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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Městské kulturní středisko ve spolupráci s městem Červený Kostelec uspořádalo pro návštěvníky areálu J. K. Tyla v sobotu
25. září 2021 tradiční podzimní slavnost na počest sv. Václava. Celý článek naleznete na str. 15.

Základní umělecká škola, spolek SRPDŠ při ZUŠ a římskokatolická farnost Červený Kostelec společně připravily pro 
diváky v neděli 26. 9. 2021 odpoledne plné klasické hudby. Celý program se odehrál v kostele svatého Jakuba Většího.

Od 3. října 2021 se ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec konala výstava připomínající 5. výročí obnovení ochotnické
tradice v Olešnici. 

Po několika letech se do města vrátil celostátní festival Den architektury. Komentovaná procházka v rámci celostátního
festivalu začala v sobotu 2. října 2021 v 15.00 u radnice.
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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,
dovolte mi, abych vás opět po měsíci pomocí úvod-

níku tohoto zpravodaje informoval o dění na radnici.
Podzim je každým rokem obdobím přípravy rozpočtu na
následující rok a časem dokončování staveb, či jejich pří-
pravy na vnitřní, zimní stavební práce.

Většina oprav je dokončena, fasáda bytového domu“
Velká bedna“ č.p. 411 a 412 je dokončena a jsem rád, že
i tento městský dům je solidně opravený a opět posouvá
standard úrovně bydlení v našem městě. Dále byla do-
končena výměna elektroinstalace a oken v ZŠ Lhota,
byly opraveny chodníky v ulici Husova, v ulici 5. května
a na autobusovém nádraží. Investiční akce také postupně
pokračují a jistě to sami sledujete. Prostor veřejného pro-

stranství mezi školami je všem na očích a práce postupně pokračují. Fotbalové zázemí se
také dostává pod střechu, aby následně pokračovaly zimní stavební práce uvnitř objektu.
Nová vodárna v Langrově ulici je ze stavebního pohledu nejdál, nová budova má fasádu,
momentálně je na řadě dokončení vnitřních instalací, stěhování technologie a následně
dojde k demolici původního objektu vodárny. Co se týká dokončování příprav dalších pro-
jektů, je dokončována dokumentace úprav náměstí, parku A. B. Svojsíka a rekonstrukce
ulice Letná. Ceny investic stále stoupají a dokazují to i rozpočty aktuálně dokončovaných
projektů. Z tohoto důvodu budeme muset některé projekty revidovat a případně cenově
optimalizovat. Aktuální příprava rozpočtu je velice složitá i ve vztahu k mimořádným ná-
růstům energií, nárůstům cen ve stavebnictví a celkové ekonomické situaci. Tyto nejistoty
nás v tuto chvíli plně zaměstnávají, budeme hledat to nejvhodnější řešení ve vztahu k mož-
ným rizikům. Za dobu, kdy jsem na radnici, je toto asi nejsložitější situace ve vztahu 
k rozpočtu a volby plánu na příští rok. Věřím, že společně s mými kolegy a kolegyněmi
najdeme dobré řešení. Samozřejmě pokračujeme v přípravách dalších projektů pro reali-
zace v dalších letech. 21. 10. proběhlo otevírání obálek soutěžních návrhů na revitalizaci
Smetanových sadů včetně návrhů festivalového areálu. Po ukončení hodnocení a vyhlášení
vítěze vás budeme informovat na webu města a soutěžní návrhy budou vystaveny na měst-
ském úřadě. Nyní nás čeká dokončení zadání pro soutěžní dialog pro dlouhodobé řešení
širšího centra města a následně začít s přípravou zadání pro projekt domu pro seniory. Také
nás čeká mimořádná oprava rybníku Krčmařík, firma je vybraná a nyní bychom měli se
společností Popr spol. s r.o. podepsat smlouvu o realizaci. Byli bychom rádi, aby se vše
zvládlo tak, abychom v Krčmaříku zachytili zimní srážky, což je pro tento nebeský rybník
velice důležité.

Dále mi dovolte, abych vás informoval o konkurzu na ředitele či ředitelku MŠ Větrník.
Přihlášky do konkurzu je možné podávat do 12. 11. 2021. Veškeré informace ke konkurzu
se dočtete v inzerátu na webu města, nebo přímo na správním odboru u paní Petirové. Od-
stupující paní ředitelce Kubišové děkuji za dva roky nelehké práce v „kovidovém“ období
a přeji jí hodně štěstí. 

Také mi dovolte, abych vás informoval o záměru města pronajmout nově budovaný pa-
vilon v prostoru mezi školami. Podmínky výběrového řízení na pronájem tohoto jistě za-
jímavého prostoru naleznete na webu města a na úřední desce. Hodnotícími kritérii není
pouze nabídková cena, ale také reference a hlavně podnikatelský záměr. Nabídky lze po-
dávat do 29. 11. 2021. Pokud víte o někom, kdo by měl o tento pronájem zájem, tak prosím
tuto informaci sdílejte.

Na začátku října jsme s bývalým starostou Petrem Mědílkem a paní učitelkou Marcelou
Vlčkovou navštívili naše německé partnerské město Uchte u příležitosti odchodu dlouho-
letého starosty Reinharda Schmaleho do důchodu. Odcházejícímu starostovi jsme podě-
kovali za započetí spolupráce našich měst, s novým starostou jsme se seznámili a navzájem
se ujistili o pokračování našeho partnerství. Toto setkání po dvou letech „koronavirové“
přestávky bylo velice důležité pro oživení našich vztahů a spolupráce. Další den paní uči-
telka Marcela Vlčková osobně projednala restartování spolupráce mezi školami, spočívající
ve vzájemné výměně žáků. V první polovině příštího roku bychom rádi uvítali návštěvu 
z Uchte u nás v Červeném Kostelci.

V závěru mi dovolte, abych vám popřál hezký podzimní čas, ať stihnete podzimní práce
a přípravu na zimu a dobrou náladu k tomu.

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.

Od 1. 10. 2021 je nutné se o nádoby opětovně přihlásit (v polovině října 2021 je již vyčerpaná
kapacita volných nádob na plasty o objemech 120 l a 240 l, ale toto se může změnit, pokud
si přihlášený tyto nádoby nevyzvedne).

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.

Nádoby vám budou vydány na základě uzavřené a podepsané smlouvy o výpůjčce a násled-
ném darování nádob mezi vámi a městem Červený Kostelec (uzavírá se v den výdeje na sběr-
ném 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).
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Stále jste se nepřihlásili o nádoby na plasty a papír? Přihlaste se!
Jsou pro vás připravené zdarma.

Prosíme, upřednostňujte elektronické přihlášení

Nádoby na plasty a papír u domácností již slouží občanům

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:

čtvrtek 11. 11. 2021 8 – 12, 13 – 15 hodin
čtvrtek 25. 11. 2021 8 – 12, 13 – 15 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.

Do konce září již bylo vydáno 1566 kusů nádob – 878 na plasty a 688 na papír, a to pro 933 řádně přihlášených občanů
a pro potřeby města. Sběr plastů a papíru přímo v domácnostech probíhá v Červeném Kostelci již na 966 adresních
místech. Tyto nádoby již využívá 4891 občanů města. Další necelá stovka přihlášených na své nádoby čeká, nebo si je
již vyzvedla během října.
Od začátku července, kdy byl zahájen svoz těchto nádob přímo u domácností, do konce září 2021 se shromáždilo tímto způ-
sobem 14,196 t papíru, 11,720 t plastu a 0,117 t nápojového kartonu. 
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V návaznosti na využívání nádob na plasty a papír u domácností město po dohodě se svozovou společností přistoupilo
od listopadu 2021 ke změnám, které by tento sběr měly ještě více zefektivnit:

Rozpis svozů tříděných komunálních odpadů z domácností od 
1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 (svozový kalendář):

Svoz kontejnerů PLASTY, PAPÍR: (nádoby 1100 l)

Svoz kontejnerů na plasty je prováděn v pondělí na celém území města. 
Svoz kontejnerů na papír je prováděn v úterý na celém území města.

Svozové týdny: (podle kalendářního počítání týdnů v roce 2021)

Kontejnery na plasty, které se doposud svážely 3 x týdně, se nově svážejí 2 x týdně. Kontejnery na plasty a papír, které se doposud
svážely 2 x týdně, se nově svážejí 1 x týdně. Ostatní kontejnery na plasty a papír se svážejí jako doposud 1 x týdně. Kontejnery na sklo
se svážejí podle potřeby, minimálně 1 x za 14 dní.Nádoby na drobné kovy, elektrozařízení, baterie, použitý textil, hračky a obuv se
svážejí podle potřeby, minimálně 1 x týdně, a nádoby na jedlý olej a tuk se svážejí podle potřeby.

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

Změny v četnosti svozů kontejnerů na plasty a papír na veřej-
ných stanovištích od 1. 11. 2021:

Ostatní svozy zůstávají v platnosti a nemění se.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Topná sezona již začíná a je dobré si připomenout některé povinnosti a také možnosti, jak včas řešit případné pro-
blémy s nevyhovujícími kotli na pevná paliva, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vy-
tápění domácností za pomocí dotací.

Víte, že již od roku 2016 máte povinnost provádět pravidelně
jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu kotle
na pevná paliva sloužícího jako zdroj tepla pro ústřední vytá-
pění?

Již v roce 2016 zákon o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. h)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) stanovil povinnost pro-
vádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fy-
zické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalo-
vacího stacionárního zdroje na pevná paliva (KTSP) o celko-
vém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění. Doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způ-
sobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, pro-
vozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem,
musíte předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.

Z kontroly provozu zdroje vyplynou doporučení pro správný
způsob provozování zdroje, kam patří jak volba správného pa-
liva, které splňuje požadavky stanovené výrobcem zdroje, tak
správný způsob obsluhy a údržby zdroje, které vedou k dosa-
žení významné úspory a prodloužení životnosti zdroje. Naproti
tomu nerespektování některých pokynů a povinností může vést 
k poškození zdroje a významně zvýšeným emisím znečišťujících
látek, které následně obtěžují široké okolí.

Databáze odborně způsobilých osob (OZO), tedy těch co pro-
vádějí kontrolu, je možné najít na www stránkách Ministerstva ži-
votního prostředí ČR: https://ipo.mzp.cz/.

Víte, že od 01.09.2022 nelze provozovat staré kotle na pevná
paliva?

Zvláštní pozornost je vhodné věnovat povinnosti provozovat
od 01.09.2022 pouze kotle na pevná paliva splňující emisními
limity uvedené v zákoně na ochranu ovzduší.

Jak běžný provozovatel (vlastník), nejjednodušeji pozná, zda
může zdroj (kotel na pevná paliva), i nadále po uvedeném termínu
provozovat? Má-li zdroj, tzv. 3. třídu dle ČSN EN 303-5 a vyšší,
pak ano. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku
daného kotle nebo v návodu k použití, případně ji sdělí pracovník,
který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu
kotle. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který
žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel po-
volené emise splňovat nebude. Pokud kotel nesplňuje alespoň třetí
třídu dle výše uvedené normy, je nutné ho vyměnit co nejdříve, nej-
později k 1. 9. 2022.

V současnosti je možné čerpat na jejich výměnu podporu z tzv.
„kotlíkových dotací“, které budou pokračovat až do roku 2022.
Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle
až 95 % dotaci.

Veškeré zatím dostupné informace lze získat na https://www.kr-
kralovehradecky.cz/kotliky.htm a na infolince 722 960 675 v pro-
vozní dobu 8-16 h nebo na e- mailu: kotlikovedotace@kr-kralove-
hradecky.cz. Nová výzva na kotlíkové dotace bude vyhlášena
začátkem roku 2022.

Vyměnit si kotel s dotací budou mít možnost i ostatní domác-
nosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle 
z dotačního programu Nová zelená úsporám (https://novazele-
nausporam.cz/rodinne-domy/).

Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva
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Provozní doba: listopad

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.

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. 

8-12 hodin, 13-16 hodin
zavřeno
8-12 hodin, 13-16 hodin
zavřeno
zavřeno
8-11 hodin
zavřeno

Zavřeno ve středu 17. 11. 2021
Od začátku listopadu 2021 do
konce března 2022 platí zkrácená
zimní otevírací doba.

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

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

Možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění bude pouze do konce srpna 2022. Od září 2022
by kotle nesplňující minimálně 3. emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou tedy již přijímány ani žádosti
o dotaci na jejich výměnu!

Je důležité upozornit, že v případě nedodržování povinností
hrozí sankce ve výši do 20 000 Kč a do 50 000 Kč v případě pro-
vozování zdroje nesplňujícího emisní požadavky, nebo při spalo-
vání zakázaných paliv, ale také zákon umožňuje uložit provedení
opatření ke zjednání nápravy či následně rozhodnout o zastavení
provozu stacionárního zdroje.

S ohledem na dotační možnosti doporučujeme případnou vý-
měnu kotle řešit včas, abyste předešli případným postihům, které

jsou vždy až tím nejzazším krokem. Je vždy účelnější využít fi-
nanční prostředky na zlepšení stavu než placení sankcí.

Výměna nevyhovujících kotlů a jejich správné provozování se
projeví na čistším ovzduší v obci, ze kterého budou profitovat
všichni její obyvatelé.

Ing. Marcela Žouželková,  Městský úřad Náchod

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: listopad  2021, so, ne, svátek 8–12 hod.
6. 11. a 7. 11. - MUDr. Renata Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937, Hronov, 491 482 911
13. 11. a 14. 11. - MDDr. Anna Blažková, Komenského 72, N. M. nad Metují, 491 472 946
17. 11. - MUDr. Ludmila Jánská, Nemastova 1919, Náchod - Branka, 702 125 554
20. 11. a 21. 11. - MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240, Dolní Radechová, 491 424 322
27. 11. a 28. 11. - MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10, N. M. nad Metují, 491 472 721

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

Nabídka zaměstnání
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
přijme KUCHAŘE/KU na celý úvazek. Nástup možný od 1. lis-
topadu 2021. Praxe v oboru vítána. Zájemci, zašlete svůj pracovní
životopis na zsvhejny@zsvhejny.cz nebo volejte 724204401

BENET V.O.S. 
přijme pracovníka na obsluhu ponožkových pletacích strojů, nástup
možný ihned. Práce: mechanik-pletař, mechanička-pletařka a další

práce spojené s výrobou ponožek v 2směnném provozu. Poža-
davky: 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 pla-
cených přesčasů. 
Kontakt: Luboš Beneš, 602 245 971, benesl@benet-ponozky.cz,
Benet v.o.s. - Manželů Burdychových 1156, Červený Kostelec

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Gynekologická ambulance 
Gynekologická ambulance červenokosteleckého zdravotního střediska se v měsíci 
listopad dočká znovuotevření.

MUDr. Pavel Trpák z Trutnova je připraven převzít celou klientelu po MUDr. Marklovi.
Ordinační hodiny v měsících listopad a prosinec budou každou středu od 8 do 15 hodin.
V průběhu ledna 2022 bude přerušena činnost jak oční ambulance, tak i gynekologické
ambulance z důvodu stavebních úprav. Vzniknou dvě funkčně oddělené ambulance s nově
zařízeným interiérem. Od měsíce února 2022 budou ordinační hodiny stanoveny nově.

Jiří Regner, místostarosta

Náchodská nemocnice nabízí podání monoklonálních protilátek
na zmírnění průběhu onemocnění Covid-19
Náchodská nemocnice sleduje vývoj podzimní covidové situace,
která si v našem regionu zatím vyžádala hospitalizaci pouze ně-
kolika lidí, a covidová oddělení proto dosud nebylo potřeba ak-
tivovat. Nemocnice má však také nástroj, jak hospitalizaci 
u rizikových pacientů účinně předejít.

Tím je ambulantní covidový stacionář, kde mohou lékaři paci-
entům podat léky na zmírnění průběhu nemoci. Vysoká účinnost
této léčby, která funguje na principu podání tzv. monoklonálních
protilátek, byla prokázaná již během jarní vlny Covidu-19. Pod-
mínkou je včasné podání těchto léků, v prvních dnech zjištěné ná-
kazy. Monoklonální protilátky mohou být podány i lidem, kteří
ještě nemají prokázaný výskyt viru v těle, ale mají na nemoc pode-
zření, např. po rizikovém kontaktu s nakaženým člověkem, za před-
pokladu, že nebyli očkováni. Léčba v covidovém stacionáři je
určena lidem, kteří spadají do kategorie vysoce rizikových paci-
entů. Jsou to zpravidla lidé starší 65 let s chronickým onemocně-
ním, ale i lidé mladší, kteří se léčí se závažnými chorobami. Kritéria
jsou uvedena v článku na webových stránkách Oblastní nemocnice
Náchod – www.nemocnicenachod.cz. Pokud se považujete za rizi-
kového pacienta a je vám prokázána nákaza Covid-19 nebo jste
byli v rizikovém kontaktu, informujte okamžitě svého praktického
lékaře, který vyhodnotí oprávněnost indikace a domluví podání
protilátek v covidovém stacionáři náchodské nemocnice. 

Aplikace posilující očkovací dávky proti Covidu-19 v náchod-
ské nemocnici 

Očkovací centrum Oblastní nemocnice Náchod zahájilo aplikaci
posilujících dávek vakcíny proti Covidu-19. Podmínkou pro apli-

kaci třetí, ev. druhé dávky (po očkování jednorázovou vakcínou)
je minimálně šestiměsíční odstup od posledního očkování. Vý-
sledky studií ukazují, že přibližně po šesti měsících od ukončeného
očkování postupně klesá účinnost ochrany (z 96,2 % na 83,7 %), 
a tedy roste pravděpodobnost nákazy i u očkovaných. Tento pokles
lze eliminovat právě posilující dávkou. Ochrana po očkování rych-
leji klesá u starších lidí nebo u lidí s oslabenou imunitou či chro-
nickým onemocněním, podobně jako je tomu i u očkování proti
jiným nemocem. Základní výhodou očkování je ochrana před one-
mocněním COVID-19, zejména před jeho závažným průběhem,
případně před hospitalizací nebo před úmrtím. Přestože mohou one-
mocnět i řádně očkovaní, je pravděpodobnost jejich nákazy a rizika
závažného průběhu onemocnění významně nižší než u neočkova-
ných. Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy
a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí vyšší
ochranu zdraví u rizikových lidí. Některé studie uvádějí, že po ap-
likaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší do-
konce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Tento
nárůst protilátek současně posílí i ochranu proti dosud známým
novým variantám viru, například proti variantě delta. K objednání
na posilující očkovací dávku jsou všichni očkovaní, u kterých uply-
nula šestiměsíční lhůta od posledního očkování, vyzváni automa-
ticky SMS zprávou. Poté je možné se objednat buď v centrálním
rezervačním systému, nebo u praktického lékaře anebo přijít do na-
šeho očkovacího centra bez registrace. Aktuální nižší zatížení na-
šeho regionu je výsledkem vyšší promořenosti a proočkovanosti
vakcinační látkou o vysoké účinnosti.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Katastrální pracoviště Náchod oznamuje, že bude zahájena re-
vize katastru nemovitostí v katastrálním území Stolín, která potrvá
od 3. 1. 2022, přibližně do 31. 10. 2022. 

Během revize katastru nemovistostí budou zaměstnanci katas-
trálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem
v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi ka-
tastru nezbytná. V případě zjištění nesouladu žádáme o součinnost
s katastrálním úřadem. 

V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na je-
jich povinnosti vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrál-
ního zákona, zejména povinnosti:

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se
jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit
listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které překládají
příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro
zápis do katastru.

Bližší informace naleznete zveřejněny prostřednictvím úřední
desky nebo v příloze pod článkem na webu města.

Katastrální pracoviště Náchod

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Kontakt:
Telefon:

491 463 384, 602 880 480

Email: 
reditel@knihovnack.cz

pujcovna@knihovnack.cz

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

Příroda kolem nás se pomalu ukládá k zimnímu spánku
To však neplatí o dění v knihovně, kde jsme pro vás nachystali opět celou řadu zají-
mavých besed a programů. Hned zkraje měsíce pokračujeme další přednáškou ze
série besed Toulky dějinami východních Čech. Tentokrát bude řeč o Jiřím z Podě-
brad.

Další delikatesou bude nová výstava v podkrovních prostorách knihovny. Významný
trutnovský fotograf Miloš Šálek zde představí svoji kolekci snímků Krkonoš a vernisáž
doplní besedou o tom, jak jednotlivé fotografie vznikaly. 

Také chceme poděkovat všem návštěvníkům Kavárny po tmě, kterou měla naše kni-
hovna tu čest hostit. Věříme, že alespoň krátký pobyt v absolutní tmě napomohl všem
účastníkům lépe chápat obtížný svět nevidomých lidí.

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

Čtvrteční besedy
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Toulky dějinami východních Čech – Východní Čechy za vlády
Jiřího z Poděbrad
4. listopadu od 17:00
Východní Čechy hrály během husitské revoluce a v dalších desetiletích 15. století
významnou politickou roli. Platí to zejména o době panování Jiřího z Poděbrad,
který se o východočeské kraje opíral při konfliktech s opozicí. Besedovat o tomto
tématu přijede ředitel Historického ústavu FF Univerzity Hradec králové doc.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., který se specializuje na období českých pozdně stře-
dověkých dějin.

O dolování černého uhlí v oblasti Rtyňsko-bohdašínské 
2. prosince od 17:00
Kde se nacházel důl Josef? Jak vypadal a kdy se v něm dolovalo? Jaké památky
na hornickou činnost se na území Horního Kostelce a Bohdašína dochovaly do-
dnes? Nejen o těchto tématech bude povídat znalec hornické historie Jestřebích
hor Václav Jirásek.

Výstava
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Miloš Šálek: Krásy Krkonoš
Výstava fotografií našich nejvyšších hor. Miloš Šálek již dlouhá léta fotografuje
Krkonoše a nyní prezentuje výběr ze své kolekce. Výstavu je možné shlédnou
při jakékoliv akci v multifunkčním centru nebo v otevíracím čase knihovny po
domluvě s pracovníky knihovny.  
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Knihovníček
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

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

Knihovna pro nejmenší čtenáře

Knihovna a školy
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Knihovna byla plná dětí nejen v říjnu, ale bude i v listopadu:
každé úterý dopoledne lektorovaný klub Knihovníček pro rodiče s dětmi (0+)     
každé pondělí školní čtenářský klub Lupiči příběhů v Horním Kostelci
několik hodin v knihovně strávila celá ZŠ i MŠ Olešnice.
zavítala k nám postupně i celá MŠ Náchodská a MŠ Červená Hora
proběhlo setkání se žáky I. i II. stupně Speciální ZŠ Augustina Bartoše
navštívila nás ilustrátorka Sylva Francová (pro čtvrťáky) a spisovatelka Klára     
Smolíková (pro páťáky).
s prostředím knihovny seznamujeme postupně kostelecké předškoláky.
v listopadu se do knihovny podívají děti ze II. stupně ZŠ V. Hejny, a to ze    
sedmých a osmých tříd    

Klub Pohoda 
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

1. listopadu: Romanovci II – pokračování besedy s Milanem Zálišem o nejdů-
ležitějším ruském vládnoucím rodu. Tentokrát bude pozornost upřena na cary 19.
a počátku 20. století (mj. na Alexandra II., či Mikuláše II.)

8. listopadu: Povídání v Pohodě – neformální setkání a možnost si popovídat
nad šálkem kávy o věcech, co vás zajímají.

15. listopadu: Krásy Krkonoš – beseda známého trutnovského fotografa Miloše
Šálka spojená s otevřením nové výstavy fotografií v multifunkčním centru. Autor
snímků představí kromě exkluzivních snímků našich nejvyšších hor také svůj
nový kalendář s obrázky Krkonoš pro rok 2022. 

22. listopadu: Bolívie – cestopisná přednáška Zdeňka Nývlta o pozoruhodné jiho-
americké zemi. 

29. listopadu: Poslední Habsburkové na českém trůnu: František Josef I. – sérii
besed o osobnostech habsburského rodu, které jsou svázány s českými dějinami, za-
čneme nejslavnějším a nejdéle vládnoucím Habsburkem vůbec – Františkem Josefem
I. 

Tritius
Od 18. října je v knihovně spuštěn nový katalogizační informační systém Tritius,
který je v současné době nejrozšířenějším knihovním systémem v ČR. Věříme, že
tato změna zkvalitní naše služby čtenářům. Pokud byste potřebovali poradit s vyhle-
dáváním v katalogu, neváhejte se nás zeptat.
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Jedny vzpomínky zůstávají tam, kde vznikaly,
a jiné si odvážíme s sebou
Podzimní slunečné počasí vylákalo naše seniory do přírody.
Celí natěšení nás vyzvali, abychom společně vyjeli na několik
krásných míst v našem okolí. 

Zajeli jsme do Ratibořic, kde se senioři svezli ve vláčku, který
nás zavezl ze Zlíče až do Ratibořic, nechybělo ani příjemné pose-
zení v Bakově v hospodě na večeři.

Při jiném výletu jsme se pomazlili se zvířátky ve farmě Wenet,
kde jsme se pokochali barevnými podzimními květy i spoustou zví-
řat, jako například pštrosy, lamami a velbloudy, která byla pro naše
seniory vzácností a byli nadšeni jejich přátelstvím a nebojácností.

Každý rok jsme společně vyjeli do Polska na ryby, ale letos nám
to současná situace nedovolovala, zajeli jsme chytat ryby do Jaro-
měře. Zde nás vítalo nejen krásné prostředí, průzračné jezírko, ale
i výborní pstruzi. Každý si zde přišel na své, chutné ryby, obsluha
výtečná a vzorové prostředí. Náměstí v Jaroměři je také velice
pěkné. Dále nás čekaly lázně Velichovky, kde jsme se společně pro-
šli a někteří zavzpomínali na dřívější léta, kdy právě sem jezdili na
nedělní koncerty.

Přáním některých seniorů bylo zajet do Radče a pokochat se zde,
v místním muzeu Chalupění, vystavenými exponáty. Nově je tam
umístěna výstava betlémů, která je krásně originálně uspořádaná,
například na saních, na vozech či na schodech. Stojí to opravu za
zhlédnutí. Dýchly z toho na nás staré časy.

Poslední velký výlet jsme uspořádali také na žádost našich se-
niorů cestovatelů, a to na Černou horu. Dle sdělení jedné naší kli-
entky: „Stále se z okna dívám na Černou horu a s povzdechem si
říkám, že tam se už nikdy nepodívám.“ Tak tento sen jsme splnili 
i ke dni seniorů. Jeli jsme do Jánských Lázní, pak lanovkou na Čer-
nou horu, kde jsme se trochu prošli, sluníčko nám dovolilo si sed-
nout na lavičky u lanovky a sledovat krásné výhledy. Protože bylo
jasno, i zpáteční cesta lanovkou byla zážitkem. Prošli jsme se pak
po Jánských Lázních a nesměla chybět ani kávička a ochutnávka
lázeňských oplatek. Chutná večeře byla příjemnou tečku za tímto
pohodovým dnem. Všichni byli nadšeni, trochu unaveni, ale zá-
žitků byla spousta a máme na co vzpomínat a z čeho dále žít.

Ještě děkujeme MUDr. Ansorgové, která přišla na zahradu pe-
čovatelského domu U Jakuba. Nenavštívila nás sama, ale přivedla
si i svého cvičeného psíka, s kterým se naši obyvatelé mohli po-
mazlit, učesat ho, nakrmit, ale i obdivovat, co všechno tento 
„pejsek“ umí.

Nejlepšími léky, které našim seniorům podáváme, je čas a lid-
skost.

Lenka Vlčková

Poděkování za dar obrazů
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Josefu Pinkavovi
za jeho dar 60 obrazů Oblastní charitě Červený Kostelec.

Pan Pinkava nám je věnoval u příležitosti svých 94. narozenin
se záměrem zpříjemnit pobyt klientům i zaměstnancům v charitních
zařízeních. Tyto obrazy byly umístěny v pečovatelském domě, 
v denním stacionáři a na Háčku. Děkujeme za krásná díla a panu
Pinkavovi přejeme do dalších let pevné zdraví, ať i nadále šíří
kolem sebe pokoj a radost. 

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel OCHČK
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Den otevřených dveří v denním stacionáři

Navzdory velmi nevlídnému a nevyzpytatelnému počasí budovu
denního stacionáře, známou také jako „Kafkovu vilu“ navštívilo
během Dne otevřených dveří přibližně 60 návštěvníků.

Velice nás potěšil zájem, se kterým lidé na prohlídku přicházeli. 
Byla možnost si nejen prohlédnout interiéry rekonstruované bu-

dovy a podívat se tak do architektonicky zajímavé stavby spojené
s minulostí významného červenokosteleckého rodáka, ale hlavně
se seznámit se službou Denního stacionáře, který je zde nyní pro-
vozován.

Velice děkujeme paní Romaně Bužkové, která ve společenské
místnosti denního stacionáře měla připravenou ukázku práce na ko-
lovrátku a během prohlídek se návštěvníkům věnovala. 

Děkujeme vám všem, kteří jste za námi přišli, za váš zájem i za
milé vzkazy, které jste zanechali v naší návštěvní knize.

Budeme se těšit na shledání při některé z dalších akcí pro veřej-
nost.

Za kolektiv denního stacionáře,
Jitka Hradská

Ve středu 6. 10. byl Denní stacionář po roce od svého zahájení opět zpřístupněn veřejnosti při příležitosti Dne otevřených dveří.
Den otevřených dveří se uskutečnil v rámci týdne sociálních služeb, který iniciovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb,
jehož je mimo jiné i denní stacionář členem. Děkujeme za hojnou účast.

V minulém čísle zpravodaje jsme si mohli přečíst o společných
akcích Klubu turistů Červený Kostelec a polského klubu PTTK
Zabkowice. Zdálo by se, že jich letos bylo už dost. V tomto pří-
padě se však potvrdilo, že zdání často klame, protože nás čekal
ještě jeden dvoudenní výlet do Gór Opawskich. 

Vyjeli jsme jednu sobotu v ranních hodinách do polského Zla-
tého Stoku, kde jsme se setkali s přáteli z PTTK a pokračovali dál
do Glucholaz – města horníků zlata. Zaparkovali jsme náš autobus
a vyrazili na první výstup, kterým byla Przednia kopa, vypínající
se nad městem. Středně náročná cesta horníků zlata, kolem které
byly ještě patrné známky po dávném dolování, nás dovedla na
vrchol, kde se nachází rozhledna, v současné době v rekonstrukci,
a na skalním výběžku kaple sv. Anny, patronky horníků. Po sestupu
jsme přejeli do historického města Prudnik, kde jsme si společně

prohlédli historické památky, a odjeli do Wieszczyny. V příjemném
prostředí nás čekala dobrá večeře, grilování a nocleh. Ráno místní
rozhledna, snídaně a odjezd do Zlatých hor k Petrovým boudám.
Odtud výstup na vrchol Biskupie kopy, na jejímž vrcholu stojí
krásná  rozhledna Kaiser Franz Josef Harte, na kterou stojí za to
vystoupit. Kousek pod vrcholem jsme si odpočinuli a občerstvili
na schronisku pod Biskupiou kopou. Následoval hodně, opravdu
hodně náročný sestup do Jarnoltówka, kde nás čekal náš autobus.
Následoval odpočinkový přejezd do Otmuchowa a prohlídka to-
hoto krásného města. Pak dojezd k velkému Otmuchowskému je-
zeru, kde nás v restauraci Na břehu čekala večeře a rozloučení 
s dobrými kamarády ze Zabkowic, kteří nás dva dny doprovázeli.
Relaxační podvečerní procházkou po břehu jezera jsme nádherně
prožité dva dny zakončili a vyjeli k domovu.

Otto Ressl

SPOLKY A ORGANIZACE

Klub turistů Červený Kostelec
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Oblíbené regionální besedy jsou zpět – začínáme 18.11.2021
Jak jsme již avizovali v minulém čísle Červenokosteleckého zpravodaje, připravujeme pro vás znovuobnovení oblíbených regi-
onálních besed s promítáním. Tentokrát však nově budeme besedy organizovat v prostoru zrekonstruovaného malého sálu Di-
vadla J. K. Tyla.

První besedu věnujeme významnému červenokosteleckému ma-
líři Gustavu Vackovi, u něhož si letos připomínáme 200 let od jeho
narození. Beseda se koná ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 17:00 hodin 
a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda. Věříme, že se dozvíte
mnoho nových a zajímavých informací. A samozřejmě budeme ve-
lice rádi, pokud se i vy aktivně zapojíte do tématu této besedy.

Na následující měsíc prosinec (přesný termín upřesníme) pak
připravujeme obdobnou besedu s promítáním, tentokráte se zamě-
řením na nám všem známý hrad Vízmburk. Pásmo bude složené 
z informací o historii hradu i promítání fotografií z nového hrad-
ního života. Besedovat s vámi bude Oldřich Nermuť a opět věříme,
že toto téma znovuobnoveného hradu vám bude blízké.

Publikace “Gustav Vacek – za-
pomenutý  malíř” v prodeji

I nadále hledáme dobové foto-
grafie a dokumenty

V září vyšla publikace k osobnosti Gustava Vacka - význam-
ného malíře, portrétisty své doby a především červenokoste-
leckého rodáka. 

Publikace je již v prodeji na oblíbených místech (infocentrum,
papírnictví) a během připravované besedy si ji budete také moci
zakoupit přímo na avizované besedě. Cena publikace je 90 Kč.

Zároveň bychom rádi znovu požádali o případnou pomoc při
dalším hledání tak trochu zapomenutých dobových fotografií
či zajímavých dokumentů majících vztah k Červenému Kos-
telci 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 podzimní 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. Přejeme příjemné dny.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

Ochotníci Olešnice

5. výročí  obnovení ochotnické tradice v Olešnici
Od 3. října 2021 se ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec ko-
nalo jubilejní 5. výročí  obnovení ochotnické tradice v Olešnici.
A jak lépe oslavit tento milník a zavzpomínat na neopakova-
telné zážitky kulturního vyžití v Olešnici než uspořádáním vý-
stavy, která odkrývá pohled do dávné historie ochotnického
divadla a nynější činnost souboru.

V prostoru výstavní síně mohli návštěvníci obdivovat staré fo-
tografie, ochotnické plakáty, rekvizity, kostýmy a mnoho dalšího.

Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast na naší ochot-
nické výstavě.Vzkazy od našich návštěvníků nás velmi potěšily
a finanční příspěvek bude použit na pořízení nových ochotnických
triček.

Radka Laštovičková.
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Integrační sociální podnik Pro-Charitu s.r.o.

Společnost Pro-Charitu s.r.o. působí v Červeném Kostelci od
roku 2010, kdy nás založila nestátní nezisková organizace Ob-
lastní charita Červený Kostelec. Jistě o nás ale spousta místních
ještě neslyšela, proto bychom se vám rádi představili a rozšířili
trochu povědomí o naší firmě.

Jedná se o podnik, který se zaměřuje na důstojné zaměstnávání
osob zdravotně znevýhodněných, kterých je v tomto podniku více
než 80 %. Ale nejde pouze o vytváření pracovních příležitostí pro
OZP, usilujeme o jejich plnou integraci a podporujeme je tak v so-
ciálním začlenění. Zvyšujeme jim kvalifikaci a tím také jejich
uplatnění.  

Naše společnost věří v lidskou soudržnost a v to, že je smys-
luplné vytvořit prostor, kde lidé s různým zdravotním handicapem
mají příležitost se zapojit do života po boku těch zdravých. V ta-
kový svět věříme a takový svět prostřednictvím Pro-Charitu s.r.o.
postupně vytváříme.

Do našich středisek patří především výroba a prodej bylinných
sirupů Camellus, výroba a prodej zdravotnických pomůcek, oděvů
a lůžkovin pod značkou Charitex, výrobna fixačních roztoků His-
tofor pro oblast zdravotnictví. Kuchyně v Červeném Kostelci za-
jišťuje stravování pro potřeby Oblastní charity v ČK, další
organizace a jednotlivé osoby. 

Další střediska máme i v Žirči u Dvora Králové. Kavárnu sv.
Damiána a zahradnictví, provozované při Bylinkové zahradě Josefa
Kamela. Kuchyně v Žirči zajišťuje stravování pro Domov sv. Josefa
a veřejnost. Své služby poskytují také prádelna, administrativní a
počítačová dílna, pracovní a stavebně – údržbářská dílna, středisko
montáží a sortací.

Všechny vás srdečně zveme do naší podnikové prodejny na
adrese 17. listopadu 170, která nedávno prošla úpravou a působí
velice příjemnou a přírodní atmosférou. Přijďte se k nám podívat
a případně koupí našich produktů, podpořit zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Rádi vás uvidíme.

Tým Pro-Charitu s.r.o.

Lhoťák – Spolek rodičů a přátel školy

V úterý 14. září proběhla na hřišti ve Lhotě tradiční kulič-
kiáda, kterou pro děti a rodiče ZŠ Lhota uspořádal spolek Lho-
ťák. Po vysvětlení pravidel následoval trénink a pak ostrý
závod. 

Počasí se vydařilo, děti cvrnkání bavilo a odpoledne si parádně
užily. Po vyhlášení vítězů a předání cen si děti opekly buřty a vy-
datně je zapíjely limonádou. Děkujeme všem, kteří se kuličkiády
zúčastnili a vytvořili úžasnou atmosféru. 

Velké díky patří Tomáši Oždianovi a jeho synům za perfektní
přípravu hřiště. 

Pavlína Balíčková DiS.

Kuličkiáda ve Lhotě

Ve včelstvu se líhne poslední plod, matka již neklade další va-
jíčka. Včelky vyletují jen za teplých dní na pročišťovací prolety.
Zimní zásoby včely spotřebovávají v tomto období velmi po-
malu - za celý měsíc je to méně než 2 kg.

Roztoči, kteří se množí a žijí na zavíčkovaném plodu, přes zimu
přežívají na včelách. Je to nepůvodní parazit – včela medonosná

proti němu zatím nemá vybudovaný dostatečně silný obranný me-
chanismus. Bez léčby včelstva rychle hynou. Včela východní (pů-
vodní hostitel) se roztočům dokáže bránit m.j. častou migrací, kdy
opouští staré hnízdo se zásobami, plodem a i roztoči.

Včelaře nejvíce zaměstnává roztoč Varroa destructor (český
název kleštík včelí se příliš neujal). V tomto měsíci probíhá hlavní
část podzimní léčby - za teplého počasí fumigací (kouřem), za
chladného aerosolem (mlhou). Připomínáme všem včelařům ter-
míny pro léčení: 

1. termín 22. – 24.10.
2. termín 5. – 7. 11.
3. termín 19. – 21.11.
A jako vždy na závěr zveme všechny zájemce o včelaření na

schůzku do restaurace Divadlo, která se koná v neděli 7. 11. 2021
od 9 hodin.

Roman Hásek

Včelaři
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Osadní výbor Lhota

Posvícení ve Lhotě u Červeného Kostelce
Začalo to před pěti lety, kdy dobrovolníci bez nároku na odměnu odpracovali mnoho hodin při rekonstrukci oltáře v kapli sv.
Josefa ve Lhotě u Červeného Kostelce, aby mu navrátili původní vzhled. Kněz Petr Kubant kapli v témže roce, po rekonstrukci,
znovu vysvětil. S vysvěcením kaple to ale neskončilo. Lidé se zde scházejí nejen na křížové cesty, ale i při pouti a posvícení. Stále
více od nich přicházelo podnětů, aby se posvícení uskutečnilo pro všechny „Lhoťáky“, tedy, aby se obnovila tradice veřejného
procesí, 3. neděli v září, v den posvěcení kaple. 

Této iniciativy se chopil osadní výbor Lhota a znovu letos, tak
jako před rokem, posvícení proběhlo podobně, jako před mnoha 
a mnoha lety, což potvrzují i pamětníci, kteří rádi na toto období
vzpomínají a letošního posvícení se účastnili i ve svém vysokém
věku. Toho si moc všichni vážíme.

Jak potřebný je i pro dnešní dobu význam slov z výňatku sloky
písně k sv. Janu Nepomuckému, z chorální knihy z roku 1847, který
za doprovodu dechové hudby u sochy tohoto světce si s chutí za-
zpívali  mnozí účastníci průvodu při zahájení posvícení. 

Vyslyš naše prosby, svatý Jene, přimlouvej se za nás u Boha, ať
se nad tvou vlastí stále klene míru, lásky jasná obloha...za lid 
a blaho české země mučedníku Páně, oroduj.

Každý, kdo se účastnil průvodu s dechovkou, mše sv. v kapli,
jarmarku s přemírou sladkostí a pochoutek, které připravily ochotné
dobrovolnice s umem sobě vlastním, zatočil si kolem štěstí, které
vyrobil truhlář z osadního výboru, a byl potěšen odměnou od Albi,
nebo vyslechl krásné pásmo básní a zpěvu od žáků ZŠ Lhota, či 
v pochodovém rytmu prošel Lhotou až do restaurace Malta, kde
bylo opět vystoupení žáků školy, přednáška z historie Lhoty a velmi
vtipné a dobře zahrané divadelní představení ochotníků, tak musel
byt rád, že po tak náročném programu si mohl dopřát kachničku 
s pivem, čehož mnozí také využili, protože to k posvícení prostě
patří.

Nelze zde vyjmenovat všechny, kdo se aktivně na přípravě po-
svícení a jeho realizaci podíleli, ale stručný výčet si nelze odpustit.
Město Č. Kostelec nelze vynechat, podpořil posvícení jak finančně,
tak svou účastí starosty, který uvítal účastníky, dále místostarostu,
dobrovolné hasiče Lhota, kteří i přes to, že byli během posvícení
odvolání ke splnění svých povinností při nenadálé události, jsou ti,
na které je vždycky spolehnutí a i zde odvedli svou práci na výbor-
nou. Patří sem hudebníci z dechovky, žáci a učitelky ZŠ Lhota, di-
vadelní ochotníci, dobrovolníci, členové osadního výboru Lhota.

Jmenovitě však nutno zmínit plzeňského biskupa Mons. Tomáše
Holuba, rodáka z Červeného Kostelce, který i přes své značné pra-
covní vytížení celebroval mši sv. v kapli sv. Josefa, která byla
krásně květinami vyzdobena, za účasti místního kněze otce Milo-
slava Brhela. Jak sám pan biskup řekl, odsloužil v kapli svoji první
mši sv., přestože v mládí sem rád chodil na křížové cesty. Také při
této příležitosti posvětil obraz sv. Josefa, který nás již vždycky bude
provázet na dalších průvodech při posvícení, ale jistě bude i vý-
znamným patronem pro nás Lhoťáky.

Počasí vyšlo, účast lidí byla nad očekávání vysoká, nálada byla
veselá, vedly se zde „sousedské řeči“, program byl bohatý a mše
sv.  byla jistě pro mnohé posilou do dalších všedních dnů. 

Tak zas za rok na posvícení na shledanou, bude-li nám dáno! 
A všem moc děkujeme! Osadní výbor Lhota

PŘÍSPĚVKY OD LIDÍ

Velká gratulace paní učitelce BLANCE REJHOLDOVÉ, která
letos slaví půlkulaté narozeniny a zároveň 30 let působení v ZUŠ
Červený Kostelec. Vše oslaví tanečním vystoupení 20.11. 2021 v
divadle J.K.Tyla, kde nebudou chybět její současní ani bývalí žáci,
přátelé. Blanka je jedna z nejlepších, nejvýraznějších a nejúspěš-
nějších učitelek naší Základní umělecké školy i v naší republice.
Za její působení v naší škole jí prošlo rukami nespočet žáků, kteří
na její profesionální i osobnostní dotek s láskou vzpomínají. Je to
žena s velkým tvůrčím talentem, energií a srdcem. O tom svědčí
její mnohá vítězství na přehlídkách a soutěžích na republikové
úrovni. Je též letitou lektorkou scénického tance působící po celé
republice. Blanka umí nadchnout a zároveň probudit a rozvinout v

dětech talent a touhu k uměleckému tanci. Sama je pro ně velkou
inspirací. Jsme rádi, že následovala touhu svého srdce, která ji pro-
vázela od malička a stala se tanečnicí a pedagožkou právě v Čer-
veném Kostelci. 

V roce 2015 dostala cenu ministra kultury v oborech umělec-
kých aktivit za celoživotní přínos v oblasti scénického tance.

Blani, máme tě moc rádi, máš náš obdiv, vážíme si tvé umělecké
činnosti a přejeme ti mnoho dalších úspěchů, zdraví, spokojenosti
a šikovných žáků!

Za tvé přátelé, rodiče, žáky, kolegy a bývalé kolegy 
Hana Řezníčková Kukulová 
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Dne 6. listopadu uběhlo dlouhých 5 let, kdy nás
opustil pan Josef Borna, známý řezník a myslivec.
Stále vzpomínají dcery Irena Bornová, Jana Něm-
cová s rodinou a pan Antonín Burdych. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
9. listopadu.2021 uběhne jeden smutný rok, kdy
nás opustil náš milý manžel, taťka, tchán, děda,
praděda Celestýn Mýl. Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu modlitbu a tichou vzpomínku. 

Manželka Eva a dcery s rodinami

Poděkování

Děkuji představitelům města, KDU-ČSL a dalším početným gra-
tulantům za blahopřání k 96. narozeninám. 

František Drahoňovský

Děkujeme všem za projevy soustrasti a za účast na posledním roz-
loučení s Péťou Šimkem. Také děkujeme panu Pichovi a panu fa-
ráři za citlivý přístup a realizaci smutečního obřadu.

Děkuje manželka Janča Šimková a děti Terka, Toník, Jiřík

Děkuji MěÚ za krásné květiny a blahopřání k mým 85. narozeni-
nám a milou návštěvu pana Laštovičky.

Marie Dalihodová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárek k mým 80.
narozeninám a paní Haně Řezníčkové Kukulové za milou náv-
štěvu.

Olga Jiříčková

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přišli doprovo-
dit naši maminku paní Marií Bařtipánovou na poslední cestě. Velké
poděkování patří panu Pichovi a všem, kteří se podíleli na důstoj-
ném provedení smutečního obřadu.

Dcera Hana Hoření a syn Václav Bařtipán s rodinami

Děkuji panu místostarostovi Regnerovi a panu Kavkovi za dary,
přání a uvedení do síně červenokosteleckých osmdesátníků. Bylo
to velmi milé popovídání a moc mě to potěšilo.  

Pavel Labík

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a panu Laštovičkovi za blahopřání
a dárek k mým 97. narozeninám.

Marie Záveská

Děkujeme PPS, všem přátelům, motorkářům a známým za účast
na posledním rozloučení s naším milovaným Péťou Šimkem.

Zarmoucená rodina

Chtěla bych velice poděkovat charitním sestřičkám za jejich
pomoc, bez které bychom to sami nezvládli. Ochota, lidskost,
vstřícnost a pomoc nad rámec jejich povinností nám velmi pomohla
a za to jim patří „velké díky".

Iveta Hájková

Touto cestou velice děkujeme všem zaměstnancům mobilního hos-
picu Anežky České za obětavou péči a lidský empatický přístup u
naší babičky Lenky Koliskové v posledních týdnech jejího života. 

Rodina Koliskova

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým 80.
narozeninám. Děkuji paní zastupitelce Marcele Frankové za milou
návštěvu, za přání a předání dárků.

Miroslava Švábová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, květiny a pěkný
dárek k mým 80. narozeninám a paní Markétě Šolcové za milou
návštěvu.

Jiří Bouška

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Malou náves připomínající prostor na obecních pozemcích
mezi usedlostmi č. 52, 53, 54 a 63 na levém břehu potoka Oleš-
nice zůstal po stavbě kanalizace a mostku přes potok neupra-
vený, se zbytky stavebních hmot a kamení a s rozrytým 
a rozbahněným povrchem. Z iniciativy a na náklady některých
místních obyvatel byla jimi tato plocha postupně upravena 
a zkrášlena. Město přispělo odvozem odpadu, kvalitnější zemi-
nou na úpravu povrchu, travním osivem a zapůjčením lavičky.

Po úpravách povrchu plochy a osetí travní směsí zde byla vysa-
zena aronie a na horní desku kanalizace byla umístěna mísa s kvě-
tinami. Na pozemku se nachází malý haltýř a studna s pumpou.
Haltýř byl vyčištěn, jeho stěny zpevněny a přístup k němu zabez-
pečen zábradlím proti možnému pádu. Vyvrcholením úpravy malé
návsi bylo vyčistění studně a obnovení provozu pumpy instalací
nového pístu, sacího koše a trubky. Několik vrstev starých barev
na litinové části pumpy bylo odstraněno a nanesena nová. Trávník,
který se zjara probouzí několika trsy sněženek a bledulí, je místními
občany pravidelně kosen. 

Přijďte se podívat a třeba i posedět, ale vodu ze studny zatím
používejte jen jako užitkovou.

Text a foto Tomáš Diviš

Dolní náves v Olešnici
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AKCE V RÁMCI ČESKO – POLSKÉ SPOLUPRÁCE

Pomyslnou šestou akcí v rámci přeshraniční spolupráce reali-
zovanou v projektu byla první akce volejbalu. Dne 23. 9. v od-
poledních hodinách vyjelo 13 volejbalistek na společný trénink
s polským klubem ZTS Zabkowice Slaskie. 

Společný volejbalový trénink 

Svatováclavské slavnosti opět nabídly divákům kousek historie

Bohatý kulturní program byl zahájen pohádkou „O pejskovi 
a kočičce“ v podání loutkového divadla Smiřice. Představení vy-
kouzlilo nejeden úsměv na dětských tvářích a všudypřítomná po-
zitivní energie by se dala krájet. Divadelní představení nebylo
jedinou atrakcí připravenou pro ty nejmenší. V areálu se nacházely
řemeslné dílničky, kde si každý mohl vyzkoušet svoji zručnost 
a vyzkoušet si řemesla našich babiček. Hlavním hřebem celé slav-
nosti bylo šermířské vystoupení Manů Přemysla Otakara. Vystou-
pení bylo natolik autentické, že někteří diváci při šermířských
soubojích zavírali oči. Zvuky nabroušeného ostří se linuly celým
areálem a celkový dojem dotvářely výborně zpracované kostýmy.

V rámci programu nesměla samozřejmě chybět ani hudební
vsuvka v podání Městského dechového orchestru pod vedením paní
Hany Řezníčkové Kukulové a celý sobotní den zakončilo vystou-
pení rockové kapely Pegas.

Městské kulturní středisko ve spolupráci s městem Červený
Kostelec uspořádalo pro návštěvníky areálu J. K. Tyla v sobotu
25. září 2021 tradiční podzimní slavnost na počest sv. Václava,
patrona země české, všech pivovarníků a vinařů.

Setkání česko - polských turistů
Sedmou sportovní akcí v rámci projektu byla akce turistů. Ten-
tokrát turisté vyjeli na 2 dny 25. 9. do Zlatého Stoku, kde se se-
tkali s polskými přáteli z PTTK Zabkovice. Během prvního dne
navštívili města Glucholaz, s výstupem na Przedniu kopu, Pru-
dnik a Wieszczyny, kde byli ubytováni. 

.

Začátek tréninku se nesl ve společném rozcvičení, poté násle-
doval trénink několika herních dovedností po stanovištích. Trénink
byl zakončen soutěžemi, ve kterých se kosteleckému volejbalu
velmi dařilo. Po tréninku byla pro volejbalistky připravená večeře
a následoval odjezd domů.

Druhý den následoval nabitý program. Výjezd na Góry Opaw-
skie a Petrovy boudy, výstup na Biskupiu kopu a Schronisko pod
Biskupiou kopou a sestup do Jarnoltówka. Dále se přejelo do Ot-
muchowa, kde následovala prohlídka města, večeře, procházka
podél jezera, rozloučení a odjezd zpět do Červeného Kostelce.

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

Další dvě česko - polské akce byly v režii volejbalu
Nejdříve přijel polský klub ZTS do Červeného Kostelce 7. 10.
na společný trénink. Po rozehřátí dětí na hudbu byly vytvořeny
3 národnostně smíšené skupiny, které se střídaly na tréninko-
vých stanovištích. Největší zájem byl o smečařský trenažer,
který byl pořízen z projektu. Po závěrečném protažení násle-
dovala večeře a odjezd Poláků domů.

Hned o týden později 14. 10. se opět kostelecký volejbal stěho-
val na trénink do polských Zabkowic. Tentokrát byl trénink zamě-
řen více na hru , aby si naše děti vyzkoušely malinko odlišná
pravidla pro dětský volejbal a mohly se tak připravit na turnaj, kte-
rého se budou účastnit v listopadu. Po tréninku následovala opět
večeře a odjezd do Čech.
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Mateřská škola Náchodská

Jaký byl začátek školního roku u nás ve školce?
Děti ve školce přivítala pohádka, kterou hrály paní učitelky na školní zahradě v le-
síku. Pohádka ,,O Budulínkovi“ vykouzlila dětem úsměv na tváři. Za doprovodu ky-
tary jsme si zazpívali písničky jen tak pro radost. Aby nám ve školce bylo po celý rok
veselo a prima.  

V polovině září v rámci týdenního tématu "Integrovaný záchranný systém" děti ze třídy
Sluníčko navštívily Policii ČR. Děti si mohly např. prohlédnout auto, techniku a vybavení,
vyzkoušet dechovou zkoušku na alkohol nebo si prohlédnout zbraně. Policisté dětem uká-
zali některé pomůcky a vysvětlili jim, na co se používají. Za celou třídu Sluníčko moc dě-
kujeme za možnost návštěvy.

O dva týdny později jsme přivítali ve školce vzácnou návštěvu ze zahraničí. Skupinka
předškoláčků se zapojila do programu, ve kterém se učitelky z naší MŠ seznámily s me-
todou psychodidaktické práce v praxi. Metodu představil Dr. Javier Cachón Zagalaz z Uni-
verzity Jaén ve Španělsku. Děti formou zajímavých her s kolíčky rozlišovaly pravou 
a levou stranu, rozvíjely sociální vztahy, při hrách s novinami procvičovaly koordinaci,
prostorovou orientaci, správné držení těla, masážní a balanční cvičení, ve dvojicích pomocí
novin tvořily dráhu pro míčky a po dráze z lepící pásky vedoucí nejen po koberci, ale i po
skříni úspěšně zdolávaly pomocí prstů, které se proměnily ,,v chodícího panáčka“, různé
překážky a výškové rozdíly. Byly jsme velmi potěšeny, že k osobní návštěvě si pan učitel
ze Španělska vybral právě naši školku. A děti byly z pana učitele opravdu nadšené (ono –
vidět ve školce pana učitele, to se jen tak nevidí...). Pan Zagalaz následně vedl přednášky
a workshopy na konferenci s názvem „Učení pro život“, která se konala v Broumově a po-
řádaly ji MAS Stolové hory a Mezi Úpou a Metují.

Další milé překvapení čekalo na děti přímo na tréninkovém fotbalovém hřišti. Děti ze
třídy Sluníčko, Krteček a Medvídek se zúčastnily fotbalového náboru. Mohly si vyzkoušet
soutěže na obratnost, zahrát si různé hry na postřeh a rychlost nebo si mohly zahrát fotbal
pod vedením trenérů. Děti se vyřádily a moc je to bavilo. Za všechny děti i paní učitelky
moc děkujeme SK Červený Kostelec za přichystané aktivity a občerstvení.

Od října začala ve školce činnost kroužků, které v loňském roce nemohly z důvodu pro-
tiepidemických vládních opatření svoje činnosti vykonávat.  Přihlášené děti se účastní nad-
standartních aktivit, jako např.: Seznamování dětí s angličtinou, Pískání pro radost nebo
zpívání ve sborečku Kamarádi. Poradna komunikačních schopností probíhá formou indi-
viduálních konzultací v domluveném čase. Děti ze tříd Sluníčko, Krteček a Medvídek 
s nadšením uvítaly jejich oblíbené cvičení ,,Děti na startu“, které probíhá pravidelně každou
středu a to po celý školní rok. Začátkem října postupně všechny třídy navštívily místní
knihovnu B. Kafky. Paní knihovnice měla pro děti připravený opět krásný program tento-
krát s podzimní tematikou. Děti si poslechly čtenou pohádku, povídaly si o podzimu, vy-
malovávaly dráčky, které lepily na modré ,,nebe“, poznávaly se zavázanýma očima podle
hmatu lesní plody, hrály různé hry s kaštany a kelímky a pomocí pohybových říkanek si
děti protáhly celé tělíčko. Moc děkujeme a budeme se těšit na další návštěvu!

A je tu podzim a s ním přichází i naše tradiční školková akce ,,Podzimáčci“. Děti nejen
ve školce, ale i doma s rodiči vyráběly podzimáčky z různých přírodních materiálů. Vý-
robky byly vystaveny na terase před školkou a kolemjdoucí tak mohou obdivovat fantazii
dětí a rodičů a zahledět se do zářivých barev podzimu.

Přejeme vám všem pěkný podzim
kolektiv MŠ Náchodská

ZŠ a MŠ Olešnice
Podzim a vše, co k němu patří, jsme si ve školce v Olešnici náramně užili. Nad vrškem
Olešnice se několikrát vznášel náš krásný papírový drak a tradičně jsme se zúčastnili
posvícenského průvodu.

Jízda na koňském voze v doprovodu s dechovou hudbou byla pro děti nezapomenutel-
ným zážitkem.  Předškolní děti si ve školce upekly posvícenské koláče a dozvěděly se
nové informace o různých hudebních nástrojích. Nyní se již připravujeme a těšíme na blí-
žící se dobu adventní a Vánoce. Stálý úsměv na tváři přejí děti a učitelky z MŠ Olešnice.

R. Laštovičková



17ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2021

ŠKOLY

Podzim v Olešnici
V září se naše škola vypravila do Krkonoš na třídenní výlet. I když nebylo počasí
úplně ideální, užili jsme si spoustu zábavy, vydali jsme se na horskou túru a upevnili
jsme kamarádské vztahy mezi dětmi.

Hned první říjnový den jsme navštívili knihovnu v Červeném Kostelci, kde nás čekaly
moc zajímavé besedy jak pro mladší žáky z 1. a 2. třídy, tak i pro ty starší z 3. až 5.třídy.
Tradičně jsme oslavili posvícení v průvodu z Olešnice do Červeného Kostelce a zpět. 
V říjnu před podzimními prázdninami se uskuteční již 3. ročník Drakiády pro děti z MŠ 
a žáky ZŠ. Čeká nás také halloweenský den plný strašidelných masek.

Činnost zahájily zájmové kroužky – kreativní Šikovné ruce, kroužek hry na zobcovou
flétnu, sportovní kroužek Děti na startu a Čtenářský klub. V září proběhl sběr starého papíru
a během podzimních měsíců mohou žáci sbírat lesní plody – kaštany a žaludy, které pře-
dáme myslivcům pro zvířátka.

V. Ságnerová

Základní škola Václava Hejny

Vítám vás opět po měsíci u zpráviček z prvního stupně. Naše škola neutichá ani po
posledním zvonění. I po něm je u nás živo. Děti mohou docházet na různé odpolední
aktivity. Je to například kroužek angličtiny nebo deskových her, jiní navštěvují různá
doučování nebo se také snaží dopilovat mluvení v odborně vedených logopedických
hodinách. 

Na prvním stupni je také nová počítačová učebna. Na dobrovolných hodinách informa-
tiky se vzdělávají žáci čtvrtých ročníků. Ti také navštívili nově zrekonstruované dopravní
hřiště v Náchodě. Celé dopoledne využili k získávání obratnosti na kolech a také k upev-
nění silničních pravidel. V plném proudu jsou opět i etické dílny, kde má paní lektorka na-
chystané speciální téma pro každou třídu, anebo také besedy se spisovateli. Například páté
třídy navštívila velice známá spisovatelka Klára Smolíková se svým workshopem a úni-
kovou hrou o J. A. Komenském. Na závěr ještě pár řádků ze školní družiny. 

Děti ze školní družiny se i letos těší na sportovní odpoledne Děti na startu pod vedením
T. Jiráska a P. Frýdla. Opět se rozjel kroužek keramiky pro žáky 3. tříd. Ředitelské volno
s krásným počasím využily děti s vychovatelkami k výletu do Maternice. Všichni s chutí
opekli buřty, hráli lesní schovky, poznali pomník pilota zřícené stihačky, ověřili znalosti 
o záchranných bodech v přírodě, ale hlavně si výlet užili. A když nastalo kostelecké po-
svícení, pekly se tu koláče s různými náplněmi. Jejich vůně se linula celým druhým stup-
něm a nejednomu žákovi a učiteli pošimrala jejich chuťové buňky.

Přeji pěkné listopadové dny za celý první stupeň.
Jana Stodůlková

Zprávičky z prvního stupně

Příběhy sousedů – prezentace příběhů
V každém městě, v každé vesnici žijí lidé se zajímavými životními příběhy. Tým žáků ZŠ V. Hejny dostal šanci zpracovat

příběh pamětníka pana Jana Stieranda, který se ochotně rozvyprávěl o svých životních osudech. Důstojným zakončením celého
projektu bylo slavnostní setkání jednotlivých škol z našeho regionu, které do tohoto projektu připojily.

Celkem 6 škol a každá skupina, každý tým prezentoval příběh člověka ze svého okolí. Zajímavostí celého odpoledne, které se usku-
tečnilo v přednáškovém sále Úřadu městyse ve Velkém Poříčí 7.10.2021 pod záštitou Paměti národa a MAS Stolové hory, byla přítomnost
hned několika pamětníků. Byli jsme opravdu rádi, že se i náš červenokostelecký pamětník pan Stierand akce zúčastnil. Po každé prezentaci
týmy poděkovaly „svým“ pamětníkům, což brali všichni přítomní jako velmi hezkou a milou chvíli. Jeden z členů našeho žákovského
týmu Jakub Váňa (9. ročník) se podělil o své zážitky z této akce: „Na prezentaci projektu ve Velkém Poříčí mě zaujalo, kolik zajímavých
lidí žije v našem okolí. Červený Kostelec zastupovali hned dva zástupci: p. Jan Stierand, kterého jsme prezentovali my, a p. Antonín
Burdych, kterého představila základní škola z Hronova. Pro nás, jako pro žáky, je velkým přínosem, že jsme se naučili mluvit se staršími
lidmi a zkusili si mluvit před obecenstvem, což je velice důležité.“ Na závěr bychom rádi ještě jednou poděkovali panu Stierandovi.
Žákovský tým, který kromě J.Váňi tvořili žáci 9. ročníků Fiala A, Roštejnský D. a Křeček V., odvedl dobrou práci.

Martin Vancl, ZŠ V .Hejny

ZŠ a MŠ Olešnice
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Základní škola Václava Hejny

Cyklistický kurz na „Bišíku“
Ve druhé polovině září se naše 9. ročníky zúčastnily cyklistického kurzu, který se již
tradičně konal v areálu zámečku na Bišíku. 

Po náročném cyklistickém přesunu z Kostelce, výměně píchlých duší a zdolání několika
nekonečných kopců na trase, si děti užily sportovní týden plný cyklistiky, horolezectví 
a nejrůznějších aktivit ve skalách, které prověřily jejich zručnost, odvahu i týmového
ducha. Na závěr kurzu děti absolvovaly cyklistickou časovku a orientační běh dvojic, kde
měly možnost poměřit své síly a zažít tu pravou závodní atmosféru. 

Základní škola Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec - Běh pro Hospic
Se začátkem září jsme si opět začaly pohrávat s nápadem zúčastnit se běžeckého cha-
ritativního závodu pro běžce a neběžce. Trénink byl letos minimální, ale i tak jsme
našly odvahu postavit se v sobotu 18. září na start Běhu pro Hospic (asi proto, že už
jsme věděly, do čeho jdeme). 

Opět jsme zvolily pětikilometrovou trasu. Podařilo se přesvědčit i pár rodičů a bývalou
kolegyni z Horňáku, aby posílili naše řady. Použily jsme výrazná trička s logem „Úči 
v běhu“, která jsme si nechaly vyrobit loni přímo pro tuto disciplínu. Stejně jako loni 
v posledním týdnu proběhla generální zkouška přímo na trase. Běh na 5km jsme zvládly
s podporou fandících žáků i rodičů naší školy. Odměnou nám byla fotka s osobností letoš-
ního ročníku – akrobatickým lyžařem a olympijským vítězem Alešem Valentou. Už teď
víme, že za rok zase poběžíme!

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Základní škola Lhota

Na kluzišti, tam to sviští…
Druháci se každý týden vydávají na ledovou plochu náchodského stadionu. Pod vede-

ním úžasně trpělivé a nadšené trenérky Jany Benešové se s chutí učí novým dovednostem.
V plánu mají 10 lekcí. Partu sportovců posílili i ochotní rodiče a prarodiče. Při obouvání
bruslí je každá ruka dobrá. Sledování velkých pokroků malých školáků je pro všechny ra-
dostí.

Že voňavé koláče třeťák upéct dokáže?
Podzimní čas přináší úrodu ovoce. Z košíku jablek vyrobená povidla sladce voní a ještě

lépe chutnají... A což teprve, když těsto vykyne, povidla vylepší koření a koláče pokryje
sladká drobenka…Povedlo se! Líbezná vůně, spokojené jazýčky i ochutnávka pro rodiče.
A nadšení kuchtíci!

Zážitková expedice zaujala převelice
V úterý 5. října se naši čtvrťáci a páťáci vypravili za dobrodružstvím do Archeoparku

ve Všestarech. Čekal na ně dvouhodinový program s názvem Lovci poslední doby ledové
a Život prvních zemědělců. Na obrovském modelu pravěké krajiny se žáci spolu s výkla-
dem přenesli mezi pravěké zemědělce.  Vyzkoušeli si drcení obilí pomocí kamenů, řezání
a čištění kůží, vrtání, sekání a orbu jednoduchými nástroji, šamanský rituál i třeba vrhač
štěpů. Prošli si starověká obydlí a jeskyni s nástěnnými malbami. Domů se všichni vraceli
plní dojmů a bohatší o nové zkušeností.

Čtvrťáci ještě pokračovali projektovým dnem, kdy se pokoušeli o primitivní komuni-
kaci, pravěký tanec a vyrábění z hlíny. Samozřejmě nechyběl ani lov mamuta!
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Základní škola Lhota

Předpisy znát musí každý cyklista!

Ať jsou malé nebo větší, kuličky dál těší!

Čtvrťáci vyrazili na nově opravené Dětské dopravní hřiště v Náchodě, kde na kolech
trénovali jízdu křižovatkami se semafory i bez nich. Vyzkoušeli si i kruhový objezd a jed-
nosměrky. Poznali, jak důležité je zastavit na stopce i co se stane, když se v silničním pro-
vozu objeví policista. 

Hřiště plné veselých dětí, usměvaví dospěláci, důlky v zemi a spousty kuliček…Tak
vypadalo teplé odpoledne 14. září ve Lhotě. Skvělá parta rodičů ze spolku Lhoťák totiž
dětem připravila Kuličkiádu! O tom, že se akce vskutku vydařila, není nejmenších pochyb!
Mnohé díky Vám, nadšeným rodičům! A za rok zase.

Tým učitelů ze Lhoty 

Základní umělecká škola Červený Kostelec

Dech beroucí vystoupení
Dech beroucí vystoupení soutěžících, kteří se představili ve dnech 14.-16. října

2021 v celostátním kole společnosti AKORD KVINT. Soutěž byla vypsána pro sólisty
ve věku 11–14 let.

Byli jsme svědky mnohdy profesionálních a strhujících výkonů mladých umělců, je-
jichž výkony vedly posluchače k dlouho trvacím potleskům mezi jednotlivými soutěžícími.
V soutěži se setkalo na 30 houslistů, 16 violoncellistů a 7 kontrabasistů napříč republikou.
Absolutní vítězové z těchto kategorií si odnášeli od organizátorů soutěže krásná ocenění
v podobě křišťálových váz. Jsme velice rádi, že cesta, kterou jsme vážili s našimi žáky do
západních Čech, byla úspěšná. Jiří Kábrt ve hře na housle získal neuvěřitelné 1. místo
a zařadil se tak mezi elitu soutěžících. Ve hře na violoncello byla Kristýna Kábrtová
oceněna porotou 2. místem a Vendula Jenková 3. místem. Velké díky proto patří uči-
telům Jiřímu Kábrtovi a Janě Šimkové Vitverové za přípravu jejich žáků, dále korepetito-
rům Lidmile Urbanové a Leoši Nývltovi za nespočet času stráveného při souhře
jednotlivých skladeb a také škole a SRPDŠ při ZUŠ za finanční podporu. 

Vedení školy

35. taneční postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých se konala 
v neděli 26. září. Této přehlídky se zúčastnily, ostatně jako každý rok, i naše studentky
nejstaršího ročníku tanečního oboru ZUŠ Červený Kostelec s paní učitelkou Janou
Faltovou.

Děvčata se odborné porotě představila ve dvou choreografiích, za které dostala pěkná
ocenění a jeden návrh na postup do celostátní přehlídky v Jablonci nad Nisou. V nejstarším
ročníku tanečního oboru tančí dvanáct děvčat ve věku 15-17 let. "Ráda bych mým taneč-
nicím poděkovala za jejich kreativitu, píli, pokoru a zodpovědný přístup k tanečním ho-
dinám." 

Jana Faltová

Tanec, Tanec ... 2021   

Posvícenský koncert
Posvícenský koncert smyčcového orchestru ZUŠ a Svatojakubského sboru potěšil
nejednoho posluchače v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci 29. září 2021. 

Zazněly skladby nejen starých mistrů, ale i hudba soudobá. Velký úspěch zaznamenala
např. krásná melodie z filmu Babička od skladatele Luboše Fišera, kterou pro orchestr
upravil Zdeněk Möglich. Velké poděkování patří všem žákům a členům komorního orches-
tru školy, pěveckému sboru, ostatním spoluhráčům a sólistům z řad bývalých studentů 
i rodičů, kteří se podíleli na přípravách koncertu, zvláště pak panu učiteli Jiřímu Kábrtovi
za přípravu, dramaturgii a dirigování celého koncertu.

Nové stránky ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy, od
listopadu nás najdete na nové in-
ternetové adrese www.zusck.net.

Děkujeme za přízeň i sdílení videí
žáků i učitelů. 
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ČERVÁNEK NA PRAŽSKÉM HRADĚ!
Dne 4.10.2021 reprezentoval dětský sbor Červánek při ZUŠ
Červený Kostelec naše město a Královéhradecký kraj v Praze
na Hradě ve Španělském sále... Celý slavnostní večer s názvem
Naše město režíroval známý režisér pan Jiří Adamec. Byly zde
oceněny osobnosti z celé republiky. Ceny předávali představi-
telé vlády a ministerstev v čele s panem Andrejem Babišem. Má
být i záznam v televizi. Již minulý rok za námi do Kostelce pan
režisér přijel, aby si nás poslechl a případně nás vybral.

Čtvrtý říjen se nám zapsal do paměti, protože jsme prožili krásný
a mimořádný den. Počínaje jízdou do Prahy se zastávkou v Hradci
Králové, kam nám pan senátor Holásek poslal občerstvení. Po pří-
jezdu do Prahy nás pražská kolegyně provedla Prahou.  Odpoledne
nás čekala opravdu jen jedna zkouška s Moravskou filharmonií 
a večer vše vypuklo. Mimořádný den to byl z mnoha důvodů. Měli
jsme možnost zpívat nejvyšším představitelům naší republiky, měli
jsme tu čest zpívat se skvělým tělesem – Moravskou filharmonií
Olomouc i houslovým virtuosem panem Jaroslavem Svěceným 
a dalšími sólisty. Měla jsem možnost na svých žácích opět poznat,
jak dokáží být skvělí a profesionální, přestože nejmladším žákům
je teprve 10 let. Na přípravu jsme měli jen září. Moc děkuji všem

sboristům a především jejich rodičům za spolupráci a pochopení
při mimořádných zkouškách.

Chtěla bych při této příležitosti vzkázat rodičům našich žáků,
ale i těm, kteří teprve uvažují o přihlášení svého dítěte do sboro-
vého zpěvu, že sborový zpěv má velmi pozitivní vliv na rozvoj
osobnosti. Je to podloženo předními pedagogy a lékaři.

Zpěv v pěveckém sboru podporuje a rozvíjí hudebnost a klíčové
kompetence – komunikativní a sociální. Zpěvákům rozvíjí pozor-
nost a paměť nejen v hudbě, ale i dalších oblastech vzdělávání.
Sboroví zpěváci se při práci v kolektivu učí týmové práci, toleranci,
odpovědnosti vůči druhým, trpělivosti a pracovní disciplíně. Při
zpěvu se vyplavují endorfiny (podobně jako u sportu) a snižuje se
hladina kortizolu, což je symptom snižování stresu. Zpěv je pre-
vencí proti některým plicním onemocněním, ovlivňuje řadu po-
chodů, zejména okysličování krve a mnoho dalších příznivých
faktorů.

V závěru chci poděkovat ještě jednou žákům a rodičům za spo-
lupráci. Dále děkuji vedení naší základní umělecké školy a vedení
města za finanční podporu pěveckého spolku při ZUŠ.

Eva Kubečková, DiS – sbormistr

KLADSKÉ POMEZÍ

Přípravy zimních novin Kladské pomezí vrcholí
Tradiční zimní vydání turistických novin Kladské pomezí je téměř hotovo. Na pultech informačních center bude k dostání zdarma
v průběhu listopadu a od stejné chvíle si jej budete moci přečíst i v elektronické podobě na www.kladskepomezi.cz. 

V novinách najdete hned několik tipů na pěší výlety malebnou
zimní krajinou Kladského pomezí. Už jste se někdy prošli zasně-
ženým Babiččiným údolím nebo navštívili ledové království skal-
ních měst v Adršpachu a Teplicích nad Metují? Rodiny s dětmi
mohou vyrazit na procházku po nové Cestě psa Voříška, která vede
po červené turistické trase z Hronova do Zlíčka. Inspirací pro její
vznik byla Psí pohádka z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka.

Vyšlápnout si můžete také na rozhlednu Žaltman na stejnojmen-

ném vrcholu Jestřebích hor, která letos v září oslavila rok od svého
otevření. Při této příležitosti zde byly osazeny nové infotabule a do
konce letošního roku přibydou na nejvyšší vyhlídkovou plošinu i
panoramatické fotografie s popisky. Zimní přírodu si můžete užít i
v okolí Jaroměře výpravou do Ptačího parku Josefovské louky,
který se rozkládá v nivě řeky Metuje. Pokud budete mít štěstí, mů-
žete zde spatřit i divoké koně a pratury, kteří se starají 
o jejich „údržbu“.

U příležitosti blížícího se desetiletého výročí od úmrtí spisova-
tele Josefa Škvoreckého vás pozveme na procházku po jeho rod-
ném Náchodě. Významné výročí letos oslavilo i Nové Město nad
Metují, které si připomnělo 520 let od svého založení a vydalo
novou fotopublikaci s názvem „Město na skále“.

Na vánoční akce vás nalákáme do Červeného Kostelce a před-
stavíme i novinky, které na příští rok chystají ve Rtyni v Podkrko-
noší. Součástí novin bude již tradičně zimní mapa s vyznačenými
lyžařskými trasami a seznamem skiareálů. 

Kladské pomezí, o.p.s
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Volejbal Červený Kostelec

Vážení přátelé volejbalu, přinášíme pravidelné informace o
dění v klubu.

Výroční členská schůze 2021
Dovolte nám pozvat vás touto cestou na výroční členskou

schůzi, která se bude konat 27. listopadu od 18 hod. v nově vyba-
vené tělocvičně Sokola ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Za po-
slední dva roky je co probírat, proto věříme v hojnou účast. 

Nábor volejbalu po celé září a říjen
Přijďte na trénink, těšíme se každý čtvrtek. Pro menší (6 - 7 let)

jsme každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ od 16 do 17 hod. (žlutý mini-
volejbal). Pro větší (8 - 12 let) probíhá nábor také ve čtvrtek, ale
ve sportovní hale od 16.30 do 18.00 hod.. Že jste nenašli svoji vě-
kovou kategorii? Nevadí. Pokud se nevejdete do výše zmíněných
věkových kategorií, není vůbec problém, stačí zavolat přímo To-
movi (721 013 914) a on vám podá bližší informace.

Česko - polská spolupráce
Úspěšná přeshraniční spolupráce pokračovala v září a říjnu dal-

šími společnými tréninky dětí se ZTS Ząbkowice Śląskie u nás ve
sportovní hale i v Polsku.

Soutěže běží
Sezona se úspěšně rozeběhla a my věříme (doufáme), že letos

nedojde k žádným přerušením. V 1. lize žen již máme za sebou
odehraných 12 kol a v průběhu října se rozeběhly krajské přebory
dospělých a mládeže (juniorky, kadetky, žactvo). Hraje se již tra-
dičně ve sportovní hale a některé zápasy i v sokolovně. 

Bližší informace o výše zmíněném a současném chodu klubu
najdete na webu www.volejbalck.cz, facebooku Volejbal Čer-
vený Kostelec a aktuality na instagramu @kosteleckyvolejbal. 

Volejbal Červený Kostelec

Mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen
5. 11. 2021 od 19 hod. Č. Kostelec A – TJ Sokol Žižkov I
6. 11. 2021 od 10 hod. Č. Kostelec A – TJ Sokol Žižkov I
19. 11. 2021 od 18 hod. Č. Kostelec A – Bižuterie - SG
20. 11. 2021 od 10 hod. Č. Kostelec A – Bižuterie - SG
Krajský přebor mužů (dvojzápasy)
13. 11. 2021 od 11 a 15 hod. Č. K. B – TJ Chvaletice
27. 11. 2021 od 11 a 15 hod. Č. K. B – Sokol Kerhartice
Krajský přebor žen (dvojzápasy)
13. 11. 2021 od 9 a 13 hod. Č. K. B – TJ Sokol Bílá Třemešná
27. 11. 2021 od 9 a 13 hod. Č. K.B – VK Hradec Králové

Krajský přebor kadetek (dvojzápasy - sokolovna)
13. 11. 2021 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec – TJ Sokol Pouchov
Krajský přebor starších žákyň (turnajově)
14. 11. 2021 od 9 hod.
Krajský přebor mladších žákyň (turnajově - sokolovna)
27. 11. 2021 od 9 hod.
Krajský přebor čtyřkového minivolejbalu (turnajově)
21. 11. 2021 od 9 hod.
Benjamínci – tréninkový kemp pro děti Královéhradec-
kého kraje
7. 11. 2021 od 9 hod

TJ Sokol Červený Kostelec – Lhota
MASMUM neboli Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
se snaží získávat finanční podporu z EU a národních programů
s cílem rozvoje našeho venkovského regionu a jeho zemědělství. 

Finančně podpořila také TJ Sokol Červený Kostelec – Lhota.
Díky této podpoře mohl Sokol uskutečnit svůj projekt – nákup vy-

bavení pro společenské, kulturní a vzdělávací akce pořádané 
v místní sokolovně. Z dotace byly zakoupeny nové židle, stoly,
ozvučovací technika, promítací plátno a dataprojektor. Nyní bude
možné v sokolovně pořádat více kulturních a vzdělávacích akcí,
které budou mít mimo jiné pozitivní vliv na rozvoj místního spo-
lečenského dění.
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Soutěže družstev: Tři stříbra a jeden bronz
Již druhý rok za sebou nám epidemie zkrátila sezonu soutěží

družstev. Hrálo se tedy formou pavouka do konečného umístění,
přičemž nám byl los příznivý zhruba z poloviny. Nejlépe si se svým
pavoukem poradili ve svých krajských soutěžích a přeborech do-
spělí A a mladší žáci A a B, kteří se dvěma koly prokousali až do
finále. Úspěšní byli také dorostenci B, kteří skončili bronzoví.
Starší žáci A, B a dorost A bohužel své úvodní zápasy prohráli, a
tak bylo cílem urvat vítězství v boji o 5.–8. místo, což se nakonec
povedlo. Nutno dodat, že zatímco starší žáci A nepodali v úvodním
kole příliš dobrý výkon, dorost A a starší žáci B na úvod dostali
pozdější vítěze a v těchto duelech příliš šancí neměli.

Finálový duel dospělého áčka s Dynamem Hradec Králové A
byl reprízou loňského klání o titul a dopadl výsledkově na chlup
stejně 7:2. Dynamáci tak dokázali, že jsou prostě lepší a vyšší sou-
těž budou hrát zaslouženě, hodně štěstí! O obhajobu prvního místa
v přeboru bojovali také mladší žáci A, což bylo vzhledem k obmě-
něné sestavě příjemné překvapení. V souboji o postup do nejvyšší
soutěže pořádně zatopili (pokud to v tom pětatřicetistupňovém
pekle, které panovalo, ještě vůbec šlo) béčku DTJ Hradec Králové.
Nakonec to sice o jeden nepovedený supertiebreak v rozhodujícím
deblu nevyšlo, ale i tak si všichni zaslouží obrovskou pochvalu! A
chválit musíme také naše benjamínky z mladších žáků B, kteří ve
finále trápili své starší soky z České Skalice.

Individuální žebříčky: D. Špelda je druhým nejlepším domá-
cím hráčem za 20 let, ve východočeské špičce je i N. Jará

Koronavirus letos umožnil jezdit individuální turnaje pouze 
v letní sezoně. O prázdninách a na jaře byli nejúspěšnější nejlepší
hráči ve svých kategoriích: David Špelda a Natálka Jará. 

David se i přes smolnou šňůru prohraných rozhodujících super-
tie-breaků (které se hrají místo třetích setů) vyšplhal až na 24. místo
mezi mladšími žáky v celých východních Čechách, což je druhý
nejlepší výsledek jednotlivce z Č. Kostelce za posledních 20 let na-
příč všemi kategoriemi. Jasně tak potvrdil, že je naší velkou nadějí.
Gratulujeme! A nesmíme zapomenout poděkovat jeho rodičům,
kteří ho ochotně na turnajích doprovázejí a poskytují nezbytnou
podporu. 

Druhým nejlepším jednotlivcem je Natálie Jará, která se i přes
malý počet objetých turnajů vyšplhala na 27. místo ve východních
Čechách ve starších žákyních. Především je třeba ji pochválit za
domácí turnaj kategorie C, který ovládla ve dvouhře i ve čtyřhře,
což je počin, který se prozatím nepovedl žádnému z našich hráčů.

Z dalších hráčů jmenujme Jonáše Bílého, Andreu Šebestovou a
Lauru Bejšovcovou, kteří si odnesli také pár medailí z letošních
turnajů. Všem hráčům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci od-
dílu! 

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

Letos jsme v našem tenisovém areálu pořádali 2 turnaje jednot-
livců kategorie C Českého tenisového svazu a 2 turnaje pro klubové
hráče. Celkem si na nich zahrálo přes 100 hráčů převážně z výcho-
dočeské oblasti (ale nechyběli také hráči Prahy, Liberce, České
Lípy, Hrádku na Nisou aj.). 

Turnaj mužů slibuje pravidelně nejlepší tenisovou podívanou.
Letos ho ovládl Jakub Řehák z hradeckého TK Eden, když porazil
hráče TC Hořice Vladimíra Jahelku po skreči druhého jmenova-
ného ve třetím setu. Svou stopu zanechali i domácí hráči, a to dvo-
jice J. Gerhardt a T. Kábrt, kteří v semifinále turnaje čtyřher porazili
turnajové jedničky Řehák–Blažek a ve finále o kousek nestačili na
dvojici Pugzík–Hladík. 

Druhý turnaj jsme pořádali ve starších žákyních, a jak už bylo
psáno výše, stal se nezapomenutelným pro N. Jarou, která nejprve
porazila se svou českoskalickou parťačkou L. Mertlíkovou ve fi-
nále královéhradecko-trutnovské duo, aby den poté vyhrála ve
dvouhře semifinále nad libereckou soupeřkou i finále nad pardu-
bickou hráčkou a dokonala tak svůj skvělý tenisový víkend. 

Bohaté na účastníky i tenisovou zábavu byly také dva tradiční
klubové turnaje: pouťový turnaj ve dvouhrách a již 5. ročník Me-
moriálu Milana Wolfa (čtyřhry). Letos se z vítězství ve dvouhrách
radoval talentovaný M. Podrábský, trutnovský hráč ročníku 2007
(bydlištěm však v Č. Kostelci). Ve čtyřhrách zvítězil M. Müller
(hráč našeho áčka) s Davidem Haltufem. Gratulujeme všem úspěš-
ným tenistům!

Úpravy areálu
Hlavním úkolem letošního roku bylo spolupracovat s městem

Červený Kostelec na přípravě instalace dvoukurtové nafukovací
haly a výstavby budovy pro technologii k hale a její uskladnění.
Veškerá součinnost byla poskytnuta, přesto se z různých důvodů
nejspíš nepodaří nafouknout halu do konce letošního roku. Snad
tedy budeme moci hrát „pod střechou“ a uvolníme tím tolik po-
třebné hodiny ve sportovní hale pro ostatní spolky alespoň v zimní
sezoně 2022–2023. 

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

denní tenisová soustředění, provozovali celoroční tenisovou školu
pro více než osmdesát dětí (mj. s využitím zimního pronájmu na-
fukovací haly v Náchodě), sehráli desítky zápasů v klubovém že-
bříčku a zajišťovali kurty pro hru členů oddílu a veřejnosti. Stejně
jako vloni si teď především přejme, aby nám zdravotní situace
umožnila podobné aktivity provozovat i v příštím roce. 

Za vedení tenisového oddílu T. Kábrt

Shrnutí sezony 2021: Čtyřikrát „bedna“

Tenis Červený Kostelec
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čtvrtek 11. 11. 2021 od 9:00

Konference paliativní péče
Místo konání: Beránek Náchod, Masarykovo náměstí 74

Oblastní charita Červený Kostelec pořádá konferenci „Te-
rénní paliativní péče a mezioborová spolupráce“, zaměřenou
na aktuální témata a rozvoj hospicové péče. Na programu
budou příspěvky z praxe nemocničních i hospicových lékařů
a dalších oborů. Konference je otevřená odborné i laické ve-
řejnosti. Registrace je možná do pátku 5. 11., pro přihlášení
prosím využijte formulář, který je k nalezení na stránkách
Oblastní charity Červený Kostelec.
Vstupné: 50 Kč
www.ochck.cz

Pátek 5. 11. 2021 od 19:00

Snow film fest 2021
Místo konání: U Brodského 1042, Červený Kostelec

Po roční covidové přestávce vás opět všechny co nejsrdečněji
zveme v pátek 5. 11. v 19.00 na Broďák, do příjemně vyto-
pené vodnické hospůdky na tradiční promítání outdoorový
filmů se zimní tematikou „Snow film fest 2021“. 
Těšit se můžete opět na celovečerní pásmo špičkových filmů
o zimních sportech. Na své si přijdou milovníci čerstvého pra-
šanu, horských velikánů, mrazivé vody a dalších zimních
sportů. Podrobný program naleznete na www.outdoorfest.cz.
Minimální vstupné je symbolických 99 Kč a jako vždy celý
výtěžek ze vstupného i z vaší hojné konzumace bude použit
na dobrodružnou činnost našeho dětského vodáckého oddílu.
Přijďte v hojném počtu, nebudete litovat. Čekají vás nejenom
krásné filmy, dobré jídlo a pití, ale i bohatá tombola o zají-
mavé ceny.

Dětský oddíl KADET

Sobota 13. 11. 2021 od 19:00

Michal Prokop trio
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Akustické trio Prokop, Andršt Hrubý, které hrálo od roku
1987 jako volné sdružení tří významných osobností české hu-
dební scény, díky závažné zdravotní indispozici Luboše An-
dršta nemůže nadále pokračovat ve své činnosti. Nicméně
Michal Prokop a Jan Hrubý se nechtějí vzdát možnosti hrát 
i nadále akustickou komorní muziku napříč žánry, a být tak 
v úzkém kontaktu s publikem v menších klubech a scénách,
což je zcela jiný projekt než účinkování obou pánů ve skupině
Michal Prokop a Framus Five. Proto nyní přizvali ke spolu-
práci kytaristu Pavla Marcela, s nímž vytvoří nový projekt,
který volně naváže na činnost tria Prokop Andršt Hrubý, sa-
mozřejmě v poněkud odlišné formě. Nepůjde tedy rozhodně
o akustickou verzi programu Framus Five, nýbrž o zcela sa-
mostatný program, i když pochopitelně i zde zazní některé
známé písně Michala Prokopa, ovšem v jiných verzích, tak
jak tomu bývalo i v minulých letech.

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.

Neděle 14. listopadu od 18:00 

Taneční kurz vyvrcholí věnečkem
Místo konání: Sokolovna, Červený Kostelec

Městské kulturní středisko Červený Kostelec vás zve na zá-
věrečný ples absolventů tanečního kurzu pro dospělé, který
se bude konat v neděli 14. 11. od 18:00 v sokolovně v Červe-
ném Kostelci. K tanci zahraje známá kapela REFLEX.
Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte na místě, občerstvení
zajištěno.

Čtvrtek 18. 11. 2021 od 17:00 

Beseda s promítáním - Gustav Vacek
Místo konání: malý sál Divadla J. K. Tyla

Další z besed pořádaných červenokosteleckým Vlastivědným
spolkem. Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda a téma-
tem bude malíř a červenokostecký rodák Gustav Vacek, od
jehož narození si letos připomínáme 200 let. V rámci besedy
si připomeneme nejen jeho život a dílo, ale i životní osudové
momenty.
V září byla vydána i nová publikace věnující se právě osob-
nosti Gustava Vacka. Tato publikace bude v době besedy 
k dispozici k prodeji v místě konání besedy (90 Kč)
Vstupné na akci je dobrovolné. Beseda se bude konat v pro-
storu malého sálu Divadla J. K. Tyla, předpokládaná délka tr-
vání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu. 
Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlas-
tivednyspolek.cervenokostelecko.cz)
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Sobota 20. 11. 2021 od 18:00

Svatocecilský koncert
Místo konání: Červený Kostelec

Zveme všechny milovníky duchovní hudby na tradiční 
Svatocecilský koncert, který se koná v sobotu 20. 11. 2021 
v kostele sv. Jakuba od 18:00. V podání Svatojakubského
sboru a orchestru zazní díla světových mistrů – Eberlina, Ja-
náčka, Lottiho, atd. Vstupné dobrovolné.

Neděle 21. 11. 2021 od 15:00

Pohádku O chytrém Honzovi a krásné
Madlence zahraje pražské divadlo DAP
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Honza snad nejtypičtější postava českých lidových i klasic-
kých pohádek. Líný Honza, hloupý Honza, Honza silák,
Honza statečný hrdina, zkrátka co Honza, to jiná postava. A
jaký je Honza v naší pohádce? Honza v našem příběhu repre-
zentuje dobro, je to chlapík s upřímným srdcem, se smyslem
pro spravedlnost, nejen odvážný, ale i důvtipný.
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.

Od 22. 11. do 26. 11. 2021

Příprava adventních věnců
Místo konání: Háčko, Červený Kostelec

Přijďte si do Háčka vyrobit vlastní adventní věnec. Připravu-
jeme jednodenní akci v odpoledních hodinách v týdnu před
začátkem adventu (mezi 22. – 26. listopadem). V ceně vstup-
ného bude zahrnut veškerý výrobní materiál, který bude k dis-
pozici. Detaily o akci budou zveřejněny v průběhu listopadu.
V případě zájmu prosím napište na email: recep.hacko@hos-
pic.cz, případně sledujte naše webové či facebookové stránky.
hacko.ochck.cz, @OblastnicharitaCervenyKostelec

Neděle 28. listopadu 2021

Slavnostní rozsvícení vánočních stromů
Nezadržitelně se nám blíží advent a k první adventní neděli
neodmyslitelně patří i slavnostní rozsvícení vánočních
stromů. Nejinak tomu bude i letos. A kam se v sobotu 28. lis-
topadu na tuto slavnostní událost můžeme vydat? 

16.00 hod. Z podzimu do zimy – pod vánočním stromeč-
kem na náměstí T. G. Masaryka
Pásmo tanců a písní v podání tanečního oboru ZUŠ Červený
Kostelec pod vedením Blanky Rejholdové a Jany Faltové. 

16.15 hod. Slavnostní rozsvícení stromečku – pod vánoč-
ním stromečkem na náměstí T. G. Masaryka

16.00 hod. Slavnostní rozsvícení stromečku – hostinec
Olešenka u Aleny v Olešnici
Vystoupí žáci MŠ a ZŠ Olešnice.

Program na další předvánoční dny zveřejníme v prosincovém
zpravodaji. Změny v programu vyhrazeny. Na listopadovém
adventním programu spolupracují: městské kulturní středi-
sko, Základní umělecká škola Červený Kostelec, MŠ a ZŠ
Olešnice, Římskokatolická farnost Červený Kostelec.

Úterý 23. 11. 2021 od 17:00

Jednotka intenzivního života – promítání
s besedou
Místo konání: Kino Luník v Červeném Kostelci

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve na promítání
oceněného dokumentárního snímku Jednotka intenzivního ži-
vota režisérky Adély Komrzý. Film pojednává o oddělení pa-
liativní péče ve Fakultní nemocnici v Praze a hledá odpovědi
na otázku: „Jak žít dobrý život s nemocí“ Po promítání filmu
proběhne beseda s lékaři Hospice Anežky České, diváci tak
budou mít příležitost zeptat se na zkušenosti s péčí o těžce
nemocné a umírající pacienty a dozvědět se více o praxi 
v této oblasti zdravotnických služeb.
Vstupné: 50 Kč
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Úterý 7. 12. 2021 od 19:00 hod

Benefiční koncert Anny K. 
Místo konání: Beránek Náchod

Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční koncert
několikanásobné zpěvačky roku, Anny K. Výtěžek koncertu
je určen na podporu Domova sv. Josefa, zařízení pro nemocné
roztroušenou sklerózou – aktuálně na opravu výtahu pro kli-
enty odlehčovací služby. Prodej vstupenek: www.beranekna-
chod.cz

Pondělí 6. prosince od 16:00 

Mikulášská nadílka 
Místo konání: Červený Kostelec. 

Malé děti navštíví v Háčku Mikuláš s čertem a andělem. Pro-
síme rodiče, abyste přihlásili počet dětí na recepci Háčka do
čtvrtka 2. prosince. Také prosíme, abyste k připraveným ba-
líčkům s nadílkou připnuli viditelně i cedulku se jménem dí-
těte a nejlépe i se stručným zhodnocením chování dětí. Takto
označené balíčky prosím přineste na recepci Háčka nejpoz-
ději do pátku 3. prosince do 12:00. Přihlášky přijímá recepce
Háčka (491 610 310; recep.hacko@hospic.cz) během oteví-
rací doby do čtvrtka 2. prosince. Prosíme, abyste se vzhledem
k situaci nadílky zúčastnili jen děti se svými rodiči. Prosíme,
aby účastníci počítali s tím, že akce bude probíhat v souladu
s aktuálními nařízeními. Počet míst je omezený. Vstupné je
80 Kč/dítě.

KALENDÁRIUM AKCÍ

Pátek 3. prosince od 17:00 a 19:00
POZOR,BUDOU DVĚ PŘEDSTAVENÍ!

Ledové království dvojka 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla

Městský dechový orchestr a městské kulturní středisko vás
zvou na adventní koncert s názvem Ledové království dvojka,
který se uskuteční v pátek 3. prosince 2021. Koncert volně
navazuje na velmi úspěšný koncert Ledové království z roku
2018. Hostem večera bude opět taneční obor pod vedením
Blanky Rejholdové a pěvecký sbor po vedením Evy Kubeč-
kové Základní umělecké školy v Červeném Kostelci. Těšit se
můžete na skladby z filmu Ledové království, písně vánoč-
ního času, koledy a úchvatný tanec i zpěv.
Předprodej vstupenek v IC v Červeném Kostelci nebo online
na www.mksck.cz.

Kalendář akcí v zahradnictví Trees 
Místo konání: Zahradní kavárna Trees 

16. 11. 2021 od 18:00  
NEBESKÁ PAST – přednáška s video projekcí
Horolezec Marek „Maara“ Holeček bude vyprávět o šťastném
návratu z dramatického a úspěšného pokusu o prvovýstup zá-
padní stěnou na nepálskou horu Baruntse.  

27. 11. 2021 od 10:00    
ADVENTNÍ VAZBA – praktická dílna
Výroba originálních dekorací z přírodních materiálů pod ve-
dením aranžérky.

3. 12. 2021 od 16:00    
DRÁTKOVÁNÍ – praktická dílna
Vánoční ozdoby, šperky, dárky, dekorativní předměty pro
vaše blízké.

11. 12. 2021 od 10:00    
VÁNOČNÍ TRH – celodenní pod širým nebem i uvnitř
V překrásné vánoční atmosféře u nás nakupíte brokátové
sukně, propolis, dekorativní a užitkovou keramiku, přírodní
kosmetiku, knihy, obrázky, proutěné košíky, šperky z drátků
a recyklátů, produkty z farem, designové batohy a tašky. 
K tomu živá hudba, opravdový oheň a spousta jídla a pití.
Prostě trh, jak má být.
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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

Vážení přátelé, 
je to přesně rok, kdy jsme zde představovali zkrácené abonmá na rok 2021 a kdy jsme se domnívali, že se do starých dobrých kolejí

vrátíme v roce 2022. Bohužel se tak nestalo a pandemie tu s námi zůstává déle, než jsme si původně mysleli a než bychom si všichni
přáli. 

Zejména jarní lockdown nám hodil ,,vidle“ do našich plánů a opět jsme přesouvali představení na podzim a zimu letošního roku. Do
toho jsme řešili  vynucené změny termínů i samotných inscenací z různých a námi nezaviněných důvodů.  

Proto jsme se rozhodli, že jediným východiskem ze současné situace bude, že řádně dokončíme všechna představení, která máte ob-
sažená v rámci své abonentky na rok 2020 a 2021 a až poté začneme plánovat předplatné, a to až na rok 2023. Neradi bychom se opět
dostali do situace, že se zhorší epidemiologická situace a budeme dohánět dva abonentní cykly v jeden rok.

Ale nebojte, o své místo v divadle nepřijdete. Pokud půjde vše dle plánu, tak po dokončení abonentních cyklů pro vás, předplatitele
z roku 2021, postupně připravíme několik inscenací, na které budete mít právo přednostního prodeje na své oblíbené místo za výhodnější
cenu. 

Věříme, že tentokrát se již opravdu v roce 2023 vrátíme do starých dobrých kolejí…
Vaše MKS

Divadelní, hudební i dětské předplatné bude až v roce 2023

13. 11. 2021 od 15:00 hodin
O prasátku
BOĎI - Bauerovi Josefov
Známá pohádka, trošičku jinak, v podání jednoho herce. Zá-
kladní myšlenka ale zůstává.

20. 11. 2021 od 15:00 hodin
O Luciáškovi
Loutkové divadlo Kozlík Hradec Králové
Tato pohádka vypráví o malém čertíkovi Luciáškovi, který
se učí čertovskému řemeslu. Luciášek je však hodný čertík,
který má lidi rád a hlavně děti. Na zemi žije jeden veliký hříš-
ník, pan král, který pro své činy patří do pekla. Luciášek
pozná, že ne každý člověk si zaslouží jeho přátelství, a tak
krále do pekla odnese. Na zemi je konečně mír a všichni lidé
jsou zase šťastní.

27. 11. 2021 od 15:00 hodin
Jak šel Slávek kolem světa
Jirka Polehňa, lidový loutkář Hradec Králové
Pohádka o tom, jak byl Slávek poprvé sám na chalupě. O tom,
co vymyslel a jak to všechno dopadlo.

4. 12. 2021 od 15:00 hodin
DlouŠiBy
Divadlo 100 opic Praha
Příběh prince a jeho tří podivných pomocníků je vyprávěn 
s aktivním zapojením publika do hry. Naše mírně upravená
verze známé pohádky je o princi, který uhání (na čaroději
proměněném v koně) vstříc jisté záhubě. Má ale štěstí, pro-
tože potká tři obry, kteří mají neobyčejné schopnosti, např. 
k večeři jedí hvězdy. Navíc mu pomůže čarodějův sebezni-
čující smysl pro hru. Pohádka je doprovázena živou hudbou
– akordeon a kytara.

Pozor, představení je obohaceno o návštěvu opravdových
čertů, kteří hodným dětem dají drobný dárek.
Vstupné na jednotlivá představení za cenu 50 Kč / 80 Kč 
v předprodeji v IC Červený Kostelec nebo přímo v pokladně
kina Luník. Zvýhodněné permanentky na celý festival v před-
prodeji v IC Červený Kostelec: 150 Kč / 250 Kč.
Partnerem loutkářského festivalu je společnost Saar
Gummi Czech Červený Kostelec.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Loutkářský festival
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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 telefonním
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 JÉŽA NONSTOP - 777 122 512

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

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

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

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

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

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

ček POZOR - Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

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

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

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

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

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

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 a v sobotu 6:30 – 10:30
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

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

Kvalitní Digitalizace 8mm filmu a VHS kazet
tel: 606629767

Bojíte se, že Vás někdo vytopí a nebude Vám mít z
čeho zaplatit škodu?

Do konce roku 2021 až 35% sleva na pojištění majetku!
Nepodceňte zvyšování cen nemovitostí a vyhněte se podpojiš-

tění a následného krácení pojistného plnění. 
Zavolejte si o nezávaznou kalkulaci! Pavel Málek Allianz po-

jišťovna a.s. tel. 731 976 665 

Koupíme chatičku/zahrádku v Červeném Kostelci
Za nabídky předem děkujeme. Tel.: 603 884 688

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

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

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

OBJEDNÁVEJTE 
na e-mailu: zpravodaj@mestock.cz

Cena za jeden řádek je 50,- Kč

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Olešenské posvícení je každoročně nedílnou součástí podzimního veselí v okolí Červeného Kostelce a jinak tomu nebylo
ani letos. Posvícení vyvrcholilo v pondělí 11. 10. 2021 průvodem s hudbou do Červeného Kostelce.

Po loňské odmlce pořádal Musher club Metuje jubilejní 25. ročník dvoudenních závodů psích spřežení. Po oba dny soutě-
žili závodníci v několika kategoriích na okruhu dlouhém 5,7 km, a to převážně po lesních a polních cestách.

I přes chladné počasí dorazila do areálu Brodský podpořit své favority spousta diváků a o dobrou atmosféru bylo tím
pádem dobře postaráno. 

Od 14. října do 7. listopadu se koná ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec výstava pana Josefa Pinkavy. Výstava předsta-
vuje ukázku z široké tvorby tohoto červenokosteleckého malíře.
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Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Jan Kutílek

Zadní strana: V obřadní síni Městského úřadu Červený Kostelec bylo v říjnu přivítáno celkem dvacet šest nových ob-
čánků. Dětem přejeme, aby prožily krásné dětství, a rodičům, aby se ze svých potomků radovali co nejdéle. Děku-
jeme, že se s námi dělíte o první radosti s vašimi dětmi. Foto: Petr Hůlek


	Obálka_21_11 (Stránka 01)
	Obálka_21_11 (Stránka 02)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 01)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 02)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 03)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 04)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 05)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 06)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 07)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 08)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 09)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 10)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 11)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 12)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 13)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 14)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 15)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 16)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 17)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 18)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 19)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 20)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 21)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 22)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 23)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 24)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 25)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 26)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 27)
	Zpravodaj_2021_11 (Stránka 28)
	Obálka_21_11 (Stránka 03)
	Obálka_21_11 (Stránka 04)

