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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Obnovená tradice pořádání posvícení ve velkém se ve Lhotě vyvedla. Účastníci vyšli v hojném počtu z křižovatky u lípy ve Lhotě.

Po krátkých zastávkách průvod pokračoval do restaurace Na Maltě, kde byl připraven kulturní program. Foto: J. Mach a O. Nermuť

Druhý zářijový víkend se v kempu Brodský konal již 7. ročník srazu koloběžkářů. Foto: Jan Brož

V neděli 27. září se v areálu kempu Brodský konal již třetí ročník neoficiálních agility závodů Brodíkův speciál. Foto: J.an Brož
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí       9–11, 13–16 hod.
Úterý          zavřeno
Středa         9–11, 13–16 hod.
Čtvrtek        zavřeno
Pátek          zavřeno
Aktuální informace o úředních hodinách

sledujte na www.cervenykostelec.cz
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

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

Dotační program města pro rok 2021
Rada města Červený Kostelec na základě
usnesení zastupitelstva města ZM-
2020/5/31 ze dne 24. 09. 2020 vyhlašuje
v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů Dotační program na podporu ve-
řejně prospěšných aktivit, celoročních
činností a projektů – akcí v roce 2021.

V dotačním programu je připraveno pro
žadatele 3 350 000 Kč. Program je určen
pro fyzické a právnické osoby (jejichž
hlavní činností není podnikání), jako jsou
např. spolky, se sídlem nebo působností
v Červeném Kostelci.

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

středí, požární ochrany a sociální oblasti.
Termín odevzdání žádostí pro první

výzvu na celoroční činnost a projekty –
akce bude od 1. prosince 2020 do 15. ledna
2021. Žádosti a podmínky dotačního pro-
gramu jsou k dispozici na webových strán-
kách města mezi významnými dokumenty
https://www.cervenykostelec.cz/vyznamne-
dokumenty, nebo k vyzvednutí na pokladně
MěÚ (dveře č. 2).

Druhá výzva pro podání žádostí na pro-
jekty - akce bude od 3. května do 31. května
2021.

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

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

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák

Vážení občané našeho města,
dostává se vám do rukou listopadové vy-

dání našeho zpravodaje, ve kterém se do-
čtete aktuální informace o dění v našem
městě.

Nacházíme se v nelehké době. Onemoc-
nění COVID 19 významně ovlivnilo dění
i v Červeném Kostelci. Omezování provozu
úřadu a uzavírání některých příspěvkových
organizací zřizovaných městem, jako jsou
školy, MŠ Náchodská, zrušení a omezení
volnočasových aktivit v oblasti kultury
a sportu významně ovlivnilo a omezilo naše
životy. 

I na radnici máme za sebou poměrně slo-
žité a napjaté období, mimořádná jednání
rady a zastupitelstva, přijímání mimořád-
ných opatření a nelehká rozhodnutí. 

Po všech těchto mimořádných úkolech
se opět vracíme k přípravě rozpočtu města
pro příští rok. Všichni víme, že ekono-
mická situace je rozkolísaná, přesto věřím,
že se nám podaří připravit rozpočet tak,
abychom mohli realizovat připravené in-
vestice a opravy. Vám, kteří jste vyplnili
dotazník pro tvorbu strategického plánu
města, velice děkuji a jsem rád, že jste se
svým názorem spolupodíleli na dalším
směřování našeho města.

Každý z nás toto složité období prožívá
se svými starostmi. Na jaře při první vlně
jsme byli mnohem více opatrní a zodpo-
vědní ke svému okolí. Na podzim se šíření
tohoto onemocnění dotklo každého z nás. 

Většina z nás se s tímto onemocněním
potkala buď osobně, ve své rodině, nebo
v okruhu známých. Opět na vás všechny
apeluji, abyste dodržovali nařízení a opa-
tření proti šíření tohoto onemocnění a tím
ochránili tu nejrizikovější skupinu našich
rodičů a prarodičů. Je potřeba k vzniklé si-
tuaci přistupovat s plným respektem, poko-
rou, odpovědností, vůlí k plnění svých
běžných povinností a vírou v dobré se zved-
nutou hlavou.

Pokud potřebujete v této situaci pomoci,
nebo naopak nabízíte svou pomoc jako dob-
rovolník například pro zařizování nákupů
pro seniory, nemocné, nebo spoluobčany
v karanténě, obraťte se prosím na vedou-
cího sociálního odboru Ing. Michala Tošov-
ského, který tuto pomoc koordinuje. 

Tel. 734 851 960, 
email: tosovsky@mestock.cz
Dále vám i já doporučuji častější telefo-

nický kontakt se svými blízkými, se kterými
nesdílíte společnou domácnost, tento soci-
ální kontakt je velice důležitý, a proto na něj
nezapomínejme. 

Také vám doporučuji procházky v naší
krásné přírodě a právě přirovnání, že občas
něco musíme rozchodit, je v této situaci
možná ten správný recept pro lepší náladu.

Přeji vám všem klidný listopadový čas,
hodně slunce a pevné zdraví.

S úctou
Rostislav Petrák, starosta města

Chráním sebe, chráním tebe!
S aplikací eRouška pomůžete zastavit ší-
ření COVID-19. Umožňuje včas a ano-
nymně upozornit uživatele na rizikové
setkání s nakaženým.
Aplikace maximálně chrání vaše soukromí,
nezná vaše osobní údaje ani polohu.

Stahujte na: https://erouska.cz/
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Mobilní rozhlas už rok přináší aktuální informace z města
V září loňského roku byl uveden do provozu „Mobilní rozhlas“.
Občanům města dodává do e-mailové schránky či do mobilní
aplikace aktuální informace z dění ve městě. 

Mobilní rozhlas funguje ale obousměrně a občané tak tuto
funkci využívají k nahlášení nepořádku, černých skládek či poško-
zeného majetku ve městě.

V současné době je do systému zaregistrováno 761 občanů
města. V průběhu roku jim bylo zasláno přes pět tisíc pozvánek
a aktuálních informací.

Výzva pro zaregistrované občany. Pokud chcete využívat službu
naplno, prosíme o doplnění vašich údajů. 176 zaregistrovaných nemá
vyplněnu e-mailovou adresu a 322 si ještě nenainstalovalo do mo-
bilního telefonu aplikaci Zlepšeme Česko (Android, iOS).

Do mobilního rozhlasu se je možné registrovat stále, a to zcela
zdarma přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko, přes webovou
stránku www.cervenykostelec.mobilnirozhlas.cz, nebo vyplněním
registračního letáku (k dispozici na podatelně MěÚ) a předání na
MěÚ Červený Kostelec.

Domov s pečovatelskou službou má novou fasádu
Na základě dlouhodobého plánu oprav přistoupilo v tomto roce
město Červený Kostelec k rekonstrukci stavebně dožilé fasády
domu č.p. 356 v ul. Nerudova, který slouží jako domov s pečo-
vatelskou službou. 

Na základě doporučení městského architekta Ing. Lukáše Ehla
získal objekt fasádu v jemných barevných odstínech. Dům se tak
citlivě začlenil do původní městské zástavby. Za vysoutěženou
cenu 2.522 tis. byly provedeny chemické hydroizolace, zateplení
štítů a zadního traktu budovy, opravena poškozená uliční část
domu, balkonu, kompletní revitalizace střechy včetně klempířských
prvků, nátěr podhledů, oprava pískovcového soklu a oprava kana-
lizace. Budova nyní bude obyvatelům poskytovat větší tepelný
komfort a investice se projeví i v úspoře energie. 

Opravy fasád budov v majetku města Červený Kostelec budou
pokračovat i v příštím roce.

Majetkový odbor

Na rekonstrukci silnice Jiráskova – Horní Kostelec panuje čilý
stavební ruch. I když v poslední době brzdí stavební práce deš-
tivé počasí, tak se s vypětím sil daří dodržovat stanovený har-
monogram prací.

Během října dokončil zhotovitel osazení obrubníků a dvojlinky
ze žulových kostek. Zhotoveny byly trasy pro sdělovací vedení op-
tického kabelu a veřejného osvětlení. Provedena byla sanace pod-
loží a položeny konstrukční vrstvy komunikace ze štěrkodrti.
Následovalo položení podkladní zpevňovací vrstvy. V další fázi
přijde na řadu pokládka podkladní a na závěr finální živičné vrstvy. 

Průběžně také pokračuje pokládka chodníků z betonové zám-
kové dlažby.   

Motoristům, ale i místním obyvatelům svítá naděje, že se nej-

později do konce listopadu projedou po nové silnici. Jak uvedl stav-
byvedoucí Ing.Ondřej Koza, vše ale záleží na počasí, které může
finální práce pozdržet.

Informace ze stavby ulice Jiráskova - Horní Kostelec
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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 listopad 2020

Po    8–12 hod., 13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 
Od začátku listopadu do konce

března platí zimní kratší pro-
vozní doba sběrného dvora 

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

Stomatologická služba

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

7. 11. a 8. 11. MDDr. Lubomír Šeda, Komenského 72, Nové Město
nad Metují, 491 472 946
14. 11. a 15. 11. MUDr. Jiří Sedláček, Kostelecká 1204, Náchod
491 426 926
17. 11. MUDr. Eliška Pištorová, Komenského 72, Nové Město nad
Metují, 491 472 923
21. 11. a 22. 11. MUDr. Jan Šnajdr, Náchodská 548, Velké Poříčí,
491 482 850
28. 11. a 29. 11. MUDr. Jana Šnajdrová, Náchodská 548, Velké Po-
říčí, 777 905 047

Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2020:
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 pracovníka na obsluhu ponožkových pletacích stro-
jů, nástup možný ihned. 
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

Rozpis služeb

Notářka

JOYSON safety system Rtyně v Podkrkonoší
Hledáme nové kolegy a kolegyně i na brigádní výpomoc na pozici
OPERÁTOR/OPERÁTORKA VÝROBY

Požadujeme: manuální zručnost, pracovitost, zodpovědnost,
schopnost pracovat ve třísměnném provozu.
Nabízíme: pestrou, fyzicky nenáročnou práci v čistém prostředí,
přátelské prostředí a vstřícný přístup při zaučování, zázemí menší
firmy, firemní benefity.
V případě zájmu kontaktujte personální oddělení paní Veroniku
Ptáčkovou. Tel. 499 739 984, mobil: 722 902 680

FIRMY

Saar Gummi má nové zakázky i projekty pro další roky 
Začátkem září představila ŠKODA
AUTO nový elektrický model ENYAQ
a těsnění na tento vůz patří k letošním
novým zakázkám Saar Gummi Czech.
Červenokostelecký výrobce těsnění pro
automobilové karosérie bude vyrábět
i těsnění pro ENYAQ Coupé, které má
být v prodeji v roce 2021. Také další no-
vinka cílí k výrobci v Česku, je to těsnění
kapoty a pátých dveří pro nový model
HYUNDAI Tucson.

Na vůz OPEL Astra vyrábí Saar Gummi
těsnění již po několik jeho generací. Tradice
pokračuje a pro následníka současného mo-
delu bude firma vyrábět společně se Saar-
Gummi Iberica kompletní balík dynamic-
kých těsnění. V říjnu odcházely z Červe-
ného Kostelce první prototypové díly.

I v zakázkách pro následující roky je
Saar Gummi úspěšná. Pro Audi vyhrála
projekty na modely eQ5/eQ6 a Audi E6.
Pro novou řadu BMW 5, jejíž sériová vý-

roba startuje v roce 2023, získala zakázku
na vnitřní těsnění dveří a těsnění prahu.

Další velmi významný úspěch je za-
kázka od PSA na vozy z jedné společné
platformy Peugeot 3008 a 5008, Opel
Grandland a Citroen C5 Aircross. Kromě
toho se Saar Gummi podařilo vyhrát i ně-
kolik dalších drobnějších projektů, jeden
z nich je pro Rolls-Royce.

Petr Liška
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Příroda čaruje

Při rešerši historických údajů o výskytu
ptačích druhů zařazených do druhého
dílu knihy Ptáci Náchodska se mně nepo-
dařilo najít spolehlivý doklad o hnízdění
dudka chocholatého na území dnešního
okresu Náchod.

Několik zmínek o jeho výskytu v hnízdní
době nebylo doloženo nálezem hnízda,
a tak je dudek v knize klasifikován jako
protahující druh s převahou pozorování při
jarním průtahu, hlavně v dubnu.

K mému velkému překvapení a radosti
došlo hned v roce 2020 ke změně postavení
dudka na území našeho okresu na druh
hnízdící. A stalo se tak dokonce v naší Oleš-
nici a jen několik desítek metrů od našeho
domu. Okolnosti hnízdění byly navíc nato-
lik příznivé, že bylo možné téměř bez ja-
kýchkoliv úprav hnízdění sledovat a doku-
mentovat, aniž by ptáci byli rušeni. Od
konce května do začátku července tak byla
získána řada cenných poznatků o biologii,
potravě a chování dudčí rodiny, která ráno
2. července vyvedla z hnízda v dutině staré
jabloně jedno mládě.

Překvapivé hnízdění dudka v naší obci je
pravděpodobně součástí jakési populační
vlny z pravidelných hnízdišť v teplejších
částech České republiky, hlavně na jižní
Moravě. Další dvě hnízda byla totiž letos na-

lezena v nedaleké části okresu Trutnov a po-
zorování nasvědčující hnízdění bylo zís-
káno i na Broumovsku. Stane-li se dudek tr-
valou součástí avifauny Náchodska, se však
ukáže až v letech následujících.

Text a foto Tomáš Diviš

HISTORIE

Motto: Najdi si práci, která tě baví, a ne-
musíš celý život pracovat.

I tento příspěvek obsahuje vzpomínku na
Boženu Němcovou. V tomto případě na její
sestru Marii Němcovou. 

Ta byla o 10 let mladší. Narodila se 8. 8.
1830 v Ratibořicích jako osmé dítko manželů
Panklových. Když jako patnáctiletá navštívila
v roce 1845 v Praze svou starší vdanou sestru
Boženu Němcovou, přitahovala pozornost tím,
že se nápadně podobala začínající spisovatelce.
Mladinká Marie Němcová okouzlila mladého
Josefa Václava Friče, později známého revolu-
cionáře a básníka. Ten za ní začal jezdit i do
Zaháně, kam se rodina Panklova přestěhovala
v roce 1846. První okouzlení ale brzy vy-
prchalo. Marie byla Boženě podobná jen ze-
vnějškem. Jinak byla, podle pozdější kores-
pondence, spíše opakem. Jako šestnáctiletá se
provdala za francouzského komorníka hra-
běnky Talleyrandové. Více se dozvíte v článku
Jaroslavy Janáčkové ve sborníku Rodným kra-
jem v č. 22 z roku 2001.

Sezonu v Domku Boženy Němcové hodno-
tíme pozitivně. Pozor, sezona zkrácená o kvě-
ten. Výraznou měrou se o toto hodnocení
zasloužily i dvě souběžně konané výstavy. V 1.
poschodí výstava o Josefu Němcovi a také
knížka a výstavka panelů Chudí lidé. Velké po-
děkování všem tvůrcům, zejména pak Ríšovi
Švandovi. Dobře odvedená práce. Do Domku

BN se přišlo podívat na 1.000 návštěvníků. Ro-
diny i jednotlivci. Autobusový zájezd byl jen
jeden - z Boskovic. Žádná školní třída. Odkud
bylo návštěvníků nejvíce? Asi Ostrava, Morava
a Praha.

Zajímavé návštěvy: Například bývalý za-
městnanec restaurace „U Fleků". Potvrdil, že
dříve byla klientela převážně německá. Schá-
zeli se zde Němci z východu a ze západu. Ale
jít k Flekům je to prý stejné, jako jít na pro-
hlídku hradu. Osm historických sálů, vlastní
muzeum, minipivovar, sezení venku. Ulice
v okolí se jmenují podle jmen starých stárků,
třeba po panu sládkovi Křemencovi. Ulice Kře-
mencova, to je adresa restaurace „U Fleků ",
ale je to  i adresa Českého svazu včelařů.

Další zajímavá návštěva - paní Mgr. Mar-
kéta Palowská, etnografka ostravského muzea.
Velká obdivovatelka Boženy Němcové. Spolu-

pracuje s Muzeem BN v České Skalici a také
s Národním muzeem v Praze. Zapojila se i jako
autorka a amatérská herečka, vytvořila literárně
dramatické pásmo s hudbou s názvem „Nejen
o Josefovi a Boženě" . S tímto pořadem, který
také režíruje, vystupují v Ostravě i v Praze.

Také návštěva pana Hasana Zahiroviče byla
obohacující. Pan Hasan je literární historik, ob-
divovatel Karla a Josefa Čapka. Čapkovský ba-
datel. Ano, jemu se podařilo svým neúnavným
přesvědčováním změnit názor v Hronově na bu-
dovu mlýna na křižovatce u řeky Metuje. Tuto
budovu, bývalou papírnu z roku 1821, koupil
v r. 1890 mlynář Karel Novotný. Děda souro-
zenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových.
Stručně řečeno, budova je poslední památka na
Čapky v Hronově. Město chtělo budovu prodat.

Jubileum: Narozeniny oslaví 5. 11. pan
Josef Pinkava. Ročník 1927.  Fotograf, grafik,
úspěšný technický pracovník v polygrafickén
průmyslu. A také člen vlastivědného spolku.
A malíř, koníček, který si teď užívá. Pepíku,
hodně zdraví a hodně sil.

Vzpomínka: Na Josefa Štěpaře, textiláka,
regionálního historika. 1924 - 2011. Zemřel
před 9 lety. Založil muzejní depozitář při vlas-
tivědném spolku. Vzpomínáte? V suterénu
zdravotního střediska. A také psal. Např. Čer-
venokostelecko, Dějiny chrámu apod. Čest
jeho památce.

Přátelé, bavte se historií. A hodně zdraví.
Z Domku B. Němcové Otto Hepnar

Muzejní depozitář

Josef Štěpař
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HISTORIE

Letec Jaroslav Mach

Před 84 lety se dne 9. 4. 1933 na Bohda-
šíně u Červeného Kostelce narodil bu-
doucí pilot našeho letectva kapitán
Jaroslav Mach. 

Všeobecné vzdělání: šest obecných, tři
ročníky bývalé měšťanské školy, 3 ZOŠ. 

Vojenské vzdělání: Škola důstojnického
dorostu Český Těšín 1950-51, Letecké uči-
liště Prostějov 1951-53. Přeškolovací kurs
na letoun MiG-15 Přerov 1953. K letec-
kému útvaru přišel 6. 10. 1960. Celkem
létal na letounech S-199, C-2, C-106, C-11.
Šlo o vrtulové letouny a proudové MiG-15,
MiG-15UTI, MiG-17PF. Jaroslav Mach
měl na letounech Mig-15 bohaté zkuše-
nosti. Než přišel k útvaru, byl příslušníkem
přepadové letky. O přemístění žádal ze
zdravotních důvodů (trpěl chronickou
rýmou). Na svěřené úkoly se vždy připra-
voval svědomitě. Jeho zálibou byla tech-
nika a častokrát si pro ostatní potřebu
vylepšoval některá zařízení na autě apod.
Jako pilot plnil úkoly dobře. Všechny úkoly
OBP-osnovy bojové přípravy zvládl bez
obtíží. V průzkumu dosahoval velmi dob-

rých výsledků.
Dne 15. 3. 1969 došlo u 30 stíhacího

bombardovacího pluku, 34 stíhací bombar-
dovací divize ke katastrofě, kdy se letoun
MiG-15UTI trupového čísla 2613, vyroben
17. 9. 1954 s osádkou-instruktor kapitán Ol-
dřich Sedláček *23. 3. 1930 pilot 2. třídy
a kapitán Jaroslav Mach *9. 4. 1933, starší
pilot 1. letky, pilot 1.třídy srazil s letounem
MiG-15SB trupového čísla 5235 vyroben
10. 12. 1952 pilotovaný nadporučíkem
Jiřím Čermákem *10. 4. 1935, pilotem 2.
třídy, který letěl ve čtyřčlenném roji jako
číslo 4 v sestavě stupňovitě vpravo. Sku-
tečné povětrnostní podmínky byly v době
srážky 6/8 5000 m a dohlednost byla 30-50
km. Ke srážce došlo ve výšce 1 500 m
v okolí obce České Meziříčí. Oba letouny
na sebe narazily ve vstřícných kurzech pra-
vými křídly. Při srážce došlo k výbuchu ve
vzduchu. Všichni tři piloti byli usmrceni.
Dopadem letounu MiG-15SB na zem těsně
u domku číslo popisné 321 v obci České
Meziříčí přišla o život občanka Žofie
Breschlová 74 let. Bezprostřední příčina

spočívala v nedůsledném řízení létání, ne-
přesné a nejednoznačné velení letounů ve
vzduchu, kdy řídící létání neměl neustálý
přehled o letounu MiG-15UTI, zvláště
v jeho výšce, spokojil se s hlášením osádky
tohoto letounu o průletu vzdálené přívodné
radiostanice bez udání výšky a neučinil
opatření k zabránění srážce  s rojem letounů
MiG-15, který v kritické době plnil úkol ve
východní zóně letištního prostoru. Osádka
letounu MiG-15UTI nedodržela výšku
2 000 m pro let podle přistávacího systému
OSP-systém pro přistání bez vidu z ruštiny
(obespečenije slepoj posadki) stanovenou
na předletové přípravě. Nedodržení výšky
letu jí umožnilo nepřesné velení řídícího lé-
tání. Velitel roje Čeněk Prockert i jeho číslo
nadporučík Jiří Čermák neplnili ustanovení
svých povinností o ostražitosti ve vzduchu.

Čest jejich památce
Milan Sivanič, 

Svaz letců ČR Hradec Králové
Zdroj: VUA Praha, foto pilotů poskytl

kolega pan Jiří Veselý.

Jaroslav Mach Jiří Čermák Oldřich Sedláček

Ještě k oslavám konce 2. světové války
Často jsem slýchal názor, k čemu je
vlastně ten dějepis na školách dobrý. Proč
se raději žáci neučí něco užitečnějšího, co
jim do života přinese praktické doved-
nosti? Jak jsme ale mohli na stránkách
Červenokosteleckého zpravodaje pozoro-
vat, i události staré 75 let jsou schopny vy-
volat emočně velmi vypjatou polemiku.

Proto je důležité, aby se všichni již v do-
bě svého školního vzdělávání učili nakládat
s historickými fakty pokud možno bez ne-
patřičných emocí a zavádějících interpre-
tací. Nemohu a nechci zde ani v nejmenším
suplovat práci učitelů, jen si dovolím k in-
formacím, které tu v předešlých vydáních
zpravodaje zazněly, pár poznámek. 

Tvrzení, že SSSR podepsal smlouvu

s Německem až poté, co tak učinily všechny
ostatní státy, je obvyklou obhajobou sovětské
spolupráce s Hitlerem, nicméně se nezakládá
na pravdě. Sověti čile spolupracovali s Ně-
meckem od smlouvy z Rapalla v roce 1922
a umožňovali německým ozbrojeným silám
obcházet versailleskou smlouvu. Po nástupu
Hitlera byla tato spolupráce přerušena, ale
nikoliv z vůle Stalina, nýbrž německého
vůdce. Stalinův důvěrník Kandelaki se na-
opak snažil o znovunavázání vztahů, a když
se mu to nepovedlo, nechal jej Stalin zastře-
lit. Je pravda, že ve třicátých letech uzavíraly
i jiné státy s Německem pakty o neútočení,
ale o žádném není známo, že by obsahoval
tajný dodatek o parcelaci sousedních států.
Sověti na základě paktu Ribbentrop-Molotov

obsadili v letech 1939-1940 východní Pol-
sko, pobaltské státy i část Rumunska, vedli
válku s Finskem, deportovali statisíce lidí,
povraždili polské důstojníky a ve spolupráci
s SS decimovali polský odboj.

Cílem Stalina bylo zabezpečit svůj režim
a rozšířit vliv SSSR. Kalkuloval s válkou
mezi Západem a Hitlerem, ale nehodlal se
do ní zapojovat, dokud se soupeři vzájemně
nevyčerpají. Proto také během roku 1938
utvrzoval československého prezidenta Be-
neše v jeho odporu proti požadavkům Hit-
lera, když se však Beneš dotazoval, jak
SSSR ve prospěch Československa vojen-
sky zakročí (oba státy neměly společnou
hranici) a zda tak učiní i tehdy, když od-
mítne pomoc Francie, odpovědí mu bylo
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jen významné mlčení (celou situaci popsal
ve své skvělé knize Československo mezi
Stalinem a Hitlerem Igor Lukeš). Když pro-
tihitlerovská koalice přestala vyhovovat
jeho zájmům, dohodl se na spojenectví
s Hitlerem (viz zmíněný pakt Ribbentrop-
Molotov). Po společné likvidaci Polska
uzavřelo Německo a SSSR 28. září 1939
smlouvu o přátelství. SSSR dodával nacis-
tům ropu a další komodity nutné pro vedení
války, a to až do 21. června 1941, kdy Hitler
zahájil útok proti dosavadnímu spojenci.
Ještě celý následující půlrok jela německá
vozidla na sovětskou ropu. Názor, že Stalin
rozpoutal válku, je pochopitelně přehnaný.
Velmi ale její rozpoutání Hitlerovi ulehčil.

SSSR se zcela po právu považoval za ví-
těze 2. světové války, ovšem s rolí osvobodi-
tele je to složitější. V naší zemi byli sovětští
vojáci zcela upřímně vítáni jako osvobodi-

telé, ovšem se zcela odlišnými pocity sovět-
ská vojska vnímala polská veřejnost a s op-
rávněnými obavami je očekávali v Litvě,
Lotyšsku a Estonsku, kde měli v živé paměti
popravy, deportace a násilnou kolektivizaci
první okupace v letech 1940-1941.

Pan Kürthy má samozřejmě pravdu, že
existuje nepoměr mezi padlými sovětskými
a americkými vojáky při osvobozování Če-
skoslovenska, byť u sovětských vojáků po-
užil nejvyšší uváděný odhad (oficiálně se
uvádí necelých 140 000 úmrtí včetně sebe-
vražd, poprav apod.), kdežto u Američanů
zapomněl na více než 200 padlých letců.
Velký rozdíl je dán především tím, že Sověti
bojovali na území Československa několik
měsíců, kdežto Američané pouze několik
týdnů (a navíc byli nuceni se zastavit na do-
hodnuté demarkační čáře, přestože byli
ochotni postupovat dále do centra Čech).

Avšak na sovětské ztráty měl vliv i způsob
vedení boje a naprostá neúcta sovětských ve-
litelů k životům svých podřízených. Vždyť
ještě 9 let po válce maršál Žukov nechal při
vojenském cvičení odpálit atomovou bombu
a pak na zamořené území nahnal tisíce vo-
jáků, jen aby zjistil, zda budou schopni v ta-
kových podmínkách plnit bojové úkoly.
K vojákům, kteří přišli o život během osvo-
bození Československa, je nutné připočítat
také 33 000 padlých Rumunů, desítky Po-
láků a dalších národností. Všechny tyto zma-
řené životy si zaslouží naši úctu a nelze je
zlehčovat licitacemi o to, zda jich bylo příliš
málo nebo pod vlajkou jakého státu bojovali.
Jinou věcí je samozřejmě fakt, že oběti na so-
větské straně byly později zneužity v propa-
gandistickém a mocenském boji při roz-
šiřování sovětského vlivu.

Jan Kafka

HISTORIE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování
Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, kytičku a dárek

k mým 92. narozeninám, zároveň děkuji paní Udatné za milou náv-
štěvu. Při této příležitosti děkuji též městu Červený Kostelec za dlou-
hodobou spolupráci a podporu, kterou mně zajišťovali po celou dobu
mé tvůrčí činnosti.

Anna Rusová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání, květiny a dárek k mým 80.
narozeninám a paní Haně Řezníčkové Kukulové za milou návštěvu.

Hilda Kubová

Děkujeme všem přátelům, známým a členům rybářského spolku za
projevy soustrasti, květinové dary a za účast na posledním rozloučení
s naším tatínkem, manželem Stanislavem Hájkem. Děkujeme rovněž
Pichově pohřební službě za důstojný průběh rozloučení.

Zarmoucená rodina

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec, paní Cejnarové a paní Di-
višové za milou návštěvu a blahopřání k mým 80. narozeninám. 

Václav Hepnar, Olešnice

Upřímně děkujeme paní Michaele Cinkové za čerstvé květiny, které
nám každý týden rozdává, díky kterým naše domovy rozkvetou a roz-
září. Vážíme si toho.                                                                                                   

Vděční obyvatelé pečovatelského domu U Jakuba v Č. Kostelci  

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a panu Laštovičkovi za blahopřání
k mým 96. narozeninám.

Marie Záveská

Děkujeme všem lékařům , sestřičkám, pečovatelkám a pečovatelům
Hospice Anežky České v Červeném Kostelci za jejich obětavou péči,
s jakou se starali do poslední chvíle o naši maminku Ludmilu Marti-
novou. Také chceme poděkovat všem, kteří se přišli s maminkou roz-
loučit, za projevy soustrasti a květinové dary. Děkujeme panu faráři
M. Brhelovi, hudebnímu triu a Pichově pohřební službě za důstojný
průběh pohřbu.

Rodina Jiráskova a Martinova

Chtěla bych poděkovat Městské policii Červený Kostelec, a to
p. Suchánkovi a p. Boháčkovi za pomoc při záchraně mého manžela.

Děkuji Šinkorová

Děkujeme touto cestou všem velice obětavým dobrovolníkům, kteří
upekli spoustu dobrot, či uklidili a vyzdobili kapličku apod., dále pak
ochotným lhoteckým hasičům, kteří tuto akci s chutí podpořili. Nemalý
dík patří muzikantům, p. farářovi, varhaníkovi a některým členům
osadního výboru a městu Č. Kostelec (i panu starostovi) za velice zda-
řilé lhotecké posvícení, které zúročilo slunečné teplé počasí. Jsme rádi,
že jsme mohli prožít posvícení, jaké kdysi slavily naše babičky či pra-
babičky. Velká účast potvrdila, že lidé mají o tradice zájem a chtějí se
setkávat a popovídat si se svými sousedy, přesně jako dříve. Věříme,
že příště se najde ještě více odvážných krojovaných posvícenských
nadšenců, aby průvod byl ještě delší. Děkujeme i "sladké Hanušce" za
její odvahu, štěstíčka a chutné láčené okurky a vedoucí restaurace Na
Maltě za pěkný kulturní program a panu Richardu Švandovi za nahléd-
nutí do historie Lhoty. Těšíme se na další ročník.

Děkují obyvatelé Lhoty

Občanské sdružení ROMA děkuje městu Červený Kostelec za fi-
nanční podporu na fotbalový turnaj a dětský den, který se konal 25. 7.
2020. Dále děkujeme p. Regnerovi z papírnictví Ivín a p. Juránkovi za
sponzorské dary.

Marie Čisárová
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OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
Vážení spoluobčané, vzhledem k uzávěrce vašeho zpravodaje
již v polovině října vám píšeme tyto řádky právě v tomto ob-
dobí. Doufáme, že přes dynamický vývoj epidemiologické situ-
ace budou v době, kdy si je budete číst, ještě stále platné. 

Objednávání na testy COVID-19
Objednání na test je nově možné prostřednictvím elektronického

formuláře, který naleznete na webových stránkách nemocnice. Tes-
tovací kapacitu průběžně navyšujeme, cílem je, aby naše laboratoř
zvládla 1000 vyšetření za den. Prosíme, abyste dodržovali rezer-
vované časy odběru. V opačném případě může docházet k doprav-
ním komplikacím v blízkosti nemocnice a zbytečnému čekání vás,
kteří na test přijíždíte. Děkujeme velmi za pochopení. 

Obracíme se nejen na zdravotníky v regionu
Operativně vyčleňujeme lůžka pro pacienty s COVID-19 (Ná-

chod, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř). Personál i prostory uvol-
ňujeme sdružováním lůžkových fondů (urologie + chirurgie,
ortopedie + rehabilitace + ORL). Připravujeme se na nadcházející
týdny, kdy nám již mohou chybět zdravotníci, neboť ani jim se
nemoc nevyhýbá. Obracíme se na vás, kteří byste byli ochotni
pomoci našim zdravotníkům se zvládáním této epidemie. Ne-
musíte být právě zdravotník, abyste nám dokázali účinně pomoci.
Vytváříme seznam ochotných lidí zapojit se v případě, že by to ne-
mocnice potřebovala. Máme dostatek ochranných pomůcek se zá-
sobou na několik měsíců. Vaše síly bychom využili s ohledem na
vaše zkušenosti a vzdělání. Obracíme se také na vaše zaměstnava-

tele, aby vám umožnili flexibilně čerpat dovolenou, náhradní nebo
neplacené volno. Vaše práce pro nemocnici by byla samozřejmě
honorována dle nastavených mzdových pravidel.

V případě ochoty pomoci v Náchodě a Jaroměři kontaktujte:
Bc. Eva Jará, tel +420 728 215 931, 
jara.eva@nemocnicenachod.cz.                                    

V případě ochoty pomoci v Rychnově nad Kněžnou kontak-
tujte: Mgr. Renatu Boukalovou, tel. +420 720 958 579,
boukalova.renata@nemocnicerk.cz.

Děkujeme za podporu
V uplynulých týdnech se opět zvedla vlna solidarity mezi oby-

vateli regionu: dobrovolné švadlenky šijí látkové roušky, od vyhlá-
šení výzvy jsme od vás obdrželi již tisíce látkových roušek pro naše
dětské i dospělé pacienty. Rozjela se také akce „Pečeme na to“, kdy
Bartoňka Náchod a školící středisko Náchod oslovily rodiče a je-
jich děti v našem regionu, aby podpořili naše zdravotníky dobro-
tami. Ti napekli slané i sladké koláče, které velmi ocenili
zdravotníci z covidových oddělení. Posíláte milé vzkazy a děti ma-
lují obrázky. Pokud byste chtěli zdravotníkům něco přinést,
kontaktujte, prosíme předem náš sekretariát (491 601 640 nebo
491 601 642).

Za veškerou podporu vám upřímně děkujeme!
Vaši zdravotníci

www.nemocnicenachod.cz
https://www.facebook.com/oblastni.nemocnice.nachod/

Nová ambulance pro léčbu bolesti v náchodské nemocnici
Od 4. září je každý pátek mezi 8. a 14. ho-
dinou v náchodské nemocnici otevřena
nová ambulance pro léčbu bolesti. Slouží
pacientům s chronickou bolestí, kterou není
možné zvládnout v ordinacích praktických
nebo odborných lékařů. Léčba je zde po-
skytována formou kombinovaných léčeb-
ných metod a individuálního přístupu.

Otevření ambulance pro léčbu bolesti je
nadějí pro pacienty s chronickými bolestmi,

např. zad či kloubními, revmatickými, po-
sttraumatickými či pooperačními nebo ná-
dorovými bolestmi. Lidé dlouhodobě trpící
těmito obtížemi dosud navštěvovali ordi-
nace našich specializovaných lékařů, které
pro ně nejsou vhodné vzhledem k vysoké
vytíženosti těchto lékařů kvůli péči o paci-
enty s akutními problémy. 

„Chronická bolest trvající nad šest mě-
síců už nemusí být příznakem či signálem

zdravotního problému, jako je tomu u krát-
kodobých bolestí, velkou roli zde hraje na-
příklad psychika. Proto je potřeba věnovat
se každému pacientovi individuálně, důle-
žitá je multioborová spolupráce,“ říká lé-
kařka nové ambulance MUDr. Markéta
Hanzlová, která obdobnou ordinaci již ně-
kolik let provozovala v Červeném Kostelci.
Objednat se je možné na telefonním čísle
607 028 500.  

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Požehnaný křížek
V pátek 25. září 2020 po 16. hodině po-
žehnal administrátor římskokatolické
farnosti v Červeném Kostelci P. Miloslav
Brhel nově postavený křížek na našem
pozemku v Olešnici.

Obřadu se dále zúčastnil místostarosta
města pan Regner, předseda osadního vý-
boru v Olešnici pan Háze a občanky Oleš-
nice paní Cejnarová, paní Házová a paní
Kubinová. Obřad a malé pohoštění přítom-
ných se nesly ve velmi příjemné a přátelské
atmosféře, které vytrvalý déšť nezabránil
ani ji nepokazil. Všem zúčastněným, ale ze-
jména panu Mgr. Brhelovi, upřímně děku-
jeme a ceníme si, že je vytrvalá nepřízeň
počasí neodradila.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Při pohybu krajinou našeho regionu za

prací, za zálibami a ve chvílích volna na pě-
ších túrách se rádi v úctě a obdivu zastavu-
jeme u drobných sakrálních památek, jako
jsou kapličky, křížové cesty, boží muka a
křížky, které spoludotvářejí historii české
krajiny a krajinu zdobí. Jsou nejen dokla-
dem zbožnosti našich předků, ale i jejich ře-
meslné zručnosti a citu pro krajinu. 

Na okraji pole u obce Vlčkovice v Pod-
krkonoší před lety objevený v hlíně a listí
zapadlý povalený pískovcový pomníček
jsem si vzpomněl, když jsem na internetu
našel nabídku poškozeného železného kříže
s Kristem. S manželkou jsme se dohodli, že

z těchto torz postavíme křížek na našem po-
zemku. Z kamenného odpadu ze hřbitova
na Broumovsku jsme získali pískovcový
podstavec k pomníčku a krásnou opravu že-
lezného kříže s Kristem nám dal náš syn
Michal jako vánoční dar. Po drobných opra-
vách pomníčku a podstavce byl křížek na
přelomu jara a léta letošního roku postaven
a jeho okolí upraveno.

Křížek stojí na pozemku u č. 52 v Oleš-
nici při staré polní cestě lemované břízami
a hrušní. Přístup k němu je od místní komu-
nikace po zahradě a kdokoliv jej i bez svo-
lení může navštívit.

Text a foto Jana a Tomáš Divišovi

Dechová hudba z Horního Kostelce v roce 1934

Červený Kostelec patří mezi významná kulturní města v Čes-
ké republice.

Hudba, zpěv, tanec a další odvětví kultury již od nepaměti vý-
znamně ovlivňovaly a ovlivňují život občanů Červeného Kostelce
a širokého okolí. Již před, v průběhu i po II. světové válce velmi
úspěšně vystupovala dechová tělesa; Městská dechová hudba, lhotská

i hornokostelecká.  Tuto tradici i v dnešní době rozvíjí Městský de-
chový orchestr Červený Kostelec. Je to o to cennější, neboť jsou v re-
publice prosazována hudební tělesa různých žánrů a stylů, kterým
někteří starší občané nerozumí. Cenné je, že naše česká dechovka ne-
zahyne a že se k ní hlásí i mladí lidé, kteří našli v dechovce zalíbení.

Luboš Míl

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase mohli být spolu. Je
smutné, že se opět potýkáme s covidem-
19. Navíc se vzhledem k podzimnímu sy-
chravému počasí nedá využívat prostředí
knihovní Zahrady příběhů. 

Ale několik příjemných programů zde
proběhlo a my vás o nich budeme rádi in-

formovat. Pokud jde o další programy
v multifunkčním centru, zatím si vzhledem
k situaci netroufáme něco plánovat. Dobrou
zprávou je, že až se zde budeme moci sejít,
bude už lépe větratelné, protože byla odstra-
něna závada, která bránila v plném využití
kapacity vzduchotechniky. Smutná zpráva
je, že došlo k uzavření knihovny a občané
nemohou nyní využít našich služeb. Vě-

říme, že se epidemiologická situace zlepší
a knihovny budou brzy zase v provozu. Sa-
mozřejmě za přísných hygienických podmí-
nek – nošení roušky, dezinfekce rukou
a rozestupy mezi čtenáři a důsledným do-
držováním pravidel, a to samozřejmě i ze
strany knihovnic. Jarní uzavření knihoven
bylo velmi nepříjemné, ale venku svítilo
sluníčko, lidé mohli jít na zahrádku a do
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lesa, ale co jim může pomoci teď, kdy je
venku ošklivo a brzy se stmívá. 

Všichni víme, že mnoha z nich pomůže
četba, protože kniha byla vždy tím, co potě-
šilo a povzbudilo, ukázalo cestu i pobavilo. 

Mimochodem – spolu s řečí a písmem jde
o největší vynálezy v dějinách lidí.  Bez nich
by se toho moc nepovedlo.

Vzhledem k epidemiologické situaci,
která nastala, se na listopad neodvažuji plá-
novat vzdělávací a kulturní akce, na které
jste byli v tomto období zvyklí. Prostě to
nejde a je nám to moc líto. Ale nedá se nic
dělat, ponecháváme zatím obě níže uvedené
výstavy, které je možno zhlédnout i v sou-
časné situaci bez porušení pravidel shro-
mažďování.  

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

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. Vstup
je individuálně v provozních hodinách od-
dělení pro dospělé čtenáře. 

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
Boženy Němcové (4. 2. 1820 – 21. 1.
1862). Malá výstavka připomíná mnohá vy-
dání Babičky a ukazuje snažení badatelů,
v jejichž hledáčku je osoba paní spisova-
telky. Odkazuje k letošnímu zimnímu vý-
ročí, kdy se Božena Němcová objevovala
hojně v rozličných celostátních médiích.
Představuje 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
Němcové se současnou českou poezií. Vý-
stavku doplňují výtvarné práce dětí z vý-
tvarného oboru červenokostelecké ZUŠ.

Místo pozvání na kulturní programy
jsem požádala kolegyně z oddělení pro mlá-
dež, aby shrnuly činnost svého oddělení
v závěru letošního léta, kdy využily jak kni-
hovní zahrady, tak návštěvu ve zdejší škole
ve snaze pomoci najít dětem cestu ke knize.
Navštívily takto i mateřskou školku. A pro-
tože by náš příspěvek do zpravodaje byl pří-
liš dlouhý, knihy vám po otevření nabíd-

neme přímo v knihovně, máme jich připra-
veno mnoho a věřím, že si vyberete.

Činnost oddělení pro děti a mládež v září
a říjnu 2020

V září a v říjnu se v součinnosti s koste-
leckými školami podařilo realizovat množ-
ství programů pro děti školou povinné.
V zahradě příběhů proběhl několikrát po
sobě Knihovníček – klub pro maminky
a nejmenší děti. A podařila se i jedna vý-
jezdní akce, a sice setkání s dětmi přímo
v MŠ Červená Hora.

Už 10. a 11. září jsme oficiálně přivítaly
všechny kostelecké druháčky mezi čtenáře.
V rámci programu, který probíhal jak
v interiéru, tak i v exteriéru knihovny, jsme
vyslechly, jak děti umí číst, a na základě
této „zkoušky“ jsme jim stejně jako každý
rok věnovaly průkazky do knihovny. V tuto
chvíli mají tedy možnost všichni chodit celý
školní rok do knihovny zdarma a půjčovat
si knížky potřebné k rozečtení se.

V pondělí 12. září navštívila naši kni-
hovnu paní Bára Dočkalová s workshopem
pro páťáky ke knize Tajemství Oblázkové
hory (nominace na Magnesii literu v roce
2019). Od půlky září jsme se pak již pohy-
bovaly hlavně v exteriéru našeho města. Pro
páté ročníky byla připravená procházka po
stopách Boženy Němcové. Text z povídky
Chudí lidé nás zavedl do prostoru kolem
kostela sv. Jakuba, do Domku B. Němcové
i do jeho zahrady, k hrobu Viktorky a ná-
sledně před bránu současného hřbitova.
Překvapením bylo setkání s „živou Bože-
nou“ v její světničce. Páťáky jsme chtěly
motivovat k zamyšlení se nad vztahem k je-
jich městu i nad odkazy k minulosti. Moc
děkujeme za vstřícnou spolupráci měst-
skému kulturnímu středisku.

Zastoupení měla červenokostelecká kni-
hovna i na vzdělávací Konferenci MAP
MAPu, která se konala 24. září v Ratiboři-
cích. V odpoledním bloku jsme odborné ve-

řejnosti představovaly naši dlouhodobou
úzkou spolupráci s kosteleckými  školami.

Velkou radost nám udělal pan vypravěč
Martin Hak, kterého jsme mohly zpro-
středkovat kosteleckým třeťákům přímo ve
škole, a sice 1. října. Jeho vypravěčské
umění zaujalo jak děti, jak jejich pedagogy.
Budeme moc rády, když se s ním opětovně
setkáme, třeba v prostředí Zahrady příběhů,
které k tomu přímo vybízí.

Ještě před uzavřením škol (8. a 9. října) se
nám podařilo realizovat tři programy na míru
šité kosteleckým čtvrťákům. Jednalo se o se-
známení se s komiksovou tvorbou. Knihov-
nice zavítaly přímo do jednotlivých tříd
s batohem knížek na dané téma a dvouhodi-
novým programem, který děti s radostí při-
jaly.

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky
„Ve společném duševním dědictví lidstva

nachází své pravzory morálky, vědeckého či
náboženského a světového názoru každý
člověk. Pak se podle toho, jaká je jeho dis-
pozice a vztah ke vzdělání, vyvíjí buďto pu-
dově (smyslově – nízký stupeň lidských
možností), nebo rozumově (s nadějí na do-
konalý a plný duchovní život). Největší síla
je v tom, že člověk dokáže vidět do své duše.
Tímto fenoménem se vyznačují i některé
dálnovýchodní systémy.“

Kultura rozumu a vůle str. 188                                                       

Z Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec vás zdraví Marcela Fraňková 

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY
BŘETISLAVA KAFKY: (po otevření)

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
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SPOLKY A ORGANIZACE

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 aktu-
ální situace. 

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, mail: info@knihovnack.cz   

Až to epidemiologická situace dovolí,
tak se na vás budeme opět těšit. 

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Máme plánovanou další be-
sedu...

Na měsíc listopad (konkrétně čtvrtek 19.
11. 2020) pro vás máme připravenou be-
sedu o červenokosteleckém významném
malíři Gustavu Vackovi, který pocházel
z rodiny, která měla velkou prestiž a která
byla spřízněna i s mnoha dalšími význam-
nými rody. 

Nicméně vzhledem k řadě opatření sou-
visejících s pandemií covid-19 přesně ne-
víme, v jakém rozsahu a zda vůbec bude
možné uvedenou besedu realizovat. Při or-
ganizaci každé naší akce je pro nás důležitá
vaše osobní bezpečnost, a tak budou pro re-
alizaci akce rozhodující konkrétní pod-
mínky v danou chvíli. Proto prosím sledujte
informace na našem webu - je totiž možné,
že uvedenou akci budeme nuceni přesouvat
na jiný termín, případně hledat jinou formu
realizace akce.

Připravujeme výstavu historic-
kých fotografií

Jak jsme již avizovali v minulém zpravo-
daji, připravujeme i výstavu historických fo-
tografií Kostelce. 

Nicméně i tady je situace obdobná jako
v případě plánované besedy. Původně jsme
měli výstavu připravenou se zahájením 2. 11.
2020 do výstavní síně v budově bývalé spo-
řitelny na náměstí T. G. M. v Červeném Kos-
telci. V rámci této plánované výstavy se
chceme zaměřit na nejrůznější významné
okamžiky města a přiblížit vám tyto histo-
rické okamžiky a místa na starých fotogra-
fiích a zasadit vám je do kontextu koste-
leckých lokalit. 

Ale opět je nám jasné, že termín výstavy
bude muset být změněn, ale zároveň nyní
nemůžeme přesně určit nový termín (tento
článek píšeme v době uzávěrky zpravodaje,
což je v polovině října). Proto prosím pří-

padně sledujte náš web a výlepové plochy
v rámci města, kde budeme informovat
o aktuálních akcích našeho spolku.

Náš dotaz na vás: pokud máte doma za-
jímavé historické fotografie a nevíte co
s nimi, neváhejte a nabídněte nám je do mu-
zejního depozitáře. Stačí je přinést do infor-
mačního centra v Červeném Kostelci.
Zkusíme je prozkoumat a případně je po-
užijeme na některou z našich připravova-
ných akcí.

Kde nás najdete...
Informace o všech našich aktivitách na-

leznete na webových stránkách na adrese:
www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz, případně i na našem facebooku.

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

předseda spolku

GUSTAV VACEK - známý i neznámý
Beseda se koná 19. 11. 2020 (čtvrtek) v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici
v Červeném Kostelci, multifunkční cen-
trum (podkroví s výtahem), od 17:00 hod.

Akademický malíř Gustav Vacek, nej-
lepší portrétista své doby, rodák z Červe-
ného Kostelce, by v roce 2021 oslavil 200.
výročí svého narození. O jeho životě a díle
bylo dosud napsáno jen velmi málo. Z to-
hoto důvodu jsme se rozhodli věnovat tuto
besedu jeho osobě a tvorbě

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

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

CÍRKVE

Plánované akce na listopad
Aktuální informace o chodu farnosti, o čase, kdy je kostel ote-
vřen pro osobní ztišení a dalších případných změnách spoje-
ných s vládními opatřeními naleznete na stránkách farnosti
www.farnostck.cz.

Na těchto stránkách je možné sledovat online bohoslužby z kos-
tela sv. Jakuba v Červ. Kostelci v pravidelných časech. Zádveří kos-
tela je otevřeno každý den od 8:00 do 17:30 hod.

Dušičkový týden
Neděle 1. 11. – mše sv. v 7:00 a v 9:00 ve farním kostele; v 11:00

mše sv. na Boušíně, poté žehnání hrobů; v 15:00 ve hřbitovní kapli
vzpomínka na zemřelé, především na ty, kteří tohoto roku zemřeli,
poté bude požehnání hrobů. 

Pondělí 2. 11. – mše sv. v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00 ve
farním kostele

Neděle 22. 11. – od 10:00 do 18:00 otevřen farní kostel, v této
době je možné přijít, ztišit se, pomodlit…, v 18:00 pak bude spo-
lečné zakončení.

Neděle 29. 11. – žehnání adventních věnců při mších sv. v 7:00
a v 9:00 ve farním kostele a v 11:00 na Boušíně.

Bohoslužby pro děti s rytmickým doprovodem – opět každý
čtvrtek od 16:30 hod.

Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte – každou
první neděli v měsíci na konci všech mší svatých (v 7:00 a v 9:00
ve farním kostele a v 11:00 na Boušíně) se uděluje požehnání ma-
minkám, které očekávají narození dítěte.

P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti
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Klub turistů Červený Kostelec
Před 53 lety 24. září 1967 se slavnostně otevřela nová rozhledna
na vrchu Žaltman. Léta plynula, stromy v okolí rostly, až milou
rozhlednu přerostly a rozhledna, ze které není výhled, přestává
být rozhlednou. Nastoupilo však velké úsílí mnoha lidí, hlavně
pak vedení Malých Svatoňovic a začaly se shánět penízky na
rozhlednu novou.

Dobrý úmysl byl tentokrát korunován úspěchem. Ve čtvrtek 24.
září přesně na den po 53 letech byla slavnostně otevřena na Žalt-
manu rozhledna nová. Samozřejmě, že Klub turistů Červený Kos-
telec nemohl na slavnostním otevření nové rozhledny, na jejíž
výstavbu také finančně přispěl, chybět. Mezi prvními jsme vystou-
pali na vrchol rozhledny, který už žádné stromy nezastíní a byli
jsme odměněni překrásnými výhledy do všech světových stran.
Všem výlet na Žaltman vřele doporučujeme.

Rádi bychom se také podělili o krásné zážitky z výletu, který
jsme uskutečnili 8. října. Byla to cesta za krkonošskými vodopády,
o kterých mnoho lidí ani neví, že existují. Výchozí bod byl v Horní
Malé Úpě U dolu, odkud jsme vyšli k čtyřmetrovému Sovímu vo-
dopádu na Sovím potoku. Pokračovali jsme dál k Dobytčímu po-

toku, na kterém nás uchvátil jeden z nejkrásnějších krkonošských
vodopádů. Voda padá z osmi metrů a vytváří dojem jemného závoje
– Závojový vodopád. Po další chvilce chůze jsme došli k třístup-
ňovému osm a půlmetru vysokému Doubravovu vodopádu – nád-
herná podívaná. Pak následovala cesta na Šímovy chalupy, mezi
kterými jsme prošli do Lvího dolu a vycházku jsme ukončili na
Spáleném Mlýně.

Necelý týden po návratu z Krkonoš došlo v rámci protikorona-
virových opatření k situaci, že jsme byli nuceni na nezbytně nutnou
dobu všechny své akce zrušit. V současné době doufáme, že naše
nucená nečinnost nebude dlouho trvat. Turistický národ však hned
tak něco nezdolá. Nemůžeme se sice setkávat, ale nebudeme kvůli
tomu smutnit. Můžeme si přece s úsměvem vzpomínat na fotoga-
lerii na naše krásné akce a všichni se již teď těšíme na ještě hezčí
vycházky a výlety, které na nás čekají. Nezapomeňte navštívit na
internetu naše stránky a fotogalerii www.klubturistu.cervenokos-
telecko.cz

Otto Ressl

První měsíce uplynuly jako voda a je tu
listopad. V krásných nově zrekonstru-
ovaných prostorách jsme už přivítali

první klienty. Na začátku se obyvatelé
denního stacionáře seznamovali s cho-
dem tohoto zařízení a harmonogramem
na každý den.

S klienty jsme procvičovali paměť, pro-
tahovali tělo. Poseděli jsme při kávě a spo-
lečně se seznamovali. Často chodíme na
procházky a dokonce jsme vyrazili i s naším
novým vozem na malý výlet k rybníku
Špinka. 

Pro další dny připravujeme velmi pestrý
program, který obsahuje nejen cvičení pa-
měti, postřehu a jemné motoriky, ale také
pečení, muzikohrátky, a pokud nám to ná-
sledující situace a počasí dovolí, máme
v plánu další výlety a besedy.

V současné době máme ještě volná
místa, pokud jste odkázáni na pomoc dru-
hých a požadujete kvalitní péči, neváhejte
nás kontaktovat.  Denní stacionář v Červe-
ném Kostelci vám nabízí pomocnou ruku.
Telefon k nám je 491 610 393; 730 546 183
nebo 734 319 790

Za kolektiv DS Červený Kostelec
Richard Bergmann, vedoucí DS

Oblastní charita Červený Kostelec Včelaři
Listopad - v úle už vyběhly poslední za-
kládané včely a tím je vlastně ukončen
rozmnožovací cyklus roztočů varroa. 

Ti se budou v následujícím bezplodovém
období vyskytovat pouze na včelách. Proto
přichází nejdůležitější léčba - fumigace.
Známe 3 termíny léčení Varidolem a je
třeba bezchybně i provézt léčbu. Teplota
musí být nad 10° C.

P O Z V Á N K A na vzdělávací besedu
v listopadu. BOHUŽEL se nesejdeme - ru-
šíme plánovanou besedu v neděli 1. 11.
2020 a také výplatu dotace v neděli 22. 11.
2020. Dotace se bude vyplácet, při změně
technických podmínek, v únoru 2021.

Na besedě se sejdeme v neděli 6. 12.
2020 - na Mikuláše - od 9.00 hod. v restau-
raci Divadlo.

Přátelé, hodně zdraví. Za výbor včelařů
Otto Hepnar
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Sdružení pro Vízmburk, z.s.

Manové Přemysla Otakara
Nadešel čas, kdy si připomínáme své blízké, zesnulé. Ale nejen
je. SHŠ - Manové Přemysla Otakara má za své i ty, kteří již
žádné blízké nemají. 

A právě proto v dubnu tohoto roku zrekonstruovali hrob padlých
vojáků z války roku 1866. Sami by to však nedokázali! Jejích velké
poděkování patří především správci místního hřbitova, panu Lukáši
Šimkovi, uměleckému kováři, Dušanu Faltovi a konečně i městu
Červený Kostelec, které celý projekt zafinancovalo. Díky těmto
zmíněným, mohou, Manové přistoupit ke každoročnímu dušičko-
vému kladení věnců, opět důstojně a s úctou.

Robert Bohuš

Znovuzrození hradu Vízmburku
Zřícenina hradu Vízmburku o sobě dává v poslední době vědět
dosti často. Je skloňována v denním tisku, rozhlase i televizi.
Od března probíhá na Vízmburku nejrozsáhlejší investice v dě-
jinách obce Havlovice. Sdružení pro Vízmburk získalo dotaci
na stabilizaci zdiva a na nové zastřešení. 

Pracovníci firmy Green For You během celého roku opravovali
plášť obvodové hradby. Propadlé sklepy bylo nutno vyčistit, vyvézt
velké množství suti a nově vyzdít propadlé stropní klenby. Dále
zedníci opravovali propadlé zdivo za černou kuchyní. Na obvodové
hradbě a uvnitř místností bylo nutné vyzdít a vybetonovat cca 35
patek pro budoucí kovové sloupy zastřešení. Kovové konstrukce
zhotovuje firma Tesarem ze Vsetína a tesařské práce realizuje Rest
TU. Je to mimořádně složité dílo, které vzhledem k objemu prací
v krátkém časovém horizontu nemá v okolí obdoby. Jedná se o vel-
ké množství ruční práce. Celá rekonstrukce bude dokončena do
konce letošního roku. 

Součástí česko-polského projektu „Po stopách společné středo-
věké historie“ je vybudování naučné stezky z Vízmburku do pol-
ského města Zabkowice Slaskie přes 19 hradů po obou stranách
státní hranice. Během zimy budeme připravovat historické expo-
zice, které budou na jaře umístěny do opravených prostor hradu.
Velkým lákadlem pro turisty bude zpřístupnění zavalených a pro-
padlých sklepů a vyhlídka na věži ve výšce cca 5 metrů. Návštěvník
se bude moci podívat z ptačí perspektivy na nádvoří, do věže a zá-
roveň na celé předhradí. Novinkou bude prezentace zdobených ar-
chitektonických prvků a replik archeologických nálezů. Část

expozice bude věnována archeologickému výzkumu, který vedl
PhDr. Antonín Hejna CSc. v letech 1972 – 1985. A právě tomuto
muži chceme věnovat vzpomínku a slavnostně mu odhalit pamětní
desku na Vízmburku u příležitosti 100. výročí od narození dne 21.
listopadu od 14 hodin. Zároveň se bude konat Den otevřených
dveří. Stavba bude z velké části dokončena. 

Dobrovolné vstupné bude věnováno na veřejnou sbírku, kde
nám do kýženého půl milionu chybí jen 21 tisíc Kč. Přispět nám
můžete na  transparentní účet 2301218790 / 2010. Bližší informace
najdete na www.vizmburk.cz

Mgr. Jaroslav Balcar

LHOTECKÉ POSVÍCENÍ 2020
Po třinácti letech, kdy se lhotecké posvícení slavilo v prostoru
u kaple sv. Josefa dělníka, se členové osadního výboru Lhota
nabídli s pomocí na rozšíření této hezké tradice. 

Za pomoci mnoha lhoteckých dobrovolníků, lhoteckých hasičů,

zajištění zázemí v restauraci Na Maltě a za finanční podpory města
Červený Kostelec se dne 20. 9. 2020 uskutečnilo posvícení se
všemi jeho náležitostmi. Částečně krojovaný průvod v čele s his-
torickým hasičským vozem Mercedes a za zvuku dechovky došel
ke lhotecké kapli. Po mši proběhlo na lhotecké návsi občerstvení
připravené dobrovolníky a poté se průvod vydal do restaurace Na
Maltě, kde účastníky lhoteckého posvícení přivítal armádní generál
v.v Petr Pavel. Následovala krátká přednáška o historii Lhoty v po-
dání pana Richarda Švandy a zakončení patřilo muzice, která hrála
k poslechu při konzumaci posvícenské kachny, koláčů a dobrého
moku, ale také k tanci. Počasí této akci přálo, a tak se nebylo čemu
divit, že lhoteckého posvícení se zúčastnilo okolo dvou set lidí.
Oproti minulým letům to byl velký nárůst a pro nás tedy zároveň
velký závazek do dalších let. Ještě jednou bych rád poděkoval všem
těm desítkám aktivních dobrovolníků za jejich pomoc a mohu za
OV Lhota slíbit, že i příští rok se účastníci lhoteckého posvícení
mají na co těšit.

Za OV Lhota Richard Bergmann
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Charitní pečovatelská služba v Červe-
ném Kostelci poskytuje základní pečova-
telské úkony, jako pomoc s celkovou hy-
gienou, pomoc při zajištění nákupů, po-
chůzek, doprovody, dovoz teplého jídla
apod., ale chce poskytnout i něco navíc. 

Snažíme se zajistit nejen základní po-
třeby našich seniorů, ale také odstranit sa-
motu, strach a nahradit ho něčím pří-
jemným a obohacujícím všední dny. Pro
velký zájem jsme v letních měsících uspo-
řádali velice žádaný výlet do Polska s rybo-
lovem. Senioři si nejenom zarybařili,
pochutnali si na výborně připraveném
pstruhovi, ale zároveň si příjemně popoví-
dali a užili si tak společné chvíle v přírodě,
které jim jsou velmi vzácné. 

Další zdařilou akcí bylo mezigenerační
setkání seniorů s mladou generací dětí pod
vedením MUDr. Marie Svobodové. Celé
odpoledne bylo na téma svatého Václava.
Nejprve si zábavnou formou na toto téma
zasoutěžili, zazpívali, popovídali a kdo
chtěl, tak si vybarvil korunu sv. Václava.
Příjemná atmosféra se linula celým pečova-
telským domem U Jakuba. Tímto děkujeme
celému týmu paní MUDr. Svobodové za
krásné chvíle a pohlazení po duši.

Podzimní počasí nás vylákalo do nedale-
kého zahradnictví v Č. Skalici, kde všichni
obdivovali nejen spoustu barevných květin,
keřů a zeleně, ale i obdivuhodný pořádek a
vzorné uspořádání. Jak všichni zúčastnění
tvrdili: „Byla to opravdu pastva pro oči“.
V závěru nechyběla zmrzlinka ve Zlíči.

Protože několik našich obyvatelek z pe-

čovatelského domu U Jakuba pochází z ne-
daleké Lhoty za Červeným Kostelcem, po-
zvali jsme je na obnovené lhotecké posví-
cení. Vždyť i ony nám poskytly spoustu
vzpomínek a nápadů, jak toto posvícení
kdysi dávno probíhalo. Uskutečnili jsme
schůzku historika p. Švandy s těmito Lho-
ťačkami. Nejvíce informací nám poskytla
paní Brožová, která píše kroniku, ze které
nám spoustu věcí přečetla, a tak jsme se
všichni společně přenesli do té dávné doby.
Dozvěděli jsme se, že posvícení ve Lhotě se
konalo vždy třetí neděli v září, a to slavnou
mší svatou ve zdejší kapli sv. Josefa, dopro-
vázenou zdejší dechovkou, po celé ulici
Bratří Čapků byla spousta stánků, a nesměl
zde chybět stánek s tureckým medem, pyt-
líčky štěstí či láčené okurky od tzv. „sladké
Hanušky“, na návsi byly kolotoče a hou-
pačky. Děkujeme těmto „historičkám“, že
nás inspirovaly, a tak jsme mohli podobné

posvícení letos uspořádat. Naše seniorky
byly spokojené, že se mohly i letošního po-
svícení zúčastnit. Moc děkovaly za krásné
odpoledne, byly obdivuhodné, vždyť šly
společně s ostatními v průvodu a pak z návsi
se svezly v hasičském autě a celý pěkný den
ukončily kachničkou ve zdejší restauraci.

Máme spoustu dalších nápadů, jak naše
seniory potěšit a obohatit, ale současná ne-
lehká situace nám to moc nedovoluje. Jsme
rádi, že naši senioři ještě stihli před nouzo-
vým stavem obdržet svátost nemocných,
vždyť to je velká posila a obohacení. Nyní
se budeme snažit našim seniorům být na-
blízku, povzbuzovat je, dodávat jim naději,
pomáhat jim respektovat pravidla a dodržo-
vat hygienická opatření a hlavně se snažit
odstraňovat samotu a strach. Kéž by se nám
to alespoň trochu dařilo. A nám všem pře-
jeme hodně sil, trpělivosti a naděje.

Lenka Vlčková

Pečovatelský dům U Jakuba
V pečovatelských domech se snaží, aby zde strach a samota nebyly

Ve středu 30. 9. 2020 se konala veřejná
sbírka Český den proti rakovině, které se
naše skautky opět s radostí účastnily.

Celé dopoledne chodily po našem městě
a prodávaly žluté kytičky jako symbol pod-
pory této sbírky. Tématem letošního roku je
prevence nádorů ledvin a močového mě-
chýře. 

V našem městě se podařilo děvčatům
vybrat 8 819 Kč!!

V celém okrese Náchod se prodalo 6464
kytiček.

Pokud jste kytičku nestihli zakoupit, ale
rádi byste také sbírku podpořili, můžete to
udělat formou e-kytičky za DMS: DMS
KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS
KVET 90, kterou odešlete na číslo 87 777. 

Děkujeme, že s námi pomáháte.
Veronika Vondroušová

Český den proti rakovině 2020
Skaut
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Skautování z domu
Od 9. 10. je kvůli epidemiologické situaci dočasně pozastavena
skautská činnost.

Skaut je ale veselé mysli, takže i když je současná situace ne-
příjemná, snažíme se najít jinou cestu, jak se věnovat skautování.

Naši nejmladší benjamínci aktuálně plní podzimní výzvu - pouš-
tění draka, výrobky z kaštanů, navlékání jeřabin, pití kakaa a další
důležité podzimní věci. Každý týden také dostanou nějaký nový
úkol, písničku nebo vyrábění.

Světlušky čeká hra s úkoly po našem městě, vlčata se budou učit
skautské dovednosti přes videa, která jim natočí jejich vedoucí.

Skauti a skautky se “scházejí” online, ale aby jen neseděli u po-
čítače, budou mít také různé úkoly po městě, šifry, společné cvičení
a jiné aktivity.

Přejeme vám pevné zdraví a úsměv na tváři. Těšíme se až se
zase společně setkáme.

Veronika Vondroušová

Poděkování sponzorům
Ráda bych jménem našeho skautského střediska poděkovala
všem našim sponzorům, kteří nám pomohli jak finančně, tak
i materiálně. Díky nim jsme mohli opět zkvalitnit program pro
děti i uspořádat větší střediskové akce, jako např. Babí léto
nebo skautský karneval.

MŠMT nám přispělo na opravu střechy v klubovně Na Skalce,
na nový komín v klubovně Za potokem a na celoroční činnost.

Také děkujeme Královehradeckému kraji za příspěvek na celo-
roční a táborovou činnost a městu Červený Kostelec za finanční

podporu na celoroční činnost střediska.
Za skautské středisko Červený Kostelec Veronika Vondroušová

ŠKOLY

MŠ Náchodská
Co možná nevíte o naší školce
Pravděpodobně každý občan Červeného Kostelce ví, že v Ná-
chodské ulici je mateřská škola. Zřejmě si pomyslí: „Aha, tady
si děti hrají, učí se, jedí, spinkají, chodí na zahradu a na pro-
cházky jako v každé správné školce. Je to pravda, ale naše
školka nabízí ještě mnohem víc. Děti se předškolně vzdělávají
podle školního vzdělávacího programu s názvem „Pojď si hrát,
buď můj kamarád“ a také se mohou zapojit do některé z nad-
standartních aktivit, které pro ně paní učitelky připravují.

Možná, že nevíte, že v naší školce je speciální třída, tzv. logopedická,
a že za dobu její existence sem chodila spousta dětí, které potřebovaly
zvýšenou péči v oblasti rozvoje správného mluvení. Je zde vždy ale
i prostor pro děti se závažnějšími druhy postižení. Bez nadsázky se dá
říci, že se jedná o odborné pracoviště, jakých v rámci okresu mnoho
není. Při této třídě je také zřízena Poradna komunikačních schopností,
kam mohou docházet děti se svými rodiči k individuálním logopedic-
kým konzultacím. Bohužel, zájem o tuto péči dlouhodobě převyšuje
naše možnosti, ale snažíme se maximálně vyhovět.

Od loňského roku také pravidelně pracujeme se skupinkou dětí,
které vyrůstají v cizojazyčném prostředí.

Možná, že nevíte, že se v naší školce děti mohou zapojit do
kroužku „Seznamování dětí s angličtinou“. Pracují zde s paní učitel-
kou podle metodiky „Wow – angličtina se Stevem“, který jako rodilý
mluvčí spolu s vránou Maggie provází děti prvními krůčky výuky an-
gličtiny prožitkovou metodou. Hrajeme si anglicky, soutěžíme, pra-
cujeme s pracovními sešity, kde plníme různé úkoly. Domů děti
dostávají CD, na nichž mohou s rodiči sledovat dobrodružství Steva
a Maggie. Příběhy jsou hodně legrační a mají vždy veselý konec.  Děti
to moc baví a zábavnou formou se seznamují se základy angličtiny. 

Možná, že nevíte, že děti, které mají odklad školní docházky, se
mohou zapojit do stimulačního programu pro předškoláky „Maxík“.
V tomto programu si děti prohlubují všechny znalosti a dovednosti,

které potřebují k úspěšnému začátku v 1. třídě.
Možná, že nevíte, že děti ve školce mohou navštěvovat sboreček

Kamarádi. Cílem je pěstovat u dětí lásku ke zpívání a hudbě a to nej-
přirozenější cestou. Hrajeme různé pěvecké a hudebně-pohybové hry,
tancujeme, hrajeme na dětské rytmické nástroje. Jak nám to jde a jak
nás to baví, můžete vidět, třeba když zpíváme při adventní neděli u vá-
nočního stromu na náměstí nebo když zpíváme babičkám a dědečkům
v domě pečovatelské služby „U Jakuba“.

Možná, že nevíte, že se děti mohou zapojit do kroužku „Pískání
pro radost“. Při hře na zobcovou flétnu si děti osvojují správné de-
chové návyky a dokáží zahrát i krátké jednoduché písničky.

Do naší školky chodí spousta šikovných dětí, každé z nich baví
něco jiného a každé si může zkusit, co by se mu líbilo. A vy už to teď
všechno víte.

Děti a paní učitelky z MŠ Náchodská
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ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Lhota

Už jsme čtenáři!
V září druháčci z Horního Kostelce navštívili knihovnu. Běžně
bývají děti pasované na čtenáře na konci první třídy. 

Jim se to však nepodařilo, protože v tuto dobu byly zakázané
veškeré akce mimo školu. Byli rádi, že vůbec mohli v tuto dobu
chodit do školy.

Každý před paní knihovnicí přečetl několik řádků z knížky. Poté
je paní knihovnice Hanka Nováková uvítala mezi čtenáře. Děti si
s sebou přinesly vyplněné přihlášky do knihovny a dostaly svou
vlastní průkazku. Součástí první průkazky je roční vstupné do kni-
hovny zdarma.

Děkujeme za spolupráci městské knihovně.
Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Úči v běhu    
Loni v září naše škola slavila stodesáté výročí své existence. Ve
stejný den se konala charitativní akce Běh pro hospic. A tak
vznikl nápad zúčastnit se za rok vyhlášeného charitativního zá-
vodu pro běžce i neběžce a podpořit dobrou věc.

Někdo běhal pravidelně denně i před touto výzvou. Pro někoho te-
prve nastalo období trénování. Nejvíce běh začaly učitelky trénovat
v jarním nouzovém stavu. Samozřejmě vydržely až do podzimu. 

Začátkem září jsme vyřešily i společná trička s nápisem „Úči
v běhu“. Úměrně s  přibližujícím datem běhu se zvětšoval strach
zúčastněných. Týden před akcí proběhla generální zkouška přímo
na trase. Samy běžkyně byly překvapené, jak to zvládly.

Zbývala registrace na trasu 5km a čekání na sobotu. Přišel den
D, postavily se na start a za podpory kamarádů i rodinných přísluš-
níků to zvládly. Na akci nechyběli ani fanoušci z řad žáků.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

I v měsíci listopadu zprávičky k vám letí, ze lhotecké školičky, od velkých i dětí!
Po stopách Boženy Němcové

Jak asi viděla naše město Božena Němcová? Páťáci si to mohli
vyzkoušet! V programu, který připravila Městská knihovna Břeti-
slava Kafky, se vydali na procházku našeho města. Jednotlivé za-
stávky byly spojené s četbou povídky Chudí lidé a žáci tak mohli
porovnávat skutečnost s přečteným.  Děkujeme městské knihovně
za krásně připravený program!
Žádný doktor, žádný lék nezmůže – co kartáček!

O tom nás přesvědčily dvě budoucí paní zubařky, které si pro
každou třídu připravily program plný zajímavého vyprávění, ná-
zorných ukázek i praktického nácviku správného čištění chrupu.
Byl prostor také pro zvídavé otázky i závěrečný kvíz pro děti.
Zelená je volno, červená je stát! Toto heslo musí každý dobře znát!

V pátek 2. října parta čtvrťáků a páťáků vyrazila na dopravní
hřiště do Bělovsi. Mladí cyklisté si připomněli pravidla silničního
provozu a také hned vše vyzkoušeli v sedle jízdních kol. Oblíbenou

akci ještě podtrhlo vlídné počasí.
Pilný jako včelička chce být kluk i holčička!

Ve středu 7. října jsme přivítali ve škole pana inženýra Jaroslava
Víta. Tento nadšený včelař velmi poutavě přiblížil dětem život
včely medonosné. Děti nahlédly do úlu, vyzkoušely si včelařský
klobouk a prohlédly si další včelařské pomůcky. Dozvěděly se
mnoho zajímavého o medu a dalších včelích produktech. Tento pro-
gram doplnila také medová svačinka, kterou si děti samy připravily.
Malí strávníci si pochutnali na bílém jogurtu a ovoci, vše oslazeno
voňavým medem. Tento program byl realizován v rámci projektu
Ovoce, zelenina a mléko do škol.
Poděkování

V čase psaní tohoto příspěvku se dveře naší školičky opět uza-
vřely. Chceme doufat, že při čtení těchto řádků snad již situace bude
natolik lepší, že toto bude minulostí… Každopádně bychom chtěli
VELMI PODĚKOVAT za ochotnou a vstřícnou spolupráci
všem rodičům, kteří se opět zhostili své nezastupitelné role při dis-
tančním vzdělávání malých školáků. 

Za celý tým Jitka Česenková
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ZŠ a MŠ Olešnice
Zprávy z olešenské školy
Do nového školního roku jsme u nás ve škole uvítali 6 prv-
ňáčků. Hned v první polovině září jsme odjeli do Krkonoš na
náhradní školní výlet za neuskutečněný výlet z letošního jara.
Užili jsme si krásné tři dny na chatě u sv. Floriána v Horní
Malé Úpě. 

Svoji činnost zahájily již tradičně školní kroužky – sportovní
kroužek Děti na startu, kreativní kroužek Šikovné ruce, kroužek
hry na zobcovou flétnu a čtenářský klub. Turistický kroužek zatím
nestačil uspořádat žádný výšlap. Na začátku října jsme uspořádali
sběrovou akci starého papíru. Od 14. 10. je naše škola uzavřena
a žáci přešli na distanční výuku. Využíváme platformu G Suite.
Žákům, kterým chyběl doma počítač, jsme zapůjčili nově zakou-
pené notebooky. Všichni doufáme, že se do školy brzy vrátíme
a budeme moci pokračovat v naší činnosti v běžném režimu.

V. Ságnerová

Děti v mateřské škole se těší 
z nového zastřešení pískoviště
Během září jsme si užívali krásného slunného podzimu na naší
zahradě. K tomu nám pomohlo nové zastřešení nad pískoviš-
těm, ochránilo nás před sluníčkem, ale také zachránilo před
rychlým přívalovým deštěm.  

V říjnu jsme chodili často do místního lesa a na sběr podzimních
plodů. Nad Olešnici jsme vypustili papírového draka a společně si
užili podzim, jak se patří. 

S přáním klidného podzimu, děti a učitelky z MŠ Olešnice

TANEČNÍ PŘEHLÍDKY ZNAJÍ
SVÉ VÍTĚZE
Žákyně a žáci tanečního oboru naší ZUŠ
se v polovině října zúčastnili tanečních
soutěžních přehlídek.

Přehlídka dětského scénického tance se
konala na domácí půdě ve středu 7. 10.
2020 v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kos-
telci.

Naši tanečníci představili několik cho-
reografií, které byly oceněny odbornou po-
rotou:

"Zhoupnout se, až..." choreografie
Blanky Rejholdové, kterou tančil ročník
nejmladších chlapců, získala přímý postup
do celostátního kola v Kutné Hoře a oce-
nění poroty za choreografii a pohybovou
připravenost žáků.

"Okamžitá reakce" choreografie
Blanky Rejholdové tančila děvčata 7. roč-
níku a získala přímý postup do celostátního
kola v Kutné Hoře a ocenění poroty.

"Od konečků" choreografie Jany Fal-
tové a děvčat z 5. ročníku obdržely návrh
na postup do celostátního kola a ocenění za
citlivou práci s detailem a interpretaci.

Nejen v dětském scénickém tanci, ale i v ta-
nečním světě dospělých se naše děvčata s paní
učitelkou Janou Faltovou radovala z nemalých
úspěchů.

V neděli 11. října 2020 se zúčastnily sou-
těžní přehlídky scénického tance mládeže

a dospělých "Tanec, tanec.... 2020" v Měst-
ském divadle v Jaroměři.

Choreografie  "Pod tíhou lehkosti" zís-
kala ocenění za osobitost pohybového vy-
jádření.

Choreografie  "Odvaž se", kterou tan-
čila děvčata 1. ročníku II. stupně naší ZUŠ
a tím byly i nejmladšími účastnicemi sou-
těže - odborná porota jim udělila ocenění za

námět, choreografii a pohybovou připrave-
nost a návrh na postup do celostátního kola
na taneční přehlídku dospělých v Jablonci
nad Nisou. 

Děkujeme našim skvělým tanečníkům
a přejeme hodně úspěchů nejen v tanečním
světě.

Za taneční obor Jana Faltová 
a Blanka Rejholdová

Základní umělecká škola 
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ZŠ V. Hejny
1. stupeň v nelehké době 
Ach jo. Už nás zase zavřeli. Věřte, že nám
je to všem velice líto. Po dětech se nám
stýská a nic s tím neuděláme.

Je to nelehká situace pro nás pro
všechny, pro vás i nás, a nezbývá nám než
se s tím nějak poprat. Naše škola přešla
oproti jaru na platformu od společnosti Go-
ogle. Měli bychom ji využívat hlavně pro
online hodiny. Ty jsme zavedli hned dva

dny po uzavření školy. Každý učitel si or-
ganizuje své hodiny dle vlastního uvážení.
První stupeň se liší od druhého tím, že podle
doporučení ministerstva takto malé děti
mají mít max. jednu online hodinu denně.
Jako hlavní komunikační kanál využíváme
systém Edupage. Žádáme rodiče, pokud bu-
dete mít nějaký dotaz či problém, obraťte se
na nás. Pokud to bude v našich silách, rádi
vám pomůžeme. 

Ještě, než nastala tato situace, měli jsme
ve škole opět program na rozvoj čtenářské
gramotnosti. Paní Nováková zavítala k čtvr-
tým ročníkům se svým připraveným pro-
gramem o komiksech. Děti si o nich
povídaly a pak ve skupinkách se snažily do-
končit předem daný komiks. 

Přeji vám všem hodně pozitivní energie
a přeji všem, ať zůstanou hlavně zdraví. 

J. Stodůlková

SPŠ Otty Wichterleho
ŽIVOT ŠKOLY V DOBĚ PANDEMICKÉ

Nejprve celková prezenční výuka, poté teorie distančně a od-
borný výcvik prezenčně, a nakonec veškerá výuka distančně
a celkové uzavření školy. Tak by se dal shrnout vývoj způsobu
vyučování v průběhu října. Přesto se nám podařilo i za těchto
podmínek uspět v soutěži, pomáhat druhým, nepřerušit vše, co
děti baví, i přiblížit se k žákům 9. tříd.

Úspěch v soutěži „Model young package“
Již 25 let se koná mezinárodní soutěž obalového designu, letos

na téma „Personal Care“. Jím pořadatelé pozvali designéry z celého
světa k vytvoření moderního obalu, který by byl udržitelný a záro-
veň přispěl ke zlepšení kvality života. Výzvu přijal i žák naší školy
Ondřej Vojáček z 2. ročníku oboru Grafický design. Jeho návrh
obalu pro hroznový cukr připomínající baterie porotu oslovil nato-
lik, že jej zařadila mezi výběrové TOP práce. Gratulujeme.

Pomáháme nemocným srdíčky i rouškami 
Každoročně se naši studenti zapojují do celostátních charitativ-

ních akcí, konkrétně i do sbírky Život dětem. Prodejem sbírkových

předmětů se žákům 2. ročníku oboru Grafický design letos na pod-
zim podařilo vybrat částku Kč 17 828,- a pomoci tak čtyřleté Vik-
torce trpící spinální muskulární atrofií. 

Lhostejnou naše škola nezůstala ani k říjnové výzvě náchodské
nemocnice. Z jarní akce „Šijeme roušky společně se školou“ nám
ještě několik látkových roušek zbylo, a tak jsme neváhali poslat
jich 100 ks právě do náchodské nemocnice. Věříme, že jim po-
mohly v nelehkém boji, a přejeme zdravotníkům hodně sil.

Pokračujeme nejen ve výuce, ale i v kroužcích
O tom, že i zájmovým kroužkům se dá věnovat distančně, svědčí

přístup pana učitele Diana, který letošní rok v naší škole rozjel
kroužek programování Arduina. Po první lekci, která ještě proběhla
s rouškami přímo ve škole, rozdal pan učitel hardware žákům domů
a domluvili se na společném distančním pokračování. Důležité pro
nás totiž je, že škola není jen o biflování, ale především o rozvíjení
se ve věcech, které nás baví.

Co je důležité v listopadu pro žáky 9. tříd
Ani pandemická situace by neměla mít vliv na podávání přihlá-

šek ke studiu na středních školách. Přihlášky na umělecké obory,
kde je potřeba vykonat talentovou zkoušku, mají termín podání při-
hlášek do 30. listopadu. Na naší škole se jedná o obory Grafický
design (ve Velkém Poříčí) a Modelářství a návrhářství oděvů
(v Červeném Kostelci). Přihlášku získáte u výchovných poradců
na vaší základní škole nebo je ke stažení na našich webových strán-
kách www.spsow.cz v menu Přijímačky.

Materiály v tištěné i elektronické podobě o všech našich oborech
se nám během října podařilo dostat do většiny základních škol na
Hronovsku, Policku, Broumovsku, Náchodsku, Novoměstsku,
Rychnovsku, Trutnovsku, Vrchlabsku i Úpicku. Požádejte o ně vý-
chovné poradce a nebude vám chybět přehled.

Markéta Machová

Program kina Luník na měsíc listopad
Z důvodu nařízení vlády je kino Luník od 12. října
do odvolání uzavřeno!

Prosíme o trpělivost a pochopení. Jakmile dojde k obnovení pro-
vozu kina Luník, budeme vás informovat. Bedlivě proto sledujte
internetové stránky www.kinolunik.cz a Facebook Kino Luník, kde
naleznete vždy aktuální program, informace a instrukce.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví.
Vaše kino Luník
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Důležité upozornění
Z důvodu nařízení vlády budou některá plánovaná představení
v Divadle J. K. Tyla přesunuta na jiný termín nebo zcela zrušena. 

V závislosti na uzávěrku zpravodaje (15. října) nejsme schopni
naplánovat vše tak, abychom vás mohli v listopadovém zpravodaji
informovat. Proto vás prosíme o trpělivost. Děkujeme. 

Situaci bedlivě monitorujeme a postupně vás budeme detailně
informovat na internetových stránkách www.mksck.cz, Facebooku
Kostelec nás baví a předplatitele také SMS zprávou. Prostřednic-
tvím těchto kanálů se vždy dostanete k aktuálnímu programu a in-
formacím. 

Vstupenky na níže uvedené představení zůstávají v platnosti
i na nové termíny. Pokud vám náhradní termín nevyhovuje, je
možné vstupenky vrátit v místě prodeje nejpozději 30 dnů před za-
čátkem představení v náhradním termínu. V případě vrácení vstupe-
nek zakoupených online kontaktujte Městské kulturní středisko Č.
Kostelec na e-mailu mksck@mksck.cz. Budeme moc rádi, rozhod-
nete-li se do našeho divadla vrátit a podpoříte nás vaší návštěvou. 

Předběžný přehled:
Klíště

Původní termín: 29. 10. 2020
Náhradní termín: v jednání

Karel Kahovec a GEORGE & BEATOVENS
Původní termín: 31. 10. 2020
Náhradní termín: 24. 4. 2021

Cavewoman
Původní termín: 15. 10. 2020
Náhradní termín: 11. 2. 2021

Koncert skupiny Tara Fuki
Původní termín: 17. 10. 2020
Náhradní termín: 19. 3. 2021

S úsměvem nepilota
Původní termín: 18. 10. 2020
Náhradní termín: 10. 4. 2021

Novoměstská filharmonie v opěře
Původní termín: 25. 10. 2020
Náhradní termín: v jednání

Děkujeme za vaši trpělivost a všem nám přejeme lepší zítřky...
vaše MKS

Loutkářský festival
Podzimní soboty si v červenokosteleckém kině Luník můžeme
zpříjemnit tradičním loutkářským festivalem. 

Celkem nás čekají čtyři loutková představení různých žánrů. Při-
jďte do kina Luník a ukažte svým dětem krásu tradičního loutko-
vého divadla.

O Červené karkulce
14. 11. 2020 od 15:00 hodin

Loutkové divadlo Kozlík Hradec Králové
Karkulka je mladé rozpustilé děvče, které na cestě za babičkou

potká vlka. Poví mu vše, co vlk potřebuje vědět, aby si mohl dopřát
opulentní hostinu skládající se z babičky, Karkulky i dobrot, které
Karkulka nese. Tradiční příběh s netradičním koncem.

Kašpárek ve mlýně
21. 11. 2020 od 15:00 hodin

BOĎI Jaroměř 
Klasická pohádka, tentokrát o tom, jak si vodník umanul, že si

vezme mlynářovu dceru za ženu. Ale Kašpárek s Honzou mu dali
co proto, aby už nikdy nemyslel na lidskou panenku.

Jak šel Slávek kolem světa
28. 11 2020 od 15:00 hodin

Jirka Polehňa – lidový loutkář Hradec Králové
Pohádka o tom, jak byl Slávek poprvé sám na chalupě. O tom,

co vymyslel a jak to všechno dopadlo, vám budeme vyprávět v naší
pohádce.

Kašpárkův boj s čerty
5. 12. 2020 od 14:00 hodin

LS Radost Červený Kostelec
Kašpárek se vydá statečně do pekla, kam čerti odnesli jeho ka-

maráda Honzu. Čeká ho nelehký boj s čerty, ale také s hroznou Fi-
fibábou. A jak to všechno dopadlo? Na to se přece přijďte podívat!

Pozor, představení je obohaceno o návštěvu opravdových
čertů, kteří hodným dětem dají drobný dárek.

Vstupné na jednotlivá představení za cenu 30 Kč / 60 Kč v před-
prodeji v IC Červený Kostelec nebo přímo v pokladně kina Luník.
Zvýhodněné permanentky na celý festival v předprodeji v IC Čer-
vený Kostelec: 80 Kč / 160 Kč. Festival se uskuteční v případě pří-
znivé epidemiologické situace.

Partnerem loutkářského festivalu je společnost Saar Gummi
Czech Červený Kostelec.
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Mladoboleslavské divadlo přiveze 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 okamžiku. Ten zamíchá kar-
tami 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 pří-
běh kohokoliv z nás.

Inscenace je zařazena do divadelního
předplatného. Poslední volné vstupenky
v ceně 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk
Bejr Spedition s.r.o. Představení se usku-
teční v případě příznivé epidemiologické si-
tuace. 

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
doposud 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 Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního
předplatného je tiskárna Integraf. Představení se uskuteční v pří-
padě příznivé epidemiologické situace.

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

Edith a Marlene je příběhem dvou slav-
ných šansoniérek Edith Piaf a Marlene Die-
trich. 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 Čer-
vený Kostelec nebo online na www.-

mksck.cz. Partnerem divadelního abonent-
ního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spe-

dition s.r.o. Představení se uskuteční v pří-
padě příznivé epidemiologické situace.
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: 
NEJKRASŠÍ KUSY SAISÓNY!
Úterý 24. 11. 2020 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop útočí! Když
zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, nohy
křepčí! Výběr nejkrasších a podmanivých kusů, českých i americ-
kých, v koncertní show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers:
NEJKRASŠÍ KUSY SAISÓNY!

Koncert je zařazen do hudebního předplatného. Poslední volné
vstupenky v předprodeji za 450 / 430 / 390 Kč v IC Červený Kos-
telec, nebo online na www.mksck.cz. 

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK PRŮ-
MYSLOVÉ PODLAHY. Představení se uskuteční v případě pří-
znivé epidemiologické situace.

Prodej abonentek na rok 2021
Vážení přátelé, 
za celou dobu, kdy připravujeme abo-

nentní cyklus, jsem se pod úvodní slovo
nepodepsal, nyní učiním výjimku. Je 12.
října a kultura je opět zcela vypnuta. Při-
znám se, že je to obrovsky deprimující
pocit. Živá kultura zažívá svoji klinickou
smrt. Představení opět překládáme, ten-
tokrát na jaro 2021…

A proč to vše píšu? Protože nechci docílit
toho, že se nám na jaře sejde mnoho předsta-
vení do malého časového úseku. Záleží mi na
tom, abychom se chovali ekonomicky a zod-
povědně vůči vám i MKS a v neposlední řadě
chci, abyste si představení či koncerty užili
bez obav o své zdraví.

Důsledek celé mé úvahy je to, že jsme

zkrátili divadelní a hudební abonentní cyklus
na polovinu. Tento zkrácený abonentní cy-
klus bude začínat až na podzim 2021. Tedy
v době, kdy snad budeme žít bez obav z toho
,,malého“ viru. Do starých dobrých kolejí se
vrátíme abonentním cyklem v roce 2022.

A teď již konečně pojďme na kulturu.
Zkrácený abonentní cyklus na podzim 2021
bude v Divadle J. K. Tyla hostit celkem tři
divadelní lahůdky. První z nich přiveze
pražské divadlo Na Zábradlí cenami ověn-
čenou inscenaci Korespondence V + W. Hra
je silnou výpovědí o životě dvou mimořád-
ných lidí – Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
Kladenské divadlo přiveze bláznivou kome-
dii Hra, která se zvrtla. Tato inscenace ob-
držela např. cenu Lawrence Oliviera za

nejlepší komediální text roku 2015 a zvítě-
zila na GRAND festivalu smíchu v roce
2020. Závěr celého zkráceného abonent-
ního cyklu obstará domácí DS NA TAHU
se svojí zatím utajenou inscenací, těšte se.

Do pátého roku vstupuje ve zkráceném
režimu také hudební předplatné. V roce
2021 jsme pro vás pozvali famózní Chantal
Poullain & Štěpána Markoviče Trio a Mi-
chala Prokopa & Luboše Andršta & Jana
Hrubého Trio.

Jediný abonentní cyklus, který nezkracu-
jeme, je ten pro nejmenší z nás. Opět jsme
připravili 4 krásné divadelní pohádky, které
uvedeme tradičně v neděli od 15 hodin.

S úctou
Tomáš Šimek

MKS opět nabízí systém prodeje, který se v předešlých letech osvědčil a který je pro držitele současných abonentek velice po-
hodlný. Stávající předplatitelé mohou potvrdit rezervaci svých současných míst do pátku 20. listopadu 2020 v Cestovním a in-
formačním centru v Červeném Kostelci (tel.: 498 100 657). V tomto období je možné zakoupit i neobsazená místa v roce 2020.
Od 23. listopadu do 11. prosince uvolníme do prodeje neobnovené rezervace všem novým zájemcům. Od pondělí 14. prosince
spouštíme předprodej vstupenek na jednotlivé divadelní hry a koncerty, na které jsou známy termíny.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
Divadlo Na zábradlí Praha 
KORESPONDENCE V+W
září / říjen 2021, 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Městské divadlo Kladno 
Hra, která se zvrtla
říjen 2021, 430 Kč / 390 Kč / 370 Kč

DS NA TAHU Červený Kostelec 
,,Utajená inscenace“
listopad / prosinec 2021 
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Abonentka: 650 Kč / 620 Kč / 590 Kč
Partnerem divadelního abonentního cyklu
je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

HUDEBNÍ PŘEDPLATNÉ
Chantal Poullain & Štěpán Markovič Trio
pátek 15. 10. 2021, 290 Kč

Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan
Hrubý Trio 
sobota 19. 11. 2021, 290 Kč

Abonentka 450 Kč
Partnerem hudebního předplatného je spo-
lečnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ POD-
LAHY.

DĚTSKÉ DIVAD. PŘEDPLATNÉ
Divadlo Pohádka Praha
Šípková Růženka
Neděle 17. 1. 2021 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadlo "M" Praha
O Aničce ze mlejna
Neděle 21. 3. 2021 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Naivní divadlo Liberec
Pohádka do dlaně
Říjen 2021
70 Kč / 100 Kč

DAP Praha
O chytrém Honzovi a krásné Madlence
Neděle 21. 11. 2021 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Abonentka 150 Kč / 250 Kč
Partnerem dětského divadelního předplat-
ného je tiskárna Integraf.
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Divadlo Na Zábradlí Praha
KORESPONDENCE V+W

Inscenace vycházející z korespondence legendárních tvůrců
Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha, jejichž
cesty se po únoru 1948 rozešly. Jejich korespondence je silnou vý-
povědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době, podává
strhující svědectví jejich originality i umělecké zralosti, ale sou-
časně odhaluje i osudy dvou významných osobností v bipolárním
světě, plném železných opon a studených válek.

Městské divadlo Kladno
Hra, která se zvrtla

Fraška o inscenování detektivky, která objevuje nebývale vtipné
možnosti divadla na divadle. Akademická divadelní společnost
uvádí další inscenaci a libuje si, že tentokrát obsazení vyhovuje
počtu členů souboru. V předchozích letech museli hry přizpůsobo-
vat ansámblu, nyní jim ale nic nestojí v cestě. Žádné problémy s ob-
sazením, natož nějaké technické zádrhele. Jakmile se však
inscenace rozběhne, jedna vtipná nehoda střídá druhou a herci za-
čínají pod tlakem ztrácet nervy. Podaří se jim vrátit představení do
těch správných kolejí dříve, než spadne poslední opona...? 

DS NA TAHU Červený Kostelec
,,Utajená inscenace“

Poslední představení divadelního abonmá je utajené…
Prosím, omluvte nás a považujte to třeba za krásné překvapení

na závěr abonmá. Vzhledem ke složitému období koronavirové
pandemie, všemožným restrikcím a složitému plánování vám titul
sdělíme v průběhu divadelní sezóny v dostatečném časovém před-
stihu před termínem konání této ,,utajené“ inscenace.

Chantal Poullain & Štěpán Markovič Trio
Chantal Poullain se kromě herecké dráhy věnuje francouzským

šansonům. Hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, šan-
sonově-jazzově laděná kapela a atmosféra sladké Francie - to jsou
atributy charakterizující její hudební svět. Chantal zpívá jednak svoje
vlastní písně, ale zejména tradiční francouzské šansony v doprovodu
tria Štěpána Markoviče, a to šarmem jí vlastním. Každý tón nabíjí
posluchače pozitivní energií, které má Chantal na rozdávání.

Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý Trio
Trio Michala Prokopa vzniklo v roce 1987, přičemž k jeho

zvuku a stylu přispěli všichni členové stejným dílem. Jejich vy-
stoupení mají komornější ráz než koncerty s kapelou Framus Five
a nabízí zase trochu jiné aranžmá. Snoubí se v něm Prokopův pís-
ničkový rockový základ s blues dobarvené Andrštovými jazzovými
zkušenostmi a jiskřivými elektrickými houslemi Jana Hrubého.

Divadlo Pohádka Praha
Šípková Růženka

Pohádkový příběh princezny, která – dle sudby – se v den svých
osmnáctých narozenin píchla o trn růže a usnula společně s celým
Růžovým královstvím. Základní motiv této pohádky je doplněný
o příběh prince, který se vydává hledat do světa nevěstu, jejíž obraz

spatřil v královské obrazárně. Celá inscenace je ozvláštněna scé-
nickým využitím prvků černého a luminiscenčního divadla.

Divadlo "M" Praha
O Aničce ze mlejna

Hudební pohádka o hamižné mlynářce, která chce s pomocí
pekla získat, co jí nepatří. Naštěstí žije v náhonu vodník, který se
do Aničky zakoukal, má ji rád a ten přece nedopustí, aby se na
Aničce děla křivda. Ten už něco vymyslí, aby Aničce pomohl
a mlýn opět klapal jako dříve.

Naivní divadlo Liberec
Pohádka do dlaně

Už je to tak. I letos Jaro Zimu rozplakalo. A poté Léto dohřálo
zas Jaro! A jen co Podzim Zimu roztesknil, tak opět Zima praští ze
všech sil... Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě
je vlastně živým snem jednoho užaslého člověka, před kterým
náhle začnou defilovat personifikované roční doby. A jak všichni
dobře vědí, každé období je úplně jiné. Paní Zima je třeskutá
a pěkně od rány, deštivé Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké
Léto se umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim pořád lítá s hla-
vou někde v oblacích... Roční doby spolu postupně svádějí souboj
o nadvládu nad světem, ale ať dělají, co dělají, ten boj má stejně
vždycky dopředu známý výsledek.

Zato příběh dvou sněhových vloček, který se odehrává v prů-
běhu celého roku, svůj konec ještě nezná. Vločky (obě se jmenují
Anežky), které v zimě přistály na zemi, na jaře totiž roztály a v létě
se pak vypařily kamsi do vzduchu. Že by smutný konec pohádky?
Ale kdeže... Vždyť zima už je zase na spadnutí a s ní padají na zem
opět i dvě staré známé sněhové vločky.

DAP Praha
O chytrém Honzovi a krásné Madlence

Honza - snad nejtypičtější postava českých lidových i klasických
pohádek. Líný Honza, hloupý Honza, Honza silák, Honza statečný
hrdina, zkrátka co Honza, to jiná postava. A jaký je Honza v naší
pohádce? Na začátku příběhu se jeví jako mile uličnický, trochu
lenivý nenasyta, postupně se však projevují i jiné jeho vlastnosti.
Jako v každé pohádce o Honzovi, i ten náš odchází do světa s ty-
pickým rancem máminých buchet. Tentokrát utíká před verbíři,
kteří ho chtějí odvést do války. Nebyla by to pohádka, aby v ní ne-
sehrál roli kouzelný předmět, který pohádkovému hrdinovi obvykle
pomáhá v nesnázích. V našem příběhu jej představuje mámin me-
dailónek, který mu daruje jeho otec Vojta při náhodném setkání,
když se coby válečný veterán vrací domů z vojny. Medailónek
s nadpřirozenou schopností Honzu varuje před nástrahami, které
mu připraví zrádná víla - bludička. Při svém putování se potká
s krásnou Madlenkou, upřímným vesnickým děvčetem. Oba, jak
jinak, se do sebe zamilují a plánují svatbu. To se nelíbí mstivé a zlé
statkářce Kunhutě, u které Madlenka slouží. Ta jim chce jejich plán
za každou cenu překazit. Jak si náš hrdina se svízelnou situací po-
radí?  Nechte se překvapit. Honza v našem příběhu reprezentuje
dobro, je to chlapík s upřímným srdcem, se smyslem pro spravedl-
nost, nejen odvážný, ale i důvtipný. 

Připravuji dopolední lekce pro MAMINKY S DĚTMI ve věku
“chodící”. 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 14 let a od

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

a neděli od 16.45 (sokolovna). Vhodné i pro začátečníky.
Více info: 775 936 222, marydance@email.cz, www.mary-

dance.cz, fcb: Marie Chaloupková

KURZY, VOLNÝ ČAS
Marydance
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Kuželky TJ Č. Kostelec
Mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen
27. 11. 2020 od 18 hod. Červený Kostelec A – VK Hronov
28. 11. 2020 od 12 hod. Červený Kostelec A – VK Hronov

Krajský přebor 1. třídy žen (dvojzápas)
7. 11. 2020 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec B – VK Hradec Králové
21. 11. 2020 od 9 a 13 hod. Č. Kostelec B – T.J. Sokol Jilemnice 
28. 11. 2020 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec B – VK Hronov

Krajský přebor 1. třídy mužů (dvojzápas)
14. 11. 2020 od 10 a 13 hod. Červený Kostelec A – Sokol Česká
Třebová
21. 11. 2020 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec A – SK Rybník

Krajský přebor juniorek (dvojzápas)
1. 11. 2020 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – Sokol Nechanice

Krajský přebor modrého minivolejbalu (turnaj)
15. 11. 2020 od 9 hod. 

Krajský přebor mladších žákyň (turnaj)
8. 11. 2020 od 9 hod. 

Vážení přátelé volejbalu, doba není lehká, ale my věříme, že se
vše brzy zlomí.

Ženy A („Kostelecké buchty“) stihly odehrát tři dvojzápasy, ze
kterých dokázaly vzít set pouze Plzni. Daň si vybrala zejména ner-
vozita z vyšší soutěže, ale pomalu si vše již sedá. Děkujeme všem
fanouškům, kteří přišli zafandit na první domácí zápasy, a věříme,
že se brzy zase ve sportovní hale budeme potkávat. 

Muži A svoji soutěž nestihli rozehrát a tudíž čekají, co bude dál. 
Ženy B („Kostelecká juniorka“) vstoupily do sezony dvěma pro-

hrami s Bílou Třemešnou. 
Jak jsme již avizovali, skvělé výkony „šelmiček“ mladších žákyň

vyústily v postup do finále MČR v Krnově. Holky bohužel nezvlá-
daly koncovky zápasů a skončily nakonec 18. z 23 týmů. Přesto jim
moc děkujeme a gratulujeme za výbornou reprezentaci klubu.
Po 25 letech máme opět starší žáky!

Je to neuvěřitelné, ale celé jedno čtvrtstoletí trvalo, než jsme dali
opět dokupy mládežnický tým kluků (když pomineme jednu po-
slepovanou sezonu v juniorech před šesti lety). Starší žáci pod ve-
dením trenéra Jirky stihli odehrát turnaje dva a vyválčili jednu
výhru proti Třebechovicím. 
Cenu za nejlepší juniorku a cenu za naději si odnáší Volejbal ČK

Nejlepší juniorkou uplynulé sezony se opět stala Nikol „Urbi“
a premiérově si cenu za naději v kategorii dívek odnesla Denisa
„Denča“. Holkám gratulujeme, jen tak dál.

Momentálně jsou všechny tréninky a zápasy do konce října
pozastavené. Aktuální informace o všech zápasech, akcích, ná-
borech atd. sledujte na sociálních sítích (FB Volejbal Červený
Kostelec, instagram @kosteleckyvolejbal) a na webu www.vo-
lejblack.cz, děkujeme.  

XXXIX. ročník turnaje neregistrovaných
v kuželkách v Červeném Kostelci
Srdečně zveme všechny kuželkářské nadšence na turnaj tří-
členných družstev v kuželkách, který se koná na kuželně v Čer-
veném Kostelci.

Turnaj začne 11. 11. 2020 a bude končit podle počtu družstev
(přibližně koncem února). Přihlášky prosím zasílejte do 5. 11.
2020 elektronicky na email bart.kincl@seznam.cz, nebo telefo-
nicky 607 523 898. Termín turnaje se může změnit (odložit) na zá-
kladě vyhlášených restrikcí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace včetně přihlášek jsou k dispozici na
webu: https://kuzelky-c-kostelec.webnode.cz/

Na hojnou účast se těší červenokostelečtí ku-
želkáři.

Za oddíl kuželek TJ Červený Kostelec 
Tomáš Kincl, ředitel turnaje neregistrovaných 

a Ing. Michal Vlček, organizační pracovník

Volejbal Červený Kostelec

Foto: Martin Kábrt

TJ Červený Kostelec – oddíl fotbalu
Dotace na rekonstrukci zázemí a tribuny 
fotbalového hřiště Č. Kostelec byla zamítnuta
Vážení sportovní přátelé, s politováním jsme nuceni vám ozná-
mit, že dne 25. 9. 2020 nám bylo doručeno Rozhodnutí o zamít-
nutí žádosti na rekonstrukci zázemí a tribuny fotbalového
hřiště Červený Kostelec, vystavené MŠMT v Praze.

Věřte, že se nás dané rozhodnutí nesmírně dotklo. Od vyhlášení
výzvy 20. 9. 2019 do samého konce schvalovacího procesu jsme
poctivě pracovali, abychom naplnili všechna požadovaná kritéria,
stanovená ministerstvem. 

Osobně jsme s panem starostou jednali s náměstkem ministra
pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže a následně i s vedou-
cím odboru sportu. Telefonická jednání jsme vedli s ředitelkou od-
boru sportu a ředitelkou odboru právního a správního. Nic jsme
neponechali náhodě. 

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí je v rozporu s Výzvou č. 5, vy-
danou ministerstvem. TJ doložila veškeré požadované dokumenty.
Postup MŠMT v celém profilu a sledu námi podaných odvolání,
námitek, ostatní korespondence a stížnosti pokládáme za, mírně ře-
čeno, neslušný. 

Využíváme této příležitosti, abychom vám všem poděkovali za
podporu a aktivní přístup při přípravě dané akce. Zvláště bychom
chtěli vzdát hold panu starostovi. Neumíme spočítat hodiny, které
nám věnoval. 

Dále děkujeme všem zúčastněným úředníkům městského úřadu.
Panu Ing. Matyskovi, paní Bc. Harasevičové, paní Sylvii Součkové,
paní Martině Vondrové, paní Janě Petrů, paní Ing. Udatné, panu
místostarostovi Regnerovi, odboru výstavby a ŽP, Ing. Winterové,
paní Kejklíčkové, paní Mackové a dalším. Z jejich ochoty jsme byli
nadšeni. 

Za oblastní charitu patří dík panu řediteli Ing. Mgr. Miroslavu
Wajsarovi. Za naši TJ děkujeme místopředsedovi panu Pavlu Bar-
tákovi, který se na celém procesu administrace ochotně podílel. Za
trpělivost patří dík všem fanouškům oddílu fotbalu. 

Vážené zastupitelstvo, rado a pane starosto, vaším přičiněním
se sen červenokosteleckých fotbalových nadšenců o jejich novém
svatostánku jen o kousek vzdálil. 

Nabízíme vám naši maximální součinnost při výběru dodavatele
díla i při vlastní realizaci výstavby fotbalového zázemí a tribuny.        

Pavel Barták, místopředseda TJ
Ing. Vladimír Beneš, předseda TJ

SPORT
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Adrenalinový závod

Třetí a zároveň poslední ročník Festivalu
zážitků se měl původně uskutečnit v čer-
venci a srpnu letošního roku, ale kvůli
událostem spjatým s koronavirovou epi-
demií bylo nutné program česko-polského
projektu odložit. Těšit se na něj můžete
v létě 2021! Již nyní vás zveme na jeho bo-
hatý program, který připomene živé i za-
pomenuté tradice našeho regionu.

Program festivalu zůstává stejný. Na
české i polské straně je připraveno celkem
devět různých zážitkových akcí, při kterých
se účastníci seznámí s nejrůznějšími ře-
mesly, regionálními zvyky či tradičními po-
krmy a jejich výrobou. Stejně jako v před-
chozích letech bude probíhat soutěž o věcné
ceny a mimořádný zážitek pro toho, komu
se jako prvnímu podaří navštívit sedm fes-

tivalových míst. Všechny festivalové akti-
vity jsou zdarma a konají se za jakéhokoliv
počasí. Jejich přehled najdete již nyní na

webu www.festivalzazitku.cz. Na jaře bude
vydán také tištěný festivalový katalog, který
můžete využít jako přehledný průvodce fes-
tivalem. 

Říkáte si, že léto je ještě daleko? Za zá-

žitky se do česko-polského pohraničí mů-
žete vydat už i nyní díky nové mobilní ap-
likaci s questy. S její pomocí poznáte česká
a polská města, jako jsou Bystrzyca
Kłodzka, Kłodzko, Duszniki-Zdrój, Ku-
dowa-Zdrój, Świdnica, Náchod a Hronov.
V aplikaci najdete základní informace,
popis nejzajímavějších míst, ale především
questy neboli kvízy, které můžete luštit
během procházek po jednotlivých měst-
ských trasách. K vyřešení úkolů není po-
třeba žádných předchozích znalostí, postačí
vám jen všímavost. Aplikace je dostupná ke
stažení na Google Play nebo v App Store
pod názvem „Festiwal wrażeń“ a po jejím
nainstalování je možné nastavit českou či
polskou jazykovou mutaci.

Markéta Tomanová

Poslední ročník Festivalu zážitků proběhne v létě 2021

KLADSKÉ POMEZÍ

Predátor master weekend
Ve dnech 19. – 20. 9. 2020 se konal na tankodromu Dobřany u Plzně
Predátor race - Master weekend. Ten spočíval v tom, že během
2 dnů je možné absolvovat tři různé typy závodů Predátor.

Startovalo se v sobotu ráno, kdy se běžel Brutal 10 km +25 pře-
kážek, odpoledne pak Drill 5 km +20 překážek a v neděli ráno se
běžel nejdelší závod Masakr 15 km +30 překážek. Samozřejmě, že
kilometry a počet překážek je uveden jen pouze v minimu, které je
dáno. Kolik toho je ve skutečnosti, závodníci zjistí až na trati. Tuto
kombinaci jsem ještě nikdy nezkoušel, a proto to byla pro mě pre-
miéra. Navzdory covidu se do startovacího koridoru postavili
kromě českých závodníků také závodníci z Rakouska, Německa,
Švýcarska a Belgie.

Závody Predátor race jsou jedny z nejtěžších překážkových zá-
vodů, které se u nás pořádají. Proto zde nejsou takové masy závod-
níků jako na jiných závodech. Účastní se jich převážně zkušení
závodníci, kteří mají natrénováno a jsou připraveni si sáhnout až
na dno svých sil. Na tankodromu Dobřany nám dali opravdu do
těla a zároveň zde měly premiéru mnohé překážky, které jsem
dosud nikde neviděl. Všechny jsem zkoušel alespoň dvakrát pře-
konat, na některých jsem se trápil a několik jsem také nezvládl.

V Brutalu jsem celkově skončil na 26. místě z celkových 305
účastníků a ve své kategorii na 1. místě. V Drillu jsem celkově

skončil na 32. místě z celkových 402 závodníků a ve své kategorii
na 1. místě. Nakonec v neděli jsem celkově skončil na 23. místě
z celkových 172 účastníků a ve své kategorii na 2. místě.

V konečném hodnocení a celkového součtu master weekend
jsem celkově obsadil 10. pozici ze 105 účastníků.

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

Váš Jan Řezníček - Roy
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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

CEBYT Krkonoše s.r.o. – specialista na SVJ a BD
Kvalitní a profesionální správa bytových domů.

Pomůžeme nastavit správný chod domu, účetnictví, vyúčto-
vání, shromáždění, zajistíme revize. Nově funkce předsedy SVJ.

www.cebyt-krkonose.cz, tel. 774 202 362
Trutnov, Horská 6 (naproti OD Máj).

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.

Koupím chalupu nebo dům na Jestřebích horách 
Může být i před rekonstrukcí. Jsem přímý zájemce. 

Za případné nabídky předem děkuji. 
Tel. 731 757 118, email: terezie.h@post.cz

Pedikúra Klímová. Tel. 728 513 946, 491 465 959

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

BENET – PRODEJ A VÝROBA PONOŽEK 
Manž. Burdychových 1156, Červený Kostelec 

Ponožky –antibakteriální, sportovní, zdravotní – slevy až 60%
Po, St 08:00-12:00, Út, Čt 12:00-16:00 hod. 

www.benet-ponozky.cz

Pronajmu byt 2+1 ve Rtyni v Podkrkonoší 
Nájem 6 700 Kč + platby. Vratná kauce. Telefon 770 105 400

INZERCI DO ČERVENOKOSTELECKÉHO 
ZPRAVODAJE OBJEDNÁVEJTE 
na e-mailu: zpravodaj@mestock.cz

Cena za jeden řádek je 50,- Kč

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 19. září se v Červeném Kostelci konal už sedmý ročník běhu pro hospic. Účastníci všech věkových kategorií měli 
příležitost udělat něco pro své zdraví a zároveň svým výkonem podpořit záměr Oblastní charity Červený Kostelec.

Jan Kutílek: Příprava na odlet                                                         Milena Hurdálková: Krčmařík

Jana Špeldová: Letošní sklizeň Libor Černohorský: Bublina

Svou účastí přispěli na vybudování druhé části Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, díky kterému získá nové zázemí mobilní
hospic Anežky České, ambulance paliativní péče a další služby. Foto: J. Mach

Červený Kostelec 100× jinak
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Zadní strana: 2. a 3. října se konaly volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Vše probíhalo za přísných hygienických
opatření, ale ani to voliče neodradilo. Svůj hlas přišel odevzdat i nejstarší volič Bohdašína 90letý pan Josef Prouza (vlevo dole).
Foto: Jiří Mach a Edita Němcová
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