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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci se 5. května odehrálo unikátní operní představení Dvořákovy Rusalky, která je
nejen nejkrásnější českou operou, ale bezesporu nejhranějším titulem české hudebně – dramatické tvorby ve světě. 

Rodinné centrum Luňáček za podpory ALBI Česká republika a.s., Saar Gummi Czech, DS NA TAHU Červený Kostelec a
tábořiště Špinka připravily na sobotu 14. května 2022 pochod plný dobrodružství a pohádkových postav. 

V průběhu pochodu mohly dětičky potkat například Sněhurku, Křemílka s Vochomůrkou, Krakonoše a spoustu dalších po-
hádkových postav. Vyvrcholením celé akce byl maraton pohádek a další doprovodný program na Špince.

Příchod prvních slunných dnů v Červeném Kostelci zaznamenal na svých fotografiích pan fotograf Jan Kutílek. Tentokrát
namířil svůj objektiv proti kostelu sv. Jakuba Většího a autobusovému nádraží. Děkujeme. 
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RADNICE INFORMUJE

Vážení občané našeho města,
jako každý měsíc, tak i nyní se na vás obracím nejen
s informacemi, co se v našem městě děje především
v oblasti investic a významnějších oprav, ale i na
poli občanském. Co se týká investic, popsal jsem
je ve větším měřítku v minulém vydání zpravo-
daje, takže snad jen přijměte touto cestou mé po-
zvání na slavnostní otevření „prostoru mezi
školami“ vč. kavárny a cukrárny, které by se mělo
uskutečnit 11. 6. 2022 od 14:00 hod., a také ote-
vření nového „Zázemí fotbalového stadionu“,
které by mělo proběhnout 6. 8. 2022, ať již dopo-
ledne, kdy si budete moci prohlédnout nové pro-
story fotbalového zázemí, tak především odpoledne,
kdy se uskuteční nejen zápas našeho fotbalového
mužstva, ale především zápas našich veteránů 

s bývalými hvězdami českého fotbalu. O obou akcích se ale blíže dozvíte na dalších strán-
kách zpravodaje, takže k jinému tématu.

Chtěl bych se v tomto „slově starosty“ soustředit především na nešvary, které se nám
tu rozmáhají, jak by řekla paní učitelka ve známé české komedii. Samozřejmě nejde o věci,
které by se staly pravidlem, ale čas od času se objeví. V první řadě jde o skutečnosti v ob-
lasti staveb, kdy stále častěji zjišťujeme, že jsou postaveny (především drobné stavby),
tzv. na černo, anebo dokonce na cizích, v některých případech i městských pozemcích.
Následně musíme jednat o odstranění staveb nebo odkupu, případně prodeji pozemků. Ani
jedna ze zmíněných situací není pro žádnou ze stran příjemná a přináší zbytečně vypjaté
situace. Apeluji na ty, kteří postupují ne zcela legislativní cestou, aby si udělali čas a pro-
jednali si vše potřebné s patřičnými úřady, majiteli, projektanty, geodety, prostě všemi,
kteří jsou do stavebního procesu zapojeni. Ušetříte sobě i pracovníkům úřadu nepříjemné
chvíle při řešení takovýchto událostí. A věřte, že pokud přijdete na úřad pro potřebné in-
formace, budou se vám jistě pracovníci úřadu plně věnovat.

Druhou záležitostí jsou řekněme upozornění nebo náměty, které však nejsou podepsané.
A to platí i o e-mailových zprávách, kdy jde o adresu, kterou neznáme, a tudíž nevíme 
o koho jde. Nemohu říci, že bych měl tento způsob komunikace rád, nicméně mám snahu
i na tyto podněty, pokud jde o e-mailovou komunikaci, odpovědět. Zvlášť pokud jde o ta-
kové, které mají v jádru pravdu a jsou oprávněné. V takových případech ale nechápu, proč
se daný pisatel nepodepíše. Proto si dovolím další apel. Nebojte se. Nikdo vám hlavu ne-
utrhne. Zvlášť pokud máte pravdu a váš podnět je oprávněný. Můžete nám na úřad napsat,
zavolat, nebo se zastavit a projednat osobně. Pokud to bude možné, jistě se vaší záležitostí
budeme zabývat. Neřešte své starosti alibisticky, že se budete skrývat za anonym.

Závěrem bych chtěl všem obyvatelům poděkovat za jejich přístup k třídění odpadu, díky
kterému jsme obdrželi jednu z cen udělovaných v rámci soutěže Čistá obec za rok 2021, 
o které budete informováni v další části zpravodaje. Ještě jednou děkuji nejen za váš přístup
do této doby, ale i za to, že v nastoleném trendu správného a odpovědného třídění budete
všichni pokračovat a díky tomu bude naše město čistší a bude se nám tu žít lépe.

Všem přeji krásné prožití zbytku jara a příjemný vstup do léta a dovolených,
Vše hezké přeje Tomáš Prouza

Slovo starosty města

Aktuální informace 
v emailu či mobilu

MěÚ 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
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ODPADY

Třiďte papír a plasty v domácnosti přímo do barevných nádob před vaším domem! Takto sbírá papír a plasty v Červeném Kos-
telci již 5640 občanů města z více než 1140 domů. Přidejte se! 

Město Červený Kostelec zdarma svým občanům tyto nádoby rozdává. V současné době jsou už k dispozici jen modré nádoby na papír,
a to o objemu 120 l (103 kusů) nebo kontejnery na papír 1100 l určené k bytovým domům (6 kusů) (údaje k 12. 5. 2022). Jiné nádoby
město již nemá a v horizontu minimálně dvou let již další nádoby s velkou pravděpodobností mít nebude.Děkujeme všem, kdo si
nádoby pořídili.

Chcete také nádobu na plasty? 
Už je možné jen pořídit si vlastní žlutou nádobu o objemu 120 l nebo 240 l nebo k bytovému domu
i kontejner 1100 l.  Tuto nádobu lze koupit v hobby marketu či v železářství. Musí být žluté barvy,
uvedeného objemu a s horním výsypem. Aby město vědělo o vás, že jste si pořídili vlastní ná-
dobu, je nutné to městu sdělit vyplněním elektronického formuláře, který najdete na webo-
vých stránkách města www.cervenykostelec.cz/odpady nebo naskenováním QR kódu.

Všechny formuláře je možné také vyplnit v písemné podobě na podatelně Městského úřadu Červený
Kostelec. Po vyplnění uvedených formulářů vás bude e-mailem nebo telefonicky kontaktovat pra-
covník městského úřadu a sdělí vám, zda vám vznikl nárok na vámi požadované nádoby, či ne.
Následně bude nutné přijít osobně do kanceláře odboru výstavby a životního prostředí uzavřít pří-
slušnou smlouvu, týkající se poskytnutí nádob od města, a vyzvednout si známky na nádoby, aby
vám svozová společnost vytříděné odpady svážela. U vlastních nádob je nutné si vyzvednout jen příslušnou známku na nádobu
kvůli zajištění svozů tříděných odpadů. Možnost přihlásit se o nádoby je jen do úterý 21. 6. 2022 do 12 hodin. Všem přihlá-
šeným, kteří si nádoby v níže uvedených termínech nevyzvednou, budou 23. 6. 2022 jejich přihlášky zrušeny.

Pokud chcete od města získat nádobu na papír, je nutné se přihlásit vyplněním elektronické přihlášky,
kterou najdete na titulní straně webových stránek města www.cervenykostelec.cz nebo naskenováním
QR kódu.

Nádoby musí být umístěny a používány na území Červeného Kostelece na adrese uvedené v přihlášce.
Přihlášení se o nádoby je dobrovolné. 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.

Upřednostňujte elektronické přihlášení!

Nádoby na papír a plasty do domácností

Výdej nádob pro přihlášené, kterým vznikl nárok na nádoby
Výdej nádob od města bude v červnu probíhat ve sběrném dvoře odpadů jen v tyto termíny: pátek 17. 6. 2022 od 8 do 11 hodin, středa
22. 6. 2022 od 13 do 16 hodin. Podrobnosti o novém kole přihlašování a výdeji nádob budou zveřejněny v zářijovém čísle zpravodaje. 

Štěpán Křeček
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Ohlédnutí za činností rady města

Centrum města
Na konci března se soutěžní workshop na centrum města po-
sunul do další fáze. Soutěžní porota vybrala tři účastníky
workshopu, které následně rada města schválila. Prvním 
z nich je Ing. arch. Michal Šrámek z Prahy, který se v Červe-
ném Kostelci již dříve představil studií kempu Brodský. 
Dalším účastníkem bude zkušený architektonický tým gogo-
lák+grasse, který se zaměřuje na územní plánování a veřejný
prostor.  V roce 2021 obsadil druhé místo v mezinárodní sou-
těži na využití pozemků po bývalé Tepně v Náchodě. Jako
třetí byl vybrán mladý ateliér Jsme k světu, který byl dosud
aktivní především v Plzni, kde oživoval zapomenuté a zaned-
bané veřejné prostory. Vybraní účastníci se nyní věnují pří-
pravě svých návrhů na uspořádání centra města. Výsledky
celého workshopu  budou představeny v průběhu září.

Interiérové úpravy knihovny
Knihovna Břetislava Kafky se v současné době potýká s do-
sluhujícím vybavením a zastaralými technickými instalacemi.
Proto rada města vyhověla řediteli knihovny a schválila ob-
jednávku studie interiérových úprav, která prověří možnosti
lepšího využití současných prostor a vytvoří návrh nového
vybavení. Osloven byl ateliér Papundekl architekti. Součástí
studie by mělo být oživení interiérů knihovny, vstřícnější po-
jetí současného průjezdu, oddělená sociální zařízení pro za-
městnance a veřejnost, prostor pro odkládání oblečení nebo
orientační systém pro návštěvníky. Dětské oddělení by mělo
obsahovat regály přizpůsobené dětské výšce, prostor pro des-
kové hry i koutek pro nejmenší.

Obědy pro ukrajinské děti
Rada města se rozhodla podpořit děti ukrajinských uprchlíků
a do konce tohoto školního roku jim uhradit obědy ve školní
jídelně. Nabídka se týká všech  dětí ve věku do 16 let a pomoc
bude hrazena z prostředků na reprezentaci města.

Výběrová řízení na ředitele příspěvkových orga-
nizací
Dne 8. dubna výběrová komise doporučila do funkce ředi-
telky Mateřské školy Větrník dvě uchazečky. Protože jedna
z nich krátce po oznámení výsledků z výběrového řízení od-
stoupila, byla radou města jmenována do funkce druhá vy-
braná uchazečka Kristýna Menšíková. Nové paní ředitelce
přejeme do další činnosti mnoho sil, dobrých nápadů a pod-
poru celého větrníkovského týmu.
Kromě již avizovaného konkurzu na novou ředitelku Mateř-
ské školy Náchodská nás čeká ještě jedno výběrové řízení.
Ředitel knihovny Vojtěch Kábrt se k naší velké lítosti rozhodl
vrátit k původní profesi. Za těch několik měsíců odvedl 
v knihovně kus práce. Pořídil nové webové stránky a zakou-
pil moderní knihovnický program Tritius. Ve spolupráci 
s Univerzitou Hradec Králové zorganizoval zajímavý před-
náškový cyklus Toulky dějinami východních Čech, inicioval
již zmíněnou studii na obnovu interiéru. Věřme, že se nám
podaří najít kvalitního nástupce, který bude dále rozvíjet kos-
teleckou knihovnu ke spokojenosti čtenářů i celé veřejnosti.

Komise rady
Rada města projednala informace z komise životního pro-
středí, komise pro kulturu a školství, majetkové komise, do-
pravní komise a komise výstavby. Komise životního prostředí
se zabývala zejména vyhledáním vhodných lokalit pro vý-
sadbu nových stromů ve volné krajině. Komise pro kulturu 
a školství projednala oslavy kulatých výročí v letošním roce
(80 let od událostí na Končinách a Bohdašíně, 660 let od
první písemné zmínky o našem městě, 30. setkání Kostelců
v Kostelci). Byla také informována o přípravách na otevření
zdravotnické školy v Červeném Kostelci. Dopravní komise
projednala podněty občanů na úpravy dopravního značení.
Zápisy komisí jsou zveřejňovány na internetových stránkách
města v sekci Významné dokumenty.

Jan Kafka, radní



V pondělí 16. 5. 2022 převzali zástupci našeho města, starosta
Tomáš Prouza s referentem pro životní prostředí Štěpánem
Křečkem v Muzeu východních Čech v Hradci Králové z rukou
zástupce Královéhradeckého kraje Pavla Bělobrádka, ná-
městka hejtmana pro životní prostředí, cenu Skokan roku 2021
v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel.

Cenu udělil Královéhradecký kraj a společnost EKO-KOM.
Titul jsme obdrželi za nejvyšší nárůst celkové výtěžnosti tříděných
odpadů (papír, plast, sklo a nápojové kartony) v kg na obyvatele a
rok (vyjádřený v procentech) mezi rokem 2020 a 2021. Cena má
být především motivací pro další zlepšování péče o životní pro-

středí. Získaných 10 000 Kč bude použito na vylepšení odpado-
vého hospodářství. Na otázku, co má největší podíl na získání této
ceny, Štěpán Křeček odpověděl: „Myslím si, že největší vliv na zí-
skání titulu Skokan roku mělo zavedení sběru plastů a papíru přímo
z domácností.

V roce 2021 byl od zavedení třídění odpadů pomocí popelnic
vydaných městem Červený Kostelec, z nichž je tříděný odpad
svážen přímo od domů, nárůst odpadů o 24,6 tun plastů, 0,3
tuny nápojových kartonů a 38,3 tuny papíru.

V roce 2021 se sebralo celkem 203,7 tuny plastů (24,8
kg/obyv.), 2,2 tuny nápojových kartonů (0,3 kg/obyv.) a 263,2 tuny
papíru (32,0 kg/obyv.). V roce 2020 se sebralo celkem 175,8 tuny
plastů (21,3 kg/obyv.), 1,6 tuny nápojových kartonů (0,2 kg/obyv.)
a 229,0 tuny papíru (27,8 kg/obyv.). V roce 2021 se sebralo celkem
1.089,8 tuny tříděných odpadů (papíru, skla, nápojových kartonů,
plastů a kovu) (132,7 kg/obyv.). V roce 2020 se sebralo celkem
905,8 tuny tříděných odpadů (papíru, skla, nápojových kartonů,
plastů a kovu) (109,8 kg/obyv.).

Celková výtěžnost tříděných odpadů se tedy v roce 2021 oproti
roku 2020 zvýšila o 22,9 kg/obyv., tj. o 20,9 %.“

Jménem Rady města Červený Kostelec děkuji referentu Štěpánu
Křečkovi za dobře odvedenou práci, jejímž výsledkem je získání
titulu a ceny. Neméně děkuji i vám, obyvatelům našeho města, kteří
poctivě třídíte odpad a prosím: „Nepolevujme, stále je co zlepšo-
vat!“

Markéta Šolcová, radní města Červený Kostelec

RADNICE INFORMUJE
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V době od 6. 6. 2022 do 7. 7. 2022 se uskuteční oprava kanali-
zace v ulici 17. listopadu. Jednotné kanalizační zařízení (sbírá
dešťovou i splaškovou kanalizaci) po desetiletích provozu již
nutně potřebuje celkovou rekonstrukci. V betonovém potrubí
se začaly objevovat trhliny, docházelo v k propadlinám v chod-
níku, které následně ohrožovaly i bezpečnost chodců.

Oprava zahrnuje rekonstrukci padesátimetrového  úseku od bu-
dovy SPŠ Otty Wichterleho k budově České pošty.. Jedná se o akci,
která přinese některá omezení a dotkne se především chodců. Proto

prosíme o pochopení a ohleduplnost v souvislosti s obtížemi, které
tato rekonstrukce přinese. Bohužel kanalizace je pro každou samo-
správu tou nejnevděčnější investicí, která i přes vysoké náklady
není vidět. Většina z nás bere funkční kanalizaci jako samozřej-
most, o které v podstatě nevíme. Ovšem jen do chvíle, kdy se kus
zbortí nebo ucpe. Na tuto mimořádnou opravu rada města uvolnila
částku 478.900,- Kč. Výsledkem opravy bude funkční kanalizace
s dlouhodobou životností a opravený, bezpečný chodník.

Odbor majetkový

Tímto veršem jsme zahájili první letošní vítání občánků v so-
botu 30. dubna. Obřad probíhal ve velmi příjemné atmosféře,
kdy jsme přivítali 11 občánků našeho města a už teď se těšíme
na další, který se uskuteční v sobotu 18. června. 

Tímto vás vážení rodiče nových občánků našeho města, zveme,
abyste se o tuto radost podělili i s námi a přihlásili se. Přihláška ke
stažení se nachází na: www.cervenykostelec.cz v kategorii Žádosti
a formuláře pod názvem Přihláška – vítání občánků.  Anebo se mů-
žete přijít přihlásit osobně na MěÚ a to buď v kanceláři matriky
nebo na podatelně, kde jsou pro vás přihlášky k vyplnění připra-
vené. V případě vašeho zájmu o termín 18.června prosím o včasné
přihlášení, ale už teď se můžete hlásit i na vítání občánků následu-
jící, které bude během září. Věk dětí nelimitujeme a rádi uvítáme 
i děti, které se narodily během covidu, kdy setkávat se nebylo
možné. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

S přáním pěkných dnů Petra Krejsová, tel. 491 467 527,
e-mail: petra.krejsova@mestock.cz

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků…

Oprava havarijního stavu kanalizace v ul. 17. listopadu

Č. Kostelec „Skokanem roku 2021“ v soutěži tříděných odpadů
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Nabídka zaměstnání
KRÁKORKA a.s., Červený Kostelec
přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na úpravu a přípravu
těžených pískovců. Možno i jako brigáda na dohodu o provedení
práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Fyzicky náročná práce 
v přírodě, v malém kolektivu. Šikovnost a vlastní aktivita odmě-
něna nadstandardním ohodnocením!
Kontakt: mistr lomu: 724 052 908, administrativa: 491 422 373,
e-mail: prodej@krakorka.cz

Strojírenská společnost SEMET s.r.o
hledá zaměstnance na volné pracovní pozice svářeč. Pracovní
náplň: skládání a sváření plechových dílců podle výkresové doku-
mentace, práce v jednosměnném provozu. Požadujeme: základní
znalost technické dokumentace, svářeč minimálně se základním
kurzem. Co nabízíme: práci na HPP, zajímavé finanční
ohodnocení, 2 x ročně prémie, pracovní úvazek 37,5 hod. / týden,
po zapracování PP na dobu neurčitou, stravování ve firmě (vlastní
jídelna) s příspěvkem nebo stravenka, bonusy za 100% docházku.
www.semet.cz, tel: 491 401 439, email: honcl@semet.cz

Saar Gummi Czech, 
evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro
automobily, hledá zaměstnance na pozice: Specialista gumárenské
výroby - seřizovač, mzda 40 000 Kč až 55 000 Kč měsíčně. 25
dní dovolené + 12 dní bonusového volna ročně navíc. 
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec/Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

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

Provozní doba: červen
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 shromažďo-
vání komunálních a dalších odpadů od svých občanů. 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ve sběrném dvoře třídí na travní
odpad a dřevo (větve). Žádáme vás, abyste toto rozdělení tohoto druhu odpadu provedli
již před předáním do 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 pod-
nikatelům a právnickým osobám. Na vybudování sběrného dvora odpadů byla poskytnuta
podpora z Operačního programu Životní prostředí Fondů Evropské unie.

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00
8:00 - 11:00
zavřeno

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

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

Více informací na  stránkách města
nebo u obsluhy sběrného dvora.

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: červen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod.
4. 6. a 5. 6. - MDDr. Lucie Škodová Třísková, Krásnohorské 672, Náchod, 737 449 355
11. 6 a 12. 6. - MUDr. Vjačeslav Ogriščenko, Olivětín 66, Broumov, 491 502 425
18. 6. a 19. 6. - MUDr. Ivana Vejmolová, Náchodská 548, Velké Poříčí, 491 482 000
25. 6. a 26. 6. - MUDr. Jana Šimková Vaňková, Sokolská 215, Č. Kostelec, 491 463 421

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: červen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
11. 6 a 12. 6. - MUDr. Lucie Strnadová, Z. Němečka 130, Jaroměř, 491 812 495
18.6. a 19. 6. - MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 423 748
25. 6. a 26. 6. - MDDr. Šárka Šejvlová, Husova 931, Jaroměř, 491 812 944

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Notářka

Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci (náměstí T. G. Masaryka 120, 549
41, Č. Kostelec) pro 2. pololetí roku 2022:

17. června, 15. července 2022, 19. srpna
2022, 23. září 2022, 21. října 2022, 18. lis-
topadu 2022, 16. prosince 2022

Úřední hodiny: od 8:00 do 11:45 hodin
Telefon: 491 423 256
e-mail: souckova@notarvnachode.cz
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Kontakt:
Telefon:

491 463 384

Email: 
reditel@knihovnack.cz

pujcovna@knihovnack.cz

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

Červen je již měsíc, kdy slovy před sto lety narozeného básníka
Jana Skácela „hoří léto“. A kde jinde přečkávat horké dny než
ve stínu stromů, kde vítr tlumí ony „požáry ze čtyř stran“. 

Jedno takové místo můžeme doporučit. Je to zahrada naší kni-
hovny, která je již nově vybavená lavičkami, kde můžete vždy
v otevírací době knihovny nerušeně odpočívat.

Přestože je čas prázdnin a dovolených doslova na spadnutí, čer-
ven je v knihovně stále nabitý pestrým programem. Obzvláště pak
zveme na novou výstavu o Boženě Němcové, která je umístěna 
v podkroví knihovny a pak na koncert Swing sextetu v sobotu 25.
června, který se bude konat právě v naší Zahradě příběhů. Těšíme
se na shledání.

Vaši knihovníci

Červen v knihovně Břetislava Kafky

Oddělení pro dospělé čtenáře

Swing v zahradě
Sobota 25. června od 18 hodin
Swing sextet aneb swingování v zahradě – v naší knihovní zahradě si budeme
moci na samém prahu léta vychutnat klasické swingové standardy v podání skvě-
lého orchestru Swing sextet spolu se svým sólistou Lee Adrew Davidsonem. Ne-
váhejte a přijďte strávit tento podvečer do tóny hudby rozkvetlé knihovní zahrady.

Výstava: Božena Němcová. Osobnost – dílo – mýtus 
Nová výstava v prostoru podkroví knihovny, která si klade za cíl nově zpřístupnit
Boženu Němcovou jako národní symbol i evropskou autorku dnešním čtenářům.
Výstavu k výročí úmrtí Boženy Němcové připravily Ústav pro českou literaturu
a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Památník národního písemnictví 
a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.
Výstava je otevřená pro veřejnost vždy v otevírací době knihovny.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Květen a červen 2022 v oddělení pro děti a mládež

Klub Pohoda 
Kamenné památky našeho kraje 
Pondělí 6. června 2022 od 16:00
Povídání pana Jiřího Chaloupky o pozoruhodných kamenných svědcích minulosti,
se kterými se pojí leckdy zajímavá historie. Beseda bude doplněna množstvím
snímků, které autor při putování zdejším regionem pořídil. 

Zajímavé turistické cíle v našem okolí 
Pondělí 13. června 2022 od 16:00 
Před prázdninovou přestávkou si budeme povídat o zajímavých přírodních i his-
torických památkách v okolí našeho města, která stojí za to v průběhu léta navští-
vit. Průvodní slovo bude mít Vojtěch Kábrt. 

Pohodový táborák  
Pondělí 20. června 2022 od 16:00
Poslední předprázdninové pondělní setkání se uskuteční v knihovní zahradě, kde
si budeme moci posedět, popovídat, třeba i zazpívat a na ohni si opéct něco dob-
rého. 

Po dubnové odmlce jsme v oddělení pro děti s radostí přivítali hned několik spisova-
telských návštěv. Z kraje května to byl pan Richard Vokůrka (*1985), herec, spor-
tovní komentátor i autor skvělé dětské knížky Emy a drak. Setkání s ním se zúčastnili
žáci čtvrtých a pátých tříd.

Na konci května nás navštívila paní Lucia Magašvári, též ze „stáje“ Albatrosu, se svou
knížkou Strašidelnická. Tuto autorku mohly zažít děti ze druhých a třetích tříd.

Na začátku června, mimo jiné u příležitosti Dne dětí, uvítáme pro druháky a třeťáky
paní spisovatelku Ilonu Fišerovou z Hradce Králové a pro páťáky ilustrátorku Sylvu Fran-
covou z Prahy. Setkání naživo s autory knih, které děti znají, protože s nimi pracují ve
škole, přináší dětem další druh zážitku s literaturou. Jsme rádi, že je o tato setkání zájem,
a věříme, že v nich budeme moci pokračovat i v dalším školním roce.

Každý týden stále probíhá klub pro nejmenší – Knihovníček. Květnový Bookstart 
s Knížkou Hervé Tulleta se také vydařil, na další setkání v rámci tohoto projektu se můžete
těšit po letních prázdninách. Mimo tato setkání prošlo knihovnou velké množství dětí ze
všech kosteleckých mateřských škol a dokonce jsme opět mohly přivítat v knihovně i děti
ze druhého stupně ZŠ V. Hejny, které už v příštím školním roce zamíří na střední školy. 
V červnu přivítáme mezi čtenáře všechny kostelecké prvňáčky a uvidíme, jak se jim podařilo
za 9 měsíců naučit se číst… Je toho mnoho, co se děje za „zavřenými dveřmi“ knihovny…

Přináší přes dvě desítky zajímavých článků, které se týkají historie zdejších měst 
a obcí, dějin hornictví, přírody a příběhů osobností. 

Z obsahově pestré palety článků čtenáře jistě zaujme příspěvek o budování astrono-
mické pozorovatelny na rtyňských Zadech, v níž byl instalován tehdy největší amatérsky
vyrobený zrcadlový dalekohled v Evropě. Za připomenutí také stojí článek k výročí 100
let odhalení pomníku Babičky v Ratibořicích od slavného sochaře Otto Gutfreunda. Ohléd-
neme se také za dějinami dolování černého uhlí v dole U Buku (Pětiletka), nebo ve Žďár-
kách. K letošnímu výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové přinášíme pozoruhodný
článek o sourozencích Boženy Němcové (Barunky Panklové). Nový Rodný kraj přináší
také přehled akcí místních muzeí a galerií v letošním 2. pololetí, seznam nových titulů re-
gionální literatury a na své si přijdou i milovníci poezie a hezkých fotografií.

To vše a mnoho dalšího nabízí nové číslo sborníku Rodným krajem 64. K dostání je na
obvyklých distribučních místech: Knihovna Břetislava Kafky, Tabák Dali, Papírnictví Ivín,
Cestovní a informační centrum, Domek Boženy Němcové.

Vojtěch Kábrt, redaktor sborníku

Počátkem června vychází sborník Rodným krajem

SBORNÍK RODNÝM KRAJEM
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Potom vám jedno ze středisek Oblastní charity Č. Kostelec, a to
Tísňová péče, nabízí již 15 let pomocnou ruku. Toto středisko se
snaží poskytnout svým klientům pocit bezpečí v krizových situ-
acích a umožnit jim prožívat stáří ve svém přirozeném prostředí 
a podporovat je v udržení soběstačnosti a sebeobslužnosti. Naši
klienti si tak mohou díky bezpečnostnímu tlačítku v průběhu celého
dne 24 hodin přivolat pomoc pečovatelky a od 18 do 6 hodin záro-
veň i městské policie. Takovýchto výjezdů se uskuteční v průměru
jeden či dva do týdne. Většinou je to pád klienta, zhoršení zdravot-
ního stavu apod. Naše pečovatelky si musí poradit v jakékoliv si-

tuaci, stávají se z nich napůl „psychologové, zdravotní sestřičky,
doktoři. Jejich práce je opravdu zodpovědná, náročná a plná adre-
nalinu. Moc jim děkuji za jejich velké nasazení, ochotu, nadšení 
a obdivuhodný zájem o klienty. Práce je opravdu náročná, vždyť
pečovatelka vykonává 8 hodin pečovatelskou službu a zároveň je
celý den i v noci připravena pomoci v krizových situacích. 

Ještě něco na zamyšlení: „Važme si toho, co máme, protože jsou
na světě lidé, kteří o takovém životě sní.“

Bc. Vlčková Lenka – Tísňová péče

Pečovatelská služba

Nacházíte se v situaci, kdy trpíte
zdravotními problémy, které vás
ohrožují na zdraví nebo životě, byd-
líte sami nebo nemáte v domácnosti
člověka, který by vám v případě ná-
hlého zhoršení zdravotní situace po-
mohl přivolat pomoc?

Chcete žít v domácím pro-
středí co nejdéle a zvýšit
si své bezpečí?

Hospic Anežky České

Po mnoha letech láskyplné péče o svěřené nemocné odchází 
v květnu roku 2022 na odpočinek vynikající ošetřovatelka 
v Hospici Anežky České paní Marta Špuláková.

Děkujeme jí za milý kolegiální vztah k nám spolupracovníkům,
ale především za příklad vlídnosti, dobroty a skromnosti. Za hřejivé
úsměvy, uklidňující slova a tišící pohlazení, kterými se našim pa-
cientům snažila odlehčit těžké břímě nemoci a usnadňovat jim tak
poslední chvíle jejich pozemského putování. Za celý kolektiv hos-
pice jí upřímně přejeme všechno dobré do dalších požehnaných let.

Marta Špuláková sepsala v roce 2021 své zkušenosti do krát-
kého článku. Se svolením si je dovolujeme uveřejnit:

V hospici pracuji od jeho otevření. Na otázku, jak dlouho už pra-
cuji v hospici, s oblibou odpovídám, že jsem již inventář. Při kaž-
doroční inventuře mě najdou zase na stejném místě, na stejné pozici
ošetřovatelky.Měla jsem už na základce touhu pracovat ve zdra-

votnictví, snad k tomu přispěla skutečnost, že se moje maminka
starala o babičku s roztroušenou sklerózou, byla s ní doma a my
jsme díky tomu měli krásné dětství.

Přijetím do první hospicové party u mě došlo k naplnění a na-
směrování další životní dráhy. Práce mě naplňuje, těší, nezklamala
mé očekávání, nenaplnila mé obavy, je pestrá, veselá i smutná, díky
ní jsme trochu jako děti - pláčeme i smějeme se, utěšujeme a jsme
těšeni, pohladíme a jsme pohlazeni, ale stejně rychle jsme posláni
do určitých mezí a často ještě dál, kde slušná slova nestačí. Není
třeba andělských slov, ale naslouchání, lépe mlčet, než slibovat ne-
splnitelné. Přiznat, že na otázku neznám odpověď. Pacient cítí, že
je čas na rekapitulaci života, vztahů s rodinou a blízkými. Nepo-
kažme si tyto chvíle určené k upřímnosti, odpuštění, smíření, objetí,
poplakání, klidnému pobytí a propuštění do lepšího života.

Přiznejme si, že kromě lidského nemalého snažení HOSPIC stojí
na pomoci a požehnání shůry. Naše práce by nebyla nic platná, ne-
realizovatelná bez soudržného kolektivu se shodnou ideou. I když
šlapeme různými cestami k jejímu naplnění, musíme mít jeden 
v druhém oporu, důvěru, pomoc. Jsme svým povoláním pozname-
náni. Čím déle pracuji v hospici, tím větším tajemstvím pro mě je,
kdy je člověk odvolán ze života a proč právě tímto způsobem. Mys-
lím si, že na toto PROČ dostaneme odpověď opravdu až na věč-
nosti. Žijme a radujme se už teď a tady z každého darovaného dne,
ze všech událostí, co nám přinese. I když jsme už o něco přišli, zre-
kapitulujme situaci z pohledu toho, co nám ještě všechno zbylo, oč
bychom mohli přijít, ale máme to.

Hodně radosti a úspěchu při nacházení přeje ošetřovatelka 
s inventárním číslem 6, Marta Špuláková.

Děkujeme Martě Špulákové za její službu v hospici
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Denní stacionář

Příměstské tábory na Háčku
Na táborech máme na srpnovém turnusu ještě několik míst volných. V případě
zájmu stačí telefonicky své děti přihlásit. Přihlašování je možné v pracovní dny
od 8.30 do 13.30 na telefonním čísle 731 682 229 nebo 491 610 310. Cena: 2 100
Kč/dítě/turnus; splatnost: 17. 6. 2022 (částka je nevratná). Další podrobnosti a do-
kumenty naleznete na stránkách Háčka: hacko.ochck.cz

1. - 5. srpna 2022 
Netradiční olympijské hry
Rád běháš, skáčeš a žádný sport ti není cizí? Tábor v duchu olympijských her je
přesně pro tebe. Kdo získá olympijskou pochodeň? Přijď to zjistit.

Háčko - Centrum volného času

Běh pro hospic
17. září 2022 
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce běhu rekreačního i zá-
vodního k účasti na 9. ročníku benefičního „Běhu pro hospic“. Akce, která je sou-
částí běžeckého seriálu Primátor CUP, proběhne v sobotu 17. září v Červeném
Kostelci (start u budovy Háčko, Manželů Burdychových 245), přičemž bodován
v rámci seriálu bude hlavní závod, trať na 10 km. V juniorské kategorii (ročník
narození 2003-2006) bude bodován běh na 5 km a připraveny budou i tratě na 
2 km a další kratší úseky pro mladší běžce, včetně symbolického běhu na 150 m
pro nejmenší, aby se mohl zúčastnit každý.
Registrace na běh bude zpřístupněna od 1. června. Odkaz naleznete na našich
stránkách www.behprohospic.cz. Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtě-
žek ze vstupného bude určen na podporu lůžkového a mobilního Hospice Anežky
České. Akce je podpořena městem Červený Kostelec. Přijďte si zaběhat!

Běh pro hospic

Dočkali jsme se hezkého počasí, proto plánujeme mnoho dob-
rodružství. Začali jsme s našimi klienty osazovat truhlíky, cho-
dit na procházky do města a nechali se unášet krásou květin. 

Zavítali jsme k rybníku Špinka a poté následovala odměna 
v cukrárně. Z kraje týdne si vždy upečeme něco dobrého. Každý
pátek máme hudební dopoledne, kdy si zazpíváme a je nám dobře.

Největším úspěchem byl výlet do Pekla u Nového Města. 
V krásné přírodní rezervaci jsme strávili celé dopoledne. Nejprve pro-
šli celý areál a následně svoji návštěvu stvrdili pořádným obědem.

Těší nás dělat radost našim klientům, a pokud jim vykouzlíme

úsměv na tváři a spokojenost, je to pro nás nejlepší odměna.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás navštívili ve dnech

otevřených dveří a podpořili milými slovy, také nás velmi potěšil
zájem lidí s otázkami dozvědět se více informací o naší činnosti 
a pomoci druhým, kteří to potřebují anebo se jen přišli podívat na
nově zrekonstruovanou Kafkovu vilu.Poděkování patří také před-
nášejícím p. Černé, p. Nermuťovi a p. Kejzlarové za krásné před-
nášky.Veškeré informace o dění v denním stacionáři můžete
sledovat na vývěskách na náměstí T. G. Masaryka v Červeném
Kostelci a u budovy denního stacionáře.

Bc. Anna Gábrtová
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VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

Proč se Červenému Kostelci říká Hadařov, ví asi každý zdejší
obyvatel. Ale ne každý dokáže se stoprocentní jistotou povědět,
jak dostal někdejší Kostelec u Náchoda své současné pojmeno-
vání. Existuje hned několik historických vodítek, z nichž si mů-
žeme vybrat. 

První událost nás vrací do roku 1831. Dne 11. srpna potkalo
městys Kostelec hrozné neštěstí, které v jeho historii nemá obdoby.
Toho dne panský myslivec Merker u Lhotského rybníka počal stří-
let na kachny. Jedna střela zasáhla i doškovou střechu jedné z cha-
lup a hořící ucpávka ji zapálila. Během krátkého okamžiku bylo
stavení v plamenech. Ze střechy vylétávaly hořící jiskry a unášeny
větrem se snášely na střechy domů v okolí náměstí a zapalovaly
další stavení. Požár se šířil nepředstavitelnou rychlostí. Po zaslech-
nutí kostelního zvonku běželi lidé ke svým domovům, ale na jejich
záchranu už bylo pozdě. Během jedné hodiny bylo v plamenech na
75 stavení a stodol. Někteří se snažili spolu s farářem Lukavským
zachránit cennosti z kostela a další na rozkaz rychtáře Antonína
Hůlka vytáhli stříkačku, která však byla ve velmi chatrném stavu a
na oheň nestačila. Navíc se zjistilo, že chybí dostatek potřebných

žebříků a konví, kterými se voda do stříkačky nalévala. Pozornost
lidí se zaměřila na vypátrání viníka a poměrně brzy padlo jméno
myslivce Merkera, kterému rozlícený dav hrozil smrtí. Toho před
lidmi zachránil sám rychtář, na čas jej ukryl a Merker později sám
v tichosti opustil Kostelec. Všichni postižení ohněm se shromáždili
na Chrbech a zde po několik dní tábořili. I přes velikou tehdejší
bídu nechala obec vykácet část lesa Občiny a také zásluhou vrch-
nosti a sbírek se podařilo do roku 1833 postavit 60 nových staveb.
Zdali byl viníkem skutečně Merker, není jisté. Oheň byl ale tak ob-
rovský, že jeho zář byla viditelná na mnoho kilometrů. Pozorova-
telé se tehdy tázali: „Co se to v Kostelci děje? Tam je úplně
červeno.“ Zde tedy můžeme spatřovat první původ pojmenování. 

Druhou událostí byla stavba železnice z Josefova do Malých
Svatoňovic, jejíž slavnostní otevření proběhlo 1. května 1859. Půda
v okolí Kostelce je hodně železitá. Když se stavěla zdejší železniční
trať, muselo být přemístěno obrovské množství zeminy. Ví se, že
několikrát během silných letních bouří se Červeným potokem va-
lily peřeje vody zbarvené načervenalým permským bahnem ze sta-
veniště ve Lhotě. I tehdy si lidé říkali, že Kostelec je úplně červený.
A třetí varianta hovoří o tom, že tento přídomek získal Kostelec
kvůli červeným látkám, které se vyráběly u místních tkalců. Tak či
onak, získal Kostelec úředně přídomek „Červený“ až roku 1881.
Zajímavostí je, že v rakouských novinách Fremden Blatt z roku
1861 byl otištěn inzerát, v němž stálo: „Hledá se teoreticky vzdě-
laný a v praxi zkušený technický mistr do přádelny lněné příze. Při-
hlášky zasílejte na adresu: Leopold Abeles v Červeném Kostelci,
u Náchoda.“ Je tedy otázkou, od kdy lidé pojmenovali Kostelec na
„červený“, nežli se tomu stalo úředně. 

Za Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec připravil 
Richard Švanda

Z muzejního depozitáře: Proč je Kostelec „červený“?

Rozsáhlé prostory porodnice a novorozeneckého oddělení se
téměř po roce od přestěhování obou oddělení do společných
prostor dočkaly nové výzdoby.

Stěny i posuvné dveře pokryly velkoplošné umělecké fotografie
novorozených dětí, které dodaly prázdným chodbám a zdím emo-
tivní něžný nádech a celý prostor vhodně zútulnily. Překrásné 
fotografie připomínají zázrak zrození a dar života, čistotu novoro-
zených duší a křehkost našich nejmenších. Povedenou proměnou
prošla také tělocvična pro budoucí maminky. Jednu ze stěn ozdo-
bila šedobílá mandala znázorňující květ života, přibyl také stojan
na gymnastické míče. Novou výzdobu oceňují nejen maminky.
Uznání se dočkala také na sociálních sítích. Po zavedení rautových
snídaní na porodnici je to další krok k tomu, abychom se pro ma-
minky stali přívětivou porodnicí.  Postupně chceme zútulnit i další
patra nových pavilonů, aby se v nich cítili jak naši pacienti, tak také
naši zdravotníci co nejlépe.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Náchodská porodnice má novou výzdobu!

Dětské oddělení má novou primářku
První červen je pro naše dětské oddělení významným dnem
hned z několika důvodů. Jednak slavíme Den dětí předáváním
drobných dárků našim malým pacientům, navštíví nás také
zdravotní klaun, sfoukneme první svíčku na dortu k příležitosti
stěhování do nových prostor, ale také letos v tento den přiví-
táme novou paní primářku dětského oddělení MUDr. Alici Mí-
lovou, která k nám přichází z pozice vedoucí dětské JIP
Fakultní Thomayerovy nemocnice. 

Nová paní primářka má specializaci v oboru dětské endokrino-
logie. Těšíme se, že budeme dále rozvíjet naše dětské oddělení 
a obohatíme svojí odborností spektrum našich dětských ambulancí,
které vybudoval bývalý primář MUDr. Luděk Týce a které jsou
svým rozsahem v rámci okresních nemocnic našeho regionu výji-
mečné. Na rozhovor s novou paní primářkou se můžete těšit v dal-
ším čísle.

Oblastní nemocnice Náchod
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KLADSKÉ POMEZÍ

Od konce května jezdí turistické autobusy s přepravou kol

Kladské pomezí je díky svému rozmanitému reliéfu rájem cyk-
listů. K přepravě na atraktivní místa našeho regionu nebo pro
zpáteční cestu můžete v turistické sezoně využít několik linek
turistických autobusů s přepravou kol, které se poprvé rozjely
v sobotu 28. května 2022! 

Klasické cyklobusy s vlekem pro přepravu až 38 kol jsou vy-
pravovány na 4 pravidelných linkách. První z nich je vedena z Ja-
roměře, přes Českou Skalici, Nové Město nad Metují až do

Deštného v Orlických horách. Další linka do Orlických hor jezdí 
z Náchoda, opět přes Nové Město nad Metují. Pravidelný spoj do
Krkonoš je v letošním roce veden po nové trase z Náchoda, přes
Hronov, Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až na Po-
mezní Boudy. Tato změna zajisté potěší především cykloturisty,
kteří mají namířeno do Jestřebích hor. Ani v letošním roce cestující
nepřijdou o oblíbenou linku k našim polským sousedům na trase
Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów. 

Cyklisté mohou na svých toulkách naším regionem využívat
také víkendovou autobusovou linku z Úpice do Odolova s tzv. „cy-
klobatohem“ pro přepravu maximálně 6 kol a dále pravidelné vla-
kové spoje, jejichž kapacita je omezena na cca 6 - 10 kol. 

Turistické autobusy budou v provozu až do konce září vždy 
o víkendech a o státních svátcích. V průběhu letních prázdnin
budou vybrané linky brázdit Kladské pomezí denně. 

Jízdní řády najdete na www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklis-
tika a na webu www.dopravakhk.cz. Tištěné materiály, které vy-
dává Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, budou k
dostání v informačních centrech našeho regionu.  

Kladské pomezí

CÍRKEV

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 

Více informací naleznete na
webu  www.ccshck.cz

Program na duben
15. 4. od 15:00 - Velký pátek  
16. 4. od 20:00 - Bílá sobota 
17. 4. od 10:00 - Hod Boží velikonoční

Přednáška k 430. výročí narození J. A. Komenského
Přednáší Doc. Phdr. Jan Hábl PhD.  - přední český odborník
na dobu a dílo J. A. Komenského

95 let Žižkova sboru v Červeném Kostelci 
a ekumenické díkuvzdání
V našem sboru se chystáme na velikou událost – slavíme totiž
kulatiny a rozhodli jsme se k nim přizvat nejen sestry a bratry
z naší církve, ale také všechny lidi dobré vůle z Červeného Kos-
telce a okolí. 

Celý nápad se zrodil v době covidových omezení, kdy jsme se
sice sešli na omezené společné bohoslužbě, ale bez společného po-
hoštění, na které se všichni tolik těší! Vždyť pravá „ekumena“ ne-
vzniká jen tím, že jsme se jednou za čas sešli při společné modlitbě,
ale tím, že se staneme přáteli. A že nejlépe vzniká okolo stolu, nás
koneckonců učí sám Pán Ježíš ! Tehdy vznikl nápad spojit vše do-
hromady – ekumenické společenství místních církví, sborové po-
hoštění a oslavu otevření sboru. Všichni k našemu překvapení s tím
s radostí souhlasili. A co víc, sami navrhli, že se aktivně zapojí. Jaký
rozdíl od atmosféry doby vzniku našeho sboru! Díky Bohu za to! 

Přijeďte se podívat a spolu s námi poděkovat Hospodinu za dílo
našich duchovních předků!

Program 95 let Žižkova sboru v Č. Kostelci

Termín: 25. června 2022
Místo konání: Žižkův sbor v Červeném Kostelci

Od 10:00 - Ekumenická bohoslužba díkůvzdání s doprovo-
dem chval mládeže CB a ŘKC 

Od 11:30 - Společné pohoštění na farní zahradě

Od 14:00 - Loutkové divadlo z Olešnice

Od 14:30 - Biblický tanec dětí z místní ZUŠ

Od 15:30 - Koncert svatojakubského orchestru a také smyč-
cového komorního orchestru při ZUŠ

Součástí slavnostního dne bude výstava o historii sboru.

Noc kostelů - 10. června 2022
Místo konání: Žižkův sbor v Červeném Kostelci

18:00 - Zvonění

18:30 - Flétnový soubor "Kukulky" a trio příčných fléten pod
vedením Hany Kukulové Řezníčkové

20:00 - Zrnka ze svatojakubské cesty v našem okolí aneb 
maličkosti, které pohladí duši - promítání fotografií, 
doprovázené slovem O. Nermutě a J. Kejzlarové
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CÍRKEV

Plánované akce:

Sobota 4. června 2022 
Setkání s o. Pavlem Rouskem, od 14:00 v kostele mše svatá,
poté posezení na farní zahradě.

Neděle 5. června 2022 
Při mši svaté v 9:00 s rytmickým doprovodem 1. svaté při-
jímání dětí. Při všech mších žehnání maminkám, které oče-
kávají narození dítěte.

Neděle 12. června 2022
Pouť ve Stolíně od 15:00.

Neděle 19. června 2022
Pouť v Olešnice v 11:00; na Boušíně v 16:00 „Boží tělo“
(mše sv. a průvod venku); v kostele sv. Jakuba v Červeném
Kostelci v 19:00 „Večer chval“.

Neděle 26. června 2022
Mše svatá v 9:00 s rytmickým doprovodem.

Čtvrtek 30. června 2022
Od 17:30 závěrečný oheň a opékání na konci školního roku
na farní zahradě.

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Zádveří kostela sv. Jakuba je otevřeno každý den od 8:00
do 17:30. Je zde možné si pustit videa o historii kostela, 
o svatojakubské cestě a další.
Úřední hodiny: středa 9:00 – 10:00, pátek 16:00 – 17:00. 
V tomto čase je největší pravděpodobnost, že na faře někoho
zastihnete. Jinak můžete volat či psát na kontakty uvedené na
nástěnkách a na webu.
Aktuální informace o chodu farností na www.farnostck.cz
a www.farnostbousin.cz.
V měsíci červnu bude kostel sv. Jakuba otevřený: každý čtvr-
tek 19:00 až 20:00. Kdykoli v tomto čase můžete přijít do
kostela a na chvíli se ztišit…

Noc kostelů - 10. června 2022 
Zveme širokou červenokosteleckou veřejnost na letošní ročník Noci kostelů v kostele sv. Jakuba Většího. Kostel neslouží
jen ke konání bohoslužeb, je to také místo, kde každý může nalézt prostor ke ztišení, uvědomit si kontinuitu současnosti 
s minulostí. Je to symbol celého našeho města. 

Od 18:00 
Zahájení Noci kostelů slavnostními fanfárami.

Od 18:10
Koncert přípravného smyčcového orchestru ZUŠ Červený
Kostelec.Vystoupení mladších žáků smyčcového oddělení,
kteří však dokáží hrát s kuráží a zápalem. 

Od 18:30 
Adopce na dálku a Červený Kostelec 
O tom, jak tento projekt pomáhá chudým obyvatelům Indie
dosáhnout kvalitního vzdělání, přijedou až z dalekého indic-
kého města Bangalore besedovat vzácní hosté: arcibiskup
Peter Machado, emeritní arcibiskup Bernard Moras a ředitel
ASHA Charitable Trust P. Gabriel Christy. 

Od 19:30
Taneční vystoupení žáků ZUŠ
Nestává se příliš často, aby se v kostele vyprávěl příběh 
z Bible tancem. Tentokrát tomu tak ale bude, a to díky žákům
z tanečního oddělení ZUŠ Červený Kostelec pod vedením
Blanky Rejholdové. A bude to stát rozhodně za to. 

Od 20:30 
Koncert orchestru Dolce furioso
Smyčcový soubor získal čerstvě titul nejlepšího žákovského
smyčcového souboru v ČR. A jeho vystoupení pod vedením
Jiřího Kábrta na domácí půdě patří k dalším zlatým hřebům
letošní Noci kostelů.

Od 21:15 
Modlitba za město
Chvíle ztišení na závěr, kdy si chceme uvědomit, že jako oby-
vatelé jednoho místa bychom si měli všímat potřebných ve
svém okolí. 

Od 21:30 
Zakončení 

Doprovodný program
Výstava výtvarného oboru žáků ZUŠ pod vedením Pavly
Kejzlarové (prostranství před kostelem), prohlídka věže kos-
tela (18:00 až 20:30). Ze zajímavých knížek pro děti budou
předčítat knihovnice z Knihovny B. Kafky (v 18:30 a 19:30,
prostranství před kostelem)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka
Dne 12. června 2022 uplynou 2 roky, kdy nás
navždy opustil pan Jiří Prokop. Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. 

Manželka a dcery s rodinami

V měsíci dubnu je to již dvacet let, co mne navždy
opustil můj milovaný manžel Petr Geisler. Není
dne, kdy bych si na něho nevzpomněla. S úctou, lá-
skou a poděkováním za vše krásné, co jsme spolu
prožili. 

Vzpomíná manželka Jana Geislerová se svými
dětmi Péťou, Petrou a Lukášem.

Dne 2. 4. 2022 uplynulo 11 let, kdy nás navždy
opustila paní Jana Házová. 

S láskou vzpomíná rodina.

Rád bych touto cestou poděkoval za návštěvu paní Formanové a p.
Resslovi a za krásné dárky k mým 85. narozeninám

Vilda Klemt

Děkuji zástupcům MěÚ Červený Kostelec a zástupcům okresního
sdružení červenokosteleckých hasičů za milou návštěvu a dárky 
k mým 90. narozeninám. 

Zdeněk Pinkava

Chtěli bychom poděkovat vedení města Červený Kostelec. Já a můj
syn pocházíme z Kramatorsku v Doněcké oblasti na Ukrajině. Ne-
měli jsme žádné příbuzné v zahraničí a dobří lidé z Červeného Kos-
telce nám pomohli s bydlením, se školou, s lékařskou péčí apod.
Děkujeme každému z vás a jsme moc rádi, že žijeme ve vašem
městě.

S pozdravem rodina Aivenko

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým 85.
narozeninám a panu Šimkovi za milou návštěvu.

Josef Havel

Děkujeme za všechny obyvatele pečovatelského domu u Jakuba 
v Červeném Kostelci paní vedoucí Lence Vlčkové a všem pečova-
telkám. Byly nám vřelou oporou a pomocí v těžké době pandemie.
Obětavě nám věnovaly své síly i mimo pracovní dobu. S příchodem
jara se situace zlepšila, vysvitlo sluníčko a nám je lépe. Pečovatelky
pro nás připravují výlety, přednášky, zpívání apod. Nálada všech
je veselejší. Moc vám všem děkujeme.

Vděční klienti

Poděkování

Kdo dobro a lásku rozdává, ten žije v naších srd-
cích dál. Dne 9. 5. uplynulo 18 let, kdy nás opustila
paní Renata Součková. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 11. června uplyne 10 let od úmrtí Anny Hanušové z Červeného
Kostelce. Kdo jste ji znali,vzpomeňte s námi.  

Blanka Součková s rodinou

SPOLKY A ORGANIZACE

Klub turistů, Červený Kostelec

Dnes se nejdříve vrátíme k sobotě sedmého května. Tento den
jsme využili pozvání turistického oddílu PTTK Zabkowice na
IV. rajd Porozumienia Sudeckiego, který byl organizovaný ke
150. výročí dokončení paláce Mariany Oranžské v Kamieni-
encu Zabkowickom. 

V ranních hodinách vyjel autobus plný turistů do Barda, kde na
nás čekali průvodci z PTTK. Naše pěší putování začalo poměrně
náročným výstupem k bílému kříži na kamenném ostrohu Kalwa-
rie. Po nutném odpočinku jsme přešli přes hřeben Bartských hor
na okraj obce Janowiec a pokračovali krásnou krajinou do La-
skówky, odkud nás odvezl do cíle naší cesty, Kamienienca Zabko-
wického, autobus. V Kamieniencu jsme se setkali s turisty z Nysy
a Klodzka. Všechny nás přivítal starosta Kamienience, následovalo
občerstvení, které pro nás bylo připraveno na kulturní ploše plné

stánků a atrakcí pod palácem, kde jsme si po našem putování pěkně
odpočinuli. Ještě nás čekal, jak se říká, zlatý bod naší cesty: pro-
hlídka novogotického paláce princezny Mariany Oranžské, která
je stále uznávanou velkou osobností tohoto kraje a její palác nemá
široko daleko obdoby. Po rozloučení jsme se vydali na cestu domů.

Teď však již tady máme červen a to je měsíc, který je pro nás
ve znamení naší další velké akce: Červený Kostelec - Sněžka 56
km (Cestou Jakuba Haliny). Letos vás pozveme již na 51. ročník
této tradiční akce, kterou pořádáme s podporou města Červený
Kostelec v sobotu 25. června 2022. Každý však na to prostě nemá,
aby ušel nebo uběhl 56 km. Máme proto ještě další tři možnosti 
i pro rodiny s dětmi k pěkné procházce po našich krásných Krko-
noších. To si vyjedete ráno vlakem nebo autem do Svobody nad
Úpou a v restauraci Měšťanský dům na vás budeme čekat od 8:00
do 10:00 hodin. To je doba startu trasy 18 km s cílem na Výrovce
a tras 25 a 35 km s cílem na Sněžce. Na startu po zaplacení star-
tovného dostanete kvalitní polévku s pečivem a mapu trasy, kterou
si zvolíte a vydáte se na cestu. Trasa 56 km má start od 4:30 do
6:30 v sokolovně Červený Kostelec. Kontrolní stanoviště s občer-
stvením čeká nejdelší trasu v Měšťanském domě ve Svobodě nad
Úpou. Cíl tras 25, 35 a 56 km je Sněžka bistro na Lanovce do 18:00
hodin. 

Přijďte tedy v sobotu 25. června na procházku po horách, poznat
nové přátele a alespoň na chvíli zapomenout na všední starosti. Sr-
dečně zve Klub turistů Červený Kostelec.

Otto Ressl
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Včelaři se sešli na svém pravidelném setkání ve sváteční den –
1. května. Kromě jiného se zabývali i přípravou Medového dne,
který chystají na září tohoto roku v Červeném Kostelci.

A co dělají včely v červnu? Včelstva jsou v plné síle. Nemají-li
dostatek prostoru, rojí se. Pokud na včelí roj narazíte, nemusíte se
bát, včely v roji bývají méně útočné než u úlu. 

V přírodě včely sbírají pyl, nektar i medovici a vytvářejí zásoby
na zimu. Matka klade stále kolem 1500 - 2000 vajíček denně, včely
ale v tomto období žijí krátce - jen kolem 6-8 týdnů. Množství vy-
konané práce jim zkracuje život. Podle barvy pylových rousek
může včelař určit, které květy včely zrovna navštěvují a odhadnout
tak, jaký asi bude med. Včela zůstává věrná jednomu druhu rostlin
tak dlouho, dokud poskytuje nektar či pyl. Díky tomu může včelař
získávat jednodruhové medy.

Včelaře čeká v červnu medobraní. Tak se všichni těší na letošní
snůšku. A těšíme se také na další setkání včelařů první červnovou
neděli 5. června v 9 hodin v restauraci Divadlo.

Roman Hásek

Kostelečtí včelaři v červnu  
Včelaři

Výbor ČZS
Vážení přátelé, 

dne 16. 4. 2022, proběhla v malém sále divadla výroční členská
schůze naší ZO. Za hosty se účastnil př. Bohm – předseda US Ná-
chod a za město Červený Kostelec místostarosta pan Regner. Na
této schůzi obdrželi naši dlouholetí členové př. Forman, Rak a Lin-
hart medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství. Dále jsme jako
jedna z mála organizací dostali od územního sdružení Náchod
čestné uznání za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj zahrád-
kářského hnutí. Výbor ZO byl doplněn o dva nové členy a sice př.
Ducháčovou a př. Ing. Křivdu. Stále však trvá výzva o doplnění
výboru alespoň o dva nové členy. Výbor rapidně stárne a potřebuje

mladší krev. Děkujeme MěÚ za přidělenou dotaci a dobrou spolu-
práci. V současné době probíhá v okrese soutěž Mladý zahrádkář,
kterého se naše organisace ve spolupráci se ZŠ v Červeném Kos-
telci účastní v kategorii “Příroda kolem nás “. 

Všem našim členkám připomínáme, beseda v měsíci červnu je
v úterý 7. června. Zájezd do Mělníka je ve středu 8. června, odjezd
z aut. nádraží je v 6:00 hodin. Výborová schůze v měsíci červenci
se nekoná.

Těšíme se na další spolupráci a očekáváme vaše návrhy na pod-
zimní tematický zájezd.

Za ZO ČZS   Jiří Linhart

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.

V Červeném Kostelci poskytuje služby i  3. nejlepší nezi-
sková organizace roku 2020
Diamant funguje v Královéhradeckém kraji již sedmým
rokem. Hlavní náplní naší práce je poskytování služeb pěstoun-
ským rodinám, které se starají o opuštěné děti. Škála naší čin-
nosti je opravdu široká; od psychologické a terapeutické péče
pro děti i dospělé přes realizaci jednodenních či víkendových
seminářů pro náhradní rodiče až po hlídání dětí a pořádání
různých výletů.

Diamant se stará o 52 rodin, v nichž vyrůstá 84 dětí, které z růz-
ných důvodů nemohou žít s vlastními rodiči. Působíme v rámci ce-
lého kraje a poskytujeme služby také rodinám v Červeném Kostelci
a okolí. Organizace zaměstnává 4 odborné sociální pracovníky, vč.
terapeuta a externě spolupracuje s mnoha dalšími specialisty z růz-
ných oborů, aby byla dětem i dospělým zajištěna co nejkomplex-
nější péče (např. lékaři, psychologové, logoped, právník).

Naši práci děláme s velkým nadšením a láskou, s velkým důra-

zem na profesionalitu a kvalitu.  I proto jsme se přihlásili do 8. roč-
níku celorepublikové soutěže „Neziskovka roku“.  Toto nezávislé
prestižní ocenění vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“©. 

Diamant prošel několik měsíců trvajícím a velmi náročným hod-
nocením, které se týkalo zásadních oblastí řízení, plánování, fi-
nancí, činnosti správních orgánů, péče o klienty a zaměstnance aj.. 

V silné konkurenci čtyř desítek neziskových organizací z celé
země se Diamant umístil na krásném 3. místě!

Pokud vás téma náhradní rodinné péče zajímá, neváhejte se na
nás obrátit. Více informací a kontakty najdete na našich webových
stránkách www.diamant-kralovehradecky.cz nebo facebookovém
profilu www.facebook.com/diamant.kralovehradecky

Děkujeme městu Červený Kostelec za poskytnuté finanční pro-
středky, které pomáhají dále rozvíjet naše služby.

Bc. Tereza Kocurová
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MŠ Náchodská

V jedno příjemné páteční dopoledne jsme se v MŠ Náchodská
přesunuli v čase, a to až do dob středověku. Navštívil nás totiž
klub šermířů Manové Přemysla Otakara. 

Nejdříve nám vysvětlili historickou situaci a ukázali bojové
umění pomocí různých zbraní. Použili například meče, sekyry, štíty,
dýky a kopí. Mohli jsme si samozřejmě všimnout, že i když šermíři
bojují, vůbec si neubližují. Vše dělají jen „na oko“ hlavně pro svou
a naši bezpečnost. Po krásných ukázkách jsme se rozdělili do sku-
pin a mohli si sami vyzkoušet několik aktivit a soutěží. 

Jedním ze stanovišť byla prohlídka všech zbraní, které jsme si

mohli i potěžkat. Na dalších stanovištích jsme házeli podkovou na
kovou tyč, věnečky na meč nebo dřevěným špalkem za cílovou
čáru. Chodili jsme ve dřevácích a skákali v pytli, vzali jsme si na
sebe otěže a jezdili jako koníci se svými jezdci. Dál jsme si vy-
zkoušeli souboj s molitanovými zbraněmi nebo přetahování lana.
Nejvíc jsme se samozřejmě těšili na projížďku na živých koních,
kterým jsme přinesli občerstvení v podobě jablek, mrkve nebo sta-
rého pečiva. Děkujeme klubu šermířů Manové Přemysla Otakara
za návštěvu, ukázky a připravené soutěže. Vše jsme si moc užili.
Budeme se těšit na příště! 

Děti a kolektiv MŠ Náchodské

Návštěva ze středověku aneb zpátky v čase 

ZŠ Václava Hejny

S blížícím se koncem školního roku přibývá ve škole akcí, sou-
těží a různých výletů.  Na začátku května se do školy dostavily
děti ještě školkové a zažily program s názvem „Předškolička“,
který byl připraven pro budoucí prvňáčky. 

Zúčastnilo se 20 dětí, které plnily jednoduché a zábavné úkoly.
22. dubna se celosvětově slaví Den Země. K tomuto významnému
datu se pro žáky 2. - 5. tříd připravil vědomostní kvíz, který obsa-

hoval otázky z přírodovědy a ekologie. 4. B za mrazivého dubno-
vého počasí absolvovala dopravní hřiště v Náchodě.  Do vesmíru
a planet se ponořila třída 3. B. Nejdříve navštívili planetárium 
v Hradci Králové a pak v rámci výuky se ještě dále zdokonalovali
ve znalostech o vesmíru.   Děti pátých tříd se měly možnost zapojit
do anglické soutěže, která byla rozdělena do dvou kol.  V prvním
z nich se  psal test, který prověřil jejich přehled v tomto jazyce.  Do
druhé části postoupilo 12 nejlepších a ti se pak utkali v konverzační
části.  Nejlepšími byli Nikola Jirásková  z 5. A, V. Stodůlka (5. B)
a M. Tylš (5. C).  Dvě třídy odjely na školu v přírodě.  Nejdříve 5.
C do Vrchlabí  a po nich 4. A, která vyrazila do Velké Úpy. Ve svých
výletních deníčcích si děti mohly odškrtnout místa jako Jánské
Lázně Portášky, Sněžka a Stezka korunami stromů. Ze sportovních
soutěží bych nejdříve jmenovala účast v McDonald's Cupu,  kde 
i přes velkou snahu a fotbalový um oba týmy nepostoupily do dal-
ších bojů.  Přesto jim patří velký dík za jejich nejen sportovní re-
prezentaci. Dále naše škola byla poctěna, aby se zúčastnila
nejdelšího štafetového běhu  s hořící pochodní „Peace run“. Z na-
šeho prvního stupně bylo vybráno několik žáků pátých tříd, kteří se
připojili k štafetě a měli tu čest proběhnout s ní částí našeho města. 

Krásné červnové dny plné sluníčka přeji za celý první stupeň. 
J. Stodůlková

Květen na prvním stupni ZŠ V. Hejny  
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ZŠ Václava Hejny

Ve dnech 17. - 25. 3. 2022 proběhla benefiční akce na podporu
válkou zasažené Ukrajiny pro humanitární organizaci "Člověk
v tísni“. Děti spolu s učiteli připravili dárkové předměty
(placky a látkové tašky), které se na 1. a 2. stupni ve městě, dále
v ZŠ Horní Kostelec a též v Knihovně Břetislava Kafky prů-
běžně prodávaly. Vybrala se celková částka 19 737 Kč.

Dále dne 2. 5. 2022 proběhla pro celý 2. stupeň ZŠ V. Hejny 
v kině Luník beseda s Ing. Lukášem Hánou, zakladatelem a vedou-
cím projektu Kritické myšlení #krimyš na téma "Kritické myšlení".

Z besedy jsme měli velkou radost, neboť byla již několikrát od-
kládána v důsledku špatné epidemické situace podzimního období
minulého roku. Na její realizaci jsme se moc těšili a měla úspěch.

Rádi bychom též poděkovali městu Červený Kostelec a společ-
nosti ALBI ČESKÁ REPUBLIKA za realizaci mimořádně přínos-
ného projektu „REVOLUTION TRAIN“ - „Vlak proti drogám“,
který k nám do Červeného Kostelce zavítal 4. 5. 2022.

Celý den až do cca 15:30 hod se ve vlaku střídaly skupinky 17
žáků, kteří měli možnosti velmi intenzivně a interaktivně prožívat
příběh hlavních hrdinů filmu v simulovaných prostorách vlaku, sle-
dovat jejich životní dramata a zvraty v boji s drogovou závilostí.
Od žáků máme pozitivní zpětné vazby a od organizátorů projektu
možnost další návaznosti na preventivní programy, které škola or-
ganizuje. Přejeme krásné májové dny.

Za kolektiv ZŠ V. Hejny, Alena Pácaltová 

Letem světem 2. stupněm ZŠ V. Hejny 

ZŠ Lhota

Vystoupení rytířského šermu
V pátek 22. dubna do naší školy zavítali Manové Přemysla Ota-

kara. Pro žáky 4. a 5. ročníku si připravili přednášku s názornými
ukázkami dobových kostýmů, rytířských soubojů a zbraní. 
V ukázce nechyběly ukázky výcviku rytířů od útlého věku.  Nej-
více žáci oceňovali možnost si všechny zbraně, kostýmy, štíty 
a další potřeby z doby rytířského života vyzkoušet.

Do přírody vyrazíme, nepořádek uklidíme!
Den Země jsme si připomněli třídními projekty s tématem-

stromy, les. Stromy jsme pozorovali a malovali, přemýšleli jsme
nad významem lesa. Lesní matematiku doplnily dopisy lesu i bás-
ničky. O lese jsme zpívali, naučili jsme se nová anglická slovíčka.
Za školou jsme založili hřbitov odpadků. Vyčistili jsme lesní pra-
men. Po určených trasách jsme vyrazili za poházenými odpadky 
a je smutné, kolik pytlů nepořádku školáci naplnili…

Recitační soutěž
Poezie děti stále láká, o tom svědčila bohatá účast mladých re-

citátorů ve školním kole. V. Hejdová z 5. ročníku a J. Joudal ze 4.
ročníku následně uspěli i v krajském kole v Sobotce. Jáchym Jou-
dal dále postupuje do celostátního kola. Děkujeme oběma žákům
za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme!!!

Ať to kvete, ať to voní, letos stejně jako loni!
Počasí umožňuje žákům relaxaci na školní zahradě. O přestáv-

kách se protáhnou na prolejzkách a osvěží se na čerstvém vzduchu. 
Kromě toho malí zahradníci pečují o květinové a bylinkové zá-

hony. Práci s rýčem, motyčkou či sázecí lopatkou už dobře znají.
Odměnou jim jsou kvetoucí letničky, o které dále pečují. Nevěříte?
Přijďte se podívat!

Za celý tým Jitka Česenková

Přinášíme zprávičky ze lhotecké školičky



17ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVEN 2022

ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Olešnice

Jaro jsme si v naší školce náležitě užili. Společně s dětmi ze zá-
kladní školy jsme na naší zahradě oslavili čarodějnice, před
naší školkou jsme vyrobili májku a těšili se ze sportovního
kurzu in line bruslí, který probíhal na příjemné asfaltové ro-
vince mezi Olešnicí a Bakovem. 

Velkou radost jsme měli z divadelních představení a loutkové
pohádky v nedalekém Náchodě, kam jsme si udělali příjemný výlet
autobusem. Protože jarní počasí přálo, využili jsme sluníčka, roz-
kvetlé jarní loutky a nechali si společně vytvořit krásné vzpomín-
kové fotografie se svými kamarády. Krásný zbytek jarních dní 
a radost z nadcházejícího léta přejí děti a učitelky z MŠ Olešnice. 

Jaro v mateřské škole

Zprávičky ze základní školy
Také školáci mohli trénovat in-line bruslení se zkušenou tre-
nérkou. Na začátku května se uskutečnil polytechnický pro-
jektový den, při kterém si všichni žáci mohli vyrobit ptačí
krmítko. Vyzkoušeli si tak práci s ručním nářadím, přitloukání
a šroubování, a nakonec si vlastní krmítko podle svého natřeli
barvou. Čtvrťáci a páťáci vyjeli do Liberce na vzdělávací výlet
do IQlandie. 

Rychlými kroky se blíží konec školního roku. Čeká nás ještě
mnoho akcí. Vypravíme se na školní výlet, páťáci pojedou na vlas-
tivědnou exkurzi do Prahy a uspořádáme závěrečnou besídku, kde
se právě s pěti žáky 5.ročníku rozloučíme. Tři z nich budou pokra-
čovat ve vzdělávání na osmiletém gymnáziu v Náchodě, jeden žák
na ZŠ Komenského v Náchodě v matematické třídě. K jejich pěk-
nému umístění při přijímacích zkouškách jim blahopřejeme a jsme
rádi, že zúročili vše, co se u nás za těch pět let naučili a naši školu
takto reprezentovali.

V. Ságnerová, ředitelka školy

ZŠ Horní Kostelec

Konec dubna a začátek května v ZŠ Horní Kostelec
Školička pro předškoláky

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 proběhla v ZŠ Horní Kostelec Školička
pro předškoláky. Odpoledne jsme v naší škole přivítali 13 budou-
cích prvňáčků a jejich rodiče. Společně jsme absolvovali velkou
prohlídku školy, nezapomněli jsme na žádnou z místností. Navští-
vili jsme třídy, tělocvičnu, školní družinu, jídelnu i počítačovou
učebnu. Předškoláčci plnili různé úkoly, povídali, skládali, kreslili,
cvičili, a protože vše zvládli na jedničku, odnesli si za odměnu me-
daili, kterou pro ně vyrobili starší spolužáci.

Ekoprogram DRAVCI A SOVY v ZŠ Horní Kostelec.
Měsíc květen jsme ve škole odstartovali návštěvou dravců, která

se konala 2. 5. 2022 v naší tělocvičně.
Děti viděly spoustu dravců a sov z bezprostřední blízkosti. Ně-

kteří tito ptáci mohli létat nad hlavami dětí, ale i mezi nimi chodit.
Naopak někteří po dlouhé pauze, kdy nenavštěvovali přednášky
mezi cizími lidmi, se báli a zůstali sedět na ruce přenášejícího.

Každý z žáků, který měl odvahu, si mohl nechat na ruku přistát
káně. Paní učitelky zase vyzkoušely, jaké to je, když jim na před-

loktí přistane výr. Děti neudržely své nadšení, když z přepravní
bedny vyskočil velikánský dravec – orel bělohlavý. 

Zajímavé bylo vidět dvě pár týdnů narozená mláďata – 16 dní
starý krkavec a 3 týdny stará sova pálená.

Za tyto zážitky vděčíme panu chovateli Janu Brožovi a přede-
vším firmě Saar Gummi Czech, která nám poskytla sponzorský dar,
který jsme využili na zaplacení tohoto projektu. 

ZŠ Horní Kostelec
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Základní umělecká škola Červený Kostelec

Velké poděkování, neuvěřitelný úspěch  
Vážení rodiče, žáci orchestru, vedení školy,

dovolte mi touto cestou poděkovat vám všem, kteří stojíte za pří-
pravou komorního smyčcového orchestru, dnes známého pod ná-
zvem Dolce Furioso. Výsledek, kterého žáci tohoto orchestru
dosáhli na celostátním kole v Olomouci ve dnech 13. a 14. května
ve hře smyčcových orchestrů ZUŠ, mě neskutečně obohatil o umě-
lecký zážitek a radost, kterou jsme společně po soutěži sdíleli.

Náš orchestr, vítěz krajského kola, odjížděl do Olomouce plný
napětí a očekávání, jak vše dopadne. Před třemi lety jsme získali 
v této soutěži 1. místo, a tak odpovědnost z uměleckého vedení 
a přípravy orchestru byla o to větší.

A ...dopadlo to skutečně nad očekávání. Nejenže jsme zopakovali
úspěch a obdrželi 1.místo a absolutní prvenství ve své kategorii,

ale i absolutní vítězství v celé soutěži. Mimo to jsme obdrželi ještě
sedm dalších ocenění, např. za mimořádné výkony hráčů.

Děkuji tedy všem členům orchestru za obdivuhodné nasazení
a nadšení pro věc. Veliké díky také všem mým kolegům, především
Lukáši Jankovi a ostatním, kteří pomáhali s nácvikem skladeb. Po-
děkováni patří také Patriku Volhejnovi za bezplatný pronájem zku-
šebny, vedení školy a městu za zázemí, které vytvořilo pro možnost
zkoušek tohoto tělesa, protože učebny naší ZUŠ to již pro tak velký
orchestr neumožňují.

Červený Kostelec je tak díky tomuto úspěchu zase o mnoho
známější v uměleckých kruzích po celé naší republice. Ještě jednou
velké díky.

Jiří Kábrt, dirigent orchestru ZUŠ

Pestrá paleta akcí v závěru školního roku
Taneční mozaika
14. 6. 2022 od 18 hodin
Po dvouleté pauze zveme širokou veřejnost ke zhlédnutí ta-
nečního programu NÁVRATY. Projekt žáků a učitelů vás po-
těší pestrou paletou tanečních choreografií Blanky
Rejholdové a Jany Faltové v prostorách Divadla J.K.Tyla.

Setkání Kostelců v Kostelci
18. 6. 2022
Odpolední program orchestru Musica harmonica a Junior Big
Bandu ve Smetanových sadech od 12.30 a setkání s pěvec-
kým sborem Červánek v Žižkově sboru od 11 hodin.

Zahradní slavnost školy
26. 6. 2022
Tradiční setkání s hudbou, tancem a malováním vás potěší 
v nedělním odpoledni od 16 hodin v přírodním areálu školy 

v ul. Nerudova. V bohatém programu se představí naši só-
listé, soubory, orchestry i tanečníci. Nezapomněli jsme ani
na občerstvení pro návštěvníky. V případě nepřízně počasí se
akce uskuteční o den později, tj. 27. 6. ve stejný čas. Vstupné
dobrovolné. Akce se koná ve spolupráci se spolkem SRPDŠ
při ZUŠ.

Výstavy
Dne 27. května jsme zahájili výstavu žáků výtvarného oboru
MĚSTO JINAK ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec. Na
tématu žáci pracovali v průběhu celého školního roku,
vznikla různorodá díla: mapy měst, návrhy zahrad, kresby 
z plenéru, prostorové město z papíru, keramické kašny, ce-
dule a mnohé jiné. Výstavu můžete zhlédnout do 3. 6. 2022.
Krásnou výstavu připravujeme také na akci NOCI KOS-
TELŮ 10.června, kde práce žáků budou k vidění ve veřejném
prostoru před kostelem.
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Základní umělecká škola Červený Kostelec

Na jubilejním 70. ročníku mezinárodního klání ve městě Neerpelt
v Belgii získal dětský pěvecký sbor Červánek pod vedením Evy
Kubečkové a Jaroslava Kubečka neuvěřitelné 1. místo. Toto oce-
nění ještě nabývá na významu, když si uvědomíme, jaké sbory ze
světa se této soutěže vlastně účastní. Jen z ČR soutěžily další dva
významné sbory, Severáček /Liberec/ a Radost /Praha/, k jejichž
pěveckým základnám a počtu zpěváků studující pěvecký sbor /

200 - 300 žáků/ se nemůže naše škola vůbec přiblížit. O to více se
můžeme radovat z úspěchů a práce pěveckých sborů, které nás re-
presentují nejen po naší vlasti, ale i ve světe. Není mnohdy jedno-
duché sehnat finanční zdroje na aktivity DPS Červánek, proto si
nesmírně jako škola vážíme podpory rodičů, spolku DPS Červánek
a Jitřenka a také města a partnerů za finanční prostředky, které spo-
lečně vedou k realizaci koncertní činnosti. Jedno velké děkuji…

70. ročník Europees Muziekfestival voor de
jeugd-Neerpelt Belgie, 29. 4. - 2. 5. 2022 

Olomouc - Ústřední kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR 
Dne 13.-14. května 2022 proběhlo celorepublikové kolo soutěže

orchestrů v Olomouci. Nad očekávání krásný výsledek získal
smyčcový orchestr Dolce Furioso, který nejen že obhájil prvenství
ve své kategorii po třech letech, ale navíc získal titul absolutního
vítěze celé soutěže. Toto významné ocenění, uděleno porotou zvuč-
ných jmen např. prof. na pražské konzervatoři Mgr. Miriam Něm-
covou, dirigentkou řady významných filharmonií, je dílem
neskutečného přístupu, obětavosti a píle žáků celého komorního
orchestru pod vedením učitelů Jiřího Kábrta a Lukáše Janka. Zmí-

nění učitelé byli rovněž oceněni cenou za nápaditou dramaturgii
soutěžního programu a cenou za mimořádný dirigentský výkon.
Zkrátka nepřišli ani sólisté orchestru, Jiří Kábrt a Daniel Plavec –
housle, Petr Stránský – trubka, kteří si dovezli ocenění za vynikající
sólový výkon. Nezbývá než poděkovat celému orchestru i rodičům
za krásné zakončení soutěžního klání v tomto školním roce a těšit
se na příležitost brzkého setkání na koncertním pódiu. Ještě jednou
všem gratulujeme.

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Návštěva žáků VO v Galerii výtvarného umění v Náchodě
Zde si prohlédli výstavu Tragédie lesa, odkazující k českému krajináři Václavu Březinovi. V průběhu výstavy si žáci zkusili pojme-

novat jednotlivá díla a nakonec pomocí experimentů vytvořili společnou velkoformátovou krajinu.

Zápis žáků na všechny obory proběhne dne 20.- 21.června od 13-17 hodin. Více in-
formací k talentovým zkouškám najdete na našich stránkách www.zusck.net
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Střední průmyslová škola Otty Wichterleho

Je to právě umění, které dokáže přesně vystihnout pocity, ná-
lady i aktuální situaci. Naše škola umělecky nadané žáky vzdě-
lává a rozvíjí. Během jejich studia vznikají díla, která leckdy
nejen potěší, pohladí, ale i vhrknou slzy do očí. A právě tako-
vým obrazem je i „Dětské srdce“ od Victorije Savchuk.

Výmluvnost a náboj jejího obrazu oslovily i pana Yevhena Pe-
rebyinise, ukrajinského velvyslance v Praze, který souhlasil s jeho
přijetím jako daru pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelen-
skeho.  

Emotivní setkání se uskutečnilo v pátek 13. května, kde Victorije
Savchuk, studentka 3. ročníku oboru Grafický design ve Velkém
Poříčí, společně s ředitelem školy Ing. Josefem Matyášem předala
svůj obraz „Dětské srdce“ do rukou pana velvyslance.  

Inspiraci pro svůj obraz hledala Victorije na starých fotografiích
zachycujících historické válečné útrapy i v aktuální situaci na Ukra-
jině. Její štětec dokázal vyjádřit všechnu bolest, kterou zažívají lidé,
buďto v koncentračním táboře nebo za doby války. Srdce, které
kreslí dítě, je vírou a v lepší budoucnost. 

Je nesporné, že obraz plně vystihuje současnou Ukrajinu pro-
dchnutou utrpením, bezprávím ale i láskou a nadějí. Pevně věříme,
že ukrajinský národ v této nelehké zkoušce obstojí.

Markéta Machová, spsow.cz

Dětské srdce, obraz pro ukrajinského pana prezidenta

Závěrečné zkoušky
Červen je měsícem závěrečných zkoušek. Žáci učebních oborů

Automechanik, Nástrojař, Elektrikář, Tiskař, Kadeřník, Aranžér,
Gumař mají před sebou nejdůležitější měsíc. Všem držíme palce a

přejeme hodně úspěchů v budoucím profesním i osobním životě.
Slavnostní předávání výučních listů se uskuteční 21. června v sále
J. Čapka v Hronově.

SPORT

Tennisový oddíl Červený Kostelec

Soutěže družstev se konají opět v klasickém režimu
Po dvouletém zkráceném režimu soutěží družstev, vynuceném
covidovou situací, se letos konečně rozjely soutěže opět v re-
žimu klasickém, „ligovém“. 

Tenisový oddíl TJ Č. Kostelec vyslal do krajských soutěží deset
družstev (sedm mládežnických týmů a tři dospělé) a do okresního
přeboru nad 55 let naše veterány. Soutěže se odehrávají v květnu
a červnu, nyní máme za sebou tedy polovinu odehraných utkání.
V době uzávěrky zpravodaje byla bilance vítězství a porážek
přesně půl na půl, tak přijďte fandit, ať se výsledky překlopí na tu
správnou stranu.

Do našeho areálu si samozřejmě může přijít zahrát kdokoliv 
z řad veřejnosti. Stačí zavolat na tel. č. 734 313 590 (předseda) 
a zarezervovat si volné termíny. Těšíme se na vás!

Za výkonný výbor tenisového oddílu Tomáš Kábrt

TJ Červený Kostelec - oddíl kuželek
Petr Vaněk se probojoval do nominace na MS v Estonsku

Ve dnech 17. - 22. 5. se Petr Vaněk zúčastní MS juniorů v Es-
tonském městě Elva. Dostal se tak do 8členného výběru. Nominaci
si zasloužil svými skvělými výkony v jarní části 2. ligy, ale také
úspěchy v kategorii jednotlivců (mistr Královéhradeckého kraje 
a Mistr ČR). Držíme palce a přejeme, ať to „cinkne“.

Červenokostelečtí kuželkáři na MČR
Celkem 4 kostelečtí kuželkáři na MČR = 3 medaile!

Největšího úspěchu dosáhl junior P. Vaněk, když se na kuželně
ve Vyškově stal mistrem České republiky na 120hs a v kombinaci
dosáhl na bronz! Bronzovou medaili z Přerova přivezl dorostenec
F. Adamů ml. ve sprintu! 19. místo si z Kosmonos odváží žákyně
D. Adamů ml. a 23. místo z Valašského Meziříčí J. Kašpar v kate-
gorii senioři.

Všem 4 kuželkářům děkujeme za reprezentaci našeho oddílu 
a města. Medailistům gratulujeme a přejeme více takových úspěchů.

TJ Červený Kostelec - oddíl kuželek 
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Volejbal Červený Kostelec

Vážení přátelé kosteleckého volejbalu, 
přejeme všem krásné začínající léto. Úspěšně se nám rozeběhly

okresní přebory, ve kterých máme tři želízka v ohni – muže B,
muže C a ženy C. Přijměte proto pozvání na domácí zápasy, které
najdete níže. Jsme hrdí na naše šikovné kadetky, Sofii Piechovou
a Nelu Bořkovou, které budou reprezentovat Královéhradecký kraj

ve dnech 26. – 30. 6. na X. olympiádě dětí a mládeže 2022. Držíme
holkám palce!

Plážový kurt je pro vás opět k dispozici. Cena je 200 Kč na ho-
dinu. Rezervace jsou pouze online přes rezervačník. Přijďte si 
k nám zahrát, budeme se těšit.

Blíží se nám 6. ročník letních příměstských táborů a finišují po-
slední přípravy. Na třetím termínu máme stále volná místa. Pokud
hledáte vhodné vyžití pro své děti na termín 25.–29. 7., jsme tu pro
vás. 

Touto cestou bychom vás rádi pozvali i na obří finále barevného
minivolejbalu, které se uskuteční 5. června na zimním stadionu 
v Novém Městě nad Metují. Dopoledne se představí všechny týmy
žlutého a oranžového mini a odpoledne červeného a modrého.

2. ročník spikeball open Červený Kostelec se uskuteční 26.
června. Že nevíte, co spikeball vůbec je? Nevadí, přijďte se podívat,
určitě nebudete litovat. A pokud nechcete čekat až na konec června,
podívejte se k nám na web.

Volejbal Červený Kostelec

Domácí mistrovská utkání – kurty:

Okresní přebor 1. třídy mužů
9. června 2022 od 17:30
Č. Kostelec B – Sokol Jezbiny A

23. června 2022 od 17:30 
Č. Kostelec B – VK Hronov C

Okresní přebor 1. třídy žen
6. června 2022 od 17:30
Č. Kostelec C – SK Náchod

15. 6. 2022 od 17:30
Č. Kostelec C – SK Nové Město n. M.

Okresní přebor 2. třídy mužů
10. června 2022 od 17:30 hod. 
Č. Kostelec C – Sokol Staré Město

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.  

Sobota 4. června
Dospělí A
TJ Č. Kostelec A – TJ Chlumec
n/Cidlinou A

Dospělí C
TJ Č. Kostelec C – TJ Sparta Úpice
(bude hráno v Úpici)

Starší žáci B 
TJ Č. Kostelec B – TK Česká Skalice

Babytenis od 14:00
TJ Č. Kostelec – TC Dvůr Králové,
z.s. B

Neděle 5. června
Dorost A 
TJ Č. K. A – TENIS-CENTRUM DTJ
HK C
Mladší žáci B
Č. Kostelec B – TK Česká Skalice

Sobota 18. června 
Dospělí B
TJ Č. Kostelec B – TK Česká Skalice

Sobota 25. června 
Dospělí A
TJ Č. Kostelec A – SK Rychnovek

Dospělí C 
TJ Č. Kostelec C – TK Česká Skalice

St. žáci B
TJ Č. Kostelec B – Sokol Smiřice

Neděle 26. června 
Dorost A 
TJ Č. Kostelec A – SK HIT Hradec
Králové z.s.

Ml. žáci B
TJ Č. Kostelec B – TK Česká Skalice

Nejlepší tenis v sezoně se bude hrát 2. a 3. července 2022. Tradičně nejlepší tenisová klání je možné v našem areálu sledovat
při turnaji mužů a žen kategorie C dospělých. Letos se tento populární turnaj závodních hráčů uskuteční o víkendu 2. a
3. července od 9 hod. po celý den. Přijďte se podívat, občerstvení zajištěno.

Tennisový oddíl Červený Kostelec

Rozpis domácích utkání  - Všechna utkání začínají v 9:00
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

V prostorách Kina Luník (bývalé “Káčko") nově naleznete rodinné centrum Luňáček, které nabízí celou řadu pravidelných i
nepravidelných aktivit pro děti, dospělé i seniory. Každá generace si přijde na své.

9:00 – 9:30
Angličtina pro děti od dvou let 
Formou hry vaše dítko získá kladný vztah k učení se cizích
jazyků, osvojí si základní slovíčka v angličtině, zazpívá si
písničky, bude se postupně pasivně seznamovat s anglickými
větami.

Pondělí

Pravidelný program- termíny konání akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

9:30 – 10:30
Angličtina pro dospělé 
Angličtina je určena pro začátečníky a mírně pokročilé. 

8:30 – 11:30
Dětská hernička
Pro naše nejmenší je volně k dispozici herna. 

9:30 – 11:00
DUHA - Dětské učení hravě atraktivně
Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené prostředí po-
mocí Montessori pomůcek, waldorfských hraček, sensory
play, pokusů, otevřené hry, stanovišť a speciálně připrave-
ných aktivit. 

Úterý

10:00 – 12:00  
Setkávání s dulou a laktační poradkyní  
Kurz proběhne 3. května a 7. června. 
Více na www.lunacek-rc.cz.. 

9:00 – 11:00
Hrátky s dětmi
Formou hry dítko získá kladný vztah k učení se cizích jazyků.

Středa

16:00 – 18:00
Dětská hernička 
Pro naše nejmenší je volně k dispozici herna. 

9:00 – 9:50
fitMAMI-s dětmi v kondici
Pravidelné cvičení pro maminky s dětmi. 

Čtvrtek 

17:30 – 19:30
Angličtina s rodilým mluvčím D. Pearson 
Určeno pro malé skupiny či jednotlivce.

8:30 – 11:30
Dětská hernička
Pro naše nejmenší je k dispozici herna.

Pátek

9:00 – 11:00
Hrátky s dětmi
Hraní pro maminky s dětmi (0-3 roky). 

Informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na www.lunacek-rc.cz. Pro návštěvu jednotlivých kurzů, prosím, vy-
užívejte rezervační systém na webu. Kapacita kurzů je omezena. Díky rezervaci máte jistotu, že nepřekročíme kapacitu 
a můžete se zúčastnit kurzu ve vybraném termínu. Nákup permanentek v IC Červený Kostelec. Nákup jednotlivých vstu-
penek v IC Červený Kostelec, na místě nebo online u jednotlivých termínů kurzu na webu.

Rodinné centrum Luňáček 

Další aktivity a kurzy
Dětská herna je nově vybavená hrami od Albi

Nově si v herničce můžete zapůjčit elektronickou Albi
tužku se spoustou knih určených pro tento unikátní vý-
ukový systém pro děti. Dále byla hernička vybavena i ně-
kolika skvělými hrami od Kvída. 
Moc děkujeme společnosti Albi za vybavení naší herničky
a vás zveme k vyzkoušení těchto novinek v našem centru. 

Pohádkový les opět v příštím roce

Vypravili jste se s námi do pohádky? Užili jste si společně
s námi Pohádkový les? Tak to jsme moc rádi a věřte, že
patří velké poděkování nejen vám za absolvování Pohád-
kového lesa, ale také společnostem ALBI Česká republika
a.s., Saar Gummi Czech, papírnictví Ivín a www.mecha-
nickydatel.cz, DS NA TAHU a kiosku na Špince.
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Sobota 4. června 2022 od 10:00 

Štístko a Poupěnka - Bylo nebylo
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek 
v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, co dělají zvířátka v pís-
ničce “A co dělá“. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás
nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když
se dostala do babiččina domečku. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka
nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce
a jejich nekonečné honičce. Společnými silami zadupeme bacila s písničkou Bron-
tosaurus. Oprášíme osvědčené hity jako Letí letí, Jojojo nenene, Bláznivý den, Elo
elo veselo, Vodník Brekeke a Kamarádi. 
Tak vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček a tance se Štístkem a Poupěn-
kou v úplně novém představení Bylo, nebylo! 

Představení doporučujeme pro děti od 2 let. Vstupné: 250,-Kč, ZTP/P sleva
50% z ceny vstupenky. Vstupenky v prodeji v IC Červený Kostelec nebo on-
line na www.mksck.cz.

Královéhradecký kraj zná postupující filmy na
celostátní kolo Českých vizí

Sobota 11. června od 14:00

Slavnostní otevření veřejného prostranství mezi školami
Místo konání: Prostor u základní školy V. Hejny

V sobotu 11. června se otevře kompletní prostranství mezi školami. Zmíníme, že
celému projektu předcházela nejen architektonická soutěž, ale také veřejná beseda
s příznačným názvem „Co s prostorem mezi školami?“ V té době si veřejnost nevíce
přála, aby zde vzniklo místo pro odpočinek, setkání s přáteli, osvěžení se z pítka,
možnost dát si kávu v cukrárně se zmrzlinou a aby si zde mohly hrát děti. Součástí
budovy je i požadované veřejné WC. 

Slavnostní otevření celého prostoru mezi školami proběhne v sobotu 11. června
od 14:00 za účasti architektů firmy 2021 s.r.o., realizační společnosti Průmstav
Náchod, zástupců města a dalších osob, kteří se na celé realizaci podíleli. K po-
slechu zahraje červenokostelecký Městský dechový orchestr. 

Připravované akce

69. ročník krajského postupového kola filmové přehlídky České vize, který se konal 
v kině Luník, je za námi. Přihlásily se 4 hrané filmy, 4 dokumenty, 3 experimentální
filmy, 1 videoklip, 2 reportáže, 2 filmy studentů filmových škol a my již známe postu-
pující filmy do celostátní přehlídky.

Nejvíce porotu zaujal hraný taneční film Gerda a Kai a hraný snímek LOTR, natočený
partou nadšených geokešerů, spojující geocaching a Pána prstenů…

Nálada na festivalu byla skvělá, všichni se dobře bavili. Dopoledne proběhly nesoutěžní
Ozvěny roku 2020 a 2021. Odpoledne porota hodnotila film ve dvou blocích. Po vyhlášení
výsledků se všichni účastníci a tvůrci sešli s porotou, kde proběhl tradiční rozborový se-
minář. 

Všichni tvůrci, diváci i porotci byli nadmíru nadšeni kvalitou některých snímků i růz-
norodou věkovou škálou účastníků festivalu. Podrobné výsledky naleznete na stránkách
www.cuahk.cz/vysledky-ceskych-vizi/
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Tradiční setkání Kostelců v Kostelci, letos jubilejní třicáté, se uskuteční v Červeném Kostelci v sobotu 18. června. Připo-
meňme, že první setkání Kostelců se uskutečnilo v roce 1992 v Kostelci nad Černými lesy. Je to setkání putovní a každý
rok je uskutečněno v jiné obci nebo městě.  
Po celý den bude k vidění mnoho sportovních střetnutí v různých sportovních disciplínách a připraven bude bohatý kulturní pro-
gram. Na podiu v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla se vystřídá např. Městský dechový orchestr Červený Kostelec, Podnikový
orchestr Škoda Mladá Boleslav, Ivan Mládek a jeho Banjo Band, Koala párty band a další. 

30. SETKÁNÍ KOSTELCŮ V KOSTELCI
Místo konání: Červený Kostelec

Sobota 18. června 2022

KULTURNÍ PROGRAM
Průvod účastníků 30. setkání

9:00 - Řazení všech účastníků průvodu v ul. Palackého
9:30 - Průvod vyjde z Palackého ulice, přes autobusové ná-

draží na náměstí T. G. M. do přírodního areálu 

Program v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla

9:45 - Městský dechový orchestr Č. Kostelec přivede průvod
10:00 - Slavnostní zahájení 30. setkání Kostelců v Kostelci

Městský dechový orchestr Červený Kostelec 
11:00 - Manové Přemysla Otakara Červený Kostelec
11:30 - Kosteláci Kostelec u Kyjova
12:00 - Malý Kosíř a Velký Kosíř Kostelec na Hané
13:00 - Akordeonový orchestr Musica harmonica Č. K.
13:45 - Junior Big Band Červený Kostelec
14:30 - Podnikový orchestr Škoda Mladá Boleslav
16:00 - Slavnostní rozloučení a vyhlášení sportovních soutěží   
17:00 - Ivan Mládek a jeho Banjo Band               
19:00 - Koala párty band
Uvedené časy jsou orientační!

Program v Husově sboru od 11:00 do „cca“ 13:30
Dětský pěvecký sbor Červánek Červený Kostelec
ORLICE - pěvecký sbor Kostelec nad Orlicí
CHORUS ANGELICUS - Kostelec nad Černými lesy
Svatojakubský sbor Červený Kostelec
Zpěvulenky - pěvecký sbor Kostelec u Kyjova

Dětská scéna - zahrada za Domkem B. Němcové

Od 13:00 do 17:00
Dětské dílničky
Řemeslná výroba mýdla, výroba keramických zápichů - kom-
binace keramiky, barev a skleněných korálků. 

14:00 
Kašpárek na Skalním hradu (BOĎI-Bauerovi Josefov)
Klasická pohádka v podání jednoho herce o Kašpárkovi,
který zakletého hradního pána vysvobodil a k velkému štěstí
tak přišel.

16:00
O prasátku (BOĎI-Bauerovi Josefov)
Známá pohádka, trošičku jinak, v podání jednoho herce. Zá-
kladní myšlenka ale zůstává.

Další doprovodný program 

Domek Boženy Němcové
Po celý den je možné zdarma navštívit Domek Boženy Něm-
cové, včetně všech expozicí a pohádkového sklepení.

Komentovaná prohlídka kostelní věže
Je možné navštívit věž kostela svatého Jakuba Většího, do-
zvědět se její historii, prohlédnout si hodinový strojek a roz-
hlédnout se po okolí. 
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VÝSTAVY
Domek Boženy Němcové
V prostorách Domku Boženy Němcové máte možnost zhléd-
nout také novou sezonní expozici věnovanou sportovní orga-
nizaci Sokol v Červeném Kostelci a výročí 90 let od otevření
místní sokolovny. Přijďte nasát kousek historie a užít si oje-
dinělou výstavu zasazenou do nádherného prostředí.

Venkovní výstava
Existenci osady Kostelce prvně zmiňuje konfirmační kniha
pražské diecéze z 22. srpna 1362. Podle ní měla již v této
době osada farní kostel. Tento rok tedy uplyne 660 let od
první zmínky o našem městě. Tyto události si připomeneme
na venkovní výstavě na autobusovém nádraží.

SPORT

Malá kopaná
Pořadatel: SK Červený Kostelec
Místo : fotbalový stadion v Červeném Kostelci

Nohejbal
Pořadatel : Volejbal Červený Kostelec, z. s.
Místo : volejbalové antukové kurty za Divadlem J. K. Tyla 

Stolní tenis
Pořadatel: TJ – Horní Kostelec - oddíl stolního tenisu 
Místo: Grafoklub za kinem Luník

Střelba
Pořadatel: AVZO Červený Kostelec
Místo: střelnice AVZO v Červeném Kostelci (Žďár)

Hasiči
Pořadatel: SDH Červený Kostelec
Místo: zbrojnice SDH v Červeném Kostelci, ul. G. Kratoch-
víla

Florbal
Pořadatel: OREL Červený Kostelec
Místo: sportovní hala u fotbalového stadionu

Během celého dne bude v přírodním areálu pro diváky a
zúčastněné hosty zajištěno občerstvení různých druhů a chutí,
pro děti bude zajištěno vyžití v zahradě za Domkem Boženy
Němcové. V případě nepřízně počasí se část programu z pří-
rodního areálu přesune do Divadla J. K. Tyla. Na celý pro-
gram je vstupné zdarma, změna programu vyhrazena.

Všechna klání začnou v 10:30 hodin na svých stanovištích. Na sportovištích bude v rámci možností zajištěno občerstvení.

Kurzy

Zápis do tanečního kurzu pro mládež
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. února 
v Informačním centru v Č. Kostelci. Kurz tradičně povedou
taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát známá
kapela REFLEX. Taneční kurz bude probíhat od 11. 9. v so-
kolovně v Č. Kostelci a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. 
věnečkem 10. 12. 2022. Přihlásit se můžete přímo v infor-
mačním centru nebo online www.cervenokostelecko.cz.

Cena kurzovného je 1 800 Kč / osoba. Gardenka: 400 Kč
(Gardenka neplatí pro vstup na závěrečný věneček). Každý
účastník obdrží videozáznam zdarma. 

Zápis do kurzu společenského tance pro dospělé
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé začíná 2. října a za-
hrnuje celkem 7 nedělních večerních lekcí, které budou roz-
děleny na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně
pokročilých. Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi.
Taneční kurz bude probíhat v sokolovně v Červeném Kostelci
a vyvrcholí věnečkem, který se bude konat 13. listopadu. Ma-
ximální počet párů ve skupině je omezen.

Přihlásit se můžete od 1. června v IC Červený Kostelec
nebo on-line na www.cervenokostelecko.cz/kurzy.  Cena
kurzovného: 1600 Kč/pár.

Kurz jógy
Je vyhledávaná pro své účinky nejen na pohybový aparát 
a dýchání, ale i ohebnost a zpevnění těla. Jemně dynamická
jóga je vhodná pro každého. Díky józe můžete dosáhnout rov-
nováhy, čemuž pomohou tělesné pozice, dýchací techniky,
protahovací i posilovací cviky pro celé tělo, relaxace a pozi-
tivní myšlení. Začátek kurzu je ve čtvrtek 6. 10. 2022 od
18:30 – 19:45 hodin v Grafoklubu. Kurz bude probíhat od 

října 2022 do června 2023 každý čtvrtek ve výše uvedený čas.

Cena za permanentku na 10 lekcí /800 Kč. Permanentku
můžete zakoupit od 1. 6. 2022 v IC Červený Kostelec. Ma-
ximální počet účastníků je omezen na 20 osob. Přijďte se
protáhnout a zlepšit si náladu. Těší se na vás certifikovaná
lektorka jógy Káťa Švecová
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6. srpna 2022 od 15:00

Slavnostní otevření fotbalového stadionu
Místo konání: Fotbalový stadion, Červený Kostelec

V dopoledních hodinách budou zpřístupněny všechny prostory
nového stadionu široké veřejnosti.  Návštěvníci budou mít
možnost vidět nově vybudované hráčské, trenérské a technické
zázemí, novou klubovnu a restauraci. 
Hlavní slavnostní program začne v 15:00 utkáním staré gardy
SK Červený Kostelec proti bývalým českým reprezentantům,
v jejichž čele se představí slavní hráči jako Karel Poborský,
Jan Koller, Petr Kouba, Vratislav Lokvenc, Ivo Ulich, Jan Su-
chopárek, Radek Bejlb, David Holoubek, trenér českého ná-
rodního týmu Jaroslav Šilhavý nebo biatlonista Ondřej
Moravec či šipkař Karel Sedláček. Celé utkání odřídí v roli
hlavního rozhodčího hejtman královéhradeckého kraje Mgr.
Martin Červíček. V jednání jsou další velmi zajímavé osobnosti
(Tomáš Rosický- možnost účasti dle termínové listiny Sparty,
Vojtěch Dyk a další).  
Od 17:30 odehraje na novém stadionu „A“ tým SK Červený
Kostelec 1. kolo krajského přeboru mužů. 
Na slavnostním otevření bude přítomna TV NOVA a celým
dnem návštěvníky provede zkušený sportovní moderátor, který
bude přinášet zajímavosti a rozhovory se všemi aktéry přímo
z hrací plochy. Součástí doprovodného programu bude také
autogramiáda slavných osobností, kterých se při příležitosti
otevření nového stadionu v Červeném Kostelci sejde opravdu
spousta. 

Další podrobnosti o programu budeme průběžně přinášet
na oficiálních facebookových, webových a instagramových
stránkách fotbalového klubu SK Červený Kostelec. Zlev-
něné vstupenky na tuto významnou událost budou k dis-
pozici již během června v předprodeji v IC Červený
Kostelec. Nebo si samozřejmě lze zakoupit plné vstupné 
v den konání akce přímo na pokladnách stadionu. 

25. června 2022 od 12:00

Veteráni v Horním Kostelci
Místo konání: Horní Kostelec, Podlesná 253

Hasiči Horní Kostelec a Dukla Horní Kostelec vás srdečně
zvou na 2. setkání historických vozidel. Návstěvníci se
mohou těšit na vyjížďku po okolí od 13:00, výstavu historic-
kých vozidel. Občerstvení zajištěno po celý den. V případě
špatného počasí bude akce zrušena.

Restaurace Na Maltě
Restaurace Na Maltě vás zve na tyto akce:
10. – 12. června 2022
Rybí hody
Mořské i sladkovodní rybky zpestří náš jídelníček v červnu.

24. června 2022 od 20:00
Nanovor Na Maltě
Kostelecká hardrocková legenda opět rozburácí naši stage.

22. července 2022 od 20:00
Prázdninová zábava s Compotem
Přijďte si užít bigbeat s rtyňskou skupinou COMPOT

2. září 2022 od 20:00
Rozloučení s létem - CUGRUNT & PEGAS

Sobota 9. července 2022

Hry bez hranic
Místo konání: Kemp Brodský
V sobotu 9. července se můžete těšit na den plný sportu a zá-
bavy v netradičních sportech. V rámci mikroprojektu z Eu-
roregionu Glacensis s názvem Hry bez hranic se uskuteční
dopolední soutěžní klání červenokosteleckých sportovců,
kteří změří síly s polskými kolegy z Žabkovic. Odpoledne si
všechna připravené sportoviště včetně dračích lodí může vy-
zkoušet i veřejnost. Bližší informace přineseme v příštím vy-
dání zpravodaje. 

Kavárna Trees
Místo konání: Kavárna Trees, Červený Kostelec
9. června 2022 od 18:30 do 19:30
Divadelní představení: Když panda tančí
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem. Re-
zervace vstupenek na 491 520 334

10. června 2022 od 19:00
Koncert: Holeček & Marcel Project 
Project - Light Up Your Fire tour - Červený Kostelec. Rezer-
vace vstupenek na 491 520 334.

18. června 2022 od 19:00
Koncert: Honza Křížek
Zakladatel Walk Choc Ice, dlouholetý spoluhráč Radima Hla-
díka v Blue Effect. Vstupenky na: www.kupvstupenku.cz.

11. června 2022 od 12:00

20. ročník Žernovského bajku
Místo konání: Obecní sokolovna Žernov

Městys Žernov, TJ Sokol Žernov a SDH Žernov vás zvou na
20. ročník Žernovského bajku. Od 12:00 proběhne prezen-
tace, od 13:30 závod odrážedel, od 14:00 závod dětské kate-
gorie a od 16:00 hlavní závod. Pro návštěvníky je připraven
doprovodný program, koncerty, atrakce a soutěže pro děti.
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KINO LUNÍK 3D

I v červnu se můžete v kině Luník těšit na pořádnou dávku
filmů. I když vám nyní neuvedeme program na celý měsíc, pro-
zradíme alespoň pár filmových premiér, které pro vás na čer-
ven chystáme. 

V první polovině června se můžete těšit na pokračování série
Jurský svět – Jurský svět-nadvláda. Jsou to 4 roky, co byl ostrov
Isla Nublar zničen. Dinosauři žijí společně s lidmi, z čehož se stává
ekologická katastrofa.

Rakeťák – hrdina Buzz ztroskotá na nepřátelské planetě a snaží
se najít cestu domů prostorem a časem.

Český muzikál Andílci za školou představí deváťačku Nikolu,
která se s rodinou stěhuje do nového města a nastoupí do nové
školy. V hlavních rolích uvidíme Petra Koláře, Kateřinu Brožovou
a další.

Následuje další česká romantická komedie, kde historicky první
česká Prezidentka (Aňa Geislerová) touží po klidném odpočinku
bez pozornosti celé republiky. Potkává Ondřeje Vetchého…

Konec června pak kino Luník uvede rodinný film Mimoni: Pa-
douch přichází. Mimoni hledají největšího padoucha všech dob 
a najdou chlapce jménem Gru.

Kdyby radši hořelo je poslední avizovaná premiéra. Je z čes-
kých luhů a hájů s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem 
a Annou Polívkovou. Jde o drama i komedii o vesnici, hasičích a
síle dezinformací. 

Program kina je nadále zveřejňován v 14denním cyklu na webu
www.kinolunik.cz. Červenokostelecké kino tak může flexibilněji
reagovat na návštěvnost a poptávku po aktuálních filmech nebo na
stále časté změny v termínech premiér. Více informací o programu,
termínech a začátcích promítání naleznete vždy na www.kinolu-
nik.cz.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. Vaše kino Luník

Červnové premiéry a program v kině Luník

MASÁŽE – NOVĚ NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
Od června si můžete v salonu Regeneratio užít KLASICKÉ
masáže (REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ),
dále jsou v nabídce GALVANICKÉ a MOTÝLÍ masáže.

Objednat se můžete na tel.: 777 866 386, e-mailem:
verca@regeneratio.cz, on-line: www.regeneratio.cz, 
Veronika Jirásková, Zdravotní středisko Č. Kostelec,

1. podlaží. Těším se na vás!

Pronájem bytu 2+kk v centru města.Tel.728 308 835.

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON 
Lhota za Červeným Kostelcem, tel. 603 255 037

kosmetika, depilace, lash lifting a laminace obočí,
líčení, prodej kvalitní kosmetiky a dárkových poukazů

PRODEJNA NÁPOJŮ HONČLOVÁ
ZAHÁJEN PRODEJ VANIČKOVÉ ZMRZLINY VÍTEK:

Regionální zmrzlina Vítek – Panda frost
Další služby: Sudová piva 10 l, 15 l, 20 l a více. Zapůjčení

chladicího zařízení, pípy s pumpou. Lahvová piva cca 60 druhů,
minerálky, mošty bio. Spousta druhů lihovin a destilátů. Tema-
tické dárkové předměty. Stáčené sudové víno od drobného vý-

robce a vinaře z vyhlášené sklepové vsi Nechory.
Kontakt: Renata Hončlová, tel. 720 576 217

Adresa: 5. května 666, Červený Kostelec

MASÁŽE IVA KEJKLÍČKOVÁ – Červený Kostelec
relaxační, lávové kameny, lymfatická, Breussova,
kineziotaping, lymfotaping atd., dárkové kupony
tel. 737042373, www.masazecervenykostelec.cz

REKLAMA

30. července 2022 od 19:00

Koncert pro lidi a stromy - M. AMBROŽ
& HUDBA PRAHA a D. KOLLER
Místo konání: Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla

Koncert dvou legend české hudební scény podpoří "zelené
plíce" planety. V kulise košatých lip ve Smetanových sadech
se uskuteční dvojkoncert legend české hudební scény, který
podpoří zelené plíce planety. Pořadatel připravuje pro každého
diváka  sazenici stromu, kterou může následně vysadit na
vhodném místě. Součástí projektu bude i fotografická soutěž
„Trees – zelené plíce“. Více informací naleznete na stránkách
www.trees.cz, nebo na facebooku kavárny Trees.
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REKLAMA
Fajn půjčka tu je pro vás

Peníze můžete mít ihned po podpisu smlouvy. V případě
zájmu volejte +420 777 159 851

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

TERRY MODA s.r.o. – Změna otevírací doby
ÚT – PÁ 12:00 – 14:00, ST 12:00 – 17:00

Prodej metrového textilu, střihů a galanterie.  Najdete nás 
v areálu Volhejn – vchod z parkoviště u Jukova, Nerudova 486,

549 41 Červený Kostelec. Tel.: +420 734 716 517
www.terrymoda.cz

Studio Vize, kadeřnictví - Kateřina Kinclová
Tel.: 723 091 772. Pracovní doba: 8:00 - 20:00. Dle objednání!

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

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

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, ul. Zemědělská 408
nabízí substráty(na muškáty, pokojové rostliny,ZAHRAD-

NICKÝ 70 l) za loňské ceny. Dále nabízí mák, krmné směsi,
pšenici, hnojiva, postřiky na ochranu rostlin.

Otevřeno: po-pá od 8:00 do-12:00, od 13:00 do 15:30
Tel. 731 171 360

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

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

Truhlářství Jiří Průša, východní Čechy
Tel : 733 260 927

Zámečnictví a kovovýroba
Výroba bran a branek, plotových dílců, zábradlí a jiných kom-
ponentů, vše na míru. Svařování nerezu a hliníku a jiné dílčí

práce. Martin Muller, tel: 731 211 016

ŠTĚPKOVÁNÍ 
dřevní hmoty, kmenů a větví do průměru 16 cm, přímo na

místě. Milan Hruška, 608 264 346, birnem@seznam.cz

Údržba zahrad, stavební práce, úklidové práce
Vermag s.r.o. - Veronika Hejzlarová - Tel.: 602 739 985

Pronájem pozemku v Červeném Kostelci
Máte vážný zájem o chov. dom. zvířat, vlastní ovoce či zele-

ninu? Telefon: 723 582 257

Prodám palivové dřevo štípané 
Doprava zdarma do 15 km. Bývalý prasečák Bohdašín. Přijeďte

se podívat. Tel.: 702 345 760.

MěÚ Červený Kostelec
nabízí k prodeji starou dlažbu z autobusového nádraží. 
Více informací na telefonním čísle: 731 449 573



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Paní Regnerová v měsíci květnu vyrazila na procházku a při té příležitosti pořídila fotografie zachycující kostel sv. Jakuba
Většího a květinovou výzdobu v jeho přilehlém okolí. Za redakci velice děkujeme.

A samozřejmě nesmíme zapomenout na pana fotografa Martina Špeldu, který v posledním měsících doplňuje zadní stranu
zpravodaje úchvatnými snímky přírody. Na fotografiích můžeme spatřit rodinku drozda kvíčaly.

Posledním přispěvovatelem se stává paní fotografka Jana Zwikirschová. Ta pro měsíc červen uzavírá naši fotogalerii nád-
herným snímkem západu slunce. Děkujeme za zaslání a přejeme krásné prožití měsíce června.
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QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Jan Kutílek

Zadní strana: Trasa Mírového běhu (Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run) vedla 18. května 2022 i přes Červený Koste-
lec. Naplánovaný úsek běhu s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí, započal 
v Teplicích nad Metují. Kolem jedenácté hodiny dopolední přiběhli běžci do Červeného Kostelce, kde je přivítali žáci ZŠ V.
Hejny společně s ředitelem panem Mgr. Jiřím Olejákem. Za město Červený Kostelec se zúčastnil pan místostarosta Jiří Reg-
ner. Po půlhodinovém programu se běžci znovu vydali na trať v doprovodu místních žáků. Jejich trasa skončila v Hradci Krá-
lové. 
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