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Město Červený Kostelec 
spustilo nový komunikační
kanál pro občany.
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O víkendu 19. a 20. října se kempem
Brodský opět rozezní psí štěkot 
a musheři si poměří své síly před 
nadcházející zimní sezonou. 
str. 22



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V pondělí 2. září nastal čas zasednout do školních lavic. Ve školách přivítali i prvňáčky, kterým začala nová životní etapa.

Legendární francouzské automobily Citroën 2CV (kachny) se o prvním zářijovém víkendu sjely na Broďáku.  Foto: J. Mach

V Městské výstavní síni v Červeném Kostelci byla 13. září zahájena výstava "Jak to tenkrát bylo". Foto: Oldřich Nermuť

Zábavné sobotní dopoledne připravili 14. září v parku A. B. Svojsíka pro děti červenokostelečtí skauti. Foto: Jiří Mach
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí       8–12, 13–17 hod.
Úterý          8–11, 13–15 hod.
Středa         8–12, 13–16 hod.
Čtvrtek        zavřeno
Pátek          8–11 hod., zavřeno má odb.
                   výstavby, matrika, sociální,
                   evidence obyvatel
Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz

Aktuální informace
dostanete na e-mail

či do mobilu
Město Červený Kostelec zřídilo od
září 2019 nový informační kanál –
“Mobilní rozhlas”. Aktuální infor-
mace nyní budete mít z první ruky –
stačí se jen ZAREGISTROVAT.

Mobilní rozhlas je chytrý a efektivní
nástroj pro komunikaci s občany. 

Zaregistrovat se můžete zcela zdarma
na https://obec.mobilnirozhlas.cz/.

Podrobné informace najdete na další
straně zpravodaje.

Vážení občané našeho města,
dovolte mi, abych vám opět po měsíci

přinesl několik informací z radnice.
V měsíci září proběhla řada oprav a také

jsme pokročili v některých investicích. Jistě
jste si všimli nových chodníků ve Lhotě
u školy, je dokončena část chodníku Na
Skalce, chodníky v ulici Větrník a Generála
Kratochvíla a započala výstavba nového
chodníku od brány kempu Brodský na hráz.
Tuto dotovanou výstavbu bude provádět
firma Silvagro s.r.o. za vysoutěženou cenu
1,2 mil Kč. 

Dále je započato s výměnou a zkapacit-
něním vodovodu v ulici Lánská, abychom
podpořili výstavbu nových rodinných domů
v lokalitě Prodanka. Ve výběrovém řízení
na tuto stavbu byla nejúspěšnější firma Z &
D stavby s.r.o. s cenou 2,4 mil. Kč. Také
probíhá úprava zahrady za knihovnou, sta-
vební úpravy jsou z velké části dokončeny
a nyní se připravuje návrh zeleně, abychom
tento projekt mohli v příštím roce dokončit. 

Z dalších oprav bych rád zmínil opravu
šaten u víceúčelového hřiště házené, také
nás čeká drobná oprava zázemí na hřišti ve
Lhotě, která navazuje na již instalované
oplocení. V měsíci září byly dokončeny res-
taurátorské práce na Pomníku padlých – le-
gionář v hodnotě cca 200 tisíc Kč. Z větších
rekonstrukcí historických staveb je potřeba
připomenout rekonstrukci kaple ve Stolíně.
Tato rekonstrukce kaple navázala na loňskou
rekonstrukci kapličky v Olešnici a předloň-
skou opravu kapličky v Lipkách. Bylo mi
potěšením se zúčastnit posvěcení této opra-
vené kaple, které při stolínském posvícení
provedl nový pan farář červenokostelecké
římskokatolické farnosti Mgr. Miloslav
Brhel. Dovolte mi, abych i touto cestou po-
přál novému panu faráři mnoho zdaru
v jeho poslání, a věřím, že vám bude Čer-

vený Kostelec dobrým domovem. 
Od září započala oprava stropů v Domku

Boženy Němcové a také budeme během
podzimu provádět opravu několika bytů.
Z investičních akcí nám pokračuje úprava
interiéru malého sálu divadla, zednické
práce jsou provedeny, je namontován pod-
hled včetně instalací, dalším krokem je po-
kládka parketové podlahy a montáž
sociálního zařízení. Další rozpracovanou in-
vestiční akcí je rozšíření sběrného dvora,
kde jsou dokončeny stavební práce a zbývá
pouze tuto novou plochu doplnit kontejnery.
Další akcí těsně před dokončením je výtah
v ZŠ Václava Hejny, který bude v brzké
době uveden do zkušebního provozu.

Na konci září jsme navštívili naše part-
nerské město v Polsku. Při příležitosti akce
„Kolory jesieni“ v Zabkowicích jsme pro-
jednali pokračování společného setkávání
obyvatel našich měst při kulturních a spor-
tovních akcích v rámci společného mikro-
projektu pro rok 2020. 

Na tento projekt bychom rádi požádali
o dotaci z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím Euroregionu Gla-
censis. V říjnu navštívíme naše partnerské
město Uchte v Dolním Sasku, abychom se
podívali, jak se spravuje obec u našich ně-
meckých sousedů.

Měsíc říjen bude ve znamení přípravy
rozpočtu pro rok 2020. Věřím, že se zastu-
piteli najdeme shodu a řádně rozpočet při-
pravíme. O plánu na příští rok vás budu
informovat v dalších číslech zpravodaje. 

Věřím, že jste prožili hezké babí léto
a těšíte se na podzimní čas. Přeji vám, ať se
vám podaří stihnout podzimní práce tak, jak
jste si naplánovali, a dobře se připravíte na
zimu. 

Přeji vám vše dobré, 
s úctou Rostislav Petrák, starosta

Pomník legionáře v prostoru mezi školami

Zrekonstruovaná kaplička ve Stolíně ...a její vysvěcení
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Co všechno vám může nabídnout chytře komunikující město
Víte, že naše město využívá Mobilní roz-
hlas a je tedy schopno chytré a efektivní
komunikace s občany? Zapojte se do ko-
munikace o dění ve městě i vy. Zaregi-
strovat se můžete zcela zdarma. Město
bude preferovat komunikaci přes e-maily
a mobilní aplikaci. SMS zprávy budou
rozesílány pouze při oznámení důležitých
a krizových situací.

K čemu slouží Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas není pouze moderní ob-

dobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí
občanům mnohem víc. Kombinuje možnost
rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-
mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci
mezi obecním úřadem a občany. Důležitá
zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli.
Obrovskou výhodou Mobilní rozhlasu navíc
je, že neslouží pouze k jednostrannému in-
formování o dění v obci, ale umožňuje vám
také na jednotlivá sdělení reagovat. 

Starosta tedy vidí, nejen komu bylo sdě-
lení doručeno, ale také reakce příjemců.
Díky tomu může město Mobilní rozhlas
v budoucnu využít i třeba k vytváření jed-
noduchých minireferend a průzkumů. Bude
tedy možné v reálném čase konzultovat ně-
která rozhodnutí s občany, což samosprávě
umožní plánovat další kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také

patří Mobilní rozhlas do skupiny chytrých,
tedy SMART nástrojů.

Co vám může nabídnout chytře komuni-
kující obec?

● Neunikne vám žádná důležitá infor-
mace, i když jste třeba v práci nebo na do-
volené

● Sami si volíte, jaké informace chcete
dostávat

● Máte možnost se zapojit do dění ve
městě a jednoduše sdělit vedení svůj názor

● Máte šanci nahlašovat problémy ve
městě, jako je nepořádek nebo vandalismus,
jednoduše přes aplikaci v mobilním tele-
fonu. Aplikace je bezplatnou součástí plat-
formy Mobilní rozhlas

● Můžete jednoduše pomáhat sousedům
- třeba při hledání ztracených věcí nebo za-
toulaných zvířat

● Více peněz na důležité věci – Mobilní
rozhlas je levné a efektivní řešení obecní
komunikace

● Lepší znalost svých obyvatel, protože
od nich má pravidelnou zpětnou vazbu

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svým městem

se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do
systému zaregistrovat a nastavit si prefe-
rence toho, jaké informace chcete od své

obce získávat. Budete tak dostávat skutečně
jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Re-
gistrovat se můžete online na webu
obec.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v te-
lefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře
na svém městském úřadu.

Díky zapojení do systému budete moci
od města dostávat důležitá upozornění, při-
čemž starostové mají možnost cílit zprávy
i třeba dle bydliště občana. Pokud například
ve vaší ulici bude plánována odstávka, do-
stanete o ní informaci přímo na telefon
v podobě SMS. Občany, kterých se od-
stávka netýká, naopak žádné zprávy obtě-
žovat nebudou. 

Kromě zpráv o zajímavých kulturních
akcích či praktických upozornění na od-
stávku, havárii nebo blokové čištění je Mo-
bilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě
krizových situací. Město může občany varo-
vat před nebezpečím a zároveň od nich zís-
kávat zpětné reakce. Skrze automatizované
telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat
dobrovolné hasiče. 

Podstatou Mobilního rozhlasu je, aby
se potřebné informace vždy dostaly k pří-
jemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým
zveřejněním informace a jejím reálným do-
ručením a přečtením ze strany občana. Za-
pojte se tedy a ujistěte se, že vám již z dění
ve městě nic neunikne.

Mobilní rozhlas není jednostranný - komunikovat můžete i vy
Zpětná vazba od občanů je pro obecní
zastupitele nesmírně důležitá a různé
podněty ze strany obyvatel mohou kva-
litu života v obci významně zvýšit. Posí-
lání podnětů a zpětné vazby směrem
k samosprávě je naštěstí dnes díky mo-
derním technologiím extrémně jednodu-
ché a bleskově rychlé. 

Naše město je zapojeno do komunikační
platformy Mobilní rozhlas a občané tedy
mohou jakýkoli problém snadno nahlásit
přes stejnojmennou aplikaci v telefonu. 

Vedení obce se tak hned o problému
dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu pro-
blémů ve městě totiž zastupitelé neřeší čistě
z toho důvodu, že o nich nevědí. Hlášení
občanů jsou provozovateli Mobilního roz-
hlasu ručně kontrolována, upřesňována
a tříděna, takže k vedení obce se dostanou
skutečně hodnotné informace. 

Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky ja-
kýkoli problém od povaleného dopravního
značení přes uvolněný poklop kanálu až po
přetékající kontejnery, černou skládku nebo
vrak auta. Většina telefonů již dnes má fo-
toaparát a GPS modul, takže s hlášením

o problému města dostávají i fotodokumen-
taci a přesné geolokační údaje, což jim ře-
šení problémů značně usnadňuje.

Nahlašování problémů skrze aplikaci se
stává nepostradatelným prvkem chytré ko-
munikace mezi občany a efektivně řízenými
samosprávami. 

Celou řadu podstatných problémů by
občan nenahlásil, protože není zvyklý volat
na technické služby či chodit na úřad. Takto
bariéra osobního kontaktu odpadá a pro-
blémy jsou rychle řešeny, což je u závad
ohrožujících život nebo majetek klíčové. 

Aplikace ale není jen portálem pro stíž-
nosti. Občané mohou skrze Mobilní rozhlas
vedení obce i chválit a zasílat podněty. 

Snadné a rychlé nahlašování problémů je

základem chytré komunikace mezi obča-
nem a obcí. Díky aplikaci Mobilní rozhlas
se samospráva dozví o problémech, které
by se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají
možnost snadno participovat na zlepšování
života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů
je samozřejmě zdarma, nezabere prak-
ticky žádný čas a profitují z něj všichni
v obci. Je tedy nesmírně užitečné. 

Zaregistrujte se i vy na https://obec.mo-
bilnirozhlas.cz/

A stáhněte si do telefonu aplikaci Mo-
bilní rozhlas/zlepšeme Česko na obchod
play, nebo na webových stránkách: 

www.ZlepsemeCesko.cz/aplikace či na
www.cervenykostelec.mobilnirozhlas.cz.
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Přidělení dotací na rok 2019
Zastupitelstvo a Rada města Červený Kostelec i tento rok přidělovala dotace z Dotačního programu města Červený Kostelec.

V minulém vydání zpravodaje byly vytištěny tabulky s přehledem přidělených dotací. První tabulka byla nedopatřením vytištěna ne-
kompletní, za což se omlouváme. Tentokrát si ji můžete prohlédnout v plném rozsahu. Děkujeme za pochopení.

Redakce zpravodaje

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
30. Junák ‐ český skaut, středisko Červený Kostelec, z.s. 89 140 7 32 165 000 116 000
31. Český rybářský svaz z.s., m.org. Červený Kostelec 30 75 35 8 10 50 000 47 700
32. Spolek rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červ. Kostelec 385 35 42 600 30 000
33. SDH Bohdašín, Červený Kostelec 18 5 26 12 1 12 000 12 000
34. Asociace TOM ČR, 19208 KADET Č.Kostelec 18 1 29 35 000 35 000

Celkem Kč 2 502 690

        Název žadatele reprezentující
do 18/nad 18/nad 65 do 18/nad 18/nad 65 do18/nad 18/nad 65

Po nehodě je socha sv. Jana Nepomuckého už opravená
Socha sv. Jana Nepomuckého, stojící na
mostě u základní školy v Olešnici, prošla
letos opravou. Při dopravní nehodě za-
čátkem roku byla poškozena a chybělo
málo, aby po několikametrovém pádu
skončila v říčce Olešnici. 

Po dopravní nehodě byla provedena od-
borná prohlídka firmou  PM kámen, která
zpracovala návrh opravy sochy a stanovila
cenový rozpočet ve výši 55 tis. Kč. Při té pří-
ležitosti byly na povrchu sochy odstraněny
smogové usazeniny a lišejníky, došlo k opra-
vě poškozených a vydrolených částí a barev-
nému sjednocení opravené části s původním
kamenem. Konzola lucerny vyčnívající do
komunikace zůstala v původním stavu. Prav-
děpodobně se jedná o první údržbu sochy,
protože se nepodařilo zjistit, zda byla kdy re-
staurována. Nemáme také záznam tom, kdy
byla pískovcová socha vytvořena.

Sv. Jan Nepomucký, uctívaný jako mu-
čedník, je jedním z českých zemských pat-
ronů. Narodil se mezi lety 1340 - 1350

v Pomuku, při sporu o obsazování úřadů
byl zajat a umučen v Praze r. 1393, poté
vhozen do řeky Vltavy. Světcovy atributy
jsou kříž v ruce, pět hvězd kolem hlavy,
palma nebo prst přes ústa. V podstavci této
sochy je vsazena deska z bílého mramoru,
v níž je vyryto: „Svatý Jene Nepomucký,
oslavený vlastenče náš, přimlouvej se
u Boha za naši milovanou vlast a za nás
věrné ctitele své.“ Další nápis na pískovco-
vém soklu je bohužel již nečitelný. 

Odbor majetek města
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Kaple nejsvětější Trojce ve Stolíně září novotou 
Kaple nejsvětější Trojice ve Stolíně, po-
blíž Červeného Kostelce, prošla gene-
rální opravou. 

Sakrální stavba v majetku města Čer-
vený Kostelec je i přes své stáří  v poměrně
zachovalém stavu bez viditelného static-
kého poškození. Zub času se však podepsal
na špatném stavu omítek, oken, vstupních
dveří a kamenného dveřního ostění a inven-
táře kaple. Vzhledem k rozsahu prací byl
celý postup rekonstrukce rozčleněn na ně-
kolik etap. Hlavní etapy se týkaly staveb-
ních a restaurátorských prací. Restaurování
vnitřního vybavení, především oltáře, kří-
žové cesty, obrazů a Kristova kříže se zhos-
til pan Patrik Rosa za cenu 75 tis. Kč. 

Stavební práce provedla společnost Pro-
build s.r.o. za vysoutěženou cenu 374 tis.

Kč. Snad jen pro zajímavost: pískovcový
překlad dveřního ostění se měnil dvakrát.
První při montáži praskl. V kapli je také nová
elektrická přípojka, elektrické rozvody
a osvětlení. Rekonstrukce bude ještě letos
završena položením pískovcového chodníku
v průčelí stavby a kačírkovým okapovým
chodníkem okolo kaple. Vše podle návrhu
městského architekta Ing. arch. Lukáše Ehla. 

Odbor majetek města

V neděli 8. září 2019, při příležitosti sto-
línského posvícení, byla kaplička nejsvě-
tější Trojice ve Stolíně slavnostně posvě-
cena farářem červenokostelecké římskoka-
tolické farnosti P. Mgr. Miloslavem Brhe-
lem. Zároveň zde sloužil i mši sv.

Redakce zpravodaje 

Na webových stránkách už najdete všechny dokumenty
Po dlouhém úsilí a diskuzích s odborem informatiky a správ-
cem webu města Červený Kostelec jsme začali zveřejňovat jak
zápisy ze všech komisí rady města, tak všechny zápisy z osad-
ních výborů. 

Členové komisí i osadních výborů již nemusí zápisy složitě hledat
ve své emailové poště, stačí se podívat na web města. Novinkou je,

že na úřední desce může zvídavý občan kromě podrobného programu
zasedání zastupitelstva města nalézt také kompletní podklady (bez
osobních údajů), které dosud dostávali pouze zastupitelé.

Věříme, že tímto krokem přispějeme ke spokojenějšímu a infor-
movanějšímu občanovi.

Jiří Regner, místostarosta

Kompostéry pro další zájemce
Jak bylo avizováno v zářijovém čísle Červenokosteleckého
zpravodaje, dochází v těchto dnech k uzavírání smluv o vý-
půjčce a následném darování zahradního kompostéru mezi
městem Červený Kostelec a občany Červeného Kostelce, kteří
se o kompostér přihlásili v proběhlé anketě v červnu 2018.

Uvedené kompostéry město pořídilo v rámci projektu „Předchá-
zení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě
Červený Kostelec“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní
prostředí.

Dalších minimálně 100 kusů kompostérů velikosti 1050 l a 2000 l
(po 50 kusech) je připraveno pro další zájemce, občany města Čer-
vený Kostelec, kteří se přihlásí a projeví tak svůj zájem o kompostér.

.............................................................................

PŘIHLÁŠKA
Mám zájem o přidělení zahradního kompostéru:

Jméno a příjmení……………………………………….…

Adresa trvalého pobytu…………………………………………

Kontaktní telefon………………………………………………

Podpis…………………………………………………………

Mám zájem o zahradní kompostér velikosti:
1050 litrů* 2000 litrů*

*Vybrané označte zakroužkováním.

Přihlásit se o kompostér je možné vyplně-
ním přiložené přihlášky, vystřižením a ode-
vzdáním na podatelně Městského úřadu
Červený Kostelec. Přihlášky budou přijí-
mány od pondělí 7. 10. 2019. Platí pravidlo,
kdo podá přihlášku dříve, má větší naději
kompostér získat. Kompostéry se budou vy-

dávat do volné kapacity.
Získat kompostér je možné uzavřením smlouvy o výpůjčce a ná-

sledném darování. K uzavírání smluv bude docházet s přihlášenými
v kanceláři Městského úřadu Červený Kostelec, odboru výstavby
a životního prostředí, nejdříve od čtvrtka 10. 10. 2019. Je tedy
nutné, aby každý, kdo se přihlásil o kompostér, se následně dostavil
osobně do kanceláře odboru výstavby a životního prostředí k po-
depsání smlouvy. Výdej kompostérů, případně jeho dovezení na
pozemek v Červeném Kostelci, zajišťuje MěÚ Červený Kostelec,
odbor místního hospodářství, na adrese: Sadová 1293, Červený
Kostelec (ohrada). Pro uzavření smlouvy a poskytnutí kompostéru
platí dále pravidla, která jsou uvedena v zářijovém čísle Červeno-
kosteleckého zpravodaje (např. složení vratné kauce 200,- Kč, atd.).

Vyzýváme ty, kteří v loňském roce (v červnu 2018) projevili svůj
zájem o kompostér (přihlásili se do ankety) a zatím jej nemají, aby
se dostavili k uzavření příslušné smlouvy na MěÚ Červený Koste-
lec, odbor výstavby a životního prostředí. Tato možnost trvá nej-
později do 31. 10. 2019. Poté bude nevydaný kompostér poskytnut
dalším zájemcům.

Prosíme o dodržení uvedených termínů. Neváhejte s podáním
přihlášky o kompostér od pondělí 7. 10. 2019. 

Štěpán Křeček
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RADNICE INFORMUJE

Povinnost čipování psů od roku 2020
Od začátku roku 2020 nabývá účinnosti
novela veterinárního zákona, která sta-
noví pro všechny chovatele psů povinnost
psa označit identifikačním číslem.

Tím se rozumí alfanumerický kód zob-
razený transpondérem, který umožňuje zjis-
tit totožnost konkrétního psa. Toto identi-
fikační číslo se zaznamenává v dokladu
o očkování psa proti vzteklině a musí být
jím označen přímo pes. Tato povinnost se
netýká psů označených čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011. ČR

se tak připojuje k většině zemí Evropské
unie, kde je povinné označování psů. Nej-
jednodušší a trvalé označení psa je radiofre-
kvenční identifikace (RFID), která
představuje moderní metodu označování
zvířat pomocí tzv. mikročipů. Mikročip ob-
sahuje číselný kód psa. Čip je možné apli-
kovat zvířeti v jakémkoliv věku. U psů čip
aplikuje příslušný veterinární lékař na levou
stranu krku do podkoží. Ten každé očipo-
vání psa registruje ve spojení s údaji o cho-
vateli.

Pokud oznámíte identifikační číslo va-
šeho psa na pokladně Městského úřadu Čer-
vený Kostelec (např. při uhrazení místního
poplatku za psů), je možné snadno ztotožnit
vašeho psa s vámi, aniž by bylo třeba do-
hledávat vlastníka psa v registru u přísluš-
ného veterinárního lékaře. Městská policie
Červený Kostelec má totiž k dispozici čtecí
zařízení čipů psů. V případě zaběhnutí psa
a jeho nalezení tak městská policie vám jed-
noduše psa vrátí.

Štěpán Křeček

Senior taxi je opět v provozu
Po několikaměsíční přestávce bude od 1.
11. 2019 opět zahájen provoz senior taxi,
který za dobu svého trvání získal znač-
nou oblibu. Nově se podařilo dohodnout
se s několika provozovateli autoslužeb,
kteří se do této aktivity zapojí.

Zájemce o přepravu bude mít tedy mož-
nost volby, koho si telefonicky objedná.
Podstatnou změnou, kterou zájemci jistě
ocení, je, že bude umožněno objednat si
přepravu na cestu do Náchoda např. na vy-
šetření nebo kontrolu do nemocnice a no-
vinkou je také to, že sám senior nebo zá-
jemce z okruhu jeho příbuzných či známých
může zakoupit balíček jízd navíc, když
zdarma přidělené jízdenky nestačí. Ty však
musí zaplatit v plné výši sám.

Pro připomenutí uvádíme přehled zásad,
kde se dočtete ještě o dalších změnách tý-
kajících se registrace a distribuce jízdenek.

Pravidla  SENIOR  TAXI
- Cílem programu je podpořit jednotlivé

jízdy taxi službou u cílové skupiny seniorů
nad 70 let a osob ZTP a ZTP/P  s trvalým byd-
lištěm na území města Č. Kostelec.

- Senior se může registrovat do programu
jednou za kalendářní rok po dovršení 70 let.

- Registrace bude probíhat v říjnu na soci-
álním odboru MěÚ Červený Kostelec v úřed-
ních dnech vždy od 8.00 – 11.00 hod a od

13.00 – 16.00 hod.
- Jízdenky budou připraveny od 29. 10. 2019
- Senior je povinen si jízdenky vyzvednout

osobně. Jízdenky mu budou vydány po před-
ložení občanského průkazu a podpisu sou-
hlasu se zpracováním osobních údajů.

- Senior, který není schopen si jízdenky vy-
zvednout osobně, může k jejich převzetí pověřit
jinou osobu, která se musí prokázat svým občan-
ským průkazem a plnou mocí k převzetí jízdenek.

- Senior po registraci obdrží na 6 měsíců
max. 60 kusů jízdenek pro jízdy v místě byd-
liště a max. 12 kusů jízdenek pro cesty do Ná-
choda. Jízdenky budou vydávány vždy na
začátku kalendářního pololetí. Senior, který
získá registraci v průběhu pololetí, obdrží po-
měrnou část jízdenek na dané pololetí.

- K zajištění služby senior taxi nad rámec
přidělených poukázek je možno zakoupit dár-
kový balíček 10 jízdenek. Ty mohou být za-
koupeny seniorem nebo třetí osobou s vazbou
na seniora. Senior bude i v tomto případě do-
plácet provozovateli taxi služby 20 Kč za kaž-
dou jízdu.

- Senior obdrží seznam taxi služeb, které
jsou zapojeny do programu Senior taxi a od
kterých je možné objednat dopravní služby.

- Senior si ze seznamu může libovolně
zvolit jakoukoliv taxi službu a objednat si te-
lefonicky odvoz.  

- Senior platí za jednu jízdu jednou jízden-

kou + 20 Kč. Řidič taxi není oprávněn vyža-
dovat více jízdenek či vyšší částku. V případě
pochybností oznámí senior neprodleně datum
a čas, kdy k pochybení došlo a název taxi
služby, příp. SPZ vozidla.

- Jednou jízdou se rozumí nástup seniora v ná-
stupním místě a odvoz na uvedené stanoviště.

- Jednou jízdou se rozumí taktéž přeprava
více seniorů najednou z téhož nástupního
místa a jejich odvoz na jedno společné uve-
dené stanoviště.

- Pokud jízdu absolvuje více seniorů najed-
nou, je dopravce oprávněn požadovat jízdenku
a hotovost pouze po jednom z nich. Doprovod
je oprávněn uskutečnit jízdu zdarma.

- Čekací doba na seniora je max. 10 minut.
- Přepravce je povinen provozovat službu

senior taxi v pracovních dnech v době od 7:00
hod. do 15:00 hod.

- Přepravce se zavazuje používat prostorná
auta s pohodlným nástupem, udržovat auta,
jimiž bude poskytována služba senior taxi
v řádném technickém stavu, umožňujícím
provoz na pozemních komunikacích a v čis-
totě vně i uvnitř.

- Přepravce je povinen zajistit, aby auto,
využívané pro senior taxi, bylo po celou dobu
trvání smlouvy pojištěno zákonnou pojistkou
odpovědnosti z provozu motorových vozidel
včetně připojištění všech sedadel ve vozidle. 

Michal Tošovský, sociální odbor

PRAKTICKÉ INFORMACE

Stomatologická služba

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

5. 10. a 6. 10. MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
12. 10. a 13. 10. MUDr. Ludmila Jánská, ZŠ TGM, Bartoňova,
Náchod, 491 421 604

19. 10. a 20. 10. MDDr. Michal Jánský, ZŠ TGM, Bartoňova,
Náchod, 491 421 604
26. 10 a 27. 10. MUDr. Hana Jelenová, 
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 431 104
28. 10. MUDr. Tereza Štrasová, Denisovo ná-
břeží 665, Náchod, 491 424 921
2. 11. a 3. 11. MUDr. Miroslava Jirmanová,
Komenského 48, Nové Město n/Met., 491 472 947 
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2019:
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

Nabídka zaměstnání

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

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 roz-
šíření stávajícího sběrného dvora. V současné
době finišují přípravy pro zahájení provozu
a připravují se dokumenty potřebné ke kolau-
daci, jako např. nový provozní řád sběrného
dvora. Zahájení provozu rozšířeného sběr-
ného dvora je v plánu na podzim.

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 říjen

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 pondělí 28. 10. 2019 bude 
zavřeno– státní svátek. 
Od dubna platí rozšířená otevírací
doba, která bude platná až do
konce října 2019.

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

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
chemik, mzda 47 000 Kč až 52 000 Kč měsíčně,
operátor/ka gumárenské výroby – mzda 35 000 až 37 000 Kč.
mzdová účetní, mzda 34 000 Kč až 40 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

BOHEMIAN SEARESORT s.r.o., Červený Kostelec
přijme na částečný úvazek pracovníka na pozici:
řidič 
Náplň práce: rozvoz objednávek ryb  po celé ČR
Požadujeme: spolehlivost, dobrou komunikaci, flexibilitu
řidičský průkaz skupiny B
pomocník při zpracování ryb 
Náplň práce: pomocné práce v provozu chovu ryb
Požadujeme: časovou flexibilitu, dobrý fyzický stav
Možnost přivýdělku - mzda dohodou, nástup možný ihned.
E-mail: personalni@morevsrdcievropy.cz, tel.: 491 477 378

KASTRACE KOČEK 
v Červeném Kostelci a okolí

V druhé polovině září byla ve Stolíně otevřena veterinární 
ordinace. Ve spolupráci se spolkem FelitiKastruje nabízíme

lidem z nejbližšího okolí kastrace koček a kocourů 
s dotovanou cenou.

Hlavním záměrem akce je snížení populace divokých koček. 
Kastrace kočky 400 Kč, kastrace kocoura 200 Kč

Ceny dotuje spolek FelitiKastruje.cz
Akce platí od 23. 9. do 23. 10. 2019

Objednávky na tel. 728 311 073
MVDr. Markéta Valešová, Stolín 18, Červený Kostelec

www.veterinar-az-domu.cz

Služba obyvatelům

BEZPEČNOST

Městská policie eviduje od poloviny
června do 11. září  385 událostí, které
musela řešit, či se jimi jinak zabývat. 

V jednom případě bylo Policii ČR pře-
dáno podezření ze spáchání trestného činu.
V 61 případech strážníci řešili přestupkové
jednání - 4x znečištění veřejného prostran-
ství či veřejně prospěšného zařízení, 1x

znečištění komunikace unikajícím olejem,
11x porušení pravidel pro pohyb psů, 45x
porušení zákona o silničním provozu.

Ve sledovaném období strážníci dále vy-
jížděli 75x na signály PCO, které se však
ukázaly jako plané, nebo byly způsobeny
chybou obsluhy, 4x na signál tísňových tla-
čítek, 14x na žádost PČR o spolupráci a 23x

na žádost IZS, kdy se jednalo především
o dopravní nehody, požáry, zdravotní pro-
blémy apod.

Strážníci se taktéž podíleli na zadržení
osoby v celostátním pátrání.

Zde je stručný výběr několika případů:
24. 6. ve 21.15 hod. zjistil strážník do-

Přes léto řešila městská policie téměř čtyři stovky událostí
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FIRMY

Pobožnosti v Červeném Kostelci v říjnu 2019
Modlitba růžence

V měsíci říjnu se budeme modlit růženec ve všední den půl ho-
diny před mší sv. (jako obvykle) a každou říjnovou neděli (více
meditativním způsobem) od 18.00 hod. Zakončíme svátostným po-
žehnáním.

14. 10. – Olešenské posvícení
mše sv. v 10.00 hod. v kostele sv. Jakuba

20. 10. – „Misijní neděle“
Po bohoslužbách se koná před kostelem akce „misijní koláč“.

Upečením nebo zakoupením něčeho dobrého podpoříte křesťanské
misie.
Dušičkový týden

pátek 1. 11. – mše sv. v 7:00 a v 18:00 ve farním kostele
sobota 2. 11. – mše sv. v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00 ve far-

ním kostele
neděle 3. 11. – mše sv. v 7:00 a v 9:00 ve farním kostele, v 15:00

ve hřbitovní kapli, poté bude požehnání hrobů. Na Boušíně mše sv.
v 11:00, poté požehnání hrobů.

P. Miloslav Brhel, administrátor
Více informací: www.farnostck.cz 

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

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

CÍRKVE

hlížející na kamerový systém města, že ulicí
Sokolská jde parta mladíků z nichž jeden,
zjevně podnapilý, strhl z okna u domu květi-
náč a kopem povalil popelnici, z níž se čás-
tečně vysypal obsah. Mladíci byli následně
ztotožněni a hlavní aktér řešen Policií ČR.

13. 7. v 8.33 hod. obdržela MP zprávu
z IZS, že v Zábrodí došlo k dopravní ne-
hodě. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že
osobní automobil přerazil betonový sloup
el. vedení. Řidič byl pod vlivem alkoholu.
Na místě věc řešila PČR.

19. 7. v 15.42 hod. obdržela MP zprávu
z IZS, že v ul. 5 května je sražena cyklistka.
Po příjezdu na místo žena seděla na obrub-
níku, byla při vědomí, avšak měla krvavé
zranění v obličeji a na hlavě. Po zajištění
místa PČR hlídka MP zjistila na služebně
z kamerového systému, že ženu srazil men-
ší nákladní automobil zadní částí při před-
jíždění. Kamerový záznam byl předán PČR
k dalšímu opatření. 

9. 8. ve 21.40 hod. zastavily projíždějící

hlídku MP u kempu Brodský děti s tím, že
v kempu zkolabovala žena. Strážníci na
místě zjistili ženu, který byla při vědomí,
ale nepravidelně dýchala. Strážníci monito-
rovali ženin stav do příjezdu rychlé zá-
chranné služby. Bylo zjištěno, že žena
prodělala glykemický záchvat.

11. 8. v 11.22 hod. oznámil mladý muž,
že mu byl v parku odcizen mobilní telefon,
když usnul na lavičce. Taktéž uvedl totož-
nost osoby, která tam s ním byla a pravdě-
podobně mu MT odcizila. Z popisu situace,
jak ke skutku došlo, vzniklo podezření, že
byl spáchán trestný čin a věc byla předána
Policii ČR.

8. 9. v 11.41 hod. oznámil telefonicky
řidič, že právě projížděl přes přejezd ve
Lhotě u nádraží a spatřil v kolejišti ve
směru na Českou Skalici muže v tmavém
obleku, který měl něco v ruce, možná růže-
nec? Z obavy, že by se mohlo jednat o oso-
bu, která si chce vzít život toto pro jistotu
oznámil. Na místo ihned vyslána hlídka MP

a PČR. V kolejišti nikdo nezjištěn. Prove-
deným šetřením na nádraží strážník zjistil,
že v uvedenou dobu chodil v kolejišti
kolem přejezdu výpravčí místní vlakové
stanice s klíči v ruce a prováděl pravidelnou
kontrolu.

9. 9. ve 21.31 hod. oznámila žena, že
u bývalé vrátnice Textonnie se otáčelo ná-
kladní vozidlo, které strhlo plot a ten poško-
dil vedle stojící vozidlo. Uvedla popis
vozidla, toto bylo potvrzeno i zjištěním
z kamerového systému na náměstí TGM,
kde vozidlo následně projíždělo. Hlídka se
vydala za vozidlem, ale ani ve směru na
Trutnov, ani u průmyslové zóny či nádraží
nebylo zjištěno. Věc byla předána PČR,
skupině dopravních nehod. Po půlnoci
hlídka při kontrolní činnosti zjistila toto vo-
zidlo zaparkované „U Bašů“ nad Olešnicí.
Na místo byla přivolána PČR, skupina do-
pravních nehod, která věc s polským řidi-
čem vyřešila.

Michal Škoda, velitel MP

BEZPEČNOST

Albi znovu rozdává 3 x 30 000 Kč na dobré skutky
Pojďme společně rozdávat radost! Stejně
jako v loňském roce, i letos vám Albi nabízí
30 000 korun na realizaci vašeho nápadu. 

Potřebujete nové vybavení do školy, ne-
mocnice, zájmového kroužku nebo třeba
klubu seniorů? Nebo chcete zrekonstruovat
místní památku či dětské hřiště? Udělat
něco prospěšného můžeme na tolika mís-
tech, tak nám pište, dobrým skutkům se
meze nekladou. 

U vás je vše v pořádku, ale víte o místě,
kde by peníze potřebovali jako sůl? Dejte

jim o této nabídce vědět nebo projekt při-
hlaste za ně.

Napište nám, jak byste peníze použili
nebo komu byste je věnovali, a získejte 30
000 Kč na realizaci nápadu. Dva vítězné
projekty vybere Albi, třetího vítěze budete
moci zvolit sami – hlasováním na faceboo-
ku Albi.

Přihlášky posílejte do 10. 11. 2019 e-
mailem na dobry.skutek@albi.cz nebo poš-
tou na adresu: Albi Česká republika, Lenka
Němcová, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8.Jeden z loňských vítězných projektů

Církev čs husitská Českobratrská církev evangelická 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Dne 16. října 2019 vzpomeňte spolu s námi na
dobrého a přátelského člověka, pana Václava
Bařtipána, který nás tento den před 5 lety opus-
til.

Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera 
a syn s rodinami

Vzpomínka

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

Manželka Irena a děti s rodinami

Dne 2. 9. uplynulo 20 let od úmrtí pana Rado-
mila Rouska, hodinářského mistra, dobrého hu-
debníka a včelaře. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte si s námi.

neteř Jarmila Petithanová s rodinou

Dne 10. října 2019 uplynul rok, kdy nás navždy
opustil manžel, švagr, tatínek, dědeček a pradě-
deček pan Josef Čapek. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Stále vzpomínají manželka 
a synové Tomáš a Vráťa s rodinami

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání, dárek a květiny k mým
80. narozeninám a paní Lence Vlčkové a Heleně Semerákové za
milou návštěvu.

Zdeněk Vít

Děkujeme p. Švorčíkové za dlouholetou profesní činnost ve pro-
spěch MŠ Větrník Červený Kostelec. V průběhu cca 40 let se jako
učitelka věnovala několika generacím dětí. Velmi ji těšila též práce
s pěveckým sborem Větrníček, s dětmi se zúčastňovala mnoha vy-
stoupení. Posledních 13 let obětavě pracovala v často nedoceňo-
vané funkci ředitelky MŠ. Organizačně zvládala náročné úkoly
a musela neustále reagovat na změny v legislativě i řešit proměnlivé
situace v chodu školy. Mnohdy se něco, co funguje, bere jako sa-
mozřejmost, ale skrývá se za tím mnoho mravenčí, navenek nevi-
ditelné práce, nespočetné hodiny ponocování nad množstvím
administrativy, o které má málokdo potuchy. Je smutné, že v dnešní
uspěchané době se necení odvedená práce, ale hledají se pouze ne-
gativa bez objektivní znalosti problému. P. Švorčíková nám v ko-
lektivu moc chybí, ale přejeme jí konečně klidné dny a více času
pro své blízké. Ještě jednou děkujeme. 

Kolegyně z její školky

Tak jsme zas viděli Červený Kostelec ve svátečním kroji, roz-
tančený a rozjásaný, zkrátka folklorně festivalový. Řadí se mezi
města, která, ač nevelká, neváhají a nebojí se vzít na svá bedra ob-
rovské starosti s organizováním festivalů s mezinárodní účastí. Čer-
venokostelečtí zůstávají věrni tradici už 65 let. Vyjadřují tak nejen
sounáležitost k rodišti, ale i hrdost na to, že žijí právě zde. Dík
všem, kteří se o to zasluhují.

Irena Gillová, červenokostelecká rodačka

V červenci 2019 oslavila své 85. narozeniny
naše milá maminka paní Marie Bařtipánová.

Děkujeme za milou návštěvu paní Forma-
nové a panu Resslovi, kteří přišli s gratulací
a kytičkou. S oslavenkyní zavzpomínali na
krásné společné zážitky z turistických akcí.

Hana Hoření

Děkuji p. M. Cejnarové a p. J. Divišové za blahopřání, dárky
a milou návštěvu k mým 85. narozeninám

Zdeňka Brojarová, Olešnice

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Jest dobrá pověst jako druhý majetek.

Denně máme na očích kostel sv. Jakuba
Většího. 

První zmínka o existenci kostela je z r.
1362 /farář Heřman/. Toto konstatování sou-
visí s informací, že náchodským regionem
nově prochází značená Svatojakubská cesta. 

Z Polska, jednak z městečka KRZESZOW,
a také z poutních Vambeřic. Trasa je značena
i přes Červený Kostelec. Rozcestník - milník,
je u bočního vchodu do kostela a oznamuje,
že do SANTIAGA de COMPOSTELLA to je
3.337 km. Svatý Jakub bývá zobrazován jako
poutník s holí, kloboukem a lasturou hřebe-
natkou. Svatý Jakub je pochován ve Španěl-
sku, v Santiagu de Compostella, což je hlavní
město španělské autonomní oblasti GALICIE. 

Město má 90.000 obyvatel, z toho 30.000
tvoří studenti univerzity. Svatý Jakub se stal
patronem a ochráncem Španělska. Svatoja-
kubská poutní cesta symbolizuje misijní cestu
apoštola Jakuba Většího /měl ještě bratra
menšího a mladšího/ - takřka před 2.000 lety
z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov. Tehdy
po Kristově vzkříšení odešel Jakub hlásat
evangelium do Španělska. Když v roce 44 ze-
mřel v Jeruzalémě mučednickou smrtí, jeho
tělo bylo převezeno zpět do Španělska, kde
dříve působil jako misionář. 

Pohřben byl v nejzápadnějším cípu poloo-
strova - právě v Compostelle. Svatojakubská
cesta, jak jsem se dočetl, zažívá od roku 1990
obrovskou obrodu. Cesta je značena milníky
se žlutou mušlí hřebenatkou v modrém poli a
s počtem kilometrů, které zbývají do cíle.

Poutníci nosí mušli připevněnou na batohu.
Pro získání CERTIFIKÁTU - dekretu kate-
drály, je nutno ujít posledních 100 km pěšky,
nebo ujet 200 km na kole. Každý poutník je
předem vybaven poutnickým průkazem -
CREDENCIAL  DEL PEREGRINO – do kte-
rého každý den své pouti získává poutnická
razítka s datem, doklad toho, kam došel. Ra-
zítka je možno obdržet v poutnických ubytov-
nách - ALBERGE, na farách a hospůdkách
podél Svatojakubské cesty. Po příchodu do
cíle je v kanceláři pro poutníky právě na zá-
kladě tohoto poutnického průkazu vystaven
již zmíněný CERTIFIKÁT. Všichni poutníci
jsou pečlivě evidováni. A také dotazováni na
důvod cesty. 

V katedrále se koná každý den v poledne
poutní mše a během mše jsou poutníci jmeno-
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vitě srdečně přivítáni. Poutník - PEREGRINO
- má jasný cíl jde za něčím, co poutník, to ži-
votní příběh. 

Čerstvá informace - ve čtvrtek 12. 9. 2019
se prohlídky v Domku BN zúčastnily dvě
mladší ženy z Ostrova nad Ohří, účastnice 6.
srazu koloběžkářů na rybníce Brodský. Jejich
kolegyně právě odjela tuto cestu na koloběžce.

Podkarpatská Rus - před 100 lety, přes-
něji 10. 9. 1919, byla definitivně připojena
k Československu. Území Podkarpatské Rusi
bylo po dlouhá století součástí Uherského krá-
lovství. Během 1. světové války plánovala po-
četná rusínská emigrace, žijící v USA, připojit
svou domovinu po válce k Rusku. Tato myš-
lenka však padla s bolševickou revolucí v roce

1917. Po domluvě s T. G. Masarykem začali
emigranti uvažovat o společném státě s Čechy
a Slováky. Celé jednání zpečetily poválečné
mírové dohody. Po válce však musela česko-
slovenská armáda vytlačit z území Podkarpat-
ské Rusi, Maďary, kteří si na ni také dělali
nárok. I když Praha slíbila Podkarpatské Rusi
autonomii, vzhledem k zaostalosti této oblasti
/gramotných bylo jen 17 % dospělé populace/
se až do roku 1938 nepodařilo tohoto stavu
plně dosáhnout. 11. října 1938 se Podkarpatská
Rus dočkala první samostatné vlády. Posla-
necká sněmovna přijímá zákon o autonomii.
V čele samostatné vlády stanul Andrej Bródy.
Ten však dlouho u moci nevydržel. Zakrátko
v něm odhalili maďarského agenta, skončil ve
věznici na Pankráci. Ve funkci ho vystřídal

řeckokatolický kněz Augustin Vološin. Na-
stalo složité, velmi složité období. 

Dále jen ve zkratce: 2. 11. 1938 - vídeňská
arbitráž a jižní část Slovenska a Podkarpatská
Rus patří Maďarsku, 18. 3. 1939 - českoslo-
venské jednotky vyklízejí území, březen 1944
- německá okupace, podzim 1944 - vstup jed-
notek Rudé armády, 19. 6. 1945 - smlouva
o převodu území pod Sovětský svaz, 31. 12.
1991 - den rozpadu SSSR a Podkarpatská Rus
se stala součástí nezávislé Ukrajinské repu-
bliky.

Přátelé, bavte se historií. Z muzejního 
depozitáře a z Domku BN Otto Hepnar

Prameny: Kniha „Zápisky z pouti" - Miro-
slava Jetelíková, Časopis Historie 100+1 -
květen 2015.

Na podzim roku 1960 se obyvatelům Čer-
veného Kostelce naskytl neobvyklý pohled.
Do Smetanových sadů byla přivezena nová
socha spisovatelky Boženy Němcové a její
autor Ladislav Faltejsek dílo dokončoval
přímo na místě. Městský národní výbor
a zejména komise ustavená speciálně k to-
muto účelu připravovala slavnostní odha-
lení pomníku.

Okresní noviny Nový čas pěly na novou
sochu chválu, ale mezi místními zaznívalo
spíše zklamání. Stěžovali si také iniciátoři celé
akce – členové muzejního odboru Osvětové
besedy. Socha měla představovat mladou
Němcovou v době, kdy pobývala v Červeném
Kostelci. Zejména obličej však tento požada-
vek nesplňoval. Kronikář města sarkasticky
poznamenal, že socha připomíná spíše statnou
družstevnici. Spokojeni nebyli ani představi-
telé města, neboť datum odhalení sochy se ne-
ustále oddalovalo. Podle původní smlouvy
měla být socha hotova do 1. května 1960, poz-
ději se termín posunul na podzim 1960, pak
na 1. května 1961 a nakonec na červen téhož
roku. Ale i tento předpoklad se ukázal jako
příliš optimistický a definitivní datum bylo
stanoveno na 24. září 1961. Jenomže... Ještě
měsíc před plánovanou slavností nebyla socha
stále hotova. Národní výbor si stěžuje u Svazu
československých výtvarných umělců a při té
příležitosti se dozvídá, že sochu musí ještě dle
vyhlášky Ministerstva školství a kultury po-
soudit Ideová rada pro péči o památníky, pom-
níky a pamětní desky.

Na konci srpna tedy národní výbor požádal
o posouzení hotového díla. Pravděpodobně
doufal, že se bude jednat o pouhou formalitu,
protože přípravy na odhalení sochy byly
v plném proudu. Tiskly se plakáty, zvali hosté,
plánoval bohatý program. Součástí slavnosti
měla být výstava obrazů, divadelní i filmové
představení či koncert pěveckého sboru
Záboj. Dne 11. září 1961 přijeli tři zástupci

Ideové rady. Jejich závěr byl studenou
sprchou pro autora i pro národní výbor. Pro-
fesor Karel Lidický, sochař Oskar Kozák
a Václav Lorenc sice pochválili zvolené
místo, měřítko pomníku i použitý materiál, ale
samotnou plastiku podrobili nesmlouvavé kri-
tice. Stavba těla je nejasná, vrchní a dolní par-
tie nevyvážené, portrét nedokázal vyjádřit typ
Boženy Němcové. Pouhých pět dnů před slav-
ností se sešli zmínění pánové se zástupci
městského, okresního i krajského národního
výboru, aby projednali další postup. Přizván
byl i autor sochy Ladislav Faltejsek. Stručný
zápis nám bohužel nezanechal svědectví
o tom, co všechno při jednání proběhlo. Nic-
méně na závěr se všichni shodli, že plastika
odhalena nebude, autor sochu upraví podle
pokynů ideové rady a především zhotoví nový
model hlavy, který si nechá schválit. V říjnu
se tedy socha stěhovala zpět do ateliéru Ladi-
slava Faltejska v Kostelci nad Orlicí – na ná-
klady autora.

Myšlenka pořídit sochu Boženy Němcové
se mezi členy muzejního odboru Osvětové be-
sedy objevila někdy v polovině 50. let. V roce

1956 se podařilo uspořádat soutěž, do níž se
přihlásili František Bartoš z Hradce Králové
a Ladislav Faltejsek. V prosinci posoudila ko-
mise Svazu československých výtvarných
umělců návrhy obou sochařů. Zatímco model
vytvořený Bartošem se komisi jevil příliš pa-
tetický, který navíc neodpovídá vžité před-
stavě mladé Boženy Němcové, Faltejskův
návrh byl s upozorněním na několik nedo-
statků doporučen k realizaci. Na jaře roku
1957 byla provedena sbírka mezi občany,
která vynesla 24 000 Kčs. Předpokládalo se,
že sbírka uhradí většinu nákladů, ale koncem
roku byla uzavřena smlouva o vytvoření
sochy, která město zavazovala k zaplacení
částky ve výši 60 000 Kčs.

Ve spolupráci se sochařem Faltejskem ná-
rodní výbor vybíral místo pro umístění sochy.
Původně se předpokládalo, že pomník nahradí
údajně „nevkusnou“ mariánskou sochu na ná-
městí, ale kvůli plánovanému vybudování kři-
žovatky byl tento záměr odmítnut. Nakonec
bylo zvoleno umístění ve Smetanových sa-
dech. Bylo to šťastné rozhodnutí. Na náměstí
by vzhledem ke svému měřítku socha nevy-
nikla a z tohoto pohledu by nebyla rovnocen-
nou náhradou vysokého mariánského sloupu.
V blízkosti divadla významného dramatika J.
K. Tyla a v parku pojmenovaném podle pro-
slulého skladatele se naše přední spisovatelka
nachází v dobré společnosti.

V červnu roku 1962 navštívili Faltejskův
ateliér zástupci Ideové rady i města, aby po-
soudili nový model hlavy. Byli spokojeni
a dali sochaři souhlas k realizaci díla. V prů-
běhu září byla plastika dokončena, schválena
a převezena do Červeného Kostelce. A tak
mohl být v neděli 30. září 1962 v 10 hodin do-
poledne pomník konečně za koncertování Zá-
boje a městské dechovky slavnostně odhalen
a předán do péče pionýrské organizace.

Jan Kafka

Pomník Boženy Němcové v Červeném Kostelci

Ladislav Faltejsek pracuje na soše B.
Němcové, duben 1961 (SOkA Náchod)
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda, že
jsme zase spolu, a tentokrát pro vás mám
pozvání, hlavně pro rodiče malých a do-
konce i těch nejmenších dětí.

Moje kolegyně vás seznámí s dvěma pro-
jekty - jedním celostátním a jedním z naší kni-
hovny. Věřím, že zaujmou a odstartují uži-
tečné setkávání v příjemném prostředí oddě-
lení pro děti a mládež a multifunkčním centru
v knihovně. Těšíme se na shledanou. 

S knížkou do života
Červenokostelecká knihovna se spolu

s městem od října 2019 zapojuje do celoná-
rodního projektu Bookstart na podporu inten-
zivní slovní komunikace rodičů a jejich
nejmenších dětí. Nejnovější studie ukazují, že
pokud se s dětmi hodně mluví a čte již v prů-
běhu prvních tří let jejich života, kdy se nej-
intenzivněji rozvíjí jejich řečové centrum, děti
dříve mluví a později i dobře čtou a píší. Děti
sice v raném věku příliš nemluví, ale velmi in-
tenzivně a jakoby „mimochodem“ se učí
spoustu věcí. V rámci vítání občánků všechny
rodiny nově narozených červenokosteleckých
dětí dostanou spolu s pozvánkou do knihovny
na akci určenou právě této cílové skupině pub-
likaci S knížkou do života, kterou doplní in-

formace o fungování dětského oddělení naší
knihovny. Věříme, že tato aktivita pomůže
podpořit rozvoj verbálních schopností a ima-
ginace nejmenších dětí. Zároveň se budeme
snažit, aby rodiče přijali za své, že jedna z nej-
důležitějších věcí, které mohou udělat pro své
děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj
čas a plnou pozornost právě v oblasti hovoro-
vého a psaného jazyka.

Knihovníček
Knihovníček je nově vznikající kroužek

pro rodiče a nejmenší děti, který bude probí-
hat pod záštitou Knihovny Břetislava Kafky.
Chceme navázat na aktivity nečekaně ukon-
čeného kroužku Klokánek /Háčko/ a snad jej
i částečně nahradit, pokud o to bude zájem.

První setkání rodičů s dětmi se bude konat
9. října od 9 hodin v prostorách dětského
oddělení knihovny v Sokolské ulici. Děti

a jejich rodiče se mohou těšit na program slo-
žený z básniček, říkadel a pohybových her.
Jistě bude i čas na volnou zábavu a popoví-
dání si.

Chtěly bychom rozvíjet schopnost spolu-
práce dětí nejen s vlastními rodiči, ale i v ko-
lektivu. Záleží nám na rozvoji řečových
schopností, gest, mimiky i představivosti.

Byly bychom rády, kdyby součástí prvního
setkání byla i debata o tom, co si rodiče myslí
o setkávání v prostorách knihovny a jak by si
je představovali, ať už se jedná o čas setkávání
i o jeho samotnou náplň.

Vstup do knihovny je bezbariérový, nemu-
síte se tedy bát dorazit s kočárky, na vaše děti
jsme připraveny. Případné dotazy na mailu
deti@knihovnack.cz

Těšíme se na vás.
Hana Nováková a Kristina Ungrová

Zveme vás do knihovny
Výstava ve vstupním prostoru knihovny

nazvaná Soutisky barev je tvořena vícebarev-
nými linoryty s tematikou přírody, tisky
z hloubky a malbami temperou. Dále zde uvi-
díte zátiší s tematikou svátků jara, expresívní
portréty a parafráze obrazů s doprovodnými
texty. Expozici vytvořili žáci červenokoste-
lecké ZUŠ pod vedením učitelek Radky Giu-
liano Šimkové a Pavly Kejzlarové.

Výstava v multifunkčním centru
Knihovna Břetislava Kafky ve 3. poschodí

uvádí autorské fotografie Ally Svejkovské
a manželů Jarmily a Vlastislava Balcaro-
vých jako další ze série výstav regionálních
autorů. Výstava je přístupná ve výpůjčních
hodinách knihovny a v době pořádání pro-
gramů v multifunkčním centru.

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

v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12 do
17 hodin. 

Klubáč v říjnu 2019
1. října - Klubáč s knihou: Den, kdy vos-

kovky řekly dost (Drew Daywalt)
Napadlo vás někdy, jak se mohou cítit vaše

pastelky ve vašem penále? Zkuste zpytovat
svědomí: Staráte se o ně hezky, ořezáváte je?
Máte oblíbenou jen jedinou barvičku? Obráz-
ková knížka, kterou svými voskovkami ilu-

stroval Oliver Jeffers, nás pobaví i pobídne
k vlastní práci s barvami. 

8. října - Klubáč s knihou: Pohádkoví po-
hádkáři (Alena Peisertová) Když se řekne
„pohádkáři“, kdo se vám vybaví? Jaké po-
hádky myslíte, že zná v současnosti většina
českých dětí? Zkusíme o tom společně zapře-
mýšlet a pomocí všech lidských smyslů uhád-
nout jednu z těch nejznámějších... a pak si ji
třeba i zahrát.

22. října - Klubáč s knihou: Fimfárum
(Jan Werich) Werichova sbírka pohádek - ne-
pohádek je poměrně známá. Současné děti ji
možná znají spíše než z knížky zprostředko-
vaně z animovaných filmů Aurela Klimta.
Málokdo však zná závěrečnou úspornou po-
hádku, která je tvořená pomocí jednoslabič-
ných slov a může tak dobře posloužit jako
chvála češtiny. Proto si ji společně přečteme.
Jmenuje se Chlap, děd, vnuk, pes a hrob.

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

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

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

- pravidelná vědomostní klání pro všechny,
kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou formou
poučit. Hráči se v říjnu sejdou ve čtvrtek 10.
a 24. října 2019. 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 – pro-

bíhá již 12. ročník. Klub je otevřený všem,
kdo se chtějí zábavným způsobem něco dově-
dět! (Upozorňujeme členy klubu i veřejnost,
že na některých nákladnějších programech
bude vybíráno přiměřené vstupné.)

7. října – Povídání v Pohodě 
14. října – Rodina Schaumburg – Lippe,

2. díl – beseda s panem Milanem Zálišem
21. října -  Setkání v kruhu, které bude tak

trochu o vás. Srdečně zve Michaela Vachová.
28. října – Státní svátek, Pohoda se ne-

koná.

Nenechte si ujít ani další programy 
v Knihovně Břetislava Kafky:

Kreslení mandal na hedvábí
Designérka, výtvarnice, návrhářka, ma-

minka, žena Kristýna Blažková z Českého
Krumlova přijede jako host Setkávání s Kat-
kou Jirouškovou. Představí svoji tvorbu
a vysvětlí techniku práce. Možnost výroby
vlastního výrobku, materiál 400 Kč. Vstup
dobrovolný. Multifunkční centrum ve 3. po-
schodí - pátek 11. října od 14,00 hodin –
zájem hlaste na mail: katkamasaze@atlas.cz 

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

hudby nenahradí žádná slova.“
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Relaxace metodou celostní muzikote-
rapie Dr. L. Holzera hraje a zpívá Marie
Radvanová. Multifunkční centrum v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec 

Pátek 11. října 2019, od 18 do 20.00
hodin - vstupné 200,- Kč. Na relaxaci je nutno
se přihlásit: tel. 737 536 555

Relaxace za zvuku tibetských mís s paní
Irenou Podlipnou
Čtvrtek 24. října od 18-19 hod. - 100 Kč.
Tel. 720 244 041, irenapodlipna@seznam.cz

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akre-
ditovanou cvičitelkou jógy II. třídy v multi-
funkčním centru Knihovny Břetislava Kafky
probíhají opět každé úterý od 17.00 hod. pro
začátečníky a od 18.30 hod. pro pokročilé.
Jednotlivé lekce pouze po domluvě.  Bližší in-
formace a rezervace míst na tel. 605 988 539,

mail: ilonakrun@post.cz , web: www.pohla-
zeninavysluni.cz .

Půjčování knih v pečovatelském domě
U Jakuba – v úterý 1. října od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky: „Dokáže-li člověk správně rozlišit
mravní zlo od skutečného dobra, stává se
pánem svého rozhodování. Jen v takovém pří-
padě bude jeho cesta směrována ke štěstí
a spokojenosti v souladu s přirozeným mrav-
ním zákonem.“ 

Kultura rozumu a vůle, str. 181 

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 čtenáře. K dispozici
je i půjčování časopisů.

• Pobočka v Bohdašíně je opět plně k dis-
pozici svým čtenářům. Najdou zde kromě no-
vých knih i příjemný interiér.   

• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny
rovněž v obecních knihovnách v Zábrodí,
Horní Radechové, Slatině nad Úpou, Žernově,
Červené Hoře a Horních Rybnících. I tam se
na vás naše knihovnice a knihovníci těší. Více
informací na www.knihovnack.cz.

Příjemný říjen vám z Knihovny 
Břetislava Kafky Červený Kostelec 

přeje Marcela Fraňková 

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Až do 13. října můžete navštívit naši vý-
stavu s názvem “Jak to tenkrát bylo”,
která připomíná okamžiky vzniku ti-
skařské tradice v našem městě. 

Tato úžasná historie je spojena se vzni-
kem tiskárny Josefa Doležala, jehož vý-
znamné výročí si právě letos připomínáme.
Tiskárna Doležal následně ovlivnila jak
průmyslový, tak i kulturně-společenský
život v našem městě a jsme přesvědčeni, že
právě 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 jsou samozřejmě i komento-
vané prohlídky s autorem výstavy panem
Josefem Pinkavou, jakož i zajímavá publi-
kace věnující se danému tématu tiskařské
tradice tiskáren v Červeném Kostelci
a Novém Městě nad Metují. Výstava byla
zahájena ve výstavní síni v Červeném Kos-
telci vernisáží 13. 9. a potrvá až do 13. 10.
2019 (denně, kromě pondělí, vždy 9-12
hod. a 13-17 hod.). 

V září jsme znovu zahájili cyklus besed
věnovaných regionální historii. I v říjnu bu-
deme pokračovat zajímavou besedou, a to
konkrétně ve čtvrtek 31. 10. 2019. Výstava
naváže na dubnovou besedu, která se set-
kala s obrovským zájmem, a tak tentokrát
budeme pokračovat v besedě s názvem
“Kdyby červenokostelecké domy mohly
mluvit II.” Zaměření bude na budovy ho-
telů, hospod, hostinců a restaurací, takže se
určitě máte na co těšit. Těšíme se na setkání
s vámi. Beseda se koná jako obvykle v Kni-

hovně Břetislava Kafky v Červeném Kos-
telci, a to ve čtvrtek 31. 10. od 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Znáte betlémy Josefa Vondry 
z Červeného Kostelce? Pomůžete nám?
Josef Vondra se narodil 21. 3. 1909 v Jab-
lonném nad Orlicí a v letošním roce si tak
připomínáme jeho významné výročí. Vyučil
se holičem. V domovském listu obce Vý-
prachtice je v roce 1917 uveden jako holič-
ský pomocník v Jablonném. Jeho manželka
Marie, rozená Kuchařová, dámská kadeř-
nice, pocházela z Červeného Kostelce, kam
se přestěhoval i pan Vondra. V Červeném
Kostelci si zakoupili rohový dům č. p. 206
v dnešní Sokolské ulici, který manželé pře-
stavěli. Zde Josef Vondra pracoval jako

holič a při volných chvílích ve vedlejší
místnosti vyráběl svoje jedinečné betlémy.

V závěru roku, v prosinci, si chceme vá-
noční výstavou připomenout tuto zajíma-
vou červenokosteleckou osobnost a stejně
tak i nezapomenutelé betlémy z tvorby to-
hoto červenokosteleckého řezbáře.

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 Josefem
Vondrou, případně víte o někom dalším,
uvítáme i tuto nabídku. Vaše nabídky vo-
lejte prosím na 724 088 587 nebo nám je
sdělte přímo v IC Červený Kostelec či na
některé z našich akcí. Předem děkujeme.

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

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

kroví Knihovny Břetislava Kafky v Sokol-
ské ulici, máme otevřen pro veřejnost
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

Pozvánka na výstavu a besedu k historii

Josef Vondra
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Vlastimil Klepáček

Kdyby červenokostelecké domy mohly mluvit (II.)
Beseda se koná 31. 10. 2019 (čtvrtek), v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici
v Červeném Kostelci. Multifunkční cent-
rum (podkroví s výtahem), od 17:00 hod.

V Červeném Kostelci stojí několik desí-
tek budov, které mají svou zajímavou his-
torii a neopakovatelnou atmosféru. Během
pokračování úspěšné besedy se tentokrát
zaměříme na domy, které byly velmi vyhle-
dávané. Budeme totiž besedovat o hostin-
cích a hotelech. Tyto budovy mají nesčetně
příběhů, a kdyby mohly mluvit, vydalo by

to na stovky, ne-li tisíce hodin vyprávění.
Pokud vás zajímá historie právě těchto čer-

venokosteleckých domů, určitě 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

Klub turistů Červený Kostelec

Měsíc září byl pro náš klub turistů hlavně ve znamení dvou
tradičních akcí.

Tou první byl již šestý ročník obnovené pouti Zabkowice – Pot-
worow – Bardo (Warta). V sobotu 7. září vyjelo v 7 hodin 45 účast-
níků do Zabkowic. Díky neustávajícímu dešti jsme se rozdělili na
dvě skupiny. Jedna i přes nepřízeň počasí vyrazila pěšky a druhá
nejdříve navštívila muzeum Frankenštejna, Zabkowický hrad a pak
vyjela autobusem do Potworowa, kde se obě skupiny setkaly.
V Potworowě je pro účastníky poutě vždy připraveno kvalitní po-
hoštění na načerpání sil na další část cesty. Z Potworowa na Wartu
pak již až na malé vyjimky vyrazili všichni pěšky. V bazilice
v Bardě jsme se společně zúčastnili mše, po které byl pro účastníky

připraven koncert chorálového sboru z Wroclawi. I přes nepřízeň
počasí jsme se večer všichni vraceli spokojeni z pěkně prožitého
dne.

Druhou pravidelnou akcí je setkání turistů 28. září na Jiráskově
chatě na Dobrošově. Každý rok si tak turisté připomínají den, kdy
byla turistická chata na Dobrošově – dílo architekta Dušana Jurkoviče
– dostavěna a slavnostně otevřena na sv. Václava 28. září roku 1923.

Prohlídka Národního divadla od sklepa až po střechu a pro-
cházka předvánoční Prahou – to je program našeho výletu do Prahy,
který pořádáme v sobotu 7. prosince. Omezený počet účastníků!!!
Zájemci, hlaste se na telefonu 605 166 337.

Otto Ressl

Foto: Libor Černohorský

Vážení knihomolové a srandomilci
Musím vám s radostí oznámit, že jsem
právě v potu tváře překonal zahanbující
titul „spisovatel jedné knihy“, a to tím
způsobem, že jsem napsal knihu druhou,
nazvanou LÁSKOBRANÍ. 

Do této nové knížky jsem pro vás ukryl
11 povídek o lidech, o životě a hlavně o lás-
ce. Ale pozor, na idylu červené knihovny za-
pomeňte. Je to o láskách na druhý až třetí
pokus, o láskách zakázaných a životu nebez-
pečných, o láskách podlitých vínem či voní-
cích slivovicí, o láskách mezi hlavičkami
hříbků nebo s mručením medvěda v zádech.

V první části nazvané POZDNÍ SBĚR
najdete šest povídek z moravských vinic
a sklípků a v druhé části pojmenované ČA-
LAMÁDA, je všehochuť povídek, jak mi je

život přinesl na papír, ať z vlastních zážitků
či z doslechu. To vlastně všechny povídky
spojuje, že ač jsou neuvěřitelné, mají větši-
nou reálný základ. Jen jsem je tak trochu
přismažil, podusil a okořenil. Povídky jsem
se snažil psát formou lidového humoru,
protože žádné jiné formy ani nejsem scho-
pen. Jsou napsány hlavně proto, aby vás po-
bavily a rozesmály, ale ta trocha poučení
a životních moudrostí se tam určitě také
najde. Jen dvě povídky jsou vážné až horo-
rové, to abychom si uvědomili, že život se
s námi někdy nemazlí.

Doufám, že se vám LÁSKOBRANÍ
bude líbit a budu velmi rád, když mi při se-
tkání třeba před Penny marketem řeknete
svůj názor, ať už je jakýkoliv.

Knížku LÁSKOBRANÍ bude možno za-

koupit buď přímo u mne, nebo v městském
Infocentru v Červeném Kostelci anebo
třeba při křtu knihy 19. 10. 2019 v kině v Č.
Kostelci, který bude doprovázen divadel-
ním představením moravských pohádek pro
dospělé s názvem O Frankovce a Anděl,
čert a Kača.

Děkuji také velice městu Červený Kos-
telec, Jirkovi Šenkovi a Honzovi Dynterovi
za finanční pomoc při vydání knížky.

Důležité upozornění! Kniha má velmi
blahodárný vliv na centrální nervový sy-
stém a zdvihá hladinu dobré nálady o 300%
i u největšího pesimisty. Jen u slabších je-
dinců může vyvolat závislost a ti ji pak
mohou číst tak dlouho kolem dokola, až se
uchechtají k smrti.

Váš spisovatel  Vlastimil Klepáček
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Pečovatelský dům U Jakuba

Nuda v pečovatelském domě U Jakuba nebývá
Vždy na konci srpna navštíví náš pečo-
vatelský dům U Jakuba některý ze sou-
borů folklorního festivalu. Tento rok nás
potěšil soubor z Japonska, který spous-
tou barevných krojů rozzářil naši spole-
čenskou místnost.

Jejich originální tanec, milé popovídání
i stisk ruky od všech účinkujících rozzářily
oči našich seniorů. Jejich vřelé vystoupení
bylo opravdu příjemným zážitkem.

Slunečné počasí vylákalo naše seniory
do přírody, aby načerpali nejen sluníčko, ale
prožili i neopakovatelné chvíle. Na přání se-
niorů jsme zajeli do Kuksu, kde jsme se po-
kochali rozkvetlou zahradou. Areál Kuksu
prošel v minulých letech největší rekon-
strukcí ve svých dějinách a v roce 2015 byl
otevřen v novém kabátě. Bylinková zahrada
se rozprostírá za budovou hospitalu už od
dob jeho vzniku na počátku 18. století.
Vždy se zde pěstovaly léčivky pro potřeby
zdejší lékárny. V současné době je dvanáct
ze šestnácti čtverců osázeno mnoha druhy
rozličných bylin a léčivek, což čítá dohro-

mady 144 záhonů. Lepšímu vzhledu za-
hrady napomohla i rekonstrukce sušárny
a demolice zastaralého nevzhledného skle-
níku. Další zastávkou byla Žireč u Dvora
Králové nad Labem a to Domov svatého Jo-
sefa, kde se zatajeným dechem sledujeme
velké proměny tohoto zařízení, jak nové ná-
městí, či budovy nebo rozsáhlý park s by-
linkovou zahradou.

Na konci srpna jsme přijali pozvání man-
želů Vernerových z Machova, kteří žijí
uprostřed lesů na samotě. Postavili si zde

malou dřevěnku, ve které žijí skromně, ale
jsou šťastni. Pán se nám pochlubil úlovky
z lesa a paní nám ukázala betlémy z hlíny,
které po večerech vyrábí. Naši senioři se tak
alespoň na chvilku přenesli do doby jejich
mládí.

Začátkem září jsme zavítali do Zlíče do
kapličky z roku 1714 v lese, kde je scho-
vaná a málo kdosi jí všimne. Byla posta-
vena jako poděkování za ukončení moru,
který sužoval roku 1713 obec. Dále byla
kaple zvětšena a vysvěcena byla při slav-
nosti Narození Panny Marie českoskalic-
kým rodákem P. Dittrichem. V roce 1997
byla navržena za kulturní památku. Jednou
za rok vždy začátkem září se zde koná
poutní mše svatá, které jsme se zúčastnili.

18. září se uskutečnil Den otevřených
dveří v pečovatelském domě U Jakuba,
a protože tato akce proběhla po uzávěrce to-
hoto čísla zpravodaje, budeme vás o této
akci podrobně informovat až v příštím lis-
topadovém zpravodaji.

Bc. Lenka Vlčková

Hadářek reprezentoval Č. Kostelec na dožínkách v Praze
Srpen je pro náš folklorní soubor vyvrcho-
lením celoročního úsilí. Jako každý rok če-
kalo Hadářek náročné týdenní soustředění,
kde se usilovně nacvičovalo na domácí folk-
lorní festival. 

Generálkou na vystoupení v Č. Kostelci byl
zájezd do skanzenu v Pstrążnem u Kudowy
v Polsku, kde se konaly tradiční dožínky. Na
tuto akci s názvem Cepowisko (odvozené právě
od práce s cepem) jsme zavítali společně se sou-
borem KUD Kostolac ze Srbska. Během slu-
nečného dne se děti zúčastnily slavnostního
průvodu, zapojily se do kosení symbolického
obilného pole a vázání snopů a před vystoupe-
ním si zasoutěžily v mlácení cepem. Akce se
maximálně vydařila a všichni si odnesli spoustu
zážitků. 

Celoroční práce přinesla ovoce ve vydaře-
ném festivalovém programu. Již v odpoledne
se Hadářek ukázal se vší parádou, následovalo
vystoupení v Dětském okénku i s těmi nejmen-
šími tanečníky a vyvrcholením bylo samotné
zahájení galaprogramu, kdy se Hadářek objevil
tradičně hned po praporečnících z italského
Minturna. Velké překvapení se však konalo
v sobotu pozdě večer – Hadářek překvapivě
obsadil mezi všemi zahraničními a místy i exo-
tickými soubory výborné 3. místo v soutěži
o nejoblíbenější soubor festivalu. Všem hlasu-

jícím děkujeme, pro děti to byla asi ta největší
odměna za celoroční dřinu. Nedělní program
byl ve znamení barevného průvodu a našeho
posledního festivalového vystoupení, kde se
opět ukázaly všechny děti.

Po festivalu jsme museli rychle nacvičit
nové pásmo, protože nás čekal zájezd do
Prahy na celostátní dožínky na Letenské pláni.
Hadářek zde reprezentuje naše město v rámci
vystoupení folklorních souborů, které sem při-
jíždí téměř ze všech částí České republiky.
Dožínky na Letné vznikly před 3 lety na
popud Ministerstva zemědělství, které je již
od počátku organizuje, na podporu zeměděl-
ských tradic v ČR. Náš folklorní soubor se zde
zatím ukázal při všech ročnících. Letošní do-
žínky se uskutečnily v sobotu 7. 9. 2019
a předpověď počasí nebyla příliš optimistická.
Naštěstí se počasí trochu umoudřilo a během
našeho působení v Praze nepršelo. Vystoupení
mělo trvat zhruba 45 minut, my jsme samo-
zřejmě jako obvykle přetahovali a vystoupení
si maximálně užili. Na závěr si téměř všechny
děti připravily svoji palačinku a my jsme vy-
razili k domovu.

Během podzimu nás čeká plánování akcí
na příští rok a my doufáme, že se nám podaří
dostat se se staršími dětmi i na nějaký zahra-
niční festival. Více aktuálních informací na-

jdete na naší internetové stránce www.hada-
rek.cz a samozřejmě i na FB pod názvem Folk-
lorní soubor Hadářek. Všechny zájemce
o folklor a lidovou hudbu z řad dětí od 3 let
zveme každé úterý do sálu Grafoklubu, kde
zkoušíme od 15:45. Samozřejmě uvítáme
i starší děti – v současné době zhruba do 13 let.
Zkoušky v Grafoklubu končí v 18:30, přijďte
se domluvit kdykoliv během této doby nebo
kontaktujte p. Janušovou na tel. 603 461 639.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům za podporu Hadářku – jmenovitě
fimám Saar Gummi Czech s.r.o., Boltjes In-
ternational s.r.o a Falta s.r.o. Hadářek obdržel
v září tohoto roku také příspěvek 10 000 Kč
od Nadačního fondu TESCO na propagaci
souboru v rámci programu Vy rozhodujete,
my pomáháme. Poděkování patří tedy i Tescu
a všem hlasujícím v tomto programu.

Jiří Hloušek

Hadářek
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Brodský

Dětské rybářské závody
1. září se na Broďáku uskutečnil Brodíkův pohár, další roč-

ník oblíbených dětských rybářských závodů.
Za tři hodiny 30 zúčastněných dětí nachytalo 353 kusů ryb!!!

Největším úlovkem byl kapr 74 cm. Závody byly hodnoceny ve
dvou kategoriích. Mladší závodníci do 10 let a starší od 11 do 15
let. Nejmladší závodnicí byla šestiletá Adélka Ditrichová. Na
všechny zúčastněné čekala díky sponzorům spousta cen a krásné
dřevěné vypalované medaile. Na prvních 3 místech v kategorii
mladších se umístili: Ondřej Světlík, Marek Pirkl a Sandra Suchá.
V kategorii starších všechny porazila Kája Pirklová s 56 nachyta-
nými rybami, na dalších dvou místech se umístili Adam Smrco
a Michal Novák. Všem blahopřejeme a děkujeme sponzorům, fir-
mám BEJS FISH a TRAPER. 

Za revír Brodský Milan Hrstka

Plastikoví modeláři byli opět úspěšní
Na závěr loňského školního roku se uskutečnila v Broumově Oto-
vicích již tradiční mezinárodní soutěž plastikových modelářů. Letos
již 21. ročník Memoriálu Zdeňka Bořka a Kit show Broumov. 

Všichni soutěžící a návštěvníci, kteří tuto veřejnosti přístupnou
soutěž navštívili, viděli 250 opravdu nádherných modelů lodí, leta-
del, dopravních prostředků, bojové techniky, figurek, diorám a spou-
stu dalších modelů. Každý inspirovaný zájemce si mohl ihned u pro-
dejců stavebnic, kteří zde byli též přítomni, nakoupit modely a mo-
delářské potřeby a sami doma vyzkoušet svoji dovednost.

Soutěžící "Kostelečáci", většinou žáci naší ZŠ, členové mode-
lářsko-technického kroužku, který pracuje na zdejší střední škole,
se v žákovských kategoriích umístili na skvělých místech.

V modelech letadel získal 2. místo Matěj JIRKA (7.C). V kate-
gorii vozidel se umístil na 2. místě Martin KOLLÁR (9.A) a cenu
za nejlepší model českého - československého letectva získal ben-
jamínek klubu Pavel PROUZA (3.). V dioramatech nezklamal 3.
místem Jirka Kábrt (6), pozn.- třídy žáků v loňském šk. roce.

Myslím, že to byly nejlepší výsledky v historii tohoto kroužku
a vysoko položená laťka do budoucna.

Modelářsko-technický kroužek pracuje na kostelecké střední
škole i v letošním školním roce vždy v pondělí od 15.30 hod. Zá-
jemci se mohou hlásit u svých třídních učitelů nebo na sekretariátu
SŠ tel. 491 461 823, email: hejnova@ssck.cz.                                                                                

Tomáš Krause                                                                   

Martin Kollár Pavel Prouza

Sbor dobrovolných hasičů Lhota za Červeným Kostelcem po-
řádá celý měsíc říjen vždy v pátek od 17 hod. netradiční nábor
do kroužku mladých hasičů v hasičské zbrojnici ve Lhotě.

Pokud je vaše dítě pohybově nadané,  nebojí se vody a je ve vě-
ku 7 až 12 let, má všechny předpoklady zapojit se do našeho spor-
tovního kroužku, kde se setká nejen s hasičskou technikou, ale
získá také znalosti v topografii, střelbě a jiné.

Naši dospělí i mladí hasiči jsou známí na soutěžích pořádaných
v rámci okresu i kraje. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. č.
602 974 926

Těšíme se na vás, vaši vedoucí

Včelí vosk je přirozeným produktem včel. Vylučují ho dělnice
včely medonosné zpravidla mezi 12. - 18. dnem svého života,
pokud mají k dispozici dostatek potravy. Vylučování vosku je zpra-
vidla spojeno se stavbou včelího díla v úle.

POZVÁNKA - na říjnovou vzdělávací besedu, která bude v ne-
děli 6. října 2019 od 9.00 hod. v restauraci Divadlo. Přednáší Ing.
Jaroslav Vít na téma Zhodnocení včelařského roku. Zveme všechny
včelaře z okolí a všechny milovníky zdravé přírody.         

Za výbor včelařů   Otto Hepnar

Vážení přátelé, pro příští období jsme pro vás připravili násle-
dující akce:

1. Zájezd na výstavu v Častolovicích
Odjezd v pátek 4. října v 7.30 hod. z autobusového nádraží.

2. Zahrádkářskou besedu s promítáním
Ve čtvrtek 17. října ve 14 hodin v městské knihovně.

3. Připravujeme ukázky výroby a floristického zdobení
Ve čtvrtek 14. listopadu ve 14. hodin “U Jakuba”.

Zapište si termíny do kalendáře. Na vaši účast se těší výbor za-
hrádkářské organizace. 

Jiří Linhart

Zahrádkáři Č. Kostelec

Včelaři
SDH Lhota 

Karate
Nábor nových členů do oddílu karate

Nábor se koná každé úterý ve školní tělocvičně ZŠ Lhota vždy
od 16 do 17.30 hod. Vhodné pro začátečníky, pokročilé, děti i do-
spělé. Cvičení zahrnuje lekce shotokan karate a lekce sebeobrany.

Informace na tel. 606 183 702 nebo 724 927 134
Těší se na vás Renata a Honza

Modeláři Č. Kostelec
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Poslední srpnovou sobotu 31. 8. 2019 sla-
vili hasiči ze Stolína 130 let od založení
sboru.  Za doprovodu červenokostelecké
dechovky  předal František Kraus z VV
OSH Náchod hasičům ze Stolína Čestné
uznání za dlouhotrvající práci v požární
ochraně, a to za přítomnosti starosty města
p. Petráka a místostarosty p. Regnera.

Pro diváky byl připraven bohatý dopro-
vodný program tak, aby zaujal opravdu kaž-
dého. Velká část byla věnována historii,
k vidění byly kroniky a fotografie zachycu-
jící celých 130 let, včetně informací o jed-
notlivých důležitých jménech sboru.
Prvním velitelem a starostou se stal 16. 10.
1889 Norbert Fajge. V těchto funkcích byl
až do roku 1940, tedy 51 let. Do roku 1952
se na velitelských místech vystřídalo velké
množství hasičů, až v roce 1953 se stal ve-
litelem Vl. Ježek, který stál ve vedení dal-
ších 22 let. Současným starostou sboru je
Josef Vondra st. a velitelem Aleš Pelc.

Během oslav si na své si přišly hlavně
děti. Pro ně byl připraven skákací hrad, tvo-
řivé dílničky, pestrý výběr soutěží i zábava
s vodou a hašením. Jasným vítězem se však
stalo dovádění v pěně. 

Oslavy byly z největší části věnovány
právě hasičům a jejich práci. Cílem bylo
ukázat práci hasičů v reálné podobě a předat
informace, který může každý snadno apli-
kovat v běžném životě. K vidění byly dy-
namické ukázky, jak správně hasit požár
v domácnosti, jak se zachovat, pokud při
vaření začne hořet olej a jak ho určitě nikdy
nehasit. Ukázali, jaké jsou druhy hasících
přístrojů a co se jimi hasí. Připomenuli jsme
si a oživili tradiční a známou Stolínskou za-

táčku, tedy jak už z názvu vyplývá, závod
v požárním útoku do zatáčky. 

Velmi efektivní bylo hašení cvičného
ohně v kádi práškovým hasicím přístrojem.
Tváří v tvář ohni se mohli postavit i samotní
diváci a k našemu milému překvapení byl
největší zájem z řad těch nejmenších.  Třeš-
ničkou na dortu pak byla ukázka opravdo-
vého zásahu na hořícím domečku. Diváci
mohli sledovat, jak probíhá prvotní ohlášení
požáru a vyhlášení poplachu jednotce. Jak
muži doma zanechávají své rozdělané
práce, sbíhají se do zbrojnice, kde se co nej-
rychleji převlékají a vyjíždějí na pomoc. Co
vše se je třeba po příjezdu na místo udělat,
jak se musí během okamžiku rozhodnout
o ideálním způsobu likvidace požáru a ob-

jekt uhasit.
Posledním bodem programu byl závod

TFA, tedy dráha, která má za úkol prověřit
fyzickou odolnost hasiče. Dobrovolníci
z řad mužů i žen se v těžkém hasičském vy-
bavení, včetně dýchacího přístroje na zá-
dech, úspěšně poprali s nelehkou
překážkovou dráhou a úkoly, které si pro ně
naši hasiči připravili. 

Celý den se nesl v pohodové hasičské
atmosféře a my jsme moc rádi, kolik pří-
znivců se zde ve Stolíně sešlo. Rádi by-
chom poděkovali všem sponzorům,
partnerům, i vystupujícím, bez jejichž pod-
pory by se akce nemohla uskutečnit. 

SDH Stolín

Posledními adventními zájezdy se rozloučíme s rokem 2019
Čtvrtek 12. 12. Advent v Praze (Výstaviště Letňany, Národní

muzeum a trhy v centru).
Neděle 16. 12. Advent v Olomouci (Vánoční Flora, prohlídka

města a trhy v centru).
Úhrada zájezdu:  úterý 1. 10. 2019 v Klubu U Jakuba od 9 hod.

v případě volných míst u p. Koliskové, mob. 732 793 130

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

Háčko

Oblastní charita Červený Kostelec

SDH Stolín

Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi do našeho ma-
teřského centra v Háčku. 
Provozní doba: po a čt 8.30-17.30 hod., út, st a pá 8.30-14.30 hod.

Dále se můžete přihlásit se na kroužek keramiky pro děti i do-
spělé. 

Kroužek povede nadále paní Zdena Tošovská, tel. 608 321 833.
Předpokládané dny kroužků: 

Pondělí od 15.00 – 16.00 děti a 16.30 – 18.00 dospělí
Čtvrtek od 15.00 – 15.45 a 15.45 – 16.30 děti, 16.30 – 18 dospělí. 
Přihlásit se je možné na recepci Háčka.   
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ZŠ V. Hejny

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

Při plánování letošní dovolené se v hla-
vách sedmnácti přátel zrodil nápad, že by
bylo dobré vymyslet i něco netradičního.

Tak se i stalo. S předstihem došlo na mě-
ření všech členů výpravy a pro každého
bylo vyrobeno dle jeho výšky tričko s jed-

ním písmenkem. 
Při příjezdu do chorvatského Živogošče

nezůstal nikdo bez povšimnutí. Výsledek
ale přišel, až když se všichni seřadili podle
přidělených písmenek. To už nikdo nepo-
chyboval, odkud tato parta přijela. 

Výsledek překonal všechna očekávání
a díky pochodujícím písmenkám se zvidi-
telnila nejen parta přátel, ale už i v Chorvat-
sku vědí, že existuje a kde leží Červený
Kostelec.

Josef Ladnar, vedoucí zájezdu

O existenci Červeného Kostelce už vědí i na pobřeží Chorvatska

Už nám to opět všem začalo! Odstartoval
nový školní rok a já doufám, že většina
dětí se do školy těšila. Nejvíce asi ti nej-
menší, kteří poprvé zasedli do lavic.

Přejeme jim, aby sem chodili rádi, po-
znali spoustu nových kamarádů a naučili se
mnoho věcí dosud jim neznámým. Přestože
tento článek píši v první půlce září, ode-
hrálo se již na našem stupni několik akcí.
Učitelky třetích tříd připravily pro své děti
hned čtvrtý den společné odpoledne spojené
s hrami na „Sokoláku“, opékáním vuřtů
a následným spaním ve škole. Všem ma-
minkám ještě jednou děkujeme za napečené
buchty, které děti s velkou chutí k snídani

a svačinám snědly. Paní učitelka M.
Vlčková vyrazila se svou pátou třídou na
školu v přírodě do Krkonoš, kde mimo jiné
vystoupili na naši nejvyšší horu a také ab-
solvovali zajímavé besedy s KRNAPem
a horskou službou. A jako již tradičně část
čtvrtých tříd se vydala zlepšovat znalosti
a dovednosti z dopravy na dopravní hřiště
do nedalekého Náchoda. 

V neposlední řadě bychom chtěli srdečně
poděkovat firmě Albi z našeho města za
krásné dárky pro žáky prvních tříd, kterým
udělala velkou radost. Krásné podzimní dny
přeji za celý kolektiv prvního stupně. 

Jana Stodůlková

Přinášíme zprávičky ze lhotecké školičky! Školáci každé ráno
spěchají do školy po krásném novém chodníku a s vervou se
opět vrhají za poznáním…  

V letošním školním roce  jsme  přivítali   14  prvňáčků,  kteří  se
už  seznamují  s novými kamarády i s prvními písmenky…  O pře-
stávkách dětským smíchem ožívá zahrada za školou a díky novému
oplocení  míč  už neutíká,  kam  nemá.  Po vyučování nás vítá škol-

ní jídelna, jejíž vstup také dostal nový kabátek. Za všechna tato vy-
lepšení  MOC DĚKUJEME  našemu  zřizovateli! Nezbývá než
všem  popřát dostatek sil, elánu i radosti v novém školním roce.                                  

Renata Jakubíková

ZŠ Lhota
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ZŠ Horní Kostelec
V pondělí 2. září jsme v naší škole přivítali 19 prvňáčků - 12
chlapců a 7 děvčat. 

Přišli v doprovodu rodičů. Cestu ke své třídě našli podle lvích
stop. Ve třídě na natěšené děti čekala paní učitelka Lenka Sedláč-
ková a lví kamarád. Někteří žáčci už znali paní učitelku z jarních
setkání v přípravné školičce. Každý dostal přidělenou svou značku
a našel si své místo v lavici.

Děti dostaly spoustu dárečků i školních pomůcek. Do školy je
i rodiče přivítala také zástupkyně města, pan ředitel a zástupkyně
školy. Popřáli dětem i jejich rodičům hodně úspěchů, trpělivosti
a spokojenosti.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

ZŠ a MŠ Olešnice

I v naší malé škole začal nový školní rok. V pondělí 2. září jsme
slavnostně přivítali prvňáčky i ostatní žáky ve školních lavicích. 

Čekalo je několik novinek.
V základní škole mají žáci nově možnost půjčovat si pěkné

knížky v malé knihovničce. Ve školní šatně jsou nové skříňky a vě-
šáčky. Od října začnou pravidelně pracovat školní kroužky: Hra na
zobcovou flétnu, Šikovné ruce, Turistický kroužek a poprvé také
Čtenářský klub.

Opět se zapojíme do projektu sportovních kroužků – Děti na
startu.

V. Ságnerová

Začátek školního roku v naší školce. Prázdniny jsme si v naší
školce užili jak se patří, sluníčko, kamarádi z ostatních tříd a co
nejvíc letních radovánek na zahradě. 

Ale už v pondělí 2. září bylo u nás ve školce pěkně rušno. Bylo
načase přivítat zpět všechny, kteří už to u nás znají, ale také ty, kteří
k nám do školky přišli poprvé.  Nový školní rok se v naší školce
totiž ponese ve znamení drobných, ale významných změn. V první
řadě jsme mezi sebe přijali novou paní ředitelku Mgr. Pavlu Kubi-
šovou a přejeme jí mnoho úspěchů v novém začátku a stejně tak
vítáme také dvě nové paní učitelky do třídy Stromeček a Medvídek.
Naše školka je opět kompletní a těšíme se na nové společné zážitky.
Prvním z takových zážitků bylo loutkové divadlo, které za námi
přijelo s pohádkou Strach má velké oči  a také fotbalový nábor, kte-
rého jsme se s předškoláky mohli zúčastnit na místním fotbalovém
hřišti. Trenéři si pro nás připravili bohatý program a pro šikovné
malé fotbalisty také věcnou odměnu.                    

Karolína Kulová

Střední průmyslová škola

MŠ Větrník

ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY
Střední škola  Červený Kostelec má od 1.
září 2019 nový název: Střední průmys-
lová škola Otty Wichterleho, příspěv-
ková organizace.

Škola vznikla 1. 7. 2018 splynutím tří
škol. Výuka v Červeném Kostelci je zamě-
řena na textilní tvorbu a nabízí tyto obory:

V maturitním studiu – Modelářství
a návrhářství oděvů, Oděvnictví, 

Textilnictví, Podnikání – nástavbové
denní a dálkové studium.

Dále nabízíme učební obory – Chemik,
Krejčí, Výrobce textilií

Mgr. Marcela Frýbová

Přehlídka na náchodských 
KURONSKÝCH  SLAVNOSTECH
Již po několikáté se naše škola zúčastnila
Kuronských slavností na náchodském
zámku.
Studentky oboru „Modelářství a  návrhář-
ství oděvů“ předvedly 7. září 2019 svoji
novou tvorbu. Akce se i přes nepřízeň po-
časí vydařila a nakonec přestalo i pršet.

Hana Košutová
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Základní umělecká škola Č. Kostelec 

Ohlédnutí za prázdninovým soustředěním
Těmito řádky bychom se se čtenáři rády podělily o dojmy z let-
ního hudebního soustředění.

Dovolte, abych začala slovy naší milé zdravotnice paní Hanky
Kubinové… Měla jsem tu milou povinnost a čest se zúčastnit let-
ního soustředění pěveckých sborů Jitřenka a Červánek s akorde-
onovým souborem Musica Harmonica v Chorvatsku na ostrově
Rab. Asi málokdo si umí představit, co hodin práce obnáší takovýto
„zájezd“. Proto trochu té zábavy a koupání v moři po perných zkouš-
kách si všichni opravdu zasloužili. Obrovský dík patří především
Evě a Jaroslavovi Kubečkovým, kteří se tak poctivě věnují své
práci. Ta potom přináší zasloužené ovoce, protože i zde uskuteč-

něné koncerty měly veliký úspěch. Díky i všem, kteří organizovali
soutěžní program pro ostatní účastníky. Celý zájezd proběhl bez
vážných zdravotních problémů a snad s dostatečnou dávkou hu-
moru, který stejně tak jako sluneční energie dodává chuť do další
práce.

Soustředění se opravdu vydařilo. Co ještě dodat? Přejme Čer-
vánku a Musice Harmonice hodně chuti do pokračující spolupráce,
pocity uspokojení z nově nacvičených skladeb a hlediště zaplněná
spokojenými diváky. Sluší se poděkovat městu Červený Kostelec,
za jehož finanční podpory se soustředění mohlo uskutečnit, a sou-
časně ZUŠ v Červeném Kostelci, na které soubory působí. Náš
vděk za podporu v tomto roce patří i Oblastní charitě Červený Kos-
telec za poskytnutí slevy na ubytování našich hostí ze slovenských
Michalovců během výměnného pobytu. 

Pro příznivce našich hudebních uskupení ještě uvádím, že v říjnu
se mohou těšit za společné vystoupení k příležitosti 20. výročí Mu-
sici Harmonici, jehož hostem bude i DSZ Ozvena. A těšte se na
koncert našeho pěveckého sboru s Ozvenou, spřáteleným DSZ
z Vranova nad Ťoplou, který se uskuteční 12.10. v římskokatolic-
kém kostele v České Skalici. Tyto projekty se konají za finanční
podpory města Červený Kostelec.

Za spolek DPS Červánek a Jitřenka
Hana Kubinová a Bohumila Bejrová 

Divadlo J. K. Tyla dne 13. října 2019
v 17.00 hodin
Vážení rodiče a milí hosté programů školy,
dovolte nám, abychom vás pozvali na kon-
cert akordeonového orchestru MUSICA
HARMONICA, který v tomto školním roce
oslaví své 20. výročí od svého založení.

K tomuto výročí jsme pozvali několik
významných hostů. Věříme, že toto mimo-
řádné hudební setkání bude důstojnou osla-
vou a zároveň výjimečných hudebním
zážitkem pro vás. 

Check Accordion Trio /české akorde-
onové trio Královské akademie v Dánsku/.

Uskupení tří mladých akordeonistů stu-
dujících pod vedením doc. Jytte von Rüden
na národní hudební akademii v dánském
Odense. Trio vzniklo v roce 2017 a již za
tak krátkou dobu si vydobylo uznání
v rámci široké i odborné veřejnosti v České
republice i v Dánsku, především díky velmi
rozmanitému repertoáru. Hlavním cílem
Markéty Laštovičkové, Marie Čejnové
a Michala Karbana je ukázat akordeon ve
všech možných polohách a hudebních žán-
rech. Zaměřují se především na klasickou
hudbu, ale v repertoáru nalezneme i mo-
derní akordeonovou literaturu, balkánskou
hudbu, argentinská tanga či minimalistické
skladby. 

Kapela Karol Komenda Grup
Slovenský kytarista a zpěvák Karol Ko-

menda se v roce 2013 proslavil účastí v sou-
těži Česko-slovenská SuperStar, kde dokázal
oslovit porotu i televizní diváky natolik, že
ho poslali rovnou do finále této talentové

soutěže. Během koncertu se představí za do-
provodu vynikajícího baskytaristy Samuela
Barcíka a Jakuba Nývlta – bývalého žáka
školy, dnes vyhledávaného hráče na bicí.

Během koncertu vystoupí zahraniční
host ze Slovenska – DPS Ozvěna spolu
s DPS Červánek. Řídí Jaroslav Kubeček.
Moderuje František Šedivý Čro VLTAVA.

Partneři projektu: MěÚ Červený Koste-
lec, MKS Červený Kostelec, Autodoprava
Volhejn s.r.o.

Předprodej: IC Červený Kostelec
www.123vstupenka.cz

MIMOŘÁDNÝ KONCERT HUDEBNÍCH HVĚZD U NÁS V KOSTELCI

Check Accordion Trio

Karol Komenda

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Jak to tenkrát bylo
14. 9.-13. 10. 2019, výstavní síň MěÚ Červený Kostelec

Na výstavě se ve vzpomínkách vrátíte do devatenáctého století,
kdy to před 170 lety začalo. Výstava je zaměřena na tiskařství.
O tom všem se máte možnost na této výstavě seznámit. Zhlédnete
též množství fotografií, knih, plakátů, etiket... a různá technická
zařízení, týkající se polygrafické výroby.

Vstupné je dobrovolné a na výstavě je možné získat barevnou
informační publikaci.                                Více se dočtete na str. 11
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Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník
vás zvou na letošní sérii cestopisných
přednášek a besed zajímavých cestova-
telů z regionu i z celé ČR. 

Od podzimu do jara pro vás máme připra-
venou celou řadu přednášek, kterými si mů-
žete zpříjemnit dlouhé zimní večery. Přijď-
te se sami přesvědčit. 

Pavla Bičíková: Z Prokletých hor
do Albánie
úterý 15. října 2019 od 18:30 hod. 
kino Luník

Nová multimediální cestovatelská před-
náška Pavly Bičíkové o 3týdenním puto-
vání po zemi, kde ne znamená ano a kde
krevní msta není dávnou minulostí. Vydáme
se s batohem na zádech přes Prokletije, nej-
krásnější hory Evropy. Kromě strmých štítů

a zrádných sedel zde objevíme salaše s pas-
tevci, jejichž pohostinnost a laskavost vám
vyrazí dech. Vydáme se na plavbu po prů-

zračném jezeře Komani po trase, která je
považována za jednu z nejkrásnějších na
světě. Budeme putovat odlehlým národním
parkem Lurská jezera, kde máte pocit, že
jste se ocitli na konci světa. Určitě vás
okouzlí smaragdové moře s malebnými plá-
žemi, divoké kaňony s průzračnými řekami,
jedinečné památky UNESCO a historická
města.  Překvapí vás, že tento odlehlý kout
Evropy je tvořen samými horami a že zde
mají neskutečně rádi Čechy. Pochopíte, co
je socialistický realizmus, albánská mafie
a pyramidové hry a proč naše národy mají
tak mnoho společného. A možná zde nale-
zneme to, co nám v Evropě nenávratně
mizí.

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

Na červenokosteleckých prknech  zahraje Vladimír Mišík 
se speciálním hostem, 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 Červeném Kostelci vystoupí se speci-
álním hostem, skupinou Olina Nejezchleba
s názvem KyBaBu.

Muzikanti pod značkou ETC začali vy-
stupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s ka-
pelou ETC přes mnohé personální změny
a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech kon-
certuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladi-

mír Mišík & ETC… 10 řadových alb a ně-
kolik dalších kompilací.

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 spo-
lečnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

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 neděli 6. 10. 2019 na Zla-
tovlásku, kterou přiveze pražské Divadlo Pohádka. 

Krásná výpravná pohádka, která vychází z předlohy české lidové
pohádky K. J. Erbena. V pohádce se setkáváme se známými posta-
vami – zlým králem, kterému se dostává možnosti porozumět řeči
zvířat, jeho sloužícím Jiříkem, jenž přes přísný zákaz ochutná kou-
zelného jídla, a proto je vyhnán do světa, aby vyhledal princeznu
Zlatovlásku. Jiřík na své cestě za Zlatovláskou díky získané schop-
nosti porozumění všem hlasům a svému dobrému srdci získává
řadu přátel jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky. Aniž by předem tušil,
kterak jejich přátelství a pomoc bude potřebovat.

Představení je zařazeno do dětského divadelního předplatného.
Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního
předplatného je tiskárna Integraf.
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Simona Stašová zahraje Shirley Valentine
Pátek 11. 10. 2019 - Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Bravurní komedie o hledání vlastní identity je určena nejen
všem ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale
i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. One woman show

Simony Stašové, o které se sama vyjádřila, že tahle hra je právě
o tom, co touží říct teď v tuto chvíli. Představení je vyprodané, pře-
jeme příjemnou zábavu.

Pro obrovský úspěch se na prkna červenokosteleckého 
divadla vrací Lakomec a další světci 
Pátek 18. 10. 2019 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 Červeném Kostelci na letošní divadelní přehlídce,
kterou nejen vyhrála a zaslouženě postoupila do dalšího kola, ale
sklidila i nebývalý divácký ohlas. Proto jsme se rozhodli místnímu
publiku dopřát ještě jednou tuto perfektní divadelní podívanou.
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.

MKS a DS NA TAHU připravili malé podorlické Láskobraní
Městské kulturní středisko a DS NA
TAHU si vás dovolují srdečně pozvat dne
19. 10. 2019 od 18:00 hodin do kina
Luník, kde proběhne malé podorlické
Láskobraní.

Nejprve pro vás máme přichystané diva-
delní představení veselých moravských po-
hádek pro dospělé z kraje pod Pálavou.
Pohádky se jmenují O Frankovce a Anděl,
čert a Kača a přetékají laskavým humorem,
vínem i burčákem. Hrané přímo mezi vini-
cemi pod Pálavou při Dni otevřených
sklípků sklidily u Moraváků úžasný ohlas.

Hned po skončení představení vám pak

bude představena a posléze za aktivní při-
ťukávací asistence všech přítomných také
pokřtěna nová knížka V. Klepáčka – LÁ-
SKOBRANÍ.

Knížka je plná veselých povídek nejen
z moravských vinic a sklípků, ale i českých
luhů a restaurací. Tato knížka je pro vás na-
prosto nezbytná pro nastartování životní po-
hody a optimismu a také vysoce vhodná
jako vánoční dárek pro vaše přátele (a když
se vám nebude líbit, tak pro vaše nepřátele).
Knížku si na místě budete moci nejen za-
koupit, ale nechat si od autora napsat i vě-
nování.

Tato autogramiáda a posezení při božské
krvi, neboli vínu, pak budou podmalovány
neodolatelně podmanivou hudbou výběru
červenokostelecké dechovky pod virtuóz-
ním vedením šéfdirigentky Hanky Kuku-
lové – Řezníčkové.

A samozřejmě nebude chybět ani dobré
moravské víno a další tělesně i duševně
osvěžující občerstvení.

Přijďte všichni, kdo se chcete a umíte
smát a jste rádi na světě.

Vstupné 50 Kč. Předprodej v IC Červený
Kostelec, online na www.kinolunik.cz a na
pokladně kina Luník.

Zbigniew Jan 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. Rád spor-
tuje a aktivně se podílí na charitativních
a sociálních projektech různého typu, za
účelem podpory seniorů či dětí s hendike-
pem. Je patronem psího útulku. 

V rámci této talk show vypráví příběhy
ze svého života, z nichž některé jsou zazna-

menané ve stejnojmenné knize a jiné se
zase odehrály od doby jejího vydání (2016).
Knihu napsal společně s Markétou Zahrad-
níkovou 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 min. a je tedy naplněn
historkami jak k pobavení, tak i k zamyšlení,
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
Č. Kostelec nebo online na www.mksck.cz.
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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 charis-
matický Oldřich Nový. Touto inscenací, kombinující fakta s fikcí,
se k nám vrací, aby zavzpomínal na dobu největší slávy filmových
ateliérů na Barrandově. Je láska jen fata morgana? Sex, drogy
a swing. Módní salon Rosenbaum a reklamy Baťa. Lesk a bída fil-
mových legend a hvězd Barrandova. Adina - Lída - Miloš Havel -
R. A. Dvorský. To vše za doprovodu swingových písní, které pod-
trhují atmosféru tehdejší rozporuplné doby.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. 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.

MKS připravuje
Pražské Divadlo Bez zábradlí
přiveze Blbce k večeři
Pátek 8. 11. 2019 – Divadlo J. K. Tyla 
od 19:00 hodin

V této bláznivé francouzské komedii
platí, že "kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá" a "kdo se směje naposled, ten se
směje nejlíp." Proto si dejte pozor, než ně-
koho prohlásíte za blbce a budete se chtít
bavit na jeho účet. Může se vám stát, že blb-
cem zůstanete na posměch vy sám. 

Svižná Menzelova režie, plná zajíma-
vých nápadů, jemných gagů a brilantní he-
recké výkony. Ve hře excelují herci jako
např. Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf

Hrušínský a další.
Inscenace je zařazena do divadelního

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

Letošní dětské předplatné završí
pohádka O pejskovi a kočičce
Neděle 10. 11. 2019 - Divadlo J. K. Tyla
od 15:00 hodin

Divadelní pohádka podle předlohy Jo-
sefa Čapka. Známé příběhy dvou nerozluč-
ných kamarádů o pečení dortu, mytí
podlahy, žížale, kterou se nedají zašít kal-
hoty a panence, co tence plakala. Pohádka
je provázená veselými písničkami a baví
malé i velké diváky.

Představení je zařazeno do dětského di-
vadelního předplatného. Předprodej vstupe-
nek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Partnerem dětského divadelního předplat-
ného je tiskárna Integraf.

Na červenokosteleckých
prknech vystoupí Jaroslav Uhlíř
s kapelou
Sobota 30. 11. 2019 - Divadlo J. K. Tyla
od 19:00 hodin

Koncertní program největších hitů, ve
kterém vystupuje Jaroslav Uhlíř společně se
skvělou doprovodnou kapelou v klasickém
rockovém složení. Diváci se mohou těšit na
nezapomenutelné písničky, které za posled-
ních 40 let vytvořil J. Uhlíř převážně ve
spolupráci se Z. Svěrákem, jako jsou „Ho-
lubí dům“, „Severní vítr“, „Ani k stáru“,
„Není nutno“ atd.

Koncert je zařazen do hudebního před-
platného. Poslední volné vstupenky v před-
prodeji za 420 / 390 / 370 Kč v IC Červený
Kostelec, nebo online na www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je
společnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ POD-
LAHY.

11. charitní ples
V sobotu 9. 11. pro-
běhne 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 hospice Anežky České.

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.

Oblastní charita Červený Kostelec 
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Brodský
Říjen na Broďáku
Zveme vás k prožití krásných barevných
podzimních dnů na Broďáku. A na co se
můžete těšit? 

Každý víkend bez ohledu na počasí bude
pro vás a vaši pohodu stále otevřená Vod-
nická hospůdka. Na pláži vyrostl nový kni-
hostrom Břetislava Kafky s překvapením
a dětské lanové dobrodružné hřiště dostane
zbrusu nový kabát. Již nyní na podzim za-
hajujeme přípravy na jubilejní rok 2020.
Brodík bude slavit 25. narozeniny a my je
společně s vámi chceme náležitě oslavit.

Další tradiční podzimní akcí, na kterou
vás rádi zveme, je o víkendu 18.- 20. 10.
už 24. ročník Závodů psích spřežení
Brodský 2019, který pro milovníky tohoto
krásného sportu koná místní Muscher klub

Metuje. Opět bude od pátku do neděle k vi-
dění spousta krásných psů a úžasných spor-
tovních výkonů při zdolávání pět a půl
kilometrové závodní tratě. Budeme spo-
lečně obdivovat nádhernou symbiózu člo-
věka se psem a jejich vzájemnou radost ze
společně prožitých chvil. 

V liché středy pokračují ve Vodnické
hospůdce hudební večery a v sudé středy
se budeme setkávat se zajímavými lidmi
z okolí, dívat se na cestovatelské filmy
a fotky, poslouchat zajímavé vyprávění
o dobrodružných, nebo docela „obyčej-
ných“ výpravách. Začátky těchto příjem-
ných středečních posezení jsou v 19.30
hod. 

V říjnu se nám také díky studeným
nocím konečně voda trochu ochladí, a tak

nastane ten správný čas pro koupací se-
zonu členů jednoho z největšího klubu ne-
registrovaných otužilců, pro Červenokos-
telecké hyeny. Chcete-li také začít se zdra-
vým otužováním, pak říjen je ten správný
čas. 

A abychom nezapomněli, naše kempová
kočička Betynka má opět pět krásných ko-
ťátek, která si budete moci již v říjnu  pro-
hlédnout a zamluvit. 

Předběžně vás zveme i na další ročník
úspěšné přehlídky outdoorových filmů
se zimní tematikou, na Zimní expediční ka-
meru, která se uskuteční v pátek 1.  11.
2019 od 19.00 ve Vodnické hospůdce na
Broďáku.

Krásný podzim se slunečními dny vám
za všechny Brodíky přeje Milan Hrstka 

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

KDU-ČSL Červený Kostelec
FOTOGRAFIE 2019
Fotoklub při MKS Červený Kostelec vás zve na členskou vý-
stavu FOTOGRAFIE 2019.

Městská výstavní síň na náměstí v Červeném Kostelci 19. - 27.
října, otevřeno denně 10 - 12 a 13 - 17 hodin. Vernisáž v pátek 18.
října v 17 hodin.  

Fotoklub Červený Kostelec

Ochotníci Olešnice
vás srdečně zvou na reprízu hry Rou-
denka v sobotu 19. října od 18 hodin do
Velkých Svatoňovic.

V hlavních rolích Sabina Vondráčková,
Roman Hanuš, Jitka Ničová, Vráťa Hanuš
a další. Scénář a režie Radka Laštovičková.
Těšíme se na vás. 

Ochotníci Olešnice

Bílá pastelka pomůže nevidomým
Veřejná sbírka Bílá pastelka, jejíž výtěžek
jde na aktivity podporující samostatný
život nevidomých, se letos koná 16. října.

V tento den můžete v ulicích města Červe-
ného Kostelce potkat dobrovolníky v bílých
tričkách, kteří vás za příspěvek 30,- Kč do ka-
sičky odmění symbolickou bílou pastelkou.
Sbírka se letos koná 20. rokem, a to téměř po
celé republice. Přispět je možné i bezhoto-
vostně prostřednictvím QR kódu umístěného
na pokladničce. Svým darem podpoříte vý-
cvik vodicích psů, sociálněprávní poradenství
pro nevidomé, výuku práce s náročnými kom-
penzačními pomůckami, vydávání časopisů
v Braillově písmu či zvukové podobě a další
speciální služby pro zrakově postižené. Za
dary předem děkujeme.

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých

ZVĚŘINOVÉ HODY
Restaurace Černý kůň vás zve od čtvrtka
17. do neděle 20. 10. 2019 od 11 hod. na
zvěřinové hody. Nabízeny budou pokrmy
z daňka, kance či srny.

Rezervace na tel. 777 766 938

PEČENÁ VEPŘOVÁ KOLENA
Pátek 11. 10. 2019 od 18.00 hod.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA 
V sobotu 2. 11. 2019 ve 20.00 hod.
K tanci zahraje kapela KAT BAND

ZLATÁ HODINKA
Pondělí 4. 11. 2019 v 18.00 hod.
Hudbu zajistí p. Prokop.

Restaurace na Bohdašíně

Ochotníci Olešnice
BRODSKÝ RAMPOUCH
Oddíl  dálkového a zimního  plavání  po-
řádá dne 9. 11. 2019  od 11.30 hodin  na
rybníku Brodský 2. ročník  závodů  Če-
ského  poháru v zimním  plavání, za učastí
nejlepších plavců České a Slovenské repu-
bliky, na startu budou taková jména jako Ar-
gentínka Victoria Mori, Polák Leszek
Nasziemec, a také  Český  plavec  a učastník
lonského ročníku na Brodáku a letošní po-
kořitel kanálu La Manche Michal  Slanina. 

Restaurace Černý kůň

Otužilci Organizace nevidomých
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Zahradní kavárna Trees
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Den Bernarda
3. 10. od 17 hod.

Oslavte s námi opravdový svátek piva! Pokračujeme v tradici! 
Užijte si i letos Den Bernarda ve vybraných podnicích, kde se

čepuje pivo Bernard. Přijďte tento "svátek" oslavit první říjnový
čtvrtek a vychutnejte si malé i velké pivo Bernard za 15 Kč.

Dětská dílna - tvoření s dýněmi
5. 10. 10-16 hod.

Tradiční oslava podzimní úrody v prodejní zahradě. Tykve bi-
zarních tvarů, ladných křivek, roztodivných barev i vzorů.

Jsou pro vás připraveny hravé instalace, zajímavé hry a nápady
pro pobavení vás i vašich dětí. V kavárně ochutnejte nachystané
dýňové speciality. Srdečně všechny zveme!

Základní cena dílny 50 Kč + spotřebovaný materiál.

Páteční hudební večer
11. 10. od 18 hod.

Po krátké pauze se můžete opět těšit na večery s živou hudbou.
Na říjen jsme pro vás připravili něco nového. Dva kluci z Náchoda
se vám představí na kontrabas a kytaru a zahrají decentní jazziček.

Vstupné do klobouku. Rezervace na tel.: 491 520 334

Cestovatelský večer - pouť bez bot po Himálaji 
18. 10. od 19 hod.

Zveme vás na cestovatelskou přednášku o pouti po Himálaji

v tradičním jogínskeḿ úboru a bez bot. Poslechnete si poutavé vy-
právění o strastech a slastech cesty za hledáním sama sebe. Dozvíte
se více o indické kultuře, o jógové praxi a celkově o životě prakti-
kujících jogínů a jejich guru. Přednášku povede Kristýna Červin-
ková, jež cestu absolvovala a jež následně strávila 3 roky života
v ašrámu. Vstupné do klobouku. Rezervace na tel. 491 520 334

Tvořivá dílna - Filc – nejen  podzimní dekorace, brože 
a čelenky
19. 10. 10-15 hod.

Přivítejte podzim a vyrobte si podzimní dekorace z filcu, jako
například zápichy, závěsné dekorace, nebo si jen vyzkoušejte různé
barevné brože z tohoto materiálu na váš podzimní kabátek.

Minimální počet účastníků 5, maximální 12.
Cena: 250,- Kč. Nutná rezervace do 17. 10. na tel.: 491 520 334

Koncert - PůlJablkoň
26. 10 od 19 hod.

Venkovní koncerty již máme letos za sebou a sezona to byla vy-
dařená! Tím to ale nekončí...naopak… Začíná nám sezona zimních
koncertů v komorním prostředí naší kavárny uvnitř. Kapacita je
omezena, a proto neváhejte a myslete na tento skvělý koncert Půl-
Jablkoň, který nás čeká jako první, už teď.

Písničky v podání obrovitého lídra Jablkoně Michala Němce
a jeho éterické kolegyně Marie Puttnerové. Vstupné 200,- Kč.
Vstupenky v zahradní kavárně nebo rezervace na tel.: 491 520 334

Marydance
Připravuji kurz pro těhotné a po porodu

Pro více info volejte na tel. 775 936 222

Kurz Latino dance pro ženy bude probíhat
každou středu od 9. října od 17.00-18.00
hod v tělocvičně ve Lhotě u Č. Kostelce
pod vedením M. Chaloupkové. Rezervace
je nutná, počet míst je omezen.

Víkend pro ženy
18. - 20. října 2019 Malá Úpa
Cena je 2 990 Kč. V ceně je zahrnuto uby-

tování ve 2-4lůžkových pokojích, plná
penze, 30 min. masáže, 30 min. kosmetiky,
8 hodin cvičení a tance (Latino dance,
zumba, Port de bras, yoga, tabata, posilo-
vání problematických partií a další).

Víkend pro maminku a dítě
Horský hotel Javor 15. - 17. listopadu 2019
Cena je 2 990 Kč. V ceně je zahrnuto uby-
tování, polopenze a bohatý program pro
děti i maminky.

Pravidelná zumba
Každou neděli 18-19 hod.
Sokolovna - malý sál.

Taneční kroužek pro děti
se koná každé úterý a pátek.
Určeno pro všechny děti od předškolního
věku až do 15 let.

Více informací na tel. 775 936 222, e-mail:
marydance@email.cz, www.marydance.cz
a na fb - Marie Chaloupková.

Skupina Stromy zahájila svou
činnost akcí pro děti
V sobotu 14. září 2019 jsme pro veřejnost
uspřádali první akci nazvanou Slavnost
stromů, při které měly děti možnost vy-
zkoušet deset rozmanitých stanovišť.  

Děti předškolní i školní se s chutí pustily
do hledání předmětů v lahvi plné luštěnin,
vylezly obří pavučinu v úvazku, prošly
dráhu v obřích gumácích nebo se mohly jen
tak pohoupat v obří hamace. K tomu všemu
si mohly pochutnat na domácích koláčích,
muffinech, slaných závinech či polévce.
Odpoledne rychle uteklo a my se těšíme na
další akci, kterou pro vás už nyní chystáme.
Nechte se překvapit, jakou.
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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 2020 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

Stromy je skupina lidí z Červeného Kostelce a blízkého okolí,
kteří mají společný zájem vytvořit v našem městě nový prostor
pro setkávání, užívání si života a vzájemného obohacování při
trávení času, který je nám blízký. Prostor, kde se můžete roz-
víjet bez tlaků a hodnocení vy i my.

Máme mezi sebou duše tvořivé, ale i sporťáky, což zaručuje sku-
tečně pestrobarevnou paletu připravovaných aktivit.

Začínáme první týden v říjnu. V uvedené časy se sejdeme
v budově Káčka (z druhé strany kina Luník).

Semínka - jsou aktivity pro nejmenší děti a jejich rodiče. S dětmi
si pod volným vedením zpíváme, cvičíme, tancujeme nebo si prostě
jen užíváme společný čas.

Každé pondělí 9.30 - 11.00 hod. (od 7. 10.)

Lístečky - pro předškolní a školní děti do 10 let. Prostor, kde s par-
tou kamarádů tvoříme, sportujeme a poznáváme sami sebe.

Každou středu 16.15 - 18.15 hod. (od 2. 10.).

Míza - pro teenagery. Prostor pro sebepoznávání, týmové tvoření
a sportovní aktivity v jakémkoli duchu a prostředí.

Každou středu 16.15 - 18.15 hod. (od 2. 10.).

Výhledově plánujeme rozšířit aktivity i pro dospělé - Kmeny
a seniory - Kořeny.

Pokud by měl kdokoli z vás chuť se k nám přidat, nebo jakým-
koli způsobem chtěl realizovat své nápady a sny a my vám v tom
mohli pomoci, ozvěte se nám!

Kontakty: 
Radka Kolisková - 739 320 670, avoksilok@centrum.cz, Renata
Pošepná - 731 101 986, posepna@gmail.com, Marie Michaela
Cinková - 604 500 980, te.sa@seznam.cz, Martina Klapperová
- 607 186 183, marmich2@seznam.cz

Slackline - Jiří Máslo - 724 006 516, jirislackline@gmail.com
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TENKRÁT V HOLLYWOODU
1. úterý v 19.30
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 100
minut. Leonardo DiCaprio a Brad Pitt ve
filmu režiséra Quentina Tarantina.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100 Kč

PŘES PRSTY
3. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Nová česká komedie z prostředí beach
volejbalového hřiště.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA
5. sobota v 17.00
Paw Patrol  / USA / 2019 / film ve 2D / české
znění / 104 minut. Mládeži přístupný.
Vstupné: 100 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ
5. 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

NÁRODNÍ TŘÍDA
8. úterý v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 91
minut. Dramatický příběh s černým humorem.
V hlavní roli Hynek Čermák.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 130
Kč

BLÍŽENEC
10. čtvrtek v 19.30
Gemini Man  / USA / 2019 / film ve 2D /
české titulky / 117 minut. Will Smith v akčním
sci-fi filmu.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON
12. sobota v 17.00
Shaun The Sheep:Farmageddon  / GB / USA
/ FR / 2019 / film ve 2D / české znění / 87
minut. Nové filmové dobrodružství.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

PRAŽSKÉ ORGIE
12. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 112
minut. Dva bouřlivé dny se svéráznou ženou
v Praze očima amerického spisovatele.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

Z PROKLETÝCH HOR DO ALBÁNIE
15. úterý v 18.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české zněí / 100
minut. Multimediální cestovatelská přednáška
Pavly Bičíkové o 3týdenním putování po
zemi, kde ne znamená ano a kde krevní msta
není dávnou minulostí.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

STAŘÍCI
17. čtvrtek v 19.30
ČR / SK / 2019 / film ve 2D / české znění / 85
minut. Dva političtí vězni se vydávají napříč
republikou vypátrat a zabít komunistického
prokurátora z 50. let.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
18. pátek v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 70
minut. Nový český film s Jiřím Mádlem a
Kryštofem Hádkem v hlavní roli.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100 Kč

PŘES PRSTY
18. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Nová česká komedie z prostředí beach
volejbalového hřiště.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
21. 10. 2019 – 25. 10. 2019

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
21. pondělí v 16.00
USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 90
minut. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní ze-
lení vepři jsou opět zpět.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
22. úterý v 16.00
The Secret Life of Pets 2  / USA / 2019 / film
ve 2D / české znění / 86 minut. Další překva-
pení zvířecích kamarádů.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON
23. středa v 16.00
Shaun The Sheep:Farmageddon  / GB / USA
/ FR / 2019 / film ve 2D / české znění / 87
minut. Nové filmové dobrodružství.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

SNĚŽNÝ KLUK
24. čtvrtek v 16.00
Abominable / USA / 2019 / film ve 2D / české
znění / 97 minut. Dobrodružný animovaný
film. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

S KRTKEM DO POHÁDKY
25. pátek v 16.00
ČR / 2010 / klasický film / české znění / 86
minut. Krtek znovu v akci. Pásmo pohádek.
Mládeži přístupný. Vstupné: 50 Kč

Slosovatelné permanentky si můžete vyzved-
nout od 14. 10. 2019 v IC a v pokladně kina. 

ROMÁN PRO POKROČILÉ
22. úterý 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: 110 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
24. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110
minut. Nová česká komedie. V hlavní roli
Hynek Čermák a Tatiana Vilhelmová.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
26. sobota v 17.00
Maleficent: Mistress of Evil  / USA / 2019 /
film ve 3D / české znění / 90. Film pro celou
rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
26. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110
minut. Nová česká komedie. V hlavní roli
Hynek Čermák a Tatiana Vilhelmová.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

LVÍ KRÁL
27. neděle v 17.00
USA / 2019 / film ve 3D / české znění / 95
minut. Animovaná pohádka ze studia Walt
Disney. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 140 / 110 Kč

NABARVENÉ PTÁČE
27. neděle v 19.30
ČR / SK / UA / 2019 / film ve 2D / české znění
/ 169 minut. Putování a útrapy malého židov-
ského chlapce za 2.světové války.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 130
Kč

ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY
29. úterý v 19.30
Zombieland: Double Tap  / USA / 2019 / film
ve 2D / české titulky / 97 minut. Pokračování
akční komedie.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120
Kč

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
31. čtvrtek v 19.30
Terminator: Dark Fate  / USA / 2019 / film ve
2D / české titulky / 120 minut. Arnold
Schwarzenegger se vrací ve své ikonické roli.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

KINO LUNÍK 3D
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SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Sledujte naše webové stránky, facebook a instagram, pozvánky
na jednotlivé akce a informace z dění klubu jsou průběžně zve-
řejňovány.

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

5. 10. 2019 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec – TJ Turnov

2. liga žen
5. 10. 2019 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec – Sokol Žižkov
19. 10. 2019 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec – TJ Svitavy

Krajský přebor 1. třídy žen (juniorky)
19. 10. 2019 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec – TJ Slavia Hradec

Králové
26. 10. 2019 od 10 a 13 hod. Červený Kostelec – TJ Sokol Staré

Město-Náchod

Mixáček (turnaj dětí ve věku 12-15 let v minivolejbalu)
20. 10. 2019 od 9 hod.

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

3. 10. 2019 od 17 hod. Červený Kostelec C – Sokol Studnice                  

Okresní přebor II. třídy mužů
4. 10. 2019 od 17 hod. Červený Kostelec D - Slavoj Teplice B                    

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

13. 10. - 15.30         Libčany
20. 10. - SD 13.00   Vrchlabí
27. 10. - 14.30         Černilov                            

B muži:
6.  10. - 10.00        Martínkovice

20.  10. - 10.00        Machov                                         

Rozpis zápasů všech mužstev najdete ve fotbalových vývěskách
na tržnici a na hlavním hřišti. Při venkovních zápasech A mužstva
je pro fanoušky možná spolujízda oddílovým autobusem.

Vážení příznivci červenokosteleckého fotbalu,
s hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že v pondělí 15. 9.
2019 zemřel náš člen, místní rodák, významný fotbalový tre-
nér a odborník pan PaedDr. Zdeněk Fajfer, PhD.

Pan Dr. Fajfer zahájil svojí sportovní činnost v SK Červený Kos-
telec ve svých 12 letech a v 19 začal chytat za tehdejší „áčko“. 

Následně přestoupil do ČKD Stalingrad (dnešní Bohemians). Ve
své brankářské kariéře pokračoval v RH Cheb, SK Náchod a Ba-
níku Most.  Podstatně významnější byla jeho trenérská kariéra. Tré-
noval v Teplicích, Jablonci, Liberci, Třinci, Vítkovicích, Spartě
a Bohumíně. Velice se angažoval v lektorství nejvyšších licencí tre-
nérů. Je autorem několika publikací s tematikou sportovního tré-
ninku ve fotbale. 

Panu Dr. Fajferovi byla udělena Velká plaketa Dr. Václava Jíry
za přínos ve vzdělávání trenérů v Čechách a na Moravě a v nedávné
době i Cena Jana Modřického za zásluhy o rozvoj fotbalu v ČR. 

Čest jeho památce !!!
Výbor oddílu fotbalu TJ Červený Kostelec z.s.

TURNAJ FIREM A DRUŽSTEV
Vyhlašujeme 16. ročník turnaje firem a družstev. Pokud se mezi

vámi najdou 4 odvážlivci, přijměte tuto výzvu a přihlaste svůj tým
do 31. října 2019! Čeká na vás přátelská atmosféra s hodnotnými
cenami. Bližší informace získáte na Fb Bowling-bar Červený Kos-
telec, nebo na tel. 721 406 109. Těšíme se na vás.

Bowling bar

Rozpis zápasů na říjen
4. 10. - 17:30 TJ Červený Kostelec "D" - TJ Červený Kostelec "C" 
10. 10. - 17:30 TJ Červený Kostelec "C" - SKK Náchod "C"
11. 10. - 16:30 TJ Červený Kostelec "B" - KK Zalabák Smiřice "A"
18. 10. - 17:30 TJ Č. Kostelec "D" - TJ Červený Kostelec "C" 
19. 10. - 10:00 TJ Červený Kostelec "A" - TJ Sokol Tehovec "A"
24. 10. - 17:30 TJ Č. Kostelec "C" - SKK Třebechovice p. O. "B"
25. 10. - 16:30 TJ Č. Kostelec "B" - TJ Start Rychnov n. Kn. "B"
Všechny zápasy budou odehrány v Červeném Kostelci, pouze
zápas 19. 10. bude odehrán v Náchodě.

Kuželky turnaj
38. ročník turnaje neregistrovaných v kuželkách v Č. Kostelci

Srdečně zveme všechny kuželkářské nadšence na turnaj tříčlen-
ných družstev v kuželkách v Červeném Kostelci. Turnaj začíná 11.
listopadu 2019 a bude končit podle počtu družstev přibližně kon-
cem ledna 2020.

Přihlášky zasílejte do 27. října 2019 buď elektronicky na e-mail:
bart.kincl@seznam.cz, nebo telefonicky 607 523 898.

Na hojnou účast se těší červenokostelečtí kuželkáři
Všichni členové kuželkářského klubu tímto děkují společnosti

Saar Gummi Czech s.r.o za finanční dar ve výši 10.000,- Kč na
podporu kuželkářského sportu v roce 2019.

Orel po 1. kole AFL čtvrtý
7. září začal nový ročník Broumovské AFL. V úvodní čtveřici
zápasů získali červenokostelečtí florbalisté 8 bodů a drží tak po
prvním kole sezony čtvrtou příčku v tabulce. 

Do všech zápasů nastoupily i dvě mladé posily. Poprvé si spolu
v jednom týmu zahráli soutěžní utkání otec Michal Nývlt se synem
Tomášem. Střelecky se pak velmi dařilo druhé nové posile, Šimonu
Vackovi, který nastřílel soupeřům celkem 11 branek. 

Zápasy 1. kola AFL Broumov
FBC Nové Město n. M. - Orel ČK  1:9
(Vacek 5, Romža 2, Havel, Nývlt M.)
Attack - Orel ČK  3:10
(Havel 4, Vacek 4, Nývlt M., Nývlt T.)
FBT Žďár nad Metují - Orel ČK  7:6 sn
(Krátký 2, Nývlt M. 2, Romža, Vacek)
AHF Náchod - Orel ČK  7:6 sn
(Romža 2, Havel, Krátký, Nývlt M., Vacek)

Tabulka AFL Broumov po 1. kole
1. Olymp Kramolna  11 b
2. Legendy G.m.b.H.  11 b
3. Kanárci  9 b
4. Orel Červený Kostelec  8 b

Od října opět začínají pravidelné pondělní tréninky florbalu v soko-
lovně. Pozor, nově posouváme začátek tréninku dospělých již na 19:30!

Florbal

Kuželky
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SPORT

V květnu jsem se účastnil běžeckého hor-
ského půlmaratonu v Polsku (Jedlina
Zdroj) 21,5 km s převýšením cca 900 m.

Na začátek sezony moc příjemný, ale pro
mne celkem rychlý závod, který se uskuteč-
nil v okolí malebného města Jedlina Zdroj.
Největším lákadlem pro všechny účastníky
byl průběh starým důlním  (samozřejmě ne-
osvětleným) cca 1,5 km dlouhým tunelem.
I přes značnou obtížnost jsem dosáhl pěk-
ného 50. místa v čase 1:51 hod. (celkem se
zúčastnilo přibližně 500 závodníků).

Další závod, který proběhl v květnu, byl
v Beskydech v rámci Salomon golden series.
Na 20 km dlouhé trati s převýšením cca 500
m se vše trochu zlepšilo a doběhl jsem si pro
krásné 11. místo v čase 1:36 hod.

Hned druhý den, již v rámci tréninku
a na pozvání trutnovské firmy, jsem zavítal
na Olfin trutnovský půlmaraton. Očekávání
nebylo žádné, především doběhnout v po-
řádku do cíle. Atmosféra pěkně připrave-

ného závodu mě nenechala moc v klidu. Od
začátku jsem se sice snažil běžet s rozu-
mem, ale i tak mne od šestnáctého km po-
stihly nepříjemné křeče. I přes tyto kompli-
kace jsem cílem proběhl na 18. místě.

V červenci jsem se jel podívat na  závod
v Orlických horách, kde se běžel horský
půlmaraton s převýšením 1000 m. Po delší
tréninkové příravě bylo cítit zlepšení. Trať,
vedoucí středem Olických hor, byla krásně
technická. Zavítali jsme na vyhlídku Nad
Národním domem, Šerlich a po nekoneč-
ném výběhu na Velkou Deštnou přišel za-
sloužený seběh zpět do cíle. V tomto
závodě jsem obsadil celkové 3. místo, což
mne samozřejmě motivuje do dalšího tré-
ninku a zdolávání stále těžších tratí.

Touto cestou bych rád poděkoval městu
Červený Kostelec za podporu v mém sna-
žení a doufám, že budu své rodné město re-
prezentovat i do budoucna.

Michal Balcar

Atletika

Lesák cup

V sobotu 24. 8. 2019 úspěšně proběhl
čtvrtý ročník cyklistického závodu Lesák
CUP na Bohdašíně v Červeném Kostelci. 

Závodu se zúčastnilo 77 závodníků
v dětských kategoriích, 62 závodníků na 20
km trati a 76 závodníků na 40 km trati. Cel-
kově se tedy závodu zúčastnilo 215 závod-
níků a závodnic, což bylo opět více než
v loňském roce.

Děti měly připraveny okruhy v okolí
hřiště Lesák a od 10:00 hodin postupně pro-
bíhaly starty všech dětských kategorií. 

Pro dospělé a starší 16 let byl připraven
20 km okruh po Jestřebích horách. Trať je
soustředěna zejména v okolí Švédského
vrchu, kde si závodníci skutečně užili
množství technicky náročných pasáží. Více
než polovina závodníku se dokonce roz-
hodla, navzdory velkému převýšení a tech-
nické náročnosti trati, registrovat na 40 km
trať a jeli okruhy dva! 

Celkovým vítězem se na dlouhé trati (40

km) stal Michal Kaněra (Ghost team), který
oba okruhy zvládl v čase 01:47:25. 

Rádi bychom poděkovali všem sponzo-
rům a především městu Červený Kostelec,
které finančně podpořilo dětské závody.
Děti tak mohly startovat zdarma. 

Se vzrůstající oblibou LESÁK CUPu vi-
díme, že pořádání závodu má smysl, a proto
se těšíme na příští rok, na pátý ročník
LESÁK CUPu. 

Za tým Lesák CUP, Michal Bergmann 

Zimní noviny Kladského pomezí
jsou již na cestě
Každoroční průvodce zimním progra-
mem a novinkami našeho regionu je již
téměř hotov. Zimní noviny vyjdou po-
slední říjnový týden a budou k dostání
zdarma v informačních centrech Klad-
ského pomezí.

Úvodní článek je tentokrát věnován jed-
nomu z významných výročí, které oslavíme
během zimního období. V únoru 2020 to
bude právě dvě stě let, kdy se narodila spi-

sovatelka Božena Němcová. Kromě zajíma-
vostí o jejím životě článek prozradí také
více o natáčení nového filmu podle jejího
života s Aňou Geisslerovou v hlavní roli,
které zčásti probíhalo u nás.

Připomeneme si rovněž výročí od ote-
vření dvou náchodských dominant – Be-
ránku (105 let) a budovy nové radnice (115
let). Pro rodiny s dětmi je přichystán tip na
quest v Klopotovském údolí. A co je no-
vého? Pratur na josefovských loukách, od-
halená socha sv. Panny Marie před

kostelem v Polici nad Metují a řada regi-
onálních publikací, které vám doporučíme
spolu s regionálními výrobky jako ideální
dárek (nejen) pro patrioty.

Nechybí také běžkařský výlet, přehled
skiareálů a kulturních akcí. Ohlížíme se za
Festivalem zážitků 2019 a zveme na další
ročník, který bude mít tentokrát téma tra-
dice. Noviny budou kromě informačních
center k dispozici také v elektronické verzi
na www.kladskepomezi.cz

Jiří Švanda

KLADSKÉ POMEZÍ
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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, 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

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

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

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

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

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON 
Lhota za Červeným Kostelcem, tel. 603 255 037

ošetření kosmetikou MALU WILZ , epilace voskem
LYCON, líčení  a  prodej dárkových poukazů. 

NOVINKA - LASH LIFTING - prodlouží, natočí a zvýrazní
vaše řasy.

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

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.

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

Tel. 608 072 171

Výuka hry na kytaru - mob. 736 419 240

KNIHAŘSKÉ PRÁCE O. LINHART
Havlíčkova 656, Č. Kostelec. Tel. 728 772 635, 602 177 185

KOUPÍM staré pivní lahve 
a vše, co se týká pivovarnictví v regionu. Tel. 732 170 454

Město Červený Kostelec prodá palivové dříví
Informace u p. Kosinky, tel. 731 449 573

Pronájem garsonky od 1. 10. 2019. Tel.728 308 835

SERVIS A OPRAVY MOTOCYKLŮ A SKÚTRŮ
Hugo Wolf, Olešnice 365, 549 41  Červený Kostelec.

Tel. 604 701 186, www.wh-moto.cz

VIDEOSTUDIO HANUŠ nabízí – videozáznam rodinných 
a společenských událostí. Převod videa z kazet VHS, video 8 

a mini Dv na Flash disk nebo DVD. 120,- Kč/hod.
Tel. 736 536 959, e-mail: jaromir.hanus.ck@tiscali.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV
Nabízí studijní obory:

•  Elektronické počítačové systémy
•  Informační technologie a management

•  Slaboproudá elektronika
•  Strojírenství – počítačová grafika

•  Elektrikář  •  Nástrojař  •  Strojní mechanik
Navštivte nás na Den otevřených dveří 19. 10 a 23. 11 2019

www.spstrutnov.cz

RESTAURACE ČERNÝ KŮŇ 
Nová otevírací doba: pondělí 11-14.30 hod, od úterý do soboty

11-22 hod., v neděli je zavřeno

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.

Již po šesté si dali o víkendu od 6. do 8. září v kempu Brodský sraz příznivci koloběžek. Foto: Jiří Mach

Pro účastníky srazu byla po celou dobu připravena řada her, soutěží a zábavy, včetně skoků do vody. Foto: Jan Brož

Milena Hurdálková: Hadí ostružiny v Občině

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Brož: Vzpomínka na století páry

Sešly se přes dvě stovky příznivců tohoto stále se rozvíjejícího a oblíbeného sportu. Foto: Jiří Mach
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