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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 28. srpna se odehrál již 6. ročník tradičního cyklistického závodu Lesák cup .Letos byly závody vedeny jako
mistrovství Královéhradeckého kraje horských kol a také jako 1. závod středečního poháru horských kol. 

Dorazil rekordní počet závodníků, kdy v dětských kategoriích bylo 123 dětí a v kategoriích na 20 a 40 km 118 závodníků.
Vysoká účast závodníků pořadatele velmi potěšila, protože počasí v den závodu bylo deštivé. 

V areálu Brodský se o víkendu (3. až 5. září 2021) uskutečnil Memoriál Vlastimila Vondry. Tento tradiční 48hodinový
závod je nedílnou součástí rybářské sezony na rybníku „Broďák“.

Místo soutěžní vřavy nabízí víkend plný krásných úlovků, kamarádů a dobré nálady.V 48hodinové bitvě nakonec zvítězili
Jaroslav Folc a Josef Barták z týmu CT WH Slavia s celkovou hmotností 51,29 kg.
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Slovo starosty města

Aktuální informace 
v emailu či mobilu

Město Červený Kostelec zřídilo od
září 2019 nový informační kanál –
„Mobilní rozhlas”. Aktuální infor-
mace nyní budete mít z první ruky,
stačí se jen ZAREGISTROVAT.

Mobilní rozhlas je chytrý a efek-
tivní nástroj pro komunikaci s ob-
čany. Zaregistrovat se můžete zcela
zdarma na https://obec.mobilniroz-
hlas.cz/.

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-12, 13-17 hod.
8-11, 13-15 hod.
8-12, 13-16 hod.
zavřeno
8-11 hod., zavřeno má

odb. výstavby, matrika, sociální,
evid. obyvatel

Aktuální informace o úředních ho-
dinách sledujte na www.cerveny-
kostelec.cz

Prosíme o maximální využívání
elektronické komunikace a dodržo-
vání pokynů vyvěšených v budově
úřadu!

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

Vážení občané našeho města,
opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto úvodníku

přinést aktuální informace o dění v našem městě.
V měsíci září se toho v našem městě mnoho událo. Rád

bych touto cestou poděkoval organizátorům akcí, které byly
připraveny pro občany našeho města. 18. 9. proběhlo ote-
vření zahrady za knihovnou Břetislava Kafky akcí Zažít
město jinak. Tímto děkuji řediteli Vojtěchu Kábrtovi, před-
cházející ředitelce Marcele Fraňkové a všem, kteří se podí-
leli na vybudování této zahrady a zorganizování zmíněné
akce. Dále bych rád poděkoval osadnímu výboru Lhota pod
vedením předsedy Richarda Bergmanna za „Lhotecké po-

svícení“, které započalo v neděli 19. 9. mší v kapli sv. Josefa Dělníka ve Lhotě, kterou ce-
lebroval pan biskup Tomáš Holub, dále následoval společensko-kulturní program za hojné
účasti veřejnosti. Také děkuji místním hasičům, městskému dechovému orchestru a všem
dobrovolníkům, kteří se na pořádání této akce podíleli. Věřím, že tento druhý ročník již
vytváří novou tradici a posiluje pospolitost ve Lhotě. Dále bych chtěl poděkovat všem,
kteří se účastní našeho česko-polského projektu „Překračujeme národní, kulturní a spor-
tovní hranice“, děkuji Ottovi Resslovi a účastníkům společného výletu do Zabkowic, který
se uskutečnil v sobotu 18. 9., také velice děkuji Haně Řezníčkové Kukulové a městskému
dechovému orchestru za společný koncert s hudebníky ze Zabkowic. Naši polští partneři
si této spolupráce velice váží. Bližší informace o akcích tohoto projektu si můžete přečíst
na dalších stránkách zpravodaje. Dále mi dovolte, abych vás informoval o návrhu dotač-
ního programu města Červený Kostelec pro rok 2022. Tento program je obdobný jako pro-
gram v minulém roce, je určen na podporu celoroční činnosti spolků, na podporu veřejně
prospěšných projektů a akcí v roce 2022, po schválení tohoto programu budou veškeré in-
formace zveřejněny na webu města v sekci významné dokumenty/dotace. Na konci září
jsme také usilovali o dotaci z Národní sportovní agentury v nové výzvě Regiony 2021 na
rekonstrukci fotbalového zázemí. Stavbu již provádíme a je to již třetí pokus o získání
státní dotace na tento projekt. Jestli bude tento projekt podpořen státní dotací, se dozvíme
snad na konci roku. Dále i touto cestou děkuji společnosti SaarGummi Czech za finanční
podporu tohoto projektu, moc si naší vzájemné spolupráce vážíme. V druhé polovině září
jsme také vypsali výběrové řízení na opravu nádrže Krčmařík s ambicí provedení této
opravy ještě v tomto roce, abychom zachytili zimní srážky. Věřte, že není jednoduché zí-
skat veškerá povolení týkající se vodní stavby, ale věřím, že vše zvládneme. Jistě sledujete
i naše probíhající investiční akce. Realizace veřejného prostranství mezi školami, vodárny
i fotbalového zázemí postupují, při pravidelných kontrolních dnech probíhá dozor nad prů-
během realizace a autorský dozor. Byli bychom rádi, aby nám počasí vydrželo a vše, co je
v plánu, se do zimy zvládlo.

V říjnu se budeme intenzivně věnovat přípravě městského rozpočtu pro příští rok. Pro-
vádíme časovou a finanční revizi běžících projektů a připravujeme návrhy investičního
výhledu včetně finančního krytí. Uspořené finanční prostředky budou proinvestovány 
a budeme posuzovat možnosti a rozsah úvěru. Tato problematika bude projednávána se
členy finančního výboru, radními a zastupiteli, abychom našli vhodnou cestu. Konkrétní
návrhy investic a oprav budou projednávány s navrhovateli, tedy vedoucími odborů, před-
sedy osadních výborů, řediteli příspěvkových organizací atd. Pokud vnímáte, že by bylo
dobré provést nějakou opravu či vylepšení, tak nám prosím pošlete váš podnět na email:
rostislav.petrak@mestock.cz.

V říjnu bychom také rádi intenzivně jednali s Královéhradeckým krajem o prosperitě 
a směřování střední školy v našem městě. Víte, že tuto věc již řešíme delší dobu, a věřím,
že naše jednání budou úspěšná.

S úctou Rostislav Petrák (starosta)



Přihlásit se je možné vyplněním a odesláním elektronického formuláře.
Odkaz na formulář najdete na webových stránkách města www.cervenykostelec.cz 
nebo naskenujte QR kód.

Všem řádně přihlášených, kterým vznikl nárok na přidělení nádob, ale do konce září 2021 si
přidělené nádoby na plasty a papír nevyzvedli, jejich nárok zanikl k 30. 9. 2021. Pokud budete
mít i nadále zájem o nádoby, je nutné se opětovně přihlásit.

Od 1.10. 2021 je nutné se o nádoby opětovně přihlásit (přihlašovat je možné o nádoby všech
velikostí včetně nádob na plasty o objemu 120 l nebo 240 l).

Nádoby jsou připravené a rezervované pro řádně přihlášené po 1.10. 2021, kterým vznikl
nárok na nádoby a bylo jim tak přidělené pořadové číslo.

Všechny nádoby budou poskytovány zdarma. Nádoby musí být umístěny a používány na
území města Červený Kostelec na adrese uvedené v přihlášce. Přihlášení se o nádoby je dob-
rovolné. Jejich pořízením se chováte zodpovědně.
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Stále jste se nepřihlásili o nádoby na plasty a papír? Přihlaste se!
Jsou pro vás připravené zdarma.

Všichni nově přihlášení o nádoby obdrží na e-mailovou adresu uvedenou ve své přihlášce e-mail s informací, že jim
vznikl nárok na přidělení požadovaných nádob, a bude jim sděleno pořadové číslo (do vyčerpání volné kapacity nádob).

Komu e-mail nepřijde, prosím o kontrolu spamu, nebo je možné, že jste na přihlášce uvedli chybně svůj e-mail. Ti, kdo
neuvedou svůj e-mailový kontakt, budou informováni telefonicky. Na telefonním čísle 491 467 544 je možné si ověřit
přidělené pořadové číslo. Od 1.10.2021 je nutné se o nádoby opětovně přihlásit.

Výdej nádob pro přihlášené

Prosíme, upřednostňujte elektronické přihlášení

Nové kolo přihlašování se o nádoby na plasty a papír

Nádoby vám budou vydány na základě uzavřené a podepsané smlouvy o výpůjčce a následném darování nádob mezi vámi a městem
Červený Kostelec (uzavírá se v den výdeje na sběrném dvoře). 
Při výdeji nádob je nutné sdělit přidělené pořadové číslo; dále je nutná osobní účast osoby, která se o nádoby přihlásila (jinému
nebudou nádoby vydány), a doklad totožnosti (např. občanský průkaz).

Jedná se o projekt s názvem „Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností“ (re-
gistračním číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/19-126/0011674). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Štěpán Křeček

Výdej nádob bude probíhat řádně přihlášeným osobám, kterým bylo přiděleno pořadové číslo v prostoru sběrného dvora
odpadů v Červeném Kostelci na adrese Řehákova 1300, 549 41 Červený Kostelec, v tyto dny:

úterý 19. 10. 2021 8 – 12, 13 – 17 hodin

úterý 26. 10. 2021 8 – 12, 13 – 17 hodin
čtvrtek 21. 10. 2021 8 – 12, 13 – 17 hodin

V rámci probíhající změny systému třídění odpadů město Červený Kostelec zavedlo od čer-
vence 2021 systém svozů tříděných odpadů – plastů a papíru – přímo z domácností.

Podmínky získání barevných nádob na plasty a papír jsou zveřejněny na webových stránkách
města www.cervenykostelec.cz nebo také v předchozích číslech Červenokosteleckého zpra-
vodaje.
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Provozní doba: říjen

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 
Neděle

Adresa sběrného dvora
Řehákova 1300,
Červený Kostelec, 549 41
Provozovatel: 
Město Červený Kostelec
odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: 
Ivo Havíř, tel.: 731 042 973.

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr odpadů pro odkládání a shromaž-
ďování komunálních a dalších odpadů od svých občanů. Děkujeme vám, že jej vy-
užíváte. Základní informace o sběrném dvoře odpadů je možné zjistit na
internetových stránkách 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 zveřejněn na tabuli na vjezdové
bráně do dvora a na internetu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na vybudování sběrného dvora odpadů byla poskyt-
nuta podpora z Operačního programu Životní prostředí Fondů Evropské unie.

Při příchodu do sběrného dvora prosíme vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnosti 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. 

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr odpadů a třídíte odpad.
Štěpán Křeček

8-12 hodin, 13-17 hodin
zavřeno
8-12 hodin, 13-17 hodin
zavřeno
8-12 hodin
8-11 hodin
zavřeno

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: Říjen  2021, so, ne, svátek 8–12 hod.
02. 10. a 03. 10. - MUDr. Tereza Štrasová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
09. 10. a 10. 10. - MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20, Náchod, 491 424 524
16. 10 a 17. 10. - MUDr. Ivana Vejmolová, Náchodská 548, Velké Poříčí, 491 482 000
23. 10.a 24. 10. - MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720, Č. Kostelec, 491 462 331
28. 10. - MDDr. Michal Jánský, Nemastova 1919, Náchod - Branka, 702 125 554
30. 10. a 31. 10. - MUDr. Alena Zdražilová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 427 548

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Notářka

Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci v 2. pololetí roku 2021:

22. října, 19. listopadu, 17. prosince
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin
Telefon: 491 423 256
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Nabídka zaměstnání
Benet v.o.s. 
Přijmeme pracovníka na obsluhu ponožkových pletacích
strojů, nástup možný ihned. Práce: mechanik-pletař, mechanička-
pletařka a další práce spojené s výrobou ponožek v dvousměnném
provozu. Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák. Po zaučení -

práce v úkole. Možnost výdělku: 20 000 – 30 000 Kč. Benefity:
třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraznou slevou,
možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš tel: 602 245 971
benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE

Výběrové řízení na prodej souboru 4 pozemků
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na prodej
souboru 4 pozemků na "Větrníku" v Červeném Kostelci for-
mou obálkové metody. Pozemky jsou nabízeny pouze jako
celek a jsou určené k zastavění rodinným domem s povinností
zastavět pozemek hrubou stavbou do 3 let od podpisu kupní
smlouvy.

Nabízené pozemky:

poz. p. č. 1184/9 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 44 m²
poz. p. č. 2074 (trvalý travní porost) o výměře 41 m²
poz. p. č. 938/15 (zahrada) o výměře 561 m²
poz. p. č. 2065 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 254 m²

Vše v k.ú. Červený Kostelec.

Podmínky prodeje jsou přesně specifikovány v dokumentu "Vyhlá-

šení výběrového řízení na prodej souboru 4 pozemků na "Větrníku"
v Červeném Kostelci formou obálkové metody," který je zveřejněn
prostřednictvím elektronické úřední desky MěÚ Červený Koste-
lec.

Nabídka podaná zájemcem musí obsahovat:

Jméno a příjmení zájemce, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, 
telefon a email
Nabídkovou cenu za m² a přepočet nabídkové ceny na 900 m²
Označení „NEOTVÍRAT“
Nabídka se podává na podatelně Městského úřadu Červený Kos
telec, případně poštou. Zájemci o koupi nemovitosti mají mož-
nost podat své nabídky nejpozději do 11:30 hod., 29. 10. 2021.

Podrobnosti výběrového řízení jsou zveřejněny prostřednic-
tvím úřední desky nebo na stránkách www.cervenykostelec.cz.
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2.Volební místnosti:
v okrsku č. 1 Bohdašín je volební místnost v knihovně a klubovně v Mírové ul.
Bohdašín pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bohdašín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52,
53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, E 1199, E1235 
Náměrky čp.: 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75

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

v okrsku č. 3 Červený Kostelec je volební místnost v Základní škole V. Hejny
Červený Kostelec (přístavba)
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Borek čp.: 30, 250, 289, 290, 291, 308, 311, 323, 326, 329, 338, 343, 347, 350, 353,
354, 359, 360, 363, 454
Družstevní čp.: 921, 922, 1202
Jiráskova čp.: 38, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 79, 95, 99, 113, 128, 134, 154, 169,
175, 180,181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 193, 199, 204, 205, 214, 224, 230,232,
233, 234, 242, 248, 249, 253, 258, 260, 261, 266, 282, 283, 284, 286, 287, 292,
295, 324, 341, 344, 346, 382, 415, 442, 451, 467, 474, 485, 557, 589, 590, 605,
636, 637, 645, 673, 817, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854,
855, 856, 857, 1028, 1139, 1160, 1206, 1224, 1329
Krátká čp.: 447, 926, 975, 989 
Lánská čp.: 33, 64, 76, 85, 121, 179, 247, 259, 327, 395, 446, 552, 553, 560,
570,586, 688, 712, 713, 746, 755, 756, 797, 803, 838, 884, 951, 952, 953, 977, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1049, 1050, 1051,
1066, 1067, 1068, 1070, 1092, 1093, 1143, 1158, 1194, 1282, 1314, 1320, 1321,
1331, 1333, 1335, 1336
Lesní čp.: 976, 979, 1189, 1229, 1248
Na Strži čp.: 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125, 126,238, 244, 1079, 1163, 1236, 1242,
1306
Přemyslova čp.: 50, 51, 86, 107, 150, 153, 225, 226, 352, 372, 408, 413, 443, 450,
544, 545, 827, 925, 1019, 1144, 1172, 1214, 1245, 1249, 1317
Řehákova čp.: 39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316, 381, 403, 468, 606, 607, 608,
609, 610, 611,698, 699, 711, 747, 778, 779, 825, 828, 836, 905, 906, 907, 914, 915,
917, 949, 950, 1024, 1162, 1217, 1221, 1289, 1340
Sadová čp.: 936, 1145, 1190, 1191, 1192, 1239, 1271, 1274
Severní čp.: 135, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 1025, 1041, 1042, 1047, 1048, 1069,
1264, 1297
Souběžná čp.: 90, 140, 496, 501, 530, 572, 626, 635, 840, 885, 920, 935, 1166,
1252, 1253
V Zahradách čp.: 72, 143,731, 833, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 987, 988, 1027,
1065, 1154, 1155, 1161, 1171, 1188, 1199, 1205, 1207, 1208, 1216, 1240, 1256,
1258, 1263, 1266, 1305

v okrsku č 4. Červený Kostelec je volební místnost v Mateřské škole v Náchod-
ské ulici 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
B. Němcové čp.: 1, 31,34, 44, 67, 139, 157, 1195
Dvořáčkova čp.: 35, 36, 42, 385, 733, 739, 1177, 1203, 1210
Komenského čp.: 26, 243, 268, 537, 540 
Končinská čp.: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111,
1112,1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1128, 1129, 1130, 1131, 1212,
1244,1250,1255, 1262, 1272, 1327
Letná čp.: 11, 24, 69, 84, 161, 237, 271, 301, 314, 331, 430, 469, 481, 499, 549,
550, 554, 574, 647, 648, 683, 718, 723, 730, 966, 997, 1098, 1140, 1268
Náchodská čp.: 32, 56, 62, 63, 66, 74, 100, 111, 122, 124, 133, 145, 152, 158, 170,
176, 192, 196, 200, 201, 212, 213, 218, 265, 270, 276, 310, 312, 313, 319, 332,
340, 342, 349, 355, 361, 369, 384, 397, 411, 412, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 462, 516, 555, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 696, 704, 749, 753, 776, 796, 816, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 839,
1020, 1023, 1026, 1094, 1095, 1096, 1097, 1138, 1151, 1152, 1153, 1167,
1183,1213, 1235, 1260
Nám. T.G.M. čp.: 23, 28, 92, 93, 120, 163, 1278
Špicberky čp.:1261, 1265, 1267, 1269, 1277, 1284, 1298, 1299, 1301, 1309, 1311,
1313, 1314, 1326, 1330, 1337
U Kaštánku čp.: 130, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 1280
Vyšehrad čp.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625,
679, 680, 681, 682, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 1157, 1279
Vyšehradská čp.: 900, 901, 1184, 1243, 1286, 1287
Za Občinou: 573

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

v okrsku č. 6 Červený Kostelec je volební místnost v Knihovně Břetislava
Kafky v Sokolské ulici 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Českoskalická čp.: 18, 68, 131, 137, 146, 148, 149, 165, 364, 377, 418, 487, 646,
650, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 729, 737, 738, 769, 770, 771, 923, 948,
1141
Halašov: 264, 1179, 1181
Havlíčkova čp.: 188, 322, 375, 480, 591, 594, 598, 601, 639, 654, 655, 656,812,
983, 1164, 1175, 1232, 1294, 1323
Husova čp.: 115, 119, 285, 453, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 514, 561, 649,
659, 703, 709, 728, 766, 768,
Langrova čp.: 207, 529, 562, 563, 564, 565, 566,604, 657, 668, 669, 690, 691, 697,
702, 706, 722, 795, 813, 815, 1054, 1055, 1056, 1059, 1087
Na Skalce čp.: 16, 58, 70, 89, 91, 98, 103, 110, 117, 132, 191, 235, 255, 304, 321,
383, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 539, 600,
741, 750, 758, 835, 918, 919, 980, 1021, 1022, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1198,
1204, 1220, 1222, 1223, 1231, 1246
Nerudova čp.: 102, 275, 309, 356, 409, 410, 463, 486, 511, 515, 532, 742, 744, 1310

Pazderna čp.: 10, 116, 155, 156, 168, 172, 337
Rybničná čp.: 269, 500, 567,568, 569, 685, 686, 689, 760, 794 
Sokolská čp.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 29, 71, 75, 81, 82, 104, 108, 109, 138, 141, 151, 162, 171, 173, 
177, 178, 190, 194, 203, 206, 208, 211, 215, 216, 222, 241, 254, 257, 262, 263, 267, 278, 280,
281, 288, 293, 294, 299, 317, 339, 368, 396, 440, 444, 456, 476, 498, 541, 559, 638, 692, 837,
1173, 1201, 1257, 1259, 1273, 1322

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Červený Kostelec v souladu s ustanovením  § 14c odst.1 písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rozhodnutím prezidenta republiky č. 611/2020
Sb., o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České sněmovny se konají v pátek    dne 8. října 2021 od 14 hodin do 22 hodin,  
v sobotu dne 9. října 2021 od 08 hodin do 14 hodin.  
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VOLBY 2021
Žďárská čp.: 502, 506, 507, 508, 534, 535, 543, 546, 547, 707, 708
Červený Kostelec: E1234

v okrsku č. 7 Červený Kostelec je volební místnost v Základní škole V. Hejny
Červený Kostelec (přístavba) 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
5. května čp.:13, 73, 105, 118, 279, 429, 431, 432, 433, 497, 503, 512, 513, 593,
602, 603, 653, 666, 726, 757, 765, 775, 777, 805, 829, 830, 831, 832, 902, 903,
943, 982, 998, 1043, 1044, 1045, 1046, 1090, 1170,1072, 1226, 1308
Brodky čp.:15, 96, 159, 277, 1275, 1312, E 1155, E1156
Chrby čp.: 106, 300, 435, 436, 437, 438, 455, 457, 459, 551, 674, 675, 693, 694,
811, 961, 996, 1180, 1182, 1214E, 1239E, 1241E
Lipky čp.: 17, 112, 123, 378, 407, 460, 464, 465, 536, 538, 628, 629, 630, 631, 632,
633, 634, 651, 652, 676, 677, 678, 684, 695, 734, 751, 763, 799, 916, 941, 960,
962, 963, 964, 981, 1052, 1071, 1089, 1099, 1100, 1168, 1178, 1187, 1211, 1219,
1254, 1283, 1290, 1296, E1233
Na Hrázi čp.: 886, 887, 888, 889, 892, 893, 904, 937, 938, 1029, 1276, 1288
Okružní  čp.: 8, 736, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 985, 986, 990, 991, 992,
993, 994, 995, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1247
Palackého čp.: 484, 585, 588, 595, 596, 597, 599, 627, 641, 642, 643, 644, 700,
710, 725, 735, 762, 767, 924, 1218, 1234, 1316
Školní čp.: 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1176, 1200, 1233
Tyršovo náměstí čp.: 671, 687, 701
Větrník čp.: 40, 88, 380, 393, 479, 556, 720, 727, 743, 752, 754, 761, 781, 782,
783, 792, 793, 798, 804, 806, 807, 808, 809, 826, 891, 965, 967, 978, 999, 1018,
1053, 1073, 1088, 1142, 1169, 1174, 1185, 1186, 1193,1215, 1237, 1292, 1295,
1304, 1307, 1318
Zítkova čp.: 705, 719, 759, 772, 773 

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

v okrsku č. 9 Lhota je volební místnost v požární zbrojnici SDH Lhota 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Lhota čp.:  1, 2, 3, 23, 41, 43, 44, 46, 53, 58, 71, 79, 81, 86, 88, 89, 101, 103, 105,
109, 110, 115, 118, 122, 129, 147, 149, 150, 151, 155, 165, 169, 172, 174, 191, 193,
196, 203, 210, 220, 232, 242, 245, 250, 254, 255, 258, 261, 262, 263, 264, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 284, 288, 290,
291,307,333, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 362, 363, 365, 369, 375, 378,
381, 382, 383, 384, 390, 396, 403, 420, 427, 429, 432, 434(průmyslový objekt),
439, 443, 447, 448
5. května čp.: 40, 198, 200 
Devět křížů čp.: 98, 99, 100, 113, 114, 117, 123,132, 133, 134, 135, 142, 144, 146,
154, 171, 177, 181, 182, 187, 189, 195, 204, 206, 207, 209, 214, 222, 244, 246,
252, 256, 259, 287, 391, 394, 406, 409, 419, 422, 431, 433
Zemědělská čp.: 4, 5, 6, 7, 8, 54, 55, 57, 67, 95, 111, 112, 163, 178, 213, 257, 286,
321, 322, 368, 395, 400, 438, 440, 445

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

v okrsku č. 10 Lhota  je volební místnost v Základní škole Lhota 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Lhota čp.: 16, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 50, 52, 59, 60, 65, 66, 73,
74, 91, 94, 96, 97, 102, 106, 108, 120, 126, 127, 136, 139, 143, 148, 156, 157, 159,
179, 180,184, 188, 208, 211, 215, 219, 224, 225, 226, 228, 237, 240,243, 248, 249,
251, 274, 278, 281, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 314, 316,
317, 318, 319, 320, 327, 334, 340, 345, 351, 352, 356, 357, 361, 366, 374, 386,
388, 389, 393, 407,,410, 412, 413, 423, E1227, E1242
Bratří Čapků čp.: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 56, 61, 64,
68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 87, 90, 92, 93, 125, 130, 131,138, 145,
161, 162, 183, 194, 201, 216, 217, 218, 221, 233, 235, 239, 253, 260, 265, 326,
358, 367, 397, 398, 402, 404, 435, 436, 437, 441, 446
Brodky: 421
Budovatelská čp.: 324, 335, 336, 337, 416

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

v okrsku č. 11 Stolín je volební místnost v požární zbrojnici SDH ve Stolíně 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Stolín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,  E1081,  E1168, E1228, E 1229
Mstětín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 29
Olešnice čp.: 107, 115, 159, 161, 166, 171, 187, 221, 224, 257, 340, 358, 359
Náchodec: E1076,  E1080, E1081, E1134

v okrsku č. 12 Olešnice je volební místnost v Základní škole Olešnice 
pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Olešnice čp.: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176,
177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 213, 216, 217, 220, 240,
241, 245, 246, 247, 255, 263, 264, 309, 321, 322, 323,324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
368, 369, 

E147,E148 E152, E1230

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

4. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství, tento průkaz ode-
vzdat volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu a voliče do
něho dopíše. 

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební ko-
mise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková komise neumožní hlasování.

7. Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  je možné hlasovat
do přenosné volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

8. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR  dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V Červeném Kostelci dne  13.09.2021
Ing.Rostislav Petrák, starosta
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Městské kulturní středisko ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. informuje
o možnosti bezplatného antigenního otestování na COVID-19. Testování bude pro-
bíhat pravidelně každý pátek od 13 do 15 hodin v Divadle J. K. Tyla – vchod od vo-
lejbalových kurtů. 

Testování je určeno nejen pro návštěvníky kulturních akcí o víkendu, ale i pro širokou
veřejnost. Díky pravidelnému pátečnímu testování chceme obyvatelům, kteří nesplňují
pravidla Ministerstva zdravotnictví, zjednodušit přístup nejen na kulturní akce. 

K testování může přijít kdokoliv bez předchozího objednání, podmínkou je předložení
občanského průkazu a průkazky zdravotní pojišťovny. Ze zdravotního pojištění je hrazen
maximálně 1 antigenní test za každý týden. Otestovat se může i samoplátce (cizinci nebo
osoby, které nemají nárok na test hrazený ze zdravotního pojištění).

Městské kulturní středisko a Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Občané města v roce 2021 za 1 000 litrů vody platí 76,11 Kč. Z toho vodné činí 38,10
Kč a stočné 38,01 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH.

“Ve srovnání s průměrem ČR 92,33 Kč za kubík vody si město Červený Kostelec vede
skvěle, voda zde patří mezi nejlevnější v republice,” uvádí Petr Novák z webu Skrblík.cz.
Dodavatelem vody ve městě je Voda Červený Kostelec, s.r.o.. V loňském roce se v Čer-
veném Kostelci za vodu platilo 71,26 Kč, meziročně tak zdražila o 4,85 Kč. Podrobný
vývoj ceny vody a poplatků za odpad od roku 2016 najdete na webu Skrblik.cz.

Za posledních 30 let voda zdražila skoro padesátkrát
V roce 2021 činí průměrná cena vody v České republice 92,33 Kč. Nejlevnější voda je

v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší je v severočeském Frýdlantu,
kde kubík vodného a stočného dohromady vyjde na 126,45 Kč.

Cena vody mezi lety 1989 a 2021 vzrostla téměř padesátinásobně. Zatímco v roce 1989
stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč, průměr celé země o 32 let později činí 92,33 Kč.

Příčinou zdražování je konec dotování provozu čistíren odpadních vod, kanalizací 
a dalších nákladů. Ty jsou nově rozúčtovány na zákazníka. Spotřeba vody byla v roce 1989
také výrazně vyšší než dnes.  

Díky změně DPH poklesla cena vody, nicméně jen na půl roku. Potenciál ke zlevnění
vody mělo snížení DPH z 15 % na 10 %, ke kterému došlo 1. května 2020. Z dat analýzy
společnosti Kodino se na koncových cenách projevila poklesem v celostátním průměru
3,62 Kč. Loňská změna DPH na 10 % se v Červeném Kostelci projevila pozitivně, voda
zlevnila o 3,24 Kč.

skrblik.cz

Přestěhováním do moderních pavilonů vstoupila porodnice náchodské nemocnice na
začátku června do své nové éry.  Útulné prostory poskytly lepší zázemí především
maminkám, a to nejen ve vybavení, ale také v nových službách.

V srpnu se uskutečnil první z pravidelných kurzů předporodní přípravy, které budou 
v porodnici probíhat každý měsíc. Maminky se zde dozví vše potřebné o jednotlivých fá-
zích porodu i období těsně po porodu, prohlédnou si porodnici a získají odpovědi na
všechny své otázky. Účastnit se mohou i se svým partnerem. 

Druhý týden v září se v nové tělocvičně náchodské porodnice rozběhlo také pravidelné
středeční těhotenské cvičení s lektorkami Markétou Kozákovou, Annou Krásnou a Jitkou
Klimešovou. Zapojit se mohou maminky od 12. týdne těhotenství, které se chtějí psychicky
i fyzicky naladit na příchod svého miminka. Milé porodní asistentky poradí s odbouráním
bolesti zad, soustředěním na správné dýchání a naučí cviky, které mohou maminky uplatnit
u porodu. Veškeré informace o předporodním kurzu i těhotenském cvičení jsou umístěny
na hlavní webové stránce náchodské nemocnice. 

Zájem o porod v náchodské porodnici v letošním roce výrazně stoupl. Už teď je jasné,
že brzy zde počet porodů dosáhne celkového loňského čísla. Od ledna do konce srpna se
zde narodilo přesně 843 miminek, přitom za celý loňský rok to bylo jen o 135 dětí více.
Konkrétně o letních prázdninách přišlo v nové náchodské porodnici na svět 239 novoro-
zenců, z nichž bylo 139 chlapečků a rovných 100 dívek.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Novinky v náchodské porodnici

Kontakty porodnice:
Služba sester: 491 601 752
Porodní sál: 491 601 750

Přihlášení na kurzy předporodní
přípravy a těhotenské cvičení na
mobil: +420 722 972 966

Pravidelné testování na COVID-19

Cena vody v Červeném Kostelci v roce 2021

Vývoj cen vody a poplatků za
odpad v obci občané najdou na
https://www.skrblik.cz/radce/mest
o/cerveny-kostelec/
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V letošním roce si připomínáme dva velikány, kteří se narodili
v Červeném Kostelci. Jsou jimi Břetislav Kafka a Gustav
Vacek. Ačkoliv by se mohlo zdát, že o obou dvou toho víme
hodně, opak je pravdou. V případě Gustava VACKA to platí
dvojnásob. A proto si připomeňme to, co je o něm známo. 

Gustav Vacek (psáno původně Wacek nebo Watzek) se narodil
31. srpna 1821 v domě čp. 69. Otcem Gustava Vacka byl František
Vacek, který pocházel z významného rodu. Jeho otec Ignác Vacek
byl měšťanem a magistrátním radou v Jaroměři. Matka Gustava
Františka pocházela z významné kostelecké obchodnické rodiny.
Narodila se 13. ledna 1786 zámožnému obchodníkovi Františku
Machovi a jeho ženě Marii. 

Již v nejútlejším věku projevoval Gustav nadání ke kreslení.
Podlaha v bytě jeho rodičů byla první plochou, na kterou se křídou
nebo uhlem pokoušel zobrazit to, co se dozvěděl ve škole. Jeho
otec v chlapci rozpoznal nadání k malování a staral se o jeho vzdě-
lávání. Od svých šesti let navštěvoval kosteleckou měšťanskou
školu, kde jeho vzdělání věnovali největší pozornost učitel Alois
Rudl a František Hromádka. V prvním roce byl Gustavův školní
prospěch slabší, ale protože byl velmi nadaným žákem, bylo po-
sléze jeho jméno zaneseno do školní knihy cti, do níž byli zapiso-
váni nejpilnější žáci. Kosteleckou školu navštěvoval do roku 1830,
poté odešel na německou měšťanskou školu do Broumova a v le-
tech 1832–1836 byl žákem tamějšího klášterního gymnázia. 

V letech 1835–1840 studoval Gustav Vacek na pražské Akade-
mii výtvarných umění v Praze. Byl žákem Františka Kadlíka
(1786–1840). Po jeho smrti studoval v ateliéru Kristiana Rubena
(1805–1875). Oba profesoři si Gustava oblíbili a Kadlík si ho vy-
bral ke spolupráci na obrazech pro kostely v Kostelci nad Orlicí 
a Rychnově nad Kněžnou. V září 1837 se Gustav Vacek setkal 
s budoucí významnou českou spisovatelkou Boženou Němcovou.
Němcová přesídlila do Kostelce hned po své svatbě s Josefem
Němcem, místním respicientem finanční stráže. Služebna byla 
v domě u obchodníka Bureše, který ovšem novomanželům nebyl
schopen zajistit byt, a proto jim doporučil zeptat se u Hůlků. Zde
skutečně Němcovi ubytování nalezli. Hned vedle Hůlků byl obchod
Františka Vacka, u něhož jeho syn pobýval na letním bytě v době
studijního volna. Zřejmě tedy ještě předtím, nežli odjel zpět do
Prahy, se s Boženou Němcovou setkal. Jak významné setkání to
muselo být? Jak moc na něho zapůsobila? Odpověď se zřejmě
skrývá ve Vackově tvorbě. V jeho pozůstalosti byl objeven dívčí
portrét, který zaujímal významné místo na stěně jeho pokoje. Na
obraze ale nenajdeme žádné věnování, žádné datum. Mohla by to
být Božena Němcová? Dnes již těžko povědět.  

Během Vackova tvůrčího období neuplynul ani jeden rok, aby
nebyl podnikl nějakou cestu za uměním nebo prostě necestoval.
Jedna z jeho cest vedla do Vídně, kde použil v tamější galerii jeden
z obrazů k pilnému studiu. Při této příležitosti procestoval také
Alpy. V letech 1854–55 pobýval v Mnichově, r. 1857 byly cílem
jeho cest Drážďany a Berlín. Velkou zkušeností pro něho byl stu-
dijní pobyt ve Francii, kde se učil u Gustava Courbeta (1819–
1877), francouzského malíře, jenž je považován za vůdčí postavu
francouzského malířského realismu 19. století. Aby pronikl do tajů
malby vlámského malíře Anthonya van Dycka, zhotovil si údajně
dokonalé kopie některých mistrových děl (Neapol a šest portrétů
členů rodiny prince Orleánského).

Po studiích na akademii Vacek žil a pracoval střídavě v Praze 
a Kostelci, od konce padesátých let až na výjimky v Kostelci. Rok
1858 byl však pro Vacka nesmírné nešťastný, neboť se dostavily
následky velké námahy a onemocněl na oči. Dostavila se i mučivá
nervová bolest. Na radu lékařů musel zanechat kreslení a malování.
V srpnu téhož roku se rozloučil s Prahou a usadil se v rodném Kos-
telci. Zde si dal podle vlastního architektonického návrhu postavit
prvním městským stavitelem Hermanem Regnerem výstavný dům
v řeckém slohu (čp. 34). 

Přechodného zlepšení zdravotního stavu v první polovině šede-
sátých let využil k namalování monumentálního obrazu Křest Bo-
řivoje. Osudová rána ho postihla v roce 1866. Ve Vackově domě
byl zřízen lazaret pro pruské vojáky a později zabrala dům pruská
vojenská posádka. Vojáci tehdy zničili nebo zcizili mnoho Vacko-
vých obrazů, kreseb, skic, studií a náčrtníků. Ani to však umělce
nezlomilo. V dalších letech usilovně pracoval podle návrhu svého
přítele ze studií, tehdejšího ředitele akademie Josefa Matyáše
Trenkwalda (1824–1897), v karlínském kostelu svatého Cyrila 
a Metoděje na rozměrné fresce Krista povolávajícího prvé apoštoly,
rybáře Petra a Ondřeje. 

Zhoršující se oční choroba a nezdařená operace však v roce 1871
umělce donutily k definitivnímu návratu do Červeného Kostelce.
Závěr jeho života byl tragický. Téměř zcela oslepl, sužovala ho
nervová a srdeční choroba. Z utrpení jej vysvobodila teprve smrt.
Gustav Vacek zemřel 1. října roku 1894 a byl pochován do rodinné
hrobky na červenokosteleckém hřbitově.

K připomenutí výročí jeho narození byla v Červeném Kostelci
instalována venkovní expozice a v Domku Boženy Němcové výběr
z jeho děl. Nově jeho život zachycuje také publikace vydávaná 
v říjnu 2021. 

Z muzejního depozitáře Richard Švanda

MUZEJNÍ DEPOZITÁŘ
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Kontakt:
Telefon:

491 463 384, 602 880 480

Email: 
reditel@knihovnack.cz

pujcovna@knihovnack.cz

Klub Pohoda 
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

4. října: povídání v Pohodě – neformální setkání a možnost si popovídat nad
šálkem kávy o věcech, co vás zajímají

11. října: Peru – cestopisná přednáška pana Zdeňka Nývlta

18. října: Zlatá swingová éra v Československu – beseda o osudech Jaroslava
Ježka, R. A. Dvorského, či Jiřího Traxlera

25. října: Jiří Uhlíř a jeho nová kniha Božena Němcová inspirací pro umění
(1842–2020) – beseda s autorem pozoruhodné knihy, která mapuje odraz slavné
spisovatelky v naší novodobé kultuře.

1. listopadu: Romanovci II – pokračování zářijové besedy s Milanem Zálišem
o ruském carském rodu) 

Knihovna pro dospělé

Oddělení pro dospělé 
pondělí 9:00 – 12:00   13:00 – 17:30
úterý 9:00 – 12:00   13:00 – 15:00
středa ZAVŘENO
čtvrtek 13:00 – 17:30
pátek  9:00  – 12:00
sobota ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež 
úterý 9:00  –  12:00     13:00 – 17:00
pátek 12:00  –  17:00

Sokolská 293
Červený Kostelec, 549 41

www.knihovnack.cz

V knihovně se pořád něco děje a o letošním říjnu to platí obzvlášť.
Jednak nás těší, že jsme 18. září slavnostně otevřeli knihovní Zahradu příběhů během akce Zažít město jinak. Máme také radost,
že se nám podařilo úspěšně rozběhnout spolupráci s místními školami. V knihovně se již od půlky září střídají žáci různých tříd,
aby se seznámili s prostředím knihovny, mohli si vypůjčit zajímavou knížku a také se dozvědět při besedách s našimi knihovnicemi
spoustu užitečných informací.

Pro dospělé návštěvníky knihovny jsme připravili celou řadu přednášek a besed. Za pozornost stojí nový přednáškový cyklus Toulky
dějinami východních Čech, který se uskuteční ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity H. Králové. 

Klub Pohoda nabízí pravidelná pondělní setkání, při nichž budeme v říjnu cestovat po Peru, vzpomínat na Boženu Němcovou, či se
věnovat české swingové hudbě 20. až 40. let.

A závěrem ještě přijměte pozvání na jednu delikatesu. Naše knihovna má tu čest, že bude moci ve dnech 20. až 24. října hostit Kavárnu
ve tmě. Kdo chce vyzkoušet, jak vypadá svět nevidomých, nemůže si tuto akci nechat ujít.

Vše důležité se dozvíte na nových webových stránkách knihovny www.knihovnack.cz
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

Toulky dějinami východních Čech – Hradec Králové 
v době renesance
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

14. října od 17:00 se v multifunkčním centru uskuteční první ze série besed o dě-
jinách východních Čech. Přednášet přijede doc. Jana Vojtíšková, která se speci-
alizuje na dějiny středověkých a raně novověkých měst. 
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Knihovníček
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Rok se s rokem sešel a před námi se objevila otázka: Bude se scházet Knihovní-
ček? Situace sice není pořád úplně jistá, ale my věříme, že bude co nejvíce přívě-
tivá, a proto naše odpověď zní: Bude. 

Každé úterý v 9:30 proběhne setkání nejmenších čtenářů a jejich rodičů. Cílem
těchto schůzek je nejen společně strávený čas, ale také možnost rozvíjet psycho-
motorické schopnosti dětí. Kroužek je stále otevřený novým návštěvníkům.

Kavárna ve tmě
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Ve dnech 20. až 24. října bude v multifunkčním centru knihovny sídlit Kavárna
ve tmě. Její návštěvníci budou mít možnost si dát v absolutní tmě dobrou kávu,
ale zároveň se dozvědět něco o světě nevidomých lidí. Bližší informace na webu
knihovny. Rezervace míst na tel. čísle 603 949 721

Knihovna pro nejmenší čtenáře

Knihovna a školy
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Na říjen chystá knihovna ve spolupráci se školami mj. tyto projekty:

Školní čtenářský klub Lupiči příběhů pro žáky ZŠ Horní Kostelec
Opožděné Vítání dětí mezi čtenáře
Workshop pro čtvrťáky s ilustrátorkou Sylvou Francovou (k její knize Áďa                                
spadla do kanálu)
Komiksový workshop pro páťáky s Klárou Smolíkovou (k její knize S Ko-
menským do komiksu)
Spolupráce s projektem MAP2 Vzdělávání na Náchodsku, čtenářské lekce 
formou otevřených hodin, spolupráce učitelek a knihovnic

18. října bude v knihovně spuštěn nový katalogizační systém
Tritius, který je v současné době nejrozšířenějším knihovním
systémem v ČR.

Jelikož bude nutné nahrát data z nynějšího katalogu Clavius do
Tritia,  bude knihovna z provozních důvodů mimořádně uzavřena
v pátek 15. října po celý den a v pondělí 18. října do 12:00. 

Za účasti několika desítek návštěvníků proběhlo  v sousedské
atmosféře v sobotu 18. září otevření knihovní Zahrady příběhů. 

Program zpestřilo hudební vystoupení Kostelecké cimbálovky,

či povídání o italské literatuře s panem Filadelfem Giulianem. Za-
hrada je novým veřejným prostorem a zveme všechny obyvatele
města v otevírací době knihovny k její návštěvě.

Otevření knihovní Zahrady příběhů

Nový katalogizační systém Tritius
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Kdo pomáhá srdcem?
Již jsem Vám v předešlém zpravodaji představila jednu z pečovatelek našeho týmu. Dovolte mi, abych vás seznámila s další,
druhou služebně nejstarší pečovatelkou, paní Renátou Drapačovou, která má svoji práci jako poslání, vykonává ji s velkou
láskou, obětavostí a laskavostí. Její milý úsměv dokáže pohladit. Jí svěření klienti ji říkají „naše Renátka“.

Jak dlouho pracuješ v pečovatelské
službě v Červeném Kostelci a jaké byly
tvoje začátky?
Začala jsem pečovat v lednu 1994 jako dob-
rovolná pečovatelka u státní pečovatelské
služby. V té době pečovatelská služba dis-
ponovala pouze jedním vozidlem, a tak
jsem pro svoji pečovatelskou činnost měla
k dispozici pouze své vlastní kolo „sklá-
dačku“. Mezi mé pracovní úkoly patřila
mimo jiné i rozvážka cca 15 obědů. Pro tyto
účely mně manžel vyrobil úložný box, který
jsem měla připravený na kole. Od roku
1996 pracuji v charitě. Za tu dobu se hodně

změnilo, samozřejmě k lepšímu. Začátky
byly opravdu těžké.

Proč sis tuto práci vybrala? 
K této profesi mě přivedla moje maminka,
která se obětavě starala o své rodiče. Já ji
za to obdivovala a přišlo mi přirozené starat
se a pomáhat seniorům. Jejich spokojenost
a úsměv je motivací do dalších dní.

Na které klienty ráda vzpomínáš?
Na všechny své klienty vzpomínám ráda 
a s láskou. Každý ve mně zanechal stopu na
celý můj pečovatelský život. Mnohdy nás

pečovatelky berou jako člena rodiny a svě-
řují se nám se svými radostmi i starostmi.

Máš nějaký zážitek z pečování?
Zážitků z pečování za ta léta je hodně. Ně-
které veselé, ale i méně veselé, tak jak to
přináší život. K těm veselým zážitkům patří
například hledání klientových klíčů od bytu,
které nemohl najít. Nakonec se ukázalo, že
na těch klíčích celou dobu seděl. Jinde 
a jindy jsme zase hledali brýle, které byly
zastlané v peřinách, nebo pátrání po ztra-
cené peněžence, která byla ukryta v šicím
stroji, ledničce.

Naší Renátce z celého srdce přejeme především hodně zdraví, Božího požehnání, neutuchající optimismus, radost, elán a nadšení. Velké
díky za tvůj milý a laskavý přístup k lidem, kteří tě mají za svoji dceru a stále se na tebe těší. Po právu před několika lety získala titul
Pečovatelka roku. Renátka má své motto: „Chceš-li být šťastný, přispěj ke štěstí druhého a potom radost, kterou jsi daroval, se ti vrátí
do srdce“.

Bc. Lenka Vlčková

Ohlédnutí za příměstskými tábory
I letos proběhlo v Háčku 5 turnusů táborů. V prvním turnusu
se děti proletěly vesmírem jako Strážci galaxie, ve druhém pro-
cestovaly svět za 80 dní.

Další skupinka navštívila horu Popocatépetl i s její májskou
princeznou. Ve čtvrtém turnusu se děti vrhly do pravěku a vše za-
končil týden ve znamení zlaté horečky na Aljašce.

Děti si tábory moc užily i s vedoucími, kterým patří velké díky
za výbornou přípravu a realizaci jednotlivých témat.

Děkujeme také firmě Albi za věcné dary, které si za odměnu po
skončení táborů děti odnesly domů. Díky patří také Mgr. Monice
Smolové, která u všech pěti turnusů prováděla testování dětí. Vše
proběhlo za podpory Evropské unie – Evropského sociálního
fondu. Všechno klaplo, moc jsme si užili tábory a budeme se těšit
na příští rok.

Za organizační tým Denisa Šreiberová a Hana Nývltová
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

V měsíci září byly ukončeny společné aktivity mikroprojektu
„Společně v aktivním stáří“

9. září 2021 jsme v Kafkově vile přivítali 35 seniorů z partner-
ských Zabkowic a následně jsme jim ukázali, jak prožívají naši se-
nioři čas v denním stacionáři. Návštěvníci se tak mohli seznámit 
s principy denní služby, ve které se klienti mohou pravidelně se-
tkávat se svými vrstevníky a trávit společně čas. Pracovnice Den-
ního stacionáře se klientům po celý den věnují, pomáhají jim 
s rozvíjením pohybových aktivit, procvičují paměť formou her 
a kvízů, vyrážejí na poznávací výlety do okolí a organizují zají-
mavé přednášky. Následně si mohli ve společenské místnosti DPS
U Jakuba vyrobit podzimní dekoraci, kterou si zkrášlili své do-
movy. 

16. září vyrazila skupina 35 seniorů do polských Zabkowic, aby
oplatila návštěvu polských přátel u nás. Program byl podobný 
a naši senioři se mohli seznámit s muzikoterapií, cvičením mozku,
kurzem první pomoci a jako bonus bylo vystoupení seniorského

klubu „Přátelé“ ze Zabkowic Slaskiích. 
Hned nato 21. září odcestovala skupina 7 červenokosteleckých

pečovatelek na dvoudenní setkání s jejich kolegyněmi do Zabko-
wic. Na programu byla prohlídka zařízení, ve kterých poskytují
péči zabkowickým seniorům. Velmi živě se hovořilo o způsobu so-
ciální péče na obou stranách hranice a předávaly se zkušenosti 
s touto nelehkou, ale tolik potřebnou prací. 

Osobně si myslím, že mikroprojekt „Společně v aktivním stáří“
byl přínosný pro obě strany a díky němu jsme na vlastní kůži mohli
zjistit, jak to opravdu funguje v oblasti sociální práce se seniorem
na druhé straně česko-polské hranice. Jako bonus vidím přátelství,
které se nám podařilo navázat s konkrétními osobami z našeho part-
nerského města Zabkowic Slaskiích.

Za terénní sociální služby a denní stacionář
Richard Bergmann

Měsíc září byl z pohledu mikroprojektu „Společně v aktivním stáří“ velice nabitý měsíc. Po dvou odkladech ukončení projektu
díky protikoronavirovým opatřením jsme konečně mohli zrealizovat plánovaná setkání a tím dostát cílům mikroprojektu, kterými
byla setkání seniorů a výměna zkušeností pečujícího personálu. 

Další akcí, kterou Oblastní charita Červený Kostelec pořádá
pro širokou veřejnost, je den otevřených dveří v Kafkově vile,
dnešním denním stacionáři a zázemí pro charitní pečovatelskou
službu. 

Den otevřených dveří se koná 6. října 2021 od 9:00 do 15:30
hod. Denní stacionář se otevírá veřejnosti v rámci Týdne sociálních
služeb iniciovaného Asociací pracovníků sociálních služeb. Široké
veřejnosti se tak naskytne příležitost po více něž roce znovu na-

hlédnout do jinak veřejnosti uzavřených prostor krásně zrekonstru-
ované Kafkovy vily. Rádi vás zde přivítáme a povíme vám o sou-
časném využití této budovy. Rovněž zde dostanete informace 
o tom, jakým způsobem lze služby denního stacionáře, případně
pečovatelské služby, objednat a pro koho jsou tyto sociální služby
vhodné.  Prohlídka bude možná v rámci platných hygienických
opatření.

Za CHPS a denní stacionář Richard Bergmann

Den otevřených dveří v denním stacionáři
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Součástí rekonstrukce vily Břetislava Kafky byl i nákup nového
osmimístného automobilu, který má za úkol svážení a rozvoz
klientů denního stacionáře. Při nastupování a vystupování kli-
entů bylo zapotřebí používat tzv. „mobilní mezistupeň“, který
usnadní nastupování a vystupování našich klientů.

Nicméně nebylo to dostatečně komfortní, a tak Oblastní charita
Červený Kostelec zakoupila homologovaný výsuvný schůdek,
který velmi zlepšil nástup i výstup klientů z našeho vozu. 

I v měsíci září byly dveře denního stacionáře otevřené širší ve-
řejnosti. Proběhla zde beseda s místními ochotníky Pavlem Labí-
kem a Honzou Brožem o životě na „prknech, co znamenají svět“.
Ani v měsíci říjnu nechceme přerušit toto pravidelné setkávání se
zajímavými lidmi z Červeného Kostelce. Bude nás čekat povídání
s Janou Kejzlarovou a Oldou Nermutěm o jejich fotografické vášni
zaměřené na Červenokostelecko. Z důvodu nejisté koronavirové si-
tuace všechny zájemce o naše programy prosíme, aby sledovali naši
nástěnku umístěnou na dřevěném plotu u denního stacionáře, we-
bové stránky OCHCK.cz nebo Facebook Oblastní charity ČK. Tě-
šíme se na viděnou.

Za kolektiv denního stacionáře Richard Bergmann

Od měsíce října otevírá Oblastní charita v Háčku zájmové
kroužky pro školní rok 2021/2022. Aktuálně jsou v nabídce
kroužky pro maminky s dětmi, Logohráty a Hýbánky. Pro děti
a dospělé otevíráme kroužek keramiky.

Detaily o jednotlivých kroužcích, vhodném věkovém rozmezí
pro děti, cenách a termínech naleznete na webových stránkách
Háčka. První lekce jednotlivých kroužků začnou od 7. 10. 2021.
Přihlášku je možné vyplnit na stránkách Háčka a odevzdat osobně
na recepci Háčka – Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec. 
Pro více informací můžete volat na tel.: 491 610 310; email:
recep.hacko@hospic.cz

Denní stacionář stále zlepšuji komfort pro své klienty a při-
pravuje další akce pro veřejnost

SDH Stolín
Dětský den ve Stolíně
V sobotu 28. 8. 2021 se na hasičském hřišti uskutečnila akce
pro děti všeho věku. 

I za nepříznivého počasí si užívaly 10 stanovišť, kde si mohly
zahrát na archeologa, proudnicí shazovat kuželky, zastřílet balonem
do brány, zaskákat v pytlích nebo si procvičit svoji rovnováhu. Dále

byl připravený tvořící koutek, skákací hrad a také malování na ob-
ličej. Celkem jsme vydali přes 80 odměn. To vše jsme mohli uspo-
řádat díky podpoře našich sponzorů: Primátor, SaarGummi, město
Červený Kostelec, Albi, Boltjes a Batist. Rovněž děkujeme všem,
kteří se podíleli na chodu celé akce.

SPOLKY

Zájmové kroužky v Háčku pro školní rok 2021/2022
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SPOLKY

Možnosti nejrůznějších výstav a besed byly dosud značně ome-
zeny v důsledku nejrůznějších epidemiologických opatření.
I z toho důvodu jsme se rozhodli letní formu výstavy realizovat
ve venkovním prostředí a zaměřili ji na naše dva významné
červenokostelecké velikány – Gustava Vacka a Břetislava
Kafku. 

Na celkem šestnácti samostatných venkovních panelech jste se
mohli (v období srpna a září 2021) s těmito pány a jejich životními
osudy seznámit a my jsme rádi, že vás tato forma venkovní výstavy
oslovila. Je to pro nás inspirace pro hledání dalšího zajímavého té-
matu na příští období.

Ve druhé polovině října pro vás máme připravenou výstavu ob-
razů ve výstavní síni v budově Městského úřadu na náměstí T.G.M.
v Červeném Kostelci. Jedná se o prodejní benefiční výstavu obrazů
pana Josefa Pinkavy, červenokosteleckého malíře, fotografa, lito-

grafa a místního patriota. Pana Pinkavu většina z vás určitě osobně
zná, a tak jistě oceníte možnost zhlédnout jeho obrazy s místní te-
matikou a zároveň vás potěší i možnost případného zakoupení
těchto obrazů. Výtěžek z tohoto prodeje se rozhodl autor navíc vě-
novat dobročinným účelům, takže užitek z takové koupě bude ještě
výraznější. 

Na listopad pak pro vás připravujeme pokračování v pásmu
besed spojených s promítáním. Jako téma jsme zvolili osobnost, 
s níž nás letos pojí dvousté výročí od narození – tedy malíře Gus-
tava Vacka (1821-1894). Jsme přesvědčeni, že si tento náš koste-
lecký rodák zaslouží naši pozornost. Ostatně i z toho důvodu bude
v průběhu měsíce října vydána drobná publikace o jeho osobě 
v rámci naší knižní edice Červenokostelecka. Konkrétní termín ko-
nání akce upřesníme v dalším vydání zpravodaje.

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Rozkvétání ocúnů signalizuje podzim. Na polích může ještě
kvést hořčice, slunečnice a také svazenka. Tyto rostliny posky-
tují včelám poslední pyl. Včelstva se s příchodem studených
dnů stahují do chumáče, za teplejších dnů pokračují v úpravě
zásob. 

Některá včelstva plodují do začátku listopadu. Včely vyženou
nepotřebné trubce a to tak, že jim nejprve nedávají potravu a poz-
ději, jak jsou slabší a slabší, je vyženou do chladné reality před čes-
nem.

Včelař se v tomto období zaměřuje převážně na dodané zásoby
z podletí a přítomnost matky a samotnou sílu včelstva. Tyto pro-
hlídky je třeba provést nejpozději do 15. října. Jsou to většinou po-
slední prohlídky v roce. Po těch by již včely měly mít opravdu klid
až do jara, mimo veterinární opatření proti varroáze. Včelaři by se
měli tedy připravit na podzimní léčení.

Další pravidelné setkání včelařů z Červeného Kostelce se usku-
teční v neděli 3. října v 9 hodin v restauraci Divadlo. Pokud vás
tento ušlechtilý koníček zajímá a chcete se dozvědět něco nového,
přijďte. Budete vítáni.

Roman Hásek

Včelaři

Malé ohlédnutí a zároveň přiblížení toho, co pro vás chystáme...

I nadále hledáme dobové fotografie a dokumenty
Zároveň bychom rádi i touto cestou znovu požádali o případ-
nou pomoc při dalším hledání tak trochu zapomenutých dobo-
vých fotografií či zajímavých dokumentů majících vztah 
k Červenému Kostelci či jeho osobnostem. 

Máte-li tedy povědomí o těchto fotografiích či dokumentech,
případně je dokonce vlastníte, rádi bychom využili případné mož-
nosti tyto dokumenty prostudovat nebo je dokonce uložit v našem
muzejním depozitáři. Právě studium těchto dokumentů nám po-

máhá vytvářet nové akce pro vás a umožňuje nám všem nezapo-
menout na naši historii. Předem děkujeme. Věříme, že se na některé
z našich akcí s vámi setkáme a přejeme vám příjemné letní měsíce
spojené s poznáváním našeho kraje.

Informace o našich aktivitách naleznete na webových strán-
kách na adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz,
případně i na našem facebooku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku
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LÉTO V RÁMCI ČESKO – POLSKÉ SPOLUPRÁCE

Druhá akce se konala v sobotu 14. 8. 2021 na hřišti za potokem.
V rámci česko – polské spolupráce přijeli ze Zabkowic mladí
fotbalisti, kteří zde společně s našimi hráči odehráli dvě utkání
v kategoriích mladší žáci a starší přípravka a společně také
zašli na oběd do restaurace Divadlo. 

Celá sobota byla pojata v přátelském duchu. Závěrem celého
sportovního dne bylo slavnostní ukončení této akce. Všichni hráči
obdrželi pamětní medaile a diplomy a fotbalisté ze Zabkowic navíc
pohár. Celá akce byla hodnocena všemi zúčastněnými velmi kladně
díky přívětivému počasí a fair play. 

Společné setkání českých a polských turistů
První akcí letošního roku bylo společné setkání českých a pol-
ských turistů v rámci jubilejního 50. ročníku pochodu nazva-
ného Cestou Jakuba Haliny, který se konal 26. 6. 2021

Na tuto akci nás přijelo podpořit v rámci česko-polské spolu-

práce 50 členů PTTK Zabkowice, díky kterým to byl další velmi
příjemný den strávený ve společnosti našich polských přátel.

Fotbalové utkání Červený Kostelec - Zabkowice

Setkání česko - polských turistů
Třetí akcí tohoto roku bylo čtyřdenní setkání s 50 polskými
přáteli v rámci setkávání česko-polských turistů z partner-
ských měst Zabkowice – Červený Kostelec. Akce se konala ve
dnech 19. 8. – 22. 8. 2021. 

Letošní příjezd padesáti polských přátel se uskutečnil ve čtvrtek
19. srpna v odpoledních hodinách. Ve čtvrtek se všichni po příjezdu
vydali na podvečerní procházku okolo červenokosteleckých ryb-
níků. Druhý den vyjeli turisté na Nový Hrádek, odkud šli pěšky na
poutní místo Rokole. Projití lesní křížové cesty, prohlídka kaple,
ochutnání vody ze zdejší zázračné studánky a seznámení se s his-
torií tohoto poutního místa bylo přijato všemi účastníky s povdě-
kem. Dále cesta vedla přes osadu Rzi ke staré památné Izidorově
lípě, odkud jsou překrásné výhledy. Poté návštěvníkům zbývaly
necelé dva kilometry k rozhledně Šibeník. „Tato nová rozhledna,
která vznikla z tubusu větrné elektrárny, je velice zajímavým tech-
nickým dílem a výstupem po plášti rozhledny byli všichni účastníci

setkání nadšeni. Pak jsme odjeli zpět do Kostelce. Po večeři pro-
běhl přátelský večer při vzájemném poznávání a tanci, ke kterému
nám hrála country kapela Krvesay“, dodává Otto Ressl.

Sobota byla věnována 67. ročníku mezinárodního folklorního
festivalu v Červeném Kostelci. V 10 hodin se konala mše svatá,
poté procházka městem, oběd, řemeslné trhy a galapředstavení
folklorního festivalu. V neděli byla na plánu prohlídka zrekonstru-
ovaného hradu Vízmburk. 

„Čtvrtý den, tedy neděli, jsme zahájili snídaní a pak nás autobus
odvezl k Devíti křížům. Následovala procházka dva kilometry ke
hradu Vízmburk. Na hradě nás již očekával pan Balcar, který nás
provedl krásně zrekonstruovaným hradem s odborným, zajímavým
výkladem. Po prohlídce jsme se u hradního ohniště občerstvili a
vydali zpět, tentokrát atraktivní cestou kolem kamenolomu Krá-
korka a naleziště stopy dinosaura“, dodává Otto Ressl.
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LÉTO V RÁMCI ČESKO – POLSKÉ SPOLUPRÁCE

Současně se čtyřdenním setkáním proběhla akce, která se usku-
tečnila v sobotu 21.8. a byla určena pro zájemce z řad občanů part-
nerského města Zabkowice. Autobusem dorazilo do Červeného
Kostelce 50 polských občanů, které po příjezdu přivítal starosta
města pan Rostislav Petrák a zástupci Klubu turistů Červený Kos-
telec. Všichni pak společně přešli do přírodního areálu u Divadla
J. K. Tyla, kde se zúčastnili festivalové mše svaté. Následovala pro-
hlídka kostela s odborným výkladem místostarosty Jiřího Regnera.
Také prohlídka kostelní věže při poledním zvonění byla pro zabko-
wické občany atraktivní.

Pak následoval oběd v malém sále divadla. Po kvalitním občer-
stvení vyšla celá skupina se starostou a zástupci klubu turistů na
prohlídku města. První zastávka byla ve sportovní hale, kde starosta
města seznámil celou skupinu stručně se současným stavem a plány
rozvoje města. Další zastávka byla na tenisových kurtech s malým
občerstvením. Pak se prošlo městem s cílem na řemeslném trhu,
který probíhal u areálu folklórního festivalu. Zbytek pobytu strávila
skupina našich přátel ze Zabkowic sledováním programu 67. roč-
níku MFF Červený Kostelec.

„Překračujeme národní, kulturní a sportovní hranice“
CZ.11.4.120/0.0/0.0/1 6_008/0002243

Pátou akcí a pomyslným zakončením léta byl jednodenní výlet
turistů do města Zabkowice. Tento výlet se konal v sobotu 4. 9. Po
příjezdu na náměstí byli červenokostelečtí turisté přivítáni. U znaku
města se všichni zúčastnění vyfotili. Poté byla naplánovaná pro-
cházka do Barda vzdáleného 13 km. Kdo si netroufl na tuto trasu,

nechal se převézt autobusem do Březnice. Odtud se všichni vydali
do města Bardo. V 16 hodin se v místní bazilice zúčastnili staro-
polské svatby a slavnostního svatebního obřadu. Následovala pro-
cházka po městě, která byla zakončena prohlídkou raftového
přístaviště. 

Jednodenní výlet turistů do města Zabkowice
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67. MEZINÁRODNÍ FOKLORNÍ FESTIVAL

Čas neúprosně běží a nechává za sebou spoustu krásných zážitků. Jinak tomu není ani v případě 67. ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu, který se odehrál v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla. 

Bohužel i festivalu se dotklo řádění celosvětové pandemie, a proto byl i tento ročník spíše komorní, co se týče účasti zahraničních
skupin. Pořadatelé si však náramně poradili s tímto nedostatkem a program vyplnili například skvělou hudební vložkou v podání koncertu
Tomáše Kluse s Police Symphony Orchestra či koncertem Malina brothers a účastí folklorních skupin z našich luhů a hájů.

Zahájení festivalu 
Návštěvníci začali zaplňovat atrium přírodního areálu a vy-
chutnávat si atmosféru plnými doušky. Jako každoročně pro-
běhlo oficiální zahájení pod taktovkou pana starosty
Červeného Kostelce Rostislava Petráka, prezidenta festivalu
Petra Mědílka a ředitele festivalu Tomáše Šimka. 

Tyto tři hlavní postavy festivalu přivítaly návštěvníky krátkým
proslovem, který byl zakončen již legendární větou pana starosty.
„Děkujeme všem divákům, organizačnímu týmu, folklorním sku-
pinám, že přináší do našeho města kulturu a nyní mohu prohlásit
67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu za zahájený,“ řekl
starosta Červeného Kostelce Rostislav Petrák.

Sobotou vyvrcholilo to nejatraktivnější, co program festivalu nabízel

Poohlédnutí za 67. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu

Začátek sobotního festivalového dne patřil řemeslnému jar-
marku. Před přírodním areálem u Divadla J. K. Tyla vyrostlo
zázemí, kde návštěvníci mohli obdivovat práci a výrobky, které
v sobě nesly kus historie.  

V rámci dopoledního jarmarku bylo k vidění kovářství, řezbář-
ství, sklenářství či výroba tradičních šperků. Jelikož se areálem li-
nuly i různé vůně připravovaných pokrmů, někteří neodolali 
a ochutnali pochoutky z místní kuchyně. Ta nabízela plno kulinář-
ských zážitků a samozřejmě k dobrému jídlu patří i dobré pití. Proto
návštěvníci zakončili svou prohlídku u stánku s medovinou.

Součástí sobotního dopoledne byla již tradičně mše svatá, na
které přivítal občany pan Jiří Regner. Bohoslužbu tento rok
vedl farní vikář pan Ing. Josef Haman, který svou bohoslužbou
ukončil dopolední program.

V odpoledních hodinách si přišly na své i děti. V areálu se usku-
tečnilo představení Majdy z Kouzelné školky a v Domku Boženy
Němcové byl pro ty nejmladší připraven program na celé odpo-
ledne. 

Tím nejlepším nakonec se samozřejmě pochlubil i sobotní pro-
gram, jelikož od 18:00 začalo galapředstavení plné lidových
krojů, hudby a tance. Na podiu se vystřídalo celkem 7 souborů
ze tří států.

Prvním představitelem českého folkloru byl soubor lidových
písní a tanců Žerotín Strážnice. Dalším účinkujícím na podiu byl
Slovácký soubor Kyjov, který působí v centru národopisného dění
jihovýchodní Moravy, srdci regionu kyjovské Dolňácko. Třetí vy-
stupující skupinou byl Národopisný soubor Formani Slatiňany.
Předposlední skupinou v rámci 67. ročníku Mezinárodního folk-
lorního festivalu byl soubor písní a tanců Vysočan Hlinsko a pátým
a zároveň posledním zástupcem českého folkloru byl soubor Ho-
řeňák.

Kvůli komplikacím se stále probíhající pandemií spousta zahra-
ničních souborů svoji účast na festivalu odřekla. I přes všechna
omezení, která doprovázela tento rok, se podařilo zajistit vystou-
pení Foklorního souboru Liptov Ružomberok, který pochází ze Slo-
venska, a souboru Jevrem Obrenović Šabac ze Srbska.

Foto: Petr Hůlek, Jan Brož, Michal Kollert, Martin Kábrt
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Při pohledu na starou fotografii asi málokterý místní zaváhá. Ano, je to skutečně křižovatka „u Jána“, zachycená fotografem 
v roce 1928. Fotografii vlepil do obecní kroniky pečlivý Josef Středa, toho času pokladník lhotecké záložny, obecní účetní, archivář
a pochopitelně také kronikář. Kroniku dnes opatruje Státní okresní archiv Náchod.

Silnice k městu se kroutí stále stejně, ale přece jen se tu za těch více než devadesát let několik změn událo. Počátkem třicátých let ze
silnice zmizelo dosud všudypřítomné bláto a vozovka byla vydlážděna. Dlažební kostky tu na některých místech pod asfaltem vydržely
až do rekonstrukce silnice v roce 2014. Místo patníků lemuje silnici chodník. Zmizel dům zcela vpravo. Jednalo se o Soukupovo pilní-
kářství čp. 85, zbořené po 2. světové válce. Jeho štít prozrazuje, že používání velkoplošných reklam u silnic není pouze vynálezem
dnešní doby. Chalupy čp. 36, 37 a 38, které pamatovaly ještě císaře Josefa II., postupně nahradily novější domy, které však svými po-
pisnými čísly na původní stavby odkazují. Vpravo za domy pak tušíme návrší, kterému dnes říkáme Větrník, ale staří Lhoťáci jej nazývali
„Kacaberk“ (zřejmě z německého Katzenberg – Kočičí kopec). Škoda, že toto jméno už zcela upadlo v zapomnění.

Kdyby fotograf zachytil stejné místo ještě o pár let dříve, vypadalo by poněkud jinak. Namísto ulice 5. května vedla od Kostelce jen
pěšina. Na starém mostě stála socha sv. Jana Nepomuckého. V letech 1924-1926 vybudoval kostelecký stavitel Robert Dvořáček novou
silnici (dnešní ulici 5. května) a také moderní betonový most (ten byl v roce 2014 zbourán a nahrazen novým). Socha sv. Jana musela
být při stavbě Dvořáčkova mostu odstraněna a teprve v roce 1928 pro ni bylo nalezeno nové místo u domu čp. 85. Obec Lhota však od-
mítla zaplatit její přemístění, a tak byly náklady uhrazeny ze sbírky věřících.

Jan Kafka
Foto: Státní okresní archiv Náchod

KALENDÁRIUM AKCÍ

Obrázky ze staré Lhoty

Dne 20. října uběhlo dlouhých 10 let, kdy nás
opustila paní Irena Bornová. Stále vzpomínájí
dcery Irena Bornová, Jana Němcová s rodinou a
paní Hana Janušová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte
s námi.

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Manželka Irena a děti s rodinami

Poděkování

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým narozeninám,
které mě velmi potěšilo.

Hejnová Marta, pečovatelský dům U Jakuba, Červený Kostelec

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárek k našim
80. a 85. narozeninám. 

Lantovi

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání, dárek a nádhernou kytici
karafiátů k mým 85. narozeninám. 

Zdeněk Prokop

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a pěkný dárek k mým
75. narozeninám. 

Pavel Kabrhel

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a Vlastivědnému spolku  za blaho-
přání k mým 93. narozeninám.

Anna Rusová, 5. května

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a pěkný dárek k mým
85. narozeninám. Dále děkuji paní Vlčkové za milou návštěvu, při
které jsme si pěkně popovídali.

Jaroslav Dvořák, Devět křížů
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Modlitba růžence v říjnu
ve všední den půl hodiny před mší svatou
každou říjnovou neděli (více meditativním způsobem) od
18:00, zakončen svátostným požehnáním 
ve Lhotě každé úterý v 18:30 a v neděli ve 14:00.

sobota 9. 10. – posvícení v H. Radechové
pondělí 11. 10. – Olešenské posvícení, v 10:00 mše svatá 
v kostele sv. Jakuba

Dušičkový týden
pondělí 1. 11. – mše v Č. Kostelci v 7:00 a v 18:00
úterý 2. 11. – mše sv. v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00 ve
farním kostele

Bohoslužby pro děti s rytmickým doprovodem – opět
každý čtvrtek od 16:30
Výuka náboženství – rozpis je uveden na farním webu a na
nástěnce v kostele.
Aktuální informace najdete na www.farnostck.cz 
a www.farnostbousin.cz

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Církev československá husitská

Zádveří kostela je otevřeno každý den od 8:00 do 17:30. Záro-
veň je zde možné si pustit videa o historii kostela, o svatoja-
kubské cestě a další.

Poslední neděli před prvním zářím si děti školou povinné při-
nesly na mši svatou tašky, penály a jiné pomůcky, které jim pan
farář požehnal. Se začátkem školního roku se obnovily i pravidelné
čtvrteční bohoslužby určené především pro děti. Ty se již tradičně
po první mši pro děti sešly na farní zahradě a společně s rodiči si
opekly buřty. První sobotu v září se farníci vydali na společný pěší
výlet na Boušín, ukončený mší svatou na louce za kostelem. 

Zdislava Matysková

Manželů Burdychových 305,
54941, Červený Kostelec

Bohoslužby: neděle od 10:00 
Úř. hodiny: po, st, pá: 9–12  
Farář: Mgr. David Smetana 
tel: 775 917 893
Email: zizkuvsbor@seznam.cz 
Internet: www.ccshck.cz

Duchovní péče  
Znovu se rozeběhla duchovní péče o děti. Každou středu od
15:00. Děti můžete přihlásit pomocí emailu či telefonicky.

Památka na zesnulé – vzpomínková bohoslužba
1.11. od 18:00 
Jména vašich zesnulých, které chcete před Boží tváří při bo-
hoslužbě vzpomínat a připomínat, můžete odevzdávat ve
farní kanceláři anebo zaslat emailem.

KLADSKÉ POMEZÍ

CÍRKEV

Před šesti lety se začal rodit největší a nejrozsáhlejší projekt 
v historii neziskové organizace Kladské pomezí, který dostal
název Festival zážitků. Inspirován byl celosvětovým trendem
zážitkového cestovního ruchu, ale jeho cílem bylo i zatraktiv-
nění méně navštěvovaných míst a rovnoměrné rozptýlení náv-
štěvníků po našem regionu. 

V průběhu tří let, vždy během letních prázdninových měsíců,
kdy byl projekt realizován, ožila oblast česko-polského pohraničí
více než 200 zážitkovými akcemi na 27 různých místech. Festiva-
lové aktivity nalákaly přibližně 20 tisíc návštěvníků, kteří se se-

známili se stěžejními tématy regionu. V prvním roce to byly osob-
nosti. Především česká část Kladského pomezí je výjimečná tím,
že se zde narodila, žila či tvořila řada velkých českých literátů, jako
Božena Němcová, Karel Čapek či Josef Škvorecký. Tématem dal-
šího ročníku byla vojenská historie. Díky své poloze na hranicích
se v regionu odehrála řada historických událostí, jejichž stopy jsou
dodnes patrné. K těm nejvýznamnějším patří prusko-rakouská
válka roku 1866 nebo výstavba vojenského opevnění v době před
druhou světovou válkou. 

Letošním a zároveň posledním tématem se staly tradice. Feno-
ménem regionu je tkalcovství, ale také třeba ochotnické divadlo.
Jiráskův Hronov je nejstarším festivalem ochotnického divadla 
v Evropě. Proto není divu, že jeden ze zážitků probíhal právě tam.
Na zámku Adršpach se návštěvníci seznámili s historií lnářství, 
v polické Dřevěnce si mohli vyzkoušet rozličné tradiční techniky
tvoření a v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci bylo
každý týden představeno jedno z tradičních řemesel. 

Slavnostní rozloučení s festivalem proběhlo v sobotu 18. 9. 
v parku Aloise Jiráska v Hronově. Pohodovou atmosféru vykouz-
lily ukázky řemesel, jarmark regionálních výrobků a živá hudba.
Děti si užily loutkové divadlo a zážitkovou stezku s vybranými fes-
tivalovými aktivitami.

Kladské pomezí, o.p.s

Festival zážitků se rozloučil
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ŠKOLY

Mateřská škola Větrník
Léto nám uteklo jako voda a my se opět v září sešli s úsměvem v naší školičce. Ně-

kteří již jako tzv. mazáci a někteří úplně poprvé. Povídali jsme si o zážitcích z dovo-
lené, seznamovali a připomínali jsme si pravidla třídy, her a bezpečnosti, užívali
posledních teplých dnů v tomto roce na školní zahradě i v okolí. 

Děti obdivovaly změny ve třídě, sluníčko a sovičky, kde se během prázdnin vyměnily
podlahy, koberce a nábytek. Stejně jako minulý rok, tak i tento se zapojíme do projektu
„Děti na startu“ a plavání. V nejbližší době nás čeká „zavírání zahrady“, kde strávíme spo-
lečné odpoledne nejen s dětmi, ale i s rodiči. Těšíme se na vaši účast a do nového školního
roku přejeme hodně sil a úsměvů.

Za MŠ Větrník Lada Buriánová

Základní škola Lhota
Měsíc říjen štětcem míchá svoje pestré barvičky a my opět přinášíme zprávy z naší
školičky!

Lhotecká škola opět ožila! Partu nadšenců s kbelíky a hadry vystřídaly děti! Prvňáčci
už se rozkoukali a s chutí objevují nová písmenka a počítají první příklady. Ostatní školáci
se zabydlují v čistých třídách. „Děti, jaká je naše škola?“ ptá se paní učitelka svých svě-
řenců. Třeťáci se rozhlédnou kolem sebe a tabule se plní barevnými slovy: malá, kama-
rádská, opravená, hezká, žlutá, přátelská, krásná, laskavá, má nová okna.

Velké poděkování!
Velmi děkujeme našemu zřizovateli, MěÚ Červený Kostelec, za umožnění výměny

oken i elektroinstalace v celé budově školy. Velmi si toho vážíme! Věříme, že i díky těmto
opravám bude naše škola místem radostného vzdělávání a nových objevů. Místem s pří-
jemným a moderním zázemím.

Co po škole začíná? Inu, přece družina!
Oblíbenou družinu letos může navštěvovat více žáků. Od září v budově školní družiny

a jídelny nově pracují dvě oddělení. Počet žáků se tak z 30 navýšil na 48. 

Nad písničku prostě není, zvláště když je posvícení!
Neděle 19. září patřila lhoteckému posvícení. K bohatému programu přispěli i naši ško-

láci. S chutí a nasazením potěšili přítomné veselými verši, písničkami i vlastnoručně vy-
robenými rekvizitami. Dechovku tak na chvíli vystřídaly dětské hlásky, s nimiž si s chutí
zanotovali i mnozí dospěláci..

Jitka Česenková

Základní škola Václava Hejny
Školní rok se rozběhl podobně jako vždycky. Přivítali jsme dvě třídy nových dětí.
Většina těch nejmenších se do školy těšila a šla hrdě do svých tříd a za svými novými
kamarády. A ti, kteří měli nějaké obavy, podpořili jejich rodiče a i u nich se nakonec
vše zalilo sluncem. I ti starší šli s úsměvem na líci. Aby ne, byli rádi, že se zase mohou
sejít se svými kamarády a povědět si mino jiné zážitky z prázdnin. 

Krásné počasí, nádherná příroda a poznání nových a nevšedních situací se svými spo-
lužáky. Tak by se dala charakterizovat škola v přírodě, na kterou hned v září odjely třídy
5. A, B. Žáci zdolali více než 30 horských kilometrů při výletech na Černou horu, Sněžku
či Portášky a herní krajinu Pecka, zasoutěžili si během společného sportovního dne a do-
zvěděli se spoustu informací od Horské služby. Na závěr prožili adrenalinové dopoledne
na bobové dráze v Peci. Z dětských tváří se při příjezdu dalo vyčíst nadšení a spokojenost.
Děti i paní učitelky by chtěly poděkovat za sponzorské dary firmě ALBI. 

Navázali jsme opět úzkou spolupráci s knihovnou. Tímto moc děkujeme dětskému od-
dělení, které si pro naše děti připraví vždy moc pěkné programy. Jednou z velkých novinek
na prvním stupni je, že se pro letošek zavedla nepovinná informatika pro čtvrté ročníky.
Každý, kdo měl zájem, dochází na tento předmět. 

Krásné podzimní dny plné sluníčka a dobré nálady vám přeji za celý první stupeň. 
Jana Stodůlková
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ŠKOLY

Základní škola Horní Kostelec

1.září začal nový školní rok i pro děti z Horního Kostelce. Po-
prvé zde do lavic zasedlo 21prvňáčků – 15 chlapců a 6 děvčat.
Na první cestu do školy je doprovodili rodiče.  Ve třídě natěšené
děti přivítala paní učitelka Eva Bergerová. Děti dostaly spoustu
dárečků i školních pomůcek.

První školní den je životní okamžik, na který se nezapomíná do
konce života. Ve škole na ně čeká spousta nových zážitků a vědo-
mostí. Přejeme dětem i jejich rodičům hodně úspěchů, trpělivosti
a spokojenosti.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

NA MÓDNÍ PŘEHLÍDCE V OPOČNĚ
Studentky oboru Modelářství a návrhářství oděvů v pátek 10.

září zazářily na nádvoří Státního zámku Opočno v rámci módní
přehlídky nazvané Inspirace Kupkou. Přehlídky, která se konala 
u příležitosti oslav 150. výročí narození malíře Františka Kupky,
se se svými modely zúčastnily studentky našeho červenokostelec-
kého oboru Modelářství a návrhářství oděvů, Butik SV style
Opočno a studentky VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní
Praha.

Velký úspěch sklidily mezi návštěvníky přehlídky šatů z dílny
našich modelářek na motivy Kupkova obrazu „Klávesy piana-je-
zero“. Sám Kupka, než dospěl k čisté abstrakci v době kolem r.
1910/11, experimentoval s teorií zabývající se vnitřní souvislostí
mezi výtvarným uměním a expresivními kvalitami hudby. Hudební
rytmus vyjadřoval pomocí pohybu, linie, barvy a dynamiky jejích
odstínů… .

Stejně tak se do experimentu pustily naše žákyně a výsledný
efekt byl okouzlující.

PŘÍPRAVNÉ KURZY MALBY A KRESBY
Pro žáky 9. tříd, kteří přemýšlejí o studiu uměleckého oboru

Grafický design, jsme jako každý rok připravili přípravné kurzy,
které jim pomohou odpovědět na otázku „mám na to nebo ne?“. 

Nezbytnou součástí pro přijetí ke studiu oboru Grafický design

jsou talentové zkoušky. Ty se uskuteční 4. a 5. ledna 2022, přihláš-
ky musí zájemci podávat již do 30. listopadu. Pokud o oboru uva-
žujete, využijte možnosti přípravných kurzů, které se uskuteční 5.,
19. října a 2., 16., 30. listopadu 2021, vždy od 16.15 do 18.00 hodin
ve výtvarných ateliérech Domova mládeže ve Velkém Poříčí. Při-
hlášky posílejte na mail: bohadlovam@spsow.cz, v případě dotazů
volejte na telefoní číslo 733 505 301. Více informací najdete na
www.spsow.cz

Stejné termíny talentových zkoušek a podávání přihlášek platí 
i pro přijetí na obor Modelářství a návrhářství oděvů. Termíny pří-
pravných kurzů pro tento obor budou upřesněny. Plánovány jsou
na začátek prosince v Červeném Kostelci.

VÝSTAVY SŠ A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme po loňské

pauze nejen pro žáky posledních ročníků základních škol Dny ote-
vřených dveří v termínech 19. a 20. listopadu 2021 a 15. a 16. ledna
2022. Děti i jejich rodiče si budou moci prohlédnout učebny i od-
borné dílny v Hronově, Velkém Poříčí i v Červeném Kostelci. 

Seznámit se s našimi obory je možné i na tradičních výstavách
středních škol, 1. a 2. října v Rychnově n/K, 8. a 9. října v Trutnově,
15. a 16. října v Jičíně, 22. a 23. října v Náchodě a 12. a 13. října 
v Hradci Králové. 

M. Machová, www.spsow.cz

SPŠ Otty Wichterleho
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Vážení přátelé volejbalu, přinášíme pravidelné informace 
o dění v klubu. Přes léto se slavilo, táborovalo a sportovalo
(díky za to, že jsme mohli).

Oslavili jsme 100 let volejbalu
V srpnu jsme na kurtech řádně oslavili v přátelském duchu 100

let založení českého volejbalu. Díky našim nejzkušenějším jsme si
zavzpomínali, děti se vyřádily na skákacím hradu a z rukou pana
starosty, kterému moc děkujeme za návštěvu a podporu, obdržely
osobnosti červenokosteleckého volejbalu věcné ceny.

V rámci oslav jsme navíc v září spolu s Královéhradeckým kra-
jem uspořádali Den s minivolejbalem, na kterém se děti mohly vy-
řádit u jednotlivých disciplín, vyzkoušet si základy volejbalu 
a zaskákat si na skvělých sportovních pomůckách od firmy Jipast.

Poděkování za 5. ročník letních příměstských táborů ČK
Letošní tábory byly tematicky zaměřené na složky integrova-

ného záchranného systému. Více než 90 dětí ve věku od 6 do 14
let se pod dohledem 8 trenérů přiučilo nezbytným základům první
pomoci, nahlédlo pod pokličku práce hasičů a všech složek policie.
Mimo jiné si děti užily i odpoledne na lodičkách na Špince a samo-

zřejmě sportovaly jako o život! Děkujeme všem organizátorům a
zúčastněným a těšíme se zase za rok!

Speciální poděkování putuje VOŠ zdravotnické a SZŠ Trutnov,
Policii České republiky, Sboru dobrovolnyćh hasičů Červeny ́Kos-
telec, Městské policii Červený Kostelec, Dopravní policii České
republiky a v neposlední řadě Kadetu a Pekařství u Geislerů. Dále
také děkujeme MěÚ Červený Kostelec a MPSV za finanční pod-
poru.

Nábor volejbalu po celé září a říjen
Noví zájemci o volejbal ve věku 6 - 7 let, přijďte ve čtvrtek od

16 hod. do tělocvičny ZŠ, zájemci ve věku 8 – 12 let ve čtvrtek od
16:30 hod. do sportovní haly.

Přejeme vám pevné zdraví a srdečně vás zveme na mistrovské
zápasy dospělých i mládeže. Úspěšný start v soutěžích v sezoně
2021/2022 nám všem.

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

Volejbal Červený Kostelec

Volejbal Červený Kostelec

Mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen
22. 10. 2021 od 19:00 Č. Kostelec A – TJ Sokol Dobřichovice
23. 10. 2021 od 12:00 Č. Kostelec A – TJ Sokol Dobřichovice
Krajský přebor mužů
23. 10. 2021 od 10:00 a 15:00 Č. Kostelec B – VK Litomyšl
Krajský přebor žen
16. 10. 2021 od 10:00 a 13:00 Č. Kostelec B – Orel jednota 
Studenec

Krajský přebor juniorek
10. 10. 2021 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec – TJ Jičín
Krajský přebor kadetek
9. 10. 2021 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec – SK Náchod
30. 10. 2021 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec – TJ Jičín
Krajský přebor mladších žákyň (turnajově)
9. 10. 2021 od 9 hod.
Krajský přebor minibolejbalu (turnajově)
10. 10. 2021 od 9 hod.

Lesák cup 2021

40kilometrová trať nabízela dva dvacetikilometrové okruhy po
zpevněných i nezpevněných cestách, které se táhly skrz nádhernou
přírodu Jestřebích hor. Po startu se závodníci napojili na Panskou
cestu, která vedla skrz CHKO Broumovsko. Dále pokračovala zá-
vodní trať přes Kryštofovy kameny a následovalo stoupání na
Švédský vrch. Odtud se už závodníci vraceli zpět do cíle.

A kdo, že se stal vítězem hlavního závodu na 40 kilometrů? 
V mužské kategorii zvítězil Štěpán Štolfa s časem 1 hodinu a 57
minut. Půl minuty po něm dorazil do cíle Lukáš Elčkner a třetí
místo na stupních vítězů doplnil Petr Adámek. V ženské kategorii

získala kov nejcennější jediná závodnice 40kilometrové výzvy
Lucie Celbová za tým Kola – Rtyně.

A co trať 20kilometrová? Tam pořadatelé závodníkům neslevili
ani o chlup. S tím rozdílem, že závodníci místo dvou okruhů jeli
kolo jenom jedno. V celkovém pořadí se na první pozici umístil
Jiří Holec s časem 1 hodina a 3 minuty. Druhým závodníkem, který
protnul cílovou pásku, byl Filip Saidl a třetí dojel Pavel Melichar.
V ženské kategorii se v cíli na první pozici ukázala Jana Adámková.
V závěsu dorazila do cíle kadetka Martina Sulzbacherová. Třetí zá-
vodnice v celkovém pořadí byla Nicol Bezstarosti.

V sobotu 28. srpna se odehrál již 6. ročník tradičního cyklistického závodu Lesák Cup. Závod nebyl pouhým rodinným výletem,
ale pravou „bajkovačkou“. I proto se sobotní zápolení cyklistů stalo mistrovstvím kraje pro závodníky s licencí SCKHK 
a také součástí Středečního poháru 2021.
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Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec 
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec děkuje městu Červený
Kostelec za finanční podporu poskytnutou formou dotačního
programu na celoroční činnost a akce a za přípravu instalace
nafukovací haly zaměstnancům nejrůznějších odborů MěÚ
Červený Kostelec včetně odboru místního hospodářství MěÚ
Č. Kostelec. Děkujeme také vedení TJ za zajištění dotací od Ná-
rodní sportovní agentury. 

Dále děkujeme za finanční dary firmám: PROTEC plus, Saar
Gummi Czech, BCom Consulting (dejtezdravi.cz), Digital Media
Publishing, Trees CK, VAPO a Semet. Dále za finanční či mate-
riální podporu děkujeme firmám Tecnifibre, JOSI, Joyson Safety

Systems Czech, Melichar CZ, Primátor, Nápojka Hončlová, foto-
graf Martin Kábrt a Věře Šrůtkové. 

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. Těšíme se na vás v další sezoně.

Za vedení tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Dne 18. 9. odstartoval 8. ročník Běhu pro hospic, po roční pře-
stávce opět pod hlavičkou běžeckého seriálu Primátor cup.
Akce pro sportovce všech věkových kategorií se letos zúčastnilo
446 běžců, z toho 129 dětí.

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

Výtěžek letošního běhu, který předběžně činí 90 000 Kč, bude
věnován na budování druhé části Centra denních a terénních služeb
sv. P. Pia, které v sobě zahrne dlouho plánované rozšíření zázemí
Mobilního hospice Anežky České a novou ordinaci pro ambulanci
paliativní péče doplněnou o stacionář léčby bolesti.

Všem běžcům ještě jednou děkujeme, přejeme pevné zdraví 
a věříme, že další rok se společně setkáme u 9. ročníku Běhu pro
hospic. Generálním partnerem Primátor cupu je firma Primátor a.s.,
akce byla podpořena městem Červený Kostelec a množstvím dal-
ších věcných dárců a sponzorů.

8. ročník Běhu pro hospic

Michal Kaněra se stal vítězem legendárního závodu Rallye Sudety 2021
V sobotu 11. září 2021 se konal 27. ročník maratonu horských
kol Qayron Rallye Sudety. Závod byl zařazen do Škoda Auto
Českého poháru horských kol MTB XCM a seriálu Prima CUP
2021 a zúčastnilo se ho 849 startujících, z nichž 427 jelo hlavní
závod na 108 km.

Závodníky trať zavedla do okolí Teplických a Adršpašských
skal, skrz Broumovské stěny přes Stolové hory a Ostaš. Pro vítěz-
ství na nejprestižnější trati dojel po bezmála pěti hodinách červe-
nokostelecký rodák Michal Kaněra.  

„Snažil jsem se na tento závod dostatečně připravit, jelikož jsem
tu skoro jako doma. Všude po trati byla spousta fanoušků, která mě
hnala do cíle, a mám strastnou radost, že se mi povedlo podruhé
vyhrát tento prestižní závod,“ řekl Michal Kaněra po absolvování
závodu. 

A že je „Káňa“ ve skvělé formě potvrdil i o týden později na
mistrovství ČR horských kol v maratonu, kde se popral se všemi
překážkami na trati a dojel na krásném pátém místě.

Foto: Jan Kopřiva 
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Sobota 2. října 2021 od 15.00

Den architektury v Červeném Kostelci 
Místo konání: Červený Kostelec

Město Červený Kostelec prošlo pozoruhodným vývojem od
baroka k nové industriální společnosti a každé období zane-
chalo ve městě svou dobře viditelnou stopu. Rozmach textil-
ního průmyslu a soukromého podnikání vedl k realizaci
významných budov ve městě v duchu modernistických
ideálů. Při komentované prohlídce s městským architektem
ing. arch. Lukášem Ehlem si připomeneme stavitelskou his-
torii města a představíme současné plány na úpravy veřejných
prostranství, městského parku a nové tělocvičny, jejíž podoba
vzešla z nedávno uspořádané architektonické soutěže z vítěz-
ného návrhu Ateliéru Ondřeje Císlera.

Komentovaná prohlídka v rámci celostátního festivalu Den
architektury začne 2. října 2021 v 15.00 u radnice. Pořádá
MěÚ Červený Kostelec a Kruh architektury. 

Pátek 1. 10. 2021 od 19:00 

Chantal Poullain & Štěpán Markovič Trio
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Chantal Poullain se kromě herecké dráhy věnuje francouz-
ským šansonům. Hluboko posazený sexy hlas, lahodná fran-
couzština, šansonově - jazzově laděná kapela a atmosféra
sladké Francie - to jsou atributy charakterizující Chantal hu-
dební svět. Chantal zpívá jednak svoje vlastní písně, ale ze-
jména tradiční francouzské šansony v doprovodu tria Štěpána
Markoviče, a to s šarmem jí vlastním. Každý tón nabíjí pos-
luchače pozitivní energií, které má Chantal na rozdávání.

Koncert je zařazen do hudebního předplatného 2021.
Vstupenky v předprodeji za 290 Kč v IC Červený Koste-
lec, nebo online na www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

Středa 6. října 2021 od 9:00

Den otevřených dveří v denním staci-
onáři a zázemí CHPS (Kafkova vila)
Místo konání: Červený Kostelec

Další akcí, kterou Oblastní charita Červený Kostelec pořádá
pro širokou veřejnost, je Den otevřených dveří v Kafkově
vile, dnešním denním stacionáři a zázemí pro charitní pečo-
vatelskou službu. Den otevřených dveří, se koná 6. října 2021
od 9:00 do 15:30 hod. Denní stacionář se otevírá veřejnosti 
v rámci Týdne sociálních služeb iniciovaného Asociací pra-
covníků sociálních služeb. Široké veřejnosti se tak naskytne
příležitost po více než roce znovu nahlédnout do jinak veřej-
nosti uzavřených prostor krásně zrekonstruované Kafkovy
vily. Rádi vás zde přivítáme a povíme vám o současném vy-
užití této budovy. Rovněž zde dostanete informace o tom,
jakým způsobem lze služby denního stacionáře, případně pe-
čovatelské služby, objednat a pro koho jsou tyto sociální
služby vhodné.

Od neděle 3. října do soboty 9. října 2021

Ochotníci Olešnice - výstava k 5. výročí
Místo konání: Výstavní síň v Červeném Kostelci

Srdečně zveme na naši ochotnickou výstavu od 3. října do 9.
října 2021 do výstavní síně v Červeném Kostelci. Zároveň
zveme i na slavnostní vernisáž s programem, která proběhne
v neděli 3. října od 14 hodin taktéž ve výstavní síni. Těšit se
můžete na historické plakáty, fotografie a rekvizity z naší ny-
nější ochotnické činnosti. Těšíme se na vás.

Ve čtvrtek 7. října od 16:00

Příběhy našich sousedů  
Místo konání: V sále Úřadu městyse Velké Poříčí

Ve čtvrtek 7. října od 16 hodin se v sále Úřadu městyse
Velké Poříčí uskuteční slavnostní prezentace projektu Pří-
běhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky
pamětníků z Náchodska.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Náchodsku
konal poprvé, se zapojilo celkem pět základních škol. Pod ve-
dením svých učitelů zaznamenaly pamětnická vyprávění žá-
kovské týmy ze ZŠ Červený Kostelec, ZŠ Česká Skalice, ZŠ
Velké Poříčí, ZŠ Hronov a ZŠ Machov. Od září 2020 do září
2021 žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků, ná-
sledně dohledávali dokumentární materiály k jejich příbě-
hům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili video
reportáže, které představí právě při slavnostní prezentaci. 
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Pondělí 11. 10. 2021 od 9:00

Olešenské posvícení
Místo konání: Červený Kostelec

Program
9:00 Sraz u školy v Olešnici
9:00 – 10:00 Průvod s hudbou do Červeného Kostelce
10:00 – 11:00 Mše sv. za živé i zesnulé osadníky Olešnice
11:00 – 12:00 Odchod s hudbou do sokolovny v Olešnici
od 12:00 Posvícenské odpoledne s muzikou

Fotbalové derby:
V neděli 10. října 2021 od 10 hodin (sraz hráčů 9:30)
"Fotbalové posvícenské derby" na hřišti u sokolovny.

Sobota 9. 10. 2021 od 19:00

Brouk v hlavě
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Jedna z nejslavnějších a také nejčastěji hraných komedií
všech dob s mistrně vystavěnou zápletkou. Dynamický,
svižný, bláznivý vaudeville plný záměn a téměř nekonečné
série nedorozumění, ve kterém sehraje roli podezření z man-
želské nevěry, dvojníci k nerozeznání, stříbrné patro, a přede-
vším nezaměnitelný španělský temperament či francouzský
šarm všech zúčastněných postav...
Inscenace je zařazena do divadelního předplatného 2021.
Vstupenky v předprodeji v ceně 430 Kč / 390 Kč / 370 Kč
v IC Červený Kostelec, nebo online na www.mksck.cz.

Od pondělí 11. října do soboty 16. října 2021

Tradiční bazar oblečení
Místo konání: Červený Kostelec

Pokud to epidemiologická situace dovolí, KDU-ČSL v Čer-
veném Kostelci uspořádá PODZIMNÍ BAZAR podzimního
a zimního oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb v sále
GRAFOKLUBU (budova za kinem).

Příjem věcí:
Pondělí 11. 10.  8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.

Prodej:
Úterý 12. 10. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa     13. 10.  8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.     
Čtvrtek  14. 10.   8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek     15. 10. 8 – 12 hod.

Vrácení a výplata peněz:
Sobota     16. 10.     8 – 11 hod.

UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks

Od pondělí 11. října do středy 13. října 2021

Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic!
Místo konání: Červený Kostelec

Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opatře-
ními se letos sbírka Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do
ulic Červeného Kostelce, ve dnech 11. - 13. října. Se zbrusu
novými kasičkami s platebním QR kódem a s logem sbírky
na tričku budou dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pastelky
symbolizující podporu lidem se zrakovým postižením. Výtě-
žek sbírky je určen na zajištění speciálních služeb pro nevi-
domé a slabozraké poskytované v rámci celé České republiky.

Od středy 13. října do pátku 15. října 2021

Ukázka výpěstků z našich zahrádek
Místo konání: Zdravotní středisko, číslo dveří 28

Co jsme pro vás připravili na měsíc říjen? Tak v prví řadě to
bude ukázka výpěstků z našich zahrádek v letošním mimo-
řádně extrémním roce. Otevřeno bude od 9:00 do 17:00
hodin. Kdo z našich členů i ostatních občanů by měl nějaký
zajímavý druh ovoce nebo zeleniny, může ho den před zahá-
jením výstavky, tj. v úterý 12. 10. od 13,00 hod. přinést – bu-

deme zde ukázky připravovat. Vítané jsou i nějaké rarity.
Zveme tímto na ukázky širokou veřejnost.

Středa 27. října 2021

Tradiční floristická akce
Místo konání: V pečovatelském domě U Jakuba 

Dále ve středu dne 27. 10. od 14:00 hodin proběhne v pečo-
vatelském domě U Jakuba tradiční floristická akce. Na po-
řadu jsou ukázky různé úpravy květin.
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Pátek 15. 10. 2021 od 19:00

Pražské Divadlo Pod Palmovkou přiveze
Edith a Marlene 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Edith a Marlene je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith
Piaf a Marlene Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka
Éva Pataki, staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu 
k životu - na jedné straně chladnou, ukázněnou profesionalitu
Marlene Dietrich, na straně druhé plný, vášnivý a intenzivní
život Edith Piaf.
Hrají: Hana Seidlová, Renata Drössler, Vendula Fialová / Bar-
bora Kubátová, Ivo Kubečka, Karel Vlček, Ondřej Kavan,
Jan Hušek, Inka Brendlová / Kateřina Macháčková, Jiří
Havel, Otto Rošetzký a Václav Vostarek.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného 2020.
Poslední volné vstupenky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.
Partnerem divadelního abonentního cyklu je společnost
Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Od pátku 15. října do neděle 7. listopadu 2021

Výstava obrazů Josefa Pinkavy
Místo konání: Výstavní síň Městského úřadu, náměstí
T.G.M Červený Kostelec. 

Prodejní výstava obrazů pana Josefa Pinkavy – malíře, gra-
fika, litografa a fotografa. Výstava představí ukázku z široké
tvorby tohoto červenokosteleckého malíře a návštěvníci vý-
stavy budou moci zhlédnout originální díla z jeho pestré
tvorby. Řada obrazů vás zároveň provede naším nejbližším
okolím a přiblíží vám náš kraj.
Výstava je koncipována jako prodejní, přičemž výtěžek z to-
hoto prodeje bude použit pro dobročinné účely, a to formou
příspěvku na charitu a Lékaře bez hranic. Obrazy se tak
mohou stát zajímavou připomínkou pro vás samé, nebo se
stát jedinečným dárkem pro vaše známé či příbuzné.
Vstupné na akci je dobrovolné. Výstava bude zahájena ver-
nisáží 14. 10. 2021 (čtvrtek) od 16:00 hodin. Samotná výstava
potrvá každý den (kromě pondělí) od 15. 10. do 07. 11.
2021(vždy od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin). Těšíme se na
vaši návštěvu. 

KALENDÁRIUM AKCÍ

21. října 2021 a 4. listopadu 2021

Semináře pro nemocné roztroušenou
sklerózou a pečující osoby  
Místo konání: V příjemném prostředí barokního areálu
Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem. 

Vstoupila do vašeho života roztroušená skleróza? Řešíte věci,
se kterými jste se dosud nepotkali? Máte plnou hlavu otázek?
Příprava podzimní série vzdělávacích seminářů 2021 pro pe-
čující osoby a nemocné RS je v plném proudu. Program 
v obou dnech se liší. Je možné přihlásit se na jeden i oba dva
dny. Pro více informací sledujte naše webové stránky
www.domovsvatehojosefa.cz.

Čtvrtek 19. října 2021 od 19:00

Dasha Quartet
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 
Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha, která vystu-
povala na mnoha významných českých hudebních scénách,
vystoupí se svým doprovodem v Divadle J. K. Tyla ve čtvrtek
19. 10. 2021 od 19:00. Výtěžek koncertu je určen na podporu
stavby Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, které bude
sloužit zdravotním a sociálním službám Oblastní charity Čer-
vený Kostelec. 

Vstupenky lze zakoupit na stránkách Městského kultur-
ního střediska Červený Kostelec: www.mksck.cz

Neděle 24. 10. 2021 od 15:00

Nejmenší z nás se mohou těšit na Po-
hádku do dlaně (Naivní divadlo Liberec)  
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Roční doby spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad
světem, ale ať dělají, co dělají, ten boj má stejně vždycky do-
předu známý výsledek. 
Představení je zařazeno do dětského divadelního předplat-
ného 2021. Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC
Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem
dětského divadelního předplatného je tiskárna MARE CZ.
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Pondělí 25. 10. 2021 od 19:00 

Divadlo Bolka Polívky zahraje inscenaci DNA
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Vzhledem k úmrtí herce Milana Lasici je původní inscenace
Klíště nahrazena inscenací DNA, kde se v hlavních rolích
představí Bolek Polívka, Anna Polívková a další. 
Divadelní zpracování generačního střetu otce a dcery, kde ON
(Bolek Polívka) a ONA (Anna Polívková) prožívají humorné
i vážnější situace svého všedního života. Jako herečtí kole-
gové společně tráví čas v šatně a sem tam si odběhnou na
scénu. Nebo už na scéně jsou? ON je chátrající, životem pro-
zkoušený muž, který rád poučuje a vrtá do života svému po-
tomkovi. ONA má pocit, že její zploditel je paranoidní
šťoural. Oba ovšem spojuje upřímné „mít rád, i přestože…“.
Komedie s autobiografickými prvky je plná gagů, klaunských
a divadelních výstupů a efektů, typické improvizace i chara-
kteristického humoru.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného 2020.
Vstupenky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč jsou v prodeji
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

KALENDÁRIUM AKCÍ

Od středy 20. října do neděle 24. října 2021

Pozvání do tmy.
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Spolek Doteky naděje, z. s. má pro vás pozvání do ne-
všední kavárny. Od středy 20. 10. do neděle 24. 10. 2020
se v Červeném Kostelci otevřou Kavárny ve tmě.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet si svět nevidomých, čekají
na vás dvě hodiny, kde zrak nebudete potřebovat, protože se
budete muset spolehnout na jiné své smysly. Vyzkoušíte si
svůj hmat při čtení nápojového lístku, poslechnete si zvuky,
které někdy v běžném životě vidící ani nevnímají nebo se se-
známíte s kompenzačními pomůckami, které zrakově posti-
ženým pomáhají zvládat každodenní život. Na jedno posezení
může přijít nejvíce 20 návštěvníků. Společný čas si užijeme
na adrese: Sokolovská 293, Knihovna Břetislava Kafky, Čer-
vený Kostelec. Naše velké díky patří Knihovně Břetislava
Kafky a městu Červený Kostelec. Právě díky jim můžeme
Kavárnu ve tmě otevřít. 

Otevírací hodiny:
Středa až pátek vždy dopoledne od 8:00 a 10:00 a v odpoled-
ních hodinách od 13:00, 15:00 a od 17:00.
Tak co přijdete mezi nás? Pokud ano, musíte si svoji návštěvu
předem objednat a hlavně v domluvený čas nezapomenout
přijít. 

Kontakt, kde si můžete svoji návštěvu:
Otto Volhejn: mobil 603 949 721
Email: volhejnotto@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz

Přihlášky do 31. října 2021

Bowling bar – turnaj firem a družstev
Vyhlašuje 17. ročník turnaje firem a družstev. Pokud se mezi
vámi najdou 4 odvážlivci, přijměte tuto výzvu a přihlaste svůj
tým do 31. října 2021! Bližší informace získáte na fb Bow-
ling-bar Červený Kostelec, nebo na tel. 721 406 109. 

KINO LUNÍK 3D

Program kina bude prozatím nadále zveřejňován v 14denním
cyklu na webu www.kinolunik.cz. 

Červenokostelecké kino tak může flexibilněji reagovat na náv-
štěvnost a poptávku po aktuálních filmech nebo na stále časté
změny v termínech premiér. Pevně věříme, že tato prozatím do-

časná změna bude mít pozitivní přínos pro všechny filmové diváky.
Více informací o programu, termínech a začátcích promítání nale-
znete vždy na www.kinolunik.cz.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. Vaše Kino Luník

Aktuální program kina vždy na www.kinolunik.cz

Městské kulturní středisko připravuje:

Sobota 13. 11. 2021 od 19:00

Michal Prokop trio
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 
Koncert je zařazen do hudebního předplatného 2021. Vstu-
penky v předprodeji za 290 Kč.

Neděle 21. 11. 2021 od 15:00

Pohádka O chytrém Honzovi
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 
Pohádku O chytrém Honzovi a krásné Madlence zahraje
pražské divadlo DAP.
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Kurz společenského tance pro dospělé (začáteč-
níci, mírně pokročilí)
Dle epidemiologické situace začne velmi oblíbený taneční kurz
pro dospělé. Kurz bude obsahovat celkem 7 nedělních večer-
ních lekcí, které budou rozděleny na 2 skupiny, a to skupinu
začátečníků a mírně pokročilých. 

Kurz pro začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo
kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný pro
absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz pro začátečníky vícekrát,
nebo kteří absolvovali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x. Kurz po-
vedou taneční mistři manželé Poznarovi. Maximální počet párů ve
skupině je omezen. Více informací a přihlášky v Informačním cen-
tru v Červeném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz. 

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí, úroveň A1-B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září do května 2022 od pon-
dělí do čtvrtka v kině Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vy-
učovacích hodinách jednou týdně. 

Obsah kurzů bude přizpůsoben požadavkům a úrovni účastníků.
Pro bližší informace kontaktujte lektora Pavla Fišera na telefoním
čísle 775 327 045. Cena kurzovného je 3 000 Kč / rok. Hlásit se
můžete i kdykoli v průběhu roku.

Kurz kalanetiky
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které
během několika týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vytva-
ruje problematické partie, nebo vás zbaví celulitidy. 

Kalanetika pomáhá při problémech se zády a je vhodná jako re-
habilitační cvičení. Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, může se
cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje i pánev. Cvičení podobné me-
todě pilates podporuje správné držení těla a zpevňuje svaly, čímž
se zvyšuje jejich pružnost. Cvičit začínáme 19. října 2021 od 19.00
v Grafoklubu. Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cena
kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč. Přihlásit se můžete od 1. 7. 2021
v Informačním centru v Červeném Kostelci, nebo na www.123vstu-
penky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje písně, tance, ří-
kadla a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti
tu nejen tančí a zpívají, ale předvádějí i různé dobové zvyky a
profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových skupin a schází se každé
úterý od 15:45 v Grafoklubu za kinem Luník. Cena na školní rok
2021 / 2022 je 900 Kč. Přihlásit se můžete od 1. 7. 2021 v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci. Více informací o souboru 
získáte u vedoucí paní Janušové na tel.: 603 461 639.

Klub Parkinson
Společnost Parkinson z.s. a Klub Parkinson Červený Kostelec
Vás zve na společné schůzky a cvičení nemocných Parkinsono-
vou nemocí.

Každé pondělí 9-10.30 hod. v pečovatelském domě U Jakuba
Červený Kostelec, mimo svátky a školní prázdniny. Cvičíme již 13
roků, máme 30 členů a vedou nás dvě školené cvičitelky. Snažíme
se zlepšovat samostatnost a aktivní stránky života nemocných PN.

Na cvičení uvítáme i rodinné příslušníky.
Společnost vydává i svůj časopis, pořádá ozdravné pobyty a pro-

vozuje poradenskou službu přes internet. Kontakt – Helena Kukrá-
lová, tel. 737 109 815; www.parkinson-ck.cz

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4-15 let z Červeného Kostelce a okolí
jsme připravili taneční kroužek.

Tvoříme skupinu mažoretek MERIAN, které vedou zkušená lek-
torka Mgr. Jana Morávková. Čeká vás práce s hůlkou a pompony,
taneční a pohybová průprava, základy gymnastiky, baletu, aerobiku
a moderních tanců. Těšit se můžete na soutěžní vystoupení, nové
kamarádky a spoustu zábavy. Přihlášky a více informací na me-
rian@centrum.cz, tel. 736285258. Těšíme se na vás.

Kurz Tai-či
Tai-či čuan = „Velmi velká pěst.“ Výstižnější však je překlad:
Bojové umění, využívající principů tai-či (rovnováhy energie,
„velkého třesku“...). Tai-či má blahodárný vliv na zdraví i psy-
chiku.

Neučíme bojovou formu. Naše cvičení není kontaktní, je cvi-
čeno jednotlivci a je cvičením zajišťujícím přísun a rozproudění
energie, je meditací v pohybu, má velmi příznivé zdravotní půso-
bení (zlepšení srdeční činnosti a dechové funkce, pokles hladiny
cholesterolu, synchronizace a zlepšení mozkové činnosti a paměti,
stimulace orgánů břišní dutiny, zlepšování látkové výměny, pří-
znivý vliv na kloubní a svalový systém, má antistresové antineu-
rotizační účinky). Základní i pokračovací kurz = smíšená skupina.
Lektorem kurzu bude Andrea Škvrnová - Aja. Lekce 1 x měsíčně,
první neděle v měsíci, od 10:00 – 13:00 hod., při dostatečném počtu
studentů i 3. neděli v měsíci. Celkem tedy 9 (až 18) seminářů po 3
hodinách. Zahajovací lekce proběhla 5. září 2021. Přihlásit se mů-
žete i v jakékoli fázi kurzu. Hlásit se můžete i kdykoli v průběhu
roku. Více informací na tel.: 606 616 842.

Karate - Červený Kostelec
Nábor Karate se koná každé úterý v Červeném Kostelci-Lhota
vždy v 16:00 do 17:30 ve školní tělocvičně. 

Vhodné pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Cvičení za-
hrnuje lekce SHOTOKAN KARATE a lekce SEBEOBRANY. In-
formace na tel. 606 183 702 nebo tel. 724 927 134. Těšíme se na
vás Renata a Honza.

Pilates
Od  6. 9. 2021 v Horním Kostelci 59 začal kurz Pilates. Termíny

cvičení jsou stanoveny na pondělí a čtvrtek od 9:00 do 10:00 hodin
a na úterý a čtvrtek od 17:30 do 18:30. Bližší informace u Ireny
Térové na tel. 773 676 876 nebo na tetova.irena@seznam.cz.

Pilates Clinic pro začátečníky 
Pilates Clinic je zdravotně funkční cvičení, které zajišťuje
vzpřímené držení těla, vyrovnává svalové dysbalance, pomáhá
od bolestí zad a dalších zdravotních problémů. 
Cvíčení probíhá ve čtvrtek v 18.30 hod. v Náchodské ul. 516, ČK
(za firmou JOSI). Rezervace nutná předem. Více info: www.spel-
dova.cz, 731 598 828, jana.speldova@seznam.cz.

Kurzy v Červeném Kostelci

KURZY, VOLNÝ ČAS
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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 a vzorkovna: Sokolská 4, 549 41 Červený Kostelec

Nabídka: zakázkové a sériové výroby, kuchyňské linky, obývací
stěny, koupelnový nábytek, kancelářský nábytek, ložnice, dětské
pokoje, knihovny, obývací pokoje, šatní skříně, vestavné skříně,

zpracování lamina. 
Otevírací doba: út a čt 9:00-17:00 hod., nebo po telefonické 

nebo e-mailové dohodě.
Mob: 777 841 102, 603 955 956, e-mail: c.kostelec@nabytek-

penta.cz, 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

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

Krouhané zelí "BOLEHOŠŤ"  
Jako každý rok, přijímám objednávky na krouhané zelí "BO-

LEHOŠŤ " stačí formou sms na číslo 774707197 do zprávy na-
pište kolik kilo zelí, adresu a jméno. Výdej bude probíhat v

Sokolská ulice 71, v sobotu 23.10.

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

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 

Odborný servis oken a dveří 
Provádíme servis, opravy a údržbu PVC oken, dřevěných euro-

oken. Analýza závad, opravy a seřízení kování a zámků, výměna
poškozených skel, dvojskel a trojskel, zámečnické práce.

Aluproces s.r.o, Dvořáčkova 35, Č. Kostelec, tel. 773 113 133

Knihařské práce O. Linhart, Havlíčkova 656, Č. Kostelec
tel. 728 772 635, 602 177 185

MONTÁŽ TĚSNĚNÍ DO OKEN, plastové-dřevěné 
Průša, tel. 734 240 608

Kvalitní Digitalizace 8mm filmu a VHS kazet
tel: 606629767

FOUKÁ VÁM MEZI OKNY?
Uniká z místnosti teplo? Rychlá pomoc! Vhodné těsnění do

okenního rámu (dveří) tomu zabrání. ZATĚSŇUJEME dřevěnná
i plastová okna i dveře. Návštěva a zaměření zdarma.

Truhlářství Jiří Průša, Východní Čechy
Tel : 733 260 927

Restaurace NA BOHDAŠÍNĚ
V pátek 8. 10. 2021 v 18:00 - BRAMBORÁČKOVÉ HODY

tel: 605 180 876

Pronájem garsonky, tel. 728 308 835

Řeznictví Roman Krejska 
Nově máme otevřeno po celý den, bez poledni přestávky od

úterý do pátku 8-17 hodin, sobota 8-11 hodin.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 11. září 2021 se v parku A. B. Svojsíka u tenisových kurtů konala skautská akce Babí léto. Skautský oddíl Č.
Kostelec si pro malé návštěvníky připravil dopoledne plné zábavy a her.

Víkend naplněný radostí, koloběžkovou zábavou a soutěžemi.To vše čekalo na účastníky 8. ročníku celostátního srazu ko-
loběžkářů v kempu Brodský.

Za účasti několika desítek návštěvníků proběhlo v sousedské atmosféře v sobotu 18. září otevření knihovní Zahrady pří-
běhů. Program zpestřilo hudební vystoupení Kostelecké cimbálovky.

Jana Regnerová: Babí léto 
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Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Petr Hůlek

Zadní strana: Třetí zářijová neděle je ve Lhotě již tradičně spjata s posvěcením kaple sv. Josefa Dělníka. Nejinak
tomu bylo i 19. září 2021. Díky velkému odhodlání nejen členů osadního výboru Lhota, ale i ostatních dobrovolníků
ze Lhoty se povedlo znovu uspořádat velmi příjemné nedělní odpoledne.
Foto: Petr Hůlek
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