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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V listopadu proběhlo výběrové řízení na dodavatele dokumentace Revitalizace Smetanových sadů.

Nadále probíhá rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště a prostoru mezi školami. Stavební práce pokračují a v rámci pravi-
delných kontrolních dnů město Červený Kostelec dohlíží nad správným průběhem investičních akcí.

Poslední říjnový víkend se na rybníku Špinka konal tradiční podzimní výlov, který přinesl nejen zajímavou podívanou, ale
i spoustu nádherných úlovků. 

Celoroční práce Kolowratského rybářství byla odměněna plnými káděmi kaprů, candátů, amurů, okounů a štik, kteří se
ještě v tentýž den převáželi do připravených sádek. Foto: Josef Rudolf
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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,
dostává se vám do rukou prosincové číslo našeho

zpravodaje s aktuálními informacemi o dění v našem
městě. V listopadu jsme se věnovali přípravě rozpočtu
na příští rok. Letošní příprava rozpočtu v době energe-
tické krize, nejisté predikce ekonomického vývoje hos-
podářství a nastupující epidemie koronaviru byla asi
nejsložitější za dobu, co pracuji na radnici. K návrhu roz-
počtu jsme přistoupili s opatrností, řádně jsme jej pro-
jednali a bude předložen zastupitelům ke schválení na
prosincovém jednání zastupitelstva. Návrh rozpočtu si
můžete prohlédnout na úřední desce. O schválených
opravách a investicích vás budu informovat v dalším
čísle zpravodaje. Dále jsme intenzivně pracovali na re-

vizi strategického plánu města pro roky 2021 – 2028. Byly vyhodnoceny ankety od veřej-
nosti, neziskových organizací a firem. Dále se uskutečnila beseda se zástupci největších
červenokosteleckých firem a beseda se zastupiteli. Následně byl vytvořen návrh strategic-
kého plánu, který bude předložen k projednání zastupitelstvu města. Rádi bychom vás po-
drobně informovali o tomto významném plánu města, jakou formou, to ještě nevíme,
nejlepší by bylo uskutečnit společné setkání, ale uvidíme, co nám opatření spojená s epi-
demií koronaviru dovolí. Strategický plán bude samozřejmě zveřejněn na webu města.

Dále si vás dovolím informovat o probíhajících investicích a opravách. Veřejné pro-
stranství i fotbalové zázemí se posouvají do zimních prací doslova pod střechou. Co se
týká venkovních prací, uvidíme, co stavební firmě klimatické podmínky letošní zimy do-
volí. Dokončení obou staveb je naplánováno na jaro příštího roku. Dále je dokončena no-
vostavba vodárny na konci Langrovy ulice, momentálně se stěhuje vodárenská technologie
a během zimy dojde k demolici původního objektu vodárny. Co se týká projektu nafuko-
vací haly pro tenis, technické zázemí bude z důvodu zdržení při získání stavebního povo-
lení realizováno do konce července 2023. Poté bude následovat montáž nafukovací haly,
aby byla připravena pro zimní sezonu. Také započala oprava Krčmaříku. Firma Popr spol
s.r.o. z Hradce Králové by měla tuto opravu zvládnout ještě v prosinci, abychom mohli
zachytit zimní srážky. Z nově započatých projektů bych rád zmínil výběr dodavatele do-
kumentace Revitalizace Smetanových sadů. Na základě doporučení odborné poroty byl
radou města vybrán návrh Ing. Arch. Víta Podráského a jeho týmu. Všechny tři návrhy,
které o tuto zakázku soutěžily, včetně hodnocení poroty a komentáře městského architekta,
si můžete prohlédnout na webu města v sekci investiční akce. Věřím, že toto dle mého ná-
zoru nadčasové řešení festivalového areálu a citlivé řešení  samotného parku se vám bude
líbit.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál klidný adventní čas, hezké svátky, pevné
zdraví, hodně štěstí a ať se vám splní vaše přání, třeba to vánoční.

S úctou Rostislav Petrák



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

V polovině listopadu 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 jsou 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.

Po přihlášení vám přijde na e-mail uvedený v přihlášce informace o vzniku nároku na
nádoby a přidělené pořadové číslo, které je nutné sdělit při uzavírání smlouvy týkající
se nádob. Ti, kteří neuvedou na přihlášku e-mail, budou kontaktováni telefonicky.

Ti, kteří si zatím nádoby nevyzvedli, je nutné, aby se osobně zastavili v kanceláři odboru 
výstavby a životního prostředí v úřední dny k podepsání a uzavření smlouvy týkající se
nádob.Uzavření smlouvy bude možné jen s řádně přihlášenými osobami, kterým bylo
přiděleno pořadové číslo.
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Prosíme, upřednostňujte elektronické přihlášení

Výdej nádob bude probíhat v zimním období již jen individuálně po předchozím uzavření smlouvy, jak je uvedeno
výše, a to v provozní době sběrného dvora odpadů.

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.

Stále jste se nepřihlásili o nádoby na plasty a papír? Přihlaste se! Jsou pro vás připravené
zdarma.

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 15. 11. 2021 bylo vydáno již 1668 kusů nádob – 924 na plasty a 744 na papír, a to pro 1017 řádně přihlášených ob-
čanů a pro potřeby města. Sběr plastů a papíru přímo v domácnostech probíhá v Červeném Kostelci již na 1052 adres-
ních místech. Tyto nádoby již využívá 5218 občanů města. 

Jedná se o projekt s názvem „Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domác-
ností“ (registračním 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 

V zimním období bude probíhat výdej nádob na plasty a papír individuálně



2. DOPIS EXEKUTOROVI
Napište doporučený dopis exeku-
torovi s žádostí o vyčíslení dlužné
jistiny a informací, že využíváte
Milostivého léta. Uveďte tam pro-
sím váš email!
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Svoz popelnic a kontejnerů
pondělí - 20. 12. 2021 sváží se
úterý - 21. 12. 2021 sváží se
středa - 22. 12. 2021 sváží se
čtvrtek - 23. 12. 2021  nesváží se
pátek - 24. 12. 2021       nesváží se
sobota - 25. 12. 2021     nesváží se
neděle - 26. 12. 2021 nesváží se

pondělí - 27. 12. 2021 sváží se
úterý - 28. 12. 2021 sváží se
středa - 29. 12. 2021 sváží se
čtvrtek - 30. 12. 2021  nesváží se
pátek - 31. 12. 2021       nesváží se
sobota - 1. 1. 2022    nesváží se
neděle - 2. 1. 2022 nesváží se

pondělí - 3. 1. 2022 sváží se
úterý - 4. 1. 2022 sváží se
středa - 5. 1. 2022 sváží se

sběrný dvůr odpadů
pondělí - 20. 12. 2021 8 – 12, 13 – 16 hodin
úterý - 21. 12. 2021     zavřeno
středa - 22. 12. 2021 8 – 12, 13 – 16 hodin
čtvrtek - 23. 12. 2021  zavřeno
pátek - 24. 12. 2021       zavřeno
sobota - 25. 12. 2021     zavřeno
neděle - 26. 12. 2021 zavřeno

pondělí - 27. 12. 2021 8 – 12, 13 – 16 hodin
úterý - 28. 12. 2021     zavřeno
středa - 29. 12. 2021 8 – 12, 13 – 16 hodin
čtvrtek - 30. 12. 2021  zavřeno
pátek - 31. 12. 2021       zavřeno
sobota - 1. 1. 2022    zavřeno
neděle - 2. 1. 2022 zavřeno

pondělí - 3. 1. 2022 8 – 12, 13 – 16 hodin
úterý - 4. 1. 2022    zavřeno
středa - 5. 1. 2022 8 – 12, 13 – 16 hodin

Svoz popelnic a kontejnerů a provozní doba sběrného dvora
odpadů o Vánocích a na přelomu roku

„Milostivé léto“ může pomoci dlužníkům z dluhových pastí
„Milostivé léto“ je velkou šancí pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům 

u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v rozmezí od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život.
Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu, tedy původní dluh, a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká
ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, kteří mají dluh
u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce.

Autorem „Milostivého léta“ a osobou, která stojí za tím, že se ho podařilo prosadit, je poslanec Parlamentu České republiky za KDU-
ČSL Marek Výborný, který vzkazuje všem občanům, že šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – „Milostivé léto“ – bude pouze
do 28. 1. 2022. Toto tříměsíční zimní období (a můžeme mu klidně říkat „Milostivé léto v zimě“) může být výhodné pro obě strany, 
a to pro dlužníky, kteří mají reálný zájem své dluhy splatit a exekuce se zbavit (ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství,
které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu), ale i pro města a obce a další věřitele, kterým tak vzniká naděje, že bude
původní dluh splacen a oni dostanou zpět své dlužné peníze. Jedná se o pomocnou ruku jak pro zodpovědné dlužníky, tak i pro věřitele.

Vás, kteří čtete tyto řádky a problém exekuce netrápí přímo Vás osobně, prosím, abyste o této šanci informovali lidi ve svém okolí,
kterých by se tato podaná ruka státu mohla týkat. Víte-li o někom takovém, řekněte mu o této možnosti. Nasměrujte ho do některé
pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc vám poskytne např. Help linka Člo-
věka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde
se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za
vaši pomoc s osvětou, pokud se vám podaří tímto způsobem pomoci někomu, kdo se vyskytl v nesnázích, určitě vás bude hřát dobrý
pocit, že jste pomohli někomu, kdo vaši pomoc potřeboval. A to vždycky stojí za to!

Markéta Šolcová, radní města za KDU-ČSL

Co je třeba udělat, abyste využili této mimořádné akce?

1. LUSTRACE
Zjištěte si své exekuce v Centrální
evidenci exekucí. Pokud nevíte
jak, na helplince 770 600 800 vám
s lustrací poradíme, či ji pro vás
zdarma provedeme!

3. MILOSTIVÉ LÉTO
Zaplaťte exekutorovi mezi 28. 10.
2021 a 28. 1. 2022 na účet nespla-
cenou jistinu + 908 Kč na náklady.
Od placení příslušenství budete
osvobození.

Jakých věřitelů se týká Milostivé léto?
Obec, kraj, stát, ČEZ, Zdravotní pojišťovna, Dopravní podnik, Česká televize, Český rozhlas, státní a krajské nemocnice, atd.
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Provozní doba: prosinec

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: sobota 25. prosince 2021
a sobota 1. ledna 2022. V novém
roce 2022 bude sběrný dvůr poprvé
otevřen v pondělí 3. ledna 2022.

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

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: prosinec  2021, so, ne, svátek 8–12 hod.
4. 12. a 5. 12. - MUDr. Blanka Grummichová, Palachova 1742, Náchod, 724 013 123
11. 12. a 12. 12. - MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
18. 12. a 19. 12. - MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
24. 12. - MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
25. 12. - MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
26.12. - MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Notářka

Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci pro I. pololetí roku 2022:
14. ledna, 18. února, 18. března, 22.
dubna, 20. května, 17. června
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin
Telefon: 491 423 256
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

PRAKTICKÉ INFORMACE

Dotační program města pro rok 2022
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitel-
stva města ZM-2021/5/32 ze dne 23. 09. 2021 vyhlašuje v sou-
ladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů:

Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, ce-
loročních činností a projektů – akcí v roce 2022.
V dotačním programu je připraveno pro žadatele 3 350 000 Kč.
Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní čin-
ností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo pů-
sobností v Červeném Kostelci.

Důvodem dotačního programu je podpora veřejně prospěšných ob-
čanských aktivit, podpora celoroční činnosti organizací a spolků,
podpora organizace a realizace akcí, které slouží k uspokojování
kulturních, sportovních a volnočasových potřeb občanů města Čer-
vený Kostelec a to zejména dětí a mládeže v o oblasti kultury, zá-
jmové činnosti, tělovýchovy a sportu, dále v oblasti životního

prostředí, požární ochrany a sociální oblasti.
Termín odevzdání žádostí pro první výzvu na celoroční činnost
a projekty – akce bude od 1. prosince 2021 do 17. ledna 2022.
Žádosti a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na we-
bových stránkách města v sekci dotace, mezi významnými doku-
menty, nebo k vyzvednutí na pokladně MěÚ (dveře č. 2).

Druhá výzva pro podání žádostí na projekty - akce bude od 2.
května 2022 do 31. května 2022.
Rada, popř. zastupitelstvo města žádosti posoudí na základě kritérií
a přidělí dotace, ke kterým bude zpětně vyžadovat vyúčtování.

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

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák
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Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Milí spoluobčané,
zkracující se dny a klesající teplota nám připomíná, že vánoční

čas se již povážlivě přiblížil a s ním také příchod nového roku 2022.
Adventní čas může být nejen příležitostí k přípravě na Vánoce, ale
také časem ohlédnutí se a rekapitulace končícího roku. V náchod-
ské nemocnici si tento rok budeme pamatovat z mnoha důvodů,
zejména však kvůli velmi složité a náročné situaci při zvládání pan-
demie covidu-19 v prvních měsících roku, ale také z důvodu stě-
hování se do dvou nových pavilonů, které pro nás vybudoval
Královéhradecký kraj. Oboje jsme snad zvládli a od dubna po-
stupně obnovili úplný provoz všech oddělení nemocnice včetně ve-
škeré plánované péče, kterou jsme do dnešních dní nemuseli
přerušit (pozn.: k datu 15. 11.), přestože se tak v jiných částech naší
země opět musí dít. V závěru loňského roku bylo naším hlavním

cílem zvládnout péči o všechny pacienty s covid-19. Před sebou
však máme stále ještě jeden neméně důležitý cíl. Hledáme cesty 
k zachování co největšího rozsahu plánované a preventivní péče,
která byla v minulých podzimních a zimních měsících upozaděna.
Jak obtížné bude tento cíl splnit, ukáží následující měsíce. Bude
záležet na chování každého z nás, očkovaného i neočkovaného. 
I očkovaný člověk si musí přes nespornou výhodu snížení rizika
vážného průběhu onemocnění uvědomit limity očkování.

Děkujeme vám, že nám se splněním tohoto cíle pomáháte.
Přejeme vám všem zejména pevné zdraví, užitečně strávený
adventní čas, klidné a radostné vánoční svátky v kruhu těch,
kteří vám jsou blízcí, a spokojený nadcházející nový rok!

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

OBRÁZKY ZE STARÉ LHOTY

Josef Hanuš (narozen 1930) je významný český kameraman,
který se od šedesátých let podílel na natáčení známých filmů,
jako je Tarzanova smrt, Zločin v dívčí škole, Dáma na kolejích
či Slunce, seno a pár facek. 

V mládí se věnoval také fotografii a z této jeho záliby vznikl pů-
vabný fotografický průvodce Krajem Aloise Jiráska a Boženy
Němcové. Publikaci vydalo Sportovní a turistické nakladatelství
Praha v letech 1955 a 1957. Kvalitní černobílé fotografie zachycují
krajinu, města i vesnice ještě takřka nedotčené počínající kolekti-
vizací a socialistickým budováním. Najdeme v ní i několik snímků
z Červenokostelecka.

Na jedné z fotografií tak můžeme spatřit původní podobu cha-
lupy čp. 30, která dodnes stojí na horním konci lhotecké návsi. Před
sto lety patřila rodině Nývltově. Podle sčítání lidu z roku 1890 žily
v nevelkém stavení dvě rodiny, které čítaly celkem devět lidí (za
dohledání údajů děkuji archivářům SOkA Náchod). Podle nízkého
čísla popisného vidíme, že chalupa patřila k nejstarší zástavbě
Lhoty. Když se totiž v době panování císaře Josefa II. zaváděla čísla
popisná, měla Lhota kolem čtyřiceti stavení. 

Za chalupou vlevo vidíme Pašťálkův statek čp. 75, který si svou
podobu zachoval dodnes. Na konci 19. století patřila usedlost Jo-
sefu Mikešovi. Vlastnil několik kusů hovězího dobytka, což z něho
v obci činilo celkem zámožného sedláka. V tehdejší Lhotě převa-
žovali chudí tkalci a malorolníci, kteří chovali zpravidla kozy a drů-
bež. Krávu si mohla dovolit jen necelá polovina usedlostí a kůň zde
byl opravdovou vzácností. Později statek převzala dcera Josefa Mi-
keše Františka se svým manželem Vincencem Pašťálkou.

Jan Kafka

Nabídka zaměstnání
SORGES s.r.o.
přijme do zaběhnuté firmy zabývající se CNC obráběním nové par-
ťáky i parťačky. Práce: Obsluha/seřizovač 5osých CNC frézek 
a Obsluha/seřizovač 3osých CNC frézek. Jedná se o práci na dvě
směny, vyžadující vysokou míru zodpovědnosti a pečlivosti v mě-
ření i celkovém přístupu. Další benefity: Příspěvek na stravenky
nebo obědy, 2x ročně extra prémie. 
Své životopisy můžete zasílat na adresu: pansorge@sorges.cz
Adresa firmy: Stolín 115, Červený Kostelec 549 41, 
tel. 777 033 112, www.sorges.cz

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
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Kontakt:
Telefon:

491 463 384

Email: 
reditel@knihovnack.cz

pujcovna@knihovnack.cz

Knihovna pro dospělé

Běžná výpůjční doba v prosinci
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

Čtvrteční besedy
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

O dolování černého uhlí v Horním Kostelci a na Bohdašíně 
2. prosince od 17:00
Kde se nacházel důl Josef? Jaké památky na hornickou činnost se na území Hor-
ního Kostelce a Bohdašína dochovaly dodnes? Nejen o těchto tématech bude po-
vídat znalec hornické historie Jestřebích hor Václav Jirásek.

Toulky dějinami východních Čech – Vojna 1866: Válka "Němců
s Němci", nebo boj o českou identitu? 
9. prosince v 17:00
Prusko-rakouská válka 1866 byla jednou z nekrvavějších válek, která se kdy na
našem území odehrála. Proč a o co se vlastně bojovalo? Kde proběhly rozhodující
bitvy? A stálo to všechno za to? O tom přijede přednášet PhDr. Jan Květina, Ph.D.
z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Pokud chcete v předvánočním čase na chvíli přestat myslet na
to, jak nestíháte úklid, napéct cukroví, kde koupit kapra a jak
se nedaří sehnat recept na ten nejlepší bramborový salát na
světe, nabízíme řešení: přijít do knihovny.

Kromě nově zakoupených knížek na dlouhé zimní večery
(knižní novinky najdete mj. na webovkách knihovny), jsme pro vás
připravili i několik netradičních besed. Při nich díky zajímavým
hostům spolehlivě zapomenete na uvedená traumata. Podrobnosti

se dozvíte níže. Tak neváhejte a přijďte.
Také bychom vám chtěli poděkovat za přízeň v roce 2021. Moc

si vážíme každého čtenáře a čtenářky, protože pro ně tu knihovna
je a pro ně knížky rádi nakupujeme. Přejme si tedy vzájemně, aby-
chom se i v příštím roce mohli ve zdraví co nejčastěji v knihovně
potkávat a následně trávit příjemné chvíle s knihou v ruce.

To Vám všem přejí vaši knihovníci. 

Půjčování během vánočních svátků
Oddělení pro dospělé 
pondělí 27. 12. 9:00 – 12:00   13:00 – 17:30
úterý 28. 12. 9:00 – 12:00   13:00 – 15:00
středa 29. 12. ZAVŘENO
čtvrtek 30. 12. 13:00 – 17:30
pátek 31.12. ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež 
úterý 28. 12. 9:00  –  15:00
pátek 31. 12. ZAVŘENO

Prosinec v knihovně Břetislava Kafky
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Během listopadu bylo v oddělení živo a postarali se o
to žáci II. stupně ZŠ V. Hejny

Více než polovina tříd se zúčastnila domluvených besed na různá literární témata.
Třídy, které návštěvu nestihly v listopadu, se na ni mohou těšit v prosinci.
Kromě besed knihovnu také několikrát navštívili žáci odpoledních školních družin,
opět k nám zavítali „Lupiči příběhů“ v rámci školního čtenářského klubu a každé
úterý dopoledne ožívá knihovna díky nejmenším čtenářům, kteří se scházejí v dětské
skupince Knihovníčku.
Sice se blíží Vánoce, my ale ani v předvánoční době nebudeme v knihovně zahálet.
Knihovnu by kromě zbylých tříd II. stupně měli navštívit také kostelečtí druháčci a
třeťáčci, na návštěvu k nám zavítají děti z MŠ Náchodská a ani Knihovníček nepřijde
o vánočně laděné programy. 

Listopad a prosinec v oddělení pro děti a mládež

Klub Pohoda 
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

6. prosince: spisovatelka Eva Černošová – beseda s východočeskou spisova-
telkou o její tvorbě a právě vydaných knihách (od 16:00 v multifunkčním centru
knihovny).

13. prosince: předvánoční posezení – nejen pro pravidelné návštěvníky klubu
Pohoda od 16:00 v restauraci Černý kůň.

Výstava - Miloš Šálek: Krásy Krkonoš 
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Od listopadu je v knihovně možné zhlédnout velmi zdařilou výstavu fotografií
našich nejvyšších hor. Miloš Šálek již dlouhá léta fotografuje Krkonoše a nyní
prezentuje výběr ze své kolekce. Výstavu je možné zhlédnout vždy v otevíracím
čase knihovny.

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.

Nový katalogizační systém Tritius

Od 18. října je v knihovně spuštěn nový katalogizační informační systém Tri-
tius, který je v současné době nejrozšířenějším knihovním systémem v ČR.
Věříme, že tato změna zkvalitní naše služby čtenářům. Pokud byste potře-
bovali poradit s vyhledáváním v katalogu, neváhejte se nás zeptat.
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Oblíbené regionální besedy 
Stejně jako v listopadu, tak i v prosinci jsme pro vás připravili besedu spojenou s promítáním. Tentokrát jsme zvolili téma nám
všem blízké – znovuobjevený hrad Vízmburk. 

Červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť zachytil na fotografiích řadu významných okamžiků tohoto hradu a myslíme si, že by
byla škoda se o tyto okamžiky nepodělit. Beseda bude doplněna o zajímavé historické okamžiky spojené s historií této stavby. A tak vě-
říme, že i v předvánočním čase si naleznete dostatek času pro klidnou besedu s promítáním zajímavých fotografií. Beseda se koná mi-
mořádně ve středu 8. 12. 2021 od 17:00 hodin a my se již nyní těšíme na toto setkání s vámi.

leden - čtvrtek 13.01.2022 Válka, textil a uran - Červenokostelecko v době studené války
únor - čtvrtek 10.02.2022 Červenokostelecko na historických mapách
březen - čtvrtek 10.03.2022 Za starými živnostmi v Červeném Kostelci
duben - čtvrtek 14.04.2022 Červený Kostelec a okolí v umění

Připravované besedy 
Na období leden a duben 2022 pak máme připraveny již další besedy, konkrétně s tématy:

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. 

V souvislosti s nastalým adventním časem přejeme všem pří-
jemné okamžiky s rodinami a přáteli. Nejvíce však přejeme všem
pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Poděkování od  červenokoste-
leckého malíře Josefa Pinkavy

Vážení občané z Červeného Kostelce, blízkého okolí a ostatní
účastníci charitativní výstavy obrazů, konané v říjnu a listo-
padu 2021.
Dovolte mi, abych vám poděkoval za hojnou účast a též za to, že
jste zakoupením obrazů přispěli těm, kteří to nejvíce potřebují.
Tato výstava měla původně proběhnout v prosinci minulého roku,
ale z důvodů vládních opatření v souvislosti s pandemií se termín
konání stále odsunoval. Proto došlo také k výměně většiny obrazů,
kdy se počet barevných nyní na výstavě snížil a naopak černobí-
lých obrazů přibylo. Snad to tak bylo správné. Informační brožuru,
kterou každý účastník obdržel při vstupu, měla přiblížit moji čin-
nost od druhé světové války přes sametovou revoluci až po tvorbu
v důchodovém věku.  Přeji vám všem hodně zdraví a sil do příštích
let.

Josef Pinkava

Přejeme jen to nejlepší

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

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

Kde nás najdete...
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Josef Hurdálek, městský kronikář, spisovatel, zakladatel a kus-
tod městského muzea se narodil v Horní Radechové dne 1. čer-
vence 1885 v čp. 57 v písmácké rodině Josefa Hurdálka a jeho
ženy Marie, roz. Středové. Chodil zde do obecné školy, rok do
německé školy ve Velké Vsi u Broumova a v letech 1897 – 1905
studoval na střední škole v Náchodě. Ihned po maturitě nastou-
pil učitelskou dráhu. Působil na obecných školách ve Zbečníku,
v Lískovicích, ve Studnici, od roku 1910 v Červeném Kostelci.
Roku 1931 byl pro svůj zdravotní stav penzionován.

Zajímal se ustavičně o svůj region, v němž se narodil a žil. 
Z jeho literárních děl zmiňme obsáhlou stať o Červeném Kostelci
v „Průvodci krajem Mistra Aloise Jiráska a Boženy Němcové“ 
z roku 1926, nebo jeho podrobný turistický průvodce „Červený
Kostelec – střed Jiráskova kraje“ (1933). Osm let byl redaktorem
vlastivědného sborníku Od kladského pomezí, do něhož napsal na

160 zajímavých článků. Roku 1940 vydal román selského rodu
„Pavel Hoňka“ a rok poté povídku „Dvojí svatba“. Těsně před svou
smrtí byly vydány „Líbánky paní Barunky“ z červenokosteleckého
prostředí, navazující obsahově na román Boženy Němcové „Chudí
lidé“.

Roku 1939 uspořádal Josef Hurdálek červenokostelecké měst-
ské muzeum, jehož kustodem byl až do své smrti. V roce 1942
upravil pro veřejnost světničku Boženy Němcové v domku, kde od
září 1837 do dubna 1838 bydlela. Dějiny města Červeného Kos-
telce našly v Josefu Hurdálkovi jako městském kronikáři výbor-
ného znalce, který s mravenčí příkladnou pílí shledával historické
poznatky nejen v místních archivech a lidové tradici, ale i v pra-
menech vzdálenějších a méně přístupných. Svědčí o tom vzorně 
a pečlivě psané záznamy v městských kronikách. Josef Hurdálek
zemřel 21. září 1944.

Za Vlastivědný spolek Richard Švanda

Pokračovatelé Josefa Hurdálka jsou mezi námi!

Lidové zvyky během Vánoc

Život v městečkách a na vesnicích na Červenokostelecku nebyl
vůbec nudný, i když ještě nebyl rozhlas, film ani televize. Od
posvícení do Vánoc bylo neustále živo. Na sv. Martina (11.11.)
se pekly rohlíky plněné mákem v podobě koňských podkov,
protože tento světec „přijel na bílém koni“. Tancovačkou se sla-
vil svátek sv. Kateřiny (25. 11.) a později i Barbory. Na svátek
sv. Barbory (4. 12.) se řežou višňové větvičky – Barborky. Roz-
kvetou-li do Štědrého dne, děvče se určitě do roka vdá. 

Před Vánocemi působil rozruch sv. Mikuláš (6. 12.) se svým do-
provodem a někde i Lucky (13. 12.), které rozsvícenými svícemi
připomínaly, že slunovrat je už nadosah. V předvečer svátku sva-
tého Mikuláše obcházel 5. prosince Mikuláš v doprovodu anděla,
a někdy i hrozného čerta, známé rodiny, kde měly malé děti. Při-
pomínal jim jejich prohřešky, vybízel je k modlitbě, a nakonec je
podělil různými dobrotami. Mikuláš chodí se svou družinou do-
dnes. V mnohých rodinách nahrazovala návštěvu Mikuláše s do-
provodem nadílka do punčochy, zavěšené na okně. Hodné děti se
ráno dočkaly sladké nadílky, zlobivé jen několika polínek, uhlí či
nahnilých brambor. 

V Podkrkonoší se děti těšívaly na „Kristydle“ - bíle oděnou po-
stavu s křídly, která chodila na Štědrý večer. Tento zvyk však 
v našem kraji nezdomácněl, ale zachoval se tu jiný. Koledníci ob-
cházeli stavení s betlémem nebo jesličkami. Další tradicí jsou pas-

týřské hry, které se dnes znovu začínají obnovovat v podobě hra-
ných živých betlémů. 

Současný symbol Vánoc – co nejvyšší a nejozdobenější smrček,
ale raději borovička či jedlička - se v našem kraji objevil někdy 
v polovině 19. století společně s vánočními zvyky německých hor-
níků. Původně býval vánoční ozdobou světnice jenom věnec 
z chvojí nebo několik smrkových větviček. Ještě začátkem 20. sto-
letí se na stromeček věšela jenom jablíčka a pozlacené nebo do sta-
niolu zabalené ořechy, v některých chalupách i zázvorky. Zapálené
svíčky si na vánoční stromeček v žádné dřevěné chalupě dát ne-
troufli z obavy před požárem, a tak byla vánočním světlem skle-
nička s olejem a knůtkem, postavená k betlému. 

Vánoční stůl býval dříve chudší než dnes. Po celý den se držel
přísný půst (aby lidé mohli večer vidět „zlaté prasátko“), zato večer
na štědrovečerním stole nesmělo chybět devatero jídel: hrachová
polévka, chlupaté knedlíky s houbami, hrách (aby bylo dost peněz),
kyselé zelí (pro zdraví), „rejžák“ s rozinkami, „muzika“ z křížal,
vánočka s oříšky, „štrůdl“ a na zapití kafe. Často večeře začínala
společnou modlitbou a krajíčkem suchého chleba, symbolem hoj-
nosti, jinde si ani na Štědrý den neodpustili každodenní kyselo. Po
večeři bylo zvykem rozkrojit jablíčko. Hvězdička věštila zdraví 
a štěstí po celý rok, jádřinec v podobě kříže znamenal opak. Stejně
tak se na budoucí osud usuzovalo z jádra ořechu. V tento kouzelný
večer si děti s oblibou pouštěly v míse s vodou lodičky z ořecho-
vých skořápek s rozsvícenou svíčkou. Na Štědrý den děvčata há-
zela přes hlavu dřeváky, aby se dověděla, jestli půjdou do roka 
z domu. Překvapením bylo, když dřevák vyrazil okno, anebo do-
konce hospodáři přední zuby. Také se s oblibou odléval rozžhavený
vosk nebo olovo do vody. Podle tvaru odlitku děvčata soudila na
profesi budoucího ženicha, ale o svém nastávajícím se dovídala
leccos i jinak. Šlo-li děvče ráno zatápět, mělo dbát na to, aby vzalo
sudý počet polínek, jinak zůstalo „na ocet“. Na vzhled budoucího
ženicha se usuzovalo i podle polínka, které děvče v kůlně sebralo.
Je-li hladké a bez suků, bude ženich urostlý a pěkný. Popadne-li
polínko křivé a sukovité, bude pak i ženich pokřivený. Děvčata si
také měla dát pozor při utírání stolů po večeři. Nedosáhlo-li rukama
přes stůl, nemohlo se ještě vdávat. A co vy? Kolik těchto tradic
ožívá u vás doma během vánočních svátků? 

Za Vlastivědný spolek Richard Švanda
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Jak dlouho pracuješ v Oblastní charitě 
v Č. Kostelci?
V Oblastní charitě Č. Kostelec pracuji od
roku 2001, ale v Charitě, která byla ještě ve-
dená pod Charitou Praha, pracuji už od roku
1993.

Proč sis tuto práci vybrala?
Díky mým rodičům jsem šla studovat zdra-
votní školu. Měla jsem už v mládí dobrý
vztah ke starším lidem. Ráda jsem jim po-
máhala, naslouchala jim a v rámci možností
se o ně starala. Získávala jsem od nich
spoustu zkušeností. A tak práce v Charitě
mně byla asi předurčena.

Na které klienty ráda vzpomínáš?
Na tuto otázku se těžce odpovídá, protože
každý klient je v něčem výjimečný. Ošetřo-
vala a pečovala jsem o hodně klientů, ale
ráda na všechny vzpomínám.

Máš nějaký zážitek z pečování?
Zážitků je hodně. Jsou veselé i smutné, to 
k této práci paří. Raději vzpomínám na ty
veselé. Například jak při odchodu od klienta
mě místo psa honily husy, nebo zážitky 
s pracovními auty. Vyjela jsem od klienta
od domu a upadlo mi kolo. Ale vždy vše
dobře dopadlo. 

Dovolte mi, abych vám přestavila dalšího obětavého a srdíčkového člověka, který pracuje více než dvacet osm let a s velkou la-
skavostí, obětavostí rozdává lásku všem potřebným. Je jím Drahuška Řezníčková, která má svoji práci jako poslání, stala se jí
koníčkem a vykonává ji s velkým nadšením. Položila jsem jí několik otázek:

Naší Drahušce z celého srdce přejeme hodně zdraví, Boží požehnání, radost, elán a neutuchající nadšení. Velké díky za tvůj milý přístup
k lidem, kteří tě mají moc rádi a vždy se na tebe těší. Spousta zdravotních sestřiček by se mohla od tebe učit tvůj laskavý přístup k po-
třebným lidem, který jsi dostala do vínku. Vždyť kdo obětuje svůj život druhým, dává kus vlastního srdce, a to ty, Drahuško, opravdu
dáváš a za to ti děkujeme. 

Bc. Lenka Vlčková

Kdo má své zaměstnání jako poslání?

Tříkrálová sbírka 2022
Vážení a milí spoluobčané, rok se schází

s rokem a blíží další ročník Tříkrálové
sbírky. Začátek kalendářního roku 2021 ne-
zastihl naši zemi v dobré kondici. Covid 19
nás všechny omezoval v životě. Nemohly
vás proto také osobně navštívit skupinky
koledníků. Setkali jsme se proto s novými
možnostmi, jak přispět na Tříkrálovou
sbírku. Jednou z nich byla možnost vhodit
finanční obnos do statických pokladniček
umístěných v obchodech, na úřadech nebo
jiných zařízeních. Další možností bylo při-
spět do tzv. online pokladničky na www.tri-
kralovasbirka.cz. Tyto možnosti příspěvku
zůstávají i pro následující ročník. 

Chtěli bychom vám moc poděkovat 
za to, že jste si k novým způsobům přispět
našli cestu. Za vybrané peníze se podařila
zakoupit nová průmyslová sušička prádla,
kterou jsme v listopadu uvedli do provozu
v prádelně Hospice Anežky České v Červe-
ném Kostelci.

Tříkrálová sbírka v roce 2022 se bude
konat od 1. 1. do 16. 1. Skupinky koled-
níků vás navštíví v sobotu 8. ledna 2022.

Tato informace je platná v době, kdy pí-
šeme tento příspěvek.

Ze záměrů využití získaných finančních
prostředků uvádíme např. nákup zdravot-
nického materiálu, obnovu vybavení,
opravu a údržbu budovy Hospice Anežky
České, nebo rekonstrukci sociálního zaří-
zení pokojů klientů na zdravotním oddělení
Domova svatého Josefa v Žirči. Všechny
záměry, nejaktuálnější informace najdete na
stránkách www.trikralovasbirka.cz. 

Dovolujeme si vás již nyní touto cestou
požádat o spolupráci při hledání koledníků,
vedoucích skupinek koledníků, při přijetí
skupinek koledníků na prahu vašich do-
movů. Děkujeme vám za dobrovolný fi-
nanční příspěvek. 

Kontakty pro přihlášení koledníků,
nebo vedoucích kolednických skupinek
jsou: kordina@hospic.cz, tel. 732 402 222
nebo urban@hospic.cz, tel. 731 598 833

Josef Urban a Jan Kordina, 
koordinátoři Tříkrálové sbírky za OCH

Červený Kostelec

Háčko informuje
Chtěli bychom vás informovat, že budova Háčka (recepce i Mateřské centrum) bude v období od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 uza-
vřena. Přejeme krásné prožití vánoční svátků a šťastný nový rok.

Háčko - Oblastní charita Červený Kostelec
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Jen ve zdravém prostředí můžeme efektivně pomáhat

V době, kdy píšu tento článek, se náchodský okres nachází mezi třemi nejméně zasaženými okresy České republiky co do počtu
nakažených coronavirem, přesto nechceme tuto situaci podcenit. Rád bych vás touto cestou informoval o opatřeních, která Ob-
lastní charita ČK ve svých střediscích denní stacionář a pečovatelská služba přijala.

Již na počátku tohoto roku jsme zakoupili pro potřeby denního
stacionáře a pečovatelské služby zařízení, která nám pomáhají za-
jistit čisté a bezpečné prostředí. Jedná se o germicidní lampy, které
slouží jako filtrace vzduchu. Generátory ozónu, které fungují jako
dříve známé „horské slunce“. Ničí viry a bakterie. A strojní dezin-
fekce, které pomocí stlačeného vzduchu šíří „mlhovinou“ dezin-
fekci i do nejmenších zákoutí ošetřovaného prostoru. 

Tyto prostředky používáme nejen v denním stacionáři a v zá-
zemí pro CHPS, ale také v autech, kterými tyto služby zajišťujeme
a v domech s pečovatelskou službou U Jakuba a v Nerudově ulici,
které jsou v majetku města Červený Kostelec. U posledně jmeno-
vaných objektů se na nákupu náplní do dezinfekčních zařízení po-
dílí také město Červený Kostelec. 

Díky zmíněným opatřením můžeme i nadále plnit poslání den-
ního stacionáře a pečovatelské služby. Proto mohlo být v měsíci
říjnu mimo běžný provoz těchto středisek i zorganizováno promí-
tání fotografií Oldy Nermutě a Jany Kejzlarové s názvem Kostelec
včera a dnes, které se neslo v duchu živé diskuse nad místy, která
již změnila svou podobu. A v měsíci listopadu nám tito fotografové

udělali průvodce historií objevování zříceniny hradu Vízmburku
až do dnešních dnů.

Jestli nám to epidemiologická situace a s ní spojená vládní na-
řízení dovolí, připravujeme v prostorách denního stacionáře (Kaf-
kova vila) dne 1. 12. od 10:00 hod. besedu pro širokou veřejnost
na téma „Bezpečnost seniorů a podvody na nich páchané“, kterou
povedou zkušení preventisti policie ČR por. Mgr. Miroslav Mervart
a por. Bc. Jakub Vintera. Všichni jste srdečně zváni.

Protože se může epidemiologická situace změnit ze dne na den,
připomínáme, že je vhodné sledovat vývěsku u denního stacionáře
a stránky Oblastní charity Červený Kostelec www.ochck.cz, kde
naleznete aktuální informace k připravovaným akcím pro veřejnost. 

Plně si uvědomujeme, že jen zdravý personál ve zdravém pro-
středí může efektivně pomáhat. 

Zároveň mi dovolte, abychom vám popřáli spolu s kolegy z den-
ního stacionáře a charitní pečovatelské služby krásné prožití svátků
vánočních a spoustu hezkých chvil nejen v tomto čase. 

Za kolektiv denního stacionáře a CHPS Červený Kostelec 
Richard Bergman

V úterý 19. 10. 2021 proběhl v Hospici Anežky České koncert
žáků ZUŠ Červený Kostelec. Svým vystoupením předalo radost
klientům, zaměstnancům a svým rodičům 13 žáků hudebního
oboru. Postupně se představili ve hře na klavír, housle, trubku,
hoboj, klarinet, flétnu a violoncello.

Pro některé mladé umělce to bylo první vystoupení před obe-
censtvem v jejich začínající hudební kariéře a všichni předvedli
skvělé výkony, které všechny přítomné moc potěšily! Všem účin-
kujícím, včetně jejich učitelů, patří jedno veliké poděkování. V na-
ději, že jsme se neviděli na dlouhou dobu naposledy, děkují

zaměstnanci Hospice Anežky České.
Děkujeme i za vystoupení manželů Šimkových z Jaroměře, kteří

se svým komorním kytarovým koncertem vystoupili v hospici 
v pátek 5. listopadu. 

Ve vestibulu hospice zpívali manželé Šimkovi své autorské pís-
ničky, ale také písničky od Boba Dylana, Věry Martinové, Jiřího
Suchého a jiných. Oba hráli na kytary a na banjo. Manželé Šim-
kovi, uměleckým jménem DVA JAJA, vystoupili bez nároku na
honorář. Atmosféra v hospici byla velmi přátelská. Moc děkujeme
za krásný koncert.

Hudební vystoupení v hospici
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Český den proti rakovině
29. září jsme se zapojili jako dobrovol-

níci při 25. ročníku veřejné sbírky Český
den proti rakovině. Naše skautky po městě
prodávaly známé žluté kytičky jako symbol
podpory. Společně se nám podařilo vybrat
7 278 Kč. Díky všem, kteří přispěli.

Školení zdravotníků
V říjnu jsme dva víkendy věnovali ško-

lení zdravotníků zotavovacích akcí. Do-
zvěděli jsme se mnoho zajímavých 
a užitečných informací, vyzkoušeli jsme si
resuscitaci, polohování zraněných, obva-
zové techniky i transport raněných v terénu.
Byla také připravena simulovaná autone-
hoda, u které jsme zasahovali a poskytovali
první pomoc. Díky znalostem, které nám
předal náš Matýsek a Miki z jičínského stře-
diska, máme v našem městě přes 10 nových

proškolených zdravotníků, kteří jsou vždy
připraveni pomoci. Kostelec je v dobrých
rukou!

Velký dík také patří Markétce a rodině
Matyskových za skvělý catering při akci,
protože s plným žaludkem se ty informace
vstřebávají poněkud lépe.

Akce VotočVohoz
Listopad byl tentokrát ve znamení prv-

ního ročníku střediskové akce VotočVohoz.
Během lockdownů se mnohým z nás stalo,
že se nám ve skříni záhadně srazilo oble-
čení, přečetli jsme všechny knihy v kni-
hovně a přišel čas se s těmito poklady
rozloučit. Skaut je ale hospodárný, a tak
jsem se rozhodla vyzkoušet oblečení 
a knihy povyměnit mezi členy střediska. Na
výběr toho bylo opravdu hodně – šaty,
sukně, kabáty, knihy o přírodě, kytary,

každý si tu našel to svoje. K tomu nesměla
chybět pohodová hudba, výběrová káva a
nějaká sladkost navrch. Byla to skautská
akce lehce netradiční, ale doufám, že si ji
všichni užili a příští rok se sejdeme znovu.
Děkuji za pomoc s úklidem a výzdobou
klubovny, přípravou oblečení a potřebného
zázemí, s pečením a také za to, že jste přišli
a měli jste radost.

Večerní akce Stínadla
Také proběhla večerní akce Stínadla, hra

na motivy knihy Jaroslava Foglara. Akce se
zúčastnilo přes 60 lidí z našeho střediska.
Dvě skupiny, Losnové a Mažňáci plnili po
městě různé úkoly a snažili se stát Velkým
Vontem. Mezi úkoly bylo např. hledání lé-
tacího kola, Vontské kroniky, deníku Jana
Tleskače nebo sebrat Širokovi ježka v kleci.

Veronika Vondroušová

Skautské středisko Červený Kostelec

Skautský podzim
Podzimní měsíce byly v našem středis-
ku velice pestré. V září jsme pořádali
tradiční akci Babí léto, tentokrát děti
při různorodých úkolech provázeli hr-
dinové z pohádky Odvážná Vaina.
Účastníci si mohli vyzkoušet různé ak-
tivity, jako např. střelbu z luku, la-
novku, chůzi na chůdách nebo na
slackline, hod na cíl, zkoušku resusci-
tace a další. Akce měla veliký ohlas, za
což velmi děkujeme a těšíme se na
další rok.

Ráda bych jménem našeho skaut-
ského střediska poděkovala všem našim
sponzorům, kteří nám pomohli jak fi-
nančně, tak i materiálně. Díky nim jsme
mohli opět zkvalitnit program pro děti 
i uspořádat větší střediskové akce, jako
např. Babí léto, nebo letní tábory.

Děkujeme MŠMT za příspěvek na ce-
loroční činnost. Také děkujeme Králové-
hradeckému kraji za příspěvek na
celoroční a táborovou činnost a městu
Červený Kostelec za finanční podporu
na celoroční činnost střediska a finanční
podporu na akci Babí léto.

Za skautské středisko Č. Kostelec
Veronika Vondroušová

Poděkování sponzorům
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Manové Přemysla Otakara

S podporou města Červený Kostelec proběhl dne 16. října 2021
již 4. ročník střeleckých soutěží dětského šermířského kroužku.

V areálu střelnice ve Žďáře si děti a dorostenci opět vyzkoušeli
svoji zručnost v hodu oštěpem, střelbě z luku, kuše, vzduchovky 
i palných zbraní, ale také znalosti při vyplňování testů a praktické
zkoušce. Současně se dozvěděli řadu zajímavostí o vývoji zbraní,
jejich použití i střelbě samotné.  Završením zábavně-poučného od-
poledne bylo slavnostní vyhlášení výsledků s předáváním cen a di-
plomů. Jednotlivých disciplín se zúčastnilo více než dvacet dětí 
z Červeného Kostelce a okolí. 

1. místo získala Pavla Martinková z Náchoda, 2. místo pak Lud-
mila Kálalová z Nového Města n. M., 3. místo Vojta Němeček 
z Horní Radechové a 4. místo Filip Povr z Červeného Kostelce.
Pomyslnou tečkou za tímto dnem byl táborový oheň s opékáním
buřtů. 

Děkujeme střelnici za poskytnutí prostorů, městu Červený Kos-
telec i rodičům za jejich podporu.

Robert Bohuš

Máme tu prosinec, poslední měsíc roku 2021, který nebyl zcela
normální, jak jsme byli zvyklí v době předkovidové. Klub tu-
ristů však i tento rok dovedl uspořádat pro své členy, a nejen
pro ně, několik desítek akcí, kterých se zúčastnilo množství
spokojených účastníků.

Dá se tedy říct, že náš klub plní svůj účel a i zásady, pro které
vznikl: pořádáním turistických akcí rozvíjet lásku k přírodě, vy-
tvářet podmínky pro aktivní činnost seniorů, zapojovat do turistic-
kých akcí mladou generaci a dbát na dobré mezilidské vztahy. 

To se také potvrdilo na přátelském podzimním setkání našich

členů, na kterém jsme si promítli filmy z našich akcí v uplynulém
roce a pěkně si popovídali. Potěšující také je, že naše členská zá-
kladna roste a částečně také mládne. V současné době má náš klub
již 92 členů.

Nechme však hodnocení a vzpomínek na to co bylo a podívejme
se na to, co máme ještě do konce tohoto roku a na začátku příštího
před sebou. Během prosince se jistě zajdeme podívat do muzea 
v Úpici na vánoční výstavu, kam se tradičně každý rok vracíme 
a jistě se na nás těší po roční přestávce i průvodkyně muzea. Pro-
sincovou procházku si jistě uděláme také do Hronova a Velkého
Poříčí. Ve čtvrtek 16. prosince si vyjedeme do Police nad Metují,
staré školy Dřevěnky, kde potkáme starobylé postavy, které obchá-
zely domácnosti našich předků v předvánočním čase. Celý rok za-
končíme tradiční silvestrovskou procházkou zakončenou krátkým
příjemným posezením. Hned druhý den, jak se říká ,,jak na Nový
rok, tak po celý rok“ vyrazíme na tradiční novoroční výstup na Ža-
ltman. Nový rok vítáme však pravidelně dvakrát, a tak se vydáme
v sobotu 8. ledna již po čtvrté na hrad Vizmburk, kde společně 
s ostatními účastníky oslavíme vstup do roku 2022. Krásné, šťastné
a spokojené Vánoce a hodně zdraví v roce 2022 přejí turisté.

Otto Ressl

Dětský střelecký den

Klub turistů Červený Kostelec

Střelecký klub Červený Kostelec 

Střelecké závody
Dne 4. září proběhly na střelnici ve Žďáru klubové závody ve
sportovní střelbě.

Závodů se zúčastnila i mládež ze střeleckého kroužku, které již
čtvrtým rokem podporuje město Červený Kostelec. Díky této pod-
poře byli pořízeny již čtyři sportovní zbraně na náboje .22LR.
Střelci byli odměněni diplomy.

Za Střelecký klub Č. Kostelec z. s. Vlastimil Kostelecký
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Poděkování návštěvníkům areálu Brodský

Kemp Brodský 

Chceme moc poděkovat všem návštěvníkům a příznivcům
kempu Brodský za přízeň, kterou nám, i přes spoustu proticovido-
vých omezení, projevovali po celý rok 2021.  Vidět úsměvy vás 
a vašich dětí, sledovat, jak se bavíte při našich akcích, jak u nás ak-
tivně odpočíváte, to byla ta nejkrásnější odměna za naši práci. 
I když zdaleka nejsme nejmodernějším kempem, daří se nám jed-
náním, službami, konáním akcí a osobním přístupem v hodnocení
návštěvníků předbíhat mnohem modernější a vybavenější zařízení.
Jsme rádi, že i vy, naši milí návštěvníci z Červeného Kostelce, nám
svou návštěvností pomáháte vytvářet příjemné prostředí s dobrou
atmosférou ve kterém se stále něco děje.   

Rybník Brodský se sice uložil k zimnímu spánku, ale nespí
úplně.  Stále tady pokračuje koupací sezóna!  Skupina červenokos-
teleckých otužilců plave každou sobotu a neděli od 10.00 hod.  A
pokud jim Broďák zamrzne, žádný problém. V ledu se vyřeže díra
a hned je tu krásný bazének, ve kterém mohou plavat, i když je
kolem spousta ledu.  Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit na vlastní

oči, nebo ještě lépe, na vlastní kůži. Nejlepší příležitost budete mít
při již tradičním novoročním koupání, které se bude konat na Bro-
ďáku v sobotu 1. 1. od 14.OO. Přijďte se nejenom podívat, ale pře-
konejte společně s námi rekord v počtu aktivních plavců, kterých
vloni bylo 38! Jak jistě víte, areál je pro vás volně přístupný 
i v zimě, můžete se zde procházet, pohrát si na dětském hřišti, nebo
si vyfotit zasněžené dřevěné sochy v kontrastu s modrou oblohou
a stříbřitě ojíněnými stromy. A bude-li nám příroda přát a napadne-
li nám dostatek sněhu, otevřeme pro vás ve spolupráci s Musher
klubem Metuje Červený Kostelec opět i běžkařský ski areál Brod-
ský, který u vás v loňském zkušebním roce vzbudil obrovský zájem
a zaznamenal spoustu kladných ohlasů a velkou návštěvnost.  

Přejeme vám všem takovou zimu, jakou máte sami nejraději,
krásné prožití svátků vánočních, hodně klidu pohody a pevné
zdraví v celém příštím roce 2022. 

Za kolektiv kempu Brodský - Brodíkova ráje,
Ing. Milan Hrstka

Kadet Červený Kostelec

Konec roku je opět tady a nutí nás k zamyšlení. Byl to další
rok v dlouholeté existenci našeho dětského oddílu. Podobný
jako ty před ním, ale díky opatřením proti covidu trochu jiný.
I navzdory všem známým překážkám jsme toho zažili dost.
Trénovali jsme fyzičku, plavali ve vodách rybníků a bazénů,
pluli po řekách a přehradách, tábořili, poznávali okolí našeho
města i svět tam za obzorem.

A to vše v partě kamarádů, mezi kterými je nám dobře. Protože
nejsme zas až tak úplně malé děti, dovedeme si spočítat, že každá
ta legrace něco stojí. Víme, že za vším musí stát někdo, kdo při-

praví, přiveze, sežene, opraví, naloží, nakoupí a zařídí. A že to na-
šivedoucí, i když jsou velice obětaví a šikovní, nemají snadné, je
každá pomocná ruka dobrá. A my si těch pomocných rukou ne-
smírně vážíme. 

Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám tu ruku v tomto
roce nezištně podali.  Takže děkujeme pracantům z řad rodičů či
prarodičů našich členů, ať současných, či minulých, a všem pří-
znivcům a přátelům oddílu. Velké díky patří městu Červený Kos-
telec, Královéhradeckému kraji a Asociaci TOM ČR za pomoc 
a významnou finanční podporu. Dík patří živnostníkům, firmám 
i jednotlivcům, kteří nám pomohli tu naši lodičku pošťouchnout
tím správným směrem. Velké dík zejména firmám: ALBI, Tiskárna
Šimek, IZOMAT s.r.o., TESMEN spol. s r.o., malířská firma
Čmouha a Kaňka, M. Knapovský, L. a P. Tylš, L. Kaválek, dědové
Hnízdil, Linhart a Hanuš, M. Hybš, M. Dušek. A velký dík patří
kamarádovi Vaškovi WETU Šimkovi za to, že to pro nás i budoucí
generace všechno zaznamenával na „filmový pás“. A pokud jsme
snad na někoho zapomněli, ať se na nás nezlobí, naštěstí pro nás je
stále ochotných rukou hodně. Přejeme všem šťastné a veselé Vá-
noce a spokojený, klidný rok 2022.

Děti a vedoucí oddílu Kadet Červený Kostelec
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Milí čtenáři, v listopadu proběhla členská schůze. Probírala se
včelařsky zajímavá témata. Diskuse se vedla mimo jiné o zdrojích
snůšky a jejich ubývání, o chemii v zemědělství, o nemocích včel

a jejich léčení a o přírodním vedení chovu.
Od prosince je třeba chránit včelí úl před ptáky. Proto je vhodné

v nedalekém okolí úlů rozmístit krmítka a kousky loje, které od-
vedou pozornost ptáků od úlu, a překrýt úl textilií či pletivem. 
V prosinci se ukončuje léčení včel. Na konci měsíce vkládají vče-
laři do úlu kontrolní podložky, které za 30 dní vyjmou a nasbíranou
měl odevzdají ke kontrole úspěšnosti léčení. Během zimy se také
včelaři věnují přípravě na nadcházející sezónu - opravují či vyrábějí
nástavky, rámky a další součásti úlů.

Včelky téměř nevyletují, v úle nemají žádný plod a matka ještě
neklade, a tak i ony mají konečně období odpočinku. Ale nespí –
jsou v chomáči, aby měly co nejmenší tepelné ztráty a střídají se
ve vnější okrajové vrstvě. Spotřeba medových zásob je díky tomu
velmi malá, pod 2 kg na měsíc. Včelstvo si jen tak "vrní", a pokud
ho nic nevyruší, neuškodí mu ani ty největší mrazy

Včelaři, Červený Kostelec.

Policie Jaroměř a Náchod

V úterý dne 17. 8. 2021 odpoledne se uskutečnila policejní pre-
zentace na příměstském sportovním táboře u sportovního
areálu v Červeném Kostelci. Přilehlý, jinak zevšednělý park 
u sportovního areálu se tak měl možnost zabarvit do policej-
ních barev a pro děti tak proběhl nevšední zážitek.

Do preventivní akce se zapojili dopravní policisté z dálniční po-
licie Jaroměř, policista z obvodního oddělení Náchod a policejní
preventista z oddělení tisku a prevence. Přednáškám bylo přítomno
jedenatřicet dětí ve věkovém rozpětí od čtyř do jedenácti let.

Dálniční policisté představili své kompletní vybavení, které 
si děti mohly posléze i samotné vyzkoušet. Děti ohromil přístroj 

k měření alkoholu v dechu a nebyl snad jediný účastník, který by
si nechtěl sám „dýchnout“. Neméně nadšení mezi dětmi vzbudil
služební dalekohled.

Od preventisty a náchodského policisty se děti se dozvěděly, 
v jakém úboru mohou policisty potkat, podle čeho je poznají a co
je náplní jejich práce. Až příště ti nejmladší účastníci potkají poli-
cistu, hned budou vědět jaké je jeho zaměření. Na závěr přednášky
si vybraní „šťastlivci“ z těch nejmenších mohli vyzkoušet, jaké to
je zavolat na tísňovou linku a jak tedy řešit různé vypjaté situace.

Všichni účastníci s nadšením vítali jakoukoli služební dopravní
pomůcku a hlavně věcné dary s policejní tematikou. Skupinu star-
ších zaujal náchodský policista s policejním preventistou natolik,
že se několik z nich včetně praktikanta vyjádřilo, že by chtěli v bu-
doucnu rozšířit řady policie. Děti byly přednášejícími policisty za-
ujaty natolik, že by málem zůstal bez povšimnutí zbrusu nový
náchodský služební vůz Škoda Kodiaq. Do jeho interiéru si po
přednáškách mohly děti i nasednout. Když k tomu všemu zazněl
tón ze služebních majáků a rozsvítily se i jeho průzračné barvy,
děti byly fascinované. Nebylo to tedy určitě naposledy, kdy se 
v kosteleckém parku takto objevily policejní barvy.

Záměr policejní prezentace se podařilo naplnit, neboť i v tak
krátké době dvou hodin se podařilo oslovit, ale hlavně zaujmout
všechny zúčastněné.

por. Mgr. Miroslav Mervart

Ochotníci Olešnice
Krásné pohádkové prožití vánočních svátků a do nového roku

hodně úsměvu, zdraví, štěstí a pohodových chvil. Děkujeme, že
jste nás po celý rok podporovali na našich akcích, a těšíme se 
v příštím roce na masopustu, loutkových a hraných pohádkách 
a dalších akcích, které pro vás s láskou připravíme. 

Za Ochotníky Olešnice Radka Laštovičková

Včelaři
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Letošní turistická sezóna je za námi a ke
svému konci se chýlí i rok 2021. Pojďme
si připomenout, co důležitého se událo 
v Kladském pomezí.

Bezesporu nejdůležitější událostí prv-
ního pololetí bylo schválení marketingové
strategie destinace na období 2021-2025. 
K jejím hlavním myšlenkám a cílům patří
propojení značky s nejvýraznějším krajin-
ným prvkem, kterým je vodní nádrž Roz-
koš, intenzivnější spolupráce s Polskem či
přesah do sousedních regionů. To vše po-

vede k progresivnějšímu marketingu, který
by měl turistickou oblast Kladské pomezí
dostat do širšího povědomí v celé republice
a zároveň oslovit mladší generaci.

Před zahájením novéturistické sezóny 
a v jejím průběhu jsme realizovali zcela
nové podpůrné marketingové aktivity pro
ubytovatele a členy Svazu cestovního ruchu
Kladské pomezí, abychom napomohli k re-
startu a oživení cestovního ruchu v naší des-
tinaci. Pro ubytovatele jsme vytvořili
mimořádnou nabídku bezplatné roční pre-
zentace v inovovaném on-line katalogu
ubytování. Partneři ze soukromého sektoru
měli možnost prezentovat své autentické
příběhy v rámci kampaně „I my tvoříme
příběh Kladského pomezí…“. Vznikla tak
velmi zajímavá obsahová série příspěvků,
která pomohla k dalšímu zviditelnění regi-
onu. Nové formy on-line kampaní jsme vy-
tvořili a realizovali také pro naše členy z řad
měst a obcí. 

Díky naší spolupráci s nejrůznějšími
médii i v letošním roce vzniklo několik za-
jímavých výstupů. O prázdninách se mohli
posluchači Českého rozhlasu zapojit do

Velké letní soutěže s pořadem Na cestách 
s Petrem Voldánem. Na jaře byl v Jestřebích
horách natočen další díl cykloturistického
pořadu Cyklotoulky, který byl odvysílán 
v srpnu. Ve spolupráci s Centrálou cestov-
ního ruchu Královéhradeckého kraje 
a agenturou Czech Tourism vznikla jedna 
z reportáží pořadu Cyklosalon, která se vy-
dala na cyklovýlet po stopách Boženy Něm-
cové, a dále byla realizována soutěž na
rádiu Evropa 2 o pobyt ve wellness hotelu
Rajská zahrada.  

Hlavním turistickým lákadlem letošního
léta v Kladském pomezí byl poslední ročník
projektu Festival zážitků. Devět atraktiv-
ních míst na české i polské straně hranice 
v červenci a srpnu ožilo tradicemi našeho
regionu. Účastníci se seznámili s regionál-
ními řemesly, místními zvyky nebo tradič-
ními pokrmy a jejich výrobou a mnohé 
z nich si také osobně vyzkoušeli. Festiva-
lová sezóna byla slavnostně ukončena 18.
září bohatým programem v parku Aloise Ji-
ráska v Hronově. 

Kladské pomezí

Jaký byl rok 2021 v Kladském pomezí?

Program v adventu

Pravidelná adventní mše sv. pro děti ve čtvrtek 16:30 – zahájena průvodem s lu-
cernami, děti nosí vyrobené ozdoby na vánoční strom do kostela.
Neděle 12. 12. – před kostelem bude skautský adventní prodej, výtěžek bude odeslán
na konto adventních koncertů ČT.

Program o Vánocích

Pátek 24. 12. (Štědrý den) – od 13:00 kostel v Č. Kostelci otevřený k modlitbě u
betléma a k zažehnutí betlémského světla, v 16:00 vigilie vánoční pro děti, po mši
sv. „vánoční zvonění“, 22:00 „půlnoční“ Boušín, 24:00 půlnoční Červený Kostelec.
Sobota 25. 12. (Slavnost Narození Páně) – mše sv. v Č. Kostelci v 7:00 a v 9:00,
na Boušíně v 11:00
Neděle 26. 12. (Svátek Svaté rodiny) – mše sv. v Č. Kostelci v 7:00, v 9:00, na
Boušíně v 11:00. Při všech mších sv. obnova manželských slibů. V 17:00 v Č. Kos-
telci tradiční „Koledy s cimbálovkou“. 
Pátek 31. 12. – mše sv. v Č. Kostelci v 16:00 na poděkování za uplynulý rok, 23:15
– 24:00 kostel otevřen k tiché adoraci. 
Sobota 1. 1. – mše sv. v Č. Kostelci v 7:00 a v 9:00, na Boušíně v 11:00.

Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte – každou první neděli v měsíci
(5. 12.) na konci všech mší svatých v Kostelci i na Boušíně se uděluje požehnání
maminkám, které očekávají narození dítěte. 

Papež František zve každého k synodálnímu procesu
Jak vnímám církev? Více informací naleznete na www.farnostck.cz, nebo nám na-
pište na synodack@seznam.cz.

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Zádveří kostela sv. Jakuba je otevřeno
každý den od 8:00 do 17:30. Zároveň je zde
možné si pustit videa o historii kostela, o
svatojakubské cestě a další. Aktuální infor-
mace o chodu farnosti a o dalších případ-
ných změnách spojených s vládními
opatřeními naleznete na stránkách farnosti
www.farnostck.cz a www.farnostbousin.cz.

V sobotu 9. 10. se na faře konalo vikari-
átní setkání mládeže. Mládež, starší 13 let
z okresu Náchod, si povídala ve skupinkách
na různá témata: „Proti proudu“, „Kdo byl
Carlo Acutis?“. Nakonec si společně zahráli
hru, při které plnili úkoly po celém městě. 

V pátek 29. 10. přišli na faru manželé
Blažkovi, kteří mladým 18+ popovídali o
důležitosti vzájemné komunikace a dopro-
vázení v rodině a v manželství.

P. Miloslav Brhel, farář

CÍRKEV
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Církev československá husitská

Manželů Burdychových 305,
54941, Červený Kostelec

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

Program na prosinec  

5. 12. 2021 od 10:00 – Bohoslužba s Mikulášskou nadílkou
24. 12. 2021 od 23:00 – Půlnoční bohoslužba
25.1 2. 2021 od 10:00 – Hod Boží vánoční
26. 12. od 10:00 – Prvomučedníka Štěpána – dětská besídka

Biblická hodina – pondělí od 17:30

ŠKOLY

Mateřská škola Náchodská

Oživlá zahrada
Naše školní zahrada prošla v uplynulých letech velkou proměnou. V roce 2019 jsme
začali s úpravami, naším cílem bylo obohatit zahradu o nové přírodní prvky. Vyrostl
zde nový altán, vrbová stavba, záhon, kde děti mohou pozorovat, jak rostou bylinky,
lesní jahody a jak se zde líbí včelkám a motýlkům.

V současné době dokončujeme prvky, které jsme mohli vybudovat v projektu Oživlá
zahrada II. díky dotačnímu programu Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy
NPŽP 7/2019. V lesíku bylo vybudováno nové kutiště, zde mohou děti tvořit z různých
druhů přírodních materiálů. Mají k dispozici dřevěné špalíky, šišky, kamínky, materiály
můžeme doplňovat a obměňovat podle potřeby. Velmi zajímavý prvek vyrostl vedle altánu.
Voda ze střechy altánu stéká do dřevěného sudu. Odtud si mohou děti nabírat vodu do kon-
vičky a použít ji na zalévání záhonků nebo mohou pozorovat vodu vytékající ze sudu ko-
rýtkem přes mlýnek do dešťové zahrádky. Díky tomu se děti názorně učí o využití dešťové
vody a významu hospodaření s vodou. V zadní části zahrady jsou nově vysazené ovocné
stromky, děti mohou pozorovat celý přírodní proces „narození“ jablíčka, švestky nebo
třešně. Věřte, že ne pro všechny děti je to v dnešní době samozřejmé, že ovoce vzniká
jinak než na pultu v supermarketu. No, a pokud chodíte kolem naší zahrady, určitě jste ne-
přehlédli naši novou svahovou skluzavku. K jejímu vybudování jsme využili terén upra-
vený po připojení Kafkovy vily ke kanalizační přípojce. Na skluzavku vede cesta pouze
po lanové pavoučí síti, takže je tady možné vidět šplhat spoustu „pavoučků“. Skluzavka
je dlouhá a jede se po ní z velké výšky, pro některé děti to znamená překonat strach a
ukázat značnou odvahu. A ta radost, když se to povede!

Naše zahrada je krásná, dětem poskytuje podmínky pro hry, sportování, tvoření i po-
znávací aktivity. Všichni jsme tady moc rádi.

Děti a paní učitelky z MŠ Náchodská

Mateřská škola Větrník

Konec podzimních dnů
Podzim končí a my vzpomínáme na krásně prožité dny v naší mateřské škole. Od
října jsme zahájili aktivity pro děti v podobě kroužků, např. jóga, kde si děti nejen
protáhnou tělíčka, ale naučí se i správně dýchat a uvést mysl do klidu.

Sboreček Větrníček pod vedením Natálie Lelkové se pečlivě připravuje na vystoupení
pod vánočním stromem, který bude dne 5. 12. 2021. Budeme velice rádi, pokud naše malé
čertíky přijdete podpořit. Každý čtvrtek se děti těší na výtvarný kroužek, kde společně vy-
tvořenými výrobky ozdobí plot naší školy. Navštívili jsme místní výstavu podzimního
ovoce a zeleniny, kde jsme obdivovali barevnou pestrost jablíček a velikost dýní. Děti 
z Medvídku zkusily společnými silami upéct štrůdl. Strouhaly, válely těsto, sypaly cukrem
a nakonec si ho hrdě odnášely domů. 
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Po dlouhé době jsme měli možnost sejít se s dětmi a rodiči na
společné akci pod názvem „Dýňování“. Nejen že jsme dlabali dýně,
ale vytvářeli jsme i lucerničky, skřítky Podzimáčky a podzimní de-
korace z listí. Tímto velice děkujeme rodičům za spolupráci a účast,
kde nám byl odměnou váš úsměv a spokojenost ve tváři. Ani letos
jsme nezapomněli na svátek Dušiček a Halloween. Uspořádali jsme
ve třídách Halloweenský rej, kde děti po celý den byly převlečené
za bubáky, strašidla, netopýry, čarodějnice a další postavy. Děti si
tento den velice užívaly. Tančily, soutěžily a proběhla i přehlídka
masek. 

Od listopadu naši předškoláci zahájili plavecký výcvik a zdo-

konalovali se v rozvoji pohybu s projektem „Děti na startu“. Nej-
menší děti ze třídy sluníčko si užívaly podzimní dny společně 
s drakem. Běhaly po louce, kde jim vítr pomohl dostat draka až 
k nebi. Zahrály si na ježky a vyzkoušely si jaké je zahrabat se do
listí. Starší děti ze třídy Medvídků uspávaly přírodu. Na školní za-
hradě tvořily pelíšky a domečky pro zvířátka. Seznamovaly se se
zimním spánkem broučků, hmyzu a savců. Za pomoc zvířátkům 
s uložením k zimnímu spánku od nich získaly nápovědu, kde nale-
znou poklad. V pokladu našly sladkou odměnu, kterou získaly za-
slouženě. Děti ve třídě motýlek se proměnily na kuchaře a společně
se vtrhly na pečení palačinek, kde poznávaly suroviny, množství a
váhu. Jelikož si práci kuchařky chtěly zopakovat, rozhodly se ke
svátku Sv. Martina k upečení makových muffin. V listopadu pro-
běhlo divadelní představení s názvem „ Ošklivé kačátko“, které se
dětem moc líbilo. Nechaly se vtáhnout do děje a prožívaly emoce
společně s káčátkem. 

Dne 1.12.2021 nás navštívil fotograf a uskutečnilo se vánoční
focení. Teď už jen čekat na příchod Mikuláše s čertem a andílkem.
Copak nám asi nadělí? V adventním čase se společně všechny děti
sejdou u našeho vánočního stromu, který si společně ozdobíme, za-
zpíváme si vánoční písně a koledy. Všechny třídy se pilně připra-
vují na vánoční besídky. Nacvičují pohádky, muzikály, básně,
písně, tanečky i říkadla. Těšíme se na opětovné setkání s rodiči a
čekání na Ježíška. Doufáme, že nám již tolik známý vir nepřekazí
společné akce. Přejeme všem krásné prožití Vánoc a hodně zdra-
víčka do nového roku 2022. 

Za kolektiv MŠ Lada Buriánová

Koncem měsíce října jsme se v naší mateřské škole zabývali
dřevem a vším, co se z něho dá vyrábět.

Začali jsme ve čtvrtek 21.10. výletem do Muzea chalupění 
v Radči. Ráno v 9 hodin jsme vyrazili linkovým autobusem směr
Úpice a ze zastávky v Radči jsme se pěšky vydali k muzeu. Sezná-
mili jsme se s různými stroji, které naši předkové používali při ob-
dělávání půdy, sklízení obilí, brambor apod. Mnohé z exponátů
jsme si mohli sami vyzkoušet, v provozu jsme viděli hrabicovku
na svazování obilí do snopů, čisticí mlýnky na obilí i mlátičku. Vi-
děli jsme, jak praly a žehlily prádlo naše babičky, vyzkoušeli si to-
čení mandlem, praní na valše apod. Velkým potěšením pro děti 
i paní učitelky byla návštěva pokojíku „U pejska a kočičky“, kde

si děti mohly pohrát s hračkami „ze starých časů“. Ani jsme nestihli
projít všechny expozice, a tak se do muzea rádi vydáme znovu.
Moc děkujeme panu Mgr. Pavlu Melicharovi za zařízení exkurze
a také paní Kubů, která byla naší průvodkyní a pro děti připravila
moc hezký program.

Další část projektu „Co všechno dřevo umí“ proběhla v pondělí
25.10. v naší školce.   Zavítal k nám pan sochař a řezbář Pavel
Špelda, který dětem nejprve pověděl, jak se sám dostal k práci se
dřevem. Poté následoval rozhovor s dětmi, odkud dřevo máme,
která zvířátka můžeme potkat v lese, jaké barvy v lese uvidíme 
a skládání puzzle s tematickými obrázky. Děti si vyslechly příběh
o sově, která málo viděla, ale hodně slyšela a hned poté si šly so-
vičky z připravené kartonové šablony, listí a kousků dřeva vyrobit.
V hodnotícím kruhu pak mohly vyjádřit, jak se jim práce dařila.
Následoval ještě jeden výrobek – na připravenou destičku z lipo-
vého dřeva si děti namalovaly svůj obrázek – obličej, kytičku, zví-
řátko. a pan Špelda jim dlátem obrázek zvýraznil, poté už jen
stačilo destičku přebarvit voskovkami a krásné a originální obrázky
byly na světě.

Na projektový den ve školce volně navázala návštěva řezbárny
pana Špeldy. Hned u vchodu děti zaujala veliká dřevěná chobotnice
vítající všechny příchozí. V řezbárně se děti seznámily s tím, co
všechno obnáší řezbářské řemeslo – vyrábění i opravy dřevěných
soch nebo rámů, prohlédly si vystavená dláta a ostatní nářadí. Pan
Špelda měl pro děti nachystané dřevěné ježečky, které si děti vo-
skovkami nabarvily a pomocí připínáčků vytvořily očička. Každé
dítě si pak zkusilo zatlouct několik hřebíků jako bodlinky.

Moc děkujeme panu Špeldovi za velmi milou spolupráci při pří-
pravě projektového dne a za veškerý materiál, který dětem poskytl.

Mateřská škola Studánka

Mateřská škola Studánka

Projekt „Co všechno dřevo umí“
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Mateřská škola a základní škola Olešnice
V listopadu proběhla v základní  škole preventivní beseda na téma vztahů mezi

žáky s pracovnicemi  PPP v Náchodě. Také se uskutečnil první letošní výšlap školního
turistického kroužku okolo Červeného Kostelce – ušli jsme 10 kilometrů.

Poslední měsíc roku nás přiblížil k nejkrásnějším svátkům, na které se s radostí chys-
táme. První adventní neděli jsme rozsvítili vánoční strom před naší školou a předvedli
malé vystoupení u místní hospůdky. Stejné vystoupení předvedeme také v Červeném Kos-
telci u vánočního stromu v neděli 12. 12. Do školy a školky zavítá Mikuláš se svojí dru-
žinou. Pokud situace dovolí, přichystáme také malé vánoční překvapení pro rodiče. 
V prosinci nás ale čekají nejen vánoční aktivity. Začali jsme jezdit na plavání do Trutnova.
Dívky a chlapci se zúčastní okresního kola soutěže ve florbalu.  

Všem rodičům a přátelům naší školy přejeme klidné prožití vánočních svátků a do no-
vého roku především zdraví a lásku.

V. Ságnerová

Podzim v naší školce zářil barvami a okolí školky bylo vyzdobeno podzimními skřítky,
které nám vyrobily děti se svými rodiči. Také v přípravách na zimu jsme nezaháleli. Cho-
dili jsme do lesa a okolí na sběr přírodnin, abychom v zimě měli co zvířátkům zanést do
krmelce.

Také na ptactvo jsme nezapomněli. Při novém zájmovém kroužku "tvořivé ručičky"
jsme s dětmi vyrobili dvě krmítka pro ptáčky. Jedno je umístěno na zahradě u mateřské
školy a druhé mohou naši předškoláci sledovat z okna své třídy, je umístěno před budovou
základní školy. 

Krásné zimní období a klidné vánoční svátky přejí děti a zaměstnanci MŠ Olešnice.

Je tu nový měsíc, nové číslo zpravodaje a také nové zprávičky z 1. stupně. Tento měsíc
byl bohatý na aktivity a to ať už v rámci vyučování, anebo v družině. Začnu tím prv-
ním. V měsíci listopadu se láme první pololetí do své druhé poloviny. 

Třídní učitelé pořádají třídní schůzky. Někteří to vzhledem ke covidové situaci vyřešili
třídními schůzkami online. Jiné učitelky je pořádaly formou tzv. triád. Což je konzultace
žák, učitel, rodič. Na začátku měsíce děti ze 3. B paní učitelky Naimanové přespaly ve
škole. Měly připravený bohatý program. Přišla paní knihovnice opět s velmi poutavým
příběhem, ve škole si zahrály únikovou hru a jiné soutěže. Rodiče nachystali pro děti bo-
haté občerstvení, takže o vše bylo krásně postaráno.  V listopadu je významným svátkem
sv. Martin. Většina tříd tento den pojala jako projektový a celé vyučování bylo protkáno
právě tímto tématem. Samozřejmě nechyběly ani svatomartinské rohlíky, které chutnaly
úplně všem. Etické dílny také pokračují. Tentokrát je měly druhé třídy s tématem „Jak se
chránit v nebezpečných situacích“. Třída 5. C vyrazila na vzdělávací výlet do hradeckého
planetária. Jak už jsem zmiňovala na začátku, tak i družinová oddělení se snaží podzimní
listopadové šedé dny prozářit něčím speciálním. Každé oddělení má většinou nachystaný
svůj program. Takže např. žáčci učitelek Vejrové a Junkové se vydali na exkurzi a besedu
na městskou policii. Také pravidelně navštěvují městskou knihovnu. Paní učitelky Wichová
a Rosová připravily pro svá oddělení v rámci družiny odpolední kino. Děti se tak podívaly
na jeden z nejnovějších filmů „Myši patří do nebe“. Na závěr bych vám všem chtěla popřát
za celý první stupeň krásný adventní čas plný rozjímání a dobré nálady a vše dobré 
v novém roce. 

Základní škola Václava Hejny

Projekt „Co všechno dřevo umí“

Školní družina při ZŠ V. Hejny navštívila v pondělí 15.11.2021 filmové představení
"Myši patří do nebe". Přestože akce byla omezena hygienickými opatřeními, děti se vzor-
ným chováním sledovaly představení a za ochotu a vstřícnost poděkovaly panu Mědílkovi
potleskem. Jsme moc rádi, že jsme mohli dětem zpestřit družinový program, a proto pro-
síme o vyjádření poděkování panu Mědílkovi za všechny zúčastněné.

I. Wichová – školní družina

Školní družina navštívila představení
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Podzim v Horňáku 

Akce v novém školním roce probíhají i přes covidová omezení.
Je to sice trochu složitější, ale společně to zvládáme.

První třída si před podzimními prázdninami vyjela za zvířátky
do ZOO ve Dvoře Králové. Zúčastnili se akce Týden duchů, pro-
hlédli si zvířata a vydlabali  halloweenské dýně na výzdobu ZOO. 

Druháci se pravidelně každé pondělí setkávají s paní učitelkou
a knihovnicí Kristýnou z knihovny v čtenářském klubu Lupiči pří-
běhů. Každý žáček si čte svou knihu a společně se zabývají hlav-
ními postavami, prostředím …..prostě vším, co je v knize zajímá.

Třetí třída si vyrazila do domu dětí Domino v Hronově. V kera-
mické dílně vyráběli ježečky. Zalezli si i na horolezecké stěně. 

Čtvrtá třída na podzim navštívila knihovnu, kde proběhla beseda
s ilustrátorkou Sylvií Francovou. Kromě toho vyrazili na dopravní
hřiště v Náchodě, kde se seznámili s pravidly pro cyklisty a vy-
zkoušeli si jízdu na kole přímo na cvičném hřišti se značkami.

Páťáci si užili spaní ve škole s hrami a stezkou odvahy. Po ne-
konečné noci je čekala beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
v knihovně. Další jejich akcí byla exkurze do Hvězdárny a plane-
tária v Hradci Králové s programem o Sluneční soustavě.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Základní škola Horní Kostelec

Naše budoucnost sází budoucnost
Úterý 26. října se ohlásilo jasným a chladným počasím jako

stvořeným na plánovanou výsadbu. Školáci v gumácích, rýče,
konve, hrábě a výborná nálada. “V hospůdce Na Maltě sázíme stro-
mečky, v hospůdce na Maltě sázíme sad. Až budem dospělí, stromy
nám nadělí voňavé ovoce, ochutnám rád“…tak jednohlasně zněla
sadební píseň. Příprava jam, výsadba a ukotvení mladých stromků,
vydatná zálivka. Souhra odborníků i zvědavé pohledy a otázky ško-
láků. A také výborné buchty a pořádný hrnec čaje od paní domácí.
Nezbývá než věřit, že se novým stromkům bude dařit a na jaře od-
mění partu zahradníků květy a časem i sladkým ovocem.

Na svatého Martina kuchyň vonět začíná…
Ve čtvrtek 11. listopadu, v den, kdy svůj svátek slaví svatý Mar-

tin, se čtvrťáci pustili v rámci projektového dne do pečení marti-
ňáků. Děti si samy umlely mák, vážily, míchaly i dělily těsto,
připravovaly makovou náplň a motaly rohlíčky. S velkou radostí
potom všichni pekaři a pekařky ochutnali sladké dílo, které spo-
lečnými silami vytvořili. 

Pátrání se vyplácí, to potvrdí druháci!
Za poznáním se vypravili naši druháci do muzea Pod čepicí. Pro-

jektový den pro děti velmi nápaditě připravila paní lektorka.
Všichni okouzleně sledovali pokusy s utrafialovým světlem. Nad-
šeně se pak pustili do velké pátračky v temné místnosti, vybaveni
UV baterkou. Těšíme se na další program, který toto muzeum
chytré zábavy pro děti připraví.

Přáníčko
Už přichází čas vánoční a všude kolem hudba zní,
možná že jste si taky zazpívali…
Ač někdy tóny neladí, ať spolu máme se rádi
dospěláci i všichni ještě malí…

Tým učitelů ZŠ Lhota

Základní škola Lhota

Dva žáci ZŠ V. Hejny hrají v seriálech pro Netflix a HBO
Dva žáci Základní školy V. Hejny hrají v nových seriálech

pro Netflix a HBO. Kateřina Linhartová a Tomáš Kaněra z de-
vátých ročníků Základní školy V. Hejny byli vybráni pro role
hned do dvou seriálů prestižních celosvětových online platfo-
rem.

První seriál, kde se žáci objeví, se jmenuje Víťaz a režíruje ho
známý režisér Jan Hřebejk. Jejich první počin před kamerou, kdy
se Tomáš Kaněra zhostil role ministranta a Kateřina Linhartová
jako smuteční host na pohřbu slovenského ministra, a to po boku
Ivany Chýlkové a Sisy Sklovské. 

Další nabídka na filmování na sebe nenechala dlouho čekat. Už
za necelý týden dostali žáci nabídku, a to hned na větší vedlejší
role v novém seriálu pro platformu Netflix - The four mothers, re-

žisérky Terezy Hirsch. Oba žáci získali role členů sekty, o které se-
riál pojednává. Několik natáčecích dnů, kdy se vyráběl pilotní díl
seriálu si tak zahráli po boku Lucie Vondráčkové, amerického herce
Trenta Garretta, britské herečky Lucii Edwards nebo člena skupiny
Maxíci (dříve Maxim Turbulenc) Pavla Kyklopa Vohnouta. Natá-
čení bylo o to náročnější, že celá produkce komunikuje anglicky 
a také v angličtině je seriál natáčen. Oba žáci však na výbornou vše
zvládli a základní školu V. Hejny tak významným způsobem repre-
zentují na poli filmového a televizního průmyslu. V seriálu pro Ne-
tflix se budou objevovat pravidelně, a tudíž je v následujících
měsících čeká nejen mnoho nových zážitků, ale především tvrdá
práce před kamerou.

Roman Floria, TV Náchodsko
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Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé volejbalu, přinášíme pravidelné informace o
dění v klubu.

Úspěšný vstup mužů A a žen B do sezóny
Do letošní sezóny vlétli muži A s vervou sobě vlastní a bojov-

ným nasazením. V krajském přeboru 1. třídy Pardubického kraje
se drží na předních příčkách i díky vyhraným bodům s těžkým
týmem z Chvaletic. Ženy B si vzaly z mužů příklad a porazily zku-
šené Staré Město a také zvládly obrat o body vedoucí tým z Bílé
Třemešné. Mezi další úspěchy řadíme parádní 2. místo červeného
mini na festivalu barevného minivolejbalu v Hradci Králové. His-
toricky první výhru v 1. lize zaznamenalo ženské áčko, když
zvládlo vyhrát dramatický zápas v pražských Nuslích. Děkujeme
a gratulujeme!

Kadetky se zúčastnily kvalifikace Českého poháru
Kadetky vyjely sbírat především zkušenosti do Českého poháru.

Kvalifikace proběhla ve Rtyni v Podkrkonoší, kde obsadily 6.
místo.

Uspořádali jsme další úspěšný Kemp Benjamínků
V neděli 7. listopadu se u nás od ranních hodin konal Kemp Ben-

jamínků pod vedením 6 hlavních trenérů (děkujeme, Český volej-
bal), kterým vypomáhalo 15 pomocných trenérů z celého kraje.
Kemp byl určen pro 10 – 11leté dívky, kterých se sešlo úctyhod-
ných 52! Děvčata na začátku parádně zahřála rozcvičkou naše Anna
Havlová, která určitě tolik nadšených "tanečnic" ještě neměla. Za
to si zaslouží velké uznání. Děkujeme všem zúčastněným.

Česko-polská spolupráce vzkvétá
Úspěšná přeshraniční spolupráce pokračovala i v listopadu, kdy

jsme se 14 děvčaty vyrazili do Polska na další turnaj, odkud jsme
si nakonec přivezli nejen skvělé zážitky, ale také 2. a 3. místo. Dě-
kujeme našemu partnerskému klubu Ząbkowice Śląskie za skvělou
neděli. Přejeme vám pevné zdraví a srdečně vás zveme na
mistrovské zápasy dospělých i mládeže.

Volejbal Červený Kostelec

28. října 2021 se nejstarší děvčata tanečního oboru vydala do
Jablonce nad Nisou na celostátní přehlídku scénického tance
mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2021. Dívky měly před
sebou čtyři dny plné tance v podobě tanečních představení, ta-
nečních workshopů a soutěžní přehlídky. A co o dnech plných
tance děvčata napsala?

„Po příjezdu do Jablonce jsme navštívily zdejší park, načež po
krátké procházce pokračovala cesta na internát, kde na nás čekalo
ubytování pro nadcházející čtyři dny. V podvečer jsme zhlédly in-
spirativní vystoupení brněnských divadelníků, klaunů v elegantně
padnoucím saku, kteří k nám přišli s tíživou otázkou „Být, či
nebýt“. Představení plné humoru jsme si velice užily.

Druhý den odpoledne proběhl první seminář s choreografkou 
a pedagožkou Monikou Rebcovou. Během dvou hodin jsme se na-
učily spoustu zajímavých tanečních prvků, což bylo nesmírně obo-
hacující. Tentýž večer v divadle proběhla první polovina soutěžních
choreografií. Na jevišti se předvedlo osm choreografií, které jsme
z hlediště všichni sledovali se zatajeným dechem. 

Sobotní den jsme strávily v divadle, kde probíhaly technické 

a prostorové zkoušky. Konečně přišel čas, kdy jsme mohly na je-
višti předvést porotě a divákům naši choreografii s názvem „Hlu-
boko uvnitř“. Choreografie sklidila nemalý potlesk.

V neděli pak proběhl pro všechny účinkující rozborový seminář
a vyhlášení výsledků. Porota neměla jednoduchý úkol ocenit z 21
choreografií 5 nejlepších a rovněž vybrat jednu choreografii pro
udělení ceny města Jablonec nad Nisou.

Bez velkých očekávání jsme sledovaly vyhlášení pěti nejúspěš-
nějších choreografií za rok 2021, které se urodily v České repub-
lice. Když zaznělo jméno naší paní učitelky Jany Faltové, která
byla nominována s naší společnou choreografií mezi pět nejúspěš-
nějších v ČR, neubránily jsme se slzám. Porotě se líbil náš cit pro
akcent a dynamiku v choreografii.

Za možnost navštívit přehlídku děkujeme panu řediteli Leošovi
Nývltovi a Spolku rodičů při ZUŠ Červený Kostelec, kteří nás 
v plné výši podpořili, a také našim učitelkám Janičce Faltové 
a Blance Rejholdové, které nás po celou dobu provázely. Všichni
jsme si akci nejen užili, ale také se spoustu nového naučili.“
Děkujeme za příležitost!

Děvčata nejstaršího ročníku tanečního oboru ZUŠ Č. Kostelec

Základní umělecká škola Červený Kostelec 

Tance, Tanec… aneb, jak jsme prožily dny plné soutěžení 

SPORT

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. 

Domácí mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen
3. 12. 2021 od 18 hod. Č. Kostelec A – Volejbal Plzeň
4. 12. 2021 od 10 hod. Č. Kostelec A – Volejbal Plzeň
Krajský přebor mužů (dvojzápasy)
11. 12. 2021 od 11 a 15 hod. Č. Kostelec B – TJ Svitavy A
Krajský přebor žen (dvojzápasy)
11. 12. 2021 od 9 a 13 hod. Č. Kostelec B – TJ Sokol Třebe-
chovice
Krajský přebor juniorek (dvojzápasy)
12. 12. 2021 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec – TJ Jičín
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SPORT

PEK STOLÍN 

Velký úspěch juniorů z klubu PEK STOLÍN

Stejně jako v loňském roce i letošní konec srpna patřil
Mistrovství ČR juniorů v areálu Losinka v Rapotíně, které se
konalo ve velmi přátelské a pozitivní atmosféře. Velkým 
a milým překvapením pro všechny hráčky, hráče a kouče byla
i opětovná účast špičkových francouzských trenérů Francois
Grange a Patricka Druela, kteří se postarali nejen o vedení tré-
ninkových ateliérů v průběhu soustředění, ale zapojili se i do
samotného MČR juniorů v roli koučů.

Neodmyslitelnou součástí každého mistrovství juniorů je i sou-
těž ve vyrážení. V kategorii děvčat letos zvítězila Karolína Zdo-
binská (PC Sokol Lipník), která ve finále porazila Sáru Valoškovou

(PK Polouvsí). O třetí místo se podělily Michaela Dudašková (PK
Sokol Medlánky) a Markéta Mašková (1. KPK Vrchlabí). V kate-
gorii chlapců zvítězil Štěpán Kobr (1. KPK Vrchlabí) před Dani-
elem Geislerem (PEK Stolín). Na třetím místě skončili Filip Vedral
(1. KPK Vrchlabí) a Lukáš Ondryhal (PK Polouvsí).

MČR juniorů bylo i letos rozděleno na samostatné turnaje děvčat
a chlapců. Mistryněmi ČR juniorek se pro letošní rok staly Sára
Valošková (PK Polouvsí) a Nina Rousková (PEK Stolín), na dru-
hém místě se umístily Jana Štolová (Chrupek Chrudim) a Jindra
Sekerešová (PCFT Sokoleč) a třetí příčku si rozdělily týmy Micha-
ela Dudašková (PK Sokol Medlánky), Karolína Zdobinská (PC
Sokol Lipník) a Šárka Charvátová s Terezií Strouhalovou (obě z 1.
Starobrněnský PK). V kategorii chlapců dovedl k titulu Mistr ČR
juniorů svůj tým Partick Druel, který i přes počáteční jazykovou
bariéru pomohl k vítězství Danovi Geislerovi a Simonovi Rouskovi
z klubu PEK Stolín. Druhé místo obsadili Filip Vedral (1. KPK
Vrchlabí) a Michal Zdobinský (PC Sokol Lipník) a na třetím místě
skončili Štěpán Kobr (1. KPK Vrchlabí) s Kryštofem Markem
(PEK Stolín), které koučoval Francois Grange a tým Petra Bejšovce
(PK Sokol Medlánky) s Jakubem Lukešem (1. KPK Vrchlabí).

Zároveň byl Dan Geisler vybrán do reprezentace na mistrovství
světa ve Španělsku, které se bude konat v listopadu 2021.

Za PEK STOLÍN, Iveta Hájková, trenérka.

ZKO Červený Kostelec 

Rok 2021 v ZKO Červený Kostelec – Špinka

I přes složitý začátek roku se našim členům povedlo v roce 2021
získat několik výborných výsledků. Nejprve zabojovala Pavlína
Fialová se svým rotvajlerem Funny Falko Bonnapo na mis-
trovství republiky plemene a tento závod spolu vyhráli. 

Tím získali titul Mistři republiky. V říjnu pak tato dvojice na
mistrovství světa plemene rotvajler vybojovala mezi 64 účastníky
z celého světa místo druhé a titul Vícemistr světa. V září pak Aneta
Urbanová se svou fenou německého ovčáka Anouk Jambazi vybo-
jovala vítězství na výběrové soutěži na mistrovství republiky IGP3
2022 a tím se na něj také kvalifikovala. Budeme jí příští rok držet
pěsti. Tito i další naši členové naši organizaci výborně reprezento-
vali i na dalších vrcholových soutěžích jako je Mezinárodní
mistrovství plemene německý ovčák a mezinárodní závod CACIT
Dobříš. 

Naše organizace zároveň v roce 2021 uspořádala pro své členy
i pro ostatní zájemce dvoje zkoušky z výkonu psů, kde většina
účastníků také zkoušku splnila.

Velmi si vážíme a děkujeme za podporu městu Červený Koste-
lec, díky které může náš klub připravovat naše čtyřnohé závodníky
a zároveň můžeme pořádat aktivity pro ostatní zájemce. 

Všem přejeme hodně zdraví a úspěchů, ZKO Č.K.

Bowling

Turnaj firem a družstev
V 16. ročníku turnaje si změřilo své síly celkem 12 družstev 
v tomto výsledném pořadí.

1. Agro CS, 2. Zacha a spol., 3. Empíci, 4. Žlábci, 5. Olešnice
B, 6. Olešnice A, 7. Rychlé koule, 8. Zelenáči, 9. Bulánek, 10.
Alžír, 11. Veteráni, 12. Seniorky. 

Všem hráčům děkujeme za účast, ještě jednou gratulujeme a tě-
šíme se na další 17. ročník turnaje firem a družstev.

Kuželkářské zápasy v listopadu
10. 12. 2021 od 16:30 v Č Kostelci
TJ Č. Kostelec "B" - TJ Nová Paka "A"

11. 12. 2021 od 14:30 v Náchodě
TJ Č. Kostelec "A" - SKK Jičín "A"

TJ Červený Kostelec
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Dne 24. prosince 2021 uplynou čtyři roky, kdy nás
navždy opustila naše drahá Gabriela Mištíková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

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

Vzpomínka
Vzpomeňte prosím s námi na naši tetu paní Jiřinku
Baumgärtnerovou. Narodila se 11. 12. 1909 a
opustila nás 8. 12. 1994. Mnozí si ji pamatujete
jako účetní v Tibě, usměvavou prodávající v tzv.
"mlíčce", později v papírnictví. Celý život bydlela
ve svém domě č.p. 452, který již bohužel nestojí.
Pohřbena je v rodinném hrobě na místním hřbi-
tově.

Děkujeme za vzpomínku a modlitby. Rodiny
Karlova, Baumgärtnerova, Wagnerova

Poděkování
Chtěla bych vyjádřit velké díky ošetřovatelkám a sestřičkám z Ob-
lastní charity Č. Kostelec za vzornou péči o mého manžela Miro-
slava až do posledních chvil jeho života.

S velkou vděčností paní Helena Koukolová

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky 
k mým narozeninám a p. Vlčkové za milou návštěvu.

Eva Hrušková

Děkuji paní Lence Vlčkové za milou návštěvu a MěÚ za dárek 
a gratulaci k mým 80. narozeninám. 

Eva Puschmannová

Děkuji za gratulaci a předání dárků k mým 92.narozeninám paní
Formanové a panu Resslovi, zástupcům MěÚ.

Hynek Neumann

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za přání, dárek a kytičku k mým 91. na-
rozeninám.

Milena Šimková, Lhota

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, květiny a dárek
k mým 91. narozeninám a panu Hrstkovi za jejich předání. 

Anna Balcarová

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci a dárek k mým 96.
narozeninám a paní Formanové a panu Resslovi za osobní náv-
štěvu a popovídání.

Jarmila Balcarová, pečovatelský dům U Jakuba

Děkujeme touto cestou panu Milanu Hrstkovi za pohodový výlet
do Třebechovic, kde jsme se potěšili pohyblivým betlémem, ale 
i spoustou dalších obdivuhodných betlémů. Dále jsme navštívili
našeho bývalého pana kaplana P. Jendu Lukeše, který nyní působí
v Dolní Čermné. Nezapomněli jsme navštívit poutní místo Mari-
ánská Hora. Děkujeme za obdivuhodnou trpělivost s námi a za
milé gesto, že jsme tento výlet dostali zcela zdarma jako dárek.

Vděční senioři Charitní pečovatelské služby v Č. Kostelci 

Za předobré srdce mateřské na světě náhrady není,
proto je tolik bolestné s maminkou rozloučení. 
4. ledna 2022 vzpomeňte na nedožité 78. naroze-
niny drahé maminky a kamarádky paní Blanky
Čápové. Kdo jste ji znali, měli rádi, věnujte jí-
spolu se mnou tichou vzpomínku. 4. prosince by
oslavila svůj svátek. 

S láskou vzpomíná dcera Hana

Dne 29. prosince uplyne dlouhých 15 let, kdy nás
navždy opustil Jirka Zelinka. Kdo jste ho znal, po-
šlete vzpomínku skrze píseň Stairway to Heaven.
Děkujeme. 

Manželka Monika, maminka Irena, synové
Tomáš s rodinou, Jirka, Martin, bratr Vratislav s

rodinou

SPOLKY A ORGANIZACE

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK RODNÝ KRAJEM

Vychází nový Rodný kraj
V prodeji se právě v těchto dnech objevuje nový vlastivědný
sborník Rodným krajem č. 63. Také v letošním předvánočním
a vánočním čase si budete moci zpříjemnit dlouhé zimní večery
čtením o pozoruhodných osobnostech, přírodních zajímavos-
tech či výročích našeho regionu. 

Jen namátkou můžeme z aktuálního čísla vybrat několik témat:
připomeneme si smírčí kříže, které se nacházejí v okolí Úpice, po-
díváme se na geologické zajímavosti potoka Dřevíče, sfáráme do
podzemí bohdašínského dolu Josef, dovíme se, jak se v Ratiboři-
cích rodila protinapoleonská koalice, budeme pátrat po rodišti Mag-
dalény Novotné, slavné babičky Boženy Němcové či si zacvičíme
s bezděkovskými sokoly. Sborník obsahuje i zajímavý rozhovor 
s letitým sbormistrem náchodského pěveckého sboru Hron a stu-
dentského Sborečku Vlastimilem Čejpem.

Neváhejte a co nejdříve si nový Rodný kraj pořiďte, nebudete
litovat.

Vojtěch Kábrt, redaktor sborníku
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Červenokostelecké Vánoce 2021

Pátek 3. prosince od 15:00

DlouŠiBy 
Místo konání: Kino Luník

Loutkářský festival míří do finále a první prosincovou sobotu
nás čeká poslední představení, které je navíc obohaceno o
návštěvu opravdových čertů, kteří hodným dětem dají drobný
dárek. Pohádka obohacená o návštěvu opravdových čertů,
kteří hodným dětem nadělí drobný dárek. Předprodej vstupe-
nek v ceně 50 Kč / 80 Kč v předprodeji v IC Červený Koste-
lec nebo přímo v pokladně kina Luník. Speciální poděkování
patří společnosti Albi.

Pátek 3. prosince od 16:00 a 19:00

Ledové království dvojka 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla
!POZOR! BUDOU DVĚ PŘEDSTAVENÍ!

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 pod 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 on-
line na www.mksck.cz. 

10. 12. a 11. 12. od 19:00

Věneček 
Místo konání: Sokolovna 

Ples absolventů tanečního kurzu pro mládež. Předprodej vstu-
penek v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Neděle 5. prosince od 14:30

Bronzová neděle 
14.30 hod. Čertíci z Větrníku
Pod vánočním stromečkem na náměstí T. G. Masaryka. Pě-
vecké vystoupení MŠ Větrník pod vedením Natálie Lelkové.

14.45 hod. Návštěva Mikuláše
Pod vánočním stromečkem na náměstí T. G. Masaryka Umíte
básničku či písničku? Pak se nemusíte bát a odměna od Mi-
kuláše vás nemine.
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Sobota 11. prosince od 10:00 do 16:00

Vánoční trh - Zahradnictví TREES
Místo konání: Zahradnictví Trees

Ojedinělé a originální vánoční trhy. V zahradnictví budou 
k dispozici produkty regionálních řemeslníků, farmářů a pro-
dejců. Těšit se můžete na pestré a zajímavé zboží.

Středa 8. prosince od 14:30

Vízmburk - náš znovuobjevený hrad 
Místo konání: Malý sál Divadla J. K. Tyla

Promítat fotografie a besedovat s vámi bude Oldřich Nermuť,
červenokostelecký fotograf, jehož bude doplňovat Bc. Ri-
chard Švanda.

Neděle 12. prosince do 8:00

Stříbrná neděle 
Program před kostelem sv. Jakuba Většího
Vánoční prodej (od 8:00 do 11:00) 
Prodej výrobků skautek a skautů, světlušek, vlčat a benja-
mínků. Výtěžek z prodeje půjde na konto Adventních kon-
certů na ČT.

Program na městské tržnici
Vánoční trhy (od 10:00 do 17:00) 
Přijďte se zahřát čajem, grogem či svařákem a k tomu za-
kousnout např. tradiční jitrnici. Chybět nebude spousta ře-
meslných výrobků nebo kvalitních potravin.

Koncert MDO Červený Kostelec a Miejskiej Orkiestry
Dętej w Ząbkowicach Śląskich (od 10:00)

Pohádka O cukrářce Barborce a čertíkovi (od 11:15)
Pohádku zahraje Divadlo Úsměv Praha.

Vánoční flétnování (od 12:30)
ZUŠ Rtyně pod vedením Hany Řezníčkové Kukulové.

Vánoční zpívání (od 13:00)
Pěvecký sbor Červánek pod vedením Evy Kubečkové.

Vystoupení žáků ZŠ Hejny (od 13:30)
Vystoupí děti ze ZŠ V. Hejny pod vedením Drahomíry Bar-
tošové a Marcely Vlčkové.

Půjdem spolu do Betléma (od 13:50)
Vystoupení MŠ Olešnice pod vedením Radky Laštovičkové. 

Ježíškova pošta (od 14:00 do 16:00)
Napište si dopis Ježíškovi nebo si jen tak tvořte či malujte
pro radost.

Jízdy na poníkovi (od 14:00 do 16:00)
Nejmenší z nás se mohou svézt zdarma na poníkovi

Hadářek (od 14:10)
Dětský folklorní soubor Hadářek se věnuje lidovým písním
a tancům z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka.

Koncert skupiny Klapeto z Náchoda (od 14:30)
Hrají zejména „městský folklor“ z dob starého dobrého Ra-
kouska a první republiky, nebo jak se také říká „písně žižkov-
ských Pepíků“.

Michal Tučný revival (od 16:00)
Revivalová skupina legendy české country music ze Rtyně 
v Podkrkonoší.
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Pondělí 6. 12. 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. 
Více informací o akci na webu www.ckzije.cz

KALENDÁRIUM AKCÍ

Neděle 19. prosince 

Zlatá neděle  
Zlaté Vánoce s Kamarády (od 16:00)
Místo konání: Náměstí T. G. Masaryka
Sboreček Kamarádi z MŠ Náchodská pod vedením Heleny
Binterové a Šárky Hanušové. 

Vánoční koncert (od 18:00)
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla
Vánoční koncert Červánku pod taktovkou Evy Kubečkové.
Předprodej vstupenek na koncert v IC Červený Kostelec nebo
online na www.mksck.cz.

Čtrvtek 23. prosince od 10:00 do 17:00

Betlémské světlo
Místo konání: náměstí T. G. Masaryka 

Přijďte si pro světlo z dalekého Betléma, které neodmysli-
telně patří k Vánocům.

Pátek 24. prosince 

Štědrý den   
Tradiční betlém (od 13:00)
Místo konání: kostel sv. Jakuba Většího
Přijďte se podívat na tradiční betlém a zažehnout betlémské
světlo. 

Vánoční ladění s MDO (od 14:00)
Místo konání: na náměstí T. G. Masaryka

Půlnoční koledy (od 23:15)
Místo konání: náměstí T. G. Masaryka 

Půlnoční mše (od 24:00)
Místo konání: kostel sv. Jakuba Většího

Všechny akce se uskuteční v závislosti na aktuální epide-
miologické situaci, děkujeme za pochopení.

Na adventním programu spolupracují: Městské kulturní
středisko, vlastivědný spolek, Základní umělecká škola
Červený Kostelec, MŠ Náchodská, MŠ Větrník, ZŠ V.
Hejny, MŠ a ZŠ Olešnice, Římskokatolická farnost Čer-
vený Kostelec, oddíl skautů, Městský dechový orchestr
Červený Kostelec, DPS Červánek, ZUŠ Rtyně v Podkr-
konoší. Rodina Ivo Fanty tradičně zajišťuje občerstvení. 

Další plánované akce 
Neděle 26. 12. 2021 od 17:00

Koledy s kosteleckou cimbálovkou
Místo konání: Kostel sv. Jakuba v Červeném Kostelci       
Srdečně vás zveme na tradiční vánoční vystoupení Koste-
lecké cimbálovky. Přijďte se zaposlouchat do vánoční hudby
a zazpívat si krásné koledy z Čech, Moravy, Slezska.

Neděle 12. 12. 2021 od 19:00

Rozsvícení vánočního stromu ve Lhotě
Místo konání: Lhota u Červeného Kostelce

Zveme všechny ze Lhoty k rozsvícení vánočního stromu  na
návsi (prostranství u Špeldů). Dětmi ozdobený vánoční strom
zde slavnostně rozsvítíme a bude pak svítit každý večer až do
Tří králů. Proběhne zde krátký doprovodný kulturní program.

Úterý 7. 12. 2021 od 19:00 hod

Benefiční koncert Anny K.
Místo konání: Beránek, Masarykovo nám. 74, Náchod
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční koncert
několikanásobné zpěvačky roku, Anny K. Výtěžek koncertu
je určen na podporu Domova sv. Josefa.
Prodej vstupenek: www.beraneknachod.cz

Restaurace Na Maltě
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 
4. prosince od 20 hodin
Zahraje Jiří „Douda“ Sedláček 

DLOUHÁ NOC
23. prosince od 20 hodin
Opět zahraje Jiří „Douda“ Sedláček

Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154
Informace naleznete na našem fb –kavarna.cajovna.restau-
race.NaMalte. Tým restaurace Na Maltě vám přeje pohodové
svátky vánoční a v roce 2022 především hodně zdravíčka.

Pokud epidemiologická situace Covid-19 dovolí, bude se
45. ročník tradičního novoročního běhu konat 8. ledna
2022. Více informací o závodě naleznete v lednovém vy-
dání zpravodaje.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
Z VLASTNÍ PLANTÁŽE

u Jiřího Semeráka v Č. Kostelci – Lhotě, Bratří Čapků 22, 
telefon 775 156 186, zahajujeme v sobotu 27. 11. 2021 v 8:00 

Na výběr budou vánoční stromky těchto druhů: smrk ztepilý,
pichlavý (stříbrný) a omorika; borovice lesní, černá a limba;

jedle kavkazská, obrovská, ojíněná, korejská, vznešená, plstna-
toplodá, fraserova,balzámová a bělokorá; douglaska tisolistá;  a

ozdobný klest z těchto dřevin. Pravidelně otevřeno SO-NE
8:00-17:00, všední dny 15:30-18:00, po telefonické domluvě

kdykoliv. Těšíme se na vaši návštěvu.

Venčení psů pro seniory
Nabízíme venčení psů pro seniory. Termíny po domluvě.

S holkami chceme venčit pejsky pro zábavu a pro pomoc star-
ším lidem. Určitě ne pro peníze. Těšíme se, že se ozvete. 

Rádi vám pomůžeme Magdaléna (11 let), Viktoria (10 let) a
Michaela (10 let). Telefon: 777 080 985

Účetnictví Daniela s.r.o.
s úsměvem vám zpracujeme: přiznání k daním fyzických osob

za rok 2022, přehledy pro vaši zdravotní pojišťovnu za rok
2022, přehledy za rok 2022 pro OSSZ

Dále nabízíme: možnost zastupování při kontrolách a jednání
na úřadech, účetní poradenství, účetní služby, podvojné účetnic-
tví včetně výkazů pro plátce DPH, daňovou evidenci včetně vý-
kazů pro plátce DPH, možnost rekonstrukce daňové evidence,
možnost rekonstrukce účetnictví, možnost správy vašich dato-

vých schránek, jednoduché účetnictví (pro spolky)
Kontakt: Daniela Lazarová, DiS., GSM: +420 775 766 122

E-mail: ucetnictvi-daniela@seznam.cz

Firma " HODINOVÉ MAMINKY" 
Uklidíme vám dům od půdy až po sklep. Pohlídáme, vyzved-

neme vaše dětičky. Nakoupíme, pomůžeme seniorům
Potřebujete pomoc s čímkoli v domácnosti?

Volejte "HODINOVÉ MAMINKY" 604 145 519

REKLAMA

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

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

Divadlo Ungelt Praha
Housle s Pavlem Liškou a Jiřím Langmajerem
Čtvrtek 27. 1. 2022 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 470 Kč / 440 Kč / 410 Kč

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE 
Sobota 2. 4. 2022 – Divadlo J. K. Tyla 
Cena: 410 Kč / 390 Kč / 370 Kč

Karel Plíhal
Pátek 23. 9. 2022 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 290 Kč

Divadlo Pod Palmovkou Praha
Edith a Marlene
Pátek 19. 3. 2022 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav
Novecento (1900)
Sobota 29. 1. 2022 – Divadlo J. K. Tyla
Cena: 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Vstupenky zakoupíte v IC Červený Kostelec nebo online
na www.mksck.cz. 

Dárková karta
Předplacená dárková karta s originálním designem a dárkovou obálkou, kterou můžete platit vstupenky do kina Luník, Divadla 
J. K. Tyla a na další akce pořádané městským kulturním střediskem. Kartu můžete zakoupit na pokladně informačního centra, kina
Luník a Divadla J. K. Tyla. Karta funguje na principu kreditů 1 kredit = 1 Kč. Karta je v hodnotách 300, 500, 750 nebo 1000 Kč
a její platnost je 12 měsíců. Karta je vhodná nejen jako univerzální dárek vašim blízkým, ale i pro místní firmy k odměňovaní
svých pracovníků. Kartu lze po domluvě hradit také bankovním převodem (z FKSP) na základě vystavené faktury. 
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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, obý-
vací 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

Tradiční prodej kaprů a pstruhů zahájen od soboty
18. 12. 2021 v čase od 8.00 do 11.00 hod.

Neděle 19.12. od 8.00 do 11.00 hod.
Pondělí 20.12.od 8.00 do 17.00.hod.
Úterý 21.12.od 8.00 do 17.00.hod.

Středa 22.12.od 8.00 do 17.00. hod. 
Čtvrtek 23.12. DOPRODEJ!!!!

Usmrcení a vyvrhnutí ZDARMA. Těšíme se na vás. 
Adresa: Sokolská 71, Tel: 775 705 404

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů chleba,
různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební  ko-
láčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové,  zdobené mar-

cipánem, 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

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

oken. Analýza závad, opravy a seřízení kování a zámků, vý-
měna 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 pojišťovna a.s. tel. 731 976 665 

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

VÁNOČNÍ STROMKY - za ceny z minulých let
plantáž „U lípy“ u Divišů, Olešnice 52, 549 41 Č. Kostelec, tel.

603 178 799, denně od 9 do 16 hodin, zahájení v sobotu 
4. 12. 2021 (do vyprodání zásob)

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, ul. Zemědělská 408
nabízí krmné směsi, pšenici, ječmen, oves, slunečnici, proso,

brikety, nástrahy proti hlodavcům, široký výběr hřbitovních sví-
ček, luceren, lampový olej apod. Dále krmení pro psy a kočky.

AKCE granule pro psy EUROSTANDARD 20 kg za 373 Kč.
Výměna propan-butanových lahví, hnojiva.

Otevřeno: po, st, pa 13-15:30, út, čt 8-12:00, 13-16:00
Tel: 731 171 360

FOUKÁ VÁM MEZI OKNY?
Uniká z místnosti teplo? Rychlá pomoc! Vhodné těsnění do
okenního rámu (dveří) tomu zabrání. ZATĚSŇUJEME dře-
věnná i plastová okna i dveře. Návštěva a zaměření zdarma.

Truhlářství Jiří Průša, Východní Čechy
Tel : 733 260 927

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V kostele svatého Jakuba Většího proběhl 20. 11. 2021 tradiční Svatocecilský koncert. V podání Svatojakubského sboru a
orchestru zazněla díla světových místrů.

Fotografie Jany Regnerové, na kterých zachytila nádhernou podzimní atmosféru v Červeném Kostelci. My děkujeme a bu-
deme se těšit na další krásné fotografie.

Další fotografkou, která obohatila zadní stranu Červenokosteleckého zpravodaje je paní Jana Zwikirschová. I ta si vybrala
pro fotografie téma podzim v Červeném Kostelci. Děkujeme a budeme se těšit na další příspěvky.

Fotografie výkresů dětí 3. tříd Základní školy Václava Hejny, které spolu s obrázky svých výtvorů posílají pozdrav všem
čtenářům Červenokosteleckého zpravodaje.
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Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Jan Kutílek

Zadní strana: Zavzpomínat na události 17. listopadu přišli i občané Červeného Kostelce, kteří se sešli u školy V.
Hejny, kde je umístěna plastika připomínající toto zlomové období republiky. V rámci vzpomínek vystoupil organizá-
tor akce pan Milan Hruška, farář David Smetana a starosta města Červený Kostelec pan Rostislav Petrák.
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