁRODNÍ TŘÍDA

26. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 91 minut. Dra-
matický příběh s černým humorem. V hlavní roli
Hynek Čermák.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

PLAYMOBIL VE FILMU

28. sobota v 17.00
Playmobil: The Movie  / USA / 2019 / film ve 2D /
české znění / 99. Nové animované dobrodružství.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

NÁRODNÍ TŘÍDA

28. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 91 minut. Dra-
matický příběh s černým humorem. V hlavní roli
Hynek Čermák.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

KINO LUNÍK 3D

Zahradní kavárna Trees
Kurz výroba krasohledů
potěšení pro duši i oko
21. 9. od 10-15 hod.
Přijďte se ponořit do světa fantazie, barev,
různých tvarů a vyzkoušet si výrobu kraso-
hledu pro potěšení vaše i vašich blízkých.
Vhodné pro dospělé a samostatné děti. 

Cena - 250,-Kč/osoba včetně veškerého
materiálu. Nutná rezervace v zahradní ka-
várně nebo na tel.: 491 520 334

Vernisáž výstavy OTISKY KRAJINY
26. 9. od 17:00 hod.
Ticho přírody, lidská osamělost, převrácené
obrazy ve vodní hladině...

To vše můžete vidět na výstavě žáků
a absolventů ZUŠ. Studenti pracovali s růz-
nými technikami od kresby, malby přes ba-
revný linoryt a suchou jehlu k fotografii.
Zastoupeni zde budou i mladší žáci. 

Motto: ,,Chceš-li namalovat krajinu, měl

bys vědět, jak a proč ji malovali malíři před
tebou, neboť tak si snáze ujasníš, co nového
bys o své krajině dovedl říci právě ty.,,

Koncert Garage & Tony Ducháček
28. 9. od 19:00 hod.
Kapela, jejíž vznik se datuje k roku 1979,
byla založena basákem Ivo Pospíšilem
v jedné garáži na pražském předměstí. Lidé,
kteří Garage zakládali, milovali Iggyho
Popa, Davida Bowieho nebo New York
Dolls a samozřejmě Lou Reeda. Garage
byla vždy lidsky propojena s Plastic People
of the Universe. Mejla Hlavsa složil pro Ga-
rage několik hitů. Zakončení „open-air“ se-
zóny v Trees jako řemen! Přijďte si koncert
vychutnat do krásného prostředí zahrady.

Prodej vstupenek v zahradní kavárně
Trees nebo na www.kupvstupenku.cz 

Připravujeme:
Dětská dílna – tvoření s dýněmi
Sobota 5. 10. 2019 od 10 do 16 hod.
Tradiční oslava podzimní úrody v prodejní
zahradě Trees. Tykve bizarních tvarů, lad-
ných křivek, roztodivných barev i vzorů.
Srdečně všechny zveme!

Základní cena dílny 50 Kč + spotřebo-
vaný materiál

Koncert PůlJablkoň
26. 10. 2019 od 19 hod.
Zimní sezonu koncertů v naší kavárně za-
hájí kapela PůlJablkoň, kterou tvoří obro-
vitý kapelník Michal Němec a éterická
zpěvačka Marie Puttnerová. Půljablkoň je
nejmladší a nejmenší odnoží legendární
skupiny Jablkoň, která neúnavně brázdí hu-
dební vody (od folku a rocku přes jazz, až
po vážnou hudbu) již více než 30 let. 

Vstupenky v ceně 200,- v zahr. kavárně.
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu pro mládež
začal 1. února 2019
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl za-
hájen 1. února v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci. Kurz tradičně povedou taneční
mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát
známá kapela RELAX BAND pod taktovkou
Jana Drejsla. Taneční kurz bude probíhat od
15. září v sokolovně v Červeném Kostelci
a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem
14. 12. 2019.  Přihlásit se můžete přímo v in-
formačním centru nebo online www.123vstu-
penky.cz.

Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba. Gar-
denka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro vstup na
závěrečný věneček). Každý účastník kurzu
obdrží DVD se záznamem zdarma. 

Zápis do kurzu společenského tance
pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí)
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé za-
číná 6. října a zahrnuje celkem 7 nedělních ve-
černích lekcí, které budou rozděleny na 2
skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně po-
kročilých. Kurz pro začátečníky je určen pro
ty, kteří ještě netančili nebo kurz absolvovali
1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný
pro absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz
pro začátečníky vícekrát, nebo kteří absolvo-
vali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x. Kurz po-
vedou taneční mistři manželé Poznarovi.
Taneční kurz bude probíhat v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí věnečkem,
který se bude konat 17. listopadu. Maximální
počet párů ve skupině je omezen, tak nevá-
hejte a přijďte se přihlásit. Přihlásit se můžete
v Informačním centru v Červeném Kostelci
nebo na www.123vstupenky.cz. Cena kurzov-
ného: 1400 Kč/pár.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokro-
čilí, pokročilí, úroveň A1 - B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září do
května 2019 od pondělí do čtvrtka v kině

Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučova-
cích hodinách jednou týdně. 

Obsah kurzů bude přizpůsoben požadav-
kům a úrovni účastníků – pro bližší informace
kontaktujte lektora Pavla Fišera na tel.: 775
327 045. Cena kurzovného je 3 000 Kč / rok.
Přihlásit se můžete od    1. 7. 2019 v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci, nebo na
www.123vstupenky.cz. 

KURZ KALANETIKY
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro
ženy i muže, které během několika týdnů
zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celuli-
tidy. Kalanetika pomáhá při problémech se
zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení.
Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, může se
cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje i pánev.
Cvičení, podobné metodě pilates, podporuje
správné držení těla a zpevňuje svaly, čímž se
zvyšuje jejich pružnost. Cvičit začínáme 1.
10. od 19.00 v Grafoklubu. Kurz vede skvělá
lektorka paní Poznarová. Cena kurzovného je
za 10 lekcí 450 Kč. Přihlásit se můžete od 1.
7. 2019 v Informačním centru v Červeném
Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

KURZ TAI-ČI
Tai-či čuan = „Velmi velká pěst.“ Výstižnější
však je překlad: Bojové umění, využívající
principů tai-či (rovnováhy energie, „velkého
třesku“...). Tai-či má blahodárný vliv na
zdraví i psychiku. Neučíme bojovou formu.
Naše cvičení není kontaktní, je cvičeno jed-
notlivci a je cvičením zajišťujícím přísun a
rozproudění energie, je meditací v pohybu, má
velmi příznivé zdravotní působení (zlepšení
srdeční činnosti a dechové funkce, pokles hla-
diny cholesterolu, synchronizace a zlepšení
mozkové činnosti a paměti, stimulace orgánů
břišní dutiny, zlepšování látkové výměny, pří-
znivý vliv na kloubní a svalový systém, má
antistresové antineurotizační účinky). Zá-

kladní i pokračovací kurz = smíšená skupina.
Lektorem kurzu bude Andrea Škvrnová - Aja.
Lekce 1 x měsíčně, první neděle v měsíci, od
10:00 – 13:00 hod., při dostatečném počtu stu-
dentů i 3. neděli v měsíci. Celkem tedy 9 (až
18) seminářů po 3 hodinách. Zahajovací lekce
proběhne 6. října 2019 v 10:00 v Grafoklubu.
Cena a počet lekcí podléhá počtu účastníků.
Předpokládaná cena celého kurzu, při dosta-
tečném počtu studentů: 

3. 200,- Kč. Zaplatit bude možné i ve dvou
splátkách. Pořádá MKS s Laskavým ekosofic-
kým společenstvím Mařenčino podvrší Žam-
pach. Bližší info: f.radvan@les-mp.cz, tel.
728 201 529, www.les-mp.cz

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje
písně, tance, říkadla a lidové zvyky z oblasti
Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen tančí
a zpívají, ale předvádějí i různé dobové zvyky
a profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových skupin
a schází se každé úterý od 15:45 v Grafoklubu
za kinem Luník. 

Cena na školní rok 2019 / 2020 je 900 Kč.
Přihlásit se můžete od 1. 7. 2019 v Informač-
ním centru v Červeném Kostelci. Více infor-
mací o souboru získáte u vedoucí paní
Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4-15 let z Červe-
ného Kostelce a okolí jsme připravili taneční
kroužek. Tvoříme skupinu mažoretek ME-
RIAN, které vedou zkušené lektorky Mgr.
Jana Morávková a Ing. Erika Vítová. Čeká vás
práce s hůlkou a pompony, taneční a pohy-
bová průprava, základy gymnastiky, baletu,
aerobiku a moderních tanců. Těšit se můžete
na soutěžní vystoupení, nové kamarádky
a spoustu zábavy. Přihlášky a více informací
na merian@centrum.cz, tel. 736 285 258. 
Těšíme se na vás.

Městské kulturní středisko

Cvičení pilates
Přijďte si zacvičit zdravotně funkční cvi-
čení - Pilates Clinic Method. 
Začínáme v pondělí 23. 9. od 17.15
a 18.30 hod. a ve čtvrtek 26. 9. od 16.00,
17.15 a 18.30 hod. v Náchodské ul. 516,
ČK (za firmou JOSI). 
Bližší informace: Mgr. Jana Špeldová, tel.
731 598 828 nebo jana.speldova@sez-
nam.cz. 
První lekce zdarma, poté uzavřený kurz
v délce 10 lekcí za 800 Kč. 
Z důvodu omezené kapacity prosím o rezer-
vaci místa. 

Od 9. 9. 2019 start nových 
cvičebních celků pilates
Ranní hodiny: pondělí a čtvrtek od 9.00
– 10.00 hodin.
Odpolední hodiny: úterý od 17.00 – 18.00
a 18.30 – 19.30 hodin. 
čtvrtek od 16.15 – 17.15 a 17.30 – 18.30
hodin.
22 lekcí cvičení za 1 400,-Kč. 
Po dohodě je možnost kombinování časů
cvičení.
Bližší informace u Ireny Térová, Horní Kos-
telec 59, tel. 773 676 876 nebo terova.-
irena@seznam.cz

Pilates
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Marydance
Nábor do dětské taneční skupiny 
různých věkových kategorií se uskuteční
10. září 2019 v sokolovně v Červeném
Kostelci od 16.30 hod. a v pátek 13. září
2019 v tělocvičně Lhota od 15.00 hod.

NOVINKA! připravuji lekce Latino
dance od října 2019. Body&Mind každou
středu od 17.00-18.00 hod. v tělocvičně
Lhota. Pravidelné taneční hodiny každou
neděli od 18.00-19.00 hod. v sokolovně
v Č. Kostelci (malý sál).

Taneční a cvičební víkendovka v Malé
Úpě 18. - 20. 10. 2019 cena 2.990 Kč - uby-
tování, plná penze, veškeré pohyb. lekce (8
hod.), 30 min. masáže, 30 min. kosme-
tiky+překvapení. Počet míst je omezen!
Více info: 775 936 222, marydance@e-
mail.cz, fcb: Marie Chaloupková, www.-
marydance.cz

Kynologie Č. Kostelec
Psí školička
Zahájení 30. 9. 2019 na cvičišti v Zábrodí

Pořádá ZKO Červený Kostelec -
ŠPINKA. Kurz pro začátečníky.

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zí-
skat informace o základním výcviku, jak
cvičit se psem či potřebují poradit s jeho vý-
chovou. Instruktoři vám v 5 lekcích poskyt-
nou základy teorie a praxe výchovy vašeho
mazlíčka. Seznámí vás se základy soužití
s pejskem i s pravidly, jak se chovat s vaším

kamarádem na veřejnosti. 
Lekce budou probíhat 1x týdně v pon-

dělí od 17 hodin na cvičišti v Zábrodí.
Cena kurzu 500,- Kč (za 5 lekcí). Pod-

mínkou účasti na kurzu je platné očkování.
POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN!!

NUTNO SE PŘIHLÁSIT!
Bližší informace ke kurzu a přihláška na

emailu: 
prachaticka.aneta@gmail.com
tel: 724 545 725, 604 644 891

SPORT

Volejbal Č. Kostelec pořádá 14. září od 8.30 hod.
tradiční Turnaj smíšených družstev

Tak neváhejte a přijďte si zahrát.

Sledujte naše webové stránky, facebook a instagram, po-
zvánky na jednotlivé akce a informace z dění klubu jsou prů-
běžně zveřejňovány.

Mistrovská utkání – sportovní hala (dvojutkání):
1. liga kadetek

21. 9. 2019 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – TJ Slavia Hra-
dec Králové

Mistrovská utkání – volejbalové kurty:
Okresní přebor I. třídy mužů

5. 9. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec B - VK Hronov C
19. 9. 2019 od 17 hod. Červený Kostelec C - SG Jaroměř                  
26. 9. 2019 od 17 hod. Červený Kostelec B - Sokol Jezbiny A                  

Okresní přebor II. třídy mužů
6. 9. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec D - Sokol Josefov
20. 9. 2019 od 17 hod. Červený Kostelec D - Sokol Staré Město
27. 9. 2019 od 17 hod. Červený Kostelec D - Slavoj Teplice A                    

Okresní přebor I. třídy žen
4. 9. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec C - Slavoj Teplice          

11. 9. 2019 od 17.30 hod. Č. Kostelec C - Slovan Broumov A           
23. 9. 2019 od 17 hod. Č. Kostelec C - Sokol Staré Město B

Okresní přebor II. třídy žen
13. 9. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec D – Slovan Brou-

mov B
27. 9. 2019 od 17 hod. Červený Kostelec D – Sokol Jezbiny B                    

Ani o prázdninách jsme ve volejbalu nezaháleli
V červenci a v srpnu proběhl maraton příměstských táborů,
na kterých se ukázalo cca 120 mladších či starších špuntů. 

Během táborů se děti naučily nejen základům volejbalu, ale i at-
letiky, gymnastiky, a tím pronikly i do dalších sportů. Sportovní
aktivity byly pro odlehčení proloženy nespočtem her (od statičtěj-
ších soch, přes pašeráky po živé pexeso) a také tanečními vložkami
zumby, makareny či populární haky. Nechyběla ani tradiční šipko-
vaná plná netradičních úkolů a závěrečný poklad v podobě borů-
vek, buřtů a bonbonů. Děkujeme všem a těšíme se za rok znovu!

V srpnu se naše ženské „áčko“ zúčastnilo populární a věhlasné
volejbalové Dřevěnice, největšího volejbalového antukového tur-
naje v ČR. Dámy po skvělých 7 zápasech obsadily konečné druhé
místo, což je obrovský úspěch, na který jsme pyšní, a holkám moc
gratulujeme! 

Během srpna probíhala také tradiční soustředění všech kategorií
(od kadetek po dospělé), na kterých jsme ladili formu na nadchá-
zející sezonu.

Vedení volejbalu

Volejbal Červený Kostelec

Oddíl fotbalu 
Mistrovské domácí fotbalové zápasy v září 2019
A muži a starší dorost:

1.  9. 17.00 Kostelec n. Orl., předzápas SD 14.30 Kostelec n.
Orl.

15. 9. 17.00 RMSK  N. Bydžov, předzápas SD 14.30 Nový Hra-
dec Král.

29. 9. 16.30 Vysoká n. Labem, předzápas SD 14.00 Předměřice
nad Labem                      

B muži:
8.  9.  10.00 Babí
22.  9. 10.00 Velichovky

Rozpis zápasů všech mužstev najdete ve fotbalových vývěskách
na tržnici a na hlavním hřišti.

Při venkovních zápasech A mužstva je pro fanoušky možná spo-
lujízda oddílovým autobusem.
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SPORT

Extrémní sporty

Turnaj mladších žáků a žákyň
7.–8. září

Turnaj kategorie mladších žáků a žákyň pořádaný v rámci Če-
ského tenisového svazu (ČTS). Přijďte podpořit domácí sportovce.
Turnaj je určený pro závodní hráče. Občerstvení zajištěno.

3. memoriál Milana Wolfa 
Sobota 28. září, prezentace do 9 hod. – tenisové kurty TJ Červený
Kostelec.

Tradiční posvícenský turnaj ve čtyřhrách, přejmenovaný na po-
čest dlouholetého předsedy a jednoho ze zakladatelů oddílu Milana
Wolfa, je určen jak pro závodní, tak pro rekreační hráče – přede-
vším ale pro milovníky tenisové zábavy. Startovné: 50 Kč/osoba.
Občerstvení zajištěno. 

Nábor tenisových nadějí 
Tenisový oddíl TJ Č. Kostelec pořádá ve druhé polovině září
na tenisových kurtech již tradiční nábor tenisových talentů. 

Máte-li zájem, aby si vaše dítě zkusilo tento krásný sport, a do-
sáhla-li vaše ratolest 5 až 8 let, napište nám na adresu
kabrt.tomas@email.cz. Do zprávy uveďte jméno, příjmení a rok
narození dítěte. Připojte také kontaktní údaje na vás. V odpovědi
dostanete termín a přesný čas náboru. 

Těšíme se na vás, trenéři tenisové školy

Tenis

Foto: Martin Kábrt

Ohlédnutí za letním Gladiátorem
Ve westernovém městečku Šiklův Mlýn se o víkendu 1. – 2. 6.
2019 pořádaly závody Gladiator race.

V sobotu se běžel závod označený - Originál, kde se závodilo
na trati dlouhé 7 km s 28 překážkami. Zde jsem celkově skončil na
7. místě a ve své kategorii jsem získal stříbro.

V neděli se běžel závod označený - Max, jenž byl zároveň kva-
lifikací na mistrovství Evropy v Polsku. Závod byl dlouhý 12,5 km
s 35 překážkami. Kromě delší trati s více překážkami bylo největší
zátěží pro závodníky šílené vedro. V tomto závodě jsem celkově
skončil na 8. místě a ve své kategorii na 3. místě. Zároveň jsem se
kvalifikoval na mistrovství Evropy v OCR.

O víkendu 15. – 16. 6. 2019 se konaly tradiční závody Gladiator
race v Holicích. 

Tato lokalita je vyhlášená svým jedinečným bahnem. To se pro-
jevilo zejména v neděli, protože v noci ze soboty na neděli vydatně
pršelo, a i během neděle stále střídavě pršelo. Překážky byly mokré,
zablácené a bylo mnohem těžší je překonávat. To co v sobotu bylo
v pohodě, nás v neděli stálo mnohem více sil – zkrátka závod pro
„gladiátory“.

V sobotu jsem celkově skončil na 6. místě a ve své kategorii na
2. místě. V neděli jsem pak celkově skončil na 3. místě a ve své
kategorii na 1. místě.

Děkuji za podporu městu Červený Kostelec, fitness centru Di-
blíková a firmám Mastr, Josi a Cestuj na kole.

Jan Řezníček - Roy
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KLADSKÉ POMEZÍ

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Jmenuji se Ivo Sitta a pracuji jako agro-
nom. Rád bych vám vylíčil zajímavý pří-
běh dvou mladých lidí, ve kterém hraji
i já důležitou roli.

Začnu loňským rokem, kdy jsem se vrá-
til po třech letech do svého bývalého praco-
viště. Zde nezůstal personálně kámen na
kameni, v kanceláři mi zůstala mladá slečna
Martina. Velmi příjemné, svědomité a pra-
covité děvče – samozřejmě mající přítele.
(Mimochodem vášnivý motorkář.) Tak
jsem z ní začal dělat agronomku. Postupně
to mezi námi začalo velmi dobře fungovat.
Byl jsem dobrý učitel a ona dobrá žačka.
Protože mi příroda nenadělila dceru (což
bylo mé přání), milou Martinu jsem po-
stupně na osm a půl hodiny adoptoval.
A udělal jsem dobře. Přítel slečny (o 12 let
starší) měl těžkou nehodu. Martina za ním
jezdila každý den do nemocnice v Hradci
Králové, kde u něj seděla a hladila ho.

Když mi to vyprávěla a on se velmi po-
malu vracel k životu, bylo mi jasné, že ho
z toho hrobu vytáhla nesmírná láska slečny.

Rád přiznávám to, k čemu se každý chlap
nerad hlásí - že jsem polkl slzy, zaťal zuby
a pumpoval jsem do toho zázračného stvo-
ření optimismus horem dolem. Však to také
potřebovala jako sůl, protože přítelův návrat
k životu trval neuvěřitelně dlouho.

Celou tu dobu děvče svou láskou, sebe-
obětováním bojovalo o svého přítele. Pak ale
přišly změny přítelova zdravotního stavu,
které nešly vyléčit, a život obou lidí začal do-
stávat jiný směr. I já mám na tom zásluhu.
Když jsme probírali nastávající život s inva-
lidou, sledoval jsem probíhající život Mar-
tiny s obavami. Bylo jasné, že se stává
ošetřovatelkou svého přítele na celý život.

Po nějaké době, opět na základě popisu
práce, kterou to děvče dává a která nemůže
být oceněna, jsem se zeptal, jestli v tom
vztahu je ještě láska, anebo soucit. Moje
adoptivní dcera mi opověděla, že je to soucit.

Řekl jsem jí, že její srdíčko může být
klidné, že dokázala zázrak. Také jsem jí
řekl, aby se neuzavírala a dala si další šanci
na lásku. Po nějaké době, když už byl přítel

soběstačný se s ním rozloučila.
A teď moje role v tomto příběhu.
V předchozím pracovišti jsem tři roky

pracoval jako agronom s mladým mužem
(pan Radek), který přes svůj mladý věk (cca
jako slečna) byl hotový chlap, férový, spo-
lehlivý a pracovitý. Mimochodem taky mi
začal říkat tati, jako slečna Martina.

Nějak se mi vloudil do myšlenek komu
bych moji dceru (na 8,5 hodiny) svěřil.
Chtěl jsem tomu nechat volný průběh, ale
nedalo mi to. Pomocí malé lsti. Musel jsem
k lékaři, a tak na jednání o pozemku musela
jít Martina. Za druhou stranu se tam samo-
zřejmě dostavil Radek. A ona mezi nimi
přeskočila jiskra jako hrom. S radostí sle-
duji, jak se do hezkých očí Martiny vrátilo
světlo. Na dotaz, kdo ho rozsvítil, jsem do-
stal odpověď: „Vy to stejně tušíte."

Závěrem bych vám popřál, abyste prožili
něco podobného jako já. Jak se adoptivní
otec dvou mladých lidí stal strůjcem jejich
štěstí.

Ivo Sitta

Zakončení Festivalu zážitků
Po celé letní prázdniny jsme mohli na-
vštívit celkem osm míst a zúčastnit se ak-
tivit zdarma. Letošní zážitky se nesly
v duchu vojenských památek, a tak jsme
si mohli vyzkoušet střelné i bodné
zbraně, bránili jsme pevnost nebo se na-
učili vojenské morálce.

Dne 21. 9. od 14 hod. zahájíme poslední
festivalový zážitek představením vojenské
historie Kladského pomezí. Na pódiu u adrš-
pašského zámku se objeví historické jednotky
zastupující jednotlivé epochy od středověku
po 20. století, k vidění bude také vojenská
technika. Ve dvou pásmech se pak představí
jednotliví aktéři, kteří popíší historickou zbroj
a předvedou, jak se v ní bojovalo.

Historik Bc. Richard Švanda pohovoří
o vojenských dějinách našeho regionu. 

Samotná akce ponese název Za posled-
ním vojenským tajemstvím. To budou moci
návštěvníci uhodnout během jejího konání,
pokud projdou po tematických stanovištích
a splní soutěžní úkoly, za které obdrží indi-
cie k vyřešení. Odpovědi soutěžící nakonec
vhodí do osudí na stánku společnosti
Branka, kde nejen obdrží malou pozornost,
ale jejich odpověď bude ke konci dne slo-
sována. Dva ze tří šťastných výherců obdrží
věcné dárky. Na třetího pak čeká speciální
dárek v podobě projížďky vojenským vo-
zidlem V3S, na kterou může vzít i svou ro-
dinu. Po slosování dojde k předání
festivalového klíče pro rok 2020, který se
ponese ve znamení tradic.

Akce je určena pro všechny generace.
Těšíme se na vás!

Text: Richard a Jiří Švandovi
Foto: Jan Záliš

JESTŘEBÍ HORY
Dobíjecí stanice pro elektrokola
v Jestřebích horách
Svazek obcí Jestřebí hory na letošní tu-
ristickou sezonu zrealizoval nový projekt
v rámci cykloturistiky. Ve všech člen-
ských obcích tohoto svazku jsou nainsta-
lovány dobíjecí panely na elektrokola.

K tomu byla vydána cyklomapa s přilé-
havým názvem „Dobijte se v Jestřebích ho-
rách“. V této mapě naleznete seznam všech
dobíjecích míst, tipy na cyklovýlety, mož-
nosti občerstvení a zajímavosti na jednotli-
vých trasách. „Tímto projektem určitě
zlepšíme další standard námi poskytova-
ných služeb v rámci rozvoje cestovního

ruchu v našem regionu Jestřebích hor a ce-
lého Kladského pomezí. V současné době

je na vzestupu trend rozvoje cykloturistiky
na elektrokolech. Věřím, že návštěvníci tuto
službu ocení,“ podotkl předseda Svazku
obcí Jestřebí hory Zdeněk Špringr. „Dobí-
jecí panely jsou umístěny na veřejných pro-
stranstvích a jejich využití je bezplatné. Je
to takový malý bonus, který můžeme našim
turistům nabídnout“, doplňuje starosta Ma-
lých Svatoňovic Vladimír Provazník. Cy-
klomapy seženete v informačních centrech
Malé Svatoňovice a Rtyně v Podkrkonoší,
dále na obecních úřadech svazkových obcí
a atraktivních místech našeho regionu.

Zdeněk Špringr, 
předseda Svazku obcí Jestřebí hory
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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

Emisní stanice OD Impro – Zábrodí
Nabízí měření emisí naftových a benzínových motorů u vozidel
všech značek. Otevírací doba v pracovních dnech: 6 - 14.30 hod.
Po předchozím objednání prodloužená pracovní doba ÚT a ČT

14.30 – 16.30 hod. tel. 606 630 110

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

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

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.

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.

TAUCHMANN – vnitrostátní a mezinárodní doprava
Nově otevřen autoservis a pneuservis osobních vozidel.

Prodej písků, štěrků, drtí.  
Směs do chladičů a ostřikovačů. Motorové oleje Repsol. 

Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.
Provozní doba: Po-pá 7–16 hod.

Tel. 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

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

WWW.STUDIOVISAGELP.CZ -  tel. 777 088 419
4D ZENESSE likviduje stres, nespavost, bolesti zad, krku, očí. 
Potlačuje příznaky Alzheimerovy nemoci a spousty dalších......

LED MASKA, 7 barev, které léčí vaši pleť.

Přijímáme objednávky na krouhané zelí (Bolehošť)
Objednávky na tel. 774 707 197 - stačí zaslat SMS

Výkup padaných jablek, švestek a hrušek na destilát
začíná 9. 9. 2019. Dále se budou vykupovat padaná  jablka za
peníze. Letošní cena by kvůli suchu měla byl lepší než loňská.
Vykupovat se bude jako vloni ve Lhotě v Červeném Kostelci,

Zemědělská ulice areál bývalého kravina, pondělí, středa, pátek
od 17.00-18.00 a v neděli od 10.00-11.00 hod.

Čerpací stanice OD Impro – Zábrodí
Nabízí možnost samoobslužného tankování pohonných hmot

pomocí čipů – nonstop. Velmi rychlé a snadné ovládání.
Možnost získání čipu na tel. č. 491 445 206, 
nebo emailu personalni1@odimpro.com

Více na: www.odimpro.com/PHM

FINANČNÍ PORADENSTVÍ DENISA ALINOVÁ
Povinné ručení, pojištění, investice a hypotéky. U Kaštánku

931, Červený Kostelec. Tel. 605 742 632
e-mail: denisa.alinova@bohemiaservis.cz

Štípané palivové dřevo na prodej. Suché nebo surové
Cena od 600,- za 1 prms. Při odběru nad 10 prms sleva. 

Tel. 608 072 171

Televizní servis Milan Jenka
Po 29 letech končí s otevírací dobou opravny. Od 1. září 2019

bude otevřeno pouze po telefonické dohodě na tel. 724 091 406.
Volat můžete mezi 8-19 hod.

Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci.

Výuka hry na kytaru - mob. 736 419 240

ZAHRADNÍ PRÁCE - údržba zahrad, sekání a péče 
o trávníky, střih živých stromů, výsadba, návrhy 

a realizace zahrad, tlakové čištění, volejte 721 000 171

Inzerce v červenokosteleckém zpravodaji
Inzerci nabízíme pouze řádkovou, na formát stránky zpravodaje
A4 dělený na 2 sloupce – cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků

včetně mezer) 50 Kč s DPH.
Podklady lze předat osobně nebo poslat e-mailem na adresu

zpravodaj@mestock.cz.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V neděli 7. července se u památníků na Bohdašíně a Končinách konalo pietní setkání k uctění památky obětem odbojové
skupiny S 21 B. Součástí akce bylo i odhalení "Kamenů zmizelých". Foto: Jiří Mach

V podvečer 21. srpna 2019 uspořádalo město Červený Kostelec u památníku obětem komunismu před sokolovnou vzpomínkové
setkání na události z roku 1968-69. Foto: Jiří Mach

Milan Lelek: Sokolovna

Červený Kostelec 100× jinak

Ema Nermuťová: Západ slunce

U památníku na Končinách připomenul události z roku 1942 a zavzpomínal na poslední chvíle se svou rodinou pamětník tragických
událostí Antonín Burdych. Foto: Jiří Mach



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Jiří Mach, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Jiří Mach.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku odpovídá
za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Za změny v programech odpovídají 
pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Nepodepsané a pomlouvající příspěvky do zpravodaje vloženy nebudou.
Příspěvky, které se nevešly nebo byly kráceny, najdete na www.cervenykostelec.cz/clanek/co-se-neveslo
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 724 757 429, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na říjen 2019 je stanovena na 15. září 2019! Příští číslo vyjde 1. října 2019

QR kód:

Titulní strana: První školní den 2018. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: V přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla se od 14. do 18. srpna konal 65. MFF. Festival zahájili a na závěr i ukon-
čili: (nahoře zleva) starosta Rostislav Petrák, prezident festivalu Petr Mědílek, ředitel MKS Tomáš Šimek a režisérka festivalu
Marcela Nejmanová.   Foto: Jiří Mach


	Obálka_19_09 (Stránka 01)
	Obálka_19_09 (Stránka 02)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 01)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 02)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 03)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 04)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 05)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 06)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 07)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 08)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 09)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 10)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 11)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 12)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 13)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 14)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 15)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 16)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 17)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 18)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 19)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 20)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 21)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 22)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 23)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 24)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 25)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 26)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 27)
	Zpravodaj_2019_09 (Stránka 28)
	Obálka_19_09 (Stránka 03)
	Obálka_19_09 (Stránka 04)

