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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na první adventní neděli se za doprovodu dětí z MŠ Větrník rozzářil u náměstí T. G. M. vánoční strom. Foto: Jiří Mach

Na bronzovou neděli vystoupily u vánočního stromu děti z MŠ Olešnice, přišel je navštívit i Mikuláš s čerty. Foto: Jiří Mach

Stříbrná neděle nabídla na městské tržnici vánoční výzdobu a dekorace, bohaté občerstvení, ale i celodenní program.

Nechyběl ani koncert MDO Červený Kostelec a Miejskiej Orkiestry Dętej w Ząbkowicach Śląskich. Foto: Jiří Mach
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RADNICE INFORMUJE

Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA
Ve čtvrtek 16. ledna 2020 bude 

ukončen příjem žádostí o dotace z do-
tačního programu města pro rok 2020.

Více viz.  www.cervenykostelec.cz, 
kategorie Významné dokumenty.

Zdravotnická záchranná služba Králové-
hradeckého kraje děkuje Sboru dobro-
volných hasičů Červený Kostelec a Měst-
ské policii Červený Kostelec za jejich
schopnosti a ochotu vzdělávat se v posky-
tování první pomoci a ochotu zapojit se
do systému First responderů (pomoc na
vyžádání při život ohrožujících stavech),
kde dlouhodobě přinášejí vynikající vý-
sledky. 

Registrujeme několik zachráněných ži-
votů občanů Červeného Kostelce právě díky
těmto lidem. Naposledy dobrovolní hasiči

z SDH Červený Kostelec a příslušníci měst-
ské policie pomohli 8. listopadu 2019 za-
chránit život ženě z Červeného Kostelce.
Není to ale jediný zachráněný život.

Děkujeme také MěÚ Červený Kostelec,
bez jehož podpory by takto vynikající práce
ať již SDH či městské policie nebyla možná.

MUDr. Libor Seneta, 
ředitel ZZS Královéhradeckého kraje

S poděkováním výše zmíněným slož-
kám se připojuje i starosta Červeného
Kostelce Rostislav Petrák.

Zdravotnická záchranná služba ocenila
práci hasičů a strážníků

Vážení spoluobčané,
jsme na počátku roku s dvěma dvacítkami

za sebou, či před sebou a opět vám píši, co
máme za sebou a hlavně co před sebou. 

5. 12. na zastupitelstvu města jsme spo-
lečně s většinou zastupitelů schválili rozpo-
čet na tento rok. Je velice ambiciózní v inves-
ticích. Podařilo se připravit velké investiční
akce, které se budeme snažit zrealizovat.
Tento měsíc budeme znát výsledek výběro-
vého řízení na rekonstrukci Jiráskovy ulice
a na konci ledna bychom měli vědět, jestli
projekt rekonstrukce zázemí fotbalového sta-
dionu včetně divácké tribuny získal dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy. Obě tyto akce v součtu znamenají in-
vestice za více než 80 milionů korun. Město
má na tyto investice uspořené peníze a i z to-
hoto důvodu je možné se do takto velkých
akcí pouštět. O dalším postupu těchto vý-
znamných projektů vás budeme informovat.
Dále bychom rádi v druhé polovině roku za-
počali s dlouho očekávanou úpravou ná-
městí, spočívající v dláždění, úpravě zeleně,
mobiliáře a podobně. Studii řešení náměstí
bychom měli dostat od architekta Viktora
Vlacha na konci února. Studie bude následně
zveřejněna na webu města v sekci investiční
akce. Další připravenou investicí je rekon-
strukce staré vodárny na konci Langrovy
ulice. Dále je připraveno vybudování nového
chodníku od obalovny k Devíti křížům, kde
bychom rádi získali dotaci ze státního fondu
dopravní infrastruktury. Dále je do rozpočtu
zařazeno pořízení nafukovací sportovní haly,
abychom kapacitně posílili příští zimní spor-
tovní sezonu. Dalším úkolem bude příprava
projektů na další roky. Mezi tyto projekty na-
příklad patří projekt Veřejného prostranství
mezi školami, revitalizace parku A. B. Svoj-
síka, opěrná zeď včetně kanalizace v ulici Na
Strži, rekonstrukce ulic Letná, Dvořáčkova,

Lipky, dokumentace na vybudování chod-
níku v Olešnici od ZŠ po bývalou prodejnu,
dále dokumentace na chodník v průmyslové
zóně od bývalého Retipu po SaarGummi.
Dále bychom rádi pořídili studii na tělo-
cvičnu mezi základní a střední školou a byl
bych rád, abychom také začali přípravu pro-
jektu domu pro seniory.  Také budeme pro-
jektovat rozšiřování sítě optického kabelu na
sportoviště a čistírnu odpadních vod. Rádi
bychom pořídili studii na festivalový areál ve
Smetanových sadech a studii na rozvoj
kempu Brodský. Dále bychom měli začít
s přípravou dokumentace na nové školní a ví-
ceúčelové hřiště v Olešnici, dále budeme
řešit projekt na úpravu hřiště „Sokolák“ a byl
bych rád, abychom vytvořili projekt na vy-
budování přiměřeně velkého skateparku.
Také budeme opravovat chodníky například
v ulici 5. května od křižovatky u Jána po ulici
Školní, dále budeme v koordinaci se společ-
ností ČEZ plánovat opravu chodníků v ulici
Bratří Čapků ve Lhotě, v ulici 5. května od
konzumu k hospicu a chodník v oblasti Tyr-
šova náměstí a Langrovy ulice. Tato dlouho-
dobější spolupráce vede k tomu, že při
přeložce vrchního vedení elektřiny do zem-
ního kabelu budou následně opraveny chod-
níky a případně nově vhodněji umístěno
veřejné osvětlení. Dále budeme pokračovat
v projektové dokumentaci na kanalizaci
a částečnou přeložku vodovodu v Zeměděl-
ské ulici. Z významných oprav bych rád upo-
zornil na opravu chlapeckých záchodů
a chodeb v ZŠ Václava Hejny, které navazují
na letošní opravu dívčích záchodů. Tato
oprava je naplánována na dobu letních prázd-
nin. Také budeme pokračovat v opravách
bytů a zateplování bytových domů.

Dále se nám podařilo navázat osobní ko-
munikaci s asijským zástupcem vlastníka
areálu společnosti Textonia. Na osobní

schůzce u nás na radnici jsme si popsali ak-
tuální situaci, ze které vyplynulo, že majitel
chce tento objekt prodat jako celek. Město je
v tuto chvíli v pozici koordinátora jednání
s možnými investory, do konce roku bychom
měli získat nabídkovou cenu, abychom mohli
dále jednat. Budu se snažit tento nelehký
úkol i nadále aktivně řešit a uvidíme, jaké
možnosti se nám ukážou.

Měsíc leden bude ve znamení bilancování
roku 2019. S řadou z vás se potkám na vý-
ročních členských schůzích vašich spolků
a rád si opět seznámím s vaší bohatou spol-
kovou činností. 

Dále mi dovolte, abych vás pozval na 5.
městský ples, který se bude konat 25. 1.
v naší sokolovně. Tento ples je opět připra-
vován v úzké spolupráci s místními firmami
a velice děkuji za naši vzájemnou spolupráci.
Také si vás dovoluji pozvat na slavnostní ote-
vření a první kulturní akci v nově zrekonstru-
ovaném malém sále divadla. Touto akcí bude
29. 1. 2020 koncert hudební formace Robert
Balzar Trio. Budu si přát, aby tento nový pro-
stor pomyslně otevřel dveře dalšímu kultur-
nímu vyžití v našem městě.

V  závěru mi dovolte, abych poděkoval
radním, zastupitelům, všem pracovníkům
městského úřadu, ředitelům a zaměstnancům
příspěvkových organizací za odvedenou práci
v roce 2019 a věřím, že se nám v roce 2020
podaří život v našem městě opět vylepšit. Na-
ložili jsme si na tu společnou káru pořádnou
kupu práce, ale věřím, že to zvládneme.

Do nového roku vám všem přeji pevné
zdraví, zdravou mysl, radost ze života
a úsměv na tváři.

S úctou Rostislav Petrák, starosta
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Popelnice : (nádoby 110 l a 120 l,
mimořádně 240 l)
Pondělí:
5. května, Brodský, Budovatelská, Devět křížů –
jen boční ulička, Generála Kratochvíla, Havlíč-
kova, Husova, Koubovka, Langrova, Manželů
Burdychových, Na Hrázi, Na Lukách, Nová,
Okružní, Palackého, Pazderna, Rybničná, Školní,
Tyršovo náměstí, Větrník, Výsluní, Za Občinou,
Zemědělská, Zítkova, Žďárská, Žižkova.
Úterý:
17. listopadu, Bohdašín – Božanov, Boženy
Němcové, Bratří Čapků, Českoskalická, Devět
křížů – hlavní silnice, Halašov, Komenského,
Lhota za Červeným Kostelcem, Mstětín, Na
Skalce, Na Strži, Nad Nádražím, Náměrky, ná-
městí T. G. Masaryka, Nerudova, Olešnice, Pod
Nádražím, Sokolská, Stolín, Špinka
Středa:
Bohdašín (mimo Božanova), Borek, Brodky, Bř.
Kafky, Divadelní, Družstevní, Dvořáčkova,
Horní Kostelec, Chrby, Jestřebí, Jiráskova, Kon-
činská, Končiny, Krátká, Lánská, Lesní, Letná,
Lipky, Náchodská, Pod Vodojemem, Podlesná,
Přemyslova, Řehákova, Sadová, Severní, Sou-
běžná, Strmá, Špicberky, U Kaštánku, V Ráji,
V Zahradách, Vyšehrad, Vyšehradská.
V Náchodci je svoz odpadů zajišťován individu-
álně po dohodě s místními občany.
Sběr a odvoz směsného komunálního odpadu za-
číná prvním dnem prvního týdne roku 2020, tj.
od pondělí 30.12. 2019.
Pondělí 30. 12. 2019 a úterý 31.12. 2019 patří
již do prvního týdne roku 2020 podle kalendář-
ního počítání týdnů.
Na Nový rok ve středu 1. 1. 2020 nebude prová-
děn svoz popelnice a kontejnerů. V ulicích a čás-
tech města, která se mají svážet tento den, bude
svoz proveden mimořádně ve čtvrtek 2. 1. 2020.

Ve dnech státních a ostatních svátků platí tento
rozpis svozů, pokud nebude předem uveřejněn
svoz odpadu v jiném náhradním termínu obvy-
klým způsobem v Červenokosteleckém zpravo-
daji nebo na webu města Červený Kostelec.

Svoz kontejnerů: (nádoby 1100 l)
Svoz kontejnerů je prováděn v pondělí na celém
území města. Svozové týdny u kontejnerů jsou
stejné jako u popelnic. 
plný svoz: zelená známka, poloviční svoz: žlutá

známka.
Svoz plastových pytlů v bílém barevném
provedení : (objem 30 l, 60 l nebo 120 l)
Svoz plastových pytlů je prováděn stejně jako
plný týdenní svoz popelnic.

Svoz popelnice s bílou známkou pro mi-
mořádný svoz: (nádoba 110 l a 120 l)
Svoz popelnice s bílou známkou pro mimořádný
svoz je prováděn stejně jako plný týdenní svoz
popelnic.

Rozpis svozů směsných komunálních odpadů
(svozový kalendář) pro rok 2020

Sběr a shromažďování jedlých olejů a tuků v Č. Kostelci
Od počátku roku 2020 mají obce a města novou
legislativní povinnost vyplývající z vyhlášky č.
210/2018 Sb.. Nově je povinnost zajistit celo-
ročně místa pro oddělené soustřeďování jed-
lých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být
soustřeďovány společně s jinými biologicky
rozložitelnými odpady.

V Červeném Kostelci budou na veřejně pří-
stupná stanoviště sběrných nádob pro tříděné od-
pady umístěny speciální označené kontejnery pro
sběr jedlých olejů a tuků, a to na stanovišti autobu-
sové nádraží – u prodejny telefonů a v ulici Gen.
Kratochvíla – na křižovatce s ulicí 17. listopadu.

Dále bude sběr jedlých olejů a tuků prováděn
ve sběrném dvoře odpadů v Řehákově ulici.

!!!OLEJ A TUK JEN DO UZAVŘENÝCH
ZAŠROUBOVANÝCH PET LAHVÍ!!!

Sběr jedlých olejů a tuků z domácností se pro-
vádí do PET lahví, které naplněné a víčkem uza-
vřené se vházují do speciálních označených
kontejnerů. Jiný způsob sběru není možný. Jedná
se o nový způsob sběru odpadu, který je běžný již
v řadě jiných měst. A tak doufám, že si na toto také
brzy zvykneme a bude tento sběr fungovat.

Ve sběrném dvoře je jedlý olej a tuk také přijímán
jen v uzavřených zašroubovaných PET lahvích.

Jedlý použitý olej a tuk z kuchyní nepatří do
odpadních vod! Sbírejte jej do PET lahví.

Rozšíření nádobového sběru drobných kovů
Od roku 2020 také dochází v Červeném Kos-

telci k rozšíření nádobového sběru drobných
kovů. Ze stávajících 4 označených nádob na dvou
stanovištích se jejich počet zvětšuje na 8 nádob
na 4 stanovištích. Tyto nádoby na drobné kovy
nově najdete také na stanovišti ve Lhotě – u že-

lezničního přejezdu a v ulici Na Skalce a na kři-
žovatce s ulicí Nerudova.

Nové sazby poplatku za komunální odpad pro
plastové pytle menších objemů

Výše sazeb poplatku za komunální odpad pro
rok 2020 je stejná jako v roce 2019. Splatnost to-
hoto poplatku je do 31. 3. 2020. Nově zastupitel-
stvo města formou obecně závazné vyhlášky
schválilo nové sazby poplatku za odpady pro plas-
tové pytle bílé barvy menších objemů – 60 l, které
stojí 45 Kč a 30 l, které stojí 25 Kč. Stávající plas-
tový pytel o objemu 120 l stojí stejně jako vloni,
a to 85 Kč. Všechny tyto pytle jsou označeny po-
tiskem svozové firmy. Pytle menších rozměrů
slouží převážně pro sběr směsného komunálního
odpadu v rekreačních oblastech rybníků Špinka
a Brodský.

Štěpán Křeček
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Investiční akce realizované v roce 2019
Rekonstrukce malého sálu 
Divadla J. K. Tyla
Celkové náklady na realizaci stavby: 9 279
286,01 Kč (hrazeno z rozpočtu města). Pro-
jektant / architekt stavby: D.A.D. STUDIO,
s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové,
zodp. projektant Ing. arch. Jiří Dařbuján. Re-
alizační firma: MARHOLD a.s., Motoristů 24
– Svítkov, 530 06 Pardubice. Termín reali-
zace: 15. 4. – 30. 11. 2019

V rámci stavby proběhla kompletní rekon-
strukce malého sálu divadla. Posunutím příčky
od schodiště směrem do sálu bylo vytvořeno
předsálí s barem v prostoru bývalé šatny malého
sálu. Byly provedeny nové podlahy, podhledy
a povrchy stěn, vyměněna byla elektroinstalace
i topná tělesa včetně rozvodů. Nové je i kom-
pletní vybavení interiéru, osvětlení a audiovizu-
ální technika. V místě původního baru jsou
nainstalovány posuvné stěny, které umožňují va-
riabilní uspořádání dispozice sálu. 

Navýšení kapacity sběrného dvora
Celkové náklady na realizaci stavby: 2 783
310,97 Kč (z toho dotace OPŽP 2 013 553,11
Kč). Projektant / architekt stavby: ISES, s.r.o.,
M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, zodp.
projektant Ing. Pavel Šindelář. Realizační
firma: Silnice Svoboda a.s., Jetřichov 164, 549
83 Jetřichov. Termín realizace: 24. 5. 2019 – 17.
10. 2019.

V rámci stavby bylo provedeno rozšíření
zpevněné živičné plochy, která bude sloužit pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad. Do rozší-
řené části byly vybudovány dvě vjezdové brány,
které propojily novou plochu s plochou stávající.
Navíc byl vybudován provozní vjezd pro ob-
sluhu sběrného dvora. Celý areál je oplocen po-
mocí nového drátěného oplocení výšky 2 m.
Zpevněné plochy jsou odvodněny do štěrbino-
vého žlabu a dále potrubím do stávající dešťové
kanalizace. Na jižní straně byl vybudován zemní
val, který by měl sloužit jako protihlukové opa-
tření ve vztahu k sousední obytné zástavbě. 

Přístavba výtahu u ZŠ V. Hejny
Celkové náklady na realizaci stavby: 3 438
551,38 Kč (požádáno o dotaci 1 600 000,- Kč).
Projektant / architekt stavby: Vladislav Ar-
nošt, Dobrošovská 736, 547 01 Náchod. Reali-
zační firma: RP výtahy s.r.o, Julia Fučíka 182,
517 71 České Meziříčí. Termín realizace: 14. 6.
- 30. 9. 2019.

Přístavba výtahu byla vybudována ve dvoře
budovy II. stupně základní školy V. Hejny.
Nosná konstrukce výtahové šachty je ocelová se
skleněným opláštěním, ukotvená do betonového
základu. V úrovni každého podlaží byly prove-
deny otvory pro vstupy do výtahové šachty
v místě stávajících okenních otvorů. Ke vstupu
do výtahu, který je chráněn prosklenou stříškou,
je vydlážděn nový bezbariérový chodník od
vstupu do šaten žáků.

Optické kabely ke kotelně Gen.
Kratochvíla, MŠ Větrník a Konzumu
Celkové náklady na realizaci stavby:  962 598,56
Kč + 360 668,03 Kč (z rozpočtu města). Projek-
tant / architekt stavby: JAN-PRO, s.r.o., Brand-
lova 376, 508 01 Hořice, zodp. projektant Ing.
Josef Janák. Realizační firma: FiberTech, s.r.o.,
Živanice 207, 533 42. Termín realizace: 1. 8. –
30. 9. 2019.

V rámci stavby byly položeny chráničky pro

optické kabely v trase od ulice 17. listopadu ke
kotelně v ulici Gen. Kratochvíla a k MŠ Větrník,
která navazuje na trasu vybudovanou v minulém
roce. Dále byla položena chránička pro optický
kabel k prodejně Konzum, který slouží k rych-
lému datovému připojení kamerového bodu.
Jedná se o postupné rozšiřování optické sítě pro
potřeby MěÚ a informační propojení městských
budov. 

Prodloužení chodníku Brodský
Celkové náklady na realizaci stavby: 1 209
729,98 Kč (dotace 999 999,- Kč z IROP). Pro-
jektant / architekt stavby: JOSTA s.r.o., Kou-
bovka 897, 549 41 Červený Kostelec, zodp.
projektant Ing. Radislav Tér. Realizační
firma: SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 549 41
Červený Kostelec. Termín realizace: 16. 8. –
7. 10. 2019

V rámci této stavby byl proveden nový chod-
ník s povrchem v zámkové dlažbě od vstupu do
kempu Brodský ke stávajícímu chodníku na
území obce Zábrodí (směrem ke hrázi). Zde
došlo k úpravě stávajícího chodníku. U vstupu
do kempu bylo zřízeno nové místo pro přechá-
zení a podél celého nového úseku chodníku bylo
vybudováno nové veřejné osvětlení. V místě
podél svahu na hrázi bylo osazeno ocelové
ochranné zábradlí.

Rekonstrukce vodovodu ul. Lánská
Celkové náklady na realizaci stavby: 2 416
960,48 Kč. Projektant / architekt stavby: Ing.
Tomáš Buriánek, nám. Čs. armády 110, 549
31 Hronov. Realizační firma: Z&D stavby,
s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov. Termín
realizace: 9. 9. – 31. 10. 2019.

V rámci stavby došlo k výměně stávajícího
vodovodního potrubí v ulici Lánská v délce 277
m . Stávající řad z litiny byl nahrazen plastovým
PE potrubím větší dimenze. Byly přepojeny
všechny vodovodní přípojky a byla provedena
nová odbočka jako příprava pro budoucí napo-
jení plánované výstavby v lokalitě Prodanka.

Rozvoj města
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RADNICE INFORMUJE

Zastupitelé pod „dozorem“ kamer schválili nový rozpočet
Ve čtvrtek 5. prosince se uskutečnilo 6. a po-
slední zasedání zastupitelstva města v roce
2019. Projednání nabitého programu za-
bralo zastupitelům celých pět hodin.

Zasedání zastupitelstva tentokrát prová-
zela řada novinek. Především se po několi-
kaměsíční pauze vrátilo do malého sálu
divadla, který září novotou a je prošpikován
technickými vymoženostmi, jako je nové
ozvučení či hlasovací systém. Protože jsme
se s technikou seznamovali za pochodu, ne-

obešlo se to občas bez zádrhelů a zejména
bateriím v přenosných mikrofonech dochá-
zela energie mnohem dřív než hovořícím
osobám. Novinkou byl i přímý přenos,
který zajišťovala regionální televize TV Ná-
chodsko. Videozáznam ze zasedání lze na-
lézt na YouTube či na webu města. Jde
o další příspěvek k vizi otevřeného města,
kterou se koalice zavázala naplňovat.

Hlavním bodem programu byl rozpočet
města, který byl navržen radou a podrobně

prodiskutován na setkání zastupitelů. Roz-
počet počítá s příjmy ve výši 186 milionů
Kč a výdaji o 108 milionů vyššími. Vysoká
výdajová částka je dána především pláno-
vanou rekonstrukcí Jiráskovy ulice a dal-
šími investicemi. Zastupitelé dále schválili
například pořízení změny územního plánu,
která je vyvolaná jak záměry města, tak po-
žadavky soukromých majitelů nemovitostí.

Jan Kafka, člen rady města

DĚTSKÁ SKUPINA bude již brzy otevřena!
Dětská skupina bude zajišťovat péči ma-
ximálně o 12 dětí, především od dvou do
tří let. S dětmi bude profesionální perso-
nál s příslušnou kvalifikací na základě vy-
pracovaného Plánu péče a výchovy.

Provozní doba bude v pracovní dny od
6:30 do 16:00 hodin. Vzhledem k tomu, že
tento projekt je realizován z důvodu pod-

pory zaměstnanosti, musí mít žadatel od za-
městnavatele Potvrzení podpořené osoby
o vazbě na trh práce. Dětskou skupinu
budou moci děti navštěvovat pravidelně
jako jiné předškolní zařízení nebo ji budou
moci využívat nárazově dle vašich potřeb.
Vše záleží na dohodě. Není neobvyklé, že
si maminky najdou práci pouze na několik

hodin týdně. Po tu dobu vám bude o vaše
dítě v dětské skupině postaráno.

Zřizovatelem je MěÚ Červený Kostelec
a zodpovědnou osobou Veronika Šoulová.

Tento projekt je realizován na základě fi-
nanční podpory MPSV ČR.

Jiří Regner, místostarosta

Základní kámen obce Stolín na Jiráskově chatě 

Jiráskova chata je turistická chata s roz-
hlednou v Podorlické pahorkatině pod se-
verozápadními svahy Orlických hor,
nacházející se jihovýchodně od Náchoda
a západně od místní části Dobrošov. Leží
v nadmořské výšce 624 metrů.

V roce 1895 zde nechal náchodský odbor
Klubu českých turistů postavit chatu s rozhled-
nou, první „turistickou útulnu“ v Čechách,
která je i v nynější době ve vlastnictví KČT.
Vysoká návštěvnost dobrošovské chaty přiměla
v prvním desetiletí 20. století náchodské turisty
k záměru zvýšit šestimetrovou rozhlednu a roz-
šířit restauraci.

V roce 1919 bylo přistoupeno k vyhlášení
sbírky pro získání finančních prostředků. Z ar-
chivních materiálů KČT vyplývá, že na stavbu
nové chaty s rozhlednou přispělo 384 občanů
a organizací z celých Čech. Sbírka vynesla
213 149,80 Kč, 11 000 cihel a 31 m3 písku.
Základní kámen nové chaty byl položen 9.
července 1921, u příležitosti sedmdesátin spi-
sovatele Aloise Jiráska. Chata byla slavnostně
otevřena 30. září 1923, od 1. prosince byla
v běžném provozu.

Do sbírky na stavbu se připojila i tehdy sa-
mostatná obec Stolín, která byla v roce 1950
sloučena s Červeným Kostelcem.  Tento sto-
línský příspěvek připomínal základní kámen
umístěný na jižní straně objektu pod okny re-
staurace. Kámen byl vyroben z pískovce vy-
těženého v lomu Krákorka u Devíti křížů.
Tento kámen však neměl dostatečnou tvrdost
a drolil se po vrstvách. Samotný nápis již byl
špatně čitelný. Při návštěvách kolektivu mla-
dých hasičů SDH Stolín jsme vždy vyhlašo-
vali soutěž, kdo z dětí nalezne náš pamětní
kámen jako první.

V roce 2018 jsem oslovil pana Tomáše
Cvejna, kameníka z Vysokova, a požádal
o návrh způsobu opravy základního kamene.
Dle jeho vypracovaného posudku byl kámen
již zcela zničen a doporučil výrobu nového,
z kvalitnějšího materiálu „Božanovský písko-
vec“. Zcela zničenou původní grafiku pak na-
vrhl dle ostatních kamenů umístěných
v podezdívce chaty. Takto zpracovaný návrh
jsem předložil Ing. Rostislavu Kašovskému,
předsedovi Technické rady KČT a požádal

o schválení našeho záměru. Majitelé chaty náš
záměr uvítali a schválili.

Protože je Stolín již součástí města Čer-
vený Kostelec, předložil jsem žádost o finan-
cování našeho záměru prostřednictvím
Osadního výboru Stolín a Mstětín vedení
města. Tato žádost byla v roce 2019 schválena
a pan Cvejn mohl kámen vyrobit a do podez-
dívky chaty osadit.

Dne 28. listopadu 2019 byl kámen na Jirás-
kově chatě vyměněn.

Děkuji všem, kteří mi s mým nápadem po-
mohli. Věřím, že obnovený základní kámen
bude dál připomínat příspěvek samostatné obce
Stolín ze začátku 20. století. O samotných sku-
tečnostech příspěvku a jeho výši ještě hledám
podrobnější informace. Pravděpodobně budou
uloženy ve Státním okresním archivu v Ná-
chodě, kde se nachází kompletní archiv obce
Stolín z let 1861-1945, který obsahuje zápisy
ze schůzí obecního zastupitelstva od roku 1888
do zániku samostatné obce v roce 1950.

Josef Vondra, předseda Osadního 
výboru Stolín, Mstětín

Původní kámen Nový kámen
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EUROREGION GLACENSIS 

Česko-polský mikroprojekt „ SPORT A KULTURA NÁS BAVÍ“
byl realizován v rámci projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001790 
V roce 2019 naše město uskutečnilo pro-
jekt rozšiřující přeshraniční spolupráci
komunit i občanů partnerských měst
Červený Kostelec a Ząbkowice Śląskie.
na různých platformách života. Aktivity
projektu byly zaměřeny na několik cílo-
vých skupin: členy dechových orchestrů
a divadelníků, sportovce, turisty a oby-
vatele partnerských měst a okolí".

První sportovní akcí v roce 2019 bylo se-
tkání mladých fotbalistů, které proběhlo
16.3. v Červeném Kostelci. Během celého
dne se s polským klubem Orlik Zabkowice
Slaskie utkali v kategoriích 2011, 2010
a 2006. Kostelecký oddíl vyhrál kategori
2011 a 2006, prvenství v kategorii 2010 pu-
tovalo do Polska . 

Druhou sportovní akcí v rámci spolu-
práce s polskými partnery byla 7.4. náv-
štěva klubu ZTS Zabkowice Slaskie na
volejbalovém turnaji děti nazvaném Jarní
turnaj nadějí. Během jednoho dne se ve
sportovní hale v Červeném Kostelci úča-
stnilo okolo 120 dětí turnaje v 2 kategoriích.
Kromě týmu Kostelce a Zabkowic se v tur-
naji ukázaly týmy z Trutnova, Náchoda,
Nového Města nad Metují, Hronova, Rtyně
v Podkrkonoší, České Skalice a Broumova.
V Mladší kategorii si prvenství odvezl tým
z polských ZTS Zabkowice Slaskie a ve
starší kategorii putovalo prvenství do klubu
SK Náchod. 

V dubnu proběhly v rámci partnerství
ještě dvě akce. Dne 27.4. se vydali mladí
fotbalisté do Polska, kde je čekal celodenní
turnaj. Kostelečtí borci se předvedli ve vý-
borném světle a ve 3 kategoriích vybojovali
1. místa. 

Rovněž 27.4. pořádali turisté tradiční po-
chod "Hadařská 25", kterého se přijel účast-
nit celý autobus polských turistů. Protože je
rok 2019 spojen s oslavami 100 let turistiky
v Červeném Kostelci, nemohla účast pol-
ského PTTK chybět. Obě strany si celý den
náležitě užily.

Druhou turistickou akcí bylo společné
putování po středověkých řemeslech na
území Dolního Slezska, které připravili pol-
ští turisté. Tato akce se konala od 16.5. -
19.5.Turisté navštívili zlaté doly, středo-
věký technologický park a další památky. 

Další dvě akce byly také v turistickém
duchu. První z nich proběhla od 15.8 - 18.
8. Pořádali ji kostelečtí turisté pro polskou
stranu. První den po příjezdu proběhla vy-

cházka okolím Červeného Kostelce a poté
následovala přednáška o Bali. Druhý den
proběhl výlet do Náchoda na prohlídku pi-
vovaru Primátor a následně přesun na Žer-
nov, odkud už po svých do Babiččina údolí.
Celý den byl zakončen večerní zábavou
s country kapelou. Sobotní den byl zahájen
festivalovou mší v areálu MFF a následo-
valo setkání se starostou a místostarostou.
Po zbytek dne se turisté bavili představe-
ními v rámci MFF i návštěvou Domku Bo-
ženy Němcové. Poslední den proběhla
návštěva náchodského zámku a procházka
v jeho okolí a následný odjezd polských tu-
ristů domů.

Celkově čtvrtou turistickou akcí v roce
2019 byl již šestý ročník obnovené pouti
Zabkowice – Potworow – Bardo (Warta).
V sobotu 7. září vyjelo v 7 hodin 45 účast-
níků do Zabkowic. Díky neustávajícímu
dešti se rozdělili na dvě skupiny. Jedna
i přes nepřízeň počasí vyrazila pěšky
a druhá nejdříve navštívila muzeum Fran-
kenštejna, zabkowický hrad a pak vyjela
autobusem do Potworowa, kde se obě sku-
piny setkaly. Z Potworowa na Wartu pak již
až na malé výjimky vyrazili všichni pěšky.
V bazilice v Bardě se společně zúčastnili
mše, po které byl pro účastníky připraven
koncert chorálového sboru z Wroclawi.
I přes nepřízeň počasí se večer všichni vra-
celi spokojeni z pěkně prožitého dne. 

Poslední dvě akce v roce 2019 pro-
běhly v režii volejbalu. První akcí byl 9. 11.
výjezd kosteleckých minivolejbalistek na
turnaj do Zabkowic. Turnaj byl pořádaný
pod patronací polského velkoklubu Impel
Wroclaw. Rozdílné pojetí v dětském mini-
volejbalu v Polsku a v ČR byl pro koste-
lecké hráčky zprvu komplikovaný a musely
se srovnávat v rozdílnými pravidly. V prů-
běhu dne si ale zvykly a byly polským druž-
stvům rovnocennými soupeřkami. 

Poslední sportovní akcí roku 2019 bylo
soustředění česko-polských volejbalistek
v Červeném Kostelci. V sobotu 30. 11. po
příjezdu a ubytování polských účastníků byl
naplánovaný oběd a po obědě 2 bloky spo-
lečných tréninků. Poté následovala spo-
lečná večeře. Druhý den se rozběhl turnaj,
kdy se hrálo ve 2 kategoriích. V šestkovém
i čtyřkovém volejbale polský partner pře-
hrál kostelecké svěřenkyně, a odvezl si tak
lepší umístění. 

Součástí tohoto projektu bylo také prohlu-
bování spolupráce v oblasti kultury. Již třetí
rok pokračovala spolupráce městského de-
chového orchestru se svými polskými kolegy
z partnerského města Ząbkowice Śląskie.
První společný koncert se odehrál přesně na
Den české státnosti při příležitosti Svatovác-
lavských slavností. Společně s orchestry vy-
stoupily také mažoretky Merian a početné
diváky potěšilo i vystoupeni členů historic-
kého šermu Manové Přemysla Otakara. Děti
mohly zhlédnout pohádku O veliké řepě
nebo si v dětských dílničkách vyrobit např.
lampion, který využily při průvodu a hledáni
pokladu. Program zakončila ohňová show
a vystoupení KoALA party bandu. Spolu-
práce dechových orchestrů byla prohloubena
také při adventu. Nejprve 14. prosince Měst-
ský dechový orchestr ČK koncertoval v part-
nerském městě a následně 15. prosince obě
tělesa zahrála na červenokosteleckém ad-
ventním jarmarku. Spolupráci s polskými
kolegy si vyzkoušeli i místní divadelníci
z divadelního spolku NA TAHU. 25. října le-
tošního roku nejprve dovezli své představeni
O Frankovce a Anděl, Čert a Káča do part-
nerského města a následně polští ochotníci
přivezli 2. listopadu hru Czupurek do našeho
Divadla J. K. Tyla.

V závěru mi dovolte poděkovat Tomáši
Šimkovi za zajištění kulturních akcí, To-
máši Jiráskovi za organizaci sportovních
a turistických setkání, Martině Kubečkové
za administraci a správné vyúčtování celého
projektu. Dále děkuji všem zúčastněným
v rámci uskutečněných akcí a věřím, že
v budoucnu budeme v naší partnerské spo-
lupráci pokračovat.

Celkové maximální výdaje tohoto mi-
kroprojektu byly stanoveny na 23 510,60 €.
Maximální dotace EFRR je stanovena na 19
984 €. Tento projekt „Sport a kultura nás
baví“ byl realizován z fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis v rámci programu
– Program Interreg V-A Česká republika –
Polsko. Děkuji tímto Euroregionu Glacen-
sis za podporu.

Rostislav Petrák, starosta města
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Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr
odpadů pro odkládání a shromažďování ko-
munálních a dalších odpadů od svých občanů. 

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

Na sběrném dvoře začínáme nový rok 2020,
do kterého vám přeji vše nejlepší.

S novým rokem je ve sběrném dvoře několik
novinek. Dochází ke zvětšení plochy sběrného
dvora odpadů směrem na jihozápad. Tím došlo
k rozšíření sběrného dvora a plochy pro manipu-
laci s odpady. Tato nová plocha bude převážně
sloužit pro shromažďování biologického odpadu
rostlinného původu. Také jsou zde umístěné čtyři
nové velkoobjemové kontejnery sloužící ke sběru
odpadů. Celá plocha je oplocena a byla vybudo-
vána s finanční dotací Operačního programu Ži-
votní prostředí Fondů Evropské unie. Kolaudace
této stavby proběhla 5. 12. 2019 za účasti partnerů
v odpadovém hospodářství a dalších dotčených
osob. Maximální povolená množství odpadů
shromažďovaných ve sběrném dvoře se rozšíře-
ním dvora nemění.

Také ve stávající části sběrného dvora byla
nově vybudována automatické vjezdová brána
směrem do ulice Řehákova, která bude převážně
sloužit pro vjezd a výjezd nákladních vozů převá-
žejících odpady a kontejnery. Tato brána byla zří-
zena s finančním příspěvkem 50.000,- Kč
společnosti ELEKTROWIN a.s. za dosažené li-
mity výtěžnosti zpětného odběru použitých elek-

trozařízení pocházejících z domácností ve II. a III.
čtvrtletí 2019.

Rokem 2020 dochází také k rozšíření provozní
doby sběrného dvora o pondělní dopoledne (8-12
hodin). V pondělí bude otevřeno stejně jako ve
středu. Nově se také ve sběrném dvoře sbírá jedlý
olej a tuk do k tomu určených speciálních nádob.
Podrobnosti o sběru jedlých olejů a tuků si můžete
přečíst v tomto zpravodaji.

Bohužel jsme museli zrušit sběr nebezpečného
odpadu s názvem: „Kovové obaly obsahující ne-
bezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob“. Toto vše také popi-
sují nově zpracovaný Provozní řád a Havarijní
plán sběrného dvora odpadů.

Množství sebraných odpadů ve sběrném dvoře
za rok 2019 se dozvíte v únorovém čísle zpravodaje.

Seznam všech sbíraných odpadů je zveřejněn
na tabuli na vjezdové bráně sběrného dvora a na
internetu. Upozorňujeme, abyste do sběrného
dvora nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad, který
do sběrného dvora nepatří.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude při-
jatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy obsluha
dvora. Příjem odpadů se řídí provozním řádem
dvora. Nedostatečným vytříděním odpadů vzni-
kají městu další problémy, jako je např. až odmít-
nutí převzetí těchto odpadů obchodními partnery,
kteří podnikají v odpadovém hospodářství, se kte-
rými město spolupracuje. Zbytečně dochází i ke
zvyšování nákladů na provoz. 

Sběrný dvůr slouží jen občanům Červeného

Kostelce. Není určen podnikatelům a právnickým
osobám. Na vybudování dvora odpadů byla po-
skytnuta 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 to-
tožnost dokladem. Každý odpad musí být nejdříve
zvážen, než je odložen na určené místo ve sběr-
ném dvoře. Při předávání odpadů je nutné dodržet
pokyny obsluhy sběrného dvora. 

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr odpadů
a třídíte odpad.

Štěpán Křeček

Notářka
Úřední  dny konané notářkou 
JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci 
v 1. pololetí roku 2020:
17. 1, 14. 2., 20. 3, 17. 4., 15. 5. A 19. 6.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, 
e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na leden 2020

Po    8–12 hod., 13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 
Ve středu 1. ledna 2020 zavřeno!

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

Stomatologická služba
Oblast: Náchod, Hronov, Červený Koste-
lec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

4. 1. – 5. 1. 2020 MUDr. Radka Prouzová,
Jugoslávská 33, Náchod, 602 234 217
11. 1. a 12. 1. MUDr. Simona Ságlová

Ph.D., ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují,
491 520 373
18. 1. a 19. 1. MDDr. Pavel Šponer, Kame-
nice 113 (pasáž Magnum), Náchod, 
724 086 199
25. 1. a 26. 1. MUDr. Radmila Sedláčková
MSc., Kostelecká 1204, Náchod, 
491 426 926 

Rozpis služeb

PRAKTICKÉ INFORMACE

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Česká zem mě nezrodila, přeci je

mou drahou vlastí a Češkou se nazývati je mi
chloubou, je mi slastí.

Ano, Božena Němcová. Vzpomeneme 200
let od narození nejvýznamnější české spi-
sovatelky.

Narodila se 5. února 1820 ve Vídni. Ma-
minka, Terezie Novotná, byla z Orlických hor.
Tatínek, Johan Pankl, rakouský panský kočí.
Červený Kostelec má to štěstí, že BN svou
přítomností ve městě obohatila dějiny města.

Znáte, domek naproti faře čp. 127, Augustina
Hůlky. Zde manželé bydleli od září 1837 do
dubna 1838. Zde také BN poprvé otěhotněla,
první syn Hynek se narodil v srpnu 1838 v Jo-
sefově. V ČK si BN namaloval soused, ten-
krát student, Gustav Vacek. A je to vlastně
první známý portrét mladičké BN. A do tře-
tice, o pobytu v našem městě napsala krátkou,
laskavou povídku Chudí lidé. Popisuje, že se
ji zkraje manželství stýskalo, a tak chodila
jednou, někdy i dvakrát týdně pěšky do Rati-
bořic, přes Skalku, Olešnici. Také pan učitel

Augustin Purm /1800-1875/ je v ČK znám.
Učil Barunku v České Skalici a učil později
i v ČK, ráda ze svého bytu poslouchala jeho
housličky, když chodil koncertovat na faru.
Augustin Purm je pochován na našem hřbi-
tově. Ale pozor - na našem hřbitově v urno-
vém háji odpočívá i vnučka BN - Miloslava
Maudrová /1878-1953/. To musím v krátkosti
vysvětlit. BN měla s manželem Josefem 4 děti
- Hynka, Karla, Theodoru a Jaroslava. Karel
se usadil v Táboře a zplodil 7 dětí. Třetí v po-
řadí byla Miloslava. Miloslava Němcová. Vy-
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CÍRKVE

Středa 1. 1. – nedělní pořad bohoslužeb (7:00 a 9:00 v Č. Kostelci,
11:00 na Boušíně).
Sobota 11. 1. – 8:00 mše sv. s požehnáním a rozesláním koledníků
Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem koledníkům, organizátorům
a všem, kdo do sbírky přispějí.
Pondělí 13. 1. – pouť do Filipova. Budeme se modlit za naše ne-
mocné.
Úterý 21. 1. – 18:00 ekumenická bohoslužba v římskokatolickém

kostele v Č. Kostelci.

Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte
Každou první neděli v měsíci na konci mší svatých se pravidelně
uděluje požehnání maminkám, které očekávají narození dítěte.
Více informací: www.farnostck.cz

P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

LEDEN 2020
Pravidelně: Bohoslužby - neděle - 10:00
Biblická hodina - pondělí - 17:30
Duchovní péče - pátek - 15:45 
Ekumenická bohoslužba - úterý 21.1. od 18:00 - římskokatolický
kostel sv. Jakuba Většího 

Úřední hodiny - změna
Středa 10 - 13 hod. a pátek 10 - 13 hod.

PŘEDNÁŠKA - 100. let Církve československé husitské
Čtvrtek 30. 1. od 17:30 hod. místnost v 1. patře.
Kde se vzala Církev československá? Jaké byly okolnosti a dů-
vody  jejího vzniku? Jakými zápasy procházela ve svých počát-
cích? Na tyto a další otázky bude hledat odpověď ThDr. Martin
Chadima ThD.

Kontakt: 775 917 893 David Smetana, farář

Církev čs husitská

HISTORIE
chodila školu v Táboře a po škole, nemaje
žádné plány, se skamarádila s tetou Theodo-
rou /Dorou/, učitelkou v Jičíně a odstěhovala
se do Jičína. Když v roce 1898 zemřel strýc
Jaroslav /1842-1898/, na pohřeb do Prahy při-
jela velmi zdrcená manželka Marie Pavlovna
/bezdětné manželství/. Miloslava odjela
s Marií Pavlovnou do Oděsy a u ní zůstala do
r. 1919. Po skončení I. světové války se vrací
Miloslava do Prahy. Víme, že pak dělala bile-
tářku v Národním divadle. Po čase se vdala.
Vzala si úředníka železnic Jaroslava Maudra.
Ovdověla a na zbytek života skončila v pečo-
vatelském domě v Praze Dejvicích. Zemřela
v r. 1953. Nikdo se nehlásil o urnu, a tak pe-
čovatelský dům obeslal dopisy města, kde BN
s manželem bydlela. V našem městě měla
a má BN hodně obdivovatelů, a tak město za-
reagovalo. Urna s ostatky Miloslavy Mau-
drové se stěhuje v roce 1953 k nám na hřbitov.
Tolik vzpomínky z pobytu BN v ČK.

Díky velkému množství dopisů, které BN
psala i dostávala, historici popsali, co ji trá-
pilo, z čeho se radovala a jak žila. Několik
méně známých postřehů: Tatínek Johan, pan-
ský kočí, byl přes léto v Ratibořicích a na pod-
zim s panstvem odjížděl. Po každé návštěvě
maminka BN otěhotněla. Mimo Barunku měli
Panklovi dalších 12 dětí.  V Litomyšli /1839/
se narodil BN syn Karel a zde poznala BN
Magdalenu Dobromilu Rettigovou. A začíná
psát česky, vliv Dobromily. Vlastenectví při-
chází do módy, BN čte časopis Kwěty, dovídá
se o prvním vlasteneckém bále v Praze. V r.
1841, těhotná s Theodorou, poprvé navštěvuje
Prahu - k lékaři vlakem. Velká novinka, parní
lokomotivy, vynález z Anglie, rychlost 38
km/hod. Sice nepohodlné lavice, nejchudší ve
stoje. Jiskry z lokomotivy hrozí propálit šaty.
V roce 1841 také jela BN do Vídně na pohřeb
babičky - Magdaleny Čudové - Novotné
/1770-1841/. Brno - Vídeň se jelo tehdy vla-

kem 4,5 hod., dnes 1,5 hod. Proti koňskému
povozu to byl ale velký pokrok. Vlastenectví,
stejně jako manžel, má v sobě, přestává se
psát Barbora, německy Betty a podepisuje se
Božena. Vlastenci si vykali, Němci onikali.

Ještě připomenu 2 ankety
V r. 2005 ČT pořádá anketu NEJVĚTŠÍ

ČECH. V řadě televizních pořadů se volí nej-
větší osobnost naší historie i současnosti.
Vítěz KAREL IV. Na 10. místě se umístila
Božena Němcová.  

V roce 2009 celonárodní anketa KNIHA
MÉHO SRDCE - o nejoblíbenější knihu čes-
kého čtenáře. Vítěz Saturnin od Zdeňka Ji-
rotky a na druhém místě se umístil román
Babička od Boženy Němcové.

Přátelé, pohodový rok 2020, bavte se historií.
Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Prameny: Tomáš Němeček - B. Němcová

FIRMY

Saar Gummi je předem připravena na jakoukoli situaci 
v automobilovém průmyslu 
Až do loňského léta automobilový trh
rostl, potom klesal a v závěru roku se sta-
bilizoval na nižší úrovni než o rok dříve.
Budoucí vývoj závisí na tom, jestli budou
lidé kupovat elektroauta. 

Pokud získá e-mobilita nějaký impuls, je-
stliže vzroste důvěra v elektromobily a ne-
výhody, zejména cena a dojezd, nebudou tak
limitující jako dosud, Saar Gummi Czech
využije novou halu a růst zachytí. „Když na-

stane pravý opak a přijde krize jako v roce
2008, využijeme naši finanční sílu a budeme
usilovat o převzetí zakázek od konkurence,
která bude mít potíže v důsledku slabšího fi-
nančního polštáře,“ uvedl generální ředitel
společnosti Jan Tichý. Připomněl, že po-
dobně postupovala firma po krizi v roce
2008 a již v létě 2009 byla zavalena prací. 

Finanční zdraví společnosti je zřejmé
z vánočních odměn. Byly o poznání vyšší

než vloni a zaměstnanci získali prémie ve
výši 12 tisíc korun plus čtvrtinu mzdy. Pro
běžné dělnické pozice to bylo zpravidla
přes 20 tisíc korun. 

Také mzdový růst pro letošní rok odráží
sílu firemní ekonomiky a bude daleko vyšší,
než je obvyklé. Saar Gummi počítá s růstem
o 6 až 7 procent s tím, že celé navýšení bude
v nenárokových složkách mzdy.

sg
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Dne 4. ledna 2020 vzpomeneme nedožité 76. na-
rozeniny drahé maminky a kamarádky Blanky
Čápové. 19. března 2020 uplyne dlouhých 27
let, kdy podlehla těžké nemoci. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.

Dcera Hana 

Vzpomínka

Tvůj hlas se ztratil, tvůj úsměv vítr vzal a nám
jen bolest zanechal … 4. ledna 2020 uplynou
2 roky od posledního rozloučení s naším drahým
Daliborem Chráskou. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomínejte s námi.

Manželka Renata, děti Míša, Dáda a Mára

Dne 13. ledna 2020 uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dě-
deček pan Jaroslav Máslo. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Rodina

Dne 14. ledna 2020 uplyne jeden smutný rok od
úmrtí naší milé maminky a babičky Helenky To-
máškové. Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte
s námi na její laskavý humor. 

Rodina Tomáškova

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za pěkné dary a milou náv-
štěvu panu Regnerovi a paní Kejklíčkové k diamantové svatbě.

Lantovi

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za dárek a květiny k mým naro-
zeninám a paní Řezníčkové za milou návštěvu.

Jana Janušová

Rád bych poděkoval panu Kafkovi za milou návštěvu k mým
80. narozeninám a MěÚ Červený Kostelec za dárek s pěknou ky-
tičkou.

Winfried Tluk

Charitní pečovatelská služba touto cestou velmi děkuje MŠ v ul.
Náchodské a MŠ Studánka za celoroční příkladnou spolupráci. 

Děkujeme našim římskokatolickým kněžím P. Brhelovi, panu
kaplanu P. Lukešovi, jáhnovi O. Regnerovi a všem akolytům, kteří
pravidelně docházejí k našim nemocným klientům a dodávají jim
duchovní posilu a povzbuzení.

Děkujeme Městské policii Červený Kostelec za celoroční spo-
lupráci při zajišťování pohotovosti (bezpečnostních tlačítek).

Naše poděkování patří ředitelce Městské knihovny v Červeném
Kostelci za pravidelnou donášku knih přímo do pečovatelského
domu U Jakuba.

Chceme vyslovit dík panu Jiřímu Duroňovi z městského zahrad-
nictví za květiny, které zkrášlují naše pečovatelské domy.

Díky patří panu Richardu Bergmannovi, p. Klepáčkovi a p. Efle-
rové za veselé divadelní vystoupení, kterým naše klienty přišli roz-
veselit.

Náš dík patří i p. Nermuťovi a p. Kejzlarové, kteří se s námi
chodí pravidelně podělit o své zážitky a fotografie z různých výletů. 

Velice si vážíme a obdivujeme obětavou paní Kukrálovou, která
s láskou každé pondělí v pečovatelském domě organizuje oblíbená
pravidelná cvičení parkinsoniků a s láskou pro ně připravuje nápa-
dité výlety.

Velké díky všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáháte. Za-
chovejte nám přízeň i nadále.

Vedení pečovatelského domu U Jakuba

Poděkování
Děkujeme vedení, všem pečovatelkám a panu Vítovi za jejich

vzornou práci v roce 2019. Setkávali jsme se vždy s velkým po-
chopením, úsměvem, péčí a laskavostí. Jsou opravdu vzorem ve
své práci. Za vše velký dík.

Obyvatelé pečovatelského domu U Jakuba

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že jsme zase spolu, a protože uzávěrka
zpravodaje se nachází téměř na cílové
pásce předvánočního ruchu, rozhodla
jsem se pro odvážný čin.

Doporučím vám knížky, které s touto
dobou nejen souvisí, ale mohou být význam-
nou inspirací pro příští rok. Vánoce se v po-
slední době staly spíše komerčními svátky,
i když hodně z nás už nechce být vláčeno po
obchodních centrech a vánočních trzích. Ro-
diče mají mnohdy problém, zda své potomky
uspokojí množstvím dárků, které jim s lás-
kou kupují. A co si budeme povídat, nadbytek
všeho výběr příliš neusnadní. A dokážou si
děti vůbec spojit hodnotu dárků s množstvím
peněz? A znají jejich hodnotu, anebo jsou
přesvědčeny, že vše vyřeší platební karta?
Denisa Prošková vám pomůže s osvětou na

toto téma. Její dvě knížky pro děti nazvané
Kde rostou peníze s podtitulem První čtení
o financích a druhá - Aby vám peníze dobře

sloužily … a nikam neuletěly jsou pomůc-
kou, jaká se opravdu povedla. Finanční svět
se v nich dětem otevírá v příbězích, přehledně
a jasně, navíc je vše doplněno krásnými autor-
činými ilustracemi. K tomu bych rodičům
malých dětí doporučila útlou knížku Richarda
Bromfielda nazvanou Stop rozmazlování
z nakladatelství Portál. Jistě ocení dobré rady
zkušeného psychologa a narovnají si svoje
rodičovské sebevědomí do správných mezí.
A na závěr bych ráda upozornila ještě na
jednu půvabnou knížku pro děti i rodiče, kte-
rým dobře poslouží při poznávání přírody. Je
to kniha pana Tomáše Diviše s titulem Ptáci
Náchodska hrabaví, měkkozobí, kukačky,
sovy, lelkové, svišťoví, srostloprstí a špl-
havci vydaná v roce 2019. Už z titulní strany
knihy čiší autorova láska k přírodě a určitě
i vám a vašim dětem bude moudrým průvod-
cem po ptačí říši našeho krásného kraje. 
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Zveme vás do knihovny
Výstava ve vstupním prostoru knihovny – Zima

Výstavu připravila učitelka výtvarné výchovy
na 2. stupni ZŠ Červený Kostelec paní Mgr. Mi-
chaela Syrovátková se svými žáky a bude vás
vítat při návštěvě knihovny od prosince 2019.  

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 ob-
klopuje, včetně vzájemného propojení a blízkosti
života a smrti v přírodě. Impuls ke zpracování
tohoto tématu získala hlavně v tropech na
Novém Zélandu a v Tongánském království, kde
nějaký čas pobývala.  

Výstava je přístupná ve výpůjčních hodinách
knihovny a v době pořádání programů v multi-
funkčním centru.

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

v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12 do 17
hodin. V pátky 3. a 31. ledna 2020 budou
prázdniny, dětské oddělení bude otevřeno od
9:00 do 15:00.

Klubáč v lednu 2020
7. ledna Klubáč s knihou: „Máme kostru

ve skříni“ (výbor sestavil Ondřej Müller)
Není strach jako strach, některý je dobrý, jiný

naopak. Strašidlům se můžeš smát nebo se s ni-
mi – jako v téhle knížce – krásně bát. Výbor stra-
šidelných veršů pro statečné děti vám může
pomoci při výběru básní pro školní recitační sou-
těže.

14. ledna Klubáč s knihou: „Já, štěně“
(Lenka Rožnovská). Společně si přečteme drob-
nou dětskou knížku Lenky Rožnovské, na zá-
kladě které si budeme povídat o vašich zvířecích
mazlíčcích, a vyrobíme si roztomilou papírovou
loutku štěňátka.

21. ledna Klubáč s knihou: „Usnula jsem“
(Tomáš Holeček). Po velkém úspěchu strašidel-
ného Klubáče je tu znovu poněkud záhrobní
téma. Malá Miroslava usnula na hrobě. Taková
hrůza! Bude sloužit zlé doně Josefíně a její
kočce? Zůstane navěky uvězněná v podzemí?

28. ledna Klubáč s knihou: „1918 aneb Jak
jsem dal gól přes celé Československo“ (Ven-
dula Borůvková). Pro poslední lednový Klubáč
jsem zvolila dobrodružnou knihu plnou historic-
kých reálií, která loni získala nejvyšší ocenění
v soutěži Magnesia Litera. Vypráví dějiny vzniku
Československa pohledem různých lidí a dětí.

Přijďte všichni, koho zvolené téma zaujme,
byť byste byli v Klubáči poprvé.

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

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé -

pravidelná vědomostní klání pro všechny, kdo
jsou hraví a chtějí se zábavnou formou poučit. 

Hráči se sejdou ve čtvrtek 9. a 23. ledna
2020. 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 a pořizována foto-
dokumentace.)

6. ledna – Přejeme si do nového roku vše
dobré. První novoroční Pohoda s povídáním,
plánováním a vzpomínáním. 

13. ledna – Malebné Pošumaví – beseda
o cestování s panem Zdeňkem Nývltem, samo-
zřejmě doplněná filmem.

20. ledna – Smírčí kříže v Kladském po-
mezí a jejich příběhy – o svých nových obje-
vech v našem regionu a další své fotoknížce
přijde povídat pan Jiří Chaloupka.

27. ledna – Život v našem městě očima sta-
rosty – beseda s Ing. Rostislavem Petrákem
o všem, co vás zajímá.

Nenechte si ujít další programy 
v knihovně

Setkávání s Katkou Jirouškovou a jejími
hosty

Na téma Společenská úloha ženství vystou-
pí paní Libuše Šolcová.

Multifunkční centrum Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 9. ledna 2020 – začátek v 17 hodin.

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 a objevte léčivou sílu zpívajících
tibetských mís a dalších muzikoterapeutických
nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Břetislava
Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 16. ledna 2020 od 18.00 do 19.00
hodin - vstupné: 100,- Kč. Na relaxaci je se při-
hlaste: Irena Podlipná - tel. č. 720 244 041,
email: irenapodlipna@seznam.cz

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

Relaxace metodou celostní 
muzikoterapie Dr. L. Holzera na nástroje
s přirozeným laděním hraje a zpívá Marie Rad-
vanová. 

Multifunkční centrum v Knihovně Břetislava
Kafky Červený Kostelec 

Pátek 31. ledna 2020, od 18 do 20.00 hodin
- vstupné 200,- Kč

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

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy. Od 21. ledna
2020 probíhají opět každé úterý v multifunkčním
centru Knihovny Břetislava Kafky - od 17.00
hod. pro začátečníky a od 18.30 hod. pro pokro-
čilé.  Jednotlivé lekce pouze po domluvě.  Bližší
informace a rezervace míst na tel. 605 988 539,
mail: ilonakrun@post.cz , web: www.pohlaze-
ninavysluni.cz.

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba - v úterý 7. ledna 2020 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky:

„Důvěra dítěte je velice křehká, takže ze-
jména v počátcích výchovy nesmí být nesmyslně
zkoušena. Tomu se dá snadno zabránit – z odpo-
vědí pedagogů musí být cítit zájem a ochota, při-
čemž odpovědi musí být pravdivé a jasné. Po
pátém roce věku se dítě začíná uzavírat do sebe,
už se tak často neptá a začne si poznávané věci
samo promýšlet.“

Kultura rozumu a vůle str. 222                                                                      

Informace pro čtenáře
• Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Poznání
Olomouc, 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 čer-
venokostelecké knihovny i knihy formou mezi-
knihovní výpůjční služby jak pro studenty, tak
pro dospělé čtenáře. K dispozici je i půjčování
časopisů.

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

• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny 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 start do roku 2020 vám i vašim 
rodinám a přátelům přeje z Knihovny 

Břetislava Kafky Červený Kostelec 
Marcela Fraňková spolu 

s kolektivem knihovnic
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Klub turistů Červený Kostelec

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Beseda se koná 30. ledna 2020 (čtvrtek),
v Knihovně Břetislava Kafky v Sokolské
ulici v Červeném Kostelci v multifunkč-
ním centru (podkroví s výtahem), od
17:00 hodin.

Známe je všichni - Řehákova, Sokolská,
Školní, Lesní, Palackého a další ulice Čer-
veného Kostelce. Jejich názvy nám jsou no-
toricky známé, a tak ani nezamýšlíme nad
tím, po kom, či po čem se nazývají. Proto
si při této besedě popovídáme o původu po-

jmenování místních ulic a připomeneme si
i to, jak se nazývaly v minulosti. 

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc.
Richard Švanda, historik, autor mnoha od-
borných knih, populárně naučných publi-
kací a článků.

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

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

ČERVENOKOSTELECKÝ ULIČNÍK

S rokem 2019 jsme se rozloučili krásným dnem prožitým
v Praze. Prohlídka Národního divadla a procházka předvá-
noční Prahou byly zcela bez chyby. Konečnou tečkou činnosti
turistů v roce 2019 byla tradiční Silvestrovská procházka.

Do nového roku 2020 vstoupili turisté tradičně Novoročním vý-
stupem na Žaltman.

Rok 2020 je rokem dvou jubilejních celorepublikových akcí,
které náš klub pořádá.

Již 25. dubna se uskuteční 45. ročník hojně navštěvované Ha-
dařské 25. 

V sobotu 20. června budeme pořádat již 50. ročník Cestou Ja-
kuba Haliny (Červený Kostelec – Sněžka). Obě tyto akce se stále
těší velké pozornosti a přibližují naše město všem účastníkům, kteří
se vždy rádi do Červeného Kostelce vracejí.

Teď však máme začátek ledna a klub turistů zve všechny dobré
lidi v sobotu 4. ledna na hrad Vizmburk. Prohlídka hradu s vý-
kladem a opékání špekáčků, které si každý přinese. Vycházíme ve
12:00 hodin od skříňky klubu turistů na autobusovém nádraží.

Na závěr ještě všem milovníkům přírody a turistiky hodně
zdraví a šťastně prožitý rok 2020 přeje klub turistů.

Otto Ressl

Vážení přátelé
Rok s rokem se sešel a my vstupujeme do nového roku 2020.
Při této příležitosti dovolte, abychom vám a celé vaší rodině popřáli
pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a mnoho úspěchů ve
vší zahrádkářské činnosti.

Zároven vás tímto zveme na výroční členskou schůzi, která se
bude konat opět v malém sále Divadla J. K. Tyla. Schůzi zahájíme
v sobotu 14. března ve 14 hodin.

Zde si můžeme pohovořit o svých poznatcích ze suchého roku
2019 a odpovědět na vaše otázky a problémy, které vaši činnost
provázejí. Zajištěna je i přednáška odborníka.

Na vaší účast se těší výbor ČZS
Za organizaci Jiří Linhart, tajemník

Při práci se včelami se objevuje i propolis. Propolis - včelí tmel. 
Slovo propolis je složeno z řeckých slov "pro" - znamená před

a "polis" -  město. Doslova je to tedy předměstí, nebo spíše uza-
vřená brána, která chrání vstup do včelího království. Propolis je
výrazně využitelný ve farmacii.

Pozvánka na první vzdělávací besedu v roce  2020 
Uskuteční se v  neděli  12. ledna  2020  od  9.00 hod. v restau-

raci Divadlo.
Přednáší ing. Vavřík na téma: zajímavosti z literatury i včelař-

ských překladů.  Zveme všechny včelaře z okolí, všechny milov-
níky zdravé přírody.

Za výbor včelařů  Otto Hepnar

Zahrádkáři Č. KostelecVčelaři
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Kynologie Č. Kostelec

Pečovatelský dům U Jakuba

Jak prožili advent v pečovatelském domě?
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme přivítali v pečovatelském
domě Mikuláše, anděla a čerta. 

Nejprve nás potěšily děti z MŠ ul. Náchodské svým zpěvem.
Děti musely splnit úkol od čerta, a to přeskočit metličku, a odváž-
ným čert půjčil i svoji koloběžku, na které letos přijel. Odměnou
jim byl dárek od Mikuláše a pohlazení od anděla. Když byly dá-
rečky pro děti rozdány, naděloval Mikuláš i našim seniorům, ale
nebylo to jen tak zadarmo. Každý, dědeček či babička, musel před-
vést své hudební či básnické nadání. Mikuláš s čertem a s andělem
spokojeně prozpěvovali a s radostí předali seniorům z nůše balíčky,
čert z krabice od bot čertovské bonbónky. Příjemné dopoledne
ukončil čert svou objížďkou na koloběžce s tím, že se zase těší na
příští rok.

Nejen že nás přišly potěšit do pečovatelského domu děti ze ZŠ
v Červeném Kostelci, ze ZŠ ze Lhoty a z MŠ z Olešnice, ale na
oplátku děti z MŠ z ul. Náchodské pozvaly seniory do jejich školky.
Hned po příchodu si je děti rozdělily do jednotlivých tříd, kde jim
zazpívaly a zahrály si s nimi s některými hračkami nebo nějakou hru.
Obdivovali jsme i jejich živý betlém. Pro obě strany to bylo velice
milé a příjemné setkání.

Naše seniorky si přijely načerpat vánoční atmosféru na výstavu
na Kramolu. Některé si rovněž vyzkoušely zdobení perníčků a za-
koupily si dekorace do svých bytů. 

Kdy tedy jsou Vánoce? Když se setkáš s člověkem, kterému je
třeba pomoci, a uděláš to, ten okamžik jsou Vánoce. To dokázali naši
klienti, kteří se zúčastnili neobvyklého koncertu s názvem „Barevná
tma“ v Dobrušce, při kterém vystoupila řada nevidomých umělců.
Obdivovali jsme jejich trpělivost, nadšení a radost. Mohli bychom
si vzít příklad od těchto obdivuhodných srdíčkových lidiček, ob-
zvlášť z paní Renáty, která se půl roku učila tančit, aby zde dokázala,
že pokud člověk chce, tak dokáže i nemožné.

Právě našim potřebným seniorům jsme chtěli naladit tu pravou
vánoční atmosféru Štědrého dne. Dva dny předem jsme uspořádali
štědrovečerní večeři, při které nechyběl přípitek, tradiční vánoční
polévka či bramborový salát s kaprem, ale i připomenutí různých

tradic. Vyvrcholením tohoto slavnostního dne byla skupina podkr-
konošských muzikantů „Pohodáři“, kteří dokázali svými hudeb-
ními nástroji rozezpívat celý sál. Ze společenské místnosti se linul
zpěv koled a vánočních písní, které si zanotoval snad každý zúčast-
něný. Tento „Štědrý den“ ukončila koleda „Narodil se Kristus Pán“,
při které všichni povstali. Společně jsme prožili tu pravou atmo-
sféru tohoto vzácného dne.

Přímo na Štědrý den naše pečovatelská služba, tak jako loni, roz-
vážela štědrovečerní večeře pro ty seniory, kteří zůstali sami. Dě-
kujeme kuchařkám v místním hospici, které nám tuto slavností
večeři připravily a přidaly i vánoční cukroví. 

Potěšila nás i návštěva z vedení města včetně pana starosty,
místostarosty i vedoucích odborů i  vedoucího terénních služeb
Oblastní charity. Pravidelně před vánočními svátky docházejí do
pečovatelského domu. Tato setkání jsou vždy hojně navštěvovaná
a naši senioři si této vzácné návštěvy velice váží a různé dotazy
svědčí o zájmu o naše město.

V novém roce vám přejeme dny plné dobra a vzájemné lásky.
Bc. Vlčková Lenka

V uplynulém roce se členové klubu se
svými psími atlety zúčastnili několika zá-
vodů v agility,  canicrossu, scooteringu
a bikejoringu. 

Sylvie Tylšová s Jumpy se zúčastnila 18
agility závodů, splnila jednu zkoušku A1
a na mistrovství dětí a mládeže v Rožnově
pod Radhoštěm se v jednotlivcích umístila
na 6. místě. V soutěži družstev pak na 10.
místě.

Zuzana Tylšová a Eli má za sebou 17 zá-
vodů v agility. Splnila postup do kategorie
A2, kde už má za sebou úspěšně složené
2 zkoušky. Na mistrovství dětí a mládeže,
kde závodila v kategorii juniorů, obsadila
krásné 17. místo ze 49 účastníků. 

Michaela Kaněrová závodící s fenou
Mafy v bězích či jízdách na koloběžce či

kole si odvezla zlatou medaili ze závodů
Zebínský nočník a 4. místo Fitmin 2019,
který se konal na Broďáku. Ze stejného zá-
vodu má také 4. místo i Michaela Venclová
s Bonni z canicrossu.

V dubnu 2020 se Kostelecké tlapky
chystají uspořádat své první závody v ca-
nicrossu a pokračovat již třetím ročníkem
závodů v agility na Broďáku.

Kostelecké tlapky, z.s.

Kostelecké tlapky v roce 2019
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Péče o duševní zdraví

Vzdělávací programy o duševním zdraví mají u studentů úspěch
Téma psychických problémů již není
tabu. Alespoň ne na některých školách na
Náchodsku, ve kterých se uskutečnil pre-
ventivní program zaměřený na vzdělá-
vání studentů v oblasti duševního zdraví.
Prevence duševních onemocnění je podle
lektorů programu nejdůležitější právě
u dospívajících.

Pracovníci organizace Péče o duševní
zdraví (PDZ) ze střediska Náchod se ak-
tivně zapojují do vzdělávání studentů na
školách. Důležitá je podle nich prevence.
„Mladí dospělí jsou nejohroženější skupi-
nou v prvních projevech duševní nemoci.
Proto je důležité jim předávat informace
o nemocech a možnostech léčby. Aby
zvládli případně včas rozpoznat první pří-
znaky nemoci a věděli, kde mohou najít
pomoc. Nebo byli připraveni pomoci blíz-

kému člověku,“ říká sociální pracovnice
PDZ Hana Hejzlarová.

První školou, kde preventivní program
v letošním roce vedli, byla Střední škola
propagační tvorby a polygrafie ve Velkém
Poříčí. Tématem bylo duševní onemocnění
se zaměřením na sebepoškozování, poruchy
příjmu potravy a duální diagnózy. Interak-
tivní formou seznámili studenty se základ-
ním dělením duševních onemocnění, jejich
projevy, možnými příčinami a léčbou. „Byli
jsme povzbuzeni zájmem studentů, a to
nejen v době vyučování, ale i na internátu
školy v době volného času studentů. Bylo
znát, že je téma zajímá, někteří popisovali
osobní zkušenost s psychickými problémy,
zkušenosti ze svého okolí, doptávali se na
hranici mezi běžným smutkem a depresí,
kdy a kde vyhledat odborníka a tak po-

dobně,“ dodává vedoucí střediska PDZ Ná-
chod Lucie Kudrnáčová, která vzdělávací
program pro studenty vedla.

V listopadu se pracovníci zapojili do
výuky na gymnáziu v Náchodě. Jednalo se
o přednášku v rámci základů společenských
věd v oktávě na téma paranoidní schizofre-
nie. Lucie Kudrnáčová na základě spotu
o prožívání lidí se schizofrenií a na kon-
krétní kazuistice interaktivně představila
problematiku tohoto onemocnění. Předná-
šející opět zaujal zájem studentů, se kterým
výklad sledovali a aktivně se doptávali.
Jedna z posluchaček projevila zájem o na-
bízenou stáž. V prosinci pak proběhla na
gymnáziu ještě jedna přednáška pro třetí
ročníky a další pokračování preventivního
programu je sjednáno i na rok 2020.

Bc. Michaela Venclová

Advent voněl perníkem
V pondělí 9. prosince za námi do školní družiny v Horním Kos-
telci přišla paní Ságner.

Upekla pro nás spoustu perníčků různých tvarů – srdíčka, stro-
mečky, vločky, hvězdičky, ale i dinosaury . Připravila dětem ba-
revné polevy na zdobení. Nejdříve sama ukázala, jak se vlastně
takové perníčky zdobí. Děti se zaujetím sledovaly její práci. Nako-
nec si každý ozdobil perníček podle své fantazie. Zdobení se dětem
líbilo. Hotové perníčky si děti odnesly domů.

Děkujeme paní Ságner za ukázku tradičního zdobení perníčků
a poskytnutý materiál na tvoření našich dětí. Bylo to příjemné zpe-
stření adventního období.

Renata Petrů, ZŠ Horní Kostelec

Advent v základní škole
První zimní měsíc prosinec se v naší škole nesl nejen ve znamení
vánočních svátků, ale také ve znamení kultury. 

Žáci 3., 4. a 5. ročníku navštívili Galerii výtvarného umění v Ná-
chodě a zúčastnili se vzdělávacího vánočního programu o symbo-
lech Vánoc a vitrážích. Všichni naši žáci mohli přímo ve škole
zhlédnout 3D film o životě v moři. A v mateřské škole nás čekala
malá stínová vánoční pohádka.

Také my jsme připravili program pro rodiče a prarodiče – tento-
krát na téma Vánoce ve světě. 

I měsíc leden pro nás začne kulturou. Navštívíme divadlo v Čer-
veném Kostelci a budeme se těšit na představení divadla Drak –
Bílý tesák. 

Je před námi ještě několik lekcí plavání, po kterém bude násle-
dovat bruslení. Všechny novinky budou moci naši rodiče zjistit po-
mocí Mobilního rozhlasu, do kterého se naše škola také zapojila.

V. Ságnerová

ZŠ a MŠ OlešniceZŠ Horní Kostelec
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ZŠ V. Hejny
Vítám vás u zpráviček z našeho prvního stupně v novém roce.
A co se u nás v posledním, nejkrásnějším měsíci pro děti událo?

Byl to měsíc ve znamení příprav na vánoční trhy spojené se
Dnem otevřených dveří, které proběhly 11. prosince. Každá třída,
i družinová oddělení, si nachystala výrobky, které jste si vy mohli
zakoupit a přispět tak do třídních fondů dané třídy. 

Tyto trhy se chystají ve škole skoro celý podzim. Učitelky prv-
ních tříd připravily ještě také vánoční dílny pro rodiče a jejich děti.
Je to opravdu vše velmi náročné na přípravu, a tak se vám to snad
alespoň líbilo a nasáli jste předvánoční atmosféru. V den vánočních
trhů jste mohli navštívit i výuku v jednotlivých třídách a potěšit se
šikovností vašich dětí. Naše děti vás mohly potěšit i vystoupením
na stříbrnou neděli na městské tržnici s pásmem vánočních písní
pod názvem „Vánoce u nás i ve světě“ pod vedením učitelek D.
Bartošové a M. Vlčkové. A mladá generace našeho městečka od
paní učitelky M. Vlčkové se snažila potěšit svým zpěvem i tu nej-
starší generaci v pečovatelském domě U Jakuba. Děti této učitelky
měly ještě jeden zajímavý výlet spojený s ochranou našeho život-
ního prostředí. Vydaly se do Litoboře a snažily se přispět k obnově
místního lesa. 

Více od Káji Hejdové z této třídy: „Milý lesník Pepa zakoupil
60 sazenic stromků a my je jako třída společnými silami zasadili
na planinu, kde je asi 2500 stromků. Potom jsme je nastříkali pří-
pravkem, který je má ochránit před zvířátky. Náš průvodce měl

s sebou i štípačku na dříví a ukázal nám, jak se s ní pracuje. Na
závěr jsme si za odměnu opekli vuřty. Moc se nám to líbilo.“ 

Druhý výlet, který se u nás uskutečnil, byl výlet do nedalekého
Domina v Hronově, kam se každý rok vydává alespoň jedna třída.
Tentokrát to byla třída 1. A s paní učitelkou D. Vávrovou. 

Jedna lednových z pranostik říká: „Leden jasný, roček krásný.“
Tak vám přeji, ať ten leden je co nejjasnější. 

Za celý první stupeň J. Stodůlková

MŠ Větrník - Jak jde čas
Vážení čtenáři, máme před sebou před-
vánoční čas a naše mateřská škola se
spolu s dětmi raduje z nadcházejících dní
a příprav na Vánoce.

Ušli jsme od počátku nového školního
roku s novým vedením naší MŠ pěkný kus
cesty, který po zhlédnutí zpět hodnotíme
velmi kladně. Zažili jsme několik moc pěk-
ných akcí a divadelních představení jak
z řad odborníků, tak z řad rodičů a dokonce
i z řad učitelek MŠ, kterým ještě jednou
moc děkujeme za programy určené přede-
vším dětem. 

Předškolní děti prošly a procházejí pla-
veckým výcvikem, ve kterém jsou již zdat-
nými plavci a sportovní nadšení dále
upevňují v projektu Děti na startu. 

S rodiči a dětmi jsme si užili společné
tvořivé odpoledne při Dýňování, kde nám
výsledky zdobily parapety a prosvítily ranní
cestu dětem k nám do MŠ. Fungující sbo-

reček Větrníček pod vedením ředitelky ma-
teřské školy jste jistě zhlédli na nedávné
akci Rozsvícení vánočního stromečku,
a tímto děkujeme vedení města Červený
Kostelec a všem zúčastněným za možnost
být u této příležitosti a vykouzlit všem míst-
ním i návštěvníkům z okolí úsměv na tváři.
V neposlední řadě velmi děkujeme firmě
Saar Gummi Czech, s.r.o. za poskytnutý fi-
nanční dar naší MŠ, kterým obohatíme naše
děti o didaktické pomůcky a rozšíříme mož-
nosti jejich přirozeného poznávání a bádání.
Stejně tak i firmě Elektroinstalace Eltym
Hronov, s.r.o., která předala dětem věcný
dar v podobě osvětlení do třídy, která nám
již v tuto chvíli připomíná blížící se Vánoce. 

Na závěr tedy všem čtenářům a hlavně
dětem mateřské školy přejeme co nejklid-
nější prožití vánočních svátků v kruhu nej-
bližších a pravou nohou ten správný krok
do blížícího se roku 2020. 

Pavla Kubišová, ředitelka MŠ

Giacometti by měl radost ......
Ke konci loňského roku se  vybraná sku-
pina dětí z výtvarného oboru vydala do
Prahy na výstavu v Národní galerii.

Ve Veletržním paláci byla velká událost
- sochy Alberta Giacomettiho dorazily do
Prahy. Tento slavný a ceněný Švýcar vysta-
voval kráčející i stojící postavy poprvé
u nás.

Měli jsme štěstí, že si děti mohly po pro-
hlídce v ateliérech vyzkoušet techniku sád-
rových a drátěných postav i podívat se na
filmové dokumenty z jeho tvorby.

Byl to velmi povedený výlet za kulturou.
Naše výsledky i další práce budete mít mož-
nost vidět na  výstavě v městské výstavní
síni na jaře tohoto roku.

Za výtvarný obor Radka Giuliano 
Šimková a Pavla Kejzlarová

Základní umělecká škola MŠ Větrník
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Poděkování za Mikulášskou nadílku
Touto formou bychom chtěli velmi poděkovat společnostem Albi a Saar Gummi Czech za poskytnuté dárky, které jsme využili při

Mikulášské nadílce v kině Luník a následně také při návštěvě Mikuláše se svojí družinou na městské tržnici. Díky vám jsme rozdali
radost dvěma stovkám dětí, děkujeme. 

Vaše městské kulturní středisko

Stříbrná neděle nabídla nejen trhy, ale i bohatý kulturní program

Stříbrná neděle je v Červeném Kostelci tradičně plná kultur-
ních akcí a nejinak tomu bylo i letos. 

Celodenní program začal již v osm hodin ráno vánočním pro-
dejem před kostelem sv. Jakuba Většího.

Od ranních hodin se začala postupně plnit i městská tržnice pro-
dejními stánky. Kulturní program na připraveném pódiu odstartoval
městský dechový orchestr společně se svými polskými kolegy
z partnerského města Ząbkowice Śląskie krásným koncertem s vá-
noční tematikou. Tímto vystoupením účinkující zároveň završili
již třetí rok trvající úspěšnou spolupráci financovanou z mikropro-
jektu přeshraniční spolupráce.

Program dále pokračoval pohádkou. Nejmenší z nás si užili při-

pravenou pohádku, šermířské vystoupení nebo návštěvu zpívajících
andělů. Vánoční atmosféru svým vystoupením navnadily děti ZŠ
Červený Kostelec, odpolední program patřil tradičně náchodské
kapele Klapeto a pomyslným vyvrcholením byl koncert nejslav-
nějšího dvojníka Waldemara Matušky - Vladimíra Waldy Nerušila

s kapelou MALEVIL BAND.
Návštěvníci trhů mohli zcela mimořádně vystoupit na kostelní

věž nebo navštívit výstavu betlémů.
Velká část celodenního programu byla spolufinancována z pro-

středků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Foto: Jan Brož

Foto: Jan Brož

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

Národní parky Patagonie
úterý 14. 1. 2020 od 18:30 hod. – kino Luník

Již přes 25 let poznávají Lucie a Michal Jonovi tuto planetu ze
sedla kola, v nohách mají něco přes 135.000 expedičních cykloki-
lometrů, tříletou cestu kolem světa i řadu dalších několikaměsíč-
ních cykloputování po celém světě. Patagonii si zamilovali. 

Projeďte se s nimi po národních parcích Patagonie a prostřed-
nictvím obrázků a jejich vyprávění zavítejte do chilských i argen-
tinských národních parků. Hory, sopky, ledovce, deštné pralesy,
zkamenělé lesy, jezera, dravé řeky i burácející vodopády, fauna
i flora na jihu Jižní Ameriky patří k tomu nejkrásnějšímu, co kdy
ze sedla kola viděli.

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

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.
Vstupenky v ceně 50 / 80 Kč v IC Červený Kostelec nebo online
na www.mksck.cz. 

Partnerem dětského divadelního abonentního cyklu jsou Tis-
kárny BNB.

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 Nepo-
muk Nestroy veselou frašku Lumpáciva-
gabundus, která měla ve své době veliký
úspěch.

A i v současné době ji pro svoji nespor-
nou 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 te-
levizních soutěží, reality show a ostatních
slaboduchých programů.

Premiérové představení je zařazeno do
divadelního předplatného. Vstupenky na
premiéru i reprízu v předprodeji v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Cena 100 / 110 / 120 Kč.
Partnerem divadelního abonentního cyklu
je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
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5. ples města Červený Kostelec 
Sobota 25. ledna – městská sokolovna

Město Červený Kostelec a městské kul-
turní 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 do-
provodný program nebo soutěž o hodnotné

ceny. Dále vás čeká předtančení tanečního
oboru ZUŠ Červený Kostelec nebo taneční
groteska vítěze StarDance 2015 Marka Ze-
linky s balančním žebříkem. Večerem bude
provázet moderátorka Českého rozhlasu
Jana Házová a k tanci zahraje hudební sku-
pina HF Band a KoALA party band.

Předprodej vstupenek v IC Červený Kos-
telec nebo online www.mksck.cz. 

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 pří-
stupy k životu a jeden společný pocit viny,
kterého se nejde zbavit. Fascinující střet
dvou silných osobností, které se nedokáží
přestat milovat, ačkoli je všechno proti.
Hrají Tatiana Vilhelmová a Jiří Langmajer. 

Poslední volné 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. 

Doležalovo kvarteto a Valérie Zawadská v projektu 
Naše paní Božena Němcová 

Pátek 31. ledna od 19:00 
– malý sál Divadla J. K. Tyla

4. února uplyne 200 let od narození
významné české spisovatelky Boženy

Němcové, která část života prožila
v našem městě.

A právě toto výročí si připomeneme
v pátek 31. ledna hudebním projektem Do-

ležalova kvarteta a Valérie Zawadské, který
je speciálně sestaven k uctění tohoto vý-
znamného výročí. 

V rámci tohoto jedinečného programu
zazní hudba českých autorů (A. Dvořák, L.
Janáček, B. Smetana, B. Martinů), která
bude prokládána čtenými úryvky z životo-
pisu a knih Boženy  Němcové v podání
české herečky a jedné z nejznámějších da-
bérek (šestinásobná vítězka ankety TýTý
v této kategorii).

Doležalovo kvarteto bylo založeno roku
1972. Soubor je laureátem Mezinárodní
soutěže v Bordeaux (1977) a soutěží Praž-
ského jara (1975) a Leoše Janáčka (2010
a 2015). Je jediným souborem ve více než
120 leté historii Českého spolku pro ko-
morní hudbu při České filharmonii, který
obdržel Cenu Spolku za mimořádné výkony
v komorní hudbě dvakrát (1989 a 2015).

Vystupují v mnoha zemích Evropy,
v USA, Japonsku a Číně. Soubor spolupra-
coval mimo jiné s Yuri Bashmetem, Mi-
schou Maiskym, či Maximilianem
Hornungem.

Vstupenky v ceně 190 Kč v předprodeji
v IC Červený Kostelec, nebo online na
www.mksck.cz. 
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Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudeb-
ního divadla Č. Kostelec 
20. – 23. února – Divadlo J. K. Tyla 

Rok se s rokem sešel a červenokostelečtí diváci se mohou těšit
na již 23. Východočeskou přehlídku amatérského činoherního a hu-
debního divadla v Červeném Kostelci.

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

Od 2. 1. je možné v IC Červený Kostelec zakoupit zvýhodněné
permanentky na celý divadelní festival v ceně 300 Kč a pro držitele
divadelního předplatného za pouhých 250 Kč. V prodeji je ome-
zený počet permanentek.

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 ko-
lemjdoucích. Jak na něj budou lidé reago-
vat? A jak bude reagovat na náš současný

svět on? Jak se zachovají média? Přijďte si
pro odpověď…

Inscenace založená na bestselleru Ti-
mura Vermese se silně aktuálním náde-
chem, jehož výtisků se prodalo přes milion.
Ačkoliv se celé představení nese na vlně
humoru, postesknutí a varování před vývo-

jem 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 Koste-
lec nebo online na www.mksck.cz

Obsah 59. vydání sborníku 
Rodným krajem
CO, KDY KDE V REGIONU
Plánované výstavy regionálních muzeí a ga-
lerií v druhém pololetí roku 2019 - str. 5
Z HISTORIE MĚST A OBCÍ
Alena Křivská: Kostel sv. Bartoloměje
v Batňovicích v písemných pramenech lu-
cemburské doby - str. 7
Richard Švanda: Předci Jaroslava Foglara
pocházeli z našeho kraje - str. 9
Jan Barták Z historie tělocvičné jednoty
Sokol ve Velkém Poříčí - str. 11
Marie Štěpánová: Skladatele Kozlovského
odvlekli rovnou z kůru, maminku jsme ne-
viděli tři roky - str. 14
VÝROČÍ
Markéta Mrázková: Sametová revoluce
v Novém Městě nad Metují - str. 18
Aleš Fetters: Před 90 lety zemřel MUDr.
Antonín Čapek - str. 20
Dagmar Brázdová: Rusíni mezi námi –
druhé významné výročí vzniku Českoslo-
venska - str. 23
PŘÍRODA
Jan Vítek: Mezi horami „ptačích opeřenců“
- str. 26
Petr Hnyk: Prvopočátky horolezectví v Tep-
lických a Adršpašských skalách - str. 30
PO HORNICKÝCH STEZKÁCH
Václav Jirásek: K výročí 80 let od obnovení
dobývání uhlí na štole Hermíně v Maternici

- str. 32
GALERIE OSOBNOSTÍ
Karel Václav Nývlt: Záplava na jižní Mo-
ravě má příčinu na Novoměstsku - str. 35
Z VOJENSKÉ HISTORIE
Josef Cabadaj: Legionář Josef Stejskal
(1886–1972) - str. 40
REGIONÁLNÍ LITERATURA
Lenka Pešková: Výběr z novinek regionální

literatury - str. 44
Pavel Mervart: Skály a lidé. Skály - str. 45
LITERÁRNÍ SALON
Lidmila Kubinová: Meditační zahrada - str. 46
Karolína Čiháková: Výběr z tvorby - str. 46
Karel Řehák: Roky - str. 47
PŘÍBĚHY A VZPOMÍNKY
Petr Bibrle: 170 let od narození Vincence
Vávry - str. 48
Aleš Fetters: Rok 1939 v mé paměti - str. 49
Marie Štěpánová: Století Jitky Domáňové -
str. 50
Blanka Dvořáčková: Malý chlapec ve švest-
kové aleji - str. 54
Markéta Machová: Josef Lamka - str. 56
Jiří Stach: Vzpomínka na Arnošta Víta - str. 56
ROZHOVOR
Vojtěch Kábrt: Anna Duchatschová - str. 58
Z NAŠICH DNŮ
Jiří Uhlíř: Jubilejní Almanach Gymnázia Ja-
roslava Žáka - str. 61
Marcela Fraňková: Zasedání a kolokvium
Kladské komise historiků - str. 62
Aleš Fetters: Zemřel režisér Jan Schmidt -
str. 63
Vladimír Wolf: Století jaroměřského gym-
názia Jaroslava Žáka - str. 64
Marcela Fraňková: Poděkování - str. 64
RODNÝ KRAJ DĚTEM
Reflexe žáků ZŠ V. Hejny Červený Koste-
lec na téma Konec totality, začátek demo-
kracie - str. 65

59. sborník Rodným krajem je již v prodeji
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SDH Horní Kostelec

KALENDÁRIUM AKCÍ

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Lhota za Červeným Kostelcem zve

širokou veřejnost na tradiční hasičský ples, který se koná dne
11. ledna 2020 od 20:00 hodin v sokolovně ve Lhotě za Červeným
Kostelcem. K tanci a poslechu hraje pan Pavel Fulka.

Občerstvení na místě zajištěno včetně bohaté tomboly.
Vstupné 100,- Kč. Rezervace míst je možná na telefonním čísle

604 676 815 u pana Pavla Petery, nebo ve lhotecké hasičské zbroj-
nici každé pondělí od 17:00 hodin.

Tradiční hasičský ples a dětský karneval
15. února 2020 městská sokolovna

Čekají na vás dobrá zábava a občerstvení. Předprodej vstupenek
bude zahájen 3. února 2020 v prodejně tabáku Dali. Na vaši účast
se těší hasiči z Horního Kostelce – pořadatelé akce.

51. LIDOVÝ PLES 
Padesátkrát jsme roztančili červenokosteleckou sokolovnu.

A uděláme to znovu. V sobotu 11. ledna 2020 ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje Dynamic, předtančení provede skupina

Ballare ze Rtyně v Podkrkonoší. Chutné občerstvení a bohatá tom-
bola jsou samozřejmostí.

Vstupné 130 Kč, místenka 20 Kč. Předprodej v papírnictví Ivín.
Srdečně zvou kostelečtí Lidovci.

Restaurace na Bohdašíně
HASIČSKÝ PLES

SDH BOHDAŠÍN pořádá v sobotu 1. února 2020 ve 20.00 hod.
tradiční hasičský ples. Hudbu zajistí skupina TAURUS.

Rezervace na tel: 605 180 876

TJ Horní Kostelec
NOVOROČNÍ BĚH

Sobota 4. ledna 2020 v 10.00 hod.
TJ Horní Kostelec z.s. pořádá tradičně první lednovou sobotu

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

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

Traťový rekord drží Smuda Norbert (PL) - čas 37:37 min. (2001).
Všichni startující musí dodržovat pravidla silničního provozu.
Běh je pořádán s podporou města Červený Kostelec.

KDU-ČSL

SDH Lhota

KURZY, VOLNÝ ČAS

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

V lednu 2020 pro vás připravujeme velmi
oblíbený taneční kurz pro dospělé, který za-
číná 5. ledna a zahrnuje celkem 7 nedělních
večerních lekcí, které budou rozděleny na
3 skupiny, a to skupinu začátečníků, mírně
až středně pokročilých a pokročilých. Kurz
pro začátečníky je určen pro ty, kteří ještě ne-
tančili nebo kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz
pro mírně až středně pokročilé – již plně ob-
sazen. Kurz pro pokročilé je vhodný pro ty,
kteří absolvovali kurz pro mírně až středně
pokročilé minimálně 2x. Kurz povedou ob-
líbení taneční mistři manželé Poznarovi. Ta-
neční kurz bude probíhat v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí 16. února
věnečkem, který  bude společný pro všechny
kurzy. Maximální počet párů ve skupině je
omezen, tak neváhejte a přijďte se přihlásit.
Přihlásit se můžete v Informačním centru
v Červeném Kostelci nebo na www.123vstu-
penky.cz. Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

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

Jazykový kurz bude probíhat od září 2019
do května 2020 od pondělí do čtvrtka v kině
Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučova-
cích hodinách jednou týdně. 

Obsah kurzů bude přizpůsoben požadav-
kům a úrovni účastníků – pro bližší infor-
mace kontaktujte lektora Pavla Fišera na tel.:
775 327 045. Cena kurzovného je 3 000 Kč
/ rok. Hlásit se můžete i v průběhu roku.

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže, které během několika týdnů
zpevní a zformuje vaši postavu. Kalanetika
pomáhá při problémech se zády a je vhodná
jako rehabilitační cvičení. Jedná se o nená-
ročné cvičení, může se cvičit i v těhotenství,
a navíc posiluje i pánev. Cvičení podporuje
správné držení těla a zpevňuje svaly. Cvičit
začínáme 1. 10. od 19.00 v Grafoklubu. Kurz
vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cena
kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč. Hlásit se
můžete kdykoli v průběhu roku.

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

stavuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky
z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu
nejen tančí a zpívají, ale předvádějí i různé
dobové zvyky a profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových sku-
pin a schází se každé úterý od 15:45 v Gra-
foklubu za kinem Luník. 

Cena na školní rok 2019 / 2020 je 900 Kč.
Hlásit se můžete i kdykoli v průběhu roku.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4-15 let z Čer-

veného Kostelce a okolí jsme připravili ta-
neční kroužek. Tvoříme skupinu mažoretek
MERIAN, které vedou zkušené lektorky
Mgr. Jana Morávková a Ing. Erika Vítová.
Čeká vás práce s hůlkou a pompony, taneční
a pohybová průprava, základy gymnastiky,
baletu, aerobiku a moderních tanců. Těšit se
můžete na soutěžní vystoupení, nové kama-
rádky a spoustu zábavy. Přihlášky a více in-
formací na merian@centrum.cz, tel. 736 285
258. Hlásit se můžete i v průběhu roku. 

Městské kulturní středisko
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ZAKLETÉ PÍRKO
4. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 94 minut.
Nová pohádka Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
4. sobota 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

STAR WARS:VZESTUP SKYWALKERA
7. úterý 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: 140 Kč

CATS
9. čtvrtek v 17.00
Cats / USA / GB / 2019 / film ve 2D / české ti-
tulky / 106 minut. Filmové zpracování legendár-
ního muzikálu.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

MŮJ PŘÍBĚH
9. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Nový český film podle skutečné události.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

POD VODOU
10. pátek v 19.30
Underwater / USA / 2020 / film ve 2D / české ti-
tulky / 95 min. Akční sci-fi.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO
11. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 94 minut.
Nová pohádka Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

MŮJ PŘÍBĚH
11. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Nový český film podle skutečné události.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

PATAGONIE
14. úterý v 18.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 96 minut.
Cestovatelská beseda z Jižní Ameriky cykloces-
tovatelů Lucie a Michala Jonových.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
16. čtvrtek v 17.00 
Spies in Disguise / USA / 2019 / film ve 2D /
české znění / 95 minut. Dobrodružná animovaná
komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 110 Kč

DOLITTLE
16. čtvrtek v 19.30
Dolittle / USA / 2020 / film ve 3D / české znění
/ 106 minut. Doktor Dolittle rozumí řeči zvířat.
Dobrodružný film pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 Kč

MIZEROVÉ NAVŽDY
17. pátek v 19.30
Bad Boys for Life / USA / 2020 / film ve 2D /
české titulky / 110 minut. Mike Lowrey a Mar-
cus Burnett jsou zpět a před nimi poslední spo-
lečná jízda.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
18. sobota v 17.00
USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut.
Pokračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
18. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 95 minut.
Nová česká komedie, která si utahuje z kriminá-
lek.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

NENÁVIST
21. úterý v 19.30
The Grudge / USA / 2019 / film ve 2D / české
titulky / 90 minut. Nový pohled na klasický
horor.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 110 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
23. čtvrtek v 17.00
Jumanji:Next  Level / USA / 2019 / film ve 2D /
české znění / 123 minut. Návrat do hry plné no-

vých nebezpečných nástrah.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
23. čtvrtek v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 107 minut.
Romantický film od tvůrců filmu Všechno nebo nic.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 130 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
24. pátek v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 95 minut.
Nová česká komedie, která si utahuje z kriminá-
lek.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO
25. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 94 minut.
Nová pohádka Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
25. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 107 minut.
Romantický film od tvůrců filmu Všechno nebo nic.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 130 Kč

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
28. úterý 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: 100 Kč

DOLITTLE
30. čtvrtek v 17.00
Dolittle / USA / 2020 / film ve 3D / české znění
/ 106 minut. Doktor Dolittle rozumí řeči zvířat.
Dobrodružný film pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 Kč

MŮJ PŘÍBĚH
31. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Nový český film podle skutečné události.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

KURZY, VOLNÝ ČAS

Jana ŠpeldováSpolek Stromy
Cvičení Pilates (i pro muže)
Přijďte si zacvičit zdravotně funkční cvi-
čení - Pilates Clinic Method.
Začínáme v týdnu od pondělí 13. 1. v 18.30
a 19.45 hod. (pouze pro MUŽE), úterý v 9.15
a 18.50 hod. a ve čtvrtek v 16.00 hod. v Ná-
chodské ul. 516, ČK (za firmou JOSI). Bližší
informace: Mgr. Jana Špeldová, tel. 731 598
828 nebo jana.speldova@seznam.cz. Pro
nově příchozí první lekce zdarma, poté uza-
vřený kurz. 18 lekcí za 1 440 Kč. Z důvodu
omezené kapacity prosím o rezervaci místa.

Pozvání na leden s Jani 
Aadhiradasi Erinou
15. ledna 2020 Meduza..

Inspirativní prožitkové setkání pro ženy.
Souvislosti mezi starým příběhěm a na-

ším životem.

11. a 12. ledna 2020 Dvoudenní kurz 
Bederní svaly a tekutinové tělo ...zámě-

rem kurzu je uvolnění beder, zad a kyčlí
a rozvoj vnímavosti těla a kreativity.

Pozvání na únor s Lucií Suchou
Groverovou                

....víkendový seminář....
14., 15. a 16. února 2020  
Život ve svých rukou 

I.....od oběti k vlastnímu příběhu.... ,,Vzít
život do vlastních rukou........"

Akce se budou konat v  naší klubovně,
která se nachází v budově kina (vchod
z druhé strany). Přihlášky posílejte na
te.sa@seznam.cz

KINO LUNÍK 3D
LEDEN 2020
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SPORT

ZAHRADNÍ KAVÁRNA TREES

Orel zakončil rok v AFL na 3. místě
23. listopadu se odehrálo šesté kolo broumovské AFL. Červe-
nokostelečtí florbalisté ze čtyř zápasů přivezli 9 bodů, což je
posunulo na průběžné 3. místo. 

Zápasy 6. kola AFL Broumov
Orel ČK - FBC Nové Město nad Metují  7:1
Orel ČK - Attack  5:3
Orel ČK - FBT Žďár nad Metují  3:6
Orel ČK - AHF Náchod  10:7

Tabulka AFL Broumov po 6. kole
1. Olymp Kramolna  54 b
2. Kanárci. 45 b
3. Orel Červený Kostelec  37 b
4. FBT Žďár nad Metují  37 b
- - -
16. FBC Nové Město nad Metují  8 b

Přání s poděkováním
Do právě začínajícího roku 2020 přejeme nejen našim hráčům

a příznivcům, ale i vám ostatním, vše nejlepší. Za uplynulý rok také
chceme poděkovat městu Červený Kostelec za finanční podporu
z dotačního programu města.

Jak Mikuláš a čert do Sokola přišli 
Od hor krkonošských přes okolní kopce doputovali do místní

sokolovny Mikuláš s čertem, aby šikovným dětem předali tradiční
nadílku. Předškolní děti statečně zatančily a zazpívaly a některé
odplavily své hříšky v slzičkách a slibech. Čert byl tak nadšený cvi-
čením, že vytvořil čertí tunel, který děti hbitě prolézaly. Všechny
si to moc užily a při závěrečném focení se bály už jen maličko.

O půl hodiny později předvedlo svou hbitost při přeskoku přes
čertí metlu mladší žactvo. Někteří museli přidat básničku nebo pís-
ničku, aby čerta přesvědčili, že budou celý rok hodní. Mikuláš roz-
dal poslední balíčky a s čertem pokračovali na panství ratibořické.
A děti už se těší na Ježíška.

Monika Zelinková

Poděkování
Děkujeme všem cvičitelkám za celoroční obětavou práci při pří-

pravě cvičebních hodin a přejeme hodně zdraví a sil v novém roce
2020. 

Výbor T.J. Sokol Červený Kostelec

Vernisáž výstavy Hanky Rummelové  
Mogedyby Woa - Káva jako intuitivní médium
10. 1.  od 17.00 hodin

Hanka Rummelová studovala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a to na katedře elektronického obrazu v ateliéru digi-
tálních médií. Než zde začala studovat, ukončila úspěšně obor ilu-
strace v médiích na VOŠ Václava Hollara v Praze

Pod pseudonymem Mogedyby Woa tvoří přibližně od roku
2015. Její veškerá inspirace k obrazům vzniká z přírody, kterou
hojně navštěvuje. Dále od zvířat, lidí a rozmanitých životních si-
tuací.   Její výstava v kavárně Trees je celá věnovaná kávě. Káva
zde slouží jako vyjadřovací prostředek a v neposlední řadě jako
médium místo barvy. 

Páteční hudební večer – FA BAND  
17. 1. od 18.00 hodin

Naší kavárnou se budeme houpat na swingových vlnách. O ná-
ladu se postarají muzikanti ze Základní umělecké školy Náchod.

Vstupné do klobouku
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel.: 491 520 334

THE BROWNIES – první koncert roku 2020 
25. 1. od 19.00 hodin

Hudební trio vrstvící žánry od soulu, jazzu, blues až po reggae.
Osmistrunná kytara Pavla Rohleny a jeho zpěv v doprovodu dalších
skvělých muzikantů. Naše kavárna bude rezonovat prvním zimním
koncertem roku 2020. Pavel Rohlena působí na české hudební

scéně dlouhou řádku let a stále dokáže překvapovat, Jeho originální
aranže a pestrost žánrů pobaví vždy každého milovníka živé hudby.

Vstupné 200,-. Rezervace a nákup vstupenek na tel. čísle 491
520 334 nebo přímo v kavárně.

Honza „Tráva“ Trávníček – expedice Ama Dablam
31. 1. od 19.00 hodin – VYPRODÁNO

Beseda s jedním z nejznámějších českých alpinistů současnosti,
který přijede s komponovaným večerem, ve kterém představí le-
tošní pokus o výstup na „nejkrásnější horu“ planety. Večer bude
o to zajímavější, že hostem „Trávy“ bude česká atletická legenda,
trojnásobný mistr světa v desetiboji a olympijský medailista
TOMÁŠ DVOŘÁK. Ten na podzim roku 2019 absolvoval v do-
provodu Honzy Trávníčka trek kolem Annapuren.

Honza „Tráva“ Trávníček – expedice Ama Dablam 
1. 2. od 16.00 hodin 
MIMOŘÁDNĚ ZAŘAZUJEME DRUHOU PŘEDNÁŠKU!!

Beseda s jedním z nejznámějších českých alpinistů současnosti,
který přijede s komponovaným večerem, ve kterém představí le-
tošní pokus o výstup na „nejkrásnější horu“ planety a také nejkrás-
nější treky Nepálu  

Vstupné 150,-  Vstupné s fotokalendářem 2020 od Honzy Tráv-
níčka 250,-

Rezervace a nákup vstupenek na tel. čísle 491 520 334 nebo
přímo v kavárně.

Florbal TJ Sokol
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TJ Sokol Lhota

Rozpis volejbalových utkání - leden 2020

Mistrovská utkání – sportovní hala (dvojutkání):
2. liga žen
18. 1. 2019 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec – TJ Turnov

Krajský přebor 1. třídy žen (juniorky)
18. 1. 2020 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec – Orel jednota Stude-
nec

1. liga kadetek
19. 1. 2019 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – SK Meteor Praha

Krajský přebor 1. třídy mužů
12. 1. 2020 od 10 hod. Červený Kostelec – TJ Slavia Hradec Krá-
lové

Krajská soutěž (oblast náchodsko) - turnaj červený a modrý
minivolejbal
11. 1. 2020 od 9 hod. 

Krajský turnaj ve čtyřkovém volejbalu (žákovská kategorie)
26. 1. 2020 od 9 hod.

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

Také vychází pravidelný měsíční newsletter, ke kterému se
můžete přihlásit na našem webu.

Volejbal Červený Kostelec by touto cestou rád poděkoval spon-
zorům za celý uplynulý rok, pod jejichž záštitou se nám daří po-
zvednout celkovou úroveň klubu (například jsme navýšili členskou
základnu, v současnosti evidujeme více jak 120 přihlášených dětí). 

Jmenovitě děkujeme firmám Izomat, NV stavby, EKON-SYS,
SomaD, Pekařství u Geislerů, Obchodní družstvo Impro, Zdeněk
Kudrnáč, Pavel Tošovský, Jan Říha, Autoškola Jiří Vít a generál-
nímu sponzorovi Saar Gummi Czech za finanční podporu. Nedíl-

nou součástí je i podpora ze strany institucí – Město Červený Kos-
telec, MŠMT, MPSV a Královehradecký kraj.                Děkujeme

V uplynulém roce jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s od-
dílem ZTS Ząbkowice Śląskie, během které jsme v roce 2019 dva-
krát zavítali do Polska (na soustředění a turnaj, který byl pod
záštitou polského velkoklubu Impel Wroclaw) a na dva víkendy
přivítali Zabkowice u nás. Zajímavostí byla konfrontace s rozdíl-
nými pravidly u dětského volejbalu u nás a v Polsku. Naše mladé
naděje ale rychle přivykly jiným pravidlům a byly rovnocennými
soupeřkami. Poslední akcí naší spolupráce bylo soustředění Zabko-
wic u nás (30. 11.–1. 12. 2019). V sobotu proběhl společný trénink
a v neděli proběhl společný turnaj, na kterém ukázalo své volejba-
lové dovednosti na 60 dětí. Polské sokyně přehrály naše jak ve čtyř-
kovém, tak v šestkovém volejbalu a odnesly si tak lepší umístění.
Naše mladé naděje zase získaly spousty zkušeností, které jistě
zúročí v následujících letech.

Oddíl volejbalu Červený Kostelec

Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům Industrial
Park CK, ALBI Česká republika a Saar Gummi Czech. Práce
spolku by nemohla fungovat také bez podpory ze strany Města
Červený Kostelec, MŠMT a Královehradeckého kraje. Děku-
jeme. 

Úspěšný projekt Děti na startu, který je zaměřen na všeobecný

pohybový rozvoj dětí, pod vedením hlavní lektorky Mgr. Sylvy
Mudrochové a instruktora Lukáše Kuldy pokračuje i nadále. Do
projektu se v uplynulém roce zapojilo téměř 300 „sportu chtivých“
dětí, což je úžasné číslo. TJ Sokol Lhota nabízí všemožné sportovní
vyžití, nově můžete vyzkoušet nejen karate, ale i aikido pod vede-
ním sensei Cema Tezcana. 

SPORT

Volejbal Červený Kostelec

Lyžařský vlek Chlívce
Lyžařský vlek Chlívce – Švédský vrch bude v provozu při

vhodných sněhových podmínkách v po–pá 14-17 hod., so, ne
a prázdniny 9.30-16 hod.

Jízdné: bodové přenosné jízdenky na 10 jízd – děti 40 Kč, dos-
pělí 60 Kč.

Denně upravovaná sjezdovka pro výuku a pohodovou jízdu.

Levné příměstské lyžování.
Dojezdová vzdálenost: Červ. Kostelec 8 km, Hronov 8 km,

Rtyně v Podkr. 8 km, Stárkov 3 km.
Informace o aktuálních sněh. podmínkách na tel. 491 461 526, 

608 449 793 nebo 773 141 960. 
Info také na www.cervenokostelecko.cz
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Gladiator race Taxis Pardubice 
O víkendu 30. 11. – 1. 12. 2019 se na Pardubickém dostihovém
závodišti pořádaly poslední závody letošní sezony, a to Gladi-
ator race taxis original a max. 

V sobotu se na 7 km trati s 30 překážkami utkalo na 732 závod-
níků. Trať kopírovala legendární závod Velké Pardubické, včetně
přeskakovaní obávané překážky „Taxis“. Nejhorší překážka však
byla tahání pneumatik ve vodním příkopu, kde jsme měli vodu až
po kolena. Kromě klasických překážek jako tahání břemene,
šplhání, ručkování, jsme překonávali i překážky pro koně. Sobotní

počasí závodu přálo. Svítilo slunce, ale byly pouhé 3°C. Já jsem se
nakonec umístnil celkově na 24. místě a ve své kategorii na 5.
místě. Další závodník z Červeného Kostelce Láďa Souček byl cel-
kově na 37. místě a ve své kategorii na 8. místě.

V neděli se běžel Max, což byl závod na 12 km se 40 překáž-
kami. První část závodu vedla okolo celého závodiště a pak jsme
se napojili na trať sobotního závodu. V neděli bylo mnohem chlad-
něji než v sobotu. Po prvním kilometru jsme šli poprvé do vody,
což se během tohoto závodu opakovalo ještě několikrát. Když jsme
probíhali potokem, tak jsme dokonce zapluli do půl těla do vody.
Takže v cíli nám již opravdu mrzly nohy a bylo to dost nepříjemné.
Přesto však trať byla moc hezká a závod se povedl. Tento závod

byl mnohem náročnější a těžší, proto se na start postavilo pouze
297 závodníků. Já jsem celkově skončil na 16 místě a ve své kate-
gorii jsem vybojoval bronz. Láďa Souček skončil celkově na 32.
místě a ve své kategorii na 9. místě. Další Kostelečák Jakub Ná-
pravník pak celkově skončil na 17. místě a ve své kategorii na 12.
místě.

Sezona 2019 se mi vcelku povedla. Zúčastnil jsem se celkově
21 závodů, ze kterých jsem pro Červený Kostelec vybojoval 3 zla-

té, 5 stříbrných, 3 bronzové a 4 bramborové medaile.
Chtěl bych tímto poděkovat za podporu městu Červený Koste-

lec, Fitness centrum Diblíková, firmám Mastr, Josi a Cestuj na kole
a doufám, že mi zachovají přízeň i další rok.

Obrazový průřez nejzajímavějšími momenty kosteleckých gla-
diátorů v roce 2019, naleznete na www.ckzije.cz

Děkuji i všem svým přátelům, kamarádům a rodině za celoroční
podporu.

Váš Jan Řezníček - Roy 

Extrémní sporty

Memoriál Otty Kareše
Otta Kareš by 28. listopadu 2019 oslavil 76. narozeniny
a 24. září 2019 tomu bylo 15 let co nás opustil. 

U této příležitosti již po šestnácté uspořádali šipkaři
„Memoriál Otty Kareše“. V hospůdce na fotbalovém hřišti
se 29. 11. 2019 sešlo spolu s rodinami Otty asi 30 šipkařů
a jeho sousedů. Letošním vítězem se stal Artur Waletowicz,

na druhém místě byl Jiří ježek nejmladší, 3 místo patřilo
Jiřímu Ježkovi staršímu a 4 místo vybojovala Radka Mar-
tinová. Srdečně děkuji Jiřímu Ježkovi nejstaršímu za pří-
pravu a celý průběh memoriálu. Vřelé díky také patří nejen
přítomným šipkařům, ale i sousedům z Okružní, kteří se
této akce zúčastnili.

Manželka s dcerami

Šipky
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Atletika
Červený Kostelec má i sportovce, o kterých se moc nemluví
V Červeném Kostelci žijí sportovci, kteří
mají ve svém oboru skvělé výsledky, ale
publicita se jim moc nevěnuje. Mezi nimi
jsou i dva běžci kteří, i když dnes už zá-
vodí v kategorii veteránů, obsazují ve
svých kategoriích čelní umístění. Re-
dakce zpravodaje se proto rozhodla
představit je širší veřejnosti.

Jedním z úspěšných běžců 
je Oldřich Šmíd (71)
Narodil jsem v nedaleké Řešetově Lhotě.
V sedmdesátých letech minulého století,
když mu bylo 26 let, postavil si ve Lhotě
družstevní byt a od té doby je Kosteleča-
nem.

„Běhání se věnuji od svých 35 let. Před
tím jsem hrál aktivně hokej, nebylo to na
žádné vrcholové úrovni, ale amatérsky, a to
v nejnižší skupině. Bylo to na vesnici, tak
jsme velké ambice na postup do vyšší sou-
těže neměli,“ přiblížil své začátky Oldřich
Šmíd a ještě doplnil, „K běhání mě nalákal
kamarád z práce. V té době se běhaly dvojice
ve Rtyni v Podkrkonoší a jelikož neměl ni-
koho k sobě. Šel jsem to zkusit. Skončili
jsme bohužel poslední, ale mně to nedalo,
a tak jsem začal trénovat a běhání mě do-
slova pohltilo. Od té doby jsem se zaměřil na
běhání a stále mě to drží.“ 

V poslední době se zaměřuje především
na běh do vrchu, a to v kategorii veteránů.
V této disciplíně se mu daří a na svém kontě
má již cenná vítězství. Už si ale plánuje účast
na dalších významných závodech. 

„Příští rok plánuji jet na Madeiru, kde se
koná mistrovství Evropy. Koná se tam běh
do vrchu na 8,5 kilometrů, horský běh na 35
kilometrů, kros na 2,5 kilometrů, běh na 10
kilometrů, půlmaraton a maraton. Tak si ně-
který z těchto závodů vyberu. Poběžím ale
jen jednu disciplínu, zvládnout jich více už
není v mých silách,“ uvedl Oldřich Šmíd.

Účastní se ale i místních závodů. Pravi-
delně se účastní například Novoročního
běhu v Horním Kostelci či běhu Hronov –
Náchod.

„Během sezony mám řadu závodů do
vrchu, které se konají po celé republice. Je to
moje specializace, jelikož se mně v této dis-
ciplíně celkem daří. Závody do vrchu se vět-
šinou běhají terénem, což mně vyhovuje a je
to i zdravější. Ale například na Černou horu
nebo Praděd se běží po asfaltu,“ říká běžec.

V letošní sezoně se Oldřichu Šmídovi
opravdu dařilo a v celorepublikovém že-
bříčku skončil celkově na prvním místě. 

„Uvidíme, jak to půjde dál. S vyšším
věkem se objevují i zdravotní problémy
a řada soupeřů pomalu odpadá. Do této kate-

gorie ale přicházejí mladší a těm už se těžko
stíhá. Pokud to zdraví dovolí, chtěl bych
běhat. I když ty výkony nebudou takové. Člo-
věk se ale aspoň hýbe a je na čerstvém vzdu-
chu,“ říká s optimismem Oldřich Šmíd.

První závod, který ho čeká, je Novoroční
běh, to je prý povinnost, když se to koná
doma. Tam je podle jeho slov důležité se
zúčastnit. Mrzí ho, že tam je vypsaná kate-
gorie nad 40 let a o třicet let mladším se prý
opravdu stíhat nedá. Bude to, jak uvedl,
dobré na roztrénování a následně se pomalu
bude připravovat na mistrovství Evropy,
které se koná koncem března.

Další z úspěšných je běžkyně
Hana Vacková (63)
Narodila se v Broumově, následně byd-
lela v Bělovsi, ale od roku 1975 žije v Čer-
veném Kostelci. 

Původně hrála závodně fotbal, a to první
ligu za Nové Město nad Metují, Hradec
Králové a Trutnov. Mezitím jako součást
tréninku běhala, a to i na závodech. 

„Jednou jsem potkala Huga Frýbu z Hor-
ního Kostelce, který mě seznámil s „Ligou
100“, která obsahovala řadu běžeckých zá-
vodů. Tak jsem to vyzkoušela a přihlásila
se. Jako první se běžel Havlovický maraton,
bylo strašné vedro, a tak se dobře neběželo.
Ale doběhla jsem, a to odstartovalo mé bě-
žecké začátky. Přitom jsem se stále ještě vě-
novala fotbalu,“ popisuje své začátky Hana
Vacková. 

Běhání ji natolik chytlo, že „Ligu 100“
běhá už 44 let a žádnou specializaci nemá.
„Běhám všechny typy závodů, ale nejvíce
mně vyhovuje kros. Běhat ale musím vše,
protože závody do soutěže máme určené.
Mrzí mě jen, že je vypsaná jen kategorie 55
let a starší, protože těm mladším dnes už
moc nestíhám. Ale běhání mě baví, tak to
tak beru, že to je hlavně pro radost,“ vysvět-

luje Hana Vacková a dodává, „Zúčastňuji se
většinou všech závodů v okolí a východních
Čechách. Dříve jsem běhala i závody do
vrchu, tam se mně dařilo a byla jsem první.
Získala jsem i titul mistryně světa, ale to
jsem byla mladší. Nyní už se soustřeďuji na
východočeský pohár. Nevybírám si a bě-
hám co se aktuálně pořádá.“

Jak říká, běhání jí přispívá hlavně k udr-
žení dobrého zdraví. Zajišťuje jí to, že má
stálý pohyb a udržuje se tím v kondici. Dal-
ším důvodem je, že je mezi lidmi, kteří také
běhají, a tak si je stále o čem povídat. S tré-
nováním to již nepřehání. Dříve běhala skoro
každý den, ale bylo jí doporučeno, že běhat
každý den není dobré a je potřeba i odpočí-
vat. Zjistila, že to nebyla špatná rada, a tak ji
dodržuje. S přibývajícími roky však ne-
úprosně síly ubývají a je ráda, když ji na delší
trať pustí s předstihem. „Hlavním důvodem
je, že se nemusím s nikým honit. Neznamená
to ale, že bych si nějak slevovala, dám do
toho vždy vše,“ vysvětluje běžkyně.

Za úspěch v běžecké sezoně 2019 pova-
žuje celkové výborné třetí místo v kategorii
55 a více let v „Lize 100“, kde se započítává
27 absolvovaných závodů. Cení si i dru-
hého místa v běhu po nábřeží v Hradci Krá-
lové, tam byla oceněna i jako nejstarší
závodnice.

Nyní už přemýšlí o další běžecké sezoně,
kterou určitě nevynechá. „Připravuji se na
rok 2020, kdy se chci opět účastnit výcho-
dočeského přeboru. První letošní závod
bude tradičně Novoroční běh v Horním
Kostelci, který se do soutěže nezapočítává,
ale je dobrý na roztrénování po vánočním
lenošení,“ řekla na závěr Hana Vacková. 

Pokud se chcete s výše uvedenými běžci
seznámit a sledovat jejich výkony, máte pří-
ležitost už 4. ledna 2020, kdy v 10 hodin od
Základní školy v Horním Kostelci startuje
další ročník Novoročního běhu. jim

Oldřich Šmíd a Hana Vacková



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

Doučování (ČJ, MA, AJ, a další)
Připravuje se vaše dítě na přijímací zkoušku nebo maturitu?

Nechcete nechat nic náhodě? S předstihem analyzujeme připra-
venost vašeho dítěte, společně definujeme cíle a dílčí kroky, které
povedou k úspěchu. Více (o vyučovaných oborech a naší vzdělá-

vací filozofii) se dočtete na: www.doucenijinak.cz.
Mgr. Zdeněk Vlček, tel. 775 921 667 - info@doucenijinak.cz

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

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

VÝUKA HRY NA KYTARU - mob. 736 419 240

Firma Vojtas – jídelna Olešnice
- nabídka obědy za cenu 76 Kč/ s polévkou/

- v nabídce jsou tři jídla a čtvrtým jídlem je čerstvý salát
- možnost konzumace přímo v jídelně nebo vlastní jídlonosič
-  na webových stránkách www.jidelna-vojtas@mypage.cz
-  tel. 491 465 814, 732 369 093 osobně Po-Pa 7:00-14:00

Jazyková škola Quatro 
otevírá nový kurz angličtiny pro začátečníky. Každou středu
od 17 do 18:30 hodin. Začínáme 8. 1. 2020. Kontaktujte: 
koordinatorka@quatro.cz, tel. 775 330 733. Adresa školy: 

náměstí T. G. Masaryka 1278, 549 41 Červený Kostelec. 

Jazyková škola Quatro 
otevírá nový kurz angličtiny pro mírně pokročilé. Každé pon-
dělí od 17:00  do 18:30. Začínáme 13. 1. 2020. Kontaktujte: 

koordinatorka@quatro.cz, 775 330 733. Adresa školy: 
náměstí T. G. Masaryka 1278, 549 41 Červený Kostelec.

Máte dítě v 5. či 9. třídě?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol 

a jejich rodiče na
Den otevřených dveří ve čtvrtek dne 16. ledna 2020.

Program:
Od 15.30 do 19.00 pro vás budou připraveny interaktivní akce,

divadelní a hudební vystoupení, výstavy a prezentace 
a možná přijde i kouzelník…

• 16.00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ 
a jejich rodiči - čtyřleté gymnáziu.

• 17.00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ 
a jejich rodiči - osmiletém gymnáziu.

Podrobnější program naleznete na: 
www.gymnachod.cz, tel. 491 423 243

Výuka hry na kytaru - mob. 736 419 240

Prodejna  TOP DROGERIE na schodech
pořádá výprodej na veškerý sortiment mimo akčního zboží 

2. 1. 2020 - 15. 1. 2020 ve výši 30%
16. 1. 2020 – 25. 1. 2020 ve výši 50%
27. 1. 2020 –  1. 2. 2020 ve výši 70%

PF 2020
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

vám přeje redakce zpravodaje
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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Členové Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Červený Kostelec, lovili  rybník Balaton. Foto: Jiří Mach

Koncem listopadu vysadili členové komise životního prostředí MěÚ Červený Kostelec novou řadu dřevin. Foto: Štěpán Křeček

Michal Kollert: Musheři

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Která je ta správná?

V městské výstavní síni na náměstí v Červeném Kostelci se v prosinci konala výstava betlémů Josefa Vondry. Foto: Oldřich Nermuť
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Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
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pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
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QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Sylvie Součková

Zadní strana: Za dlouhodobé působení v divadelním souboru NA TAHU obdržel herec a režisér Jan Brož Zlatý odznak Josefa
Kajetána Tyla. Pogratulovat mu přišli nejen zástupci divadelního souboru, ale i ředitel kulturního střediska Tomáš Šimek a sta-
rosta města Rostislav Petrák. Foto: Jiří Mach
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