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Rada města Červený Kostelec
vyhlašuje dotační program pro
rok 2021.
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www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

Vánoční výzdobu města doplnil 
vyřezávaný betlém se zvoničkou, 
který je umístěn na náměstí, poblíž 
vánočního stromu. 



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V březnu se do silnice III/5672 mezi Červeným a Horním Kostelcem zakously bagry a byla zahájena největší investiční akce města.

V úseku dlouhém 2,7 km byla instalována nová kanalizace a inženýrské sítě. Kromě silnice byly rekonstruovány i chodníky.

Veškeré práce si vyžádaly investici ve výši 130 mil. Kč. Podíl města Červený Kostelec činil 52 mil. Kč (vše bez DPH).

Se čtrnáctidenním zpožděním se podařilo stavbu dokončit a na novou silnici byl puštěn provoz  Foto: Jiří Mach a Pavel Matyska
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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, vzhledem k současné

situaci jsou pozvánky na akce pouze in-
formativní. Pro aktuální informace sle-

dujte webové stránky:
www.cervenykostelec.cz, www.ckzije,
mobilní rozhlas či stránky pořadatele.

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,
máme za sebou podzim, který jsme pro-

žili s další koronavirovou vlnou. Řada z na-
šich občanů si onemocněním covid 19 prošla
a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto
onemocnění přišli o někoho ze svých blíz-
kých. Situace nebyla a není jednoduchá, ale
musíme se s ní vypořádat. Opět na vás ape-
luji, abyste zodpovědně dodržovali nařízená
opatření. Naše zodpovědnost vede k ochraně
nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím,
že se vzniklou situaci podaří zvládnout, aby-
chom se mohli vrátit k běžnému společen-
skému životu, který nám výrazně schází.

Máme za sebou další událost, která nás
omezovala, a tou byla rekonstrukce Jiráskovy
ulice. Jsem rád, že se nám podařilo splnit
plán, který jsme si stanovili, a ulice je dokon-
čena do prvního sněhu. Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat vám všem za trpělivost, dále
děkuji všem, kteří se na této významné inves-
tiční akci osobně podíleli a v neposlední řadě
děkuji zhotoviteli, a to společnosti M-silnice
a. s. za zdárný průběh akce a velice dobrou
komunikaci s městem, ale i s občany, kterých
se tato stavba přímo dotýkala. 

Věřím, že i rekonstrukce této ulice opět
posune kvalitu života v našem městě a stane
se tato v minulosti ponurá ulice hezkým mís-
tem. Jsem přesvědčen, že nový mobiliář,
jako jsou autobusové zastávky, koše, lavičky,
výlepové plochy a ohrádky kontejnerových
stání, kterými bude tato ulice dovybavena,
tento prostor vkusně doplní.

17. listopadu jsme si tentokrát každý in-
dividuálně připomněli události roku 1989,
potažmo 1939 a děkuji vám všem, kteří jste
přišli položit květinu a zapálit svíčku ke
škole nebo k památníku obětem komu-
nismu u sokolovny, a jsem rád, že Červený
Kostelec má toto silné občanské cítění. Při
této příležitosti byla městem vydána bro-
žura s názvem „Červený Kostelec v událos-
tech sametové revoluce“. Tato publikace
zachycuje vzpomínky aktivních účastníků
boje proti totalitnímu komunistickému re-
žimu v našem městě a okolí. Děkuji tímto
Milanu Hruškovi, Jiřině Haškové, Tomáši
Kuldovi a Zdeňku Kinzlovi za to, že se
s námi o své vzpomínky podělili, a hlavně
děkuji za to, že v době útlaku a strachu měli
dostatek odvahy ve svých názorech a či-
nech. I díky nim žijeme dnes ve svobodné
a demokratické společnosti. Bližší infor-
mace o této publikaci a kde ji můžete získat,
se dozvíte na straně 3 tohoto zpravodaje.

3. prosince nás čeká jednání zastupitelstva
města, na kterém budeme schvalovat rozpočet
pro rok 2021. Fotbalové zázemí, nafukovací
hala, rekonstrukce staré vodárny a zateplení
bytového domu č.p. 411 a 412 „Velká bedna“
jsou akce, které jsme museli z různých dů-
vodů posunout z roku 2020 na rok 2021. Dále
je navrženo zrealizovat veřejné prostranství
mezi školami, opravit chodníky v ulici Hu-
sova v úseku mezi ulicí Palackého a ul. 5.
května, také je navržena oprava chodníku v ul.
5. května v úseku mezi křižovatkami s ulicemi

Školní a Budovatelská aj. Pro rok 2021 je na-
vrženo významně investovat do dlouhodobě
připravených investic. Pro krytí těchto vý-
znamných akcí je navrženo použít úspory
a také nový úvěr.  Podrobnější informace vám
přineseme po schválení rozpočtu v lednovém
čísle zpravodaje.

Vstupujeme do adventu, který bude jiný,
než jsme byli zvyklí. Musíme k dané situaci
pozitivně přistoupit, přizpůsobit a změnit
naše zvyklosti. Naše blízké, se kterými nesdí-
líme společnou domácnost, více oslovovat
pomocí telefonu, internetu, video aplikacemi
a dostatečně tímto kompenzovat sociální
osobní kontakt, který nám všem chybí. 

V dnešní chvíli je významně znát absence
osobního kontaktu v podobě podání ruky
a objetí. Těším se na to, až si budeme moci
podat ruku a v restauraci si s přáteli přiťuknout
pivem nebo vínem. Věřím, že adventní čas
nám pomůže udržet dobré osobní vztahy, do-
statek radosti a štěstí v našich rodinách a na-
šich srdcích. Nově jsme pro vás doplnili
veřejnou vánoční výzdobu o nový vyřezávaný
betlém se zvoničkou pro plnění vašich přání.

Přeji vám všem hezké svátky vánoční
a do nového roku pevné zdraví, kupu štěstí,
zdravou mysl a splněné vánoční přání.

S úctou
Rostislav Petrák
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Změna svozových známek od roku 2021
Ve spolupráci se svozovou společností se
od roku 2021 mění barevné provedení
označující četnost svozu sběrné nádoby.
Dále na známce je uveden zákazník
(občan, který má sjednán svoz), název
a adresa stanoviště a druh a katalogové
číslo odpadu a další informace, jako jsou
např. velikost a vlastnictví sběrné nádoby. 

Nově již nebude známka opatřena letopoč-
tem. To omezí velké množství starších zná-
mek na sběrné nádobě, což působí nevzhledně
a nepřehledně, která známka je platná. Dále
je známka opatřena čárovým kódem.

Nové barevné provedení známek:
týdenní svoz: bílá barva
čtrnáctidenní svoz: žlutá barva
kombinovaný svoz: červenohnědá barva
měsíční svoz: šedivá barva
dvouměsíční svoz: tmavě modrá barva

Vzor nové svozové známky na popelnice
od roku 2021.

Změna vzhledu známky je provedena
z podnětu svozové společnosti, která tento
vzhled známky bude používat i v jiných ob-
cích a městech. Důvodem je omezení možné
výměny známek mezi občany či možného
odcizení.

Vyzýváme ty občany Červeného Kos-
telce, kteří chtějí změnit četnost svozu od
roku 2021 oproti roku 2020, aby tuto
změnu již během prosince 2020 nahlásili
na pokladně Městského úřadu v Červe-
ném Kostelci (stačí telefonicky na tel.: 491
467 524 nebo 491 467 525). Děkujeme.

Následně budou hromadně nové známky
vytištěny, aby mohly být připraveny na po-
kladně městského úřadu začátkem roku
2021. Nové známky obdržíte při zaplacení
poplatku za komunální odpad pro rok 2021.

Štěpán Křeček

Změny na stanovištích sběrných nádob
Stanoviště sběrných nádob na autobusovém nádraží u pro-
dejny telefonů již neslouží ke shromažďování použitého textilu,
oděvů, obuvi a hraček. Prosíme neodkládejte na toto stanoviště
tento odpad.

Pro odložení nepotřebných oděvů a textilu prosím použijte spe-
ciálních kontejnerů na jiných stanovištích se sběrnými nádobami
v Červeném Kostelci nebo sběrný dvůr odpadů v jeho provozní
době. Moc děkujeme za pochopení. 

Na stanovišti sběrných nádob na křižovatce ulic 17. listo-
padu a Gen. Kratochvíla byl pro sběr textilu a oděvů umístěn
zcela nový typ kontejneru, zvaný "chytrý tučnák", viz foto.

Veškerý takto sebraný textil a oděvy slouží dále pro humanitární
potřeby.

Štěpán Křeček

VODA ČERVENÝ KOSTELEC, s.r.o. oznamuje, že od
1. ledna 2021 je upravena cena vodného a stočného pro odbě-
ratele na území města Červeného Kostelce. 

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

Cena vodného je 34,64 Kč/m3 bez DPH, 
vč. 10% DPH 38,10 Kč/m3

Cena stočného je 34,54 Kč/m3 bez DPH, 
vč. 10% DPH 38,00 Kč/m3.

I přes mírné zvýšení patří naše ceny mezi ty nižší ve srovnání
s jinými vodárenskými společnostmi.

Cena byla schválena Radou města jako valnou hromadou 18.
11. 2020, usnesením R-2020/29/42.
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Rekonstrukce silnice III/5672 Horní Kostelec je za námi
Od března do listopadu letošního roku
byla ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem prováděna jedna z největších in-
vestičních akcí města za posledních ně-
kolik let. 

Konkrétně se jednalo o úsek dlouhý 2,7
km, který obsahoval výstavbu nové dešťové
kanalizace v délce 2,5 km (objem výkopku
6.500 m3 z části ve skalním podloží) včetně
66 ks šachet, 115 ks uličních vpustí připo-
jených 500 m kanalizačního potrubí a 570
m přípojek k sousedním domům, novou
opěrnou zeď naproti pneuservisu o objemu
58 m3 železobetonu, výměnu konstrukce
vozovky (cca 8.000 m3) se sanacemi pod-
loží, posun opěrné zídky u č.p. 50, výměnu
vodovodního řadu v délce 700 m včetně
215 m přípojek, novou splaškovou kanali-
zaci v délce 300 m včetně 400 m přípojek,
pokládku dvou asfaltových vrstev v celkové
ploše cca 32.000 m2, nové veřejné osvětlení

v celé délce úseku s 92 ks pozinkovaných
stožárů a moderními stmívatelnými LED
svítidly, zahloubení 5422 m chrániček pro
optický sdělovací kabel v majetku města
a umožnění přílože chrániček optického ka-
belu soukromému poskytovateli rychlého
internetu, 7.400 m2 nové zámkové dlažby
v chodnících a sjezdech, nové nástupní
hrany autobusových zastávek vč. 2 ks no-
vých přístřešků a ostatního mobiliáře a nové
svislé i vodorovné dopravní značení. 

Tyto velmi hrubě shrnuté práce si vyžá-
daly investici v celkové výši zhruba 130 mil.
Kč bez DPH, z toho podíl města Červený
Kostelec činil cca 52 mil. Kč bez DPH. Na-
konec si stavba přece jen vyžádala drobné
čtrnátidenní denní zpoždění termínu dokon-
čení stavebních prací. Právě díky letošní ne-
lehké situaci s vyhlášením nouzového stavu,
způsobeného nákazou COVID-19 i nadprů-
měrně deštivému počasí letošní stavební se-

zony, je to heroický výkon. Doba výstavby
byla totiž oproti loňskému původnímu za-
dání zkrácena z 38 (rozloženo do 2 let) na 35
týdnů v jednom roce.

Touto cestou bych velice rád poděkoval
zhotoviteli, firmě M-Silnice, a subdodava-
telům za zdárné dokončení díla. Největší
dík patří stavbyvedoucímu Ing. Ondřeji Ko-
zovi za vzorné vedení stavby a vstřícnou
komunikaci s obyvateli v místě stavby. Dále
děkuji všem, kteří se na zhotovení díla jak-
koli podíleli. Děkuji také všem obyvatelům
a firmám dotčené oblasti za trpělivost při
omezení dopravní dostupnosti stavbou
a nutností využívat objízdných tras. 

Chtěl bych popřát, aby zrekonstruovaná
silnice dobře sloužila svému účelu ke spo-
kojenosti nejen obyvatelům Červeného
Kostelce.  

Ing. Pavel Matyska, 
vedoucí odboru rozvoje města

Vzpomínky na sametovou revoluci v Červeném Kostelci 
(a jinde) rekapituluje nová brožura
Milan Hruška, Jiřina Hašková, Tomáš
Kulda a Zdeněk Kinzl – čtyři lidé, které
na konci osmdesátých let spojovalo něko-
lik vlastností a postojů: nespokojenost, až
znechucení nad totalitními praktikami
komunistické vlády, touha po demokra-
cii, vůle ke změně, a především odvaha
riskovat bezmála vše, co měli.

Nebyli v tom sami, tady na Červenokos-
telecku ale byli nejvíc vidět – jak z okénka
hlídkujícího antonu, tak z našich obývacích
pokojů. Jak vzpomínají na léta, během kte-
rých usilovali o kolektivní svobodu, za-
tímco tu osobní dávali všanc?

Přesně těmito slovy začíná třicetistrán-
kový rozhovor rekapitulující vzpomínky
čtyř našich občanů na sametovou revoluci
a měsíce, které ji předcházely a následo-
valy. Ve vyprávění, chronologicky děleném
do pěti oddílů, se společně s výše uvede-
nými osobnostmi dostaneme mj. na balkon
Melantrichu, pod nímž demonstrovalo tři
sta tisíc občanů, na pódium Činoherního
klubu při založení Občanského fóra, na židli
pod palbu výhružek vyšetřovatelů StB i na
vlny zakázané Svobodné Evropy. Často se
budeme pohybovat v prostoru kolem legi-
onáře, kde se během několika měsíců vy-
střídali agenti StB dohlížející nad zákazy
nejrůznějšího druhu i stovky občanů poža-
dujících změnu režimu. A cestovat budeme
mj. také do „nesametového“ Rumunska,
kam putovala vánoční sbírka potravin a fi-
nancí z našeho města. 

Brožura, jejíž vydání iniciovalo město
Červený Kostelec, tak dopodrobna přibli-
žuje příběhy čtyř Červenokostelečanů,
z nichž některým kvůli své aktivitě hrozilo
bezprostřední uvěznění na 10 a více let
(u M. Hrušky dokonce „s návratem nežá-
doucím“). Ve svých odpovědích však něko-
likrát opakují: Nebyli jsme v tom sami. Jen
jsme byli víc vidět. O tom, jací jsme v Čer-

veném Kostelci tedy vlastně byli, si můžete
přečíst v publikaci dostupné zdarma na
webu města, na podatelně MěÚ nebo na
MKS. Poté, co se otevře infocentrum, bude
brožura dostupná i tam. 

Část rozhovorů předchází ještě kvůli
kontextu cca dvacetistránkový přehled udá-
lostí tehdejších vypjatých měsíců.

Město publikaci nabízí bezplatně v rámci
připomínky třiceti a jedenatřiceti let od udá-
lostí sametové revoluce. 

Tomáš Kábrt

Vydavatel: město Červený Kostelec
Redaktor: Mgr. Tomáš Kábrt
Sazba: Mgr. Martin Kábrt
Tisk: Mare CZ s.r.o., Velké Poříčí

Seznam míst, kde je brožura k dostání:
Podatelna MěÚ Č. Kostelec, městské kul-
turní středisko, infocentrum, web města.

Citace z knihy: 
T. Kulda: „Konec komunistické vlády? To
byl jen tajný sen.“ 
Z. Kinzl: „Ve 14 hod., kdy měla vzpomínka
začínat, byl Kostelec obsazen Veřejnou bez-
pečností.“
M. Hruška: „Reakce byla bouřlivá. Tři sta
tisíc lidí skandovalo moje jméno, ale já to
nevnímal.“
J. Hašková: „Poprvé v životě jsem 1. ledna
poslouchala projev prezidenta a po tváři se
mi koulely slzy.“
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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 prosinec 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.

Senior taxi je v provozu již 12 měsíců
V listopadu jsme oslavili rok provozu služby senior taxi, které
1. 11. 2019 zahájilo po šestiměsíční přestávce opět svou činnost. 

Na rozdíl od prvního pokusu bylo dosaženo dohody se dvěma
provozovateli a od listopadu loňského roku do konce října roku le-
tošního bylo přepraveno zhruba 700 zájemců, a to nejen v katastru
Červeného Kostelce, ale také nově i do Náchoda. Nebýt vyhlášení
jarního nouzového stavu, byl by počet přepravených osob ještě
vyšší. Celkem je do Senior taxi zaregistrováno 75 osob a počet zá-
jemců stále pomalu roste.

Protože se blíží konec roku a s tím i konec platnosti vydaných
jízdenek, chtěl bych upozornit zájemce, kteří plánují využití této
služby hned zkraje roku 2021, aby již v průběhu prosince zatelefo-
novali na číslo 734 851 960 nebo poslali e-mail na adresu tosov-
sky@mestock.cz a objednali si vydání sady jízdenek na první
pololetí roku 2021. Pokud se převážná část zájemců přihlásí v první
polovině ledna, musí se počítat s tím, že výroba nových jízdenek
bude chvíli trvat.

Michal Tošovský, sociální odbor

RADNICE INFORMUJE

Vánoce budou 
Virové útoky určitým způsobem převrátily naše životy. Mnoho
našich plánů jsme nemohli vůbec uskutečnit.

Letošní adventní čas bude všemi těmito okolnostmi jiný. Na-
vzdory tomu všemu si připravíme krásné Vánoce. Letos bude na
našem náměstí nový vyřezávaný betlém, který nám může připomí-

nat to podstatné, co o Vánocích slavíme. 
Přeji nám všem, ať prožijeme Vánoce v radosti a pokoji. Do no-

vého roku vám přeji vše dobré.
Jiří Regner,  místostarosta 

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

Prosinec 2020
5. 12. a 6. 12. MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, 491 423 748
12. 12. a 13. 12. MUDr. Tereza Štrasová, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, 491 424 921
19. 12. a 20. 12. MUDr. Jana Šimková Vaňková, Sokolská 215,
Červený Kostelec, 491 463 421
24. 12. MDDr. Tereza Petříková, Náchodská 548, Velké Poříčí
491 482 850

25. 12. MDDr. Jan Petřík, Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod,
724 086 199
26. 12. Zubní lékař Eva Lucyna Perez-Cruz (Dentator s.r.o.)
Karlovo nám. 179, Náchod (budova České spořitelny), 792 833 635
27. 12. MUDr. Jana Malíková, Denisovo nábřeží 665, Náchod
491 428 885

Leden 2021
1. 1. 2021 MDDr. Martin Kyselý, Rokolská 123, Nový Hrádek
495 217 195
2. 1. a 3. 1. 2021 MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20, Náchod
491 424 524

Stomatologická služba

Rozpis služeb

PRAKTICKÉ INFORMACE
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Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2020:
18. prosince 2020.
Úřední dny v 1. pololetí roku 2021 budou:
15. ledna 2021, 12. února 2021, 19. března 2021,
16. dubna 2021, 21. května 2021 a 25. června 2021.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. Tel. 491 423 256, 
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Notářka

Nabídka zaměstnání

PRAKTICKÉ INFORMACE

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

MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o.
hledá člověka se zápalem pro práci v laboratoři
Náplň práce: analýza vzorků fólie, analýza vstupních materiálů,
tvorba technické dokumentace, výstupní kontroly, spolupráce na
vývoji a výzkumu nových výrobků, správa a vylepšování metod
měření, komunikace s R&D centrem v Itálii, administrativní práce
v informačním systému, příprava evidence vzorků materiálů, sklad
vzorků, kontrola legislativy – zákon o obalech, zákon o požadav-
cích na potravinářské fólie, výhledově také zajištění certifikace la-
boratoře.
Požadujeme: předchozí zkušenost s laboratorním prostředím, zápal
a nadšení pro práci, anglický jazyk na komunikativní úrovni, ital-
ština, znalost nástrojů kvality a vysokoškolské vzdělání technic-
kého směru je výhodou.
Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení (od 30 000 Kč), po za-
pracování platový růst, rozmanitou pracovní náplň, až 25 dní do-
volené, stravenky.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na prace@mgitaly.cz

LH Technik s.r.o. Lhota 429, Červený Kostelec  
přijme pracovnici úklidu 
Smluvní vztah: dohoda o provedení práce od 1. 1. 2021 
Vhodné i pro důchodce, osoby na mateřské/rodičovské.
Bližší informace na telefonu: +420 499 828 264

SEMET s.r.o.
hledáme nové kolegy na pracovní pozice:
• Obsluha ohraňovacího lisu
• Lakýrník – manipulant práškové lakovací linky
• Brusič
Požadujeme spolehlivost, pečlivost, odpovědnost.
Novým zájemcům o pracovní pozice nabízíme práci na HPP.
Zajímavé finanční ohodnocení. Pracovní úvazek 37,5 hod./týden.
Příplatky za přesčasy, pracovní prostředí a práci na směny.
2 x ročně prémie. Bonus za docházku. Po zapracování PP na dobu
neurčitou. Stabilní zázemí výrobního podniku s tradicí.
Možnost odborného a profesního rozvoje. Stravování ve firmě
(vlastní jídelna) s příspěvkem, nebo stravenka. Zvýhodněné mo-
bilní tarify pro zaměstnance i rodinné příslušníky.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 603 526 009

Český den proti rakovině 2020 v náchodském regionu
Ve středu 13. května neproběhl 24. roč-
ník Českého dne proti rakovině jak na
východě Čech, tak v celé České republice.
Ale v roce 2020 nebylo téměř nic jako
každý jiný rok. Kvůli ochraně celé spo-
lečnosti proti hrozbě koronaviru byl
květnový termín této veřejné celonárodní
sbírky odvolán a akce přesunuta na pří-
znivější dobu, tedy na středu 30. září.

Intenzivní příprava sbírkového dne pro-
bíhala od srpna po celé září a dala členům
náchodské pobočky Ligy proti rakovině po-
řádně zabrat. Ale vše se stihlo a bylo připra-
veno. Jenže ouha. Republikou se začala šířit
druhá vlna covidu-19, která všem zkompli-
kovala život. Konkrétně náchodský i brou-
movský region se postupně stával jedním
z nejpostiženějších. A to byl důvod, proč
mnohé tradiční spolupracující subjekty,
především z řad středních škol, na poslední
chvíli odřekly svou účast na akci. Na dru-
hou stranu se podařilo domluvit spolupráci
s mnoha dalšími dobrovolníky, avšak výpa-
dek studentů středních škol se zcela nahra-
dit nepovedlo. Dokonce ani počasí nebylo

sbírce právě nakloněno. Tak tedy nezbývalo
nic jiného než nasadit si roušku, obléci svetr
nebo bundu a vyrazit za dárci do ulic. Kam-
paň byla zaměřena na prevenci nádorů led-
vin a močového měchýře, jejichž výskyt je
u nás bohužel vysoký. V zájmu snížení ri-
zika všech typů nádorů i odolnosti proti
chorobám vůbec by se měl každý snažit již

od mládí osvojit si způsob života zahrnující
pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou vý-
živu a duševní pohodu, na což upozorňo-
valy i letáky. 

Celkem se do prodeje symbolických ky-
tiček měsíčku lékařského se zelenou stuž-
kou zapojilo 26 skupin dobrovolníků
z Náchodska, Trutnovska, Jaroměřska,

Nabídka zaměstnání
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Broumovska, Policka a Novoměstska,
z toho 9 středních škol. Nově se do spolu-
práce zařadila mnohá zdravotnická zařízení,
informační centra a další obětaví dobro-
volní prodejci v regionu. Velmi se také
osvědčil stánek náchodské Ligy proti rako-
vině na náměstí. Ochota veřejnosti přispět
na tuto tradiční sbírku byla značná, jen těch
prodávajících bylo letos o poznání méně.
Loňský historicky nejlepší výsledek ná-
chodská Liga proti rakovině letos splnila na
50 %, což je však s ohledem na složitost si-
tuace úspěch! Na celorepublikový účet
sbírky bylo celkem poukázáno 154 689 Kč.
Nelze jmenovat všechny dobrovolné pro-
dejce, velikou pochvalu si však letos určitě
zaslouží zejména studenti a pedagogové

Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř, které
přispělo na sbírkový účet částkou 32 727
Kč, na druhém místě pak Střední odborná
škola sociální a zdravotnická Náchod s 24
516 Kč, dále potom Skaut Náchod s vybra-
nými 13 927 Kč a nově zapojené Gymná-
zium Trutnov, které vybralo 13 190 Kč.
Velmi také pomohli skauti z Červeného
Kostelce, kteří odevzdali 8 819 Kč. 

Upřímné poděkování patří všem prodej-
cům – žákům, studentům i jejich pedago-
gům, skautům a dalším dobrovolníkům,
především členům výboru LPR Náchod,
a to i nováčkům, za jejich obětavý přístup
ke sbírce. Velký dík za spolupráci také patří
jako každoročně pracovníkům a pracovni-
cím České pošty Náchod a jejího depa. Náš

region je již po mnoho let oblastí, kde má
Český den proti rakovině vždy vstřícné při-
jetí a podporu veřejnosti, mnoha dárců z řad
občanů. A nemění na tom nic ani letošní ne-
příznivá situace. Srdce příznivců sbírky
byla i v tomto nelehkém roce otevřená pro
pomoc druhým. Zároveň je také důležité, že
významná část výtěžku sbírky se rok co rok
vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hos-
pic Anežky České v Červeném Kostelci.

Děkujeme a přejeme všem klidné vá-
noční svátky a v roce 2021 hlavně pevné
zdraví!

MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše
Kučerová a Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod, z. s.

FIRMY

Nové mycí boxy jsou již v provozu

Na čerpací stanici RoBiN OIL ve Rtyni v Podkrkonoší jsou v provozu nové samoobslužné mycí boxy, možnost mytí i s obsluhou. 
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HISTORIE

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
Milí spoluobčané, s novým vydáním va-
šeho zpravodaje se již nacházíme v čase
adventním a začínáme odpočítávat dny
zbývající do času vánočního a také do no-
vého roku. 

Na prvním místě vám chceme vyslovit
velké poděkování za vaše milé pozornosti a
vzkazy, které do našich nemocnic stále za-
síláte, neboť jsou pro nás zdravotníky vel-
kou podporou a radostí v této pro nás velmi
náročné době. Celkový počet hospitalizova-
ných pacientů s covid-19 klesá, ale vyhráno
zdaleka nemáme. Zejména péče o pacienty
v těžkých stavech zatím příliš neubývá.

Situace je velmi náročná a s ohledem na
délku také vyčerpávající nejen pro nás zdra-
votníky, ale také pro všechny ostatní.
Všichni víme, že na naše zdraví má vliv
celá řada faktorů, některé můžeme ovlivnit
více, některé méně, ale určitě už jen snahou
o větší porozumění a vzájemnou toleranci
si můžeme zpříjemnit vánoční čas, který již
klepe na dveře. Opusťme strach, ale vybu-
dujme si respekt vůči původci epidemie.
Najděme rovnováhu mezi osobní svobodou
na jedné straně a ochranou zranitelných lidí
mezi námi na straně druhé. Vedle zdraví
druhých nezapomínejme ani na to své. Ne-

mějme obavy navštívit lékaře nebo nemoc-
nici při jakémkoliv podezření ohledně
změny našeho zdravotního stavu. Nepodce-
ňujme příznaky. Vedle akutní péče držíme
zachován provoz všech ambulancí a scre-
eningových programů, a to právě proto, že
si uvědomujeme důležitost této části zdra-
votní péče. 

Ještě jednou vám děkujeme za vaši přízeň
a přejeme vám klidné a radostné svátky vá-
noční a do nového roku hlavně pevné zdraví
a mnoho chvil, které budou naplněny poho-
dou a úsměvem. Budeme tu pro vás i nadále.

Vaši zdravotníci 

Letec Jindřich Weber
Jedním z letců, jež pocházeli přímo
z Červeného Kostelce, byl nadporučík le-
tectva Jindřich Weber *29. 9. 1934. Ab-
solvoval 3 třídy střední školy a vojenské
Letecké učiliště-1953.

Původním povoláním byl barvíř. Po
ukončení leteckého učiliště nalétal na letou-
nech C-11 (JAK), 8:26 hodin, na proudo-
vých MiG-15 215 hod. 37 minut. V den
mimořádné události 0.25 hod. 

Nadporučík Weber byl klidné, vyrov-
nané povahy, od 7. 2. 1959 ženatý, konflik-
tové situace neměl. K leteckému útvaru 18.
stíhacímu bombardovacímu útvaru v Pardu-
bicích přišel 30. 8. 1958. Byl pilotem 2.
třídy a podle kontroly techniky pilotáže
podle přístrojů byl hodnocen dobře. Na
typu MiG-15 létal od 4. 9. 1958 a podle
znalosti letecké techniky a kontrolory po
všech stránkách byl hodnocen dobře. Dne
21. 3. 1959 v 09.58 hod. došlo u 18. stíha-
cího bombardovacího pluku, 34. stíhací
bombardovací letecké divize k letecké ka-
tastrofě letounu MiG-15, trupového čísla
0517, vyroben 8. 6. 1953. Při této katastrofě
letounu zahynul pilot 1. letky nadporučík
Jindřich Weber. Příčiny letecké nehody. Ve-
dený pilot nadporučík Weber zachytil při
vybírání zteče na pozemní cíl prováděné
podle OBP osnovy bojové přípravy stíha-
cího bombardovacího letectva o vrcholky
stromů vysokých 20 m na okraji mýtiny na
níž v té době byla umístěna letecká střelnice

Bělečko. Počasí v době nehody bylo příz-
nivé, dohlednost 15-20 km. Hlavní příčina
této objektivní skutečnosti spočívala v tom,
že nadporučík Weber po skončení střelby
asi ve výšce 200 m nad terénem, místo aby
vybral letoun ze zteče podle činnosti vedou-
cího pilota dvojice, pokračoval dále ve
střemhlavém letu pod úhlem 20-25° až do
prostoru těsně před terč, do něhož střílel.
Zde letoun hrubě natáhl, asi ve výšce 80 m
nad terénem, letoun se prosedl a narazil do
okrajových stromů, které jsou od terče
vzdáleny 100 m. Vyšetřovací komise došla
k závěru, že spolu se dvěma důstojníky
spolu s řídícím létání na střelnici Bělečko si

pilot nadporučík Weber chtěl před ukonče-
ním zteče prohlédnout terč, který úspěšně
zasáhl (z 2 x 10 nábojů měl 12 zásahů) za-
tímco vedoucí dvojice kapitán Rudolf Lev
měl 3 zásahy. Podle výpovědí svědků, kteří
střelbu uvedené dvojice pozorovali, zapo-
čali oba piloti střelbu současně a současně
ji ukončili ve výšce asi 200 m nad terénem.
Při dopuštění maximálního snížení vede-
ného pilota 50 m od vedoucího musel ve-
dený pilot zahájit vybírání ve 150 m. 

Protože vedoucí dvojice vyšel ze zteče
ve výšce 120 m, vedený pilot při normální
zteči vybral ve výšce 70-50 m. I tato sku-
tečnost svědčí, že nadporučík Weber po
skončení střelby pokračoval ve zteči 1,5 - 2
vteřiny, což odpovídá ztrátě výšky 80 - 100
m. Letoun byl úplně zničen a pilot nadpo-
ručík Jindřich Weber zahynul.

Čest jeho památce!
Milan Sivanič, 

Svaz letců ČR Hradec Králové
Zdroj: VUA Praha

Muzejní depozitář
Motto: Když nám Pán Bůh zdraví dá, i

hříchy budou.

Rok Boženy Němcové končí. Ano, vzpo-
mínky na 200 let od narození /1820-
1862/. Jaký vlastně byl vztah BN k mu-
žům? V dopise manželovi v r. 1857 píše
"Mně by se každý muž zprotivil, kdyby

ustavičně byl okolo mě. To je, co aristokra-
cii nebo boháčům závidím, tu příležitost,
že si mohou být vzácní.". 

Velká většina mužů, s kterými se BN kdy
seznámila či stýkala, byli ve skutečnosti jen
přátelé. Mezi osudové muže BN patřili,
tedy kromě celoživotního manžela Josefa
Němce, pánové charizmatičtí, mladí inte-

lektuálové a umělci. 
DUŠAN LAMBL /1824-1895/, vý-

znamný lékař, básník, vědec, také lékař,
básník. VÁCLAV BOLESLAV NEBESKÝ
/1818-1882/. HANUŠ JURENKA /1831-
1882/ lékař a EVANGELISTA HELCELET
/1812-1876/. Mezi osudové muže patřil
i domácí lékař RADOMIL ČEJKA /1812-
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

1862/. Jedním z obdivovatelů, který však
nepatřil mezi ty, jež si sama vybrala za svou
lásku, byl básník a filozof FRANTIŠEK
MATOUŠ KLÁCEL /1808-1882/.

Tak a nyní již poslední vzpomínka na za-
jímavou návštěvu v Domku BN v letošní
sezoně /červen-září/. Pátek 28. srpna 2020
v poledne, návštěvník končí prohlídku, do-
tazy na aktivity Josefa Němce v Červeném
Kostelci. Spokojenost s výkladem vyjádřil
návštěvník tím, že mi předal vizitku, kdyby
náhodou. Čtu - KLUB SBĚRATELŮ
AUTOGRAMŮ, JUDr. Martin Pros Ph.D.
"Ocenění autogramů a rukopisů slavných
osobností ". Řekl, kdyby náhodou? Ale to
je náhoda. Vzpomněl jsem si okamžitě na
náš "poklad" v muzejním depozitáři ještě
skladovaný v suterénu zdravotního středis-
ka. Dřevěná bedna 60x40 cm plná papíro-
vých kartonů s podpisy a portréty osobností
té doby - z novin. Památka na pana Štěpaře
z roku 2009, kdy nám předával depozitář.
To se hodí. Pan Martin Pros, chalupář na
Broumovsku, slíbil, že přijede v sobotu
znova a sbírku nám prohlédne. 

Přijel. Sbírku ošetřil, roztřídil, popsal
jmény, kde to nebylo. Hlavně potvrdil, že
podpisy jsou originály. Sbírku i ocenil.

Výsledek 152 podpisů převážně z roku
1932. Máme tam podpisy např. Alfonse
Muchy, Vlasty Buriana, Josefa Gočára,
Karla Hašlera, Voskovce i Wericha, Eduar-
da Beneše, Václava Špály. 

Na každém kartonu s podpisem je červené

razítko: Knihovna SPOŘITELNY MĚST-
SKÉ V ČERVENÉM KOSTELCI Č. /42/.
Takže bedna s podpisy byla majetkem spo-
řitelny. Nová budova byla otevřena v r. 1929.
Pravděpodobně přes muzejní spolek /J. Hur-
dálek/ se sbírka dostala do muzejního depo-
zitáře v devadesátých letech pod správou
pana Josefa Štěpaře. Nebo - nemáte někdo
jinou informaci o této sbírce autogramů?

VZPOMÍNKA: 22. prosince to bude 50 let,
kdy zemřela v Praze paní JULIE ŠUPI-
CHOVÁ /1884-1970/. Učitelka, esperan-
tistka. Julie se narodila ve Studnici, ale
velký vzor měla ve svém dědečkovi v Čer-
veném Kostelci panu Františku Šupichovi
/1884-1970/. To byl ve městě uznávaný

lékař. Julie se tehdy, v době studií na měšťan-
ské škole v Červeném Kostelci nadchla espe-
rantem. Univerzální mezinárodní jazyk.
V roce 1910 stála Julie u zrodu Klubu espe-
ranta v Červeném Kostelci.  A šla dál. Znalost
tohoto jazyka jí vyneslo přední postavení
v Československu. Byla členkou řady mezi-
národních konferencí o esperantu. Sama pro-
pagovala esperanto v mnoha časopisech a
v rozhlase. ČEST JEJÍ PAMÁTCE.

Konec roku 2020. Na každém konci je
krásné, že něco nového začíná. Hodně
zdraví, hodně zdraví.

Pramen: Encyklopedie ČK - Richard
Švanda

Z domova Otto Hepnar

HISTORIE

Za 160 odběrů obdržela Hana Vacková Zlatý kříž 1. třídy
Paní Hana Vacková (64) z Červeného
Kostelce, která je především známá jako
běžkyně, která se účastní všech, nejen
místních, běžeckých závodů, je také
dlouholetou dárkyní nejvzácnější teku-
tiny, která zachraňuje životy. Za svých
160 bezpříspěvkových odběrů krve si
v těchto dnech převzala od Českého čer-
veného kříže diplom a odznak „Zlatého
kříže 1. třídy“.

O svém dárcovství se podělila v následu-
jícím rozhovoru i se čtenáři Červenokoste-
leckého zpravodaje.

„Na odběry jsem chodila pravidelně od
svých 28 let. Začalo to vlastně náhodou,
a to když po nás v práci chtěli, aby měl
každý nějaké závazky. Rozhodla jsem se
tedy pro dárcovství krve. Nejprve jsem šla
na odběr s tím, zda to zvládnu. Když jsem
viděla, že to není nic hrozného, tak jsem za-
čala chodit pravidelně,“ svěřila se o začát-
cích s odběry krve Hana Vacková. 

„Zpočátku jsem začala dávat krev, ale po
určité době mě oslovila doktorka, zda bych

nechtěla dávat plazmu. Od té doby jsem za-
čala chodit dávat plazmu,“ říká dárkyně. 

„Na odběry krve se může chodit maxi-

málně třikrát a čtyřikrát do roka, ale na
plazmu častěji. Na odběry jsem tedy začala
chodit každý měsíc. Po určité době se ale
musí jít kvůli kontrole na odběr krve, než
mohou začít další odběry plazmy. Odběry
mně pomáhaly i při sportu, vždy jsem se cí-
tila svěží a lépe se mně běhalo, což je sport,
kterému se po celý život věnuji,“ vysvětlila
Hana Vacková. 

„Při 160. odběru jsem se rozhodla dár-
covství v roce 2019 ukončit. Rozhodnutí
padlo nejen kvůli přibývajícímu věku, ale
i častějších zdravotních problémech. Za
svůj aktivní život jsem pomohla dosti lidem
a žezlo jsem předala mladší generaci,“ do-
plnila dárkyně. 

„Stále, i když už jsem důchodového věku,
se věnuji běhu, který je mým celoživotním
koníčkem. V současné době jsou vzhledem
k pandemické situaci ale všechny závody
pozastaveny, tak si běhám alespoň sama pro
radost, a hlavně k udržení kondice,“ uza-
vřela své vyprávění Hana Vacková. 

jim
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Výroční sňatky

Církev čs husitská

CÍRKVE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

Aktuální informace o chodu farnosti, o čase, kdy je kostel ote-
vřen pro osobní ztišení, a dalších případných změnách spojených
s vládními opatřeními naleznete na stránkách farnosti www.far-
nostck.cz. Na těchto stránkách je možné sledovat online bohos-
lužby z kostela sv. Jakuba v Červ. Kostelci v pravidelných
časech. Zádveří kostela je otevřeno každý den od 8:00 do 17:30.
Program v Adventu

Adventní ztišení v kostele – každou adventní neděli v 18:00
pravidelná adventní mše sv. pro děti ve čtvrtek 16:30 – zahájena
průvodem s lucernami, děti nosí vyrobené ozdoby na vánoční strom
do kostela. 

Neděle 13. 12. – před kostelem bude skautský adventní prodej,
výtěžek bude odeslán na konto adventních koncertů ČT.
Program o Vánocích

24. 12. (Štědrý den) – od 13:00 kostel v Č. Kostelci otevřený
k modlitbě u betléma a k zažehnutí betlémského světla, v 16:00 vi-

gilie vánoční pro děti, po mši sv. „vánoční zvonění“, 22:00 „půl-
noční“ Boušín, 24:00 půlnoční Červený Kostelec.

25. 12. (Slavnost Narození Páně) – mše sv. v Č. Kostelci v 7:00
a v 9:00, na Boušíně v 11:00.

26. 12. (Svátek sv. Štěpána) – mše sv. v Č. Kostelci v 7:00 a
v 9:00, na Boušíně v 11:00. V 17:00 v Č. Kostelci tradiční „Koledy
s cimbálovkou“. V předvečer Svátku Svaté rodiny bude mše sv.,
jako obvykle, v kapli v H. Radechové v 18:00.

Neděle 27. 12. (Svátek Svaté rodiny) – mše sv. v Č. Kostelci
v 7:00 a v 9:00, na Boušíně v 11:00, při všech mších sv. obnova
manželských slibů (i při sobotní večerní v H. Radechové).

31. 12. – mše sv. v Č. Kostelci v 16:00 na poděkování za uply-
nulý rok, 23:15 – 24:00 kostel otevřen k tiché adoraci. 

1. 1. – mše sv. v Č. Kostelci v 7:00 a v 9:00, na Boušíně v 11:00.
P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, z důvodu nejistoty epi-
demiologických nařízení jsme se rozhodli letošní společná vá-
noční setkání omezit pouze na samotné svátky. Doufáme, že
situace se bude vyvíjet tak, že se budeme moci alespoň při nich
setkat, poděkovat za Kristovo narození  a vzájemně si popřát
požehnané svátky. Už se na vás všechny velmi těšíme.

V každém případě vám přejeme pokojný čas adventu, radostné

svátky Kristova narození a  silnou imunitu těla i ducha. 
David Smetana (farář) s radou starších

24. 12. - 23:00 PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
25. 12 - 10:00 HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

Děkuji vám a přeji vám pokojný čas
David Smetana

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

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

Vzpomínka

"Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko
zmůže láska."

Jaroslav Vrchlický

Dne 19.listopadu 2020 oslavili své výročí sňatku - 60 let man-
želství - DIAMANTOVOU SVATBU naši spoluobčané manželé
Marie a Jiří ŠPELDOVI.

K tomuto významnému výročí manželům Špeldovým srdečně
blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví a aby dál bylo Vaše
manželství plné lásky, štěstí a rodinné pohody.

S gratulací a poděkováním se připojují i jejich děti 
Jiří, Eva a Petr s rodinami

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti při úmrtí
naší maminky paní Miloslavy Středové z Olešnice.

Zarmoucená rodina

Děkujeme všem sestřičkám a doktorům z oblastní charity a mobilní
hospicové péče za pomoc, kterou poskytovali mému manželovi Josefu
Danielkovi. Zároveň děkujeme i všem přátelům a známým za projevy
soustrasti a za účast na posledním rozloučení a Pichově pohřební
službě za profesionální přístup. 

Miloslava Danielková s rodinou

Děkuji MěÚ Červený Kostelec v zastoupení p. Frankové, manželům
Šolcovým a všem, kteří mně blahopřáli k mým 90. narozeninám. Dě-
kuji též sourozencům Štěpánovým, kteří mně přišli k nám na dvůr za-
hrát mé nejoblíbenější písničky. Udělalo mi to velkou radost. 

Milena Šimková ze Lhoty

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárek k mým 90. na-
rozeninám a za gratulaci k 89. narozeninám mé manželky.

Olda Rezek a Ludmila Rezková

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za přání a dárek k mým 93. narozeninám.    
Josef Pinkava

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za květiny, dárek a gratulaci k mým
95. narozeninám, které mi i přes složitou situaci doručil pan Volhejn.
Jarmila Balcarová

Děkuji  MěÚ   Červený Kostelec za přání, kytičku a dárek k mým 98
narozeninám.

Věra Nývltová
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 21.10.2020 jsme se naposledy rozloučili s panem Jiřím Dvořáč-
kem. Upřímně děkujeme všem lékařům, sestřičkám a ošetřovatelům
Hospice  Anežky České za obětavou a láskyplnou péči o našeho Jirku,
také patří poděkování Pichově pohřební službě za důstojné vypravení
pohřbu, O. Miloslavu Brhelovi za zádušní mši svatou a slova útěchy,
Antonínu Nývltovi a Jiřímu Kábrtovi za nádherný hudební doprovod
a MDO a ostatním kamarádům - muzikantům, kteří se přišli rozloučit
a zahrát. Také děkujeme všem za projevy soustrasti.  

Jaroslava Kollertová - manželka s rodinou

SDH Bohdašín
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohdašín děkuje městu Červený
Kostelec za přidělenou dotaci na celoroční činnost spolku.

V sobotu 14. listopadu 2020 jsem v prodejně Konzum ztratila peně-
ženku. Chtěla bych touto cestou poděkovat neznámému nálezci za její
navrácení. 

Jana Středová

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu. Je smutné, že se
stále ještě potýkáme s covidem-19. A po-
časí, jakoby se s virem domluvilo – je
protivné, sychravé a příroda nás už tolik
neláká. Lidé se nemohou scházet tak, jak
byli zvyklí, a kdo ví, jestli je v této atmo-
sféře těší přípravy na Vánoce. 

I v knihovně je smutno bez vás, čtenářů.
Nicméně věřím, že vám naše služby už brzy
nabídneme. Nakoupili jsme dostatek zají-
mavých titulů, čekají na vás pěkně vysta-
vené a doufejme, že v prosinci si je už
budete moci odnést do svých domovů
a strávit s nimi pěkné chvíle. Někteří z vás
sledují on-line katalog knihovny, a vědí tak
o všech novinkách v našem fondu. Knihy si
mohou i zarezervovat, pokud je půjčená, tak
online přímo prostřednictvím svého čtenář-
ského konta, pokud je v knihovně, tak mai-
lem, anebo telefonicky. Určitě je to příle-
žitost i pro studenty, kteří mají v tomto čase
poněkud ztížené studijní podmínky. Kdo
však chce, najde si způsob, jak se k přísluš-
ným knihám dostat. Většina titulů potřeb-
ných ke studiu je již dostupná na internetu.
A mnohé domácnosti stále opatrují a rozši-

řují domácí knihovny. I tak věřím, že v do-
bě, kdy vyjde toto číslo zpravodaje, bude už
knihovna alespoň částečně sloužit červeno-
kosteleckým občanům. Pokud by se tak ne-
stalo, určitě se budeme snažit po dohodě se
zřizovatelem potřebu knih pro studenty, ale
i důchodce nějakým vhodným zákonným
způsobem vyřešit. Samozřejmě za přísných
hygienických podmínek – nošení roušky,
dezinfekce rukou a rozestupů, jak jsme na
to už všichni zvyklí.  

Až do odvolání neplánujeme v knihovně

obnovit vzdělávací a kulturní akce, na které
jste byli zvyklí. Je nám to moc líto, ale do
té doby ponecháváme obě níže uvedené vý-
stavy, které je možno zhlédnout i v současné
situaci bez porušení pravidel shromažďo-
vání. Výstavu k poctě Boženy Němcové na-
hradí v roce 2021 výstava věnovaná
osobnosti Jana A. Komenského, o kterém
jsme se v letošním roce již několikrát zmiňo-
vali. Tento významný Čech, člověk, vědec,
pedagog, filozof atd. byl a stále je neopomi-
nutelnou součástí i našeho kraje a zanechal
tu významný duchovní odkaz.

Ráda bych vám ještě v posledním měsíci
roku nabídla zajímavou knihu, jejíž autor
a knihovně zvláště milý a známý člověk se
v ní kromě hypnózy zmiňuje i o panu Bře-
tislavu Kafkovi, který ho k ní zčásti inspi-
roval. Je až neuvěřitelné, kolik trpělivosti,
vnitřní síly a pokorného studia dostupných
pramenů vynaložil pan Jakub Kroulík od
svého dětství do současnosti, aby poodkryl
složitosti lidského ducha. Kniha nazvaná
Jakub Kroulík, hypnotizér s podtitulem
Hypnóza, její moc a síla, je napsána formou
rozhovoru s Martou Fenclovou. Vydalo ji
nakladatelství Autreo v roce 2020. Určitě se
hodí i jako dárek k Vánocům.

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 českých hor bu-
dete moci vnímat v provozní době knihovny
i nadále. Vstup je individuálně v provozních
hodinách oddělení 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 ZUŠky.

Jak jsem se již zmínila, kulturní pro-
gramy zatím nebudou, ale nemusíme zou-
fat, máme knihy a jedinečnou příležitost
najít si k nim svůj nezaměnitelný přístup
a využít je k poznání všeho, co nás zajímá.
A věřte, nic není tak důležité, jako dokázat
se orientovat v mezilidských vztazích, po-
rozumět druhým a co je nejdůležitější – po-

rozumět sobě, dokázat nahlédnout do svého
nitra. Určitě se potom cítíme lépe a lépe
v této pohnuté době dokážeme pomoci dru-
hému, být skromnější, pokornější a citli-
vější. To k adventu patří. 

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky
„Ve skutečném poznání sebe sama je

předpoklad úspěchu v zápolení ducha
s hmotnými zájmy člověka. Bude-li to boj
úspěšný, pak člověk zvítězí nejen jako duch
nad hmotou, ale i jako mládí nad stárnutím.
Vítězící jedinec, vyzbrojený odvahou a si-
lou, si dobude výsady poznat štěstí a rela-
tivní věčnou mladost.“

Kultura rozumu a vůle str. 158                                                       

Z Knihovny Břetislava Kafky vás zdraví
a krásné vánoční svátky přeje Marcela

Fraňková a všechny pracovnice knihovny.
Pevné zdraví, přátelé!  
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SPOLKY A ORGANIZACE

UPOZORNĚNÍ  pro nouzový stav: 
Vláda s účinností ode dne 23. listopadu

2020 do dne 12. prosince 2020 omezuje
provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný
výdej než předem objednaných výpůjček
a jejich vracení přes výdejní okénko
nebo bezkontaktně.

Knihy je možno objednat mailem na

adrese: pujcovna@knihovnack.cz 
nebo telefonicky na tel. č. 491 463 384

(8.00 - 12.00) a 602 880 480 (13.00 - 18.00)
Výpůjční lhůty budou do konce nouzo-

vého stavu automaticky prodlužovány.

V případě mimořádných událostí
bude otevírací doba knihovny změněna

dle aktuální 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,
budeme se na vás opět těšit. 

INFOCENTRUM

ZPRÁVIČKY Z INFOCENTRA
Letní turistická sezona 2020 
v našem infocentru 
Letošní letní turistická sezona v TIC byla
vzhledem k současné epidemiologické si-
tuaci tak trošku jiná než v předchozích
letech a znamenala pro nás zastavení do-
savadního nárůstu návštěvnosti. 

Letní měsíce přinesly sice velké prázdni-
nové zvýšení návštěvníků, ale ostatní měsíce
představovaly tak trochu zklamání v počtu
návštěvníků informačního centra i našeho
města. Jednoznačně se tak do návštěvnosti
promítly zrušené nebo omezené kulturní
a společenské akce a skutečnost, že některé
velké, turisticky významné akce byly přesu-
nuty na rok následující. Nicméně zdraví
všech je to nejdůležitější co máme a plně tuto
situaci chápeme. Zároveň ale doufáme, že
příští rok nám tento současný stav plně vy-
nahradí. A potěšující je, že přímo v prostoru
našeho Domku Boženy Němcové budeme
mít v příštím roce jedno z festivalových míst
v rámci Festivalu zážitků, jehož tématem
budou tradice a tradiční řemesla.

Novinky z regionální literatury a tiskovin
Regionální literatura představuje jednu

z tradičních položek našeho prodejního sor-
timentu v rámci informačního centra. Samo-
zřejmostí je nejnovější zimní čísla
turistických novin Kladské pomezí nebo Vý-
chodočeských turistických novin s řadou tipů
na výlety či návštěvu zajímavých míst, které
jsou pro vás připraveny zdarma. Několik po-
sledních knižních novinek může být i zají-
mavých dárkem k letošním vánocům:

● Kostelecká historická zastavení (Vlas-
tivědný spolek ČK)

● Z Protektorátu do Republiky (Richard
Švanda)

● Po stopách náchodských pašeráků (Ri-
chard Švanda)

● Rok 1945 od Náchoda do Rtyně (Ri-
chard Švanda)

● Chudí lidé, aneb jak to tehdy bylo (Ri-
chard Švanda)

● Jak to tenkrát bylo (Josef Pinkava)
● Rodným krajem (nové prosincové

číslo i starší vydání)
● Litograf a jeho odysea (Josef Pinkava)

Dárkové poukazy - tip na dárek
V rámci informačního centra nabízíme

také prodej DÁRKOVÝCH POUKAZŮ,
které lze následně použít například na
nákup vstupenek na akce v Červeném Kos-
telci, v jeho okolí (Náchod, Hronov), pří-
padně i v dalších regionech v rámci ČR.
Může se jednat o divadelní představení,
koncerty, festivaly a další kulturní či spor-
tovní akce, u nichž zajišťujeme předprodej
vstupenek. Kromě dárkových poukázek na
vstupenky zprostředkováváme i prodej dár-
kových poukazů na zájezdy a pobyty v ČR
i zahraničí.

Přesunuté kulturní akce
Současná situace si vyžádala přesun řady

kulturních akcí na nový náhradní termín.
Na našem webu www.123vstupenky.cz
jsme pro vás připravili informační tabulku,
která průběžně informuje o nových termí-
nech přesunutých divadelních představení
a koncertů. Zároveň popisuje i způsob, jak
lze s již zakoupenými vstupenkami naložit
a nepřijít tak o své oblíbené divadlo nebo

koncert. Věříme, že vám tato naše služba
pomůže.

Přejeme vše nej…. k Vánocům i do no-
vého roku

Měsíc prosinec - to je především ad-
ventní čas a očekávání příchodu nového
roku. Ten nový pro nás bude mít již čís-
lovku 2021 (to to utíká). Přejeme vám všem
příjemné prožití vánočních svátků. Nechť
se vám podaří je strávit v klidu a pohodě
s vašimi známými, kamarády a rodinami.
A do nadcházejícího nového roku 2021 pře-
jeme samozřejmě hodně zdraví (to hlavně),
spokojenosti, elánu a splněných přání.

Jestliže chcete být včas informováni
o zahájení jednotlivých předprodejů vstu-
penek, sledujte také náš FACEBOOK, pří-
padně se můžete na našich stránkách
přihlásit do rozesílání našich novinek přímo
na váš email. Neunikne vám tak žádná
skvělá příležitost pro další kulturní či spo-
lečenský zážitek. Cestovní a informační
centrum naleznete v Červeném Kostelci,
v Havlíčkově ulici 654. Kontaktní telefonní
čísla jsou 498 100 657, 724 088 587, pří-
padně je možné využít naše e-maily:
info@cervenokostelecko.cz či naše we-
bové stránky: www.cervenokostelecko.cz,
www.123vstupenky.cz (rezervace vstupe-
nek na akce, přihlášky do kurzů). A samo-
zřejmě nás naleznete i na Facebooku. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu v ces-
tovním a informačním centru v Červeném
Kostelci. A samozřejmě vám rádi pomů-
žeme s plánováním výletu do našeho okolí.

Ing. Roman Kejzlar, 
IC Červený Kostelec

Z dění ZKO Červený Kostelec - Špinka
Letošní rok byl i pro naši organizaci vý-
razně jiný. Současná situace nám ne-
umožnila letos uspořádat psí školičku.
Ale i tak se něco povedlo.

V letních měsících jsme uspořádali dvoje
zkoušky z výkonu s výbornými výsledky

účastníků. Tři naši členové letos zabojovali na
mistrovství republiky svého plemene. Všichni
účastníci ve velké konkurenci splnili zkouš-
kový limit a povedlo se vybojovat 3. místo.
Bohužel všechny další závody, včetně mezi-
národních, byly pro letošní rok zrušeny. Nelze
než doufat, že příští rok bude příznivější. 

Tímto zároveň moc děkujeme městu Čer-
vený Koslelec za podporu naší organizace,
které si moc vážíme.

Přejeme všem našim příznivcům hlavně
hodně zdraví a do nového roku ať všichni
vykročíme tou správnou nohou. 

Pavlína Fialová
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Současný svět nám přináší jednu

rychlou změnu za druhou a trošku nás
omezuje v našich dosavadních jistotách
a plánech. Stávající situace vnáší do na-
šeho každodenního života mnoho neoče-
kávaných změn a to se bohužel promítá
i do našich připravovaných akcí a akti-
vit. Nicméně důležité je nenechat se tímto
stavem znechutit či omezit, ale snažit se
nalézat něco nového. Snad se nám to
v naší činnosti trošku daří.

Regionální besedy
Na měsíc listopad (konkrétně čtvrtek 19.

11. 2020) jsme pro vás měli 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 na Červenokostelecku. Nicméně
současná situace nám neumožnila tuto be-
sedu realizovat. Rozhodli jsme se tuto besedu
odložit na rok 2021, kdy její realizaci spojíme
s dalšími aktivitami vázanými na osobu Gus-
tava Vacka, a to zejména připravované vydání
informační brožury o jeho životě a díle.
O přesných termínech těchto nových akcí vás
samozřejmě budeme informovat.

Říjnovou besedu s názvem “Oceňovaní
a ocenění” pro vás máme připravenou
v on-line formě ke zhlédnutí na našem You-
Tube kanálu na internetu. Příslušný odkaz
na tuto besedu, ale i předchozí besedy z jara
2020, realizované touto formou, naleznete
na našich webových stránkách www. vlas-
tivednyspolek.cervenokostelecko.cz. Vě-
říme, že i touto (sice trošku neosobní)
formou vás potěšíme a vy si tyto besedy
zhlédnete v klidu a pohodlí svého domova.

Navíc jsme se rozhodli připravit ještě
jednu tematickou besedu v tomto on-line

formátu. Její název je “Staročeské zvyky a
tradice na Červenokostelecku” a v prů-
běhu prosince 2020 ji umístíme a zveřej-
níme na našem YouTube kanálu na
internetu. Zhlédnout ji tak bude možné stej-
ným způsobem jako jiné naše on-line be-
sedy. A třeba se pro vás některé zajímavosti
z této besedy stanou inspirací pro letošní
adventní čas.

Připravovali jsme výstavy, ale máme pro
vás něco jiného...

Na listopad 2020 jsme připravovali vý-
stavu historických fotografií Červenokoste-
lecka. Nicméně současná doba nám
rozhodně nenabídla mnoho možností na její
realizaci a nechceme ji jen odkládat do dal-
ších měsíců. Proto jsme se rozhodli vydat
tuto výstavu, resp. její obsah, knižní formou
a připravili jsme pro vás novou knihu s ná-
zvem “Kostelecká historická zastavení”.
V této publikaci jsme rozdělili zajímavé his-
torické fotografie do několika oblastí a vy
si je tak můžete v klidu a pohodlí (třeba
doma v křesle či na gauči) zhlédnout a pro-
studovat. Kniha vyjde v průběhu prosince
2020 a zakoupit si ji bude možné například
v Cestovním a informačním centru v Čer-
veném Kostelci. Kniha může být i takovým
námětem na vánoční dárek pro vaše blízké.

Obdobně v měsíci prosinci 2020 měla
proběhnout v červenokostelecké výstavní
síni výstava grafické tvorby spojená s pro-
dejní výstavou obrazů dvou našich význam-
ných grafiků a litografů - pánů Josefa
Pinkavy a Karla Kratochvíla. Oba v minu-
losti také pracovali ve zdejší tiskárně pana
Josefa Doležala. Vlastivědný spolek byl
spolupořadatelem této benefiční výstavy.
Nicméně současnou situaci s nejrůznějšími
opatřeními a omezeními jsme vyhodnotili

jako nevhodnou pro její realizaci a v zájmu
ochrany zdraví návštěvníků jsme se roz-
hodli termín výstavy posunout do příštího
roku. O novém termínu konání této prodejní
výstavy ve prospěch charity a těch nejpo-
třebnějších vás budeme samozřejmě včas
informovat. V souvislosti s výstavou však
byla vydána zajímavá publikace “Litograf
a jeho odysea” v níž se Josef Pinkava vy-
znává ze své životní pouti a své celoživotní
tvorby. Uvedená publikace bude v průběhu
prosince 2020 k zakoupení v Cestovním a in-
formačním centru. Zároveň jsme se s vyda-
vatelem knihy dohodli, že bude sloužit i jako
bezplatná vstupenka na budoucí připravova-
nou výstavu v příštím roce.

Užijte si letošní adventní čas a oslavu vá-
nočních svátků

Ale prosinec, to je hlavně advent a vá-
noční svátky. Přejeme vám příjemný ad-
ventní čas a pohodovou oslavu vánočních
svátků. Je nám velice líto, že jsme se letos
nemohli v tento předvánoční čas s vámi
sejít na některé z našich akcí. Nicméně vě-
říme, že v následujícím období na některé
z našich akcí shledáme. Důležité je hlavně
zdraví všech.

Užijte si, v rámci současných možností,
klidné svátky a do nového roku přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a plno nových
sil pro všechny vaše aktivity.

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

Nové regionální publikace od vlastivědného spolku
Kostelecká historická zastavení
Tato kniha vznikla tak trochu neočeká-
vaně. Vzhledem k současným epidemi-
ologickým opatřením se nám nepodařilo
realizovat plánovanou výstavu, a tak
nám bylo tak trochu líto materiálů, které
jsme měli na tuto výstavu připraveny.
A tak vznikla myšlenka vydat tuto novou
obrazovou publikaci.

Historické fotografie z Červenokoste-
lecka jsme rozdělili do tematických okruhů
a opatřili je krátkým komentářem. Věříme,
že i touto formou se seznámíte s červeno-
kosteleckou historií, vývojem našeho města
a událostmi, které měly na Červený Koste-
lec zásadní význam. Zdrojem fotografií byl
archiv muzejního depozitáře vlastivědného

spolku. Doufáme, že tato kniha vám bude
inspirací při objevování Červeného Kos-
telce. Knihu vydal Vlastivědný spolek
v Červeném Kostelci. V prodeji bude napří-
klad v Cestovním a informačním centru
v Červeném Kostelci.

Litograf a jeho odysea
Publikace “Litograf a jeho odysea”
vznikla jako doprovodná publikace
k plánované prosincové výstavě grafiky
a obrazů Josefa Pinkavy a Karla Kra-
tochvíla v Červeném Kostelci. 

V této publikaci se  Josef Pinkava vy-
znává ze své životní pouti a své celoživotní
tvorby. Vydavatelem publikace je Josef Pin-
kava a Ing. Marie Pinkavová. O připravo-

vanou benefiční výstavu spojenou s prode-
jem obrazů samozřejmě nepřijdete. Jako
spolupořadatel plánuje vlastivědný spolek
její realizaci v okamžiku, kdy to současná
epidemiologická situace vhodnou formou
dovolí. Zároveň jsme se s vydavatelem
knihy dohodli, že bude sloužit i jako bez-
platná vstupenka na tuto budoucí připravo-
vanou výstavu v příštím roce. 

Publikace bude v průběhu prosince
2020 k zakoupení v Cestovním a infor-
mačním centru v Červeném Kostelci.
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Pečovatelský dům U Jakuba

Klub turistů Červený Kostelec
Máme tu konec roku 2020, na jehož začátku při Novoročním
výstupu na Žaltman a tradičním setkání na Vízmburku první
sobotu v lednu nikdo netušil, co nás vlastně letos čeká. 

Vše se rozběhlo v plné pohodě - vycházky, výlety, výroční člen-
ská schůze. V únoru jsme ještě v rámci roku Boženy Němcové pro-
žili pěkný den na oslavě v České Skalici s procházkou do Ratibořic.
Všichni jsme se prostě těšili na přicházející jaro. To sice přišlo, ale
s ním také první vlna koronaviru, která zastavila prakticky vše, co
bylo v pohybu. Klub turistů Červený Kostelec zastihla v průběhu
příprav jubilejních ročníků celorepublikových akcí: 45. ročníku Ha-
dařské 25 a 50. ročníku dálkového pochodu Červený Kostelec –
Sněžka. Vynaložená práce i finance, vše, co mělo sloužit ke spo-
kojenosti účastníků, se ze dne na den rozplynulo. Také planované
čtyři dny v Polsku, tematický pobyt v Dolním Slezsku jsme museli
oželet. Červnové rozvolnění přineslo opět možnosti volného po-
hybu, které jsme ihned využili. Ještě v červnu nás přivítal na čtyři
dny Frýdant a Jizerské hory. V první polovině července se nám po-
dařilo úspěšně zorganizovat 31. ročník Červenokostelecké 100,
která je součástí Česko – Slovenského poháru v ultratrailu. Prázd-
niny byly z našeho pohledu pohádkové - potkat se s námi bylo
možné na různých místech Královéhradeckého i Libereckého kraje.
Měsíc září jsme zahájili výletem do Polska na polsko – česko – ně-
mecké setkání turistů a na pouť Zabkowice – Bardo. Dále pak

v září následovaly pravidelné vycházky po okolí a 24. září se ko-
nalo slavnostní otevření rozhledny Žaltman. Začátkem října jsme
ještě vyjeli na Krkonoše a pak nám už vládní nařízení znemožnilo
pořádat další akce. Tato opatření platí i v půli listopadu, době uzá-
věrky tohoto čísla zpravodaje. Zda bude platit také na konci pro-
since, to nikdo dnes neví. Zveme proto všechny přátele na tradiční
silvestrovskou vycházku, sraz ve 13:00 na autobusovém nádraží.
Druhá pozvánka je na Novoroční výstup na Žaltman. Kdo ví, snad
se něco třeba podaří a když ne, tak nevadí. Určitě prožijeme mnoho
krásných společných chvil v roce příštím. Všechno hezké, ale
hlavně hodně hodně zdraví přejí turisté. 

Otto Ressl

Kdo pomáhá nést břemeno stáří?
Pandemie změnila svět a odstartovala obtížné období. Tato si-
tuace se odrazila také v životě obyvatel pečovatelských domů
i klientů v terénu, o které pečuje charitní pečovatelská služba.
Všichni obyvatelé mají povinnost nosit roušky, vše je řádně de-
zinfikováno, obyvatelům je měřena teplota apod. 

Pečovatelské domy se uzavřely, návštěvy mají zákaz. Kdo by
však chtěl něco svým seniorům donést, může požádat i odpoledne
či o víkendu pečovatelku, která doručí vše potřebné. Číslo telefonu
je uvedeno na dveřích pečovatelských domů. Nyní se zřizuje míst-
nost, která bude oddělena plexisklem, ve které se budou moci se-
tkávat obyvatelé pečovatelského domu U Jakuba s jejich rodinou,
víme, že tyto okamžiky jsou pro seniory vzácné a obohacující.

Současná opatření přinášejí mnoho nepříznivých zpráv, ale stojí
za to podívat se i na ty příznivé. Chtěla bych vám představit hvězdy,
kterými jsou naše obětavé pečovatelky, které jsou opravdu hvěz-
dičkami na té cestě našich seniorů, každá svítí, jak umí a každá se
stává darem pro druhé. Obětavě se snaží z toho, čím byly obdaro-
vány, velkoryse a beze strachu rozdávat druhým. Naše obětavé pe-
čovatelky se snaží nejen vykonávat základní pečovatelské úkony,
ale stále seniory povzbuzovat, dávat jim naději a lásku. Ve svém
volném čase jim upekly martinské rohlíky, kopírují jim křížovky,
osmisměrky, rozdávají pohodové knížky. Práce pečovatelky je
opravdu velice náročná a vyčerpávající. Jedenáctičlenný kolektiv
všech pečovatelek postupně onemocněl a tak z tohoto počtu zůstalo
pouhých pět „železných žen“, které tři týdny pečovaly o 200 kli-
entů. Byl to úkol opravdu nad lidské síly, ale naše pečovatelky Ha-
šková Mirka, Drapačová Renáta, Donátová Iva, Novotná
Marie a Horáková Jarmila se staly opravdu těmi hvězdami pro
naše seniory. Z jejich chování bylo zřejmé, že tuto práci vykonávají
s velkou láskou a nadšením. Neztrácely úsměv na tváři, zachovaly
si nadhled a rozdávaly klid, pohodu a pokoj. Na pomoc jim přispě-
chali naši laskaví dobrovolníci, kteří se nezištně přihlásili a v této
obtížné době pečovatelkám pomáhali a stali se tak jejich pravou

rukou (pomáhali rozvážet obědy, či zajišťovat nákupy nebo pomáhali
s hygienou), mezi kterými byli Pavel Šolc, Simonka Fojtíková, Ji-
řinka Volfová a Petr Drapač. Jsou to opravdu obětaví lidé, kteří
věnují svůj volný čas druhým, nehledí na své pohodlí, na své zdraví
a v náročném deštivém počasí pomáhají, kde je zapotřebí. Tak jsme
díky koranaviru poznali úžasné lidičky, které bychom asi ani nepo-
tkali. Jen ten má stále co dát, kdo má plné srdce lásky. Tito dobro-
volníci mají opravdu plné srdce lásky. Vám patří náš velký dík. Dále
patří naše velké poděkování zaměstnancům Oblastní charity Č. Kos-
telec i zaměstnancům denního stacionáře, kteří nám také pomáhali,
jak jen bylo možné.

Jak rádi bychom ten předvánoční čas strávili při vánočních be-
sídkách, ale současná situace tomu nenahrává. Snažme se všichni
oprostit se od špatných či katastrofických zpráv, vyhledávejme
humor a snažme se udělat něco pro osamělé seniory, potěšit je do-
pisem či obrázkem nebo vymyslet něco, čím bychom je obdarovali.
Protože se říká, že naděje umírá poslední, věřme, že bude lépe.

Lenka Vlčková
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Střelecký klub

Brodský

Prosinec na Broďáku
Vodník Brodík i my, jeho lidští spolupracovníci, děkujeme
našim návštěvníkům, kamarádům a příznivcům Broďáku,
kteří nás v letošním roce hojně navštěvovali, za velkou přízeň,
a to i navzdory dnešní složité době. 

Rybník se sice uložil k zimnímu spánku, ale koupací sezona po-
kračuje! Broďák je totiž hojně využívaný k otužileckému plavání,
bohužel v současné době coronavirových opatření není možné pla-
vat společně za účasti diváků a každý otužilec si musí najít svůj
čas. Přijďte si i vy vyzkoušet tento nevšední a krásný zážitek v pří-
rodě. A pokud Broďák zamrzne, žádný problém. V ledu vyřežeme
díru a koupání bude pokračovat. 

Celou zimu je také volně přístupné dětské hřiště i galerie dřevě-
ných soch a budeme rádi, když i nadále bude Broďák cílem vašich
procházek. Jako dárky pro vás vám náš kolektiv v zimě naplánuje
a připraví spoustu novinek a akcí do další sezony. A vy, naši náv-
štěvníci, si je budete postupně rozbalovat v novém roce.

Přejeme vám všem hodně radosti, lásky, zdraví a štěstí v roce 2021.                                     
Za kolektiv Brodíkova ráje Ing. Milan Hrstka

KADET, aneb jak neJSME  v zajetí coronaviru
Jako celou naši společnost i náš oddíl zasáhla doba coronavi-
rová a velice negativně ovlivnila naši činnost.  Tenhle oddílový
rok se fakt moc nepovedl, nejlíp by bylo ho celý restartovat,
prostě zmáčknout nějaké to tlačítko a začít znovu. Podařil se
nám skvělý tábor na našem tábořišti v Chotěvicích a pár víken-
dových akcí. Na řekách jsme toho  letos moc nenajezdili. Když
byla na jaře voda, díky coronaviru jsme nemohli, a když jsme
mohli, nebyla zase voda. A na podzim jsme se museli opět pod-
řídit přísnému režimu a omezit práci oddílu na minimum. 

Chybí  nám tréninky v tělocvičně, kde jsme se tak krásně mohli
protáhnout, zahrát si něco s mičudou, propotit oddílová trička s del-
fínkem a vybít nějako tu energii. Chybí nám schůzky v klubovně,
pohyb v přírodě při víkendových výpravách i dotyk vody při tré-
ninku v bazénu. Ale hlavně nám chybí kamarádi, se kterými jsme
si mohli hrát, soupeřit, debatovat, pomáhat si a překážet, hádat se
a zase se usmiřovat. Žít tak pospolu v jedné partě, která se dělí o to
špatné i to dobré. Teď žijeme dočista každý sám. Ještě že můžeme
být aspoň spojeni  přes naše oddílové stránky, přes obrazovku po-
čítače. Plníme zadané úkoly, trochu trénujeme v domácím prostředí,
abychom udrželi alespoň trochu fyzičku a obratnost. 

Abychom, až to všechno jednou skončí, nevypadali a nechovali
se jako sloní mláďata. No a při tom se těšíme, že zase budeme spo-
lečně prožívat naplno čas dětství. A na našich lodích, autobusem,
na kole či pěšky vyrazíme zase za báječným dobrodružstvím. A to
přejeme také všem místním kroužkům, spolkům a sportovním sdru-
žením, ale taky všem lidem, kteří se rádi pohybují v přírodě v okolí
našeho krásného města. 

Nakonec tohoto trochu bláznivého roku 2020 si zaslouží podě-
kování několik lidí či firem, které nám letos pomohli při práci
s dětmi, ať už finančně či materiálně: Michal Hybš, Roman Hanuš,
Michal Dušek, Radek Středa, Mirek Knapovský, Vráťa, Terka
a Rosťa Rudolfovi, Karáskovi a Verča Bergerová, děda Hnízdil
a děda Hanuš, Michal Pumpa, Tomáš Karásek, Kamil Novák. Na-
šemu kameramanovi Vaškovi Wetu Šimkovi děkujeme, že to
všechno zaznamenává, městu Červený Kostelec a Asociaci TOM,
firmám ČEZ a.s., Albi a.s., Semet s.r.o.,  Izomat s.r.o. A samozřejmě
všem rodičům a kamarádům, kteří zařídí, přivezou, odvezou, po-
sekají, upečou, zapůjčí, věnují, nebo vyrobí a postrčí tu naši lodičku
zas o kousek dál. Ještě jednou DĚKUJEME!

Vedoucí oddílu Kadet KaMi a spol.

Kadet

Střelecké závody
Dne 19. září proběhly na střelnici ve Žďáru klubové závody ve
sportovní střelbě.

Závodů se zúčastnily i děti ze střeleckého kroužku, které již tře-
tím rokem podporuje město Červený Kostelec. Mladí střelci poprvé
vyzkoušeli novou zbraň Browning BUCK MARK Contour, zakou-
penou z dotací města.

Na prvním místě se umístil Martin Ducháč, na druhém místě
Matěj Čech a na třetím Tomáš Šťovíček. Střelci byli odměněni di-
plomy a pohárem.

Za Střelecký klub Č. Kostelec z. s. Vlastimil Kostelecký
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Včelaři
Blíží se čas vánoční - včelstva jsou již zdárně zazimována. Pod-
ložky, pro kontrolní odběr máme vyčištěny. Dlouhých zimních
večerů využijeme pro přípravu na další včelařskou sezonu.

Například čištění rámků a přípravu mezistěn. A co domácí medo-
vina? Tradiční alkoholický nápoj našich předků, oblíbený zejména
o Vánocích. Výroba je poměrně jednoduchá a při dodržení správných
postupů ji zvládne i začínající včelař. Jenže je málo medu.

POZVÁNKA - nepozvánka 
V prosinci se, přátelé, nesejdeme. Ještě není všechno jak má být.

Sejdeme se v neděli 7. února 2021 od 9.00 hod. v restauraci Di-
vadlo. To bude členská schůze a také výplata dotace. A také bu-
deme odevzdávat kontrolní vzorky měli. Informace čekejte na
emailu, ve skříňce na náměstí. Mějme trpělivost. Hodně zdraví. 

Za výbor včelařů Otto Hepnar

Rok 2020 nebyl jednoduchý pro nikoho a ani pro sportovní klub
Kostelecké tlapky, který se už 3 roky zabývá sportováním se psy.

V tomto roce měl naplánováno pořádat dvoje závody, ale bohu-
žel situace dovolila uskutečnit pouze 3. ročník agility závodu Bro-
díkův speciál a to ještě v náhradním termínu. Účast a spokojenost
závodníků nám opět dodala nadšení v činnosti pokračovat. Koste-
lecký kros, na který se připravovali běžci a jejich psi, se bohužel
musel přesunout z jara na podzim a následně na jaro 2021. Snad
už bude příznivější období.

Někteří členové se stihli zúčastnit i závodů. Mistrovství repu-
bliky mládeže se zúčastnila Sylvie Tylšová se svojí border colií
Jumpy a Zuzana Tylšová s border colií Eli. Tým Sylva a Jumpy ob-
sadily 4. místo v jumping družstev a v jednotlivcích 4. místo v agi-
lity dětí. Zuzka s Eli závodily v kategorii juniorů a získaly 4. místo
v jumping jednotlivců.

Oba týmy se také kvalifikovaly na mistrovství republiky dospě-
lých do Mohelnice, kde přispěly svému družstvu 3 čistými běhy
k získání titulu II. vícemistr ČR v družstvech v kategorii Large.

Věříme, že příští rok se nám podaří uskutečnit všechny naplá-
nované akce a účastnit se dalších závodů.

Kostelecké tlapky Renata Tylšová

Kostelecké tlapky

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení a milí spoluobčané, v době, kdy vám píšeme tento pří-
spěvek, je po epidemiologické stránce situace v naší zemi složitá
a podmínky pro uvolňování vládou přijatých opatření nejsou
pevně stanovena a ovlivňuje to i přípravu organizace tříkrálové
sbírky.  Chceme se s vámi přesto podělit o dobrou zprávu: 
Tříkrálová sbírka 2021 se bude konat!

Chceme vás proto seznámit s možnými variantami konaní TKS:
- sbírka proběhne tak, jak jsme byli zvyklí v letech minulých,

do ulic vyrazí skupinky koledníků, dle možností navštíví domác-
nosti, zazpívají koledu a požádají o příspěvek. Tato varianta je však
momentálně nejméně pravděpodobná.

- sbírka proběhne pouze on-line, bude zřízena virtuální poklad-
nička, do které budeme moci přispívat např. přes mobilní telefon,
elektronické bankovnictví. 

- sbírka proběhne kombinací předchozích možností, s možným
doplněním o pokladničky umístněné např. na úřadech, v obchodech
atd. Zde předpokládáme možnost přispívat několik dní. 

O tom, která z variant „vyhraje“ a o termínu sbírky vás budeme
informovat v lednovém Červenokosteleckém zpravodaji. V rámci
sbírky 2021 bychom chtěli z vašich příspěvků zakoupit např. su-
šičku prádla do prádelny v hospici přispět na revitalizaci zahrady
v DSJ v Žirči, na zajištění lepší dostupnosti mobilního hospice atd.

Nejaktuálnější informace, včetně záměrů sbírky, najdete na na-
šich webových stránkách www.ochck.cz, nebo na webu Tříkrálové
sbírky  www.trikralovasbirka.cz.

Dovolujeme si vás proto již nyní touto cestou požádat o spolu-
práci (hledáme koledníky), přijetí skupinek koledníků při případné
koledě (pokud bude možná tato forma sbírky) a váš dobrovolný fi-
nanční příspěvek. 

Kontakty pro přihlášení koledníků, nebo vedoucích kolednic-
kých skupinek: urban@hospic.cz tel. 731 598 833, kordina@hos-
pic.cz tel. 732 402 222

Josef Urban a Jan Kordina 
koordinátoři Tříkrálové sbírky za OCH Červený Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec 
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Denní stacionář v době koronavirové
I nás současná situace natolik ovlivnila, že jsme byli nuceni za-
vřít na týden denní stacionář a pomáhat kolegyním v charitní
pečovatelské službě, aby byly zajištěny základní sociální služby.

Říjnové aktivity, tedy především ty venkovní, jsme bohužel mu-
seli přerušit kvůli zpřísněným vládním nařízením v době nouzo-
vého stavu. Nelenili jsme však a soustředili jsme naše síly k vy-
mýšlení činností pro naše klienty alespoň v rámci vnitřních prostor
stacionáře. Přišli si tak na své například milovníci společenských
her a byl i čas na myšlenkové cvičení, aby si tím jistě dobře pro-
cvičili svou paměť. I o pohyb bylo postaráno cviky ke zlepšování
jemné motoriky. Nebyl to pro naše klienty ani pracovníky lehký
měsíc, ale když se za ním ohlédneme, musíme říci, že jsme ho
všichni společnými silami nakonec zvládli na jedničku. Nyní je
denní stacionář opět plně v provozu, a mohli jsme tak přivítat další
novou klientku.

Pro naše klienty připravujeme velice pestrý program, cestopisné
besedy, v případě, že dojde k uvolnění vládních protikoronavirových
opatření, chystáme i výlety. Rádi bychom připravili s klienty vánoční
výzdobu stacionáře, upekli nějaké to vánoční cukroví a v adventním
čase se budeme těšit na mikulášskou nadílku. O rozptýlení tedy ne-
bude nouze a doufáme, že si tak každý přijde na své.

Denní stacionář je místo, kde bude postaráno o vaše příbuzné,
o které se staráte 24 hodin denně, a nemáte tak čas si zajistit nutné
obchůzky po úřadech, nebo si jen prostě potřebujete odpočinout.
Rovněž je určen pro lidi, kteří trpí sociálním odloučením a zde mají
možnost navázat nové kontakty a přijít na jiné myšlenky.  Pro pří-
padné zájemce připomínáme, že jsou stále k dispozici volná místa
v našem stacionáři. Těšíme se na vás.

Z denního stacionáře Anna Gábrtová

KDU-ČSL Červený Kostelec

Odešel Celestýn Mýl
V pondělí 9. listopadu 2020 zemřel Celes-
týn Mýl, člověk, který je neodmyslitelně
spjat s naším městem. Narodil se 15.
dubna 1942 v Červeném Kostelci v ro-
dině obchodníka s železářskými výrobky.
Po roce 1948 postihly rodinu dvě rány:
nejprve zabavení prosperujícího ob-
chodu, poté úmrtí Celestýnovy mladší se-
stry Bohunky. Celestýn Mýl se vyučil
v Domažlicích nástrojařem a v Českých
Budějovicích absolvoval vojenskou
službu. Poté nastoupil do Elitexu, kde

pracoval až do důchodu. Oženil se a na-
rodily se mu čtyři dcery.

Koncem šedesátých let během krátkého
politického oteplení vstoupil do Českoslo-
venské strany lidové. Zde uplatnil svůj or-
ganizační talent i manuální šikovnost, když
pomáhal zajišťovat populární lidové plesy,
účastnil se pracovních brigád a spolu s Jiřím
Řehákem organizoval také nezapomenu-
telné dětské výlety. Pamětníci si vybaví
jeho vlastnoručně sestrojený prodejní stá-
nek s párky a limonádou, v němž s manžel-
kou Evou zajišťoval pro navracející se
výletníky občerstvení v Kuldově lomečku.
Na stejném  místě měla premiéru i jeho dět-
ská lanovka, která je dodnes obléhána dětmi
při skautském Babím létu.

V roce 1988 převzal po Břetislavu Kaf-
kovi ml. předsednickou funkci v Městské
organizaci Československé strany lidové
a v listopadu 1989 jménem této strany pod-
pořil na místní demonstraci požadavky ve-
řejnosti na uspořádání svobodných voleb
a vyšetření zásahu proti studentům na Ná-
rodní třídě. V prvních polistopadových ko-

munálních volbách byl zvolen do zastupi-
telstva města, když získal 2719 hlasů (nej-
více z tehdejší koalice ČSL a KDS). I po
odchodu z veřejných funkcí zůstal dál
činný. Pomáhal KDU-ČSL v její činnosti,
zasedal ve volebních komisích, zajišťoval
pořadatelskou službu při plesech...

Při své veřejné činnosti nezapomínal na
vlastní rodinu, kterou velmi miloval. Svým
dcerám pomáhal, jak mohl, měl radost,
když se všichni společně sešli. A rodina se
mu za tu lásku odměnila, když mu při loň-
ské těžké nemoci i nyní v jeho posledních
dnech věnovala vzornou péči.

Velkou celoživotní oporou Celestýna
Mýla byla jeho víra. Návštěva bohoslužeb,
přijímání svátostí i zájem o život farnosti,
to vše pro něho bylo samozřejmou součástí
života. 

Milý Celdo, budeš své rodině, své far-
nosti i nám lidovcům velmi chybět. Ale vě-
říme, že Tě Pán odmění za vše dobré, co jsi
pro své blízké, své přátele i své město udě-
lal.

MěO KDU-ČSL Červený Kostelec

V tomto netradičním a náročném roce
pro nás pro všechny, a pro kulturu
vůbec, bych se ráda ohlédla a zavzpomí-
nala na jednu z našich letošních akcí. 

Nemůže jí být nic jiného než masopustní
průvod. Letos se v druhé polovině února při
krásném jarním počasí nesl naší vesnicí smích,
radost, hudba a veselí. Nechť  jsou pro nás ra-
dostné i nadcházející dny a celý nový rok.

To vám za Ochotníky Olešnice 
přeje R. Laštovičková

Ochotníci Olešnice
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Naše skupinka Kotva - mezigenerační setkávání -  svojí činností
navázala na loňské Letní týdenní setkání pro seniory, které se
uskutečnilo v knihovně v srpnu 2019. 

Cílem naší činnosti byly pravidelné měsíční návštěvy v někte-
rém z domů s pečovatelskou službou v našem městě a propojení
seniorů s dětmi. Bohužel naše plány na pravidelnost setkávání pře-
kazila již v březnu karanténa a opět pak v říjnu. Ale několik setkání
jsme v období mezi karanténami přece jen stihli. Setkání proběhla
v domě v Nerudově ulici i v pečovatelském domě u sv. Jakuba.
Jaký máme program?  Začínáme vždy společným vzpomínáním -
reminiscencemi na určitá témata, např. dětství, svátky, zvyky atd.
Senioři obohatí děti svými zážitky, ale i přiblížením jejich doby.
Pak přijde na řadu procvičování smyslů podle pedagogiky Marie
Montessori. Na pomůckách montessori procvičujeme hmat, čich,
geometrickou představivost, ale i praktické dovednosti. Potom se
vždy společně vyrábí. Seniorům se zpočátku do toho moc nechce,
ale nakonec s dětmi vytvoří spolupracující skupinku. Nakonec si
pěkně od plic zazpíváme a zahrajeme. Každý dostane nějaký ná-
stroj, ať už roztodivná chrastítka, cinkátka, kastaněty či bubínky.
Jsme docela pěkná kapela. A nesmím zapomenout na dobré občer-
stvení, které nám v pečovatelském domě vždy připraví. Protože
v listopadu trval zákaz návštěv v domovech pro seniory, rozhodli
jsme se krátce seniory  navštívit, venku zazpívat s rouškami, předat
vzpomínkový plakát i napečené dobroty.

V měsíci únoru proběhla v knihovně přednáška na téma PEDA-

GOGIKA MUDr. MARIE MONTESSORI. Mým cílem bylo se-
známení s dílem geniální ženy, italské lékařky, psycholožky a pe-
dagožky.  Podle principů její pedagogiky učí mnoho škol ve světě
i u nás. V březnu měl navázat praktický seminář MONTESSORI
POMŮCKY, který se však kvůli karanténě zatím neuskutečnil. Ja-
kmile to okolnosti dovolí, těším se, že se s montessori pomůckami
budete moci seznámit.

Kristina Svobodová

Občanské poradenské středisko
POMÁHÁME OBĚTEM 
TRESTNÝCH ČINŮ
Stali jste se vy nebo někdo z vašeho okolí
obětí trestného činu? Potřebujete infor-
mace o vašich právech, o průběhu trest-
ního řízení či jen psychickou podporu?
Od toho jsme tu my! 

Občanská poradna v Náchodě je vám plně
k dispozici. Najdete nás na adrese Weyrova
3, přímo v rohu Masarykova náměstí.

Pro koho jsou naše služby určeny? S ja-
kými situacemi se při pomoci obětem trest-

ných činů nejčastěji setkáváme a s čím vám
můžeme pomoci? Jakou formou jsou služby
poskytovány? To vše se dozvíte na
http://www.ops.cz/.

Občanské poradenské středisko o.p.s. je
obecně prospěšnou společností, což je jedna
z forem nevládní soukromé neziskové orga-
nizace. Byla založena v roce 1999. Organi-
zace má sídlo v H. Králové a kontaktní místa
v Náchodě, Jičíně a Kostelci n/ O.

Rychlý kontakt pro pomoc obětem trestných
činů: tel: +420 734 370 960, e-mail: opna-
chod@ops.cz, FB: Občanská poradna Online.

Provozní doba:  Po 9:00 – 12:00 a 12:30
- 18:00 Út, ST 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00,
Čt 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Koledy, rozkrojení jablíčka, plovoucí
svíčky a další krásné vánoční zvyky si
v tomto měsíci připomeneme v naší
školce.

Letos trochu netradičně, bez vánoční be-
sídky, návštěvy divadel a dalších veřejných
aktivit. Tím více si děti budou moci vše vy-
chutnat v poklidu a bez vánočního shonu. 

Těšíme se, až do naší školky zavítá Ježí-
šek  s dárečky, a vše si společně užijeme. 

Nesmíme zapomenout také na zvířátka
v lese, kam tradičně zavítáme s nějakou
dobrotou. 

Krásné a poklidné svátky 
a do nového roku jen to krásné 

přejí děti a učitelky z MŠ Olešnice

MŠ Olešnice
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ZŠ V. Hejny
Nastává čas plný očekávání, rozjímání
a doufejme, že i splněných přání. Prvňáč-
kům a druháčkům už se jedno z velkých
přání vyplnilo v listopadu. Smějí se opět
vrátit do školy. 

Nevím, jak u vás doma, ale u nás to při-
vítali s velkým nadšením. Proto bych moc
přála i ostatním, aby se mohli vrátit, co nej-
dříve. Jak občas mluvím s dětmi, vím, že
většina si to přeje také. 

Třeba už v době vydání tohoto čísla…
Nechme se překvapit. Zatím stále probíhají
některé hodiny on-line.  

S dětmi se také spojují některé asis-
tentky. Těm, kteří potřebují se snaží dovy-
světlit učivo, pomoc jim s některými úkoly.
Funguje tedy i doučování a i např. kroužek
Aj. Věřím, že všichni, vy i my, děláme, co
je v našich silách, aby tato doba měla na
děti co nejmenší dopad.  

Chtěla jsem vám poděkovat za vaši spo-
lupráci během celého roku. Nebyl to jedno-
duchý rok a všichni jsme se naučili spoustu
nového. A dále bych vám chtěla popřát za
celý kolektiv prvního stupně krásný ad-
ventní čas, pohodové vánoční svátky strá-
vené nejlépe v kruhu svých nejbližších a do
nového roku hlavně zdraví. 

Jana Stodůlková

Rok 2020 se chýlí ke konci. Přinesl nám
mnoho nových situací, které nebyly vždy
příjemné. Spolu s nimi ale také mnoho
nových zkušeností, které nás obohatily. 

Zjistili jsme, že jsme schopni poradit si
s počítači, on-line výukou, s jinou organi-
zací naší práce apod. Především jsme ale
zjistili, že spolupráce s našimi rodiči je na
vysoké úrovni, a že máme stejný cíl – vzdě-
lání jejich dětí, našich žáků. 

Chtěla bych opravdu od srdce poděkovat
všem rodičům a prarodičům, kteří s námi

nelehká období domácí výuky zvládli. Také
děkuji všem zaměstnancům naší základní
i mateřské školy za jejich práci v tomto ne-
lehkém roce.

Vám všem přeji krásné a klidné prožití
Vánoc a do nového roku především pevné
zdraví. 

A dětem přeji, aby mohly prožívat  okam-
žiky svého dětství  obyčejně, běžně – tak jak
to má být.

V. Ságnerová, ředitelka školy

ZŠ Olešnice

ZŠ Horní Kostelec

Online výuka v Horňáku
Od 14. října jsou opět všechny naše třídy
zavřené. Je to už celý dlouhý měsíc.
Dětem, rodičům, ale i nám učitelkám
škola velmi chybí. Jsme rády, že od 18.11.
nastoupí do školy alespoň ti nejmenší -
první a druhá třída.

Plnění úkolů doma je pro spoustu dětí
a rodičů náročné. Ve škole děti pracují tak
nějak automaticky, ale doma je mnoho ji-
ných lákadel (hračky, mobily, TV, PC)
a činností, které „odvádí“ děti od plnění za-
daných úkolů distanční výuky.

Každý den probíhá online výuka, kde
paní učitelky dětem vysvětlují novou látku
a procvičují učivo dříve probrané. Ani tato
výuka však nemůže nahradit pravidelnou

školní docházku. Přesto vše zadávají paní
učitelky přes EDUPAGE úkoly, které je po-
třeba za týden splnit. Někteří rodiče však
musí i v této těžké době chodit do práce
a těžko nacházejí čas. I odesílání úkolů přes
Gmail vyžaduje jejich čas a trpělivost. Na
obou stranách – kontrola došlých úkolů je
časově náročná. Touto formou upozor-
ňujme děti na případné chyby a dáváme jim
možnost opravy. I pochvala za správně vy-
pracovaná a splněná cvičení je pro žáky dů-
ležitá. Několik hodin denně pracujeme
s počítačem místo s dětmi….

Všichni si přejeme brzký návrat do školy,
bude to pro nás všechny mnohem jednodušší.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec



19ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2020

ZŠ Lhota

ŠKOLY

Ač je škola na dálku, nestrpíme zahálku 
Je těžké předvídat události v boji s nerovným protivníkem…
Když se naděje na znovuotevření škol začátkem listopadu ne-
naplnily, okamžitě se mohla rozjet výuka malých školáků podle
připraveného modelu.  Zúročily jsme mnohé cenné zkušenosti
z jarního dálkového vzdělávání. Opět jako škola jednotně vy-
užíváme platformy Škola OnLine a Skype. Pokračujeme tedy
v již zajetých kolejích. 

Přestože pro prvňáčky byla situace bezesporu nejtěžší, díky
úžasné podpoře svých rodičů se i oni brzy začínali orientovat
v novém online prostředí. Rodiče všech našich žáků se i na podzim
stali pevnou oporou svým dětem, ale i nám, pedagogům. Těžko
slovy vyjádřit náš dík!

Díky skvělé spolupráci naděje se nevytrácí 
Výuka žáků probíhá prostřednictvím videohovorů po Skypu

v menších skupinách, tím je zajištěn individuální přístup k žákům
a předcházeno technickým problémům. Každý den je s žáky zopa-
kována a utvrzena školní látka prioritních předmětů a pokračováno
v dalším učivu. On line hodiny střídá zadaná samostatná práce. Ur-
čené kopie se splněnými úkoly jsou posílány ke kontrole a hodno-
cení. 

Rozvrh jednotlivých hodin je laděn s ohledem na sourozence,
aby se mohli u počítače vystřídat a vyučovací hodiny se jim ne-
kryly. Díky spolupráci učitelek, asistentek a vychovatelky ŠD se
tak daří poskytovat dětem tu nejlepší možnou péči v těchto pod-
mínkách.

Ať nemají hlad, pomůžeme snad…
I malé děti mohou pomoci. Třeba lesním zvířátkům v lese. Již

tradičně se školáci zapojili do sběru žaludů a kaštanů. Nasbírané
plody potom vážili, porovnávali jejich množství a nakonec je pře-
dali myslivcům pro zvěř. 

Ať je teplo nebo zima, s nadějí nám bude príma!
A co si přát v předvánočním čase? Ať tuto zvláštní dobu všichni

ve zdraví přečkáme! Ať se i přes mnohá omezení a problémy ne-
vytratí z našich domovů radost, úsměv i vděčnost za obyčejné,
a přece jedinečné zázraky všedních dnů!

Nadějné vykročení do nového roku 2021 vám všem přejí 
dospěláci ze lhotecké školičky

MŠ Větrník

"Padá listí zlaté, rudé, je ho plná za-
hrada.." Takto krásně nám začal podzim
v naší školičce a my si užívali každý den
v přírodě. Ať procházkami, kde jsme po-
znávali stromy a jejich přípravu na zim-
ní spánek či na zahradě formou her s pří-
rodninami.

Děti se díky projektu " Příroda " formou
hry seznamovaly se zvířátky žijícími v lese
či na statku. Děti se zaujetím poslouchaly,
jak jim můžeme pomáhat, jaký z nich máme
užitek a mnoho dalšího. Stejně jako každý
rok, i letos jsme se velice těšili na naše kaž-
doroční dlabání dýní s rodiči. Bohužel nám
tuto akci překazil všem známý covid 19.
Nechtěli jsme o tuto krásnou akci přijít,
a tak jsme se s dětmi rozhodli, že si udě-
láme dýňový den dopoledne ve třídě. 

Děti dlabaly, vyřezávaly, zdobily nejen

dýně, ale vytvořily i spoustu podzimáčků ze
dřeva. Všemi výrobky jsme si ozdobili
školku a každé ráno nás rozsvícené svíčkou
vítaly při příchodu do MŠ. Jelikož děti dý-
ňování velice bavilo, rozhodli jsme se, že
uspořádáme soutěž o nejoriginálnější dýni. 

Děti celý týden nosily doma vyrobené
dýně a společně s dětmi jsme je hodnotili.
Všechny byly krásné a originální, proto
jsme se rozhodli, že výherci jsou všichni.
Děti si domů odnášely krásné odměny ve
formě pexesa, pastelek, gumiček do vlasů
či sladkostí.  Nechyběl ani halloweenský
rej. Děti od rána chodily v maskách, plnily
úkoly, soutěžily a tančily. Začátkem listo-
padu proběhl další projektový den s názvem
" Stavitel", kde děti poznávaly město ve
kterém žijí, zahrály si na kartografa, roze-
znávaly mapové značky a zakreslovaly do

vlastních vyrobených map. Také si vyzkou-
šely, jak se pozná sever v přírodě a jak na
mapě. Dětem se tento projekt velice líbil
a již nyní se těšíme na další. 

V listopadu děti rozšiřovaly své vědo-
mosti v lidových tradicích. Na svatého Mar-
tina se děti seznámily s jeho příběhem,
který si následně i zahrály, pekly rohlíčky,
poznávaly tradiční jídlo a vyhlížely první
sněhové vločky. Následoval tolik očeká-
vaný Advent. Děti s nadšením vyprávěly,
jak si doma zdobí obydlí, vyrábějí s rodiči
adventní věnce či pečou perníčky. 

Nesmíme zapomenout na Mikuláše,
čerta a anděla. Copak nám asi letos nadělí?
Ani v naší školce nezahálíme a na příchod
Vánoc se připravujeme. Ozdobíme si třídy,
naučíme se koledy, budeme si vyprávět
o narození Ježíška a napíšeme mu dopis
s přáním. Už teď se těšíme, co nám Ježíšek
pod stromeček ve školce donese. Tento čas
je nejkrásnější v roce pro mnoho z nás. Je
plný lásky, pohody, radosti, porozumění
a zářivých dětských očí. 

Vážení rodiče, děkujeme vám velice za
pomoc v období covidu týkající se omezení
docházky dětí. Náš kolektiv MŠ vám přeje
krásné a klidné vánoční svátky a do nového
roku 2021 pevné zdraví a osobních i pra-
covních úspěchů.

Za kolektiv MŠ Lada Nývltová
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Základní umělecká škola 

SPŠ Otty Wichterleho

Spolek DPS Červánek & Jitřenka
při ZUŠ v Č. Kostelci vás 
srdečně zve na vánoční koncert
Neděle 20. 12. 2020 v 18:00 hodin Di-
vadlo J. K. Tyla - NEBO Zpívání na scho-
dech před divadlem.

Vážení rodiče a přátelé našich sborů,
pokud nám současná situace kolem pande-
mie nedovolí ani muzicírování na schodech,
pak prosím přijměte naše srdečné pozvání
na internetový koncert. 

Zde máte odkazy na některé nahrávky
DPS Červánek a Jitřenka:

https://youtu.be/2HIka9K640s 
https://youtu.be/Ncz08Y9tG7w  
https://youtu.be/KIZM5c0kiM8
https://youtu.be/wUcdilUbikU
Hudba a veškeré umění, které povznáší

ducha, je pro nás všechny přínosem a ob-
rovskou radostí. Chtěli bychom  poděkovat
všem rodičům, kteří pomáhají s distanční
výukou svých dětí v této nelehké době. Na
závěr pár slov na pohlazení: “Slyším z dálky

zvuk hlasů znít, cítím mé i tvé srdce bít, na
všechno ti odpověď dám, víš, nejsi sám.
Touha má naději mi dává, v očích tvých za-
plane žár, žádný z vás ať se nevzdává. Zá-
zraků na tisíc můžeš si přát.”

Přejeme požehnané Vánoce a v novém
roce pevné zdraví. 

Za DPS Červánek Eva Kubečková

PŘÍPRAVNÉ KURZY KRESBY A MALBY 
K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM 
Každoročně pořádáme pro žáky 9. tříd, kteří si podali přihláš-
ku na obory Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický de-
sign, přípravné kurzy k lednovým talentovým zkouškám. 

Snažíme se jim tak pomoci překonat strach z neznámého. Neji-
nak tomu je i letos. Žáci se během kurzu seznámí se základy kom-
pozice a perspektivy, naučí se pracovat s linií, ukáží si, jak umístit
námět do formátu, jak pracovat se světlem či jak míchat a používat
barvy. Součástí kurzu je i konzultace o domácích výtvarných pra-
cích, které jsou součástí hodnocení talentových zkoušek.  

Kurzy kresby a malby pro obor Modelářství a návrhářství
oděvů (Červený Kostelec) se uskuteční 2. a 9. prosince, vždy od
16.00 do 18.00 hodin, a to formou webináře, prostřednictvím on-
line služeb Google Meet nebo Microsoft Teams. Více informací
u paní Vojtěchové, e-mail: vojtechovaa@spsow.cz

Na kurz malby a kresby pro obor Grafický design (Velké Po-
říčí) je možné se přihlásit i v prosinci (probíhají od září). Kurz pro-
bíhá formou konzultací. Pro více informací kontaktujte paní
Bohadlovou, tel. 702 265 294, e-mail: bohadlovam@spsow.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Nejen škola, ale především žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče se
každý rok těší na Dny otevřených dveří. Ty letošní se měly
uskutečnit 20. a 21. listopadu. Bohužel to nebylo z hlediska mi-
mořádných opatření možné. 

Abychom ale zájemce o studium o tuto prohlídku nepřipravili,
připravili jsme v listopadu v týdnu od 16. do 21. alespoň její on-
line verzi. Po celý týden na facebooku a Instagramu školy měli lidé
možnost prohlédnout si několik „slideshow“, které je zavedly do
nitra našich škol a dílen. A co je na této verzi pozitivní? Především

to, že podívat se na ně můžete i nyní se zpožděním.
Další termín Dnů otevřených dveří je plánován na 15. a 16.

ledna 2021. V jaké formě budou probíhat, sledujte na
www.spsow.cz a školních sociálních sítích.

Je před námi poslední měsíc roku 2020. Roku, který byl v mno-
hém nestandardtní a pro mnohé velmi složitý. Nezbývá nám nyní
než doufat, že rok 2021 nám bude více přát. Jménem Střední prů-
myslové školy Otty Wichterleho vám přeji krásné a klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví v novém roce a pokud to bude jen
trochu možné, navrácení se k věcem, které máme rádi.

Markéta Machová, spsow.cz

KINO LUNÍK 3D

Program kina Luník na měsíc prosinec
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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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Důležité upozornění
Z důvodu nařízení vlády budou některá plánovaná představení
v Divadle J. K. Tyla přesunuta na jiný termín nebo zcela zrušena. 

Jelikož se situace stále vyvíjí, prosíme vás o trpělivost. Děku-
jeme. Situaci bedlivě monitorujeme a postupně vás budeme detail-
ně informovat na internetových stránkách www.mksck.cz,
Facebooku Kostelec nás baví a předplatitele také SMS zprávou.
Prostřednictvím těchto kanálů se vždy dostanete k aktuálnímu pro-
gramu a informacím. 

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:
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

Klíště
Původní termín: 29. 10. 2020
Náhradní termín: 25. 10. 2021

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

Teď mě zabij
Původní termín: 6. 11. 2020
Náhradní termín: 11. 5. 2021

O zlaté rybce
Původní termín: 15. 11. 2020
Náhradní termín: zrušeno, bez náhrady (Předplatitelé si mohou
v IC vyzvednout finanční kompenzaci v IC Červený Kostelec)

Edith a Marlene
Původní termín: 21. 11. 2020
Náhradní termín: 25. 3. 2021

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS:
Nejkrasší kusy saisóny! 
Původní termín: 24. 11. 2020
Náhradní termín: 22. 5. 2021

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

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

V tomto období je velmi obtížné udržo-
vat chodník v bezpečném stavu – tvorba ná-

ledí a nebezpečí pádu ledu ze střech v době
oblevy.

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

MKS ČK

Na stránkách prosincového zpravodaje
jsme každoročně zveřejňovali kulturní
program na celý adventní čas. Byl to
vždy velmi pestrý seznam akcí ve skvělé
spolupráci s mnoha organizacemi a spol-
ky z našeho města. Je nám líto, že nemů-
žeme pokračovat v nastaveném standar-
du a opět vám připravit krásné adventní
okamžiky plné kultury. 

V době uzávěrky zpravodaje nelze od-
hadnout prosincové omezení a nelze tedy
ani zveřejnit program akcí na prosinec. 

Pracujeme však s několika variantami,
a pokud se bude vše vyvíjet pozitivním
směrem, budeme kulturní akce postupně
zveřejňovat na plakátovacích plochách,
webu www.mksck.cz a facebooku Kostelec
nás baví. 

Děkujeme za po-
chopení a přejeme
vám klidné adventní
dny, krásné Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a spousty krásných
kulturních zážitků. 

Vaše MKS

Červenokostelecké Vánoce 2020
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Beseda Oceňování a ocenění je online
Od půlky října je kultura opět v karanténě. Část kultury pře-
vedeme na náš Youtube kanál Kostelec nás baví, který jsme za-
ložili při jarní první vlně omezení. 

Mimo tréninkové video určené pro letošní tanečníky prozatím
přerušeného tanečního kurzu pro mládež, jsme ve spolupráci s vlas-
tivědným spolkem a historikem Richardem Švandou převedli do
online prostředí besedu Oceňování a ocenění.

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

Pohodlně se usaďte a opět můžete začít sledovat i červenokos-
teleckou kulturu online.

Tip na dárek k Vánocům
Nezadržitelně se nám blíží Vánoce. Pokud si nechcete letos
lámat hlavu nad tím, co originálního svým nejbližším věnovat,
máme pro vás skvělé tipy na dárek. Zakupte jim vstupenky na
divadelní představení nebo koncerty do červenokosteleckého
Divadla J. K. Tyla.

Hudební předplatné 
Chantal Poullain & Štěpán Markovič Trio a Michal Prokop &
Luboš Andršt & Jan Hrubý Trio. To jsou dvě skvělá tria na pod-
zim 2021.
Cena: 450 Kč 
V prodeji pouze do 18. 12. nebo do vyprodání volných míst.

Dětské divadelní předplatné
Čtyři skvělé divadelní pohádky za skvělou cenu. Ideální dárek
dětem, kterým chceme dopřát pěkný kulturní zážitek. 
Cena: 150 / 250 Kč 
V prodeji pouze do 18. 12. nebo do vyprodání volných míst.

Oblíbený taneční kurz pro dospělé (začátečníci,
mírně pokročilí a pokročilí)
(vhodný i pro absolventy tanečního kurzu pro mládež).
Cena 1 400 Kč / pár
Taneční kurz začíná na jaře 2021. 

Koncert oblíbené skupiny Malina Brothers
Pátek 26. 2. 2021 – Divadlo J. K. Tyla 
Cena: 290 Kč

Koncert Karla Kahovce a GEORGE & BEATOVENS
Sobota 18. 4. 2021 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 250 Kč

Divadlo Ungelt Praha
Housle s Jiřím Langmajerem a Pavlem Liškou
Pátek 22. 1. 2021 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Cavewoman
Volné pokračování kultovní one man show Caveman
Čtvrtek 11. 2. 2021 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Koncert Karla Kahovce a GEORGE & BEATOVENS
Sobota 24. 4. 2021 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 250 Kč

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS:
Nejkrasší kusy saisóny!
Úterý 22. 5. 2021 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Vstupenky zakoupíte v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.
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Připravujeme
Housle s Jiřím Langmajerem, Pavlem Liškou 
a Milanem Heinem 
Pátek 22. ledna 2021 od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla 

Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich ro-
dinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou
minulost i sílu charakterů. Doposud se oba bratři protloukali new-
yorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit...

Ve skvělé tragikomedii pražského divadla Ungelt uvidíte Jiřího
Langmajera, Pavla Lišku a majitele divadla Milana Heina. 

Vstupenky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v prodeji od 1. 12.
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Cavewoman aneb volné pokračování 
one man show Caveman
Čtvrtek 11. února 2021 od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla 

Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se po-
dívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a se-
známit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě
Cavewoman. Pobaví vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské
vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která
se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou po-
hlaví. “Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným

pohledem na muže a ženy, snažící se žít vedle sebe na stejné pla-
netě. 

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

Malina Brothers oslaví 10 let 
i na červenokosteleckých prknech
Pátek 26. února 2021 od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista
Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním pro-
jektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontra-
basistu Pavla Peroutku. Za několik posledních dekád se objevili
jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých albech to-
hoto žánru u nás. Mj. spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pav-
lem Bobkem, Věrou Martinovou, Wabim Daňkem, Charliem
McCoyem (Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají za sebou řadu kon-
certů v USA i na domácích pódiích. Vydali tři řadová CD a na jaře
2019 natočili DVD s hosty Charliem Mc Coyem a Kateřinou Gar-
cía. V roce 2020 slaví 10 let existence a v rámci koncertů předsta-
vují zmiňované DVD, které vzniklo ve spolupráci s Českou
televizí. 

Vstupenky v ceně 250 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec a
online na www.mksck.cz. Využijte skvělý tip na vánoční dárek.

Vlastivědný sborník Rodným krajem 61 + 8
Začátek prosince není jen časem, kdy se těšíme na dárky od
Mikuláše a Ježíška, ale také na nadílku, kterou každoročně
v tento čas poskytují svým čtenářům autoři vlastivědného sbor-
níku Rodným krajem. Nejinak je tomu letos. V prvních pro-
sincových dnech totiž vychází jeho 61. číslo. Jako vždy je na co
se těšit. 

Helena Sobková, přední česká badatelka, která se zabývá osudy
Boženy Němcové, se rozhodla exklusivně právě na stránkách Rod-
ného kraje publikovat nová zjištění o životě Terezie Panklové, spi-
sovatelčiny matky. 

Geolog Jan Vítek představí některé zajímavosti Stolových hor,
historik hornictví Pavel Brandejs nás seznámí s osudy Vincenta
Regnera a jeho důlní činnosti v Hronově. 

V mapování osudů Rusínů v našem kraji pokračuje i v tomto
čísle Dagmar Brázdová, nepříliš známého regionálního sochaře Bo-
humila Čeřovského uvede v širší povědomí Richard Švanda. 

Další exkluzivitou je otištění krásných fotografií známého trut-
novského fotografa Miloše Šálka na vnitřních stranách obálky, od
něhož pochází i obrázek na titulní straně. Sborník tentokrát doslova
překypuje zajímavými články. 

Zároveň jsme si pro vás, čtenáře Rodného kraje, připravili malý
dárek, kterým vám, jak doufáme, alespoň drobně zpříjemníme
dlouhé zimní večery, kdy namísto návštěv předvánočních a vánoč-
ních koncertů musíme sedět doma – totiž 8 stran čtení navíc. 

Sborník Rodným krajem je k dostání na obvyklých prodejních
místech. V Červeném Kostelci v Knihovně Břetislava Kafky, So-
kolská 293; tabáku Dali, Sokolská 29; Papírnictví Ivín, T. G. Ma-
saryka 93; cestovním a informačním centru, Havlíčkova 654 a
Domku Boženy Němcové, Boženy Němcové 127. Více informací
o sborníku získáte na www.rodnymkrajem.cz

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v roce 2021.

Za redakční radu sborníku
Vojtěch Kábrt
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TJ Sokol Lhota

KURZY, VOLNÝ ČAS

KALENDÁRIUM AKCÍ

Červenokostelecká cimbálovka
KOLEDY S KOSTELECKOU CIMBÁLOVKOU
aneb,, Když to pude, tak to bude."
Srdečně vás zveme na tradiční vánoční vystoupení
Kostelecké cimbálovky.
Přijďte se zaposlouchat do vánoční hudby a zazpívat si krásné ko-
ledy z Čech, Moravy, Slezska..... V sobotu 26. 12. 2020 v 17:00
Podle daných podmínek a opatření: V kostele sv. Jakuba v Červe-
ném Kostelci, nebo venku před kostelem.

Marydance

Městské kulturní středisko

Taneční kurz pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí)
Velmi oblíbený podzimní taneční kurz pro dospělé jsme díky
epidemiologické situaci byli nuceni přesunout na jaro 2021. Je-
likož v tuto chvíli nevíme, kdy přesně zahájení kurzu proběhne,
i přesto bychom vás rádi informovali, že počítáme s otevřením
kurzu, jakmile to bude možné. 

Kurz bude zahrnovat celkem 7 nedělních večerních lekcí, které
budou rozděleny na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně
pokročilých. Kurz pro začátečníky je určen pro ty, kteří ještě ne-

tančili nebo kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je
vhodný pro absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz pro začáteč-
níky vícekrát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně pokročilé 1 –
2x. Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz
bude probíhat v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí vě-
nečkem. Cena kurzovného: 1400 Kč/pár. V případě zájmu o kurz
sledujte internetové stránky www.mksck.cz nebo www.123vstu-
penky.cz.

Ihned po vládním povolení připravuji
dopolední lekce každý pátek pro MA-
MINKY S DĚTMI (ve věku ,,chodící").
Pro více info se mi ozvěte - rezervace
nutná, místa se plní.

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.

A každý pátek v tělocvičně Lhota od
15.00 děti do 14 let a od 16.00 děti před-
školni věk.

Pravidelné taneční lekce probíhají kaž-
dou středu od 16.45 a neděli od 16.45 (so-
kolovna). Vhodné i pro začátečníky.

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

SPORT

Připravuje se 45. ročník Novoročního běhu
TJ Horní Kostelec z.s. pořádá 2. ledna 2021 s podporou města
Červený Kostelec 45. Novoroční běh. Start silničního závodu
na 11 500 metrů je v 10.00 hod. u Základní školy v Horním
Kostelci.

Kategorie závodníků jsou vypsány na ženy, muži a muži nad 40
let. Přihlásit se bude možné v den závodu od 8.30 do 9.30 hod. 

Trasa závodu vede beze změn z Horního Kostelce na náměstí
v Červeném Kostelci, dále k Elitexu, Devíti křížům a do Rtyně
v Podkrkonoší, kde bude na autobusovém nádraží kontrolní stano-
viště a nejvzdálenější bod tratě. Ze Rtyně je okruh veden směrem
pod Bohdašín, na křižovatku U sekyrkárny a zpět ke škole v Hor-
ním Kostelci.

Traťový rekord je 37:37 min. a drží ho od roku 2001 Norbert

Smuda (PL). Prozatím se ho nepodařilo překonat. 
Případné informace sdělí ředitel závodu Hugo Frýba na telefonu

732 880 152 nebo e-mailu hugofry@centrum.cz
POŘÁDÁNÍ BĚŽECKÉHO ZÁVODU JE ZÁVISLÉ NA

MOMENTÁLNÍ  EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI A NAŘÍ-
ZENÍCH VLÁDY ČR.

Lyžařský vlek Chlívce
Lyžařský vlek Chlívce – Švédský vrch bude v provozu při vhod-
ných sněhových podmínkách v po–pá 14-17 hod., so, ne a prázd-
niny 9.30-16 hod.

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

Denně upravovaná sjezdovka pro výuku a pohodovou jízdu.
Levné příměstské lyžování.

Dojezdová vzdálenost: Červ. Kostelec 8 km, Hronov 8 km,
Rtyně v Podkr. 8 km, Stárkov 3 km.

Informace o aktuálních sněh. podmínkách na tel. 491 461 526, 
608 449 793 nebo 773 141 960. 

Info také na www.cervenokostelecko.cz
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Vážení přátelé volejbalu, sportoviště
máme stále zavřená, ale my neleníme
a přinášíme vám dvě akční novinky
spolu s informacemi o tradičním prodeji
vánočních kaprů.

První novinkou je spuštění aplikace
Sportlyzer. Volejbalový klub se nám ne-
ustále rozrůstá, a proto nadešel čas se zase
posunout o kousek dál v organizaci klubu.
Od listopadu využíváme Sportlyzer, který
nám umožnuje evidovat členskou základnu
a přihlášky členů, docházku na tréninky
a zápasy mládeže v elektronické podobě.

Druhou novinkou je naše Kalorická
bitva týmů. Už jste někdy viděli soutěž, ve
které by se na dálku utkaly mladší žákyně
s mužským áčkem? U nás je možné vše.
Bitva spočívá v „boji“ jednotlivých katego-
rií proti sobě. Hráči zaznamenávají přes ap-
likace spálené kalorie při svém cvičení
a následně sdílejí výsledky pro svůj tým.
Nejaktivnější tým čeká na konci roku od-
měna. Karanténa nás ve sportování zkrátka
nezastaví!

Tradiční prodej kaprů na kurtech
Jako každý rok pro vás máme připravený

prodej kaprů v našem areálu za Divadlem
J. K. Tyla. Radar a Mrca se na vás opět těší
a jako každý rok vás zahřejí nejen svojí pří-
tomností, ale také svařákem a medovinou. 

Nově nabízíme ROZVOZ na všechny tři
dny (17:00–19:00) do pohodlí vašich do-
movů! Pro rozvoz objednávejte závazně do
20. 12. na tel. 734 303 776. Rozvážíme po
Červeném Kostelci a okolí (Olešnice, Boh-
dašín, Zábrodí) ZDARMA. Do Rtyně,
Horní Radechové, Slavíkova, Pavlišova,
Červené Hory a Žernova rozvážíme s pří-
platkem 10 Kč k objednávce.

Bližší info o kalorické bitvě a kaprech
a další novinky najdete na webu www.vo-
lejbalck.cz, facebooku Volejbal Červený
Kostelec a aktuality na instagramu @koste-
leckyvolejbal.

Volejbal Červený Kostelec

Stolní tenis
Je prosinec, doba hodnocení roku součas-
ného a přání do toho nového. Takže nej-
dřív trochu hodnocení. V letošní sezoně
jsme měli 3 družstva dospělých a 1 druž-
stvo mládeže. Družstva dospělých hrají
regionální soutěže druhé, třetí a čtvrté
třídy. Součástí oddílu jsou i rekreační
hráči, kteří se na svá mistrovská utkání te-
prve připravují. Popularita stolního te-
nisu v Červeném Kostelci totiž neustále
stoupá, což se projevuje v počtu nově pří-
chozích, začínajících hráčů.

Velmi dobrých výsledků dosahuje oddíl
při výchově mládeže. Důkazem je to, že vý-
konnost dětí je již na takové úrovni, že pra-
videlně nastupují a bodují při mistrovských
utkáních proti dospělým, z čehož máme
velkou radost. Do přípravy mládeže se stří-

davě zapojuje většina hráčů oddílu. Největší
tíhu a odpovědnost na sebe ale bere Fanda
Vaněk. Za což mu patří velké díky.

Členové oddílu se aktivně zapojují i do
organizování Novoročního silničního běhu,
který, dovolí-li to aktuální situace, bude
příští rok v sobotu 2. ledna. Tímto vás, ak-
tivní běžce i diváky, srdečně zveme. 

Veškerá činnost TJ by se neobešla bez
velké finanční podpory města Červený
Kostelec a firmy Saar Gummi Czech, s.r.o.,
kterým tímto srdečně děkujeme.

Přejeme všem obyvatelům města rok
2021 plný zdraví, lásky, přátelství, porozu-
mění, a sportu.    

Za TJ Horní Kostelec, starosta Jiří Škoda
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Tenis

Shrnutí sezony 2020: Mladší žáci v Junior tour, 
špička na turnaji mužů

Soutěže družstev: Mladší žáci jsou po 40 letech v nejvyšší 
soutěži, dorost také vyhrál.
Jak jsme už s radostí uvedli v zářijovém zpravodaji, letos se
v soutěži družstev – hrané kvůli koronavirové epidemii turna-
jovým způsobem – povedl majstrštyk mladším žákům. 

Jako první červenokostelecké družstvo od r. 1981 se probojovali
do nejvyšší tenisové soutěže družstev v oblasti (vítěz z této soutěže
jde přímo na MČR): do soutěže O pohár prezidenta ČTS, někde
nazývané Junior tour. Stalo se tak po vítězstvích nad Sokolem Smi-
řice 7:2, Kvasinami 7:2 a ve finále i nad DTJ Hradcem Králové C
6:3. Gratulujeme!

Slušnou sezonu mají za sebou dorostenci, kteří vyhráli krajskou
1. třídu, dospělí A, kteří skončili na stejné úrovni druzí, a veteráni,
kteří podruhé v historii ovládli okresní přebor nad 55 let. Průměr si
zapsali starší žáci (4. v krajském přeboru) a mladší žáci B (3. v kraj-
ské 1. třídě). A zbývá ještě doplnit kostelecký dospělý B a C tým
a jejich 6. a 8. místo v krajské 2. třídě. Babytenis se letos nehrál. 

Individuální žebříčky: Mezi špičkou se drží N. Jará, 
nahoru se šplhá i D. Špelda

Prázdniny a doba začínajícího podzimu tradičně patří venkov-
ním turnajům jednotlivců. Z červenokosteleckých hráčů se nejvíce
dařilo oporám letos úspěšného týmu mladších žáků Natálce Jaré
a Davidu Špeldovi. 

Co do počtu medailí a pohárů je nejúspěšnější hráčkou letoška
Natálka Jará, která letos jezdila již střídavě na turnaje mladších
a starších žákyň. Celkem se jí během tří měsíců podařilo získat dva
bronzy v singlech a také jedno zlato a dva bronzy ve čtyřhrách. Pa-
radoxem je, že úspěšnější byla v kategorii starších žákyň. Jen tak
dál a větší kapky!

Z kluků letos konečně výsledkově prorazil David Špelda, který
obdobně jako Natka jezdil mladší i starší žáky a bral na nich dva
bronzy v singlech a dvě stříbra v deblech. Nutno podotknout, že
obě singlová semifinále skončila velmi těsně a jen kousek chybělo
k premiérovým finálovým účastem. Davča má ještě rok mladších
žáků před sebou a navíc tvrdě maká na všech trénincích, takže další
výsledky jsou jistě na cestě.

Z dalších hráčů jmenujme Jonáše Bílého, který se zatím sžívá
s náročnější kategorií starších žáků a bral proto „jen“ zlato a stříbro
v deblu. Cenné kovy z deblů si také zapsali Lukáš Stuchlík, Petr
Štrof, Ondra Neuman a Šárka Gavelková. Všem hráčům děkujeme
za velmi dobrou reprezentaci oddílu a doufáme, že s nimi puberta
nezacloumá příliš a další pěkná umístění přidají i v roce 2021!

Domácí turnaje: Vynikající úroveň na mužích, celkem přijelo 
ke stovce hráčů z celé ČR.

Letos jsme v našem tenisovém areálu pořádali 4 turnaje jednot-

livců kategorie C Českého tenisového svazu: pro každou soutěžní
kategorii jeden. Celkem si na nich zahrálo 92 hráčů z celé repu-
bliky. Nejdále to k nám měl Ondřej Labík, který hraje na univerzitě
v USA, dále pak hráči a hráčky z Berouna, Brna a Bechyně. Nej-
výše postaveným hráčem byl Alan Brusenbauch (před několika lety
26. v ČR).

Turnaj mužů, kde se hraje pravidelně nejlepší tenis v sezoně,
ovládl Ladislav Zelený z TK Eden, když porazil již zmiňovaného
Ondru Labíka (toho času ubytovaného u své babičky v Horním
Kostelci) v krásném finále s účastí cca 50 diváků 6:2, 2:6, 6:4.
O. Labík tak náš turnaj těsně nevyhrál už cca popáté. Aspoň k nám
bude stále jezdit.   

Z pohledu domácích barev se nejvíce povedl turnaj starších
žáků, kde získali bronzy z dvouhry D. Špelda a N. Jará, zlato
z deblu J. Bílý a stříbro P. Štrof. Dvě stříbra také získal M. Laštovic,
který u nás dlouhodobě hostuje.

Bohaté na účastníky i tenisovou zábavu byly také dva tradiční
klubové turnaje: pouťový turnaj ve dvouhrách a již 4. ročník Me-
moriálu Milana Wolfa (čtyřhry). Letos se z vítězství ve dvouhrách
radoval P. Ptáček, náchodský hráč, který hostuje v našem áčku do-
spělých. Ve čtyřhrách zvítězil Jan Ryba s Lukášem Čtvrtečkou.
Gratulujeme všem úspěšným tenistům!

Úpravy areálu
Úkolem č. 1 letos byla finalizace rekonstrukce kurtů u Svojsí-

kova parku, kterou financoval tenisový oddíl ve spolupráci s celou
TJ. Největší investice oddílu za 60 let existence dopadla dle hráčů
velmi dobře a náš areál tak má díky tomu 4 kurty s prvotřídním po-
vrchem od firmy Sibera system. Během letoška jsme také ve spo-
lupráci s městem připravili vše potřebné pro instalaci dvoukurtové
nafukovací haly a výstavbu budovy pro technologii k hale a její us-
kladnění (+ uskladnění antuky). „Nafouknutí“ by mělo – pokud vše
proběhne podle plánu – proběhnout na podzim 2021. Držme palce.

Život v areálu
Mimo výše psané aktivity jsme také uspořádali dvě dětská tý-

denní tenisová soustředění, provozovali celoroční tenisovou školu
pro více než sedmdesát dětí (mj. s využitím zimního pronájmu na-
fukovací haly v Náchodě), sehráli desítky zápasů v klubovém že-
bříčku a zajišťovali kurty pro hru členů oddílu a veřejnosti.
Doufejme, že nám zdravotní situace umožní podobné aktivity pro-
vozovat i v příštím roce. 

Za vedení tenisového oddílu T. Kábrt
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Děkujeme za podporu v roce 2020
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec děkuje městu Červený
Kostelec za finanční podporu poskytnutou formou dotačního
programu na celoroční činnost a akce a za finanční spoluúčast
při rekonstrukci automatického zavlažování. Děkujeme také
vedení TJ za zajištění dotace od MŠMT a spolupráci při orga-
nizaci rekonstrukce tenisových kurtů.

Dále děkujeme za finanční dary firmám: BCom Consulting
(zdravezazivani.cz), Digital Media Publishing, Saar Gummi Czech,
NVSP, KASPER KOVO, Trees CK a PROTEC plus. Dále za fi-
nanční či materiální podporu děkujeme firmám JOSI, Albi, Joyson
Safety Systems Czech, Green4plan, Melichar CZ, Primátor, Ná-
pojka Hončlová, fotografu Martinu Kábrtovi, Luboši Vejrkovi,

Věře Šrůtkové a odboru místního hospodářství MěÚ Č. Kostelec. 
Děkujeme členům oddílu za všechny jejich odpracované hodiny

a členům výkonného výboru za účast a spolupráci na jednáních vý-
konného výboru.

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

A díky všem, kteří se podíleli na dobré náladě v areálu – i přes
současnou nelehkou dobu. 

Těšíme se na vás v další sezoně.
Za vedení tenisového oddílu Tomáš Kábrt
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Užijte si zimní sezonu v Kladském pomezí
Zima se blíží a společně s ní také období
zimních radovánek a sportů. Doufejme,
že ta letošní bude na sněhovou pokrývku
bohatší než ta loňská, protože rozmanitý
reliéf krajiny Kladského pomezí má co
nabídnout i v této roční době. A pokud
ne, k sousedům do Orlických hor a Kr-
konoš naštěstí není daleko. 

V případě příznivého počasí je však
Kladské pomezí doslova rájem běžkařů.
Najdete tu více než 300 km upravovaných
tratí, pro které je charakteristické pozvolné
stoupání, mírné sjezdy a pohádkové vý-
hledy do kraje. Nejvýše položené tratě na-
jdete v okolí Janoviček, v Jestřebích horách
a v okolí Machova. Z Machova se můžete
vydat také na trasy na polské straně hranice,
ve Stolových horách v okolí Karlówa. Na-
opak nejníže položená trasa vede z České
Skalice do malebného Babiččina údolí a je
udržována pouze za opravdu dobrých sně-
hových podmínek. Pokud si rádi užíváte po-

hledy na zajímavé scenerie, je pro vás jako
stvořený okruh, který prochází pod Adr-
špašskými skalami.  

Příznivci bílé stopy se v letošní sezoně
mohou těšit i na několik nově upravova-
ných tratí. Jednou z nich je trasa vedoucí na
Hvězdu a dále k Božanovskému Špičáku.
Další najdete v Jestřebích horách. Začíná
u vleku v Radvanicích, navazuje na hřebe-
novou trasu a pokračuje přes Paseky až na
Žaltman. 

Běžkařům na míru byl vytvořen web
www.ski.kladskepomezi.cz, na kterém na-
leznete přehledný seznam tratí v jednotli-
vých oblastech Kladského pomezí. Hned
úvodní strana prozradí, kolik tras je aktu-
álně sjízdných. Přečíst si tu můžete i aktu-
ality týkající se údržby, která je v jed-
notlivých oblastech zajišťována mnoha
nadšenci a dobrovolníky. Úprava tratí
v Kladském pomezí je finančně podpořena
také dotací Královéhradeckého kraje. 

Kladské pomezí aktivně pracuje na obnově cestovního ruchu
Letošní rok byl zcela odlišný od těch před-
chozích. Přinesl spoustu změn a výzev, kte-
rým všichni musíme čelit. Jedním z nejvíce
zasažených odvětví je bohužel cestovní
ruch, který zažívá strmý pád. Obecně pro-
spěšná společnost Kladské pomezí roz-
hodně nechce jen přihlížet, a proto se snaží
vynakládat větší a synergické prostředky
na výraznou propagaci našeho regionu.

Velmi si vážíme důvěry našich partnerů
a spolupráce s nimi. Z tohoto důvodu jsme
v říjnu provedli dotazníkové šetření mezi
ubytovateli, zástupci turistických atraktivit
a informačních center našeho regionu, aby-
chom zjistili, jak se jarní omezení provozu
promítla do výsledků letošní sezony a jaké
jsou jejich výhledy do budoucna. Z šetření
vyplynulo, že většina respondentů má obavy
z dopadů druhé vlny, které budou mít zásadní

vliv na jejich rozpočty. Dobrou zprávou je, že
jedna pětina dotazovaných považuje vý-
sledky letošní sezony za stejné jako v před-
chozích letech či dokonce lepší. Výsledky
hodnocení dále poukazují na nedostatečnou
státní podporu. Jednotlivé subjekty by uvítaly
i větší podporu místních samospráv a cílený
marketing destinačního managementu. 

Na základě výsledků šetření nyní připra-
vujeme plány na nejbližší měsíce. Chceme
být schopni nabídnout marketingové mož-
nosti pro ty, kteří věří v restart cestovního
ruchu a uvědomují si, že investice do ces-
tovního ruchu jsou v této době ještě více po-
třebné a důležité než kdykoli dříve. Zároveň
chceme pomoci i těm, kteří budou nuceni
své marketingové výdaje omezit. Akční
plán, rozpočet a nabídka služeb Kladského
pomezí na rok 2021 bude představena na

valné hromadě 8. prosince 2020.
V současné době také pracujeme na mar-

ketingové strategii regionu Kladské pomezí
do roku 2025. Je pro nás velkou ctí, že se na
její přípravě podílí Nora Dolanská, která má
bohaté zkušenosti napříč službami cestovního
ruchu u nás i v zahraničí. V září proběhlo
první projednávání dokumentu, další je na-
plánováno na přelom roku. V prvním pololetí
příštího roku bude strategie schválena.

Pro potřeby našich partnerů i široké ve-
řejnosti jsme na našich webových stránkách
vytvořili novou kategorii (https://kladske-
pomezi.cz/cs/file/index/21), kde je umístěn
přehled aktuálně dostupných státních pod-
por, kontakt na bezplatnou on-line poradnu
i odkaz na oficiální Covid Portál. 

Pevně věříme, že společně 
tuto situaci zvládneme!
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SERVIS A OPRAVY MOTOCYKLŮ A SKÚTRŮ
Hugo Wolf, Olešnice 365, 549 41  Červený Kostelec

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

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 – 17.00 hod.
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

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

PRONAJMEME  část nemovitosti v Hronově, 
Havlíčkova 285. Pronajímané prostory jsou ve III. N.P. Jedná se
o samostatný prostor o velikost cca 350 m2 s nákladním výta-

hem, se spojovací chodbou, šatnami pro ženy a muže včetně so-
ciálního zázemí, úklidové místnosti, jídelny a se společnými

prostory. V případě potřeby je možnost prostory rozšířit o další
dílnu s kanceláří o velikosti cca 250 m2 na stejném podlaží. 

Cena k jednání, více informací na tel. 737 261 680-81
Luboš Braha 

MASÁŽE IVA KEJKLÍČKOVÁ – nově od 1. 1. 2021
přístrojová lymfodrenáž přístrojem Lymfoven.

Tel. 737 042 373, www.masazecervenykostelec.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Z VLASTNÍ 
PLANTÁŽE u Jiřího Semeráka v Červeném Kostelci – Lhotě,

Bratří Čapků 22 , telefon 775 156 186, zahajujeme v sobotu 28.
11. 2020 v 8:00 hodin. Na výběr budou vánoční stromky těchto

druhů: smrk ztepilý, pichlavý (stříbrný) a omorika; borovice
lesní, černá a limba; jedle kavkazská, obrovská, ojíněná, korej-
ská, vznešená, plstnatoplodá, fraserova,balzámová a bělokorá;

douglaska tisolistá;  a ozdobný klest z těchto dřevin. Pravidelně
otevřeno SO-NE  8:00-17:00, všední dny 15:30-18:00, po tele-
fonické domluvě kdykoliv - letos bude přizpůsobeno aktuálním

omezením. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tradiční vánoční prodej kaprů a pstruhů proběhne
v ulici Sokolská 71, Červený Kostelec (u Jasanských).

Prodej zahájen od 19. 12. 2020. Víkend prodej od 19. 12. - 20.
12. od 8.00-11.30. Pondělí 21.12. od 8.00-17.00. Uterý    22. 12.

od  8.00-17.00. Středa  23. 12. od 8.00 dopolední doprodej.
Jako každý rok vyvrhnuti ZDARMA! Tel. 775 705 404 

VÁNOČNÍ STROMKY plantáž „U lípy“ u Divišů, Olešnice 52,
Červený Kostelec, tel. 603 178 799. za ceny z minulých let.

Denně od 9 do 16 hodin, zahájení v sobotu 5. 12. 2020 (do vy-
prodání zásob). 

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, Zemědělská 408 nabízí
slunečnici, proso, lojové koule, dřevěné brikety, krmné směsi

pro slepice, králíky, ovce, koně, krávy, lesní zvěř, granule, kon-
zervy, pochoutky pro psy a kočky, do skleníků sirné svíce, sirné
knoty, dusíkaté vápno, hřbitovní svíčky, hnojiva a substráty pro

květiny, výměna propan-butanových lahví.
Otevřeno po-pá 8-12, 12.30-15.30 hod. Tel. 491 465 986

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Josef Rudolf: Chalupa                                                      

Josef Rudolf: Noční město Libor Černohorský: Zátiší

Červený Kostelec 100× jinak

Dana Hofmanová: Květnatec Archeův Denisa Alinová: Špinka

Monika Rudolfová: ...a je po dešti... Jan Brož: Cestou z Bohdašína

Jan Kutílek: Podzim
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Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Jelikož epidemiologická situace nedovolila pořádat vzpomínkové akce, byly položeny pouze květiny 28. října
2020 u pomníku legionáře (vpravo dole) a 17. listopadu 2020 u pámátníku obětem komunismu před sokolovnou. Foto: Jiří Mach

a Rostislav Petrák
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