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Více fotografií na www.ckzije.cz.

1. září školy opět ožily a lavice se po delší době zaplnily. Někteří školáci zasedli do lavic po nedobrovolné půlroční pauze.

V prvních třídách ale zasedli úplní nováčci, pro které začala další - vzdělávací etapa života. Foto: Jiří Mach

Výstava nejlepších fotografií Ratibořického mapového okruhu se konala v září ve výstavní síni MěÚ. Foto: Oldřich Nermuť

Na druhé zářijové sobotní dopoledne připravili červenokostelečtí skauti v parku A. B. Svojsíka zábavný program pro děti. Foto: J. 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

Prosíme o maximální využívání
elektronické komunikace 

a dodržování pokynů vyvěšených 
v budově úřadu!

Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz

Vážení spoluobčané,
opět po měsíci se vám dostává do rukou

náš městský zpravodaj, ve kterém vám při-
nášíme aktuální informace o dění v našem
městě.

Znovu se nacházíme v nejisté době
vzhledem k rozšiřování výskytu onemoc-
nění COVID 19. Přichází nová opatření
a musíme na ně klidným způsobem reago-
vat. Proto vás prosím, abyste přijatá opatření
dodržovali, opět nosili roušky, dodržovali
rozestupy a dezinfikovali si ruce. Naše spo-
lečná ohleduplnost je základem ochrany té
nejrizikovější skupiny seniorů a občanů,
kteří se aktuálně léčí s dalšími závažnými
nemocemi. Věříme, že budeme tato opa-
tření a hygienické zásady dodržovat a vše
dobře zvládneme.

Minulý měsíc jsme opět pokročili v naší
práci. Započali jsme s přípravou rozpočtu
na příští rok. Na jednání finančního výboru
jsme projednali predikci příjmové strany
rozpočtu a společně s vedoucími odborů
a řediteli příspěvkových organizací připra-
vujeme návrh výdajů. Následně bude s ná-
vrhem pracovat rada města a zastupitelstvo,

abychom připravili tento významný doku-
ment do finální podoby pro prosincové pro-
jednání zastupitelstvem města. Opět si vás
dovoluji vyzvat k návrhům oprav a doporu-
čením. Zasílejte mi je prosím na adresu ros-
tislav.petrak@mestock.cz. 

Dalším významným dokumentem, který
připravujeme, je aktualizace strategického
plánu města pro období 2021- 2028. Dovo-
luji si vás tímto požádat o vyplnění dotaz-
níku, který je nezbytnou součástí pro
tvorbu tohoto strategického dokumentu.
Bližší informace naleznete pod tímto úvod-
níkem a samotný dotazník uprostřed tohoto
zpravodaje.

Dále si vám dovoluji poděkovat za trpě-
livost při opravách komunikací, které nás
v letních měsících doslova obklíčily. 

Oprava silnice I/14 v oblasti Lhoty a De-
víti křížů je již plně průjezdná, rekonstrukce
Jiráskovy ulice postupuje dle napjatého har-
monogramu a věřím, že i tato stěžejní akce
tohoto roku bude v listopadu řádně dokon-
čena. Z aktuálně dokončených oprav bych
rád upozornil na provedení zateplení a
opravu fasády domu s pečovatelskou služ-

bou v Nerudově ulici, dále byla provedena
rekonstrukce chodníku od divadla k soko-
lovně a postupně vyměňujeme některé vý-
lepové plochy.

Dále mi dovolte, abych poděkoval čle-
nům osadního výboru ve Lhotě za zorgani-
zování Lhoteckého posvícení. Byl jsem
mile překvapen hojnou účastí Lhoťáků na
této akci. Celým nedělním odpolednem se
nesla dobrá nálada a sounáležitost. Přeji
Lhoťákům, aby se tato akce stala tradicí ve
společenském životě Lhoty, a věřím, že
město Červený Kostelec tuto akci v bu-
doucnu opět podpoří.

V úplném závěru si vás dovoluji vyzvat
k účasti při krajských volbách. Využijte pro-
sím své volební právo. Čím bude účast
vyšší, tím více bude výsledek voleb odpo-
vídat potřebám naší společnosti. Volební
místnosti budou připraveny pro bezpečný
a řádný průběh voleb.

Přeji vám všem hezký podzimní čas a dob-
rou náladu.

S úctou
Rostislav Petrák, starosta

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás se žádostí o vyplnění dotazníku, jež se vám dostává do rukou

a jehož prostřednictvím má každý občan našeho města možnost vyjádřit svůj názor
na kvalitu života v Červeném Kostelci, stejně jako navrhnout, jakým způsobem lze
naše město a jeho fungování zlepšit.

V současné době je připravována aktualizace strategického plánu města, jež je střed-
nědobou koncepcí rozvoje města, která má nastínit hlavní směry jeho rozvoje a investic
v horizontu do roku 2028. Vedle analýzy stavu města a jeho jednotlivých složek, která
popíše potřeby i potenciály jeho rozvoje, je neméně významným podkladem pro formu-
laci rozvojových cílů a směřování města také hodnocení a znalost potřeb jeho obyvatel.
Ty by se měly odrazit ve vámi vyplněných dotaznících. Jejich prostřednictvím máte
možnost se přímo podílet na navržení základní rozvojové strategie města. Sdělení vašich
názorů a návrhů prostřednictvím tohoto dotazníku pomůže lepšímu zaměření rozvojo-
vých záměrů a směřování aktivit i financí města tak, aby se nám všem v našem městě
dobře žilo.

Dotazník naleznete uprostřed tohoto zpravodaje, nebo si ho můžete vyzvednout
na podatelně MěÚ a v informačním centru v ul. Havlíčkova.

Stejně tak je možné vyplnit dotazník přímo prostřednictvím internetu - odkaz na něj
snadno najdete na stránkách města www.cervenykostelec.cz 

Výsledky dotazníku budou použity výhradně pro potřeby strategického plánu rozvoje
města. Dotazník je zcela ANONYMNÍ. 

Sběr vyplněných dotazníků trvá do 20. října 2020 a odevzdávat je můžete na těchto
sběrných místech ve městě: 

- Podatelna MěÚ v Červeném Kostelci
- Informační centrum v ul. Havlíčkova
Dotazníky je též možné zaslat na adresu Městského úřadu v Červeném Kostelci.
Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho města.

Za město Červený Kostelec starosta města Ing. Rostislav Petrák

VÝZVA K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE 
Vážení čtenáři Červenokosteleckého

zpravodaje, vzhledem k současné epi-
demiologické situaci a rozšiřujícím se
zákazům a opatřením  jsou pozvánky

na akce pouze informativní. 
Pro aktuální informace sledujte před
zahájením akce webové stránky

www.cervenykostelec.cz, www.ckzije,
mobilní rozhlas či stránky pořadatele

dané akce.
Děkujeme za pochopení.

Redakce zpravodaje
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VOLBY 2020
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění poz-
dějších předpisů informuji voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje na území města Č. Kostelec.

1. Doba konání voleb: Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční 
v pátek 2.10.2020 od 14:00 h do 22:00 h a v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 h do 14:00

2. Volební místnosti:
v okrsku č. 1 Bohdašín je volební místnost v knihovně a klubovně v Mírové ul.
Bohdašín
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bohdašín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52,
53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, E 1199, E1235 
Náměrky čp.: 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75

v okrsku č. 2 Horní Kostelec je volební místnost v Základní škole V.Hejny Horní
Kostelec 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Horní Kostelec čp.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147,
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 169,
171, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 195, 196,
197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 219, 220,
221,223, 224, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 237, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248,
249,252, 253, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 269, 270, 272, 275, 277, 279,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
Jestřebí: 264, 1281
Končiny čp.: 68, 69, 73, 75, 112, 156, 162, 168, 273, 278
Na Strži: 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 72, 100, 108, 137, 140, 157, 173, 194, 199,
213, 214, 215, 226
Strmá čp.: 236
Souběžná: 13, 15, 16, 63, 65, 77, 126, 150, 186, 211, 212, 225, 229, 231, 242, 244,
250, 251, 254 256,261,267, 268, 274, 280
Podlesná čp.:  1, 222, 235, 238, 246, 257, 271, 276, 281, 282
V Ráji čp.: 179, 189, 190, 201, 206

v okrsku č. 3 Červený Kostelec je volební místnost v Základní škole V.Hejny Čer-
vený Kostelec (přístavba) 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Borek čp.: 30, 250, 289, 290, 291, 308, 311, 323, 326, 329, 338, 343, 347, 350, 353,
354, 359, 360, 363, 454
Družstevní čp.: 921, 922, 1202
Jiráskova čp.: 38, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 79, 95, 99, 113, 128, 134, 154, 169,
175, 180,181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 193, 199, 204, 205, 214, 224, 230,232,
233, 234, 242, 248, 249, 253, 258, 260, 261, 266, 282, 283, 284, 286, 287, 292,
295, 324, 341, 344, 346, 382, 415, 442, 451, 467, 474, 485, 557, 589, 590, 605,
636, 637, 645, 673, 817, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854,
855, 856, 857, 1028, 1139, 1160, 1206, 1224, 1329
Krátká čp.: 447, 926, 975, 989 
Lánská čp.: 33, 64, 76, 85, 121, 179, 247, 259, 327, 395, 446, 552, 553, 560,
570,586, 688, 712, 713, 746, 755, 756, 797, 803, 838, 884, 951, 952, 953, 977, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1049, 1050, 1051,
1066, 1067, 1068, 1070, 1092, 1093, 1143, 1158, 1194, 1282, 1314, 1320, 1321,
1331
Lesní čp.: 976, 979, 1189, 1229, 1248
Na Strži čp.: 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125, 126,238, 244, 1079, 1163, 1236, 1242,
1306
Přemyslova čp.: 50, 51, 86, 107, 150, 153, 225, 226, 352, 372, 408, 413, 443, 450,
544, 545, 827, 925, 1019, 1144, 1172, 1214, 1245, 1249, 1317
Řehákova čp.: 39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316, 381, 403, 468, 606, 607, 608,
609, 610, 611,698, 699, 711, 747, 778, 779, 825, 828, 836, 905, 906, 907, 914, 915,
917, 949, 950, 1024, 1162, 1217, 1221, 1289
Sadová čp.: 936, 1145, 1190, 1191, 1192, 1239, 1271, 1274
Severní čp.: 135, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 1025, 1041, 1042, 1047, 1048, 1069,
1264, 1297
Souběžná čp.: 90, 140, 496, 501, 530, 572, 626, 635, 840, 885, 920, 935, 1166,
1252, 1253
V Zahradách čp.: 72, 143,731, 833, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 987, 988, 1027,
1065, 1154, 1155, 1161, 1171, 1188, 1199, 1205, 1207, 1208, 1216, 1240, 1256,
1258, 1263, 1266, 1305

v okrsku č 4. Červený Kostelec je volební místnost v Mateřské škole v Náchodské
ulici 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
B. Němcové čp.: 1, 31,34, 44, 67, 139, 157, 1195
Dvořáčkova čp.: 35, 36, 42, 385, 733, 739, 1177, 1203, 1210
Komenského čp.: 26, 243, 268, 537, 540 
Končinská čp.: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111,
1112,1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1128, 1129, 1130, 1131, 1212,
1244,1250,1255, 1262, 1272, 1327
Letná čp.: 11, 24, 69, 84, 161, 237, 271, 301, 314, 331, 430, 469, 481, 499, 549,
550, 554, 574, 647, 648, 683, 718, 723, 730, 966, 997, 1098, 1140, 1268
Náchodská čp.: 32, 56, 62, 63, 66, 74, 100, 111, 122, 124, 133, 145, 152, 158, 170,
176, 192, 196, 200, 201, 212, 213, 218, 265, 270, 276, 310, 312, 313, 319, 332,
340, 342, 349, 355, 361, 369, 384, 397, 411, 412, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 462, 516, 555, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 696, 704, 749, 753, 776, 796, 816, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 839,
1020, 1023, 1026, 1094, 1095, 1096, 1097, 1138, 1151, 1152, 1153, 1167,
1183,1213, 1235, 1260
Nám. T.G.M. čp.: 23, 28, 92, 93, 120, 163, 1278
Špicberky čp.:1261, 1265, 1267, 1269, 1277, 1284, 1298, 1299, 1301, 1309, 1311,
1313, 1314, 1326, 1330
U Kaštánku čp.: 130, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 1280
Vyšehrad čp.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625,
679, 680, 681, 682, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 1157, 1279
Vyšehradská čp.: 900, 901, 1184, 1243, 1286, 1287
Za Občinou: 573

v okrsku č. 5  Červený Kostelec je volební místnost v Grafoklubu  na Koubovce 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Koubovka čp.: 478, 571, 716, 774, 800, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867,
868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883,
894, 895, 896, 897, 898, 899, 1196 
Manželů Burdychových čp.:  209, 210, 219, 221, 239, 240, 245, 246, 252, 256, 274,
296, 297, 302, 303, 305, 318, 320, 325, 328, 330, 357, 362, 366, 367, 373, 448,
449, 471, 495, 672, 717, 724, 732, 740, 780, 858, 859, 890, 1057, 1058, 1156, 1225,
1227, 1230
Na Lukách čp.: 834, 1302, E 1053
Za Občinou čp.: 60, 61, 441, 748, 1148, 1149, 1150, 1241,1285
Žižkova čp.: 20, 1315
U Brodského: 1303, 1319, 1332, E123, E1238, E1240

v okrsku č. 6 Červený Kostelec je volební místnost v Knihovně Břetislava Kafky
v Sokolské ulici 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Českoskalická čp.: 18, 68, 131, 137, 146, 148, 149, 165, 364, 377, 418, 487, 646,
650, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 729, 737, 738, 769, 770, 771, 923, 948,
1141
Halašov: 264, 1179, 1181
Havlíčkova čp.: 188, 322, 375, 480, 591, 594, 598, 601, 639, 654, 655, 656,812,
983, 1164, 1175, 1232, 1294, 1323
Husova čp.: 115, 119, 285, 453, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 514, 561, 649,
659, 703, 709, 728, 766, 768,
Langrova čp.: 207, 529, 562, 563, 564, 565, 566,604, 657, 668, 669, 690, 691, 697,
702, 706, 722, 795, 813, 815, 1054, 1055, 1056, 1059, 1087
Na Skalce čp.: 16, 58, 70, 89, 91, 98, 103, 110, 117, 132, 191, 235, 255, 304, 321,
383, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 539, 600,
741, 750, 758, 835, 918, 919, 980, 1021, 1022, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1198,
1204, 1220, 1222, 1223, 1231, 1246
Nerudova čp.: 102, 275, 309, 356, 409, 410, 463, 486, 511, 515, 532, 742, 744, 1310
Pazderna čp.: 10, 116, 155, 156, 168, 172, 337
Rybničná čp.: 269, 500, 567,568, 569, 685, 686, 689, 760, 794 
Sokolská čp.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 29, 71, 75, 81, 82, 104, 108, 109, 138, 141, 151, 162,
171, 173, 177, 178, 190, 194, 203, 206, 208, 211, 215, 216, 222, 241, 254, 257, 262,
263, 267, 278, 280, 281, 288, 293, 294, 299, 317, 339, 368, 396, 440, 444, 456,
476, 498, 541, 559, 638, 692, 837, 1173, 1201, 1257, 1259, 1273, 1322
Žďárská čp.: 502, 506, 507, 508, 534, 535, 543, 546, 547, 707, 708
Červený Kostelec: E1234
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VOLBY 2020
v okrsku č. 7 Červený Kostelec je volební místnost v Základní škole V.Hejny Čer-
vený Kostelec (přístavba) 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
5. května čp.:13, 73, 105, 118, 279, 429, 431, 432, 433, 497, 503, 512, 513, 593,
602, 603, 653, 666, 726, 757, 765, 775, 777, 805, 829, 830, 831, 832, 902, 903,
943, 982, 998, 1043, 1044, 1045, 1046, 1090, 1170,1072, 1226, 1308
Brodky čp.:15, 96, 159, 277, 1275, 1312, E 1155, E1156
Chrby čp.: 106, 300, 435, 436, 437, 438, 455, 457, 459, 551, 674, 675, 693, 694,
811, 961, 996, 1180, 1182, 1214E, 1239E, 1241E
Lipky čp.: 17, 112, 123, 378, 407, 460, 464, 465, 536, 538, 628, 629, 630, 631, 632,
633, 634, 651, 652, 676, 677, 678, 684, 695, 734, 751, 763, 799, 916, 941, 960,
962, 963, 964, 981, 1052, 1071, 1089, 1099, 1100, 1168, 1178, 1187, 1211, 1219,
1254, 1283, 1290, 1296, E1233
Na Hrázi čp.: 886, 887, 888, 889, 892, 893, 904, 937, 938, 1029, 1276, 1288
Okružní  čp.: 8, 736, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 985, 986, 990, 991, 992,
993, 994, 995, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1247
Palackého čp.: 484, 585, 588, 595, 596, 597, 599, 627, 641, 642, 643, 644, 700,
710, 725, 735, 762, 767, 924, 1218, 1234, 1316
Školní čp.: 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1176, 1200, 1233
Tyršovo náměstí čp.: 671, 687, 701
Větrník čp.: 40, 88, 380, 393, 479, 556, 720, 727, 743, 752, 754, 761, 781, 782,
783, 792, 793, 798, 804, 806, 807, 808, 809, 826, 891, 965, 967, 978, 999, 1018,
1053, 1073, 1088, 1142, 1169, 1174, 1185, 1186, 1193,1215, 1237, 1292, 1295,
1304, 1307, 1318
Zítkova čp.: 705, 719, 759, 772, 773 

v okrsku č. 8 Červený Kostelec je volební místnost v  požární zbrojnici SDH ul.
Gen. Kratochvíla
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
17. listopadu čp.: 160, 220, 251, 272, 273, 298, 333, 334, 335, 336, 345, 348, 351,
358, 404, 405, 406, 414, 452, 461, 504, 505, 509, 510, 533, 542, 548, 640, 667,
714, 721, 764, 801, 814, 984, 1146, 1165, 1197,1270
Bř. Kafky čp.: 939, 940 
Budovatelská čp.: 944, 945, 946, 1060, 1147
Divadelní čp.: 370, 371, 399, 400, 401, 402, 416, 434, 466, 933, 934
Gen. Kratochvíla čp.: 1000, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017,1251 
Nová čp.: 947, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064
Pod Vodojemem čp.: 197, 715, 802, 810

v okrsku č. 9 Lhota je volební místnost v požární zbrojnici SDH Lhota 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Lhota čp.:  1, 2, 3, 23, 41, 43, 44, 46, 53, 58, 71, 79, 81, 86, 88, 89, 101, 103, 105,
109, 110, 115, 118, 122, 129, 147, 149, 150, 151, 155, 165, 169, 172, 174, 191, 193,
196, 203, 210, 220, 232, 242, 245, 250, 254, 255, 258, 261, 262, 263, 264, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 284, 288, 290,
291,307,333, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 362, 363, 365, 369, 375, 378,
381, 382, 383, 384, 390, 396, 403, 420, 427, 429, 432, 434(průmyslový objekt),
439, 443
5. května čp.: 40, 198, 200 
Devět křížů čp.: 98, 99, 100, 113, 114, 117, 123,132, 133, 134, 135, 142, 144, 146,
154, 171, 177, 181, 182, 187, 189, 195, 204, 206, 207, 209, 214, 222, 244, 246,
252, 256, 259, 287, 391, 394, 406, 409, 419, 422, 431, 433
Zemědělská čp.: 4, 5, 6, 7, 8, 54, 55, 57, 67, 95, 111, 112, 163, 178, 213, 257, 286,
321, 322, 368, 395, 400, 438, 440

368, 395, 400, 405, 414, 417, 430
17. listopadu čp: 9, 10, 45, 47, 51, 62, 124, 153, 158, 166, 175, 176, 186, 197, 199,
234, 238, 283, 328, 329, 330, 331,339, 371

v okrsku č. 10 Lhota je volební místnost v Základní škole Lhota 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Lhota čp.: 16, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 50, 52, 59, 60, 65, 66, 73,
74, 91, 94, 96, 97, 102, 106, 108, 120, 126, 127, 136, 139, 143, 148, 156, 157, 159,
179, 180,184, 188, 208, 211, 215, 219, 224, 225, 226, 228, 237, 240,243, 248, 249,
251, 274, 278, 281, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 314, 316,
317, 318, 319, 320, 327, 334, 340, 345, 351, 352, 356, 357, 361, 366, 374, 386,
388, 389, 393, 407,,410, 412, 413, 423, E1227, E1242
Bratří Čapků čp.: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 56, 61, 64,
68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 87, 90, 92, 93, 125, 130, 131,138, 145,
161, 162, 183, 194, 201, 216, 217, 218, 221, 233, 235, 239, 253, 260, 265, 326,
358, 367, 397, 398, 402, 404, 435, 436, 437, 441
Brodky: 421
Budovatelská čp.: 324, 335, 336, 337, 416

Lipky čp.: 119, 128, 205, 227,  236, 241, 247, 267, 344, 372, 380, 401, 426
Nová čp.: 332, 304
Školní  čp.:39, 294, 295, 300, 301, 338, 364, 370, 387 
Výsluní čp.: 35, 63, 80, 85, 104, 107, 223, 229, 230, 231, 285, 309, 310, 315, 323,
325, 373, 424, 425
5. května: 342, 353, 399, 442
17. listopadu čp.: 36, 37, 116, 121, 137, 140, 152, 160, 164, 167, 168, 170, 173,
185, 190, 192, 202, 212, 311, 312, 313

v okrsku č. 11 Stolín je volební místnost v požární zbrojnici SDH ve Stolíně 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Stolín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 E1081,  E1168, E1228, E 1229
Mstětín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 29
Olešnice čp.: 107, 115, 159, 161, 166, 171, 187, 221, 224, 257, 340, 358, 359
Náchodec: E1076,  E1080, E1081, E1134

v okrsku č. 12 Olešnice je volební místnost v Základní škole Olešnice 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Olešnice čp.: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176,
177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 213, 216, 217, 220, 240,
241, 245, 246, 247, 255, 263, 264, 309, 321, 322, 323,324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
368, E 147, E152, E1230

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky), prokáže svou totožnost a ob-
čanství a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okr-
skové volební komise.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková komise ne-
umožní hlasování.

6. Při volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje je možné
hlasovat do přenosné volební schránky. Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.

7. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb do
zastupitelstva města dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V Červeném Kostelci dne  14. 9. 2020
Ing.Rostislav Petrák, v.r., starosta
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Proměna zahrady za Knihovnou Břetislava Kafky 
Na zahradě za knihovnou Břetislava Kafky byly letos ukončeny
stavební práce, díky kterým se podařilo naplnit vizi o propojení
knihovny, pergoly s letním sezením a vlastní zahradou. 

Za knihovnou vznikly cestičky z pískovcového kamene, lavice
z kmenu, který vyrostl na zahradě, artefakt kmene, nádrže na deš-
ťovou vodu a křídové tabule, to vše za 332.750,- Kč. Nyní celé
atrium tvoří knihovna propojená se zastřešenou pergolou, sezením
a zahrada s nádvořím včetně lavic a kmenu jako drobného herního
prvku přepraveného z padlého stromu ve Smetanových sadech.
Vzniklo tak místo pro společné předčítání, hudební akce, drobné
sportovní akce nebo jen prosté venkovní posezení. Poslední etapou
bude osázení zahrady druhy zeleně přirozenými pro městské plochy
v souladu s myšlenkou trvalé udržitelnosti. Tento projekt připravují
krajinářští architekti studia TERRA FLORIDA, v kontextu základní
myšlenky permakultury, která umožní provoz zahrady bez dalších
nákladů na údržbu.

Majetkový odbor

Na autobusovém nádraží již nebude probíhat 
shromažďování použitého textilu, oděvů a obuvi

Kvůli dlouhotrvajícím problémům s udržením čistoty stano-
viště s kontejnery na tříděné odpady na autobusovém nádraží
v Červeném Kostelci bude přestěhován kontejner na použitý
textil, oděvy a obuv na sběrný dvůr odpadů.

I když se tento kontejner na textil sváží třikrát týdně, je sběr tex-
tilu na tomto místě poměrně často příčinou vzniku nepořádku, což
narušuje čistotu a celkový vzhled stanoviště, přestože stanoviště je
dozorováno městskou policií a dozorovým kamerovým systémem
města.

Jedná se zatím o dočasné řešení. Pokud se viditelně zlepší čistota
stanoviště na autobusovém nádraží, bude toto řešení trvalé.

Štěpán Křeček

Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu 
v Červeném Kostelci přímo z domácností
Město Červený Kostelec připravuje projekt s názvem "Zave-
dení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červe-
ném Kostelci přímo z domácností".

Předmětem projektu je rozšíření systému separace odpadu ve
městě. Součástí projektu je pořízení nádob na různé druhy třídě-
ných komunálních odpadů, včetně nádob k rodinným a bytovým
domům občanů Červeného Kostelce na tříděné plasty a papír. Tyto
nádoby by měly pokrýt 900 rodinných a 30 bytových domů, což je
zhruba 40 % všech domů v Červeném Kostelci. Nádoby budou mít
různou velikost (120 l a 240 l).

Dále v rámci projektu se budou pořizovat velkoobjemové kon-
tejnery pro sběr biologicky rozložitelného a objemného
odpadua také několik nádob pro rozšíření drobného sběru kovů ve
městě.

V současné době se připravuje zadávací dokumentace k výběru
dodavatele nádob. Ty by podle předpokladu měly být k dispozici
ve II. pololetí roku 2021.

Uvedené nádoby na plasty a papír budou městem následně roz-
dány občanům města do výpůjčky po dobu udržitelnosti projektu
(5 let). Po této době nádoby budou ve vlastnictví občanů.

Bude možnost se o nádoby přihlásit. Kdo tak učiní dříve, má
větší naději nádoby získat, až do volné kapacity.

Současně s poskytnutím nádob občanům bude zahájen po do-
mluvě se svozovou firmou pravidelný svoz těchto nádob na papír
a plasty přímo od domů. Předpokládaný termín zahájení svozů
je 1. 9. 2021 nebo 1. 1. 2022.

Další informace o poskytování nádob a jejich svozech budou
upřesněny později a včas budou zveřejněny v Červenokosteleckém
zpravodaji. 

Uvedený projekt "Zavedení systému sběru tříděného komunál-
ního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností" bude pod-
pořen finanční dotací z Operačního programu Životní prostředí
v rámci 126. výzvy (registrační číslo projektu: CZ.05.29/0.0./0.
0/19-126/0011674.) Celkové předpokládané výdaje projektu činí
2.883.430,- Kč. Výše dotace je 85 %, což je 2.450.915,50 Kč.

Na projektu město spolupracuje se společností ISES, s.r.o.,
Praha.

Prosíme, abyste se zatím o nádoby nepřihlašovali. Budete však
informováni. 

Štěpán Křeček
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Informace ze stavby ulice Jiráskova - Horní Kostelec
Na stavbě silnice Jiráskova - Horní Kos-
telec je stále velmi rušno. 

Zhotovitel během září dokončil dešťo-
vou kanalizaci včetně přípojek pro sousední
nemovitosti a uliční vpusti. Ve IV. etapě se
již s předstihem před III. etapou, kde byla
osazována poslední retenční podzemní
nádrž pro dešťovou vodu, provádí sanace
a konstrukční vrstvy komunikace ze štěrko-
drti. Následovat bude osazování obrubníků
a dvojlinky ze žulových kostek a taktéž
výkop trasy pro sdělovací vedení optického
kabelu a veřejného osvětlení. 

V září byl také zprovozněn další úsek
nového veřejného osvětlení k pneuservisu.
Průběžně pokračuje pokládka chodníků
z betonové zámkové dlažby.  

ROM

Silnice I/14 ve Lhotě bude dokončena s předstihem
Rekonstrukce silnice I/14 ve Lhotě, kte-
rou financuje ŘSD Hradec Králové, se
blíží do cílové rovinky. 

Stavba bude uvedena do plného provozu
s mírným předstihem již v prvním říjnovém
týdnu oproti původnímu harmonogramu.
Finální asfaltové vrstvy byly dokončeny již
v polovině září. Zhotoviteli již zbývá jen
dosypat krajnice, osadit svislé a vodorovné
dopravní značení, závěrečný úklid a předání
stavby do užívání. Děkujeme firmě Strabag
a.s. za dobře zvládnutou akci a místním
obyvatelům za toleranci a trpělivost s do-
časnými omezeními.  

ROM

PRAKTICKÉ INFORMACE

Město Č. Kostelec provozuje sběrný dvůr
odpadů pro odkládání a shromažďování
komunálních a dalších odpadů od svých
občanů. 

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

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

Sběrný dvůr slouží jen občanům Červe-

ného Kostelce. Není určen podnikatelům
a právnickým osobám. Na vybudování dvora
odpadů byla poskytnuta podpora z Operač-
ního programu Životní prostředí Fondů Ev-
ropské unie. 

Při příchodu do sběrného dvora prosíme
vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnost dokladem.
Každý odpad musí být nejdříve zvážen, než
je odložen na určené místo ve sběrném dvoře.
Při předávání odpadů je nutné dodržet po-
kyny obsluhy sběrného dvora. 

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Sběrný dvůr odpadů

Provozní doba na říjen 2020

Po    8–12 hod., 13–17 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–17 hod.
Čt     zavřeno
Pá    8–12 hod.
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 
Ve středu 28. 10. 2020 zavřeno - 
státní svátek

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

Stomatologická služba

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

3. 10. a 4. 10. MUDr. Radka Prouzová, Jugoslávská 33, Náchod
602 234 217
10. 10. a 11. 10. MUDr. Simona Ságlová Ph.D., ZŠ Malecí, 
Nové Město nad Metují, 491 520 373
17. 10 a 18. 10. MDDr. Lucie Škodová Třísková, Krásnohorské
672, Náchod, 737 449 355
24. 10. a 25. 10. MUDr. Radmila Sedláčková MSc., Kostelecká
1204, Náchod, 491 426 926
28. 10. MUDr. Jarmila Podškubková, Větrník 720, 
Červený Kostelec, 491 462 331
31. 10. MUDr. Vladimír Semerák, Denisovo nábřeží 665, 
Náchod, 491 424 921
1. 11. MUDr. Vladimír
Semerák, Denisovo ná-
břeží 665, Náchod, 
491 424 921

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2020:
23. října, 20. listopadu a 18. prosince 2020.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. Tel. 491 423 256, 
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Nabídka zaměstnání

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme mechanik-pletař, mechanička-pletařka a další práce
spojené s výrobou ponožek ve 2směnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák. Po zaučení práce v úkole.
Možnost výdělku: 18 000 - 25 000 Kč.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-
nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, 
e-mail: benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč
měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí. 

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

Společnost Eurona s. r. o. 
přijme zaměstnance na pozice: 
• Míchač kosmetické výroby
• Expedient hotových výrobků
• Operátor výroby
• Obsluha lisu na výrobu plastových lahví
• Seřizovač strojů
• Manipulant v expedici a skladu
Firemní benefity: stravné 100 Kč/den, příspěvek na penzijní nebo
životní pojištění, zaměstnanecké slevy na výrobky Eurona a čerstvé
rybí produkty. Nástup možný ihned!
Kontaktujte nás na: personalni@eurona.cz nebo 491 477 378

Stále častěji se stává zvykem zahajovat, zakončovat nebo to či
ono slavit tak, aby o tom vědělo vše živé, když ne úplně všude,
tak alespoň co nejdále. 

K tomu dobře slouží široká nabídka snadno dostupné zábavné
pyrotechniky s dalekým dosahem optickým i akustickým. Odvrá-
cenou stránkou této pomíjivé zábavy jsou negativní důsledky na
vše živé, člověka nevyjímaje. Exploze petard mohou dosahovat až
190 DB, tedy nejméně 100 DB nad hranicí poškozující lidský
sluch, přičemž sluch zvířat je ještě citlivější. Petardy emitují také
jedovaté zplodiny hoření škodící lidem, zvířatům i rostlinám a kon-
taminující i vodní prostředí. O vlivu zábavné pyrotechniky na pří-
rodu a její obyvatele existuje množství podrobnějších informací
v tištěných i elektronických zdrojích.

Exploze petard nestresují jen domácí psy a kočky, ale snad ještě
více volně žijící zvířata, kterým však účinnou pomoc, na rozdíl od
domácích zvířat, nikdo neposkytne. Ve stresu a šoku opouštějí své
úkryty a teritoria, ptáci prchají ze snůšek nebo od mláďat, která pak
mohou v důsledku přerušení nebo ukončení péče uhynout, a z hnízd
v panice vyskakují nevzletná nebo ještě špatně létající mláďata.
Takto vyrušená zvířata hledají ve zmatku, a navíc zpravidla v noci
náhradní a často nevhodný úkryt, kde se mohou zranit nebo uhy-
nout. V neděli 2. srpna ráno v kempu na rybníku Brodský – po vel-
kém nočním ohňostroji z pontonu a dvou loděk uprostřed hladiny
a z pole při jižním břehu – vyskočilo z pod nohou některého z časně

probuzených obyvatel kempu špatně létající mládě rehka domácího
vyplašené v noci z hnízda a těžkým letem se snažilo překonat hla-
dinu na klidnější protější břeh. Jeho boj na hladině rybníka byl
krátký a vzbudil pozornost jen v blízkosti plující lysky (viz foto). 

Rybník Brodský i oba rybníky s ním propojené jsou ze zákona
významným krajinným prvkem s funkcí udržování stability krajiny
a regionálním biocentrem umožňujícím trvalou existenci přírodě
blízkého ekosystému. Ohňostrojná show je s těmito funkcemi ne-
slučitelná.

Text a foto Tomáš Diviš

Zábavná pyrotechnika
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HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Mládí je krásná věc. Ne protože dovoluje dělat hlouposti,

ale protože dává čas je napravit.

Že letošní rok patří Boženě Němcové jsme si už několikrát při-
pomněli. Chlubíme se v Červeném Kostelci tím, že zde tato ob-
divovaná spisovatelka s manželem po svatbě bydlela - Domek
Boženy Němcové. 

U nás ale také otěhotněla prvním synem Hynkem, miláčkem ro-
diny. Hynek, dobrý student, ale také dobrý malíř. V patnácti letech,
co namaloval, svědčilo o jeho talentu. Bohužel v patnácti letech
zemřel. Nu a ještě jednu skutečnost návštěvníkům zdůrazňuji - jsme
jediní z těch adres, kde manželé Němcovi bydleli, kteří ukazují
interiéry bydlení.  BN s manželem bydleli na mnoha adresách,
jenom v Praze na 8. A ještě jedno připomenutí s hrdostí na předky.
Díky nim v našem urnovém háji odpočívá vnučka BN, Miloslava
Němcová-Maudrová. Pro připomenutí nar. 1878 a zemřela v r.
1953. Zemřela v Praze v Dejvicích v pečovatelském domě. Nikdo
se o urnu nehlásil a někoho tam napadlo napsat do měst, kde BN
bydlela. Ano, v Kostelci měla hodně příznivců a s odpovědí byl
Kostelec nejrychlejší. A tak od r.1953 máme v urnovém háji ostatky
vnučky BN.

Narození BN před 200 lety není jediné výročí. Před 165 lety
vyšla v písemné podobě poprvé "Babička", román s podtitulem Ob-
razy venkovského života. Pražský nakladatel Jaroslav Pospíšil zvo-
lil pro vydání románu sešitovou formu. 4 sešity. Spisovatelka se
dožila i druhého vydání v roce 1862. To vydal nakladatel Antonín
Augusta v Litomyšli. Toto vydání bylo také sešitové - 8 sešitů. 

V této souvislosti patří velké poděkování paní Věře Truhlářové

z Pardubic. Navštívila Domek BN. Přijela vlakem s batůžkem na
zádech. Při diskusi o historii města a činnosti vlastivědného spolku
nabídla věnovat nám "Babičku". Skutečně během týdne přijela
a předala nám "Babičku" z roku 1906. Ta kniha má příběh, totiž tu
knížku dostala její maminka, když jí bylo 12 let. Rodinná památka.
Moc děkujeme. Paní Věro, ozvěte se, jistě máte nějaký vztah k na-
šemu městu.

Také další darované knihy nás potěšily. Od paní Nadi Dvo-
řákové z Olešnice a od paní Nadi Procházkové z Náchodské ulice
- z chaloupky.

Františku Drahoňovský - za vlastivědný spolek blahopřejeme ke
kulatému životnímu jubileu. Přejeme zdraví, hodně sluníčka kolem
sebe a božího požehnání do dalších let. Setkávání s tebou, to je po-
hlazení po duši. Pohoda, úsměv, vždy dobrá rada, cenná informace.
Trvalou hodnotou zůstává tvá iniciativa psát, organizovat. První čísla
červenokosteleckého časopisu Rodným krajem jsou dodnes ceněna.
Kulturní dědictví, šíření krás a bohatých tradic našeho kraje jsou hod-
noty, které se ti daří šířit kolem sebe.  Ano, už 50 let vychází časopis
Rodným krajem. A také je to 50 let, co jsi zakládal vlastivědný krou-
žek. Ten byl po roce 1989 přejmenován na vlastivědný spolek. Fran-
tišku, hodně sil a věř, že se snažíme se ti trochu vyrovnat.

Přátelé, hodně zdraví a bavte se historií.
Z muzejního depozitáře a z Domku Boženy Němcové 

Otto Hepnar

Plánované akce na říjen
Modlitba růžence – v měsíci říjnu se budeme modlit růženec ve
všední den půl hodiny před mší sv. (jako obvykle) a každou říj-
novou neděli (více meditativním způsobem) od 18:00. Zakončíme
svátostným požehnáním. Kromě neděle 25. října.
Neděle 4. 10. – při mši svaté v 9:00 první svaté přijímání, při všech
bohoslužbách žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte.
Pátek 9. 10. – v 18:00 udělování svátosti nemocných.
Sobota 10. 10. – posvícení v H. Radechové.
Pondělí 12. 10. – Olešenské posvícení, v 10:00 mše svatá v kostele
sv. Jakuba.
Neděle 18. 10. – „Misijní neděle“ – po bohoslužbách se koná před
kostelem akce „Misijní koláč“, upečením nebo zakoupením něčeho
dobrého podpoříte křesťanské misie.
Neděle 25. 10. v 15:00 „Beseda a káva s křesťanským rádiem Pro-
glas“.

Dušičkový týden
Neděle 1. 11. – mše v Č. Kostelci v 7:00 a v 9:00, na Boušíně
v 11:00. Při všech bude žehnání maminkám, které očekávají naro-
zení dítěte. V 15:00 ve hřbitovní kapli – vzpomínka na zemřelé,
především na ty, kteří tohoto roku zemřeli, poté bude požehnání
hrobů. Na Boušíně bude žehnání hrobů po mši sv.
Pondělí 2. 11. – mše sv. v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00 ve farním
kostele.

Bohoslužby pro děti s rytmickým doprovodem – opět každý
čtvrtek od 16:30 hod.
Výuka náboženství – rozpis je uveden na farním webu a na ná-
stěnce v kostele.

Aktuální informace najdete na farním webu: www.farnostck.cz.
P. Miloslav Brhel, duchovní správce farnosti

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

CÍRKVE
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka
28. října 2020 uplyne 10 let, kdy odešel z tohoto
světa pan Áda Heinzel. V mládí byl aktivním
fotbalistou, ve vyšším věku včelařil a byl 27 let
předsedou včelařského spolku v Červeném Kos-
telci. 

Stále na něho vzpomíná manželka Božena 
a dcery Iva a Hana s rodinami

Poděkování

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

Manželka Irena a děti s rodinami

Dne 4. října 2020 uplyne 20 let od úmrtí mého
manžela Jaroslava Martina. Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná manželka a děti

Dne 8. října 2020 uplyne
jeden smutný rok, kdy
odešla do loutkářského
nebe naše vynikající ka-
marádka Jana Mrázová.

Dne 5. prosince to budou
tři roky, kdy nás opustil
její syn, náš kamarád a
loutkář Drahomír Mráz.

Stále vzpomínají loutkáři z Červeného Kostelce

Dne 19. října 2020 uplyne deset smutných let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a manželka, paní Jana Kejzlarová.
Moc nám chybíš, nikdy nezapomeneme.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 20. října 2020 uplyne deset smutných let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný dědeček a tatínek, pan Zdeněk Kejzlar. Moc
nám chybíš, nikdy nezapomeneme.

S láskou vzpomíná rodina

Děkujeme všem přátelům, známým, členům SDH Horní Koste-
lec a SDH Bohdašín za projevy soustrasti, květinové dary a účast
na posledním rozloučení s panem Jaroslavem Nymšem. Také dě-
kujeme Pichově pohřební službě za profesionální přístup a důstojný
průběh obřadu.           

Zarmoucená rodina

Děkujeme všem sestřičkám z domácí hospicové péče za pomoc,
kterou prokázaly mému manželovi Zdeňku Zálišovi. Zároveň dě-
kujeme všem, kteří se s manželem přišli naposledy rozloučit.

Rodina Zálišova

Chtěla bych poděkovat MěÚ Červený Kostelec za dárek a bla-
hopřání k mým 90. narozeninám a panu Janu Kafkovi za milou
návštěvu.

Božena Heinzelová

Srdečně děkuji MěÚ za krásné blahopřání k mému životnímu
jubileu. Jsem ráda, že žiji v Červeném Kostelci, kde se naši zastu-
pitelé snaží, aby naše město bylo hezké a příjemné. 

Jana Židová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci, kytičku a dárek
k 85. narozeninám.

Pavel Bergmann

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, kytičku, pěkný
dárek a návštěvu pana Šimka, který přišel popřát Lidmile Hanušové
k 80. narozeninám a zároveň s manželem Zdeňkem oslavili naši
srpnovou diamantovou svatbu - 60 let společného života.

Srdečně děkují manželé Hanušovi

Diamantová svatba
Dne 20. srpna 2020 oslavili diamantovou svatbu rodiče Milena

a Zdeněk Vítovi ze Lhoty. Přejeme jim tímto hlavně pevné zdraví
a do dalších let společného života lásku, radost a spokojenost.

Dcery Milena a Monika s rodinami

Děkuji paní Petře Krejsové ze správního odboru MěÚ za ochotu,
vstřícnost a milý přístup při organizaci slavnostního obřadu při pří-
ležitosti oslavy diamantové svatby Mileny a Zdeňka Vítových ze
Lhoty.

Milena Kopčanová

Reakce na článek M. Hrušky
V zářijovém Červenokosteleckém zpra-
vodaji vyšel na str. 8 článek M. Hrušky:
“ Konec druhé světové války bychom
měli oslavit“, uvádějící dezinformace po
vzoru eurokomisařky Jourové, která je
autorkou usnesení č. 2019/2819 z 18. 9.
2019, kde přepisuje historickou skuteč-
nost ve prospěch Hitlera. 

Smlouvy, jako pakt Molotov-Ribbentrop
měly s Hitlerem uzavřené i ostatní státy,
které je podepsaly daleko dříve. Vůbec

první byl Vatikán. Sovětský svaz podepsal
smlouvu jako poslední. Chci zdůraznit, že
ten, kdo na území jednotlivých států rozdrtil
nacistickou mašinerii, která stála Evropu na
60 milionů zmařených životů, je vítěz a ne
dezinformátor, jak píše autor článku. Pro
jeho informaci uvádím, že při osvobození
Československa padlo 144 tisíc vojáků
Rudé armády a 116 vojáků USA. 

Po Postupimské dohodě se naše republika
stala po válce součástí budoucího socialistic-
kého bloku a v padesátých letech probíhaly

nezákonné politické procesy řízené ze Sovět-
ského svazu. Mají za následek 241 poprave-
ných lidí, včetně vysokých komunistických
funkcionářů. To je zřejmě to období, které
autor článku nazývá komunistickou diktatu-
rou. Politické procesy probíhaly ovšem i za
oceánem v USA, včetně popravy manželů
Rosenbergových. I katolická církev má za
dobu své existence na rukou krev nevinných.
Inkvizice nelidsky mučila stovky tisíc lidí.
Po vynuceném přiznání byly upáleny a jejich
majetek zkonfiskován církví. Nepřipomíná
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to procesy z padesátých let?

Dostal jsem jen velmi omezený prostor na
to, abych mohl reagovat, proto zde nemohu
popisovat zločiny různých politických re-
žimů, ani dohody jednotlivých zemí s Hitle-

rem. Pan „historik“ Hruška se možná chopí
příležitosti a nějakou knihu si od něho bu-
deme moci příští rok zakoupit v knihkupec-
tví. A než se tak stane, budeme slýchat z jeho
oken americkou hymnu a možná uvidíme

i ohňostroj. Já raději poslouchám tu naši,
krásnou a tklivou, složenou na oslavu země,
která je pro každého Čecha tou nejkrásnější
zemí na světě. Ostatní oslavují USA. 

Michal Kürthy

Hornokostelecké sokolky před Všesokolským sletem v r. 1948 

Milé dámy, jestlipak se navzájem poznáte? Luboš Míl

Sokolky – žákyně stojící na schodišti sokolovny v Červeném Kostelci 7. dubna 1946 

Sokolky cvičily na XI. všesokolském sletu v Praze v roce 1948. Vystupovaly již předem na okrskových a župních sletech v Červené
Hoře, Malých Svatoňovicích a ve Rtyni v Podkrkonoší. Některé cvičenky však jsou jen na této fotografii. Ráda vzpomínám na pobyt na
sokolském letním táboře v Sedloňově za účasti sokolek z Úpice. Vzorně se o nás starala sestra Lída Jaklová (náčelnice Sokola v Č. Kos-
telci) a sestra Zorka Semeráková – Turková.

Marie Dalihodová

Reakce na článek o stavu v ZUŠ 
Při čtení zářijového čísla Červenokoste-
leckého zpravodaje, mne, jako hudeb-
níka a hráče Podnikového dechového
orchestru Škoda auto Mladá Boleslav,
zaujal článek o ZUŠ, o které jsem si do
dnešní doby myslel, že je to jedna z mála

skvělých ZUŠ v regionu. 
Poznal jsem osobně 3 učitele – paní Ku-

bečkovou, pana Kubečka a paní Řezníčko-
vou – lidi, před jejichž úsilím a prací
s dětmi a mládeží opravdu smekám. Viděl
jsem mnohé koncerty městského decho-
vého orchestru a obdivoval jsem vždy nad-

šení a elán paní Řezníčkové, která ve spo-
lupráci s divadelníky připravovala nesku-
tečné kulturní zážitky. A při koncertech, kdy
jsem viděl i akordeonový soubor, pěvecké
soubory či smyčcová tělesa, jsem opravdu
vnímal práci v této oblasti a často jsem ne-
šetřil chválou.
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Po přečtení článku ředitele ZUŠ MgA.
Leoše Nývlta jsem doslova lapal po dechu
a nechápal, neboť jsem zjistil, že údajný
dopis, který se zvláštním způsobem dostal
k řediteli ZUŠ, byl pouze soukromým po-
vzdechnutím k určitým osobám a nepatřilo
to veřejnosti. 

Máme veřejnost zatěžovat tím, že si ne-
rozumíme se svým kolektivem? Slouží Čer-
venokostelecký zpravodaj k tomu, aby si
takto ředitelé organizací, které jsou zřízeny
městem, obhajovali svou pozici?

Můj děda mi říkal: „Co si doma upečeš,
to si také sněz!“ A můj tatínek mi říkal:
„Chceš-li být dobrým ředitelem, musíš si
vždy vážit práce svých podřízených, pro-
tože, když nebudete dobře komunikovat
a tvůj kolektiv nebude sdílný, je to tvoje
chyba!“ 

Věřím, že v příštích číslech zpravodaje
se budu dozvídat v kapitole ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA, jaké mají děti úspě-
chy, čím je motivovat, jak se třeba daří
i motivovat děti k hraní na žesťové nástroje,

protože ne každé město se může pochlubit,
že má svůj dechový orchestr. Rád bych se
dozvídal o úspěších učitelů a připravova-
ných projektech atd., protože díky folklor-
nímu festivalu vnímám město Červený
Kostelec jako město kultury.

Byl bych rád, aby nový ředitel ZUŠ byl
takovým nadšencem, jako jsou třeba výše
zmínění pracovníci ZUŠ. Pak budeme s ra-
dostí otevírat zpravodaj a vnímat úspěchy
a radosti dětí v ZUŠ.

Ing. Josef Vavřík

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec, jsem ráda, že jsme zase spolu. Ještě v minulém zpravo-
daji jsem na tomto místě doufala, že situace s covidem se uklidní
a nebude tak dramatická jako na jaře. Ale spletla jsem se. 

Během měsíce se virus začal opět rychle šířit a nikdo neví, kam
se celá situace bude ubírat. Jedno je jisté, jsem přesvědčená, že kni-
hovna musí udělat vše pro to, aby čtenáři nestrádali nedostatkem
svého čtení. Je to většinou jejich koníček, duševní potrava a základní
kultura kromě televize a internetu. Nevím, jak moc bude omezován
počet návštěvníků na besedách a vzdělávacích akcích, proto je kni-
hovna od října omezí na minimum, aby mohla upřít svoji pozornost
na svou prioritu - péči o půjčování knih všem, kteří je potřebují pro
studium, rozvoj duševních obzorů a také pro pobavení. Pro tento úkol
je dnes již jisté a v praxi fungující nošení roušek a dle sdělení Ná-
rodní knihovny Praha pro knihovny byla vzdělávacím akcím v kni-
hovnách zamítnuta výjimka, proto je třeba povinnost nosit
v knihovně roušku respektovat. Knihy jsou i nadále dezinfikovány
a odkládány do karantény, aby mohly dalším čtenářům bez obav při-

nášet vzdělání i zábavu. Je připravena dezinfekce a jednorázové ru-
kavice. Normálně funguje meziknihovní výpůjční služba i výměnné
soubory pro pobočky a obecní knihovny.  Tak a teď bych už chtěla
přejít k něčemu pozitivnímu a pokusím se vybrat z naší nové nabídky
knihu, která by se hodila do současné spletité situace. Věřte, je to
složité a nevidím řešení ani v příliš veselé, ani příliš vážné. Zkusíme
tedy něco poučného a zároveň ne jenom naučného. Třeba útlou
knížku z nakladatelství Zeď, která má aktuální titul Láska za časů
korony a vznikla v době nouzového stavu v malém pražském bytě.
Autorka Tereza Hronová využila příběhy získané z prostředí inter-
netu a svoje vlastní pocity z náhlé změny, na kterou nebyl nikdo při-
praven. Sama pocítila, jak důležitý je mezilidský kontakt a vzájemná
láska včetně fyzického kontaktu. Sociální sítě jsou jen částečnou ná-
hradou na nezbytně nutnou dobu. Situaci charakterizovala slovy, že
je to zvláštní nedostatek dějů a nedostatek událostí, přičemž se celý
svět neuvěřitelně mění a je ve zběsilém dusotu.

Za všechny knihovnice vás v tuto chvíli srdečně zvu do kni-
hovny.

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
Krkonoše méně známé

V multifunkčním centru ve 3. poschodí
zůstává půvabná výstava Jany Kejzlarové
a Oldřicha Nermutě Krkonoše méně
známé, která byla zahájena 3. února 2020.
Radost z krásného podhůří nejvyšších čes-
kých hor budete moci vnímat v provozní
době knihovny i v průběhu podzimu.

Každá věc má něco společného se štěs-
tím /Připomínka 200 let od narození Bo-
ženy Němcové – výstava ve vstupním
prostoru knihovny

Na začátku tohoto roku, přesněji řečeno
na konci ledna a na začátku února, jsme si
připomínali výročí narození i úmrtí paní Bo-
ženy Němcové (4. 2. 1820 – 21. 1. 1862).
Malá výstavka připomíná mnohá vydání
Babičky a ukazuje snažení badatelů, v je-
jichž hledáčku je osoba paní spisovatelky.
Odkazuje k letošnímu zimnímu výročí, kdy
se Božena Němcová objevovala hojně
v rozličných celostátních médiích. Předsta-
vuje aktuální projekt Kladského pomezí
„Božena 200“ i nejnovější vydání Chudých
lidí, které v červnu 2020 vydalo městské
kulturní středisko s komentářem Richarda

Švandy. Svým názvem i výběrem dvou
básní Petra Borkovce spojuje téma Něm-
cové se současnou českou poezií. Výstavku
doplňují výtvarné práce dětí z výtvarného
oboru červenokostelecké  ZUŠ.

Knihovníček v říjnu
Ani v září se situace kolem covidu-19

neumoudřila, ba spíše naopak - opatření se
opět zpřísnila, musíme tedy bohužel i na-
dále od scházení se při Knihovníčku upustit.
Budeme alespoň doufat, že říjen bude pří-
větivý, co se počasí týče, a budeme se moci
alespoň párkrát sejít v naší knihovnické za-
hradě příběhů. Informaci o plánovaném set-
kání obdrží rodiče prostřednictvím SMS
zprávy den předem, v případě jakýchkoliv
dotazů kontaktujte Kristinu Ungrovou
(ungrova@knihovnack.cz).

Pozvání do Zahrady příběhů
Další dobrá zpráva pro všechny, kdo se

těší, až budou moci navštívit Zahradu pří-
běhů, která se nachází v krásném místě za
Knihovnou Břetislava Kafky. Díky laska-
vému počasí bylo možné v jejím prostoru
přivítat malé čtenáře – loňské prvňáky, kteří
si užívali příběh modrého slona a předvedli,

jaké je to, když už mohou sami ostatním
něco přečíst. Do světa čtení je doprovodila
krátká, ale výstižná básnička: „Vždycky
budu šikovný, chytrý jako liška, když mi
bude pomáhat kamarádka knížka.“ Ven-
kovní čítárnu na terase už začínají využívat
i naši dospělí čtenáři, kteří si prostředí
pochvalují. Proběhla zde i první schůzka
klubu Pohoda a setkání pro nejmenší Kni-
hovníček. Pokud potrvá babí léto a podzim
bude příjemný, jistě zahrada poslouží pro
další setkání a navštíví ji i další občané. Ti,
kteří půjdou po schodech do volební míst-
nosti, mohou do zahrady nahlédnout ales-
poň okny na schodišti. Věříme, že se bude
líbit, i když ještě není zcela dokončená. Až
bude, jistě se najde i vhodná příležitost slav-
nostně ji otevřít veřejnosti. Co takhle kulaté
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
výročí narození Břetislava Kafky, které vy-
chází na 14. května 2021? Květen je určitě
pro zahradu i celou přírodu více než
vhodný.  

Klubáč
Oblíbený klub pro zvídavé děti, přestože

jsme slíbili, že bude zahájen v říjnu 2020,
se do odvolání nebude konat. Je to z důvodu
zhoršující se situace kolem pandemie koro-
naviru.

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

bude vzhledem k rozšíření koronaviru za-
hájen až po zlepšení epidemiologické situ-
ace. Bližší informace budou uvedeny ve
zpravodaji i na stránkách knihovny. 

Pohoda 
Klub otevřený všem, kdo se chtějí zá-

bavným způsobem něco dovědět! Vždy
v pondělí od 16 do 18 hodin. (Upozorňu-
jeme členy klubu i veřejnost, že na někte-
rých nákladnějších programech bude
vybíráno přiměřené vstupné. Vzhledem

k pandemii je omezen program s hosty.)
5. října – Romanovci – beseda s panem

Milanem Zálišem
12. října – Pohoda s volným programem 
19. října – Pohoda s volným programem
26. října – Pohoda s volným programem

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy. Od 22.
září 2020 byly zahájeny v multifunkčním
centru Knihovny Břetislava Kafky. Od 17.00
hod. pro začátečníky a od 18.30 hod. pro po-
kročilé.  Jednotlivé lekce pouze po domluvě.
Bližší informace a rezervace míst na tel. 605
988 539, mail: ilonakrun@post.cz, web:
www.pohlazeninavysluni.cz .

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky:
„Dokud člověk nepozná své síly doko-

nale, nemůže je moudře a plně využívat.
Kdo si pomyslí, že nemůže, nebude nikdy ni-
čeho schopen. Kdo si pomyslí, že může,
mnoho dokáže a vždycky bude skutečně
moci a zvítězí sám nad sebou! Můžeš jen
proto, že myslíš, že můžeš!“ 

Kultura rozumu a vůle str. 86                                                       

Výpůjční doba knihovny od září:
Oddělení pro dospělé 
pondělí     9:00 – 12:00    13:00 – 17:30
úterý        9:00  – 12:00   13:00 –  15:00
středa      ZAVŘENO
čtvrtek    13:00 – 17:30
pátek        9:00  – 12:00
sobota     ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež 
úterý     9:00  –  12:00     13:00 – 17:00
pátek   12:00  –  17:00
V době všech školních prázdnin

v úterý i v pátek 9:00 – 15:00

V případě mimořádných událostí bude
otevírací doba změněna dle aktuální situ-
ace. Informace najdete i na www.knihov-
nack.cz  v sekci „výpůjční doba knihovny“
a „aktuality“,  na tel. čísle  491 463 384 a na
602 880 480. 

Těšíme se na vás.
Z Knihovny Břetislava Kafky Červený

Kostelec vás zdraví Marcela Fraňková

Klub turistů v Polsku
Mikroprojekt – překračujeme národní,
kulturní a sportovní hranice číslo: CZ.11.4.-
120/0.0/0.0/16_008/0002245 si klade za cíl
zvýšit intenzitu, prohloubit a rozšířit spolu-
práci spolků, oddílů i občanů partnerských
měst v různých rovinách života. 

Toto vše se daří naplňovat již čtyřiadva-
cet let vzájemné spolupráce Klubu turistů
Červený Kostelec a oddílu PTTK Zabko-
wice Slaskie. V letošním roce jsme byli nu-
ceni bohužel naše naplánované společné
akce z důvodu koronavirové pandemie zru-
šit nebo odložit na příští rok. Jednu akci
jsme však přece jen uskutečnili. V sobotu 5.
září jsme vyjeli již na VII Pielgrzymku, Za-
bkowice – Bardo. Jedná se vlastně o starou
historickou pouť ze Zabkowic na Wartu,

dnešní Bardo. O této pouti se také zmiňuje
Božena Němcová ve svém díle ,,Babička“.
Před sedmi lety byla tato v polštině Pielgr-
zymka obnovena klubem PTTK Zabkowice
jako Polsko-česko-německé setkání turistů.
Tak jsme tedy letos po sedmé po vzájem-
ném přivítání vyrazili v sobotu 5. září
v devět hodin od slavné křivé věže v Zab-
kowicích směr Bardo. Za krásného sluneč-
ného počasí nenáročná cesta s pěknými
výhledy rychle ubíhala a v poledne jsme do-
razili do Brzeznice, kde na nás čekalo vý-
borné občerstvení v podobě grilovaných
klobás, piškotu, kávy, čaje a minerálky.
Řádně posilněni jsme se pak vydali dál

k cíli do Barda, kde jsme si nejdříve pro-
hlédli unikátní bardský betlém, který dopo-
ručujeme každému určitě navštívit. 

V bardské bazilice následovala pro
účastníky setkání tradiční bohoslužba. Poté
jsme ještě chvíli poseděli s kamarády
z PTTK Zabkowice a naplánovali jsme si
společné akce na příští rok 2021, který, jak
všichni věříme, bude pro naše setkávání
a společné akce příznivější než ten letošní.
Následovalo rozloučení a vydali jsme se na
cestu domů. Tak jsme prožili i přes součas-
nou nelehkou pandemickou situaci krásný
den s našimi polskými přáteli.

Otto Ressl 

Klub turistů Červený Kostelec



12 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2020

SPOLKY A ORGANIZACE

Ochotníci Olešnice

Co pro vás připravujeme v dalších měsících ?...
Také v říjnu bychom rádi pokračovali v pásmu připravených
besed v multifunkčním centru v Knihovně Břetislava Kafky
v Červeném Kostelci. Opět se chceme zaměřit na regionální té-
matiku besed a věnovat se historii a osobnostem našeho města
i širšího regionu.

Na měsíc říjen, konkrétně na čtvrtek 22. 10. 2020, jsme si při-
pravili besedu na téma Oceňovaní a ocenění. Během besedy si po-
povídáme o významných osobnostech Náchodska, které za svůj život
vykonávaly záslužné věci a byly také často po zásluze oceňovány.

Na měsíc listopad (19. 11. 2020) pak připravujeme besedu
o červenokosteleckém významném malíři Gustavu Vackovi,
který pocházel z rodiny, která měla velkou prestiž a která byla
spřízněna i s mnoha dalšími významnými rody.

Připravujeme výstavu historických fotografií
Na listopad připravujeme do výstavní síně v budově bývalé spo-

řitelny na náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci výstavu historic-
kých fotografií Červeného Kostelce. Chceme se zaměřit na
nejrůznější významné okamžiky města a přiblížit vám tyto histo-
rické okamžiky a místa na starých fotografiích a zasadit vám je do
kontextu kosteleckých lokalit.

Výstava prozatím nese pracovní název Červený Kostelec kdysi
a dnes II (aneb Bejvávalo v Kostelci) a věříme, že vás zaujme
a umožní vám zavzpomínat na zajímavé okamžiky a místa v Č.
Kostelci. Ukončení výstavy pak předpokládáme 20. 11. 2020.

Náš tip pro vás: Pokud máte doma zajímavé historické fotogra-
fie a nevíte co s nimi, neváhejte a nabídněte nám je do muzejního
depozitáře. Zkusíme je prozkoumat a případně je použijeme na ně-
kterou z našich připravovaných akcí.

Kde nás najdete...
Informace o všech našich aktivitách naleznete na webových

stránkách na adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz,
případně i na našem facebooku.

Upozorňujeme, že muzejní depozitář (umístěný v podkroví Kni-
hovny Břetislava Kafky v Č. Kostelci) je otevřen vždy v sobotu od
9 do 11 hodin. Pokud je Knihovna B. Kafky uzavřena, máme pro
vstup otevřen hlavní průjezd do budovy a u výtahu do podkroví je
uvedeno telefonní číslo na obsluhu depozitáře. Stačí tedy zavolat a
obsluha vás dole, v průjezdu do budovy, vyzvedne a dovede vás do
místnosti muzejního depozitáře. Děkujeme za pochopení.

Přejeme příjemné dny.
Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

Beseda se koná ve čtvrtek 22. 10. 2020
v Knihovně B. Kafky v Sokolské ulici
v Červeném Kostelci, multifunkční cen-
trum (podkroví s výtahem), od 17:00 hod.

V rámci této besedy si pohovoříme o vý-
znamných osobnostech Náchodska, které za
svůj život vykonaly záslužné věci a byly po
zásluze oceněny. Věnovat se budeme i če-
skoskalickému rodákovi Václavu Augustu
Měřičkovi, významnému faleristovi světo-
vého formátu, jehož životní vášní se stalo
sbírání řádů a vyznamenání. 

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. Besedu
pořádá Vlastivědný spolek při MKS Čer-
vený Kostelec. Těšíme se na vaši návštěvu. 

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

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

OCEŇOVANÍ A OCENĚNÍ

Jaroslav PurkytV. A. Měřička

Repríza loutkové pohádky O Zpěvance
Na konci prázdnin jsme na Dětském dni ve Stolíně odehráli
loutkovou pohádku O Zpěvance, děkujeme za milé pozvání.

Tato pohádka se dočká své reprízy při olešenském posvícení
(pondělí 12. října), a to v odpoledních hodinách u sokolovny. Do
hlavních pozic se dostanou naši mladí ochotníci, kteří nám povodí
naše loutky. V příštím roce se chystá naše první větší výročí, pět
let naší existence s ochotnickým divadlem v Olešnici. Rádi bychom
pro vás uspořádali výstavu, premiérovou divadelní hru a další
možné akce dle dané situace. 

Na další shledání se těší Ochotníci Olešnice



13ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2020

Rybáři Č. Kostelec

DS Vlnka

SPOLKY A ORGANIZACE

Dětské rybářské soustředění ROZKOŠ 2020
Tak se nám rok s rokem sešel a znovu jsme přijeli navštívit naše
"moře". Děti z ČRS z.s. MO Červený Kostelec se účastnily dět-
ského rybářského soustředění na svazové vodě UN Rozkoš, r.r.
451200 v ATC Rozkoš Česká Skalice.

Čas utekl nějak rychle, u vody je tomu tak vždy, obzvláště když
nás rybařina baví a ryby spolupracují.

V rámci dětského rybářského soustředění se děti dozvěděly
spousty nových věcí, zhlédly vybavení vozidel IZS - Hasiči Čer-
vený Kostelec a bedlivě naslouchaly výkladu dobrovolných hasičů,
vyslechly si úžasnou přednášku na téma "Sumec velký, naše nej-
větší sladkovodní ryba", kterou si pro děti připravil Martin Lazok,
který dětem ukázal vybavení na lov této ryby. 

Dětem se v průběhu soustředění podařilo nachytat celkem 224
ks ryb. Největší rybou byl kapr dlouhý 90 cm. Krom kaprů děti na-
chytaly i cejny, plotice, úhoře a vytáhly i několik škeblí.

Celková délka ulovených ryb činila 7.853 cm.
Velice děkuji štědrým sponzorům: - Město Červený Kostelec,

Carpservis Václavík, Karel Nikl, Mikbaits, LK Baist, Bejs Fish,
Rybina Hradec Králové, restaurace U Černého koně Červený Kos-

telec, řeznictví Krejska Červený Kostelec, pekárna Gaisler Červený
Kostelec, SaarGummi Červený Kostelec, železářství Melichar Čer-
vený Kostelec.

K. Nedvěd

SDH Lhota za Č. Kostelcem
Okresní kolo v požárním sportu ve Lhotě za Červeným Kostelcem

5. září 2020 se historicky poprvé na Červenokostelecku uskuteč-
nilo okresní kolo v požárním sportu, které se původně mělo
konat v červnu letošního roku v Náchodě na hřišti Na Hamrech. 

Bohužel z důvodu pandemie koronaviru bylo konání v původ-
ním termínu zrušeno.  Díky tomu však bylo Okresním sdružením
hasičů v Náchodě osloveno SDH Lhota za Červeným Kostelcem
s nabídkou pořádání Okresního kola v areálu u rybníka Benešák ve
Lhotě. Samotná soutěž byla zkrácena a běžel se pouze požární útok,
přičemž každé družstvo mělo dva pokusy a o konečném pořadí roz-
hodoval rychlejší z útoků. Červený Kostelec měl v soutěži zastou-
pení v SDH Lhota za Červeným Kostelcem a to v kategorii mužů
i žen. Za příjemného slunečného dne se soutěž vydařila a obě lho-
tecká družstva skončila v soutěži na krásných druhých místech, při-
čemž družstvo mužů skončilo na druhém místě pouze o 0,72 setin
sekundy za vítězným družstvem z SDH Nahořany a před družstvem
Okrsku Náchod. Družstvo žen pak bylo druhé za vítězným druž-
stvem z SDH Velichovky.

Díky tomuto úspěchu se obě lhotecká družstva kvalifikovala
na Krajské kolo v požárním sportu, které se uskuteční 18. října v Ji-
číně. Soutěžit se bude opět pouze v požárních útocích a každé druž-
stvo bude mít dva pokusy.

Za SDH Lhota za Č. Kostelcem Jakub Žák

Dne 13.8.2020 v naší skupince proběhl na naši žádost audit
značky kvality, který podléhá přísným kritériím nejen po ad-
ministrativní stránce, ale především hodnotí práci s dětmi, kva-
litu výchovy a bezpečnostní a hygienické dodržování zásad.

Kritérií bylo spousta, ale přece jen jsme úspěšně prošli a tím
jsme získali audit značky kvality jakožto první dětská skupina
v Královehradeckém kraji. Tímto bych chtěla poděkovat především
svým kolegyním, které se podílely na tvorbě dokumentů, a také ro-
dičům, kteří byli podrobeni výslechu auditním týmem o naší sku-
pině. Obrovské díky patří hlavně dětem, které i přes to všechno
zůstaly skvělé. Touto cestou bych chtěla popřát těm dětem, které
nás opouští a pokračují na své cestě životem do státních školek,
mnoho úspěchů, krásné dětství obohacené zážitky. Přejeme vám,

ať se stanete dobrými lidmi.  Ještě jednou všem ze srdce děkuji.
Šoulová Veronika, vedoucí DS Vlnka
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Oblastní charita Červený Kostelec 
Oblastní charita Červený Kostelec spolupracuje s polským partnerem
26. srpna byl v nově zrekonstruované Kafkově vile společným
jednáním zástupců partnerů oficiálně zahájen mikroprojekt
„Společně v aktivním stáří“. 

Cílem mikroprojektu je vytvořit podmínky pro setkávání pol-
ského a českého pečujícího personálu a seniorů. V rámci těchto se-
tkávání si pracovníci v sociálních službách budou vyměňovat
zkušenosti a senioři poznají život svých vrstevníků na druhé straně
hranice. Během tohoto projektu se uskuteční ještě další čtyři se-
tkání. Dvě jednodenní pro seniory a  dvě  dvoudenní stáže pro pe-
čující personál. 

Spolufinancování tohoto mikroprojektu ve výši 11.885,- euro je
z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis za po-
moci RDA. 

Velice nás těší, že i vedle sportovních a kulturních aktivit, které se uskutečňují v rámci partnerské spolupráce mezi městy Zabko-
wice Slaskie a Červeným Kostelcem, se podařilo zapojit i oblast
péče o seniory a tělesně postižené, které jsou pro Oblastní charitu
Červený Kostelec hlavním posláním a náplní.

Richard Bergmann

Běh pro hospic
Dne 19. 9. odstartoval 7. ročník Běhu pro hospic. Akce podpořené
městem Červený Kostelec, pro sportovce všech věkových katego-
rií, se letos zúčastnilo 440  běžců, včetně těch nejmenších dětí.

Z vítězů jmenujme alespoň první místa hlavního závodu, tratě
na deset kilometrů: V kategorii mužů zvítězil Pavel Jelen, z žen do-
běhla jako první Kristýna Mervartová. Gratulujeme nejen jim, ale
i všem dalším umístěným na stupních vítězů. Všem účastníkům
pak srdečně děkujeme za účast a přejeme co nejlepší výsledky

v dalším sportovním životě. Výtěžek letošního běhu, který činí de-
vadesát osm tisíc korun a bude věnován na budování druhé části
Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, které v sobě zahrne
dlouho plánované rozšíření zázemí Mobilního hospice Anežky
České a novou ordinaci pro ambulanci paliativní péče doplněnou
o stacionář léčby bolesti.

Všem běžcům ještě jednou děkujeme, přejeme pevné zdraví
a věříme, že další rok se společně setkáme u 8. ročníku Běhu pro
hospic. Kompletní informace a výsledky najdete na https://
www.behprohospic.cz

Jan Kordina

Háčko
Příměstské tábory na Háčku
Až do konce prázdnin probíhaly v Háčku příměstské tábory.
Děti se podívaly do Hollywoodu, ledového království, polní ne-
mocnice MASH a díky stroji času dokonce do minulosti, to vše
pod bedlivým dohledem Sherlocka Holmese.

Za hladký průběh všech pěti turnusů děkujeme ochotným ve-
doucím a instruktorům, kteří se po celou dobu o děti starali. Za
věcné ceny děkujeme firmě Albi, díky které děti z táborů odcházely
nejen s pěknými vzpomínkami, ale i s dárky na památku.

Zvláštní poděkování patří i Policii ČR, jejíž příslušníci si během
dvou turnusů připravili ukázky ze své praxe při zajišťování místa
činu i pachatelů

Tábory proběhly za podpory Evropské unie – Evropského so-
ciálního fondu.

Denisa Retrová
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Mateřské centrum
Mateřské centrum v Háčku zve všechny maminky a tatínky
s dětmi k návštěvě. 

Naším cílem je poskytnout rodičům zázemí k setkávání, výměně
zkušeností a dětem prostor k volné hře mezi svými vrstevníky. Vy-

užít lze i recepci Háčka k objednávce kávy či čaje a malých zákus-
ků. Otevírací dobu lze nalézt na stránkách Háčka: hacko.ochck.cz

Pro aktuální informace o dění v Háčku lze sledovat i naše face-
bookové stránky: @hacko.kostelec

Zájmové kroužky
Od začátku října budou v mateřském centru v Háčku probíhat
zájmové kroužky pro děti i dospělé.

Pro zájemce bude k dispozici Keramika pro děti a dospělé, pro
maminky s dětmi bude možné se přihlásit na kroužky zaměřené na
řečové a pohybové dovednosti.

Přihlašování je možné na recepci Háčka, případně je možné si 

přihlášky stáhnout i z webových stránek Háčka, kde se nacházejí
i podrobnější informace o jednotlivých kroužcích.hacko.ochck.cz

Každé pondělí a čtvrtek – Keramika pro děti a dospělé
Každé úterý - Logohrátky
Každou středu – Hýbánky, Cvičíme s básničkou

Babí léto a malé ohlédnutí za letošním
létem na Broďáku
Je za námi léto plné akcí, slunce a pohody.
Mimo tradičních, letos opět zdařilé Vod-
nické slavnosti s nepřekonatelným nad-
vodním ohňostrojem a s hudbou, složenou
speciálně pro náš kemp, se uskutečnilo na
čtyři desítky animačních programů, při
kterých si děti i dospělí zařádili, nasmáli
se i poučili. 

Animační programy byly určené nejen
pro ubytované, ale i pro obyvatele Červe-
ného Kostelce. K významným akcím léta
patřilo umístění a slavnostní pokřtění krás-
ného uměleckého díla, obrovské sochy, na-
zvané  Brodíkova cykloarcha. Dřevěná
socha váží 1,5 tuny, měří 3 metry a je na ní
vyřezáno více než 40 zvířátek. Pokřtili ji
průvodci pořadu Cyklotoulky České tele-
vize, kteří natáčeli v našem kempu další díl
oblíbeného pořadu. Televize nás v letošním
roce navštívila dvakrát. V červenci nás pře-
kvapil prázdninový inspektor televize Nova
a po podrobném průzkumu a po spoustě
rozhovorů s našimi spokojenými hosty nám
udělil stříbrnou medaili. Jsme na ni patřičně

hrdí a vám, našim hostům, za ni děkujeme.
Bez vaší přítomnosti a milého přístupu by-
chom ji nezískali. Moc si vašeho přístupu
vážíme. Představte si, že v kempu stanují
i obyvatelé Červeného Kostelce a moc si to

pochvalují. Děti si užijí stanování, akcí a zá-
bavy a dospělí dobrého jídla, pití a pohody.
A ještě jeden příběh, který svědčí o skvělém
přístupu většiny obyvatel našeho města. Při-
šel pán, který bydlí na Bedně, chodí tedy
s dětmi brankou z Ocasu. Přišel, že chce za-
platit vstupné, že se z téhle strany nevybírá
a má z toho špatné svědomí, když se
v kempu pořádá tolik akcí pro děti. Zaplatil
sobě i dětem celoroční vstupenky a ještě se
mu to zdálo málo. 

Dost už ale nostalgie, v říjnu nás čeká
poslední velká akce letošního roku. O ví-
kendu 16.-18. 10.2020 se koná jubilejní
25. ročník Závodů psích spřežení Brod-
ský 2020, který pro milovníky tohoto krás-
ného sportu koná místní Muscher klub
Metuje. Opět bude od pátku do neděle k vi-
dění spousta krásných psů a úžasných spor-
tovních výkonů při zdolávání pět a půl
kilometrové závodní tratě. Budeme spo-
lečně obdivovat nádhernou symbiózu člo-
věka se psem a jejich vzájemnou radost ze
společně prožitých chvil. 

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

Brodský

Tábor  zase trochu jinak
Na začátku letošního roku jsme spřádali smělé plány o putov-
ním táboře na vlnách krásné moravské řeky Dyje. Ale pak se
začaly dít věci, které jsme nemohli ovlivnit, ale ony ovlivnily
vše kolem nás. 

Rádi jsme se rozhodli pro naše stálé tábořiště v Chotěvicích,
které zaručovalo, že vyhovíme všem zvýšeným  požadavkům na
veškeré táborové dění. A tak se stalo, že jsme odhalili tajemství
staré Krčmy. Že naše táborová stavba stojí na základech historické
hospody, jsme věděli, ale kam až její příběh sahá, nám poodhalil
až sám duch prvního majitele. A ten nám prozradil i mnoho ze
svého dobrodružného života. Podle jeho rad a pokynů jsme posta-
vili mlýn, pořádali turnaje, vyráběli meče, krotili koně, stříleli
z luků i obrovského praku, bojovali s černým rytířem i strašlivým
drakem. Některé z nás pak za jejich udatné činy odměnil, když ze
své zbrojnice některou zbraň vybral a těm nejlepším na památku
věnoval. Při tom všem jsme ještě stihli splout na svých lodích kus
řeky Labe, vystoupat na hradiště Bradlo, zahrát si mnoho her, pře-
spat pod hvězdičkami, u táboráčku zazpívat kupu písniček, no pro-

stě společně žít ten krásný čas táborového života. Díky za to patří
Lence, která nás krmila, Karbousovi za vedení tábora, Bleskovi za
to, jak si umí hrát, Pajdovi, Mývalovi a Zelímu za rozcvičky a kaž-
dodenní pomoc. Dík patří technické četě, Mimoňovi, Láďovi
a Pumpičovi, dědovi všech Mývalů za jeho šikovné ručičky a všem
nejmenovaným, kteří nám tu krásu umožnili prožít.   

Za Kadety admirál Míra    

Kadet

SPOLKY A ORGANIZACE
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Nepřítel včelařů je zavíječ voskový. Je to motýl, který sám o sobě
dílo ale neničí. Zkázu působí larvy a housenky tohoto motýla. 

Zavíječ se nemnoží ve zdravých včelstvech. Velké škody může
zavíječ napáchat na uskladněných souších. Ty skladujeme na svět-
lém místě zavěšené např. do nástavků postavených do komínku.
Proudění vzduchu zavíječi nesvědčí. Stejně tak teploty pod + 8° C.

Zveme všechny včelaře z okolí na vzdělávací besedu v neděli
4. října 2020 od 9.00 hod. v restauraci Divadlo. Úvod k diskusi
"Hodnocení včelařského roku" přednese učitel včelařství Ing. Ja-
roslav Vít.                                           

Za výbor včelařů Otto Hepnar

Včelaři

SPOLKY A ORGANIZACE

Fotoklub Č. Kostelec

Výstava nejlepších fotografií Ratibořického mapového okruhu
byla v průběhu září k vidění v městské výstavní síni v Červe-
ném Kostelci. 

50 nejlepších fotografií 49. ročníku Ratibořického mapového
okruhu, se mnoho let účastní i červenokostelecký fotoklub a dále
fotografové z Brna, Žďáru nad Sázavou, Pardubic, Hradce Králové
i sousedé z Klodska, Rychnovska, Trutnovska a Náchodska. Přijeli
k nám, aby vyhodnotili minulý ročník jedné z nejdéle trvajících
soutěží fotoklubů v ČR, převzali ceny, ocenili oceněné autory, za-
tleskali padesáti nejlepším fotografiím a také poděkovali organizá-
torům. O slavnostní ráz tohoto setkání se skvěle postarali hudebníci

Pavlína Rudolfová a Josef Rudolf. Hlavní organizátor, předseda
Sekce fotografů regionu Náchod Rudolf Němeček, na závěr podě-
koval za aktivitu ve skončené soutěži a pozval všechny fotografy
a fotokluby k účasti v jubilejním 50. ročníku Ratibořického mapo-
vého okruhu, který začíná koncem září letošního roku. 

„Den fotografie na Náchodsku“, který dopoledne na zámku
v Novém Městě nad Metují započal vernisáží výstav FOTOGRA-
FIE 2020 a Půvabné impulsy Miloše Vojíře, zakončilo v Červeném
Kostelci nezapomenutelné setkání s tímto významným fotografem.

Oldřich Nermuť

ZŠ V. Hejny
Po půl roce nuceného uzavření se dveře
školy opět otevřely všem dětem. Vypa-
dalo to podobně jako jakékoli jiné 1. září,
ale bylo to jiné. Přála bych vám vidět ty
rozzářené tváře všech dětí, nejen prv-
ňáčků, kteří šli do školy poprvé. Úsměvy
od ucha k uchu a všichni spokojení, že
jsou zase zpátky. 

Snad zůstanou dveře otevřené, uvidíme,
co přinesou další dny a měsíce. Už v tuto
chvíli se děti pohybují po chodbách v rou-
škách, dbá se na zvýšenou hygienu, vše se
neustále dezinfikuje. Snad to alespoň trochu
pomůže.  

A co je u nás nového? Jak už jsem psala,
přivítali jsme ve městě dvě třídy nových
dětí – prvňáčků. Všichni jim ze srdce pře-
jeme, aby se jim ve škole líbilo, měli rádi
své paní učitelky a našli si tu nové kama-
rády. Do budovy prvního stupně se opět
vrátily páté ročníky. 

Hned na začátku září šli už nynější dru-
háčci do knihovny. Měli zde nachystaný
program „Pasování na čtenáře“. Tento pro-
gram se normálně odehrává na konci
června, ale vzhledem k jarní situaci byl pře-
sunut. Děti paní knihovnici přečetly příběh.

A protože jsou všichni moc šikovní, dostali
za odměnu kartičku do knihovny a roční
vstupné zdarma. Tímto moc děkujeme za
intenzivní spolupráci městské knihovně,
speciálně pak paní H. Novákové. Do kni-
hovny se dostali také páťáci na besedu se
spisovatelkou Bárou Dočkalovou, která jim
představila svoji knihu „Tajemství obláz-
kové hory“, která měla nominaci v Magne-
sia – litera za knihu pro děti a mládež v roce
2019. Postupně se také rozbíhají kroužky.

Děti mohou využívat sportovní a anglický
kroužek, klub deskových her, hry na flétnu,
v družině také kroužek keramiky a pak vět-
šina učitelů nabízí vybraným dětem doučo-
vání z daných předmětů. 

V závěru mi dovolte poděkovat firmě
ALBI za dárky, které věnovala všem prv-
ňáčkům. Přeji vám krásný barevný říjen
a do dalšího školního roku nám všem
hlavně zdraví a trpělivost. 

Jana Stodůlková
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MŠ Větrník
Prázdniny, které pro někoho byly delší
než 2 měsíce, utekly jako voda a o svůj čas
se přihlásil nový školní rok 2020/2021. Ani
v naší školce tomu není jinak.

Do krásně nazdobených tříd, o které se
postaraly paní učitelky, nastoupily natěšené
nové i stávající děti, které již naši školku
navštěvovaly v loňském roce. Hned v září
jsme s předškolními dětmi začali jezdit na
plavecký kurz do Náchoda a v sobotu 5. 9.
2020 některé děti poprvé zarecitovaly a za-
zpívaly na vítání občánků. Všechny děti se
v září zúčastnily projektu s názvem "Ovoce,
zelenina", kde formou přednášky, ochutná-
váním či hrou poznávaly, jak důležité
v našem jídelníčku jsou vitamíny. Od října
se předškolní děti opět zapojily do již zná-

mého pohybového projektu "Děti na
startu". Od stejného měsíce je v nabídce pro
všechny děti naší školky pěvecký kroužek
Sboreček Větrníček a nově kroužek jógy.
Podzim klepe na vrátka a my si užíváme
kouzel a barev přírody. Zdobíme si třídy
podzimními motivy, pouštíme draky, vyrá-
bíme si skřítka Podzimáčka, sbíráme spa-
dané listí, kaštany a žaludy, které použijeme
nejen při hrách, ale i při zdobení dýní. Již
nyní se těšíme na letošní „dýňování", kde
společně s rodiči a dětmi budeme vydlabá-
vat a zdobit dýně, které nám následně roz-
svítí naši školku. Všem přejeme pevné
zdraví a krásný poklidný podzim s úsmě-
vem na tváři. 

Za kolektiv MŠ Lada Nývltová

Prvňáčci z Horňáku zahájili cestu kolem světa…
V úterý 1. září přivítala paní učitelka Dagmar Přibylová ve své
první třídě 21 prvňáčků – 10 kluků a 11holčiček. Jejich první
školní rok bude zaměřen na cestování. Společně se vydají na
cestu kolem světa za 365 dní. Budou s písmenky cestovat za zví-
řátky po celém světě. 

Ve vyzdobené třídě kromě paní učitelky děti provázely dvě lát-
kové postavičky Emilka a Emílek. Paní učitelka předala dětem žá-
kovskou knížku, která byla zároveň palubním lístkem na „let
balonem“. 

Když rodiče opustili na chvíli třídu, děti se zaposlouchaly do pří-
běhu z knihy O smutném tygrovi. Společně si poseděly a povídaly
kolem nové pozemní tabule.

Rodičům i dětem přejeme úspěšné zvládnutí školní cesty kolem
světa.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec

Měsíc říjen štětcem míchá svoje pestré barvičky
a my opět přinášíme zprávy z naší školičky!
Školní výlet v srpnu

Tvoříme novou tradici. Letos již potřetí Aeroklub Hronov - le-
tiště Velké Poříčí umožnil žákům páté třídy ze ZŠ Červený Koste-
lec, Lhota a jejich příbuzným exkurzi do hangárů a svezení na
navijáku.

24. 8. 2020 jsme si tak vynahradili školní výlet, který se nemohl
konat na konci školního roku 2019/20. Děkujeme letišti za krásný
zážitek. Velké poděkování patří především těm, kteří nám věnovali

svůj volný čas: pan Plecháč, Jakoubek, Škoda, Udatný, Štěpán, Je-
línek, Mertlík a paní Plecháčová.

Vendula Fraňková

Vítání mezi čtenáře
Pátek 11. 9. se stal důležitým dnem pro partu druháků. Paní kni-

hovnice je totiž na základě osvojené dovednosti přijaly mezi čte-
náře! Krásný program probíhal na nově vybudované zahradě za
knihovnou. Zbrusu nové průkazky lákají malé zvědavce k dalšímu
poznávání! Děkujeme paním knihovnicím za skvělou spolupráci
a těšíme se na další návštěvy!
Uč se venku, poznávej! Pak je tvému tělu hej!

Dny plné sluníčka přímo lákají k nevšedním objevům. A tak hurá
do lesa, k rybníku, do polí. „Přírodní učebny“ nabízejí učení pěkně
zblízka, na čerstvém vzduchu a s dostatkem pohybu. A že to malé
školáky baví, o tom nemusíte vůbec pochybovat!
Opakování, trénování, nové kroky vpřed

Od začátku září se pilně opakuje a docvičuje. S novou chutí a od-
hodláním se všichni vrhli do práce. Ti nejmenší poznávají školu
a první písmenka, ti starší docvičují a utvrzují to, co se nestihli naučit
doma, během zavřené školy. Třídy ožily dětmi a novým nadšením.
Tak jim držte palce, ať se mohou učit ve škole a spolu s kamarády.   

Jitka Česenková

ZŠ Lhota
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ŠKOLY

ZŠ a MŠ Olešnice
Jak to chodí ve vesnické jednotřídní školce? 
Září se nám přehouplo do dalšího měsíce. Naše nejstarší ka-
marády jsme vyprovodili do školy a místo nich jsme v naší
školce přivítali nové děti. 

Jsme tu všichni velcí kamarádi a parta, která táhne za jeden pro-
vaz. Předškolákům se stýská po nyní už prvňáčcích. Ale což, za
rok se potkáme ve stejné škole. Teď jsme ale my, ty nejstarší, a při-
pravujeme se na školu. Také musíme pomoci paní učitelce. Nové
děti jsou sice moc šikovné, ale nic tu neznají, vše je musíme naučit
a občas jim s něčím pomoci. Bereme je mezi sebe, hrajeme si
s nimi, jsou to naši noví kamarádi.

A jak to vidí nejmenší? Nějaká ta slzička nám také ukápla, vždyť
jsme poprvé bez rodičů, ale jsme stateční. Vše je pro nás nové a jiné.
Ale jsme neskutečně šikovní. "Paní učitelko, co nám to tu chystáte?"
"Já chci dělat to, co dělají moji starší kamarádi!" A tak se nám v naší
školce stává, že naši nejmenší si dle vzoru troufají na těžkou práci
předškoláků a v raném věku jsou velmi šikovní. A naši předškoláci

se díky nejmenším dětem stávají více ohleduplní, tolerantní a přá-
telštější.

Radka Laštovičková

Vážení spoluobčané,
dovolte nám reagovat na článek pana ře-
ditele ZUŠ z minulého čísla zpravodaje.

V první řadě chceme vyjádřit lítost nad
zbytečnou gradací celé situace. Celý pro-
blém se vždy dá vyřešit diplomaticky, s ma-
nagerskou grácií. Jsme přesvědčeni o tom,

že podobné spory se mají řešit na půdě
školy, případně radnice. Navíc i dle zásad
zpravodaje není vhodné do něho umísťovat
články, které mají pomlouvačný charakter.

Všichni, kdo dotyčnou veřejně známou
osobu popisovanou v článku znají, vědí, že
pro naše město udělala mnoho práce, a to

dobrovolně a nezištně. Je to skvělý a praco-
vitý člověk, který umí rozdávat radost a vždy
pomůže. Jsme rádi, že tu takového člověka
máme, vážíme si jí.

J. Šimková, J. Dvořáková, P. Drejslová,
J. Kubeček, E. Kubečková, B. Rejholdová,

M. Kuřátková, T. Šimek

SPŠ Otty Wichterleho

Základní umělecká škola 

I v této nelehké a nejisté době ovlivněné
pandemickou situací se Střední průmys-
lová škola Otty Wichterleho snaží co nej-
lépe fungovat, vyučovat, dávat žákům
i něco navíc a veřejnost průběžně infor-
movat o novinkách a životě školy. 

V říjnu bychom se měli více potkávat se
žáky 9. tříd na výstavách i rodičovských
schůzkách. Jak vše ale bude letos probíhat,
je v době psaní tohoto příspěvku ještě napro-
sto nepředvídatelné. Doporučujeme proto
všem, které aktuální život naší školy zajímá
či pokud vaše děti např. uvažují o budoucím
studiu na naší škole, sledovat webové
stránky školy (www.spsow.cz), facebook
(https://www.facebook.com/spsow.cz) či In-
stagram. Pro budoucí uchazeče o studium
rozjíždíme navíc nový komunikační kanál
v podobě facebookové skupiny.

FACEBOOKOVÁ SKUPINA PRO 
ZÁJEMCE O STUDIUM

Pro všechny, kteří přemýšlejí o studiu na
naší škole, je připraven nový způsob komu-
nikace a především prostředek k získávání
informací. Budoucí žáci, ale i jejich rodiče
mají možnost připojit se do naší facebookové
skupiny Zájemci o studium. Postupně vás
zde seznámíme s jednotlivými obory, mož-
nostmi, kde nás můžete potkat a získat
osobně informace, upozorníme vás na důle-
žité termíny např. talentových či přijímacích

zkoušek a mnoho dalšího. Pokud se chcete
přihlásit stačí, jednoduše přes adresu
bit.ly/SPSOWzajemci nebo načíst QR kód:

NÁVRHÁŘKY ODĚVŮ BĚHALY 
PRO DOBROU VĚC

Ve čtvrtek 10. září se žákyně prvního roč-
níku oboru Modelářství a návrhářství oděvů

zúčastnily charitativního běhu pro nadaci
Terezy Maxové TERIBEAR běh, který letos
probíhal tzv. online formou. To však nezna-
menalo, že by žákyně seděly ve škole u po-
čítače. Naopak. Jednalo se o orientační běh
spojený se seznamováním se s městem Čer-
vený Kostelec, a to formou plnění úkolů
a zjišťování informací. Svou účastí naše stu-
dentky přispěly 500 Kč na pomoc znevý-
hodněným dětem.

Markéta Machová, www.spsow.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

František Nedvěd a skupina Tie Break
Pátek 2. 10. 2020 – Divadlo J. K. Tyla 
od 19:00 hodin

Hudebník hrající převážně folk a country
hudbu. Společně s bratrem Janem Nedvědem
založili v roce 1972 trampskou skupinu To-
ronto, která se později přejmenovala na
Brontosaury. Po jejich rozpuštění odchází
František do Spirituál kvintetu. Později se
skupina Brontosauři opět dává dohromady

a vydává velmi úspěšné album Na kameni
kámen. Od roku 1997 působí František na
volné noze a pracuje na vlastních projektech.

Koncert je zařazen do hudebního před-
platného. Poslední volné vstupenky v před-
prodeji za 250 Kč v IC Červený Kostelec,
nebo online na www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je spo-
lečnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

Nejmenší z nás se mohou těšit na Pohádku z pařezové 
chaloupky Křemílka a Vochomůrky

Neděle 11. 10. 2020 - Divadlo J. K. Tyla
od 15:00 hodin

Městské kulturní středisko vás zve v ne-
děli 11.10. 2020 na Pohádku z pařezové
chaloupky Křemílka a Vochomůrky, kterou
přiveze Divadlo Scéna ze Zlína. 

Na pasece stála pařezová chaloupka. 
A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíč-

kové. Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše
tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. Radostně
spolu hospodaří. Společně prožívají spoustu

veselých příhod. A…slyšíte? Z chaloupky
se ozývá: „Vochomůrko, vstávej“. Veselá
pohádka plná hravosti, humoru a písniček.
Nepropásněte skotačení těchto dvou zná-
mých večerníčkových hrdinů.

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

Cavewoman aneb volné pokračování one man show Caveman
Čtvrtek 15. 10. 2020 od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla

Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se po-
dívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a se-
známit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě
Cavewoman. Pobaví vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské
vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která

se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou po-
hlaví. “Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným
pohledem na muže a ženy, snažící se žít vedle sebe na stejné pla-
netě. 

Vstupenky v ceně 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč jsou v prodeji v IC
Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Hudbu z říše snů přiveze kapela Tara Fuki
Sobota 17. 10. 2020 od 19:00 
Divadlo J. K. Tyla

Hudba z pavoučích vláken země snů tiše
rozplétá melancholický erós krajiny… v něm
odkrývá hlasy, které konejší… Od svého
vzniku slaví Tara Fuki koncertní úspěchy po
celé Evropě. Za svou hudbu obdržela oce-
nění české Akademie populární hudby v ka-
tegoriích Alternativní hudba-world music

a objev roku za rok 2001 a v kategorii World
music za rok 2007. V roce 2020 kapela
oslaví 20 let a připravuje novou desku, kte-
rou přiveze i do Červeného Kostelce. 

Koncert je zařazen do hudebního předplat-
ného. Poslední volné vstupenky v předprodeji
za 190 Kč v IC Č. Kostelec, nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem předplatného je
společnost LABÍK Průmyslové podlahy.

S úsměvem nepilota
Neděle 18. 10. 2020 – Divadlo J. K. Tyla
od 19:00 hodin

Kočovné divadlo Ad Hoc na červeno-
kostelecká prkna přiveze mnoha cenami
ověnčený, dumavě filosofický kompono-
vaný večer složený z vědeckých pojednání,
originálních písní, obskurní poezie a jiných
drobných poetických útvarů, hlásící se hrdě

k odkazu pánů Skoumala a Vodňanského. 
Inscenace je zařazena do divadelního

předplatného. Poslední volné vstupenky
v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk
Bejr Spedition s.r.o.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Klíště s Bolkem Polívkou a Milanem Lasicou
Čtvrtek 29. 10. 2020 – Divadlo J. K. Tyla
od 19:00 hodin

Dva staří přátelé se setkávají v divadel-
ním klubu. Dlouho se neviděli. Oba jsou
postarší, vypelichaní, bývalí kohouti. Jejich
setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo
nepříjemných vzpomínek, výčitek a řinčení
přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí

podzim života nebo jaro smrti…
Inscenace je zařazena do divadelního

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

Karel Kahovec a GEORGE & BEATOVENS
Sobota 31. 10. 2020 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Pěvecká hvězda 60. let pokračuje po smrti Petra Nováka se sku-
pinou George & Beatovens v koncertní činnosti. Právě kapela
v roce 2020 oslaví 55. výročí, kterou založil v roce 1965 Petr
Novák a mimo dvouleté působení u Flamenga zpíval s George &
Beatovens až do své předčasné smrti v roce 1997. Od té doby sku-
pina koncertuje s Karlem Kahovcem. V koncertním programu jsou
zařazeny písně Karla Kahovce ze 60. let, jako např. Paní v černém,
Poprava blond holky, Svou lásku jsem rozdal a také písně zařazené
jako vzpomínka na Petra Nováka, např. Povídej, Hvězdičko blýs-
kavá, Já budu chodit po špičkách apod.

Koncert je zařazen do hudebního předplatného. Poslední volné
vstupenky v předprodeji za 250 Kč v IC Červený Kostelec, nebo
online na www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK PRŮ-
MYSLOVÉ PODLAHY.

Mladoboleslavské divadlo přiveze perfektní 
inscenaci Teď mě zabij 
Pátek 6. 11. 2020 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového oka-
mžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se
totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je
ale nikdy neztratit naději. Příběh, kde stačí moc málo, aby to byl
příběh kohokoliv z nás.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v ceně 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Divadlo Drak přiveze neobyčejnou pohádku 
O zlaté rybce
Neděle 15. 11. 2020 - Divadlo J. K. Tyla od 15:00 hodin

Autorská inscenace na motivy klasického pohádkového příběhu
o rybce, která výměnou za svobodu dokáže plnit přání, a pošetilosti
těch, kteří nevědí, co by si tak ještě mohli přát. 

V horách vyvěrá ze země voda v tenkém pramínku. Cestou
z kopce dolů se slévá s dalšími pramínky a sílí ve stále mocnější
proud, až je z ní mohutná řeka. Ale ani ta se nezastaví a valí se stále
dál, až nakonec dospěje až do moře, které je tak obrovské, že jeho
konce nelze dohlédnout. Na to moře každý den časně z rána vy-
plouvá ve své bárce starý rybář a doufá v dobrý úlovek. Jenže moře
je nevyzpytatelné, v jednu chvíli se tváří přívětivě jako dobrý starý
známý, aby se vzápětí rozzuřilo a ztrestalo každého, kdo ho snad do-
posud nebral dostatečně vážně. Vždyť voda dokáže obdarovávat
i brát. A moře, to je hodně, hodně vody… Představení je zařazeno
do dětského divadelního předplatného. Předprodej vstupenek v ceně

80 Kč / 50 Kč v IC Č. Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Part-
nerem dětského divadelního předplatného je tiskárna Integraf.

Divadlo pod Palmovkou Praha přiveze inscenaci
Edith a Marlene
Sobota 21. 11. 2020 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Edith a Marlene je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith
Piaf a Marlene Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka, staví
do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu k životu na jedné straně
chladnou, ukázněnou profesionalitu Marlene Dietrich, na straně
druhé plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf. V hlavních rolích
Hana Seidlová, Renata Drössler, Ondřej Kavan a další.

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

Ondřej Havelka and his Melody Makers
Úterý 24. 11. 2020 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Dnes již legendární a velmi oblíbená kapela, která se zabývá au-
tentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného
swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý
repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra,
sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla
swingových big-bandů. Stylizace koncertního show sleduje ve všech
detailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy inter-
pretů a celkovou režií představení konče. Koncert je zařazen do hu-
debního předplatného. Poslední volné vstupenky v předprodeji za
250 Kč v IC Č. Kostelec, nebo online na www.mksck.cz. Partnerem
hudebního předplatného je společnost LABÍK průmyslové podlahy.

Připravujeme pro vás
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KALENDÁRIUM AKCÍ

MC Metuje

Kynologie Č. Kostelec

Spolek Doteky naděje

Tradiční olešenské posvícení
Fotbalové derby:
Neděle 11. 10. 2020 od 10 hodin (sraz hráčů 9:30) - "Fotbalové
posvícenské derby" na hřišti u sokolovny

Pondělí 12. 10. 2019 - "Tradiční posvícenské pondělí"
9 hodin sraz u školy v Olešnici
9 - 10 hodin průvod s hudbou do Červeného Kostelce
10 - 11 hodin mše sv. za živé i zesnulé osadníky Olešnice
11 - 12 hodin odchod s hudbou do sokolovny v Olešnici
od 12 hodin posvícenské odpoledne s muzikou

TJ sokol Olešnice

Kostelecký kros
Kostelecké tlapky zvou všechny pejskaře, ale i běžecké nad-

šence v neděli 25. října 2020 na hřiště na Bohdašíně, kde se za
podpory města Červený Kostelec pořádá první ročník canicrosso-
vých (běh se psem) a běžeckých závodů. Návštěvníci se mohou
těšit na odpoledne plné psů a skvělou závodní atmosféru. Na kaž-
dého závodníka čeká v cíli finišerská medaile. Máme otevřeny i ka-
tegorie pro děti. Start prvního závodníka je naplánován na 12:00.
Více informací naleznete na webu: www.kostelecketlapky.wz.cz

Závody psích spřežení
O víkendu 16.-18. 10.2020 se koná jubilejní 25. ročník Závodů

psích spřežení Brodský 2020, který pro milovníky tohoto krás-
ného sportu koná místní Muscher klub Metuje. Opět bude od pátku
do neděle k vidění spousta krásných psů a úžasných sportovních
výkonů při zdolávání pět a půlkilometrové závodní tratě. 

Pečená vepřová kolena
Pátek 2. 10. 2020 v 18.00 hod.

Posvícení na Bohdašíně
24. - 25. 10. 2020
V nabídce budou tradiční posvícenské pečené kachny.
Rezervace možná na tel. 605 180 876

Výstava fotografií
Fotoklub při MKS Červený Kostelec připravuje v pořadí již 7.
výroční výstavu fotografií členů fotoklubu.

Vernisáž – otevření výstavy, na kterou jste srdečně zváni, pro-
běhne v pátek 16. 10. 2020 v 17:00 hodin ve výstavní síni měst-
ského úřadu. Vystavené fotografie zde bude možné zhlédnout celý
týden od soboty 17. 10. do neděle 25. 10. 2020 v době od 10:00 do
12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Sněhurka a sedm trpaslíků - loutkové divadlo V. Marčíka 
3. 10. od 10.00 hod.
Krásná Sněhurka, princ i zlá královna. Malebná chaloupka se sedmi
trpaslíky a sedmi postýlkami. Spousta rytmických písniček a samo-
zřejmě šťastný konec. Překrásné představení, které jsme pro vaše děti
připravili v naší zahradě. Vstupné děti 80,-/ rodiče zdarma.
Nákup vstupenek a rezervace v zah. kavárně nebo na tel.: 491 520 334

Sport a moje dítě - přednáška A. Žďárský 
9. 10. od 19.00 hod.
Často řešené téma, které je tak specifické, jako jsou specifické naše
děti. Nad problematikou sportovní přípravy dětí a mládeže, zdra-
votními aspekty, předčasnou sportovní akcelerací či neúměrnou
motivací se zamyslíme a popovídáme s atletickým trenérem Ale-
šem Žďárským, který má za sebou čtvrt století profesionální tre-
nérské práce. Vstupné do kasičky Hospicu Anežky České.
Rezervace míst v zahradní kavárně nebo na tel.: 491 520 334

Dýňování - dětský workshop 
10. 10. od 10.00 do 16.00 hod.
V tradičním čase na tradičním místě. Pod vedením našich lektorek
vytvořte krásné dýňové dekorace na dílně v naší zahradě.  Dýně
budou k zakoupení u nás, stejně tak další potřeby pro výrobu. Nože
a další náčiní zapůjčíme zdarma.
Vstupné 50,- + nákup dýní a dekoračních potřeb
Rezervace míst v zahradní kavárně nebo na tel.: 491 520 334

Gerald Clark 
16. 10. od 19.00 hod.
Uznávaný kytarista, zpěvák a skladatel z Jihoafrické republiky.
Jeho hudba je uhrančivá směs blues, rocku ale i melodického fol-
krocku. Získal několik titulů a cen SAMA (South African Music
Awards) za nejlepší živé vystoupení a multižánrovou hudbu. U nás
v doprovodu Jakuba Hlobila – (sedmistrunná kytara) a Josefa Hlo-
bila - bicí. Vstupné 120,- Kč.
Rezervace vstupenek v zahradní kavárně nebo na tel.: 491 520 334

Večer s Václavem Hrabětem  
23. 10. od 18.30 hod.
Čtení o životě, písně a básně, které budou prezentovat členové ama-
térského sdružení Toulavé škorně. V čase neklidu příležitost pro
zastavení a zamyšlení nad slovy veršů a texty písní. Vstupné do
klobouku. Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel.: 491 520 334

Irena Budweiserová - koncert 
31. 10. od 19.00 hod.
Spirituál kvintet by nikdy nebyl tím, čím se stal, bez Ireny Bud-
weiserové. Fenomén, který na české hudební scéně zaznamenal ne-
skutečnou oblibu. Zpěvačku s nádherným hlasem na koncertu
v Trees doprovází vynikající kytarista a zpěvák Jakub Racek / dříve
Monogram, rakouský Nugget, Plavci /. Vstupné 150,- Kč.
Rezervace míst na tel.: 491 520 334

Restaurace na Bohdašíně

Zahradní kavárna Trees

Fotoklub Č. Kostelec

Bílá pastelka
Ve dnech 12. - 14. října 2020 proběhnou sbírkové dny 21. roč-

níku celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek je určen na
speciální služby pro nevidomé a slabozraké. V tyto dny je možné
v ulicích potkat dobrovolníky v bílých tričkách s logem sbírky a za-
pečetěnou kasičkou, prodávající symbol sbírky - bílou pastelku. Do
sbírky je možné přispět hotovostí či bezhotovostním převodem po-
mocí QR kódů umístěných na kasičkách. Za váš finanční příspěvek
předem moc děkujeme.Více informací na www.bilapastelka.cz.  

Pozvání do nevšední kavárny
Od středy 7. 10. do pátku 9. 10. a v neděli 11 . 10. 2020 se v Kni-
hovně B. Kafky otevřou dveře KAVÁRNY VE TMĚ.

Objednávky míst: Otto Volhejn: tel. 603 949 721 e-mail: volhei-
notto@seznam.cz
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Oblečte si papuče a zlepšete někomu 
poslední dny jeho života

Věděli jste, že jen navlečením papučí můžete někomu změnit
konec života? Ve středu 7. října proběhne tradiční Papučový den,
a pokud se připojíte, podpoříte mobilní hospicovou péči. K této
akci se připojí i Mobilní hospic Anežky České v Červeném Kos-
telci. Tento mobilní hospic již 10 let pomáhá nevyléčitelné nemoc-
ným lidem důstojně odejít ze života v jim důvěrně známém
domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších.

A jak se můžete zapojit? Je to velmi jednoduché. Až vyrazíte
tento den třeba do práce, za sportem nebo zábavou, vezměte si své
papuče s sebou. Řekněte o Papučovém dni svým kolegům, rodině,
přátelům a známým. Papuče si oblečte tam, kde právě jste, a sami
nebo společně s ostatními se vyfotografujte. Fantazii se v žádném

případě meze nekladou! Fotky pak sdílejte na Instagramu s hash-
tagem #papucovyden, přidejte se k facebookové události Papučový
den a sledujte, jak vyfocené papuče pomáhají měnit svět k lepšímu.
Fotky budou také zveřejněny na stránkách projektu www.papuco-
vyden.cz.  

Třeba právě ta vaše fotografie upozorní na to, že umírat doma
je možné a že takové služby v našem okolí existují.

Dasha Quartet
Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha vystoupí se svým

doprovodem v Divadle J. K. Tyla ve čtvrtek 19. 11. 2020 na slav-
nostním koncertu, který bude uspořádán k letošnímu významnému
výročí Hospice Anežky České a mobilního hospice Anežky České.

Oblastní charita Červený Kostelec 

KINO LUNÍK 3D

Kino Luník promítá!
Od vynucené přestávky uběhl nějaký čas a distributoři filmů
konečně vydávají premiérové filmy. 

Abychom mohli pružně reagovat na změny v premiérách, do-
časně jsme přistoupili k tomu, že program tvoříme pouze na 14 dnů
předem a je uveřejněn na plakátovacích plochách a na webu

www.kinolunik.cz. 
Toto opatření nám umožňuje rychle reagovat na změny od dis-

tributorů filmů a naservírovat vám tak aktuální filmové novinky. 
Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. 

Vaše Kino Luník

Marydance
Připravuji dopolední lekce pro MAMINKY S DĚTMI ve věku

0-4 roky. Pro více info se mi ozvěte. 
Taneční kroužek pro děti probíhá každé úterý v sokolovně

malý sál od 16.00 děti 6-9 let a od 17.00 děti do 14 let.
Každý pátek v tělocvičně Lhota od 15.00 děti do 14let a od

16.00 děti předškolni věk.
Pravidelné taneční lekce probíhají každou středu od 17.00 (Lhota)

a neděli od 16.45 (sokolovna). Tančíme venku na volejbal. hřišti a za
nepříznivého počasí v tělocvičně. Vhodné i pro začátečníky.

Taneční a cvičící víkend 23.-25. 10. 2020 ve SkimU Malá Úpa,
cena 3.290 Kč (v ceně ubytování, 8 hod. cvičení, plná penze, kos-
metika/masáž). Místa se plní! 

Více info: 775 936 222, marydance@email.cz, www.mary-
dance.cz, fcb: Marie Chaloupková

KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko
Zápis do kurzu společenského tance pro dospělé
(začátečníci, mírně pokročilí) 
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé začíná 4. října a za-
hrnuje celkem 7 nedělních večerních lekcí, které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně pokročilých. Kurz
pro začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz ab-
solvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný pro absol-
venty kurzů, kteří absolvovali kurz pro začátečníky vícekrát, nebo
kteří absolvovali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x. Kurz povedou
taneční mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz bude probíhat v so-
kolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí věnečkem, který se bude
konat 15. listopadu. Maximální počet párů ve skupině je omezen,
tak neváhejte a přijďte se přihlásit. Přihlásit se můžete v IC v Čer-
veném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz. Cena kurzovného:
1400 Kč/pár.

Kurz KALANETIKY
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže. Cvičit za-
čínáme 13. 10. od 19.00 v Grafoklubu. Kurz vede lektorka paní
Poznarová. Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč. Přihlásit se
můžete v IC v Č. Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz.

Kurz TAI-ČI
Základní i pokračovací kurz = smíšená skupina. Lektorem kurzu bude
Andrea Škvrnová - Aja. Lekce 1 x měsíčně, první neděle v měsíci, od
10:00 – 13:00 hod., při dostatečném počtu studentů i 3. neděli v mě-
síci. Celkem tedy 9 (až 18) seminářů po 3 hodinách. Zahajovací lekce
proběhne 4. října 2020 v 10:00 v Grafoklubu. Předpokládaná cena
celého kurzu při dostatečném počtu studentů: 3. 200,- Kč. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek je rozdělen do tří věkových skupin
a schází se každé úterý od 15:45 v Grafoklubu za kinem Luník. 
Cena na školní rok 2020 / 2021 je 900 Kč. Více informací o souboru
získáte u vedoucí paní Janušové na tel. 603 461 639.

Mažoretky MERIAN
Pro děti a slečny ve věku 4-15 let z Červeného Kostelce a okolí. Sku-
pinu mažoretek vede zkušená lektorka Mgr. Jana Morávková. Při-
hlášky a více informací na merian@centrum.cz, tel. 736 285 258.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí,
úroveň A1 - B2) Kurz probíhá od září do května 2021 od pondělí
do čtvrtka v kině Luník. Informace Pavel Fišer tel. 775 327 045.
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SPORT

Vážení přátelé volejbalu, oficiálně jsme odstartovali halové soutěže
dospělých i mládeže, kterých bude v této sezoně opravdu hodně.

Mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen
2. 10. 2020 od 18 hod. Červený Kostelec A – TJ Lokomotiva Plzeň
3. 10. 2020 od 9 hod. Červený Kostelec A – TJ Lokomotiva Plzeň
23. 10. 2020 od 18 hod. Červený Kostelec A – TJ Sokol Žižkov
24. 10. 2020 od 10 hod. Červený Kostelec A – TJ Sokol Žižkov

Krajský přebor 1. třídy žen (dvojzápas)
10. 10. 2020 od 10 a 13 hod. Červený Kostelec B – TJ Sokol Bílá
Třemešná
17. 10. 2020 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec B – TJ Sokol Staré
Město – Náchod 

Krajský přebor 1. třídy mužů (dvojzápas)
17. 10. 2020 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec A – VK Litomyšl
31. 10. 2020 od 10 a 13 hod. Červený Kostelec A – TJ Lanškroun

Krajský přebor juniorek (dvojzápas)
11. 10. 2020 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – Slavia Hradec
Králové B

Krajský přebor kadetek (turnaj)
3. 10. 2020 od 11 hod. 

Krajský přebor starších žáků (turnaj)
4. 10. 2020 od 9 hod. 

Krajský přebor starších žákyň (turnaj)
25. 10. 2020 od 9 hod. 

Ženy A („Kostelecké buchty“) premiérově nastoupily do
1. ligy žen. Děkujeme všem fanouškům, kteří přišli fandit na první
domácí zápasy, a věříme, že se budeme i nadále ve sportovní hale
potkávat. Holky si zaslouží tu nejlepší diváckou kulisu a my
chceme celé republice ukázat, že u nás se fandit zkrátka umí!

Muži A po roční odmlce vstoupí do KP 1. třídy Pardubického
kraje 17. října zápasem s Litomyšlí. Ženy B („Kostelecká juni-
orka“) si odbudou svoji letošní premiéru v KP 1. třídy o týden dříve
(10. října) zápasem s Bílou Třemešnou. Jedná se o domácí zápasy,
proto věříme, že přijdete naše hráče podpořit.

Nesmíme opomenout výborné výkony našich „šelmiček“ mlad-
ších žákyň. V 1. kole MČR (poprvé u nás v hale) obsadily skvělé
2. místo, čímž si zajistily účast ve finále MČR mladších žákyň
v Krnově. Tam změří síly s 24 nejlepšími týmy ČR!

Dodatečně děkujeme i za vzornou reprezentaci klubu našem
třem týmům v okresních přeborech (muži B, muži C a ženy C).

Pro bližší informace o všech zápasech, akcích, náborech atd.
nás sledujte na sociálních sítích (FB Volejbal Červený Kostelec,
instagram @kosteleckyvolejbal) a na webu www.volejblack.cz.

Orel po prvním kole sedmý
V nedohraném ročníku 2019/2020 Orel
Červený Kostelec obsadil po předčasném
ukončení soutěže nakonec 5. místo. 

Nový ročník broumovské AFL odstarto-
val 5. září a naši florbalisté ze čtyř zápasů
přivezli 6 bodů, což aktuálně stačí na 7.
místo.

Zápasy 1. kola AFL Broumov
SK Skalka- Orel ČK  5:2
Orel ČK - Legendy G.m.b.H.  8:1
Orel ČK - Kanárci  3:5
Savice - Orel ČK  2:6

Tabulka AFL Broumov po 1. kole
1. SK Skalka  12 b
2. No Limit  10 b
3. Nicht Team  10 b
- - -
7. Orel Červený Kostelec  6 b
- - -
16. FBC Nové Město nad Metují  0 b

Prázdninové závody
Poslední srpnový víkend proběhly závody
v Josefově a v Liberci.

V sobotu 29. 8. 2020 se konal v pevnost-
ním městě Josefov závod Gladiator race.

Trať byla dlouhá 7 km se 35 překážkami.
Závod byl hodně pestrý a zajímavý, protože
letos organizátoři hodně inovovali pře-
kážky. Samozřejmostí byly úseky, kde trať
vedla v podzemí a i v místech staré nemoc-
nice, kam se jen tak člověk nedostane.

Na trať se celkem postavilo na 700 závod-
níků. Já jsem nakonec získal ve své kategorii
3. místo a celkově jsem skončil na 23. místě.

V neděli ráno 30. 8. 2020 se v Liberci ve
Vesci běžel Spartan Race super. Trať byla

dlouhá 14 km se 30 překážkami. I tady se orga-
nizátoři překonali a inovovali mnoho překážek.

U tohoto závodu samozřejmě nemohlo
chybět povinné plavání, jež je vždy nedíl-
nou součástí tohoto závodu.

Celkově zde běželo 1214 závodníků
včetně české a slovenské elity a velkého
počtu zástupců z Polska a Maďarska.

Já jsem bohužel 2x chyboval, což mě
moc mrzelo, protože v cíli jsem zaostal osm
vteřin za bronzem. Pokud bych spadl pouze
jednou, stačilo by mi to na zlato. Takže jsem
nakonec získal bramborou pozici a celkově
jsem skončil na 45. místě.

Tohoto závodu se také zúčastnil další
„Kostelečák“ a můj sparing partner Láďa
Souček. Ten se ve své kategorii umístil na
6. místě a celkově na 114. pozici.

Odpoledne jsem byl rozhodnut vydat ze
sebe vše. Běžel jsem Spartan sprint, což
byla trať dlouhá 7 km s 20 překážkami.

Na trať se opět postavilo na 1243 závod-

níků s mnoho zahraničními účastníky.
Závod byl opravdu rychlý a navíc nám za-
čalo pršet, což komplikovalo zdolávání pře-
kážek. Ke konci závodu jsem  byl již dost
unavený, ale přesto jsem se snažil závod co
nejrychleji dokončit. 

Nakonec jsem skončil ve své kategorii
na 1. místě a celkově na 19. místě.

Děkuji za podporu městu Červený Kos-
telec, květince Diblíková a firmám Mastr,
Josi a Cestuj na kole.

Váš Jan Řezníček – Roy

Florbal

Volejbal Červený Kostelec

Adrenalinový závod
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NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna Stolín 84, 549 41 Červený Kostelec

NABÍZÍ: Kuchyňské linky, obývací stěny, koupelnové skříňky,
kancelářský nábytek a nábytek na zakázku.

Dále nový sektorový nábytek přímo od výrobce: ložnice, 
dětský pokoj, studentská stěna, knihovna, obývací pokoj. 

Otevírací doba: Po 9–15, út 9–12 a 13–17, st 9–15, 
čt 9–12 a 13–17, pá 9–12 a 13–15 hod.

Tel./fax: 491 465 153, www.nabytek-penta.cz

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

doprava stavebního materiálu. 
Kontejnery 3–15 m3. tel. 777 671 671

www.kontejnery-dudek.cz
Štěrky – písky – sutě – odpady

TAXI–KRIZ.CZ, 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

P+P PAVEL PLÍŠTIL: Výkup a prodej druhotných surovin
Papír, kovový šrot, barevné kovy, skartace dokumentů, 

počítačové desky, katalyzátory.
Otv. doba: po, st, pá 8 – 14.30, út, čt 8 – 16.30, so 8 – 12 hod.
ul. 17. listopadu, Č. K., tel. 491 462 543, www.plistilsberna.cz

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

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

Koupím staré a starožitné obrazy, lustry, hodiny, 
náramkové a kapesní hodinky, fotoaparáty, housle, pivní lahve,
auta na kabel, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,

bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství, OCENĚNÍ i ná-
vštěva je ZDARMA, platba hotově. Tel. 605 254 511 p. Hrne-

ček POZOR - Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

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

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

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

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

Revize elektro 
Revize elektroinstalací | Revize nářadí a spotřebičů

Posouzení stavu strojního zařízení | Technické konzultace
Nezávislý dozor | Tvorba dokumentace

Ladislav Tylš, tel. 604 605 200, e-mail: info@slyt.cz

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

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

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

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

Výuky hry na kytaru - mobil 736 419 240 

Sklenářství a rámování obrazů SEIDL, Větrník 393
provádí veškeré sklenářské práce.

Otevírací doba: PO – ST – PÁ 8.00-12.00 a 13.00-16.30 hod.
Tel. 602 289 605

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

Kosmetika, depilace, lash lifting a laminace obočí,
líčení, prodej kvalitní kosmetiky a dárkových poukazů.

TEPELNÁ ČERPADLA PZP HEATING a.s.
Největší český výrobce tepelných čerpadel 

s nadstandardní servisní podporou
Autorizovaná montážní firma v Červeném Kostelci

DEEP SEA, s. r. o. - Rostislav Rudolf
tel: 777 832 301, www.ds-topeni.cz

P R O N A J M E M E  část nebytových prostor 
v nemovitosti v Hronově, Havlíčkova 285
Nebytové prostory jsou ve II. N.P. po celkové 

rekonstrukci v roce 2016.
Jedná se o samostatné prostory o velikosti 807 m2
Prostory se skládají ze dvou dílen (212 a 307 m2)  

se spojovací chodbou, kanceláří, šatnami pro ženy a muže
včetně SZ, úklidové místnosti, jídelny a společných prostor.  

Nebytové prostory budou k dispozici od 1. 1. 2021.  
V případě zájmu o prostory i ve III. NP, kde jsou nebytové 

prostory o stejné velikosti s obdobným prostorovým 
uspořádáním, je možnost si do budoucna pronajmout buď dílnu
o 200 m2 nebo 300 m2, každá se samostatným zázemím včetně 

sociálního zařízení, případně i celé podlaží.              
Cena k jednání, více informací na tel. 737 261 680 - 81 /

Luboš Braha

Zámečnictví a kovovýroba
Výroba křídlových bran a branek, plotových dílců, zábradlí 

a jiných komponentů, vše na míru. 
Renovace bran a branek a jiné zámečnické práce.

Martin Muller, tel. 731 211 016

INZERCE V ČERVENOKOSTELECKÉM ZPRAVODAJI
Základní údaje: Inzerci ve zpravodaji nabízíme pouze 

řádkovou, na formát stránky zpravodaje A4 dělený 
na dva sloupce. 

Cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků včetně mezer) je 50 Kč.
Způsob platby za inzerci: Hotově na pokladně MěÚ (každý
měsíc zvlášť) nebo převodem z účtu. Lze vystavit fakturu.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 29. srpna odstartoval na Bohdašíně z hřiště u lesa pátý ročník cyklistického závodu horských kol „Lesák Cup“.

Jan Kutílek: Vízmburk                                                          Jan Berkovec: Balóny nad Kostelcem

Jan Brož: Mraky Libor Černohorský: Náměstí

Celkovým vítězem závodu se stali Michal Kaněra a Vendula Navrátilová. Letošního ročníku se zúčastnil také aktuální mistr České 
republiky v cyklokrosu Emil Hekele  Foto: J. Mach

Červený Kostelec 100× jinak
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