
ČERVENOKOSTELECKÝ
ZPRAVODAJ
prosinec 2019                                                                                                                                 zdarma

Nové ceny vodného a stočného
v Červeném Kostelci 
na rok 2020.
str. 1 

www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

Poslední den v roce zahájí parta Čolek
opět na Čerťáku sjezdem na čemkoli.  
str. 20



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Koncem října se na rybníku Špinka konal tradiční výlov, který se dělá pravidelně v dvouletých cyklech. Foto: Jan Brož

Otužilci poměřili 9. listopadu své síly ve vodách Brodského v 2. ročníku závodu Českého poháru v zimním plavání.

Do vody o teplotě 7,5°C se ponořilo více než dvě stovky plavců a poměřili své síly na tratích 1000, 750, 500 a 250 metrů. Foto: J. Mach

Lampionový svatomartinský průvod se 14. listopadu v podvečer vydal od kostela sv. Jakuba ulicemi města. Foto: Jan Kordina



Rada města Červený Kostelec na základě
usnesení zastupitelstva města Z-2019/5/22 ze
dne 19. 09. 2019 vyhlašuje v souladu s § 10c
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů:

Dotační program na podporu veřejně
prospěšných aktivit, celoročních činností
a projektů – akcí v roce 2020.

V dotačním programu je připraveno pro ža-
datele 2 950 000 Kč. Program je určen pro fy-
zické a právnické osoby (jejichž hlavní činností
není podnikání), jako jsou např. spolky se síd-
lem nebo působností v Č. Kostelci.

Důvodem dotačního programu je podpora
veřejně prospěšných občanských aktivit, pod-
pora celoroční činnosti organizací a spolků,
podpora organizace a realizace akcí, které
slouží k uspokojování kulturních, sportovních
a volnočasových potřeb občanů města Čer-
vený Kostelec, a to zejména dětí a mládeže
v o oblasti kultury, zájmové činnosti, tělový-
chovy a sportu, dále v oblasti životního pro-
středí, požární ochrany a sociální oblasti.

Termín odevzdání žádostí pro první
výzvu na celoroční činnost a projekty – akce
bude od 2. prosince 2019 do 16. ledna 2020.
Žádosti a podmínky dotačního programu jsou
k dispozici na webových stránkách města mezi
významnými dokumenty https://www.cerveny-
kostelec.cz/vyznamne-dokumenty, nebo k vy-
zvednutí na pokladně MěÚ (dveře č. 2).

Druhá výzva pro podání žádostí na pro-
jekty - akce bude od 1. do 29. května 2020.

Rada, popř. zastupitelstvo města žádosti
posoudí na základě kritérií a přidělí dotace, ke
kterým bude zpětně vyžadovat vyúčtování.

V případě dotazů k dotačnímu programu
nás kontaktujte na tel. čísle 491 467 524 nebo
na adrese: zachovska@mestock.cz. Věříme,
že tento dotační program vám pomůže ve vaší
veřejně prospěšné činnosti.

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák
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Slovo starosty města

Dotační program
města Č. Kostelec
pro rok 2020

Vodné a stočné pro rok 2020
VODA ČERVENÝ KOSTELEC, s.r.o. oznamuje, že od 1. ledna 2020 je upravena
cena vodného a stočného pro odběratele na území města Červeného Kostelce. 

Cena vodného je 32,17 Kč/m3 bez DPH, vč. 15% DPH 37,00 Kč/m3. 
Cena stočného je 32,61 Kč/m3 bez DPH, vč. 15% DPH 37,50 Kč/m3. 

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

I přes zvýšení patří naše ceny mezi ty nižší ve srovnání s jinými vodárenskými společ-
nostmi. Od května dojde ke snížení DPH u vodného i stočného z 15% na 10%, takže výsledná
cena vč. HPD 10% bude nižší, tedy 35,39 Kč/ m3 u vodného a 35,87 Kč/m3 u stočného.

Cena byla schválena Radou města jako valnou hromadou 20. 11. 2019, usnesením R-2019/22/51.

Vážení občané našeho města,
opět po měsíci se vám dostává do rukou

městský zpravodaj, tentokrát vystrojený v ad-
ventním hávu. Ještě než se plně ponoříme do
adventního času, dovolte mi, abych se ohlédl
do listopadu. Listopad se nesl v duchu 30. vý-
ročí sametové revoluce. V našem městě jsme
si toto významné výročí připomínali při něko-
lika příležitostech. Komise rady města pro kul-
turní a spolkovou činnost ve spolupráci
s městským kulturním střediskem pro nás
všechny připravila velice zajímavý sváteční
program. Společně jsme začali besedou se
členy spolku T. G. M. v knihovně Břetislava
Kafky, dále následovalo vysazení Lípy svo-
body u střední školy sdružením Město +. V ne-
děli jsme již v hojném počtu oslavili Den boje
za svobodu a demokracii v prostoru před ško-
lou V.  Hejny. Sváteční program pokračoval
v úterý 19. 11. mší svatou v prostoru mezi ško-
lami, kterou celebroval vzácný host, biskup
Václav Malý, se kterým mnoho z nás strávilo
příjemný čas i při besedě v Divadle J. K. Tyla.
Více jak dvouhodinová beseda pana biskupa,
Milana Hrušky a  nás občanů se nesla v mimo-
řádné atmosféře, kterou tematicky doplňovala
hudební skupina Epydemye. Jsem rád, že jsme
měli jedinečnou příležitost si poslechnout ne-
obyčejný životní příběh a neobyčejné životní
postoje člověka, který sám sebe vidí jako oby-
čejného pražského kluka. Mnohokrát děkuji za
tento výjimečný čas. Dovolte mi, abych velice
poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě
těchto svátečních událostí. Děkuji Haně Řez-
níčkové Kukulové a členům komise rady města
pro kulturní a spolkovou činnost, Tomáši Šim-
kovi a pracovníkům městského kulturního stře-
diska, děkuji ředitelce knihovny paní Marcele
Fraňkové, děkuji pedagogům a dětem ze škol,
že svými pracemi připomněli události listopadu
roku 1989, dále děkuji panu místostarostovi Ji-
římu Regnerovi, panu faráři Miloslavu Brhe-

lovi a dalším z římskokatolické farnosti za pří-
pravu mše svaté. Velké poděkování patří čle-
nům spolku T. G. M. a dalším, kteří v době před
třiceti lety prokázali své mravní hodnoty a od-
vahu. 

Děkuji hlavně Jiřině Haškové, Tomáši Kul-
dovi, Zdeňku Kinzlovi a Milanu Hruškovi. Mi-
lanu Hruškovi bych obzvlášť poděkoval za
jeho aktivitu při připomínání významných udá-
lostí spojených s naším městem a jemu vdě-
číme za to, že Václav Malý poprvé poctil naše
město svou návštěvou. Jsem rád, že jsme spo-
lečně za poslední roky z podnětu Milana Hruš-
ky a dalších aktivních občanů oprašovali
historii a hrdost našeho města. Uctěním odkazu
památky generála Jana Kratochvíla, plastikou
na jeho hrobu, připomínáním končinských udá-
lostí z doby protektorátu na Bohdašíně a Kon-
činách, umístěním plastiky odkazující na
události 17. 11. 1989 u vstupu do školy V.
Hejny, umístění památníku obětem komunismu
před sokolovnou, zrestaurováním pomníku le-
gionáře a dalšími poctami osobnostem našeho
města jsme spoluvytvářeli naše městské spole-
čenství pevnější a svébytnější.

Nastává čas adventu, čas Vánoc a konce
roku s devatenáctkou na konci. Vstupujeme
v mnoha pohledech do krásného ročního ob-
dobí, které je pro každého z nás něčím výji-
mečné. Dovolte mi, abych vás srdečně pozval
na první adventní akci tohoto roku. 

Již tradičně zahájíme advent ekumenickým
setkáním kosteleckých církví pod vánočním
stromem. V neděli 1. 12. od 16.00 hodin spo-
lečně s pány faráři Miloslavem Brhelem, Da-
videm Smetanou, Tomášem Špácem a dětmi
z MŠ Větrník zahájíme adventní čas v našem
městě rozsvícením vánočního stromu, který
bude svým osvětlením zase o něco bohatší.
Věřím, že během předvánočního času také vy-
užijete nabídky kulturního programu a občer-
stvení v prostoru tržnice a prožijete zde část

adventních nedělí v příjemné náladě se svými
přáteli, sousedy a známými.

Závěrem mi dovolte, abych připojil tento
drobný apel pro nás všechny. Nezapomínejme
v tomto čase na své blízké, rodiny a přátele
a najděme si v tomto výjimečném období i čas
sami na sebe. 

Přeji vám všem krásné Vánoce, do nového
roku pevné zdraví, štěstí a ať se vám splní
vaše přání, třeba to vánoční.

S úctou Rostislav Petrák 
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Buďte ohleduplní při sběru tříděného odpadu
Je velmi dobře, že třídíte svůj odpad, ale…

Prosíme, respektujte základní pravidla
slušného chování a ohleduplnosti při odklá-
dání tříděného odpadu do barevných kontej-
nerů. Vkládejte do příslušného kontejneru
jen ten odpad, který tam skutečně patří.
Plasty, sklo, papír, kovy, elektro, textil –
každý druh odpadu je označen svou barvou.

Poslední dobou se setkáváme také s ne-
švarem v podobě většího množství odpadů
volně odloženého ke kontejnerům nebo
nacpaného do otevřeného vhozu. Děje se

tak hlavně u kontejnerů s textilem. Umož-
něte, aby kromě vás mohly sloužit kontej-
nery i ostatním. Do kontejnerů patří obecně
drobnější množství odpadů. Pokud máte
větší množství odpadů, např. několik vel-
kých pytlů plných textilu, prosíme o ode-
vzdání ve sběrném dvoře. Děkujeme.

Každý kontejner kromě skla je ve městě
svážen minimálně jednou týdně. Některé
kontejnery s plasty a kontejner na textil na
autobusovém nádraží i třeba třikrát týdně,
a to podle vytíženosti konkrétního stano-

viště. Tuto četnost svozů můžeme ještě
klidně navýšit, což ale zdražuje cenu. Ale
k čemu by byla četnost svozu třeba každý
den, kdyby první člověk po vyvezení kon-
tejneru nacpal kontejner vším možným,
takže druhý nemá možnost do něj již nic
dalšího vhodit a použít ho. Mějme úctu
jeden k druhému.

PS: Nově přidáváme kontejner na textil
do Lhoty za Červeným Kostelcem – k že-
lezničnímu přejezdu.

Štěpán Křeček

Informace o stavu veřejné zeleně jsou k dispozici na internetu
Většina pozemků, která tvoří veřejná pro-
stranství našeho města, jsou městské po-
zemky. Neodmyslitelnou a samozřejmou
součástí veřejných prostranství, vytváře-
jící přírodní ráz města, je veřejná zeleň. 

Město jako vlastník této veřejné zeleně má
povinnost zajišťovat péči o ni. Pro lepší pře-
hlednost a povědomí o stavu veřejné zeleně
města především k zajištění její řádné ochraně
bylo během roku 2019 městem zpracováno
komplexní posouzení stavu dřevin na území
města Č. Kostelec. Posouzení stavu dřevin na-
vazuje na provedené posouzení z roku 2018.
Letos proběhlo hodnocení dřevin převážně
v parcích Smetanovy sady, A. B. Svojsíka
a v rekreačním areálu rybníku Brodský.

Jedná se o komplexní posouzení stavu již
1500 ks dřevin (inventarizaci) na pozemcích
tvořících veřejná prostranství našeho města.

Do inventarizace byly zahrnuty významnější
dřeviny. Uvedené bylo zpracováno ve spo-
lupráci s odbornou arboristickou společností
SAFE TREES, s.r.o.. Během roků 2018
a 2019 bylo zpracováno celé území města
včetně okrajových částí. Posouzení stavu
dřevin bylo zpracováno dle aktuálních Stan-
dardů péče o přírodu a krajinu vydaných
Agenturou ochrany přírody a krajiny České
republiky spadající pod Ministerstvo život-
ního prostředí. Součástí zpracovaného je také
kompletní místopis dřevin a foto databáze.
Kromě popisu stávajícího stavu dřevin je
také navržen potřebný pěstební zásah, včetně
jeho naléhavosti a frekvence.

Zpracovaná data o dřevinách slouží pro
potřeby města k zajištění lepší péče o ně pri-
oritně zohledňující bezpečnost dřevin. Uve-
dená data budou importována do systému

GRAMIS, kde budou tvořit součást pasportu
veřejné zeleně města.

Z proběhlé inventarizace vyplynula po-
třeba kácení u 29 kusů dřevin na celém
území města. Z nich je již několik stromů od-
straněno a další kácení je naplánováno do
konce roku 2019 nebo v roce 2020.

Data jsou ve zjednodušené formě veřejně
pro každého přístupná na internetu na por-
tálu: www.stromypodkontrolou.cz. Na digi-
tální mapě ČR je nutné si vyhledat Červený
Kostelec. Po přiblížení mapy se zobrazí po-
drobnosti.

Během roku 2020 je naplánováno pokra-
čovat v této inventarizaci v rozsahu dalších
500 ks dřevin. Cílem inventarizace dřevin je
zlepšení stavu zeleně a péče o ně v Červe-
ném Kostelci.

Štěpán Křeček

Město Červený Kostelec v rámci pro-
jektu s názvem „Předcházení vzniku biolo-
gicky rozložitelných a textilních odpadů v
městě Červený Kostelec“, který je spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí, v současné době rozdává
občanům města Červený Kostelec zahradní
kompostéry. Celkem je k dispozici 460 kusů
kvalitních zahradních kompostérů o objemu
1050 l nebo 2000 l. Tím město Červený
Kostelec podporuje systém domácího kom-
postování.

Vyzýváme občany města, kteří se letos
v říjnu případně v listopadu přihlásili jako
zájemci o kompostér vyplněním přihlášky
a jejím odevzdáním na podatelně měst-
ského úřadu, aby se osobně dostavili k uza-
vření příslušné smlouvy na Městský úřad
Červený Kostelec, odbor výstavby a život-

ního prostředí, nejpozději do pátku 20. 12.
2019. Toto se netýká těch, s nimiž je
smlouva již uzavřena.

Pro uzavření smlouvy a poskytnutí kom-
postéru platí pravidla, která jsou zveřejněna
v zářijovém čísle Červenokosteleckého
zpravodaje (např. složení vratné kauce 200,-
Kč, atd.).

Zároveň vyzýváme ty, kteří uvedenou
smlouvu již uzavřeli, a zatím si nevyzvedli
připravený kompostér, aby tak učinili co
nejdříve, nejpozději do pátku 20. 12. 2019.
Toto se netýká těch, kteří požadovali dopra-
vit kompostér.

Výdej kompostéru, případně jeho dove-
zení na pozemek v Červeném Kostelci, za-
jišťuje MěÚ Červený Kostelec, odbor
místního hospodářství, na adrese: Sadová
1293, Červený Kostelec (ohrada).

Štěpán Křeček

Výzva k uzavření smlouvy o výpůjčce 
zahradního kompostéru

     

      

      

 
Svoz popelnic a kontejnerů Sběrný dvůr 
 
sobota 21. 12. nesváží se 8 – 11 hod. 
neděle 22. 12. nesváží se zavřeno 
 
pondělí 23. 12.  sváží se  13 – 16 hod. 
úterý 24. 12.  sváží se  zavřeno 
středa 25. 12.  sváží se  zavřeno 
čtvrtek 26. 12.  nesváží se zavřeno 
pátek 27. 12.  nesváží se zavřeno 
 
sobota 28. 12. nesváží se 8 – 11 hod. 
neděle 29. 12. nesváží se zavřeno 
 
pondělí 30. 12.  sváží se  13 – 16 hod. 
úterý 31. 1.  sváží se  zavřeno 
středa 1. 1.  nesváží se zavřeno 
čtvrtek 2. 1.  sváží se      zavřeno 
pátek 3. 1.  nesváží se zavřeno 
 
Na Nový rok ve středu 1. 1. 2020 nebude  
prováděn svoz popelnic a kontejnerů. Svoz  
bude proveden mimořádně ve čtvrtek 2. 1. 2020  

Svoz popelnic a kontejnerů 
a provozní doba sběrného dvora 

o Vánocích a na přelomu roku
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Přichází nejkrásnější období roku – vá-
noční období, které s sebou přináší klid,
pohodu, ale i slavnostní výzdobu měst
a obcí, ve kterých se na první adventní
neděli rozzáří bohatě nazdobené vánoční
stromy, které navodí tu správnou vá-
noční pohodu. 

Stejně tomu bude i v Červeném Kostelci,
kde bude, jako každým rokem, po celý ad-
vent a vánoční období zářit bohatě nazdo-
bený vánoční strom u náměstí. 

V letošním roce opět podpořila slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu za
účasti veřejnosti firma ČEZ, a.s., Duhová
2/1444, Praha finanční částkou 30 000 Kč.

Vánoční strom bude společně s kultur-
ním programem slavnostně rozsvícen na
první adventní neděli 1. prosince 2019
v 16.00 hodin.

Technické služby ČK

Firma ČEZ opět podpořila rozsvícení 
vánočního stromu v Červeném Kostelci

Policie ČR 
se stěhuje zpět 

do svých prostor
Obvodní oddělení se stěhuje do svých
zmodernizovaných prostor, nové bude
i telefonní spojení.
Policie ČR se vrací do zrekonstruovaných
prostor. V průběhu měsíce prosince,
v týdnu od 16. do 20. 12. 2019, se poli-
cisté přestěhují zpět do svých zmoderni-
zovaných prostor původního obvodního
oddělení Červený Kostelec na adresu 17.
listopadu, čp. 542. Zároveň od pondělí
16. 12. 2019 dochází ke změně telefon-
ních čísel, kdy telefonické spojení s veřej-
ností bude zajišťováno prostřednictvím
nového telefonního čísla 974 535 651 –
dozorčí služba. 
Telefonní kontakt na tísňovou linku zůs-
tává samozřejmě nezměněn – volejte 158.

por. Mgr. Eva Prachařová, komisař

Po předchozích letech, kdy byly do tráv-
níků zasazeny cibuloviny, které vždy na
jaře rozzáří město, pokračuje další budo-
vání květinových záhonů.

V letošním roce bylo na autobusovém
nádraží zhotoveno osm kruhových a jeden
patnáctimetrový podélný záhon, kde byly
zasazeny různé druhy cibulovin. Aby byly
záhony rozkvetlé po celý rok, jsou na těchto
záhonech ještě vysazeny macešky a přibu-
dou ještě další letničky. Velký kruhový
záhon se buduje i v prostoru mezi autobu-
sovým nádražím a ulicí 5. května. Tam jsou
vysázeny nejen cibuloviny, ale i další kvě-
tiny a instalovány budou i lavičky k příjem-
nému posezení uprostřed města a upraveny
přístupové cesty.

„V nových záhonech je zasazeno několik
druhů cibulovin. Některé se musí na zimu
vytáhnout a zbytek tam zůstane na více let,“

vysvětlil městský zahradník Jiří Duroň.
Vše se tak připravuje na slavnost cibulo-

vin, která se bude na jaře konat v Červeném
Kostelci.

„Tato akce je určená pro pozvané hosty
z odborné veřejnosti a pro správce zeleně
z okolí. Většinou to jsou zákazníci firmy,
která nám cibuloviny dodává. Tato slavnost

se pořádá po celé Evropě a příští rok se
bude konat právě v našem městě, a to kon-
cem dubna,“ upřesnil zahradník.

Na slavnost přijede holandská firma,
která je dodavatelem cibulovin, a bude zde
představovat, jak se sází cibuloviny stro-
jově. Sázení se bude realizovat v ulici Pa-
lackého na připravených záhonech v trav-
natém prostoru mezi ulicemi. Tato firma už
v předešlých letech v Červeném Kostelci
strojové sázení realizovala.

„Některé cibuloviny jsme dostali v rámci
akce zdarma a některé město zaplatí. Sázení
provede firma rovněž zdarma, což je pro
město výhodné,“ doplnil zahradník.

Firma vydává i propagační katalog, kde
bude v dalším vydání uveden i Červený
Kostelec. Město se tak nejen zviditelní, ale
může se stát i inspirací pro další města.

jim

Ve městě se rozšiřuje květinová výzdoba

Proměna zahrady za knihovnou Břetislava Kafky
Za knihovnou Břetislava Kafky vzniká
klidné místo určené nejen návštěvníkům
knihovny. V rámci příprav byla ke kon-
zultacím přizvána odborná veřejnost
s cílem najít optimální využití daného pro-
storu, v souladu s trendem ekozahrad. 

Na neutěšeném místě, ve veřejnosti dosud
nevyužívaném vnitrobloku, navrhla studie
vznik poklidného prostoru pro čtení knih,
odpočinek a inspiraci. Místo bude doplněno
o drobné herní a naučné prvky pro děti.

V letošním roce se podařilo dokončit
a propojit knihovnu s nově vybudovanou
pergolou a vybudovat oplocení zahrady.
Vzniklá pergola tvoří zastřešené kruhové
schodiště vedoucí do prostoru čítárny
a tvoří tak místo pro společné předčítání,
hudební akce nebo jen prosté venkovní po-
sezení. Zahrada by měla být dokončena
v příštím roce, kdy je v plánu osázení plo-
chy druhy přirozenými pro městské plochy
v souladu s myšlenkou trvalé udržitelnosti.

Tato základní myšlenka koncepce perma-
kultury je přidanou hodnotou, která umožní
provoz zahrady bez nákladů na údržbu.

Zahrada bude přístupná v otevírací době
půjčovny pro dospělé. V plánu je také vy-
užívání zahrady pro nejrůznější drobné akce
a širokou veřejnost i mimo otevírací dobu
knihovny. Věříme, že občanům Červeného
Kostelce přibude další příjemné místo pro
trávení volného času. 

Odbor majetek města
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RADNICE INFORMUJE

Registrace do mobilního rozhlasu vám zajistí přísun 
aktuálních informací, ale umožní i komunikaci s městem
Víte, že naše město využívá mobilní rozhlas
a je tedy schopno chytré a efektivní komu-
nikace s občany? Zapojte se do komuni-
kace o dění ve městě i vy. Zaregistrovat se
můžete zcela zdarma. Město preferuje ko-
munikaci přes e-maily a mobilní aplikaci.
SMS zprávy budou rozesílány pouze při
důležitých a krizových situacích.

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 mobilního rozhlasu na-
víc je, že neslouží pouze k jednostrannému
informování o dění v obci, ale umožňuje
vám také na jednotlivá sdělení reagovat. 

Mobilní rozhlas je skvěle využitelný také

v případě krizových situací. Město může ob-
čany varovat před nebezpečím a zároveň od
nich získávat zpětné reakce.

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. 

Občané tedy mohou přes mobilní rozhlas
snadno nahlásit jakýkoli problém přes stej-
nojmennou 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. 

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. 

Zasílání podnětů je samozřejmě
zdarma, nezabere 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.

Podstatou mobilního rozhlasu je, aby se
potřebné informace vždy dostaly k příjemci.

Podrobné informace najdete na:
https://www.cervenykostelec.cz/mesto-
cerveny-kostelec-zridilo-novy-informacni-
kanal-pro-obcany-mesta či v říjnovém
Červenokosteleckém zpravodaji.

Ohlédnutí za činností rady města
Na závěr roku vám přináším několik

zajímavých postřehů z posledních jed-
nání radních města Červený Kostelec.

Jednání rady města dne 7. 10. postoupilo
podepsání příkazní smlouvy s firmou, která
nám zpracuje žádost o dotaci na chodník od
"Obalovny" k Devíti Křížům. K podpisu p.
starosty dále byla postoupena smlouva
o poskytnutí dotace téměř 1 mil. Kč na již
proběhlou rekonstrukci chodníku v ul.
Bratří Čapků a úpravy budovy knihovny na
Bohdašíně. Rada města podpořila finančně
dopravu dětí, našich žáků, do speciální
školy NONA. Padlo také rozhodnutí koupit
svahovou sekačku Spider, která nám po-
může k rychlejšímu řešení posečení měst-
ských pozemků. S již dříve schváleným

novým ceníkem možných pronájmů prostor
sokolovny vzešlo na tomto jednání doporu-
čení k nákupu nového vybavení, jako např.
nádobí, skla a příborů, 2 ks chladniček a za-
řízení na oplach skla.

Na zasedání dne 23. 10. byly doporučeny
dílčí úpravy webových stránek, které pove-
dou k větší přehlednosti. Dále byla schvá-
lena výměna zesilovačů po vypnutí
multiplexu DVB-T v městských bytových
domech, výměna zastaralé technologie na
nové programovatelné zesilovače. Proběhla
i informace o prvním setkání pracovní sku-
piny pro zřízení městského muzea.

Rada na svém zasedání dne 6. 11. odstar-
tovala výběrové řízení pronájmu rekreač-
ního areálu Brodský. Odsouhlasila zadávací

dokumentaci k výběrovému řízení na zho-
tovitele rekonstrukce ul. Jiráskova. Další in-
formace se týkala otevření dětské skupiny
s kapacitou 12 dětí od 2 let začátkem roku
2020 v bytovém domě ul. Komenského.
Nyní probíhají práce na úpravách prostor
a řešení personálního obsazení. Zřízení dět-
ské skupiny bude podpořeno dotací z Ev-
ropského sociálního fondu.

Oslavy sametové revoluce s ohlédnutím
na uplynulé roky svobody máme za sebou
a je tu krásný adventní čas, příprava na Vá-
noce. Nezapomeňme pod stromeček dát
s dárky i kousek sebe. Rozdávejme radost
a udělejme si čas na naše nejbližší. Přeji
pěkné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.

Jiří Regner, místostarosta

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

30. 11. a 1. 12. MUDr. Anna Klikarová, Náměstí ČSA 69, Hronov,
491 482 700
7. 12. a 8. 12. MDDr. Jan Petřík, Kamenice 113 (Pasáž Magnum),
Náchod, 724 086 199
14. 12. a 15. 12. MUDr. Jana Malíková, Denisovo nábřeží 665, 
Náchod, 491 428 885
21. 12. a 22. 12. MUDr. Eliška Pištorová, Komenského 72, 

Nové Město nad Metují, 491 472 923
24. 12. MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábřeží 665, Náchod,
491 423 748
25. 12. MUDr. Jana Šnajdrová, Náchodská 548, Velké Poříčí,
491 852 850
26. 12. MUDr. Jan Šnajdr, Náchodská 548, Velké Poříčí, 
777 905 047
28. 12. a 29. 12. MUDr. Jarmila Podškubková, Větrník 720, 
Červený Kostelec, 491 462 331
1. 1. 2020 MUDr. Alena Zdražilová, Denisovo nábřeží 665, Náchod,
491 427 548



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.

V nejbližších dnech můžete očekávat ve
sběrném dvoře odpadů několik novinek. 

Dojde k zahájení provozu v rozšiřující zpev-
něné ploše, což povede k celkovému zvětšení
manipulační plochy a ke zlepšení nakládání
s odpady. Navíc od roku 2020 dojde k rozšíření
otevírací doby i na pondělní dopoledne. Nově
bude možné ve sběrném dvoře odložit použitý
jedlý olej a tuk. Sběr tohoto odpadu bude pro-
váděn do speciální nádoby (sudu), kam se
budou vkládat víčkem zašroubované PET láhve
od nápojů naplněné použitými jedlými oleji a
tuky převážně z vaší kuchyně.

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 Červe-
ného Kostelce. 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
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CÍRKVE

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2019:
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 přijme 
pracovníka na šití a žehlení ponožek, nástup možný ihned.
Práce šičky, žehlířky a další práce spojené s výrobou ponožek v 2
směnném provozu. Požadavky: zručnost, dobrý zrak.
Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraznou
slevou, možnost placených přesčasů.
Kontakt: Luboš Beneš tel: 602 245 971, benesl@benet-ponozky.cz 
www.benet-ponozky.cz

BOLTJES INTERNATIONAL spol s.r.o. Č. Kostelec
Přijmeme KONTROLORA KVALITY
Náplň práce: vyhodnocování neshodných výrobků, spolupráce při
vyřizování reklamací dodavatelům a kooperantům, spolupráce na
procesu schvalování dílů do výroby.
Požadujeme praxi min. 2 roky v automotive výrobě v oblasti kon-
troly kvality výhodou, flexibilita, samostatnost.
Nabízíme: smlouvu na dobu určitou 1 rok, v případě oboustranné
spokojenosti možnost prodloužení na dobu neurčitou, 5 týdnů do-
volené, práce ve dvousměnném provozu, nástup možný ihned.
Kontakt: Bc. Jana Švarcová, 491 467 083
Své životopisy zasílejte na: j.svarcova@boltjesgroup.com

Společnost SEMET s.r.o. 
hledá spolupracovníka pro pracovní zařazení:
svářeč - jednosměnný provoz
Nabízíme - příplatky za pracovní prostředí a odpolední směny, pří-
spěvek na dovolenou a Vánoce, podnikové stravování. 
Měsíční bonus 1000 Kč za plně odpracovaný fond pracovní doby.
SEMET s.r.o., Řehákova 1221, Červený Kostelec.
Tel. ing. Erlebach 776 270 430

PRAKTICKÉ INFORMACE

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na prosinec 2019

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

Pozor: Od začátku listopadu platí
zimní kratší provozní doba sběr-
ného dvora odpadů.

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

Pobožnosti v Červeném Kostelci v prosinci 2019
Program v Adventu
Neděle 1. 12. – žehnání adventních věnců při mších sv. v 7:00 
a v 9:00 ve farním kostele a v 11:00 na Boušíně.
adventní ztišení v kostele – každou adventní neděli v 18:00
Neděle 15. 12. – před kostelem bude skautský adventní prodej, vý-
těžek bude odeslán na konto adventních koncertů ČT.

Program o Vánocích
24. 12. (Štědrý den) – 7:00 mše sv. ve farním kostele, od 13:00
kostel otevřený k modlitbě u Betléma a k zažehnutí betlémského
světla, v 16:00 vigilie vánoční, po mši sv. „vánoční zvonění“, 22:00
„půlnoční“ Boušín, 24:00 půlnoční Červený Kostelec.

25. 12. (Boží hod vánoční) – mše sv. ve farním kostele v 7:00 
a v 9:00, na Boušíně v 11:00.
26. 12. (Svátek sv. Štěpána) – mše sv. ve farním kostele v 7:00 
a v 9:00, na Boušíně v 11:00. V 17:00 ve farním kostele tradiční
„Koledy s cimbálovkou“.
Neděle 29. 12. (Svátek Svaté rodiny) – mše sv. ve farním kostele
v 7:00 a v 9:00, na Boušíně v 11:00, při všech mších sv. obnova
manželských slibů.
31. 12. – 16:00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2020 – mše sv. ve farním kostele v 7:00 a v 9:00, na Boušíně
v 11:00

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

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 24. prosince 2019 uplynou dva roky, kdy
nás navždy opustila naše drahá Gabriela Miští-
ková. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

Rodiče, manžel, bratr s rodinou, 
synové Tobias, Kuba a Matěj

Dne 30. prosince 2019 uplyne deset smutných
let, kdy nás navždy opustil Luboš Hruška. Kdo
jste ho znali a měli rádi, věnujte mu  tichou
vzpomínku.

Vzpomíná rodina

Dne 25. 12. 2019 uplyne 20 smutných let, kdy
nás navždy opustil pan Adolf Machek (dlouho-
letý hráč a fotbalový trenér).  Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami, 
manželka a sestra s rodinou

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci a panu Volhejnovi za krásné blahopřání,
květiny a dárek k mým 94. narozeninám.

Jarmila Balcarová

Děkuji neznámé nálezkyni, která v listopadu našla moji peněženku s vět-
ším obnosem peněz a předala ji na městskou policii. Strážníci mně ji ná-
sledně v pořádku doručili.

Regnerová

Děkujeme všem přátelům a známým za účast na posledním rozloučení s Lu-
bomírem Urbanem, za květinové dary a projevy soustrasti. Rovněž děkujeme
Pichově pohřební službě a hospici za péči o mého manžela.

Květa Urbanová

Rád bych poděkoval za velmi příjemné setkání a posezení s minulými i sou-
časnými představiteli vedení města při příležitosti mých 90. narozenin.

Jan Stierand

Děkuji zástupcům našeho města, panu Petrákovi a panu Volhejnovi za náv-
štěvu a blahopřání k mým devadesátým narozeninám. Byl jsem potěšen
dárkem a kytičkou, za které děkuji. Setkání bylo velice příjemné a veselé.

Hynek Neumann

Co nejsrdečněji děkuji sestřičkám mobilního hospicu a ošetřovatelkám
Charitní pečovatelské služba Červený Kostelec za jejich profesionální obě-
tavou pomoc a péči, kterou poskytli mé milované manželce Anně Kubi-
nové v posledních měsících jejího života. Velký dík patří především paní
Věře Hilmanové. Děkuji všem přátelům a známým za projev soustrasti
a květinové dary, kaplanu Janu Lukešovi a Pichově pohřební službě za
důstojný průběh obřadu.

Josef Kubina, manžel

Děkujeme paní Krejsové a panu Fišerovi za milou návštěvu a MěÚ Čer-
vený Kostelec za blahopřání a dárky k našemu výročí 65 let od svatby.

Manželé Pinkavovi

Děkujeme Pichově pohřební službě za důstojný průběh obřadu. Zarmou-
cená rodina.

Rosovi a Zárubovi ze Rtyně v Podkrkonoší

Děkuji MÚ v Červeném Kostelci za blahopřání a dárky k mým 80. naro-
zeninám. Rovněž děkuji paní Řezníčkové-Kukulové za velmi milou a přá-
telskou návštěvu.

Karel Pazourek

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k narozeninám.
Květa Urbanová

Děkuji představitelům města Červený Kostelec a společenským organiza-
cím za milé návštěvy a blahopřání k mému životnímu výročí a dalších pří-
ležitostech v letošním roce. Velice si vážím těchto výjimečných vztahů.

František Drahoňovský

Děkuji paní Markétě Šolcové za blahopřání, předané dárky od MěÚ Čer-
vený Kostelec a za milou návštěvu a srdečné popovídání k mému život-
nímu jubileu.

Věra Adámková

Poděkování

Vzpomínka

Děkuji za milou návštěvu panu T. Šimkovi a MěÚ Červený Kostelec za
předání dárků k mým 80. narozeninám.

Jiří Seidel

PROSINEC 2019
Pravidelně: Bohoslužby - neděle - 10:00
Biblická hodina - pondělí - 18:00
Duchovní péče - pátek - 15:45  

Advent a Vánoce
5. 12. - 16:00 Mikulášská besídka pro děti 

12. 12. - 17:30 Adventní pobožnosti – Tomáš Karel
24. 12. - 23:00 Půlnoční bohoslužba
25. 12. - 10:00  Hod Boží vánoční
26. 12. - 10:00 Prvomučedníka Štěpána - dětská besídka
1. 1. 2020 - 10:00 Jména Ježíš

Kontakt: 775 917 893 David Smetana, farář

Církev čs husitská

CÍRKVE

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Byli jsme a budem.

Že vám tato slova připomínají televizní
reklamu na "starou žitnou mysliveckou"?
Může být. Ale  BYLI JSME A BUDEM je
název básně Josefa Václava Sládka:

Byli jsme a budem, jak jsme byli dosud,
ranami a trudem nezlomí nás osud.

Prapory jsou zdrány, krov je hříčkou

hromu, přec jen zbudem pány my ve vlast-
ním domu.

Přes vln burné vzteky na své české skále
bili jsme se věky, bít se budem dále.

Ať se moře pění v krve proudu rudém,
vzdorni, nezlomeni, byli jsme a budem.

Josef Václav Sládek /1845-1912/ bás-
ník, překladatel. Básně napsal na závěr své

básnické tvorby, někdy kolem roku 1900.
V tomto období se vážně zamýšlel nad údě-
lem člověka, nad smyslem vlastního života.
A víte, kde jsem báseň objevil?  V čítance
pro měšťanské školy pro 5. školní rok
z roku 1928. Čítanku a několik dalších knih
nám do muzejního depozitáře, přes kni-
hovnu, věnoval pan Máslo. 

Děkujeme vám všem, kteří své „poklady“
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HISTORIE
nosíte ukázat do muzejního depozitáře.

Vzpomínka ke 100. výročí od uzáko-
nění povinného zřizování obecních kniho-
ven. Příslušný zákon byl sněmovnou
Národního shromáždění schválen dne 22. 7.
1919 a ještě tentýž den zákon podepsal pre-
zident T. G. Masaryk. Zakládání veřejných
knihoven bylo snahou mnoha nadšenců ná-
rodního obrození už v polovině 19. století.
Utvářely se čtenářské společnosti. Úspěch
měly školní nebo spolkové knihovny. U nás
ve městě např. včelařský spolek hned od
vzniku v r. 1899 kladl důraz na založení
vlastní knihovny a půjčování odborné lite-
ratury. V Čechách totiž dlouho chyběla zá-
konná norma pro zřizování obecních
knihoven. Vzorem byla Anglie, kde už od r.
1850 města s více než 5 000 obyvateli, na
přání občanů, zakládala knihovny a finan-
covala je. A toto pravidlo v Anglii platilo od
r. 1892 pro všechny obce, ve kterých o kni-
hovnu požádalo nejméně 10 občanů. Po-

dobně to bylo i v USA. V roce 1906 již 20
států mělo zákony o zakládání a udržování
veřejných knihoven.

Ještě jedna vzpomínka stará 100 let.
28. 10. 1919 byl ve Spojených státech ame-
rických schválen 18. dodatek americké
ústavy - zákon o prohibici /přes veto prezi-
denta Wilsona/. Na 13 let byla zakázána vý-
roba, prodej, darování, držení a konzumace
alkoholu. Američané se do „suché“ reality
probouzeli v lednu 1920. Pivo i kořalka se
v hektolitrech vylévá do kanálů. Alkohol je
ve výjimečných případech na předpis od lé-
kařů, lékárníků, zubařů. Ale ouha. Prohibice
vede ze všeho nejvíc k rozkvětu černého
trhu, pašování, zločinu. Mafián Al Capone
/ten je nejznámější / se stává neomezeným
vládcem Chicaga. Prohibici ukončil až
v roce 1933 prezident F. D.  Roosevelt 21.
dodatkem ústavy. V Čechách známe také
zákazy prodeje alkoholu. Za socialismu
byla prohibice vyhlášena např. kolem ter-

mínu výplat v hornických oblastech /Os-
travsko, Mostecko, Kladensko, Příbram-
sko/, a také se nesměl tvrdý alkohol
prodávat při pohřbech sovětských státníků.
V roce 1992 platila prohibice ještě v Česko-
slovensku v době parlamentních voleb.
Zákaz se nevztahoval na 10stupňová piva.
Nu a krátká prohibice v důsledku odhalení
metanolové kauzy. To byl průšvih velký.
Propukl v září 2012 a dodnes nejsou soudy
u konce. Zemřelo několik desítek lidí, zdra-
votně poškozených je na 140.

Je tu konec roku 2019. Děkujeme všem,
kteří podporujete myšlenku mít vlastní mu-
zeum ve městě. Já i kolega František Tuček
z muzejního depozitáře vám všem přejeme
úspěšný rok 2020, prožitý ve zdraví. Na kaž-
dém konci je krásné to, že něco nového za-
číná. Těšme se.

Přátelé, bavte se historií. Z muzejního
depozitáře Otto Hepnar

Prameny: Kronika 20. století - 1995

Stavba roku 2019 stojí ve Velkém Poříčí
Prestižním titulem „STAVBA ROKU 2019“ se může pochlubit
stavba výcvikového střediska hasičského záchranného sboru
ve Velkém Poříčí u Hronova.

Lezecký polygon pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou

hloubkou je i v celoevropském měřítku unikátní a ojedinělou stav-
bou, která využívá zvláštní konstrukční betonové prvky. Náročný
projekt vytvořila společnost Atelier TSUNAMI z Náchoda, zhoto-
vitelem celé stavby je královéhradecká společnost STYLBAU s.r.o.

Alena Matoušková, STYLBAU, s.r.o.
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Náchodská nemocnice má nové monitory vitálních funkcí
Příchod miminka na svět provází nejen
velká radost rodiny, ale také bedlivá péče
zdravotníků. Především první dvě hodiny
je malý človíček pod pečlivým dohledem. 

S kontrolami novorozenců v náchodské
nemocnici po porodu pomohou nové moni-
tory vitálních funkcí. Elektronické čidlo na
noze dítěte pohlídá všechny jeho životní
projevy a rodina tak může trávit první spo-
lečné chvíle nerušeně a s pocitem bezpečí.
Tři nové monitory v celkové hodnotě téměř
100 tisíc korun získala nemocnice díky fi-
nančnímu daru červenokostelecké společ-

nosti Saar Gummi Czech. Přístroje pomo-
hou i celkově zkvalitnit poporodní péči,
protože dosud musely vždy po několika mi-
nutách kontrolovat novorozence zdravotní
sestry.

Saar Gummi Czech podporuje společen-
sky prospěšné aktivity na Náchodsku dlou-
hodobě a v mnoha oblastech. Kromě
zdravotnictví poskytuje například pro-
středky školám na technické vzdělávání,
sponzoruje kulturní akce a přispívá na spor-
tovní aktivity.

Petr Liška

Zleva ředitelka nemocnice Ing. Ivana
Urešová a Hana Říhová ze Saar Gummi

Czech při předávání monitorů.

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a tentokrát je to
poslední setkání v tomto roce. 

Je neuvěřitelné, jak rychle se čas řítí k le-
topočtu 2020. Můžeme se spolehnout na to,
že alespoň adventní čas inspiruje uspěchané
lidičky k zastavení a zamyšlení se nad
sebou a svým životem? Temné prosincové
dny a hlavně večery přímo nabízejí možnost
posedět si s rodinou u stolu nebo u krbu
a povídat si, číst zajímavé knížky, anebo
hrát vědomostní hry. A k tomu bych vám
mohla dát tip, který ocení děti a jejich hraví
rodiče anebo prarodiče. Knížku s titulem
Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos
víme s podtitulem Aktivity pro celý rok na-
psala Miroslava Baxová a vydalo naklada-
telství Portál. Primárně je určena pro
mateřské školy, ale určitě osloví i hravé ro-

diny. Za zmínku stojí i ilustrace Patricie
Koubské. A do předvánočního času se jistě
hodí i další „hravá“ knížka, ale ta asi osloví
spíše ženy – hospodyňky. A pomůže vyřešit
i jeden velký problém současné doby – plýt-
vání potravinami. Nahlédněte do knihy na-
zvané Recyklovaná kuchařka od Jitky
Rákosníkové s podtitulem Moderní do-
mácnost beze zbytku a možná vstoupíte do
nového roku s předsevzetím, že vaše do-
mácnost už nebude vyhazovat jídlo, což se
pozitivně projeví na rodinných úsporách.
A ještě doplním, že Jitka Rákosníková je jed-
nou z předních osobností české kulinární
scény – spisovatelka, novinářka a překlada-
telka s vášní pro jídlo. Tak proč si „svátky
jídla“ neužít s novým a kreativně pojatým jí-
delníčkem. Přeji dobré počtení i dobrou
chuť. Ještě dodám, že o vydání této knihy se
postaralo vydavatelství Smart Press, s. r. o.

Zveme vás do knihovny
Zima se nám hlásí – výstava ve vstupním
prostoru knihovny. Připravila ji učitelka vý-
tvarné výchovy na 2. stupni ZŠ Červený Kos-
telec paní Mgr. Michaela Syrovátková se
svými žáky s použitím temper, anilinových
bartev a suchého pastelu.

Výstava v multifunkčním centru
Markéta Zlesáková – Obrazy
Autorka, absolventka Akademie výtvarných
umění v Praze, se věnuje volné malbě. V její
tvorbě se objevuje vše, co člověka intenzívně
obklopuje. Impuls ke zpracování tohoto té-
matu získala hlavně v tropech na Novém Zé-
landu a v Tongánském království, kde nějaký
čas pobývala.  

Výstava je přístupná ve výpůjčních hodi-
nách knihovny a v době pořádání programů
v multifunkčním centru.

Prosinec v oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno v úterý

od 9 do 17 hodin a v pá-
tek od 12 do 17 hodin.
V pátek 27. 12. a v úte-
rý 31. 12. 2019 oddě-
lení pro děti a mládež
uzavřeno.

Klubáč 
v prosinci 2019
3. prosince Klubáč
s knihou: „Předvečer
svatého Mikuláše“
(Lukáš Csicsely).

Po úspěchu Klu-
báče se strašidelnými
příběhy se pro tento-
krát zkusíme společně
začíst do textu, který je
zprávou o mikulášské
noci z pohledu chlapce Petra, který vnímá po-
stavy a děje už ne tolik jako dítě plné strachu
z nadpřirozených bytostí obcházejících do-
mácnosti, ale jako průzkumník v dospělém

světě. Klasickou mikulášskou nadílku tedy
rozhodně nečekejte.
10. prosince Klubáč s knihou: „Čáry máry
v kuchyni... od jara až do zimy“ (Eva Chu-

Foto: archiv knihovny
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píková). Poslední Klubáč tohoto roku osla-
víme vánočním punčem, k jehož výrobě nás
bude vybízet dětská malovaná kuchařka paní
Evy Chupíkové. Pokud už budete mít doma
upečené nějaké cukroví, přineste trochu na
ochutnání. Budeme si povídat, číst a pochut-
návat si. Těším se na vás a přeji úspěšný
a klidný nový rok 2020.        Hana Nováková

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

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

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé -
pravidelná vědomostní klání pro všechny, kdo
jsou hraví a chtějí se zábavnou formou poučit. 

Hráči se v prosinci sejdou ve čtvrtek 12.
prosince 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 – probíhá
již 12. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se
chtějí zábavným způsobem něco dovědět!

(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost, že
na některých nákladnějších programech bude
vybíráno přiměřené vstupné.)

2. prosince – Jižní Wales – cestopisná be-
seda pana Jiřího Voldána.

9. prosince – Vánoční zvyky a tradice
u nás v kraji – beseda s regionálním histori-
kem panem Bc. Richardem Švandou.

16. prosince – Předvánoční setkání klubu
Pohoda.

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

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

Relaxace za zvuku tibetských mís 
s paní Irenou Podlipnou

Přijďte vyladit své tělo a mysl v jeden har-
monický celek do multifunkčního centra
v Knihovně Břetislava Kafky Č. Kostelec. 

Čtvrtek 5. prosince 2019 od 18.00 do
19.00 hodin - vstupné: 100,- Kč. Na relaxaci
je se přihlaste: Irena Podlipná - tel. č. 720 244
041, email: irenapodlipna@seznam.cz

S sebou: pohodlný oděv, karimatku, deku
či spacák.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akre-
ditovanou cvičitelkou jógy II. třídy v multi-
funkčním centru Knihovny Břetislava Kafky
končí svou podzimní část. Další kurzy budou
zahájeny 21. ledna 2020. Bližší informace
a rezervace míst na tel. 605 988 539, mail: ilo-
nakrun@post.cz , web: www.pohlazeninavys-
luni.cz.

Půjčování knih v pečovatelském domě
U Jakuba – v úterý 3. prosince od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky:

„Pravda je majetkem všeobecným. Cesty,
jimiž se k této absolutní hodnotě blížíme, jsou
svérázné, odpovídající individualitě a okol-
nostem, životním poměrům, v nichž může nové
dílo vždy vyniknout a růst“.

Nové základy experimentální psychologie,
z předmluvy autora k vydání z roku 1925.

Informace pro čtenáře:
• Změny ve výpůjční době knihovny
v prosinci 2019:
Pondělí 23. prosince – oddělení pro dospělé
– 9.00 – 13.00 hod. 
Pátek 27. prosince – oddělení pro děti - za-
vřeno 
Pondělí 30. prosince – oddělení pro dospělé
– 9.00 – 13.00 hod.
Úterý 31. prosince (Silvestr) – zavřeno
v obou odděleních.
Ostatní dny – běžný provoz. 

• Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou z knih
Břetislava Kafky z nakladatelství Poznání Olo-
mouc, ji mohou zakoupit v Knihovně Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec.
• Pobočky Knihovny Břetislava Kafky Čer-
vený Kostelec ve Lhotě za Červeným Kostel-
cem a Olešnici nabízejí služby čtenářům
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 dispo-
zici svým čtenářům. Najdou zde kromě no-
vých knih i příjemný interiér.   
• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny rov-
něž v obecních knihovnách v Zábrodí, Horní
Radechové, Slatině nad Úpou, Žernově, Čer-
vené Hoře a Horních Rybnících. I tam se na
vás naše knihovnice a knihovníci těší. Více in-
formací na www.knihovnack.cz.

Příjemný advent a krásné vánoční svátky
vám i vašim rodinám a přátelům přeje z Kni-

hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
Marcela Fraňková 

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Vánoční čas je tady...
Vánoční čas je zde a s ním řada očeká-
vání spojených s koncem roku, řada bi-
lancování, co se událo v letošním roce,
a kupa nových předsevzetí do nového
roku 2020, který nás čeká.

V tomto někdy trošku uspěchaném čase
si vás dovolíme pozvat na naši letošní před-
vánoční výstavu, kterou vytváříme ve spo-
lupráci s paní Hanou Šlechtovou.
Přiblížíme vám vánoční svátky jako takové,
ale především vám chceme ukázat pře-
krásné betlémy pana Josefa Vondry, který je
v Červeném Kostelci tvořil v minulém sto-
letí. Na letošní rok připadá připomínka 110
let od jeho narození. Jsme velice rádi, že se
našel dostatek překrásných betlémů na tuto
výstavu a chtěli bychom zde poděkovat
všem, kteří nám ochotně tyto betlémy pro
naši výstavu zapůjčili. Věříme, že vám vý-
stava i kouzelné betlémy přinesou pohodu

a dobrou náladu.

A co chystáme na rok 2020?
Na rok 2020 připadá taktéž řada zajíma-

vých výročí a témat pro nejrůznější výstavy
či besedy. Věříme, že se nám podaří nashro-
máždit řadu zajímavých podkladů pro naše
další akce. Vždyť nás čekají například vý-
ročí:

● 130 let od úmrtí  Leopolda Abelese,
průmyslníka a továrníka (1816-1890)

● 120 let od narození Jaroslava Fabiána,
fotografa a vydavatele (1900-1979)

● 40 let od úmrtí Josefa Rabišky, červe-
nokosteleckého fotografa (1914-1980)

● 215 let od narození Josefa Němce,
manžela Boženy Němcové (1805-1879)

● 200 let od narození Boženy Němcové,
významné spisovatelky (1820-1862)

Pokud budete mít i vy nějaký tip na další
zajímavé výročí, případně nám budete chtít

být nápomocni s přípravou některých akcí,
rádi jakoukoliv pomoc uvítáme.

Přejeme příjemné vánoční svátky
Přejeme vám příjemný adventní a vá-

noční čas, strávený v pohodě v kruhu vašich
přátel a rodin. Do nového roku 2020 pak
mnoho elánu, nových nápadů a především
hodně zdravíčka a štěstíčka. 

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

kroví Knihovny Břetislava Kafky v Sokolské
ulici, máme otevřen pro veřejnost každou so-
botu od 9 do 11 hodin, případně po domluvě.
Informace o našich aktivitách také naleznete
na webových stránkách na adrese:
www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz, případně i na našem facebooku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku
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Výstava se koná 7. - 20. 12. 2019 ve vý-
stavní síňi na náměstí TGM v Červeném
Kostelci. Vernisáž výstavy 6. 12. 2019
(pátek) od 16:00 hodin.

Přijďte se vánočně naladit do červeno-
kostelecké výstavní síně a prohlédněte si
ukázky překrásných betlémů, které v minu-
lém století tvořil červenokostelecký občan,
pan Josef Vondra. V letošním roce jsme si
připomněli 110. výročí od jeho narození
v roce 1909.  Pan Josef Vondra působil
v Červeném Kostelci jako holič, nicméně
v době svého volna vytvářel překrásné bet-
lémy. Jeho betlémy jsou svým provedením

jedinečné a vykazují mimořádnou pečlivost
v detailech, až puntičkářství. Jeho díla jsou
poměrně vzácná, neboť většinu z nich do-
dával do kostelů na východním Slovensku.
Na výstavě zhlédnete několik jeho betlémů

z různých fází jeho tvorby a věříme, že se
při návštěvě této naší předvánoční výstavy
příjemně naladíte na celý adventní čas.

Výstava bude zahájena slavnostní verni-
sáží, která proběhne v pátek 6. prosince
2019 od 16:00 do 18:00 hodin. Samotná vý-
stava bude otevřena od 7. 12. 2019 (sobota)
až do 20.12.2019 (pátek), a to vždy od 9 do
12 hodin a od 13 do 17 hodin.

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

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

Vánoce s betlémy pana Vondry

Pečovatelský dům U Jakuba

Obyvatelé dvou pečovatelských domů se setkali
Sluníčko se na nás usmálo i v říjnu a my
jsme mohli díky němu podniknout velice
žádané posezení u táboráku s opékáním
a zpěvem. 

Obyvatelé pečovatelského domu v ul.
Nerudova pozvali na návštěvu obyvatele
pečovatelského domu U Jakuba, dokonce
pro ně upekli výborné koláčky, připravili tá-
borák a pozvali p. kaplana Jendu Lukeše.
Nevěřili byste, s jakým nasazením a elánem
senioři dokáží zpívat a veselit se a právě p.
kaplan svým zpěvem rozveselil každého ze
zúčastněných. Velké díky patří obyvatelům
pečovatelského domu v Nerudově ulici,
kteří připravili výborné pohoštění a příjem-
nou atmosféru.

Začátek listopadu patřil vzpomínce na
všechny zemřelé. Proto jsme našim klien-
tům pomohli uskutečnit návštěvu okolních

hřbitovů, kde mohli rozsvítit svíčky na hro-
bech svých příbuzných a známých.

Listopadové nevlídné podzimní počasí
přišli rozehnat Oldřich Nermuť a Jana Kejz-
larová se svými fotografiemi i vtipným vy-
právěním na téma „Výlety s vnoučaty“.
Tentokrát jsme se podívali do Krkonoš. Dě-
kujeme. Jako vždy to bylo super.

Druhou sobotu v listopadu se konal již
po jedenácté charitní ples, na který obyva-
telé pečovatelského domu motali losy do
tomboly. Aby jim to nebylo líto, že se plesu
nemohli zúčastnit, uspořádali jsme pro ně
hudební odpoledne nazvané „Ať žije Kája“.
Zavzpomínali jsme na hudební legendu
Karla Gotta a dokázali jsme, že jeho pís-
ničky nestárnou a nezapadnou v zapome-
nutí. Někteří odvážní si zasoutěžili v soutěži
„Tvoje tvář má známý hlas“ a jednoznačně

zvítězili Ondra Čuhanič a Vojta Vlček, kteří
byli jako profesionálové. Děkujeme jim za
krásné zpestření tohoto odpoledne.

Člověk se má stále na něco těšit a mít
před sebou nějaký cíl, tak tomu není jinak
ani v pečovatelských domech. V prosinci se
těšíme na mikulášskou besídku, na pečení
cukroví, vánoční vystoupení a štědrove-
černí večeři.

Bc. Vlčková Lenka vedoucí peč. služby   

Klub turistů Červený Kostelec

Máme tu prosinec, poslední měsíc roku 2019. Klub turistů
si tento rok opravdu užíval. Každý měsíc jsme uspořádali mi-
nimálně čtyři akce, a tak jsme v letošním roce, se započítáním
prosincových připravovaných výletů, zorganizovali 58 zajíma-
vých akcí. Potěšil nás zvýšený zájem o členství v Klubu turistů
Červený Kostelec, a tak členská základna roste a co je nejdů-
ležitější, zároveň se také omlazuje.

V posledním měsíci roku 2019 navštívíme naše hlavní město, kde
máme mimo procházku předvánoční Prahou zajištěnou prohlídku
Národního divadla. Zajímavá jistě bude také návštěva vánoční vý-
stavy kostýmů v úpickém muzeu. Poslední akcí roku 2019 je tradiční
Silvestrovská procházka, na kterou se sejdeme v úterý 31. prosince
ve 13:00 hodin u naší skříňky na autobusovém nádraží.

V novém roce zveme všechny hned 1. ledna na tradiční Novo-
roční výstup na Žaltman. Ti, co nebudou prvního ledna po silve-
strovském veselí ještě úplně schopni Novoroční výstup absolvovat,
zveme na druhou akci roku 2020, kterou je Novoroční setkání na
Vizmburku s opékáním špekáčků v sobotu 4. ledna 2020. Vycházet
budeme ve 12:00 od skříňky klubu turistů na autobusovém nádraží.

Klub turistů děkuje vedení města Červený Kostelec za stálou
podporu naší činnosti. Děkujeme také firmám Saar Gummi Czech
a Boltjes International za podporu při organizování oslavy 100 let
turistiky v Červeném Kostelci.

Krásné a veselé Vánoce – hodně, hodně zdraví a 366 šťastných
dnů v novém roce 2020 přejí všem spoluobčanům turisté.

Otto Ressl
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DS NA TAHU

Oblastní charita Červený Kostelec 

Tak a je to tady, dne 7. 12. 2019 v 19.00 v Divadle J. K. Tyla
uvede červenokostelecký DS NA TAHU úspěšnou komedii Neila
Simona „Bosé nohy v parku“ již naposledy.

Od premiéry dne 21. 10. 2017 jsme si ji zahráli na „prknech“ růz-
ných scén celkem 14x, na místní divadelní přehlídce jsme byli no-
minováni na celostátní přehlídku do Volyně, zahajovali jsme
mimosoutěžně letošní divadelní festival Jiráskův Hronov. Myslím,
že mohu napsat za všechny zúčastněné, že nás ta práce spolu moc
bavila, ale v nejlepším je dobré přestat. Chci ještě poděkovat za
skvělé zázemí a pomoc divadelních techniků, bez kterých bychom
to „nedali“. Takže všechny vás, kteří jste ještě neviděli či chcete vidět
znovu, srdečně zvu na naši derniéru, přijďte se s námi pobavit.

Zdena Fabiánová, režie

Ochotníci Olešnice přejí krásné prožití vánočních svátků a vše
krásné do nového roku 2020.

Děkujeme za vaši podporu a přízeň. Při té příležitosti si vás do-
volujeme pozvat na poslední dvě akce tohoto roku - první je určena
našim nejmenším, hraná pohádka Locika, neděle 15. prosince od
16 hodin v ZŠ Olešnice. 

Druhou akcí olešenských ochotníků je "Štědrodenní zpívání"
v úterý 24. prosince od 15 hodin na dvoře ZŠ školy, udělejte si
procházku před štědrovečerní večeří a zanotujte si s námi známé
melodie českých koled. 

Těšíme se na vás, Radka Laštovičková

Kadet
Snow film fest se vydařil 
a navíc pomáhal
V pátek 1. listopadu 2019 se konal ve
Vodnické hospůdce kempu Brodský už
pátý ročník filmového festivalu Snow
film fest. Na programu byly opět zají-
mavé filmy se zimní tematikou.

Zájem o promítání byl obrovský, atmo-
sféra byla více než vynikající a občerstvení
výborné. A jak je již zvykem, celý výtěžek
z této akce byl věnován dětskému oddílu
Kadet v Červeném Kostelci. A kolik jsme
díky vám darovali našim dětem? Bylo to
krásných 6 300,- Kč.

Tímto moc děkujeme vám, návštěvní-
kům festivalu, a zároveň se na vás těšíme
na již desátém ročníku Expediční kamery,
která se bude konat v březnu 2020.

Milan Hrstka, dětský oddíl Kadet 
Červený Kostelec

Poděkování
My, členové oddílu KADET jsme i v tom-
to roce poctivě trénovali fyzičku v bazénu
i v tělocvičně, na lodích pluli po řekách,
pořádali výpravy a tábořili v přírodě. Po-
znávali jsme nové kraje a nové lidi. 

Dík za to našim vedoucím, kteří nám vě-
nují nezištně svůj čas, a našim trpělivým ro-
dičům, kteří nám společně umožňují

prožívat spoustu dobrodružství v partě ka-
marádů. Ale protože jsme už velcí kluci
a velké holky, víme, že bez peněz to prostě
nejde. Nové lodě i opravy těch starých, od-
dílové stany, nájmy bazénů a tělocvičen, to
vše je moc peněz.  A tak chceme poděkovat
všem, kteří nás podporují, zejména městu
Červený Kostelec, Asociaci Turistických
oddílů mládeže ČR, firmám Albi, Semet
s.r.o, OK stavební, D servis František Dra-
hovzal, Saar Gummi Czech s.r.o, Lékárna
SM Salix, Izomat s.r.o, Compu Net s.r.o.,
Tesmen a skvělým lidem Pavlu a Mírovi
Novosvětským, Monice Kozákové, Josefu
Kohlovi, Romanu Hanušovi, Michalu Hyb-
šovi a spoustě dalších, bez kterých by náš
oddíl nebyl tím, čím je. A v neposlední řadě
našemu členovi Wetu Šimkovi, který to pro
nás všechno skvěle zaznamenává.

Členové oddílu Kadet Červený Kostelec 

Den otevřených dveří v Hospici
Anežky České
12. listopadu otevřel Hospic Anežky
České své dveře návštěvníkům a zájem-
cům o jeho činnost. Ta byla příchozím
přibližována především formou komen-
tovaných prohlídek, které ochotní pra-
covníci hospice prováděli po celý den. 

Během nich se návštěvníci nejen sezná-
mili s prostory hospice a s vybavením po-
kojů, ale i se základními informacemi
týkajícími se poskytované péče, a to nejen
v rámci lůžkového zařízení, ale i formou
domácího ošetřování, které zajišťuje Mo-
bilní hospic Anežky České. Kromě prohlí-
dek byla i možnost seznámit se s tema-
tickou literaturou, na kterou se zaměřuje
především nakladatelství Cesta domů a kte-
ré vydává publikace pro pozůstalé, ne-
mocné, doprovázející, ale i pro děti. 

Program byl obohacen vystoupením
žáků ZUŠ a připraven byl i dětský koutek,
ve kterém si návštěvníci vyráběli vánoční
dekorace. K odpočinku sloužila čajovna

a občerstvit se byla možnost i u stánku s by-
linnými produkty sociálního podniku Pro-
Charitu s.r.o. Sociální podnik zde představil
i další ze svých činností – prodejnu a vý-
dejnu zdravotních a kompenzačních pomů-
cek MEDESA care a ChariTex.

V průběhu dne si takto hospic prohlédlo
150 návštěvníků z řad studentů a laické
i odborné veřejnosti. Věříme, že Den ote-
vřených dveří byl pro všechny obohacující
– smyslem hospicové péče již od jejího po-
čátku byla nejen léčba fyzických potíží, ale
i informovanost, otevřenost a opora paci-
enta i jeho blízkých v těžkých chvílích. 

Pro ty, kteří Den otevřených dveří nevy-
užili, ale přesto by se chtěli do hospice po-
dívat, podotýkáme, že prohlídka hospice je
možná kdykoliv po domluvě a to pro sku-
piny i jednotlivce. Nebojte se proto přijít
podívat, rádi vás uvidíme a provedeme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Vážení občané, dovolujeme si vás po-

žádat o spoluúčast na pravidelné chari-

tativní akci Tříkrálová sbírka, která pro-
běhne v sobotu 11. ledna 2020 na území
celé České republiky.

Navštíví vás nebo potká na ulici sku-
pinka tří králů s koledou a s prosbou o pří-
spěvek do pokladničky. Tříkrálová sbírka je
zaměřena na pomoc nemocným, handica-
povaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším potřebným. 

Více informací o sbírce najdete na we-
bových stránkách diecézní charity:
www.trikralovasbirka.cz

Předem děkujeme za vaši štědrost a vlíd-
nost k našim koledníkům. Výtěžek této
sbírky tvoří také významnou část financo-
vání našich středisek.

Zároveň uvítáme vaši pomoc při sa-
motné realizaci akce. Dobrovolníci,
hlaste se u Josefa Urbana či Jana Kor-
diny, koordinátorů Tříkrálové sbírky
OCH Červený Kostelec. mobil: 731 598
833, 732 402 222 e-mail: urban@hos-
pic.cz; kordina@hospic.cz 

Jan Kordina
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T-S 19 Turov

V zimních měsících dbá včelař základního pravidla - NERUŠIT
PROSÍM.  

Letos přes zimu bude nutno toto pravidlo porušit, budeme 2x
v zimě sbírat měl . Jednou na kontrolu moru včelího plodu a jednou
na výskyt brouka varroa.

V prosinci se včelaři Červenokostelecka sejdou na vzdělávací
besedě v neděli  1. prosince 2019 od 9,00 hod. v restauraci Di-
vadlo. Aktuality a vánoční posezení. Zveme všechny milovníky
zdravé přírody.

Za výbor včelařů  Otto Hepnar

Za uplynulé dva měsíce se prostor Stromů úžasně proměnil
a naplnil.

Na kroužku Semínka se každé pondělí pravidelně schází kolem
dvaceti maminek a jejich ratolestí. 

Během tvoření a cvičení se s vervou dětem vlastní seznamují
s novými písničkami, říkadly a jednoduchými hrami, učí se praco-
vat s nůžkami, lepidlem či barvami a v herničce krom zábavy i dělit
o hračky nebo si jen společně hrát. 

Radka Kolísková

Adventní zájezdy:
Praha - čtvrtek  12. 12. 2019
Olomouc - neděle 15. 12. 2019
Několik volných míst, inf. p. Kolisková, mob. 732 793 130

Novinky pěchotního srubu T-S
19 Turov, aneb: „V devatenáctce
už burácí motor“.
Blíží se konec devatenáctého roku no-
vého století. Měli jsme výročí sto jeden
rok od založení Československé repu-
bliky. Výročí 30 let od znovuvykročení
naší republiky a společnosti ke svobodě
a zodpovědnosti za chod našeho státu.

I nám se blíží konec sezony na pěchot-
ním srubu T-S 19 Turov u Chlívců. Rok
2019 byl rokem, kdy se intenzivně praco-
valo ve strojovně a filtrovně objektu, vylep-
šovalo se zázemí pro osádku a místní
bunkráci se vrhli i na očištění základové
desky objektu T-S 41. V srpnu jsme pak
oslavili spolu s návštěvníky i desetileté vý-
ročí od začátku rekonstrukce pěchotního
srubu a jsme rádi, že svou činností vzdá-
váme hold všem našim předkům, kteří s od-
hodláním bránit vlast stavěli pohraniční
opevnění.

Jaro roku 2019 začalo tam, kde se v roce
2018 skončilo, tedy ve strojovně a filtrovně

objektu. Ve strojovně se jedna parta podílela
na zprovoznění nového srdce objektu – die-
selagregátu a druhá parta pracovala ve ve-
dlejší filtrovně na kompletní rekonstrukci
prasklin a následné obnově omítky a vybí-
lení. Tím se stalo, že levá spodní část ob-
jektu je po stavební stránce téměř obnovena
a můžeme začít s technickým vybavování.
S příchodem léta se podařilo osadit diesela-
gregát včetně výfukového potrubí, a tak si
mohli návštěvníci na výroční letní akci pro
veřejnost v červenci vyslechnout burácení
tohoto obra. To samozřejmě vzbudilo velký
zájem návštěvníků, takže na samotné re-
konstrukční práce nám zbylo méně času, ale

jsme rádi, že jsou lidé s naší prací spokojeni
a že máme co ukázat!

V druhé polovině roku se pracovalo na
kompletní rekonstrukci omítek ve schodiš-
ťové šachtě a umístění zde konzolí pro ná-
drže na vodu, čímž budou návštěvníci
vstupovat do spodního patra objektu další
opravenou a příjemnou částí. Druhá parta
pracovala za bunkrem na zlepšení tamějšího
technického zázemí pro osádku. Nepraco-
valo se ale jen na devatenáctce, v červnu se
vydala parta místních bunkráků na očištění
základové desky nepostaveného objektu T-
S 41 u Slavětína nedaleko Markoušovické
rozhledny a přispívá tak k navrácení pů-
vodní podoby základových desek neposta-
vených těžkých objektů v regionu. 

Závěrem zveme všechny k návštěvě na-
šeho malého soukromého muzea opevnění
zasazeného do krásné krajiny Broumovské
vrchoviny.

Více info na: 606 236 799, t-s19@t-
s19.cz, www.t-s19.cz. www.facebook.com-
/bunker.t19/ a instagramu.

Brodský

Spolek Stromy

Poděkování a přání návštěvníkům areálu Brodský
Děkujeme všem návštěvníkům kempu Brodský za náklonost a pří-
zeň, kterou jste nám svými návštěvami projevovali v roce 2019. 

Jsme moc rádi, že vám a vašim dětem můžeme zpříjemňovat
chvíle zaslouženého odpočinku. V letošním roce jsme pro vás při-
pravili více než 38 menších či větších akcí, které navštívilo několik
tisíc návštěvníků. Myslíme si, že hlavně díky vám a vašim návště-
vám je areál Brodský živým místem, kde se stále něco děje. Věřte,
že vidět vaši radost a spokojenost a slyšet smích vašich hrajících si
dětí je to, co nás žene kupředu a motivuje nás při přípravách dalších
akcí na příští rok. Přejeme vám všem prožití krásných svátků vá-
nočních, hodně klidu pohody, a pevné zdraví v celém příštím roce
2020. A na jaře se s vámi opět těšíme na shledanou na vašem Bro-
ďáku. A těšte se na oslavy. Bude to naše 25. sezona a chystáme se
ji společně s vámi pořádně oslavit!

Za všechny Brodíky Milan Hrstka

Včelaři

ČK důchodci

Nadace sv. Františka z Assisi
Brněnská Nadace sv. Františka z Assisi
odeslala 34. kontejner se zdravotnickým
materiálem pro potřebné v Indii. 

Díky příspěvkům dárců i pracovníků na-
dace a obětavosti spolupracovníků se jí daří
pomáhat mnoha lidem trpícím nemocemi
a vyloučeným z vlastní společnosti, odká-
zaným na pomoc druhých.

Kontejner jsme naložili v ČERVE-
NÉM KOSTELCI v prostorách firmy
Batist Medical ve čtvrtek 24. října 2019.
Kontejner byl po proclení na náchodské cel-
nici přepraven do přístavu v Hamburku a
31. října  naloděn na kontejnerovou loď
,MOL TRADITION‘ japonské společnosti
ONE. 

Přeložen bude v transitportu v Singa-
puru. Předpokládané připlutí lodi s kontej-
nerem do Kalkaty je 12. prosince.

Další informace najdete na webových
stránkách Nadace sv. Františka z Assisi:
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Na-
dace/index2.php 

Nadace sv. Františka z Assisi
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Spolek pro rodinu Kotva

SPOLKY A ORGANIZACE

Hadářek
Sychravé podzimní dny jsou obdobím, které
nemáme v Hadářku v lásce. Studené počasí
nás nutí navléci si na kroje huňaté kožešiny,
pod sukně natáhnout vlněné punčochy
a vlasy si zahalit do barevných šátků.  Na
podzim nastává také čas na trochu bilanco-
vání a reflexe, na poděkování a přání do dal-
ších let.

Když se před časem ujala Hadářku Markéta
Janušová, nikdo tento kroužek nebral příliš
vážně, děti se zde učily lidová říkadla a tance
a své umění předvedly na srpnovém festivalu.
Postupem času ale děti dorůstaly a společně se
neustále zlepšovaly. Po letech se začaly účastnit
festivalů v blízkém i vzdálenějším okolí, růz-
ných přehlídek i soutěží. Jako častý návštěvník
řady folklorních festivalů mohu jejich umění
porovnávat s řadou souborů nejen z celé České
republiky, ale i ze vzdálenějších koutů Evropy

a mohu upřímně říci, že se naše děti rozhodně
neztratí. Samozřejmě, existuje nepřeberné
množství profesionálně vedených souborů, re-
prezentujících svůj kraj i ve světě, ale velkou
spoustu souborů by Hadářek strčil do kapsy.
Děti jsou navíc dobrá parta, která, ač se to často
navenek nezdá, drží spolu a vzájemně se hodně
podporuje.

O zvyšujících se kvalitách našeho souboru
svědčí letošní úspěšná účast na MFF v Lázních
Bělohrad, reprezentace města na festivalu Sme-
tanova Litomyšl, kde jsme roztančili publikum
čekající na koncert Pavla Šporcla, a třetí místo
v soutěži o nejoblíbenější soubor na našem fes-
tivalu. Kromě těchto vystoupení jsme byli letos
i v Polsku a na řadě akcí v ČR.

Na závěr bych chtěl na tomto místě podě-
kovat. Nejprve dětem, že v dnešní době plné
technologií věnují čas lidové kultuře a tradicím,

chodí na zkoušky a dávají souboru spoustu
energie, kterou musí dělit i mezi řadu dalších
aktivit. Velký dík patří vedoucí souboru Mar-
kétě Janušové za obětavou práci s dětmi na
zkouškách a na vystoupeních, za vymýšlení
choreografie a za veškerý čas, který Hadářku
věnuje ve svém volném čase. Poděkování patří
také všem muzikantům ze Šmikurandy. V ne-
poslední řadě posíláme pozdrav a dík i všem
rodičům za podporu svých dětí a koordinaci
vlastních aktivit při vystoupeních souboru. Na
závěr děkujeme i všem sponzorům a městu za
finanční a organizační podporu.

Všem přívržencům folkloru v našem městě
a okolí přejeme příjemné prožití celého ad-
ventu a vánočních svátků a pohodový vstup do
nového roku s pěknou lidovou písničkou na
rtech.

Jiří Hloušek

Letní setkání seniorů
Ve dnech 19. - 24. 8. 2019 se uskutečnilo
první letní setkání seniorů. Tento projekt
organizovala MUDr. Marie Svobodová za
spolek pro rodinu Kotva se svojí dcerou Bc.
Kristinou Svobodovou ve spolupráci s Mgr.
Marcelou Fraňkovou, ředitelkou knihovny
Břetislava Kafky a klubu seniorů Pohoda,
spolu s finanční podporou města Červe-
ného Kostelce.

Jednalo se o 5 dní setkávání seniorů, je-
jichž hlavní náplní byly reminiscence neboli
vzpomínky. Je to podpůrný psychologický
směr, který se používá při práci se seniory.
K vyvolání reminiscencí se využije nejen sdí-

lení vzpomínek v kruhu ve skupině, ale také
vytvoření vhodného prostředí, a proto se tedy
multifunkční sál, kde se setkávání konala, na
týden proměnil v místnost naplněnou nábyt-
kem, nádobím, knihami, věcmi denní potřeby,
ale i obrazy a hudbou z dob našich babiček
a prababiček.

Kromě Reminiscencí proběhlo také setkání
s organizací Mezi námi z Prahy, která organi-
zuje pravidelná setkávání seniorů z domovů
důchodců a malých dětí z mateřských škol.
Hlavní náplní takových setkání bývá společné
vyrábění či zpívání, které jsme i na našem se-
tkání společně s deseti dětmi také uskutečnili.
Dále proběhlo setkání s pí Mgr. Janou Frohli-

chovou z MPSV z Hradce Králové, která při-
jela účastníky setkání seznámit s velmi užiteč-
ným projektem seniorská obálka. Nechyběly
ani přednášky o canisterapii s živým pejskem,
o ekonomii a prožitek taneční terapie. Po-
slední den týdne byl věnován Krajinské vý-
stavě ve výstavní síni městského úřadu.

Co dodat závěrem? Letní setkání seniorů
proběhlo ve výborné atmosféře, senioři (pře-
vážně z klubu Pohoda) byli úžasní a aktivní
a také paní ředitelka knihovny Mgr. Marcela
Fraňková byla výbornou hostitelkou a podpo-
rovatelkou tohoto setkání. Těšíme se, že se
v létě stane 2. letní setkání již tradicí.

MUDr. Marie Svobodová

ZŠ V. Hejny
Ve škole máme za sebou první čtvrt-

letí. Někteří z vás se zúčastnili třídní
schůzek, pro jiné zase třídní učitelky při-
pravily velmi časově náročné tzv. triády
– tedy setkání ve trojici – žák, rodič, uči-
tel. Jistě jste si během návštěvy školy
mohli všimnout, kolik práce se odvedlo
za tak krátký čas.

Některé věci ale vidět nejsou a s těmi
bych vás teď ráda seznámila. Na přelomu
měsíce října paní uč. B. Naimanová za po-
moci své kolegyně Z. Valáškové uspořádala
program Strašidlení pro své prvňáčky. Děti
se setkaly v pátek v podvečer u školy a vy-
razily do knihovny, kde paní H. Nováková
měla pro ně připravený program. Moc jí dě-
kujeme za pěknou organizaci. Poté šly za
podpory lampionů rozsvítit svíčky na hřbi-
tov. Následně ve škole plnily další úkoly
spojené s tímto tématem a potom tu strávily

i noc. Děkujeme všem, kteří pro děti na-
pekli na sobotní snídani. 

Do knihovny dorazily i ostatní třídy, ale
tentokrát za jiným programem – za setká-
ním se spisovatelkami. Druhé třídy si poví-
daly nad knížkami s L. Rožnovskou,
třeťáky přivítala spisovatelka L. Hlavin-
ková, některé čtvrté třídy navštívily besedu
s L. Juráčkovou, jiné zase s D. Fišerovou,
která jim představila knihu „Bylum, neby-
lum“. Nejstarší prvostupňové děti mají na-
plánovaný svůj program se spisovatelkou
V. Borůvkovou na začátek prosince.  

V listopadu proběhl na celém prvním
stupni projektový den zaměřený na finanční
gramotnost. V každém ročníku byl trochu
jiný program závislý na věku dětí. A tak za-
tímco se v prvních třídách teprve seznamo-
vali s penězi a jak je v obchodech používat,
čtvrťáci si už udělali rozpočet na perníčky,

které pak upekli a provoněli s nimi celou
školu. Páťáci také pekli perníčky, ale pro-
tože už jsou zase o rok starší, využili clilo-
vých hodin a některé potraviny a instrukce
v kuchyni se naučili i v angličtině. 

Za zmínku ještě určitě stojí výlet třetích
tříd. Ty v brzkých ranních hodinách vyra-
zily vstříc Šestajovicím u Prahy. Žáci si zde
vyrobili vlastní svíčku či vonnou sůl do
koupele a pak ještě navštívili zoo Chleby,
kde spolu s výukovým programem se dově-
děli mnoho o místních zvířatech. Nezapo-
mínáme ani na keramickou pec, která je na
druhém stupni. V rámci pracovních činností
vyráběly některé děti různé vánoční deko-
race, a proto se jistě mnozí z vás mohou
těšit na pěkné výrobky od svých dětí.

Přeji vám krásný předvánoční čas 
za celý první stupeň. J. Stodůlková
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ZŠ a MŠ Olešnice

Den otevřených dveří a vánoční trhy na 1. stupni
Srdečně vás zveme na vánoční trhy spojené se Dnem otevřených dveří, který se koná 11. 12. 2019 od 8 hodin do 13 hodin na

prvním stupni ZŠ V. Hejny. Návštěvníci si mohou zakoupit výrobky žáků před jednotlivými třídami během celého dopoledne. V případě
zájmu o návštěvu výuky prosíme, abyste do tříd přicházeli a odcházeli pouze o přestávkách. 

ZŠ - Čekáme na Vánoce
V říjnu a v listopadu jsme se zúčastnili dvou sportovních akti-
vit. Naši školu reprezentovalo šest běžců v prvním kole běžec-
kého závodu Od radnice k radnici, který se konal v Náchodě. 

Nejlépe se umístil Dorian Kašpar na 8. místě, v závodě týmů se
naše školička umístila na 6. místě. Na počátku listopadu jsme se
vypravili již podruhé na florbalový turnaj – okresní kolo, které bylo
letos v Jaroměři. Naše statečná čtveřice hráčů překonala loňské třetí
místo a získala stříbrnou druhou příčku! Je to opravdu velký úspěch
v konkurenci velkých školných týmů. Také náš turistický kroužek
podnikl první výlet tohoto školního roku a za velmi nepříznivého
počasí jsme ušli 8 kilometrů.

V prosinci nás čekají  svátky plné přání a tajemství. I když
učení za hlavu nehodíme, začneme se na Vánoce  těšit již vánočním
výletem na zámek  Potštejn. 

Pilně cvičíme vánoční koledy a písničky a připravujeme vánoční
besídku a dílny pro rodiče a prarodiče, na kterých si jako obvykle
vyrobíme krásné vánoční výrobky. Děti ve školní družině také upe-
čou dobré cukroví. Společně s mateřskou školou nás  čeká vánoční
pohádka s paní Holasovou.

Přejeme všem přátelům naší malé školy a školky klidné
prožití Vánoc!

V. Ságnerová

MŠ - Podzim plný kultury, her a tvoření…
Měsíc listopad byl ve znamení tvoření, a to nejen při podzim-
ních dílnách s rodiči, ale také při společné akci se ZŠ.

Skřítek Podzimáček obsadil na pár dní naši školku a pro naše
děti připravil např. dobrodružnou stezku odvahy, kde děti společně
se školáky musely plnit nejrůznější úkoly. Na svátek sv. Martina
jsme se vydali za kulturou do náchodského Beránku a příjemnou
procházkou kolem zámku, obory
a vojenského hřbitova završili náš
výlet. Naši předškoláci město Náchod
neviděli naposled, dva dny poté jsme
započali plavecký kurz, který budeme
se ZŠ navštěvovat do konce ledna.
Pilně jsme také nacvičovali vánoční
program, který budete moci zhléd-
nout 1. prosince od 16 hod. při roz-
svěcení vánočního stromu v Olešnici,
nebo 8. prosince při vystoupení u vá-
nočního stromu v Červeném Kostelci.
Klidný advent, pohodové Vánoce
a vše krásné v novém roce přejí děti
a učitelky MŠ Olešnice. 

Radka Laštovičková

GVUN
Existuje absolutní ticho? Prostřednictvím
edukačního programu s názvem „Zvuky
kolem nás“ hledali žáci čtvrtého a pátého
ročníku odpověď.
NEEXISTUJE…vždy uslyšíme tlukot svého
srdce. Dále poznávali, jak lze techniku spojit
s uměním. Vlastní výtvarnou tvorbu z náv-
štěvy Galerie výtvarného umění v Náchodě si
někteří přivezli s sebou.

ŠKOLNÍ CHVILKA 
NÁRODNÍ HRDOSTI
V rámci vyhlášené výstavy „Konec totality
a začátek demokracie“ jsme instalovali žá-
kovské práce, které ztvárňují symboly sa-
metové revoluce.
Při výchovně vzdělávacím procesu žáci na-
hlédli do života s totalitou a doceňovali demo-
kratické hodnoty – svobodu a zodpovědnost
vlastního rozhodnutí. S hudebním nadšením
si školáci a školačky prvního až pátého roč-
níku prozpěvují „Jednou budem dál…“. Po-
děkování za podporu a spolupráci patří
kulturní a školské komisi, městskému kultur-
nímu středisku, papírnictví Ivín, aranžérce
paní Polákové, květinářství Monika, paní uči-
telce Česenkové, paní učitelce Fraňkové, panu
Macháčkovi, paní Řezníčkové.

PROJEKT DARY PODZIMU 
Malí školní zahradníci si kladli otázku:
„Copak nám to roste na školním po-
zemku?“
Ale, ano…je to dýně Hokaido. A kde se
vzala…? Krátký vhled do jednotlivých vyučo-
vacích předmětů: přírodověda - seznámení
s názvem samovýsev, kvalitní půda a péče o ni,
určování životních podmínek rostliny, recept
z pohledu matematiky - jednotky hmotnosti,
vážení ingrediencí, z pohledu tělesné výchovy
- cvičení s medicimbály (plné míče) - posilo-
vání, hod do dálky, slalomová dráha, z pohledu
výtvarné výchovy - práce s marcipánovou
hmotou - dýňové listy, řapík, z pohledu čes-
kého jazyka - slohová práce popis činnosti. Se
sloganem „V týmu poznáš sílu“ jsme si pochut-
návali na dýňových specialitách.

ARCHEOPARK VŠESTARY
Znalosti a poznatky z pravěku ověřené
vlastní zkušeností. 
Edukační programy Lovci poslední doby le-
dové a Život prvních zemědělců. Žádná tech-
nika, jen dokonalá znalost přírody…zazněly
i úvahy „to měli teda dost těžké“… Některým
žákům se pravěký způsob života hodně líbil. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ani úklid spadaného listí nemusí být nuda!
Děti z družiny využily tento nevšední materiál

k tvoření obrázků i k netradičním soutěžím
s hráběmi. Výsledkem byla legrace, spokojení
pracanti i uklizené dětské hřiště. 

SPOLEK LHOŤÁK
Aktivity nově vzniklého spolku (legislativně
nahrazuje Sdružení rodičů a přátel školy),
se aktuálně zaměřují na podporu zacho-
vání tradičních činností spojených s kon-
cem kalendářního roku:
svatý Martin, adventní tvoření, svatá Bar-
borka. Dovolte, abych touto cestou vyjádřila
obdiv a poděkovala všem aktivním rodičům:
paní Andrlové, paní Balíčkové, panu Balíč-
kovi, panu Joudalovi, panu Kotyzovi, panu
Macháčkovi, panu Oždianovi, paní Pacákové,
paní Rouskové, paní Řezníčkové, paní Sedlá-
kové, paní Škodové, paní Veselé, paní Vodič-
kové, paní Vojtěchové a panu Železovovi za
časovou investici bez honoráře a praktické ší-
ření myšlenky „Společně věnovaný čas našim
dětem je tou nejcennější hodnotou“. 

PŘÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou jménem ce-
lého školního týmu popřála všem lidem dobré
vůle příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a nový rok 2020 bohatý na ZÁZRAKY
lidského konání. 

Renata Jakubíková

ZŠ Lhota
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ZŠ Horní Kostelec
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Tvořivé podzimní dílny ve škole v Horním Kostelci
I letos se v listopadu v naší škole konal Den otevřených dveří
pro rodiče našich žáků i ostatní zájemce. Nejvíce rodičů jako
obyčejně navštívilo první třídu. Byli zvědaví, jak to jejich ško-
láčci ve škole zvládají, a chtěli se podívat, co všechno už umí.

Odpoledne jsme pořádali podzimní tvořivé dílny pro rodiče
s dětmi. V hojném počtu se sešli se po 16. hodině ke společnému
vyrábění. Paní učitelky všem přichystaly vyráběcí zázemí ve tří-
dách (potřebný materiál, tužky, štětce, pastelky, fixy, tavné pistole,
sešívačky, lepidla, čtvrtky, karton i barevné papíry). Děti předem
nasbíraly a nanosily do školy potřebné přírodniny – kaštany, žaludy,
šípky, větvičky a listy.

V jedné třídě malí šikulové vyráběli skřítka Podzimníčka z ma-
lované čtvrtky, barevných papírů a přírodnin. Vodovkami podle
sebe namalovali čtvrtku. Než čtvrtka uschnula, vystřihli z barev-
ného papíru nohy, ruce, oči, nos a pusu a skřítka dotvořili podle
sebe. 

Ve vedlejší třídě rodinné týmy vyráběly dřevěné sovičky z ko-
leček břízy a přírodnin. 

Ke kompletování všichni zdatně využívali tavné pistole. Většina

zúčastněných zvládla skřítka i sovičku. Vydařené výrobky si spo-
kojené děti odnesly domů.

Těšíme se na další společné tvoření.
Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Poděkování firmě WIKOV MGI
a.s. HRONOV za sponzorský dar
pro MŠ Náchodská

V pátek 15.11. 2019 navštívily všechny
děti spolu se svými učitelkami podzimní
hudebně taneční akci TŠ Bonifác ve
Rtyni v Podkrkonoší, kde na nás čekal již
tradičně velmi pestrý program.

Tímto by naše MŠ Náchodská velmi
ráda poděkovala firmě WIKOV MGI a.s.
Hronov za sponzorský dar, který nám věno-
vala a díky kterému byly pokryty veškeré
náklady na tuto akci a dopravu autobusem
tam i zpět. Ještě jednou děkujeme.

Kolektiv dětí a učitelek  MŠ Náchodská

Podzim ve Studánce
V podzimním období jsme měli ve Stu-
dánce rušno.

Vypravili jsme se s naším skřítkem Stu-
dánkem až do daleké Indie, kde jsme ochut-
nali místní speciality a seznámili se s tamní
kulturou. Paní učitelky se oblékly do tradič-
ního oděvu sárí a děti měly uvázané tur-
bany, ve kterých si zatančily tradiční tanec.
Za tento výlet vděčíme naší obětavé ma-
mince paní Kubečkové, která pro nás tento
netradiční den uspořádala. Ale naším ces-
tám nebyl konec. Navštívili jsme Červenou
Horu, kde nás přivítaly děti z místní školky
a pozvaly nás na loutkové představení
o kůzlátkách. To bylo smíchu a radosti při
veselých pohádkách, které podnítily fantazii
a představivost našich cestovatelů. Na závěr
našeho výletu jsme dostali na památku me-
daile a něco dobrého na zub.  

Těšíme se na další dobrodružství 

MŠ Studánka
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ŠKOLY

Základní umělecká škola Č. Kostelec 
Vážení rodiče a milí přátelé školy, dovolte
nám v závěru kalendářního roku, v čase
adventním, vás pozvat do Divadla J. K.
Tyla v Červeném Kostelci na program ta-
nečního, hudebního i výtvarného oboru.

Z kraje měsíce a to 4. prosince 2019 mů-
žete zhlédnout barevné představení žáků ta-
nečního oddělení, které pro vás připravilo
pod vedením zkušených choreografek
Blanky Rejholdové a Jany Faltové tradiční
mozaiku s názvem PODZIMNÍ PRO-

MĚNY. Vystoupení začíná od 17 hodin. 
V době, kdy shon před vánočními svátky

bude již v plném proudu, vás chceme po-
zvat na program „ČAS RADOSTI…“, vá-
noční koncert pěveckého sboru Červánek se
svými odděleními a hosty. Vše pod vede-
ním sbormistra Evy Kubečkové. Věříme, že
vás koncert příjemně naladí na vánoční
svátky a vnese tak do vašich rodin příjem-
nou atmosféru, klid a pohodu. 

Vánočně laděný program můžete zhléd-

nout 22. prosince 2019 od 18 hodin v pro-
storách Divadla J. K. Tyla. Předprodej vstu-
penek probíhá v IC Červený Kostelec. Jste
srdečně zváni.

Vážení hosté, dovolte nám poděkovat za
vaši celoroční přízeň a podporu projektů
ZUŠ. Přejeme vám příjemné prožití advent-
ního času i svátků vánočních a těšíme se na
nová setkání a společné kulturní zážitky
v roce 2020.

Za ZUŠ MgA. Leoš Nývlt

V úterý 12. 11. 2019 se žáci hudebního oboru naší školy zúčast-
nili Dne otevřených dveří v Hospici Anežky České a svými vy-
stoupeními zpestřili atmosféru.

V půlhodinovém odpoledním pásmu se představili D. Kozlová
a K. Kábrtová hrou na violoncello, M. Hejna na kontrabas, A. No-
carová, V. Bařtipánová a N. Machová na flétny a E. Burešová a S.
Hejnová na klavír. Vystoupení žáků velmi potěšilo návštěvníky, kli-
enty a personál hospice. Zároveň bylo generálkou na večerní be-
sídku pořádanou v ZUŠ. Všem zúčastněným bych chtěla poděkovat
za vzornou reprezentaci školy. Zvláštní poděkování patří paní uči-
telce Janě Šimkové Vitverové, která svým dopoledním koncertem
na violoncello též podpořila vydařený den v hospici.

Lidmila Urbanová - učitelka ZUŠ

Pozvánka na koncert 
Středa 18. prosince od 18 hodin v sále ZUŠ

Filip Rufer - violoncellový recitál, host - Vendula Brulí-
ková, zpěv, klavírní doprovod - Mgr.Kateřina Ochmanová.

Pěvecký „festival“ 
v maloskalickém kostele
70 mladých zpěváků potěšilo posluchače
na mezinárodním koncertě 12. října 2019
v maloskalickém kostele Nanebevzetí
Panny Marie v České Skalici.

Vedle červenokosteleckých sborů ČER-
VÁNEK a JITŘENKA, se sbormistryní
Evou Kubečkovou, zazpívaly dva sbory
z východoslovenského Vranova nad Topľou
– „Dievčenský spevácky zbor“ a „Mládež-
nícky spevácky zbor“, oba ze Združenia
speváckych zborou OZVENA se sbormi-
stryní Vilmou Kauspeovou a dirigentem Ju-
rajem Liberou.

Program skladeb byl pestrý od lidových
písní, přes duchovní, vč. Kyrie a Sanctus
z malé Jazzové mše Boba Chilcota, spiritu-

ály až po If you're happy. 
Na posluchače čekalo také jedno překva-

pení, kterým byla nadaná malá zpěvačka
Kateřina Pozděnová, která sólově velmi
zdařile zvládla píseň „Měla jsem ho-
loubka“. Sólistek s krásným hlasem, pravda
starších, bylo ve sborech několik.     

Sbormistryně oceňovaly i výbornou
akustiku kostela Nanebevzetí Panny Marie,
organizaci koncertu a přijetí v České Ska-
lici. Pořadatelem byla římskokatolická far-
nost v České Skalici. 

Vystoupení mladých zpěváků bylo pro
posluchače velmi pozitivně nabíjející. 

Jan Vlček

V sobotu 2. 11. zahráli ochotníci z part-
nerského města Ząbkowice Śląskie vese-
lou hru Czupurek / Kuřátko. 

Hra se odehrávala ve zvířecím světě
a poukazovala na velice vážný problém
mezi lidmi, zejména na přetvářku a ochotu
udělat cokoli, jen aby oni vypadali ve spo-
lečnosti lépe než všichni ostatní.

Ochotníci z partnerského města potěšili diváky hrou Czupurek



17ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2019

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Železná neděle 1. prosince
16.00 hod. vánoční Větrníček... – pod vá-
nočním stromečkem na náměstí T. G. Ma-
saryka.
Pásmo básniček, písniček a tanců připravily
děti z MŠ Větrník pod vedením Pavly Ku-
bišové. 
16.15 hod. Slavnostní rozsvícení stro-
mečku – pod vánočním stromečkem na ná-
městí T. G. Masaryka.
16.00 hod. Slavnostní rozsvícení stro-
mečku – hostinec Olešenka u Aleny v Oleš-
nici.
Vystoupí žáci MŠ a ZŠ Olešnice.

6. prosince 
16.00 hod. vernisáž výstavy Vánoce s bet-
lémy pana Vondry – městská výstavní síň.

7. prosince 
19.00 hod. Bosé nohy v parku – Divadlo
J. K. Tyla.
Derniéra komedie domácího souboru DS
NA TAHU. Předprodej vstupenek v ceně 90
/ 80 / 70 Kč probíhá v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz.

Bronzová neděle 8. prosince
9–12 a 13–17 hod. výstava Vánoce s bet-
lémy pana Vondry – městská výstavní síň
Přijďte se vánočně naladit do červenokos-
telecké výstavní síně a prohlédněte si
ukázky překrásných betlémů.
16.00 hod. My se čertů nebojíme... – pod
vánočním stromečkem na náměstí T. G.
Masaryka.
Pěvecké vystoupení MŠ a ZŠ Olešnice pod
vedením Radky Laštovičkové. 
16.15 hod. návštěva Mikuláše – pod vá-
nočním stromečkem na náměstí T. G. Ma-
saryka.
Umíte básničku či písničku? Pak se nemu-
síte bát a odměna od Mikuláše vás nemine.

11. prosince 
19.00 hod. Zavřete oči, swing přichází...
Divadlo J. K. Tyla.
Předprodej vstupenek na komedii plné
hudby v ceně 390 / 370 / 350 Kč probíhá
v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.

15. prosince 
16.00 hod. Locika – ZŠ Olešnice
Hranou pohádku Locika zahrají Ochotníci
z Olešnice.

Stříbrná neděle 15. prosince
8–11 hod. vánoční prodej – před kostelem
sv. Jakuba Většího.
Prodej výrobků skautek a skautů, světlušek
a vlčat. Výtěžek z prodeje půjde na konto
Adventních koncertů na ČT.
9–12 a 13–17 hod. výstava Vánoce s bet-
lémy pana Vondry – městská výstavní síň
Přijďte se vánočně naladit do červenokos-
telecké výstavní síně a prohlédněte si
ukázky překrásných betlémů
10–17 hod. vánoční trhy – městská tržnice
Přijďte se zahřát čajem, grogem či svařá-
kem a k tomu zakousnout např. tradiční jitr-
nici. Chybět nebude spousta řemeslných
výrobků a kvalitních potravin.
10.00 hod. Koncert MDO Červený Kos-
telec a Miejskiej Orkiestry Dętej w Zą-
bkowicach Śląskich – městská tržnice. 
11.15 hod. pohádka O Červené karkulce
– městská tržnice. 
Pohádku zahraje loutkové divadlo eMIL-
LIon.
12.30 hod. Šermířské vystoupení dětské
skupiny Manů Přemysla Otakara – městská
tržnice.
13.00 hod. Vánoce u nás i ve světe – měst-
ská tržnice.
Vystoupí děti ze ZŠ V. Hejny pod vedením
Drahomíry Bartošové a Marcely Vlčkové.
13.30 hod. Andělé na chůdách– městská
tržnice.
Dva andělé zazpívají nejznámější koledy.
14–16 hod. možnost výstupu a prohlídky
kostelní věže – kostel sv. Jakuba Většího
14.15 hod. koncert skupiny Klapeto z Ná-
choda – městská tržnice.
Hrají zejména „městský folklór“ z dob sta-
rého dobrého Rakouska a první republiky,
nebo jak se také říká „písně žižkovských
Pepíků“.
15:30 hod. Andělé na chůdách – městská
tržnice.
Andělé přivedou mezi návštěvníky loutku
andílka a ducha Vánoc, kteří jsou prostřed-
níky mezi dětmi (i dospělými) a Ježíškem,
aby mu vyřídil jejich tajná přání.

16.00 hod. Vánoční koncert Vladimíra
Waldy Nerušila s kapelou MALEVIL
BAND – městská tržnice.
Nejslavnější písně Waldemara Matušky, ale
také písně vánoční a koledy zazpívá nej-
slavnější dvojník Waldemara Matušky.

Zlatá neděle 22. prosince
16.00 hod. Zlaté Vánoce s Kamarády –
pod vánočním stromečkem na náměstí T. G.
Masaryka.
Sboreček Kamarádi z MŠ Náchodská pod
vedením Heleny Binterové a Šárky Hanu-
šové. 
18.00 hod. Čas radosti... – Divadlo J. K.
Tyla.
Vánoční koncert Červánku pod taktovkou
Evy Kubečkové. Předprodej vstupenek na
koncert v ceně 
50 / 100 Kč probíhá v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz.

23. prosince
9–16 hod. Betlémské světlo – náměstí T.
G. Masaryka. 
Přijďte si pro světlo z dalekého Betléma,
které neodmyslitelně patří k Vánocům.

Štědrý den 24. prosince 
Od 13.00 hod. tradiční betlém – kostel sv.
Jakuba Většího.
Přijďte se podívat na tradiční betlém a za-
žehnout betlémské světlo. 
14.00 hod. Vánoční ladění s MDO – pod
vánočním stromečkem na náměstí T. G.
Masaryka.
23.15 hod. Půlnoční koledy – náměstí T.
G. Masaryka. 
24.00 hod. půlnoční mše – kostel sv. Ja-
kuba Většího.

Změny v programu vyhrazeny.

Na adventním programu spolupracují:
městské kulturní středisko, vlastivědný spo-
lek, Základní umělecká škola Červený Kos-
telec, MŠ Náchodská, MŠ Větrník, ZŠ V.
Hejny, Římskokatolická farnost Červený
Kostelec, oddíl skautů, Městský dechový
orchestr Červený Kostelec, DPS Červánek,
Ochotníci Olešnice, Manové Přemysla Ota-
kara, Saar Gummi Czech a Albi. 

Červenokostelecké Vánoce 2019

Sobota 14. prosince od 19 hod. – městská sokolovna 
Slavnostní ukončení tanečního kurzu pro mládež roku 2019 je

tu. Přijďte se podívat, pobavit a zatančit si do sokolovny v Červe-
ném Kostelci 14. prosince od 19 hodin. Kurz, který bude zahájen
slavnostním nástupem, řídí taneční mistři manželé Jiřina a Blaho-

slav Poznarovi. K tanci a poslechu zahraje Relax Band, pod tak-
tovkou Jana Drejsla. 

Vstupné: 130 Kč (s místenkou), 100 Kč (na stání), 50 Kč (děti).
Vstupenky jsou v předprodeji v IC Červený Kostelec nebo online
na www.mksck.cz.

Taneční kurz pro mládež vyvrcholí tradičním věnečkem
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Počátkem prosince vychází další, už 59. číslo
vlastivědného sborníku Rodným krajem.

Jako vždy nabízí milovníkům zdejší his-
torie či přírody spoustu zajímavého čtení. 

Jen namátkou lze uvést článek Petra
Hnyka o počátcích horolezectví v Teplických
skalách, příspěvek o smutných boušínských
událostech z roku 1949 z pera Marie Štěpá-
nové, Václav Jirásek zasadí další kamínek do
mozaiky hornické historie připomínkou
těžby uhlí v Maternici a samozřejmě je vzpo-

menuto na revoluční události roku 1989 –
nejen četnými fotografiemi, ale také článkem
Markéty Mrázkové o průběhu sametové re-
voluce v Novém Městě nad Metují. 

Jan Vítek z Přírodovědecké fakulty UHK
seznamuje čtenáře s některými geologickými
zajímavostmi Vraních a Jestřebích hor, Josef
Cabadaj vzpomíná na válečné osudy legi-
onáře Josefa Stejskala z Úpice a 170. výročí
narození Vincence Vávry z Újezdce pod Ho-
řičkami, významného životopisce Boženy

Němcové, připomene Petr Bibrle. 
Nechybí seznam nově vydané regionální

literatury, literární salon s poezií od místních
autorů, či přehled o aktuálním kulturním dění
v našem kraji. To vše a mnohem víc přináší
Rodný kraj 59. 

K dostání je v IC Červený Kostelec, Kni-
hovně B. Kafky nebo v Papírnictví Ivín.

Vojtěch Kábrt, 
vedoucí redaktor sborníku

Středa 11. 12. 2019 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin
Inscenace, která se měla odehrát v říjnu, byla z důvodu ne-

moci přesunuta na středu 11. 12. 2019. Děkujeme za pochopení.
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. To vše za doprovodu swingových písní,
které podtrhují atmosféru tehdejší rozporuplné doby.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v nově stanoveném termínu v IC Červený Koste-
lec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního abonent-
ního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Sobota 7. 12. 2019 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin
Derniéra komedie v režii Zdeny Fabiánové o tom, jak důležité

je procházet se bosýma nohama v parku, když chceme s tím dru-
hým projít celým životem. Mladí novomanželé se po líbánkách vy-
dávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny. Musí přežít
první společnou noc v nezařízeném bytě, kde není ani postel a kam
zatéká a fičí. Poté se setkají s podivínským sousedem a čeká je
i společný večer s matkou. Po nedorozuměních a neshodách, ovliv-
něných i rozdílností povah, nakonec řeší, jak vůbec přežít vztah
a život ve dvou... 

Hrají: Jana Polášková, Helena Binterová, Jan Brož, Tomáš Rosa
a Ivo Fanta. Před začátkem představení proběhne předání Zla-
tého odznaku J. K. Tyla Janu Brožovi.

Vstupenky v ceně 90 / 80 / 70 Kč v IC Červený Kostelec nebo
online na www.mksck.cz.

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

Tomáš Černohous: Bali a ostrovy Gili (Indonésie)
úterý 10. 12. 2019 od 18:30 hod. – kino Luník

Cestopisná přednáška vás zavede na proslulý indonéský ostrov
Bali a souostroví Gili. Ne nadarmo se Bali přezdívá Ostrov Bohů-
kombinace bohaté hinduistické kultury s neobyčejnými přírodními
krásami skutečně dělá z tohoto ostrova výjimečně krásné místo.
Strmé vulkány, džungle, jezera, řeky, všudypřítomná malebná rý-
žová políčka a pláže s tyrkysovou vodou zdobí tento tropický ráj
v souostroví malých Sund. 

V průběhu přednášky spolu navštívíme například kulturní cen-
trum země Ubud a jeho opičí prales, rýžová políčka Jatiluwih
(UNESCO), jezera Twin Lakes, "plovoucí" chrám Ulun Danu, vo-
dopády v oblasti Munduk, legendární "mořské" chrámy Tanah Lot
a Pura Luhur Uluwatu či vystoupíme na sopku Batur, odkud bu-
deme pozorovat svítání slunce. 

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

Cestovatelský klub

Vychází sborník Rodným krajem 59

Bosé nohy v parku - derniéra

Inscenace Zavřete oči, swing
přichází... v náhradním termínu



19ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2019

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

5. ples města Červený Kostelec 
Sobota 25. ledna – městská sokolovna 
Město Červený Kostelec a městské kulturní středisko vás srdečně
zvou na 5. ples města Červený Kostelec. Ples bude opět ve znamení
předávání cen červenokosteleckým rodákům, kteří svou činností
přispívají k dobrému jménu našeho města. Těšit se můžete také na
bohatý doprovodný program, nebo soutěž o hodnotné ceny. Veče-
rem bude provázet moderátorka Českého rozhlasu Jana Házová
a k tanci zahraje hudební skupina HF Band a KoALA párty band.
Předprodej vstupenek bude zahájen 2. ledna 2020 v IC v Červeném
Kostelci nebo online www.mksck.cz. 

Šéf kontra vagabund – nová hra DS NA TAHU
Premiéra - sobota 18. ledna od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla
Repríza - neděle 26. ledna od 17:00 – Divadlo J. K. Tyla
Před téměř 200 lety napsal Johan Nepomuk Nestroy veselou frašku
Lumpácivagabundus, která měla ve své době veliký úspěch. A i v sou-
časné době ji pro svoji nespornou kvalitu hrají profesionální divadla
v celé Evropě. My jsme si ji dovolili upravit do podoby, která může
oslovit i současného diváka. Její děj jsme vsadili do televizního studia
a udělali si legraci ze současných televizních soutěží, reality show
a ostatních slaboduchých programů.
Premiérové představení je zařazeno do divadelního předplatného.
Vstupenky na premiéru i reprízu v předprodeji v IC Červený Kos-
telec, nebo online na www.mksck.cz. Cena 100 / 110 / 120 Kč Part-
nerem divadelního abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr
Spedition s.r.o.

Brněnské divadlo MaLÉHRY přiveze pohádku
Sněhová královna
Neděle 12. ledna od 15:00 – Divadlo J. K. Tyla
Na motivy pohádky H. Ch. Andersena. Příběh Gerdy a Kaje vy-
právěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Využívají všech prostředků

z vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a divadelních rekvizit,
jež fiktivní herci zanechali na jevišti. Poetická pohádka je tak oži-
vena o nápady „obyčejných“ uklízeček.
Inscenace je zařazena do dětského divadelního předplatného. Vstu-
penky v ceně 50 / 80 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního abonentního
cyklu jsou Tiskárny BNB.

V inscenaci Skleněný strop uvidíte 
Jiřího Langmajera a Tatianu Vilhelmovou
Čtvrtek 30. ledna od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla 
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden spo-
lečný pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou sil-
ných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno
proti. Hrají Tatiana Vilhelmová a Jiří Langmajer. 
Vstupenky na skvělou hru Divadla Ungelt v ceně 450 Kč / 430 Kč
/ 390 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec a online na
www.mksck.cz. Využijte skvělý tip na vánoční dárek.

Divadlo Na Jezerce přiveze komedii 
Už jsem tady zas!
Čtvrtek 23. dubna od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla 
Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském parku
Adolf Hitler. Pochopitelně za velkého zájmu všech kolemjdoucích.
Jak na něj budou lidé reagovat? A jak bude reagovat na náš sou-
časný svět on? Jak se zachovají média? Přijďte si pro odpověď…
Inscenace založená na bestselleru Timura Vermese se silně aktuál-
ním nádechem, jehož výtisků se prodalo přes milion. Ačkoliv se
celé představení nese na vlně humoru, postesknutí a varování před
vývojem dnešních událostí je zde silně patrné. Nejedná se tedy jen
o „prázdnou“ komedii, ale nutí diváka i k zamyšlení. 
Vstupenky v ceně 420 Kč / 390 Kč / 370 Kč v prodeji od 1. 12.
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Připravujeme

Tip na dárek k Vánocům
Nezadržitelně se nám blíží Vánoce. Pokud si nechcete letos
lámat hlavu nad tím, co originálního svým nejbližším věnovat,
máme pro vás skvělé tipy na dárek. 

Zakupte jim vstupenky na divadelní představení nebo koncerty
do červenokosteleckého divadla.

Hudební předplatné 
František Nedvěd, Karel Kahovec, Tara Fuki a Ondřej Ha-
velka and his Melody Makers. 

To je pořádná porce skvělé hudby na celý rok.
Cena: 890 Kč 
V prodeji pouze do 20. 12. nebo do vyprodání volných míst.

Dětské divadelní předplatné
Čtyři skvělé divadelní pohádky za skvělou cenu. 

Ideální dárek dětem, kterým chceme dopřát pěkný kulturní zá-
žitek. 

Cena: 150 / 250 Kč 
V prodeji pouze do 20. 12. nebo do vyprodání volných míst.

Oblíbený taneční kurz pro dospělé 
začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

Kurz je vhodný i pro absolventy tanečního kurzu pro mládež.
Cena 1 400 Kč / pár. Taneční kurz začíná 5. 1. 2020 

Koncert Františka Nedvěda a skupiny Tie Break
Pátek 13. 3. 2020 – Divadlo J. K. Tyla 

Cena: 250 Kč

Koncert Karla Kahovce a GEORGE & BEATOVENS
Sobota 18. 4. 2020 – Divadlo J. K. Tyla

Cena: 250 Kč

Divadlo Ungelt Praha
Skleněný strop s Jiřím Langmajerem a Tatianou Vilhelmovou
Čtvrtek 30. 1. 2020 – Divadlo J. K. Tyla

Cena: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadlo Pod Palmovkou Praha
Edith a Marlene
Pátek 27. 3. 2020 – Divadlo J. K. Tyla

Cena: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadlo Na Jezerce
Už je tady zas!
Čtvrtek 23. 4. 2020 – Divadlo J. K. Tyla

Cena: 430 Kč / 390 Kč / 370 Kč

Vstupenky zakoupíte v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. 
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Restaurace Černý kůň

Restaurace na BohdašíněParta Čolek

Restaurace Na Maltě

KALENDÁRIUM AKCÍ

51. LIDOVÝ PLES
Všechny milovníky tance srdečně zveme na 51. lidový ples, který
se koná v sobotu 11. ledna 2020 od 20 hodin v červenokostelecké
sokolovně.
K tanci hraje kapela Dynamic Opočno, předtančení provede taneční
skupina Ballare Rtyně v Podkrkonoší. Těšíme se na vás.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI
pořádá SDH Bohdašín v sobotu 7. 12. 2019 v 15.00 hod.
v restauraci na Bohdašíně.

ČEKÁNÍ NA ČERTA A MIKULÁŠE
6. prosince 2019 
Přijďte oslavit svátek svatého Mikuláše – připraveno bude speciální
mikulášské menu, horký punč a další překvapení.

DEGUSTACE VÍN Z RAKOUSKÉHO VINAŘSTVÍ
NORBERT BAUER 
13. února 2020 od 17 hodin
Již podruhé k nám přijede pan Norbert Bauer s úžasnou prezentací
svých výborných vín. Rezervace nutná.

VALENTÝNSKÉ MENU PŘI SVÍČKÁCH
14. února 2020 
Láska prochází žaludkem, tak proč neoslavit svátek svatého Valen-
týna večeří při svíčkách u nás v restauraci. V nabídce bude speciální
slavnostní menu. 
Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154
Informace naleznete vždy na našem fb –kavarna.cajovna.restau-
race.NaMalte

DLOUHÁ NOC
V pondělí 23. 12. 2019 vás již tradičně zveme do restaurace Černý
kůň na nejdelší noc v roce od 19 hodin s živou hudbou Duo Hofič.
Vstupné 50,- a rezervace na tel. 777 766 938

KOLEDY S KOSTELECKOU CIMBÁLOVKOU 
Přijďte se zaposlouchat, zazpívat si a prožít krásný vánoční čas
s koledami z Čech, Moravy, Slovenska atd. 26. 12. 2019 v kostele
sv. Jakuba v Červeném Kostelci v 17.00 hodin.

Páteční hudební večer 
MAREK MACEK A PAVEL ČERMÁK
6. 12. od 18.00 hodin 
Náchodští hudebníci Marek Macek – kontrabas a Pavel Čermák -
kytara zahrají především jazzové skladby. V repertoáru mají vlastní
úpravy skladeb, například od G. Gershwina, A. C. Jobima, M. Da-
vise a dalších jazzových velikánů. Vstupné do klobouku.

Cupping – DEGUSTACE KÁVY
6. 12. od 16.00 hodin
Poučné posezení nad vzorky káv a povídání o jejím zpracování,
odrůdách a regionech, ve kterých se kávě nejlépe daří. V průběhu
odpoledne je možné se dozvědět leccos o způsobech přípravy
a ochutnávat.

Páteční hudební večer – CAFFÉ BAND
13. 12. od 18.00 hodin
Swing - jazzová kapela z Náchoda zahraje známé i méně známé
melodie ve vlastních úpravách. Těší se na vás Hynek Pacák – bicí,
Tadeáš Správka -klavír a Matyáš Vojtíšek – kytara.
Vstupné do klobouku.

Vánoční dekorace – DRÁTKOVÁNÍ
14. 12.  - sobota od 10.00 - 15.00 hodin
Přijďte se odreagovat od vánočního shonu a při šálku kávy či čaje
si vyzkoušet techniku drátkování a udělat radost sobě i svým blíz-
kým. Cena 250 Kč obsahuje veškerý materiál..
Workshop bude probíhat za minimální účasti 5 zájemců. V případě
zájmu je nutné se přihlásit minimálně tři dny předem na telefonním
čísle 491 520 334

Páteční hudební večer – JAZZINEC QUARTET
20. 12. - od 18.00 hodin
Seskupení velmi mladých hudebníků, které si na pódium přizvaly
takové jazzové osobnosti jako je Laco Deczi nebo Emil Viklický.
Jazzové a jazz rockové skladby zahrají Petr Stránský – trubka, Jiří
Matyska – pozoun, Samuel Janko – baskytara a Ondřej Štěpán –
bicí. Vstupné do klobouku. Rezervace v Zahradní kavárně nebo na
tel. 491 520 334

SILVESTROVSKÝ SJEZD na čemkoli
se bude konat na Čerťáku v úterý 31. 12. 2019 od 10 hodin.
Neváhejte vymyslet a sestrojit vozidlo či sjíždědlo a masku, které
Kostelec ještě neviděl! Občerstvení zajišťuje Bar u zlé Mařeny,
hudba DJ Prokop. Přijďte se silvestrovsky naladit a zakončit uply-
nulý rok s humorem!

Zahradní kavárna Trees

KDU-ČSL

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Dovolujeme si vás upozornit, že v zimním období bude průchod
mezi Domkem Boženy Němcové a domem čp. 139 v ulici Bo-
ženy Němcové uzavřen!

V tomto období je velmi obtížné udržovat chodník v bezpečném

stavu – hrozí zde tvorba náledí a nebezpečí pádu ledu ze střech
v době oblevy.

Průchod bude zpřístupněn opět na jaře, až nastane příznivější
počasí. Děkujeme za pochopení.

Zimní uzavření průchodu mezi Domkem Boženy Němcové a domem čp. 139
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Vánoční voucher 
na kurz latinsko-amerických tanců pro
ženy se uskuteční od ledna do února - 690
Kč/8 hod. (bez voucheru 750 Kč) - vhodné
i pro začátečníky, každou středu od 17 - 18.

Vánoční voucher
na kurz body & mind od ledna do února -
690 Kč/8 hod. (bez voucheru 750 Kč) -
vhodné i pro začátečníky, každou středu od
18 - 19.

Vánoční voucher 
na víkendovku pro ženy v Horní Malé
Úpě Sport centrum SKiMU.
V ceně: ubytování, plná penze, 8x lekce
tance a cvičení, masér, kosmetika a překva-
pení. Datum: 3.-5. 4. 2020 - cena: 2.990 Kč
(bez voucheru 3.190 Kč). 

Vánoční voucher
na víkend pro maminku a dítě v Dolní

Malé Úpě v Horském Hotelu Javor 
V ceně: ubytování, polopenze, bohatý pro-
gram pro děti i maminky včetně hlídání dětí
+ překvapení. Datum: 1. - 3. 5. 2020 - cena:
2.990 Kc (bez voucheru 3.190 Kč). 

Pravidelná taneční lekce každou neděli od
18 -19 v sokolovně - malý sál.

Nábor do 2. poloviny školního roku pro ta-
neční kroužek pro děti je každé úterý
a pátek pro děti od předškolního věku do 15
let - Srdečně vás zveme na vánoční vystou-
pení v divadle v ČK dne 10. 12. 2019 od
17.30 -18.30

Připravuji kurz pro těhotné a po porodu
Pro více informací volejte 775 936 222

Více informací poskytnu na tel. 775 936 222,
marydance@email.cz,  www.marydance.cz,
fcb: Marie Chaloupková

BITVA U MIDWAY
3. úterý v 19.30
Midway / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 122
minut. Válečný historický velkofilm.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
6. pátek v 19.30
Jumanji:Next  Level / USA / 2019 / film ve 3D / české
titulky / 123 minut. Návrat do hry plné nových nebez-
pečných nástrah.
Mládeži přístupný. Vstupné: 140 Kč

PAT A MAT
7. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 60 minut. A je
to opět tady! Nové kutilské trampoty.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

ŠPINDL 2
7. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 107 minut. Nová
česká komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

BALI 
10. úterý v 18.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 107 minut. Ces-
topisná přednáška Tomáše Černohouse vás zavede na
ostrov Bali.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

ŠPINDL 2
12. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 107 minut. Nová
česká komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

LE MANS ´66
13. pátek v 19.30
Ford v Ferrari / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky
/ 153 min
Strhující příběh automobilových rivalů.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
14. sobota v 17.00
USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Po-
kračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč

VLASTNÍCI
14. sobota v 19.30
ČR / SK / 2019 / film ve 2D / české znění / 96 minut.

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím
žijí. Hrají: Dagmar Havlová, Ladislav Trojan a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

LAST CHRISTMAS
17. úterý v 19.30 
Black Christmas / USA / 2019 / film ve 2D / české ti-
tulky / 98 minut. Jaké mohou být vánoce? Na to má

odpověd Emilia Clarke (Hra o trůny).
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 130 Kč

STAR WARS:VZESTUP SKYWALKERA
19. čtvrtek v 19.30
Star Wars:The Rise of Skywalker / USA / 2019 / film
ve 3D / české titulky / 155 minut. Další pokračování
do předaleké galaxie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 Kč

AMNESTIE
20. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 128 minut. Emo-
tivní thriller o manipulaci, násilí a zradě. V hlavní roli
Anna Geislerová.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 110 Kč

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
21. sobota v 17.00
Troll:The Tale of a Tail / USA / 2019 / film ve 2D /
české znění / 90 minut. Velké dobrodružství malých
hrdinů.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

STAR WARS:VZESTUP SKYWALKERA
21. sobota v 19.30
Star Wars:The Rise of Skywalker / USA / 2019 / film
ve 2D / české titulky / 155 minut. Další pokračování
do předaleké galaxie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
26. čtvrtek v 17.00
USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Po-
kračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
26. 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: 100 Kč

SNĚŽNÁ MELA
27. pátek v 17.00

Arctic Dogs / USA / 2019 / film ve 2D / české znění /
95 minut. Animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

AMUNDSEN
27. pátek v 19.30
Amundsen  / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky /
125. Výpravný portrét dobrodruha.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

PAT A MAT
28. sobota v 15.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 60 minut. A je
to opět tady! Nové kutilské trampoty.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
28. sobota v 17.00
Jumanji:Next  Level / USA / 2019 / film ve 3D / české
titulky / 123 minut. Návrat do hry plné nových nebez-
pečných nástrah.
Mládeži přístupný. Vstupné: 140 Kč

ŠPINDL 2
28. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 107 minut. Nová
česká komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
29. neděle v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 105 minut. Nová
česká komedie. V hlavní roli A. Polívková, M. Dejdar.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
29. neděle v 19.30
Star Wars:The Rise of Skywalker / USA / 2019 / film
ve 3D / české titulky / 155 minut. Další pokračování
do předaleké galaxie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 Kč

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

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
30. pondělí v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Zimní
romantická komedie. V hlavní roli Jakub Prachař, Táňa
Pauhofová a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

KURZY, VOLNÝ ČAS

Studio Fitlines připravuje nově od mě-
síce prosince otevřené lekce Jumping
KIDS pro děti od 4-12 let, každou středu
od 16 hod. a každý čtvrtek od 15 hod., od
ledna pak proběhne uzavřený kurz ve
středu od 16 hod.

Své děti můžete přihlašovat na webo-
vých stránkách www.fitlines.cz v sekci re-
zervace, na uzavřený kurz pak přes
emailovou adresu info@fitlines.cz nebo te-
lefonní číslo 606 561 856. 

Naše studio také nabízí širokou škálu
lekcí pro všechny věkové kategorie, můžete
si vybrat například z následujících kurzů:
Pilates, Jóga, FitBalet, BodyBalance, Jum-
ping, závěsné Systémy, HIIT, KettleBelly,
Zdravá záda, aj. 

Rezervace probíhají přes rezervační
systém studia Fitlines.

Lucie VlčkováMarydance

KINO LUNÍK 3D
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Florbal

V prosinci pokračují nejvyšší soutěže několika domácími zá-
pasy – 2. liga žen, KP 1. třídy žen i mužů v naší sportovní hale
(1. liga kadetek se hraje pouze venku). Přijďte nás podpořit! 

Mistrovská utkání – sportovní hala (dvojutkání):
2. liga žen

7. 12. 2019 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec – TJ Slovan Cha-
bařovice

Krajský přebor 1. třídy žen (juniorky)
7. 12. 2019 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec – Orel Jednota Hra-

dec Králové

Krajský přebor 1. třídy mužů
14. 12. 2019 od 9 hod. Červený Kostelec – TJ Slavia Hradec

Králové – VK Hronov

Podzimní úspěchy!
Ženy A drží 2. příčku za zatím suverénním Děčínem-Rumbur-

kem, přičemž za 8 kol ztratily pouze 7 setů! Mladší žákyně nám
dělají letos obrovskou radost. Na posledním turnaji (2. ze 6) na hra-
decké Slavii slavily po výborných výkonech celkové vítězství
(v rámci Krajského přeboru mladších žákyň).

23. 11. jsme ve sportovní hale pořádali turnaj mladších žákyň
v rámci krajského přeboru mladších žákyň oblasti Náchodsko. Na
turnaji se ukázalo 5 týmů a naše minišelmy se rozhodně neztratily!

30. 11. k nám opět v rámci česko-polské spolupráce přijely týmy
ze Zabkowic a sehrály zde řadu skvělých zápasů. Děkujeme všem
za účast.

Vánoce s volejbalem
20. 12. pro vás opět Martina a Martin chystají “Volejbalovou

dlouhou noc”, která má stále obrovský úspěch. Loni jsme prvně
zkusili pořádat turnaj v maskách, přičemž došlo i na soutěž o nej-
lepší týmový kostým. Jednotlivé týmy se zadání chytly s vervou
sobě vlastní a vítězové si odnesli i tekutou odměnu! Děkujeme
všem, kdo se loni zúčastnil, a těšíme se na viděnou opět letos. Ka-
pacita je omezená na 8 týmů.

28. 12. pro naše nejmladší chystáme Klubový turnaj mládeže,
přijďte se za námi podívat, nebudete litovat.

Tradiční předvánoční prodej kaprů
Jako každý rok i letos si k nám na volejbalové kurty u divadla

můžete přijít pro svého kapra. Budeme tam od soboty do pondělí
(než nám nezamrznou úsměvy a kádě). 

SOBOTA - 21. 12. 2019
NEDĚLE - 22. 12. 2019
PONDĚLÍ - 23. 12. 2019
(vždy od 8.30 do cca 17.00, zkrátka do umrznutí obsluhy)

Sledujte naše webové stránky, facebook a Instagram a vývěsku
ve městě, pozvánky na jednotlivé akce a informace z dění klubu
jsou průběžně zveřejňovány.

Nově jsme přichystali pravidelný měsíční newsletter, ke kterému
se můžete přihlásit na našem webu.

Volejbal Červený Kostelec
Děkujeme za podporu v roce 2019
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec děkuje městu Červený
Kostelec za finanční podporu poskytnutou formou dotačního
programu na celoroční činnost a akce, za spolupráci na úpravě
zeleně před terasou a za finanční spoluúčast při nákupu silného
čerpadla a frekvenčního měniče. 

Děkujeme také vedení TJ za zajištění dotace od MŠMT. Dále
děkujeme za finanční dar firmě p. Křepelkovi (www.zdravezazi-
vani.cz) a firmám Saar Gummi Czech, KASPER KOVO s.r.o.,
Wikov MGI a.s. a PROTEC plus s.r.o. Dále za finanční či mate-
riální podporu děkujeme firmám Zahradní kavárna a zahradnictví
Červený Kostelec (Trees), JOSI, Joyson Safety Systems Czech,
Melichar CZ, fotograf Martin Kábrt a odboru místního hospodář-
ství MěÚ Č. Kostelec. 

Děkujeme členům oddílu za všechny jejich brigádnické hodiny
a členům výkonného výboru za účast a spolupráci na jednáních vý-
konného výboru.

Děkujeme všem závodním hráčům za reprezentaci oddílu, ka-
pitánům družstev za jejich dobrovolnou a nelehkou činnost a také
všem rodičům za komunikativnost s trenérským týmem a bezpro-
blémovou spolupráci.

A díky všem, kteří se podíleli na dobré náladě v areálu.
Těšíme se na vás v další sezoně.

Za vedení tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Tenis

Orel v polovině AFL čtvrtý
9. listopadu se odehrálo páté kolo broumovské AFL. Červeno-
kostelečtí florbalisté ze tří zápasů přivezli 5 bodů. V půli sezony
tak drží čtvrtou příčku v tabulce. 

Zápasy 5. kola AFL Broumov
Orel ČK - Legendy G.m.b.H.  4:7
(Vacek 2, Zakouřil 2)
Orel ČK - Nicht Team  3:2 sn
(Vacek 2, Zakouřil)
Orel ČK - Savice  4:2
(Vacek 2, Zakouřil 2)

Tabulka AFL Broumov po 5. kole
1. Olymp Kramolna  44 b
2. Kanárci. 33 b
3. Nicht Team 31 b
4. Orel Červený Kostelec  28 b
- - -
16. FBC Nové Město nad Metují  8 b

6. 12. 16:30 TJ Červený Kostelec "B" - SKK Náchod "B"
Kuželna Č. Kostelec
Více informací o zápasech a turnaji neregistrovaných na

https://kuzelky-c-kostelec.webnode.cz/

Kuželky

SPORT
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Z VLASTNÍ PLANTÁŽE

u Jiřího Semeráka v Č. Kostelci – Lhotě, Bratří Čapků 22 , tel.
775 156 186. Zahajujeme v sobotu 30. 11. 2019 v 8:00 hodin.
Na výběr budou vánoční stromky těchto druhů: smrk ztepilý,
pichlavý (stříbrný) a omorika; borovice lesní, černá a limba;

jedle kavkazská, obrovská, ojíněná, korejská, vznešená, plstna-
toplodá, balzámová a bělokorá; douglaska tisolistá;  a ozdobný
klest z těchto dřevin. Pravidelně otevřeno SO-NE  8:00-17:00,

všední dny 15:30-18:00, po telefonické domluvě kdykoliv.
Těšíme se na vaši návštěvu.

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

Prodej vánočních KAPRŮ a PSTRUHŮ
Začínáme v pátek 20. 12 od 8.00-17.00 hod. V sobotu a neděli

21. 12 a 22. 12 od 8.00-15.00 hod. 23. 1 od 8.00 do vyprodání.
Prodej bude probíhat na adrese Sokolská 71, Červený Kostelec

(bývalá  Oáza). Informace tel. 775 705 404

Výuka hry na kytaru mob. 736 419 240

ZD Žernov Agroprodejna Lhota 
nabízí pilinové brikety, krmné směsi, krmivo pro psy kočky,

slunečnici, lojové koule, propan-butan, pšenici, ječmen, oves.
AKCE  od 1. 12 do 20. 12. 2019 na bukové brikety.
Paleta za 4 900 Kč, otevřeno po-pá 8:00-15:30 hod.

Tel. 491 465 986

REKLAMA

Extrémní sporty

GLADIATOR RACE PRAHA 19. – 20. 10. 2019
V druhé polovině října se konal v Praze, v parku pod obchod-
ním centrem Černý most, předposlední závod ze série Gladi-
ator race. Zástupci z Červeného Kostelce – Láďa Dufka, Jenda
Roy Řezníček, Vláďa Souček a Milan Rasta Kozák přijeli po-
měřit síly s ostatními závodníky a opět byli dobře připravení. 

Závodní trať skýtala však nejednu záludnost a nezáleželo tentokrát
jen na rychlosti a síle, ale i na určité dávce zručnosti a samozřejmě
i kapce štěstí. Počasí závodníkům přálo a i divák si v tomto prostředí
přišel na své. Oblíbené vodní či silové překážky byly snadno do-
stupné a o fanoušky opravdu nebyla nouze. Láďa Dufka a Vláďa
Souček si tentokráte utrhli oba druhé místo, každý ve své věkové ka-
tegorii – a komentátor to zhodnotil slovy: „… u vás v Kostelci se
nějak urodilo“. A určitě stojí za zmínku, že opravdu urodilo, protože
je mnoho dalších Kostelečáků, kteří se těchto závodů účastní nepra-
videlně a určitě nedobíhají na posledních místech.

Kostelecké gladiátory čeká poslední z řady těchto závodů, a to
TAXIS GLADIATOR RACE, který se koná 29. – 30. 11. 2019 v je-
dinečném prostředí dostihové trati v Pardubicích. Pojďme tedy po-
přát všem, aby doběhli závod třeba mokří, špinaví a unavení, ale

hlavně zdraví a spokojení. A snad jim i tentokrát celoroční trénink
především v přírodních podmínkách přinese další trofeje na stup-
ních vítězů. A kdo je zvědavý, jak takový závod vypadá, může přijít
Kostelečáky podpořit, určitě budou rádi.

Přátelé a fanoušci

Dny se krátí, závodní stroj je zazimován, je čas na bilancování
uplynulé sezony.
Jedním slovem: „Povedla se“.

Ať už šlo o pódiová umístění v českých vodách, 3. místo celko-

vého hodnocení ze série závodů horských kol „Nova cup“, obha-
joba vítězství etapového závodu MTB Trilogy nebo možnost úča-
stnit se etapových závodů v Rumunsku a Chorvatsku, kde závody
dostávají zcela jiný rozměr.

Sezona tradičně odstartovala chorvatským etapovým závodem
„For Islands“, kde mi letos patřilo celkové 2. místo.

Dalším letošním cílem a zároveň výzvou byla možnost startovat
na etapovém závodě v Rumunsku „Carpathian epic“, kde po  tech-
nických problémech a náročných horských a klimatických podmín-
kách dokončuji na 7. pozici.

Díky podpoře města jsem mohl absolvovat i všechny polské zá-
vody seriálu „Strefa Sudety“, kde rovněž hovoříme o tratích, které
v ČR nemají obdoby svojí náročností a jehož celkového prvenství
si cením letos nejvíce, tahle výhra byla hodně zasloužená.

Nelze opomenout ani podporu červenokosteleckého DK Fit-
ness, kde absolvuji každoročně zimní přípravu tréninků, včetně
kvalitních výživových doplňků po celý rok.

Nebylo to celé jen o závodění, ale i o pravidelných vyjížďkách
s mládeží, pilování techniky a užívání si kola v okolí Červeného
Kostelce, kde je to pro cyklistiku zkrátka stvořené.

Michal Kaněra

Cyklistika



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

Broušení a mazání lyží. Tel. 702 590 309

Diakonie Broumov, dobročinný obchod, 
Náchodská 417, Červený Kostelec.

Každý den nové zboží. Levně nakoupíte a podpoříte naši čin-
nost. Při předložení tohoto inzerátu dostanete slevu 10%.

Platnost do 31. 12. 2019

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.

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

Pedikúra Klímová nově ve zdravotním středisku 
v 2. podlaží, číslo dveří 36. Tel. 728 513 946, 491 465 959

Nově přístrojová suchá pedikúra a gel laky na nohy 
Objednávky na tel. 721 288 072 Anna Klímová

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.

PLANTÁŽ VÁNOČNÍCH STROMKŮ H. RADECHOVÁ
Dana Černá, Horní Radechová 129 (u řadových domů)

Telefon: 720 643 504
Prodej od 10. prosince, PO–NE  8.30–16 hod.

ZÁJEZDY FIRST MINUTE - slevy až 42 %
Letecké zájezdy na léto 2020 k moři za výhodné ceny

Bulharsko také z Pardubic 
Autobusové zájezdy do Itálie, Chorvatska, Španělska, Č. Hory

Pobyty (zájezdy autem) u moře či na horách
Poznávací zájezdy s odjezdy z ČK, HK a dalších míst

...zastupujeme více CK
Cestovní a informační centrum, Havlíčkova 654, Č. Kostelec

Tel: 724 088 587, info@casur.cz, www.123zajezdy.cz

ZAKÁZKOVÉ RÁMOVÁNÍ Monet Art
Nově jsme pro vás v Červeném Kostelci v Sokolské ulici 

otevřeli rámovací služby. 
Individuální požadavky na tel. 605 284 769

Otevřeno Po, St, Pá:  9.00 - 16.00 hod.
www.monetart.cz

VÁNOČNÍ STROMKY plantáž „U lípy“ u Divišů 
Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec, tel. 603 178 799

Smrk: omorika, stříbrný, jedle: kavkazská, obrovská, ojíněná,
borovice černá, ozdobné větve, čerstvě řezané. 

Za ceny z minulých let, denně od 9 do 16 hodin. 
Zahájení v sobotu 7. 12. 2019 (do vyprodání zásob) 

VIDEOSTUDIO HANUŠ - záznam rodinných a společenských
událostí. Tel. 736 536 959, e-mail: jaromir.hanus@tiscali.cz
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Více fotografií na www.ckzije.cz.

U příležitosti 101. výročí od založení Československé republiky položilli starosta Rostislav Petrák a místostarosta Jiří Regner
květiny k pomníkům obětem první světové války. Foto: Jiří Mach

17. listopadu se u školy V. Hejny konal vzpomínkový akt k připomínce 30. výročí sametové revoluce v roce 1989. Foto: Jiří Mach

Michal Kollert: Malebná příroda

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Dary přírody

V sobotu 16. listopadu 2019 byla k 30. výročí demokracie před střední školou v ulici 17. listopadu vysazena lípa. Foto: Štěpán Křeček
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QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Červený Kostelec navštívil v úterý 19. listopadu biskup Václav Malý, který byl v listopadu 1989 jednou 
z výrazných revolučních osobností. Po prohlídce města, kostela a Hospice Anežky České odsloužil Václav Malý v podvečer 
u pomníku legionáře mši sv. Po mši ještě biskup besedoval s občany společně s Milanem Hruškou, který byl také při zrodu 
demokracie aktivní nejen v Kostelci, ale i na celorepublikové úrovni. Foto: Jiří Mach
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