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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 23. července se v Olešnici u Červeného Kostelce uskutečnil již 9. ročník pravého vesnického festivalu pod ná-
zvem Olešenské kulturní léto. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili pestrý program plný zábavy. Foto: Michal Čáp 

Rok utekl jako voda a v areálu kempu Brodský se odehrál již 27. ročník Vodnických slavností, který přinesl pro všechny
návštěvníky program plný dobré zábavy, vodnických her, soutěží, netradičních sportů a radovánek. Foto: Jan Brož

V sobotu 6. srpna 2022 proběhlo v Červeném Kostelci slavnostní otevření nově zrekonstruovaného zázemí fotbalového
stadionu. Program zahájil starosta města Červený Kostelec pan Tomáš Prouza.

Následovalo utkání mezi týmem hvězd a starou gardou Červený Kostelec a v podvečerních hodinách se odehrálo 1. kolo
krajského přeboru mužů mezi celky SK Červený Kostelec a FK Jaroměř.
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Vážení a drazí občané našeho města,
dva měsíce prázdnin a dovolených uběhly jako voda
a pomalu se vracíme k běžným rodinným starostem 
a doufám i radostem. Vracíme se do našich zaměstnání
a děti do školních lavic. Končí léto, končí prázdniny
a dovolené a začíná podzim. Rok za rokem, stále
stejně. Přesto je v dnešní době něco jinak. Nejen že
nám stále trvá riziko covidového onemocnění a proto,
především těm rizikovějším skupinám, doporučuji oč-
kování, které vás nemusí zcela ochránit, ale alespoň
dá šanci případné onemocnění prodělat méně závaž-
ným způsobem. Máme tu však také i ekonomické ná-
sledky vážného a nesmyslného vojenského konfliktu
na Ukrajině. Doufejme, že v brzké době dojde k di-

plomatickému řešení celé krize a nesmyslné utrpení obyvatel Ukrajiny skončí. Nicméně eko-
nomická situace vyplývající z této krize nás nutí sáhnout hlouběji do kapes, a to především
díky stoupajícím cenám energií. Věřme, že se tento trend v brzké době zastaví a vrátí se ales-
poň částečně k normálu. Bohužel takového normálu, na který jsme byli zvyklí, se asi již ne-
dočkáme a budeme se muset přizpůsobit novým podmínkám. K tomu vám všem přeji, ať
vaše kroky směřují vždy správným směrem a děláte pouze správná a ekonomicky výhodná
rozhodnutí.  

Kromě výše zmíněné složitější životní situace jsme však ve městě prožili i slavnostnější
a příjemnější situace, akce a události. Pokud to vezmu z toho osobnějšího pohledu, pak
doufám, že jste si v rámci osobního volna všichni odpočinuli a prožili příjemně strávené
dny dovolených, ať již sami nebo v kruhu svých nejbližších či přátel. Ve městě jsme slav-
nostně otevřeli zrekonstruovaný fotbalový stadion s novým zázemím a věřím, že všichni,
kteří se akce zúčastnili, si užili jak sportovní výkony hráčů, tak setkání s osobnostmi ze
sportovního i kulturního světa. Před několika dny také proběhl i tradiční, letos již 68. 
Mezinárodní folklorní festival, s řadou skvělých tanečních výkonů, vč. výtečného zahajo-
vacího koncertu Jiřího Korna s vokální skupinou 4TET. Opět věřím, že i přes deštivý závěr
jste si festival užili a najdete si cestu i na ten následující. Všem, kteří celý festival připra-
vovali a podíleli se na jeho chodu, ať organizačně, tak v rámci technického zajištění, či se
starali o pohodlí zúčastněných souborů, chci touto cestou poděkovat, a věřím, že se na vás
všechny budeme moci my, kteří si festival užíváme z pohledu diváka, spolehnout i na-
příště. Protože bez vás a bez vašeho nadšení a úsilí by to nešlo. Věřte, že si toho vážíme.
Ještě jednou díky.

Tento měsíc nás čekají komunální volby, a tak bych rád požádal všechny, kteří se chtějí
podílet na jejich spolehlivém průběhu, zda by se mohli přihlásit do volebních komisí a po-
moci se zabezpečením jejich průběhu. Budeme rádi, když nám pomůžete. Nám všem pak
přeji šťastnou ruku při volbě našich zastupitelů do orgánů města, aby se mohlo udržovat 
a rozvíjet ve prospěch a spokojenost všech občanů Červeného Kostelce. Přijďte k volbám
a zvolte dle vašeho uvážení to nejlepší. 

Na závěr bych chtěl všem popřát příjemný zbytek léta, ať již toho pravého, tak babího.
Školákům úspěšný start do nového školního roku a nám všem nejen šťastnou ruku při hla-
sování v komunálních volbách, ale také štěstí, vzájemnou pomoc a toleranci při řešení slo-
žitých životních i ekonomických situací. 

Všem občanům města vše dobré 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



Město vydává svým občanům barevné nádoby na odpadní plasty a papír v rámci systému
svozu tříděných odpadů přímo z domácností. 

Podmínky pro získání nádob jsou zveřejněny na webových stránkách města www.cerve-
nykostelec.cz nebo také v předchozích číslech Červenokosteleckého zpravodaje.
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Nové kolo přihlašování se 
o nádobu na papír
Stále jste se nepřihlásili o nádobu na papír? Přihlaste se! 
Je pro vás připravená zdarma.

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

Od čtvrtek 1. 9. 2022 od 9 hodin bude možné se nově zase o nádoby přihlásit
Jedná se již o třetí kolo. K dispozici jsou již jen nádoby na papír. Nádoby na plasty již nejsou 
k dispozici, jelikož všechny připravené nádoby (931 kusů) město již rozdalo svým občanům.

Aktuálně (k datu 15. 8. 2022) jsou dispozici jen nádoby na papír o objemech 120 l (105 kusů),
240 l (2 kusy) a kontejnery 1100 l (6 kusů) určené k bytovým domům.

Pokud chcete mít ve své domácnosti i nádobu na plasty, je možné si ji pořídit vlastní (zakoupit
v obchodě) na své vlastní náklady a městu ji nahlásíte vyplněním formuláře zveřejněného
na webových stránkách města nebo odevzdáním vyplněného formuláře na podatelně MěÚ
Červený Kostelec.

Nádoba na papír je připravená a rezervovaná pro řádně přihlášené po 1. 9. 2022, kterým vznikl nárok na nádobu a bylo jim
sděleno přidělené pořadové číslo. Nádoby musí být umístěny a používány na území města Červený Kostelec na adrese uvedené
v přihlášce. Přihlášení se o nádoby je dobrovolné. Jejich pořízením se chováte zodpovědně.

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

úterý                 20. 9. 2022               13 – 15 hodin
pondělí              26. 9. 2022               13 – 17 hodin.

Štěpán Křeček
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Plátcem místního poplatku je vlastník bytu, rodinného nebo by-
tového domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo společenství vlast-
níků jednotek. Ohlašovací povinnost se týká všech bytů, rodinných
nebo bytových domů a staveb pro rodinnou rekreaci evidovaných
v katastru nemovitostí nacházejících se na území města Červený
Kostelec. Spoluvlastníci nemovitosti jsou považováni za jednoho
společného plátce. Plátce vlastnící více nemovitostí má ohlašovací
povinnost pro každou tuto nemovitost zvlášť. Více informací lze
získat na Městském úřadě Č. Kostelec, v Červenokosteleckém

zpravodaji – vydání leden a únor 2022, nebo na  stránkách města.
Ohlášení podává vlastník i za nemovitosti, ve kterých nemá

nikdo bydliště anebo se z nich nesváží komunální odpad, např.
stavby pro rodinnou rekreaci nebo prázdné byty. U těchto nemovi-
tostí splnila ohlašovací povinnost v řádné lhůtě jen menší část vlast-
níků. Vyzýváme tedy všechny, kteří svou ohlašovací povinnost
zatím nesplnili, aby tak učinili co nejdříve, a to nejpozději do
konce září 2022. Nesplnění ohlašovací povinnosti je protiprávní
jednání, za které může být uložena sankce.

Upozornění na ohlašovací povinnost
plátce místního poplatku za odklá-
dání komunálního odpadu
V souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2021 a usnesením rady města ze dne 15.12.2021 měli všichni plátci místního
poplatku za odkládání komunálního odpadu povinnost podat Městskému úřadu Červený Kostelec ohlášení údajů rozhodných
pro stanovení uvedeného poplatku nejpozději do 31. 8. 2022. Ohlášení je učiněno vyplněním a podáním příslušného formuláře,
který je k dispozici na podatelně městského úřadu nebo na webových stránkách města.

Pro svoz nádoby na odpad je třeba, aby byla opatřena příslušnou známkou

Od začátku září dojde k provedení částečné redukce počtu kon-
tejnerů na tříděné odpady na veřejných stanovištích města.
Jedná se o další krok v minimalizaci třídění komunálních od-
padů prostřednictvím kontejnerů na veřejných stanovištích
města v návaznosti na projekt: "Zavedení systému sběru třídě-
ného komunálního odpadu v Č. Kostelci přímo z domácností.".

Návrh vychází se zhruba půlročního sledování stanovišť. Žádné
stanoviště se neruší. Jen se minimalizuje počet kontejnerů na sta-
novištích, kde je více stejných kontejnerů pro určitý druh tříděného
odpadu. K poslední podobné úpravě svozu odpadů z veřejných sta-
novišť došlo k 1. 11. 2021, kdy byl zrušen svoz 3 x týdně u plastů 
a 2 x týdně u papíru.

Záměr počítá s redukcí počtu kontejnerů o 9 kusů (7 kusů –
plasty, z toho 1 kus svážející 2 x týdně, 2 kusy – papír). Z celkového
počtu 175 kusů kontejnerů na plasty, papír a sklo se sníží počet na
166 kusů. Z celkového počtu svozů 178/týden se sníží počet svozů
na 168/týden.

Důvodem k tomuto opatření jsou ekonomické faktory. Předpo-
kládané snížení nákladů na svoz tříděných odpadů by mělo činit až
133 tisíc korun za rok. Dalším neméně důležitým důvodem je ne-
přímá podpora třídění odpadů přímo v domácnostech Červeného
Kostelce v souladu s výše uvedeným projektem.

Štěpán Křeček

Snížení počtu kontejnerů na tříděné plasty a papír na ve-
řejných stanovištích města od září

Na všech nádobách na odpad (popelnice i kontejnery) musí být
vylepena příslušná známka, aby byla tato nádoba svážena. Týká se
to nádob na směsný komunální odpad a také nádob na sběr třídě-
ných plastů a papíru v domácnostech. Známky jsou barevně rozli-
šeny podle druhu odpadu a frekvence svozu nádoby a je na nich
uveden rok 2022. Uvedené známky jsou k dispozici v pokladně

městského úřadu po podání ohlášení plátce poplatku, jak je uve-
deno výše.
Upozorňujeme, že někteří plátci, kteří podali řádně a včas své
ohlášení si zatím známky na své nádoby nevyzvedli. Vyzýváme
je tedy, aby tak učinili, jinak jim nebude odpad svážen.

Štěpán Křeček
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Oznámení o době a místě konání volec do zastupitelstva města Červený Kostelec
Starosta města Červený Kostelec v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České sněmovny se konají v pátek dne 23. září 2022 od 14 hodin do 22 hodin a v so-
botu dne 24. září 2022 od 08 hodin do 14 hodin.  

2. Volební místnosti:

V okrsku č. 1 Bohdašín je volební místnost v knihovně 
v Mírové ul. Bohdašín pro občany podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:

Bohdašín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, E 1199, E1235 
Náměrky čp.: 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75

V okrsku č. 2 Horní Kostelec je volební místnost v Zá-
kladní škole V. Hejny Horní Kostelec pro občany podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Horní Kostelec čp.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 66, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152,
153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 169, 171,
172, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188,
195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210,
216, 217, 218, 219, 220, 221,223, 224, 227, 228, 230, 232, 233,
234, 237, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 249,252, 253, 255,
258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 269, 270, 272, 275, 277, 279,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
Jestřebí: 264, 1281
Končiny čp.: 68, 69, 73, 75, 112, 156, 162, 168, 273, 278
Na Strži: 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 72, 100, 108, 137, 140,
157, 173, 194, 199, 213, 214, 215, 226
Strmá čp.: 236
Souběžná: 13, 15, 16, 63, 65, 77, 126, 150, 186, 211, 212, 225,
229, 231, 242, 244, 250, 251, 254 256,261,267, 268, 274, 280
Podlesná čp.:  1, 222, 235, 238, 246, 257, 271, 276, 281, 282
V Ráji čp.: 179, 189, 190, 201, 206

V okrsku č. 3 Č. Kostelec je volební místnost v Základní
škole V. Hejny Červený Kostelec (přístavba) pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Borek čp.: 30, 250, 289, 290, 291, 308, 311, 323, 326, 329, 338,
343, 347, 350, 353, 354, 359, 360, 363, 454
Družstevní čp.: 921, 922, 1202
Jiráskova čp.: 38, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 79, 95,
99, 113, 128, 134, 154, 169, 175, 180,181, 182, 183, 184, 

Jiráskova čp.: 185, 187, 189, 193, 199, 204, 205, 214, 224,
230,232, 233, 234, 242, 248, 249, 253, 258, 260, 261, 266, 282,
283, 284, 286, 287, 292, 295, 324, 341, 344, 346, 382, 415, 442,
451, 467, 474, 485, 557, 589, 590, 605, 636, 637, 645, 673, 817,
841, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856,
857, 1028, 1139, 1160, 1206, 1224, 1329
Krátká čp.: 447, 926, 975, 989, 1344
Lánská čp.: 33, 64, 76, 85, 121, 179, 247, 259, 327, 395, 446,
552, 553, 560, 570,586, 688, 712, 713, 746, 755, 756, 797, 803,
838, 884, 951, 952, 953, 977, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1049, 1050, 1051, 1066, 1067,
1068, 1070, 1092, 1093, 1143, 1158, 1194, 1282, 1314, 1320,
1321, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336
Lesní čp.: 976, 979, 1189, 1229, 1248
Na Strži čp.: 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125, 126,238, 244, 1079,
1163, 1236, 1242, 1306
Přemyslova čp.: 50, 51, 86, 107, 150, 153, 225, 226, 352, 372,
408, 413, 443, 450, 544, 545, 827, 925, 1019, 1144, 1172, 1214,
1245, 1249, 1317
Řehákova čp.: 39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316, 381, 403, 468,
606, 607, 608, 609, 610, 611,698, 699, 711, 747, 778, 779, 825,
828, 836, 905, 906, 907, 914, 915, 917, 949, 950, 1024, 1162,
1217, 1221, 1289, 1340
Sadová čp.: 936, 1145, 1190, 1191, 1192, 1239, 1271, 1274
Severní čp.: 135, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 1025, 1041, 1042,
1047, 1048, 1069, 1264, 1297
Souběžná čp.: 90, 140, 496, 501, 530, 572, 626, 635, 840, 885,
920, 935, 1166, 1252, 1253
V Zahradách čp.: 72, 143,731, 833, 908, 909, 910, 911, 912, 913,
987, 988, 1027, 1065, 1154, 1155, 1161, 1171, 1188, 1199, 1205,
1207, 1208, 1216, 1240, 1256, 1258, 1263, 1266, 1305, 1338

V okrsku č 4. Červený Kostelec je volební místnost v Ma-
teřské škole v Náchodské ulici pro občany podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

B. Němcové čp.: 1, 31,34, 44, 67, 139, 157, 1195
Dvořáčkova čp.: 35, 36, 42, 385, 733, 739, 1177, 1203, 1210
Komenského čp.: 26, 243, 268, 537, 540 
Končinská čp.: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1112,1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1128, 1129,
1130, 1131, 1212, 1244,1250,1255, 1262, 1272, 1327
Letná čp.: 11, 24, 69, 84, 161, 237, 271, 301, 314, 331, 430, 469,
481, 499, 549, 550, 554, 574, 647, 648, 683, 718, 723, 730, 966,
997, 1098, 1140, 1268, 1345
Náchodská čp.: 32, 56, 62, 63, 66, 74, 100, 111, 122, 124, 133,
145, 152, 158, 170, 176, 192, 196, 200, 201, 212, 213, 218, 265,
270, 276, 310, 312, 313, 319, 332, 340, 342, 349, 355, 361, 369,
384, 397, 411, 412, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 462, 516, 555, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 696, 704, 749, 753, 776, 796, 816, 818, 819, 820, 821, 

Pokračování nahoře vpravo → Pokračování na další straně →
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Náchodská čp.: 822, 823, 824, 839, 1020, 1023, 1026, 1094,
1095, 1096, 1097, 1138, 1151, 1152, 1153, 1167, 1183,1213,
1235, 1260
Nám. T.G.M. čp.: 23, 28, 92, 93, 120, 163, 1278, 1343
Špicberky čp.: 1261, 1265, 1267, 1269, 1277, 1284, 1298, 1299,
1301, 1309, 1311, 1313, 1314, 1326, 1330, 1337
U Kaštánku čp.: 130, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 1280
Vyšehrad čp.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 679, 680, 681, 682, 784, 785, 786, 787, 788,
789, 790, 791, 1157, 1279
Vyšehradská čp.: 900, 901, 1184, 1243, 1286, 1287
Za Občinou: 573, 1341

V okrsku č. 5  Červený Kostelec je volební místnost v Gra-
foklubu  na Koubovce pro občany podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:

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

V okrsku č. 6 Červený Kostelec je volební místnost v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici pro občany podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Českoskalická čp.: 18, 68, 131, 137, 146, 148, 149, 165, 364,
377, 418, 487, 646, 650, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 729,
737, 738, 769, 770, 771, 923, 948, 1141. 1339
Halašov: 264, 1179, 1181
Havlíčkova čp.: 188, 322, 375, 480, 591, 594, 598, 601, 639,
654, 655, 656,812, 983, 1164, 1175, 1232, 1294, 1323
Husova čp.: 115, 119, 285, 453, 488, 489, 490, 491, 492, 493,
494, 514, 561, 649, 659, 703, 709, 728, 766, 768,
Langrova čp.: 207, 529, 562, 563, 564, 565, 566,604, 657, 668,
669, 690, 691, 697, 702, 706, 722, 795, 813, 815, 1054, 1055,
1056, 1059, 1087
Na Skalce čp.: 16, 58, 70, 89, 91, 98, 103, 110, 117, 132, 191,
235, 255, 304, 321, 383, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 531, 539, 600, 741, 750, 758, 835, 918, 919,
980, 1021, 1022, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1198, 1204,
1220, 1222, 1223, 1231, 1246
Nerudova čp.: 102, 275, 309, 356, 409, 410, 463, 486, 511, 515,
532, 742, 744, 1310
Pazderna čp.: 10, 116, 155, 156, 168, 172, 337
Rybničná čp.: 269, 500, 567,568, 569, 685, 686, 689, 760, 794 
Sokolská čp.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 29, 71, 75, 81, 82, 104, 108, 109,
138, 141, 151, 162, 171, 173, 177, 178, 190, 194, 203, 206, 208,
211, 215, 216, 222, 241, 254, 257, 262, 263, 267, 278, 280, 281,
288, 293, 294, 299, 317, 339, 368, 396, 440, 444, 456, 476, 498,
541, 559, 638, 692, 837, 1173, 1201, 1257, 1259, 1273, 1322

Pokračování nahoře vpravo →

Žďárská čp.: 502, 506, 507, 508, 534, 535, 543, 546, 547, 707, 708
Červený Kostelec: E1234

V okrsku č. 7 Č. Kostelec je volební místnost v Základní
škole V. Hejny Červený Kostelec (přístavba) pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

5. května čp.:13, 73, 105, 118, 279, 429, 431, 432, 433, 497, 503,
512, 513, 593, 602, 603, 653, 666, 726, 757, 765, 775, 777, 805,
829, 830, 831, 832, 902, 903, 943, 982, 998, 1043, 1044, 1045, 1046,
1090, 1170,1072, 1226, 1308
Brodky čp.:15, 96, 159, 277, 1275, 1312, 1342, E 1155, E1156
Chrby čp.: 106, 300, 435, 436, 437, 438, 455, 457, 459, 551, 674,
675, 693, 694, 811, 961, 996, 1180, 1182, 1214E, 1239E, 1241E
Lipky čp.: 17, 112, 123, 378, 407, 460, 464, 465, 536, 538, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 651, 652, 676, 677, 678, 684, 695,
734, 751, 763, 799, 916, 941, 960, 962, 963, 964, 981, 1052, 1071,
1089, 1099, 1100, 1168, 1178, 1187, 1211, 1219, 1254, 1283, 1290,
1296, E1233
Na Hrázi čp.: 886, 887, 888, 889, 892, 893, 904, 937, 938, 1029,
1276, 1288
Okružní  čp.: 8, 736, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 985, 986,
990, 991, 992, 993, 994, 995, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1247
Palackého čp.: 484, 585, 588, 595, 596, 597, 599, 627, 641, 642,
643, 644, 700, 710, 725, 735, 762, 767, 924, 1218, 1234, 1316, 1346
Školní čp.: 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1176, 1200,
1233
Tyršovo náměstí čp.: 671, 687, 701
Větrník čp.: 40, 88, 380, 393, 479, 556, 720, 727, 743, 752, 754,
761, 781, 782, 783, 792, 793, 798, 804, 806, 807, 808, 809, 826,
891, 965, 967, 978, 999, 1018, 1053, 1073, 1088, 1142, 1169, 1174,
1185, 1186, 1193,1215, 1237, 1292, 1295, 1304, 1307, 1318, 1348
Zítkova čp.: 705, 719, 759, 772, 773 

V okrsku č. 8 Červený Kostelec je volební místnost v po-
žární zbrojnici SDH ul. Gen. Kratochvíla pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

17. listopadu čp.: 160, 220, 251, 272, 273, 298, 333, 334, 335,
336, 345, 348, 351, 358, 404, 405, 406, 414, 452, 461, 504, 505,
509, 510, 533, 542, 548, 640, 667, 714, 721, 764, 801, 814, 984,
1146, 1165, 1197,1270
Bř. Kafky čp.: 939, 940 
Budovatelská čp.: 944, 945, 946, 1060, 1147
Divadelní čp.: 370, 371, 399, 400, 401, 402, 416, 434, 466, 933, 934
Gen. Kratochvíla čp.: 1000, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,1251 
Nová čp.: 947, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1347
Pod Vodojemem čp.: 197, 715, 802, 810

Pokračování na další straně →

V okrsku č. 9 Lhota je volební místnost v požární zbroj-
nici SDH Lhota pro občany podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu:

Lhota čp.:  1, 2, 3, 23, 41, 43, 44, 46, 53, 58, 71, 79, 81, 86, 88,
89, 101, 103, 105, 109, 110, 115, 118, 122, 129, 147, 149, 150,
151, 155, 165, 169, 172, 174, 191, 193, 196, 203, 210, 220, 232, 
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Lhota čp.: 242, 245, 250, 254, 255, 258, 261, 262, 263, 264, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 284,
288, 290, 291,307,333, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355,
362, 363, 365, 369, 375, 378, 381, 382, 383, 384, 390, 396, 403,
420, 427, 429, 432, 434 (průmyslový objekt), 439, 443, 447, 448
5. května čp.: 40, 198, 200 
Devět křížů čp.: 98, 99, 100, 113, 114, 117, 123,132, 133, 134,
135, 142, 144, 146, 154, 171, 177, 181, 182, 187, 189, 195, 204,
206, 207, 209, 214, 222, 244, 246, 252, 256, 259, 287, 391, 394,
406, 409, 419, 422, 431, 433
Zemědělská čp.: 4, 5, 6, 7, 8, 54, 55, 57, 67, 95, 111, 112, 163,
178, 213, 257, 286, 321, 322, 368, 395, 400, 405, 414, 417, 430,
438, 440, 445, 450, 451
17. listopadu čp: 9, 10, 45, 47, 51, 62, 124, 153, 158, 166, 175,
176, 186, 197, 199, 234, 238, 283, 328, 329, 330, 331,339, 371

V okrsku č. 10 Lhota  je volební místnost v Základní škole
Lhota pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu:

Lhota čp.: 16, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 50, 52,
59, 60, 65, 66, 73, 74, 91, 94, 96, 97, 102, 106, 108, 120, 126,
127, 136, 139, 143, 148, 156, 157, 159, 179, 180,184, 188, 208,
211, 215, 219, 224, 225, 226, 228, 237, 240,243, 248, 249, 251,
274, 278, 281, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306,
314, 316, 317, 318, 319, 320, 327, 334, 340, 345, 351, 352, 356,
357, 361, 366, 374, 386, 388, 389, 393, 407,,410, 412, 413, 423,
E1227, E1242
Bratří Čapků čp.: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26,
28, 32, 56, 61, 64, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 87,
90, 92, 93, 125, 130, 131,138, 145, 161, 162, 183, 194, 201, 216,
217, 218, 221, 233, 235, 239, 253, 260, 265, 326, 358, 367, 397,
398, 402, 404, 435, 436, 437, 441, 444, 446
Brodky: 421
Budovatelská čp.: 324, 335, 336, 337, 416
Lipky čp.: 119, 128, 205, 227,  236, 241, 247, 267, 344, 372,
380, 401, 426, 449
Nová čp.: 332, 304
Školní  čp.:39, 294, 295, 300, 301, 338, 364, 370, 387 
Výsluní čp.: 35, 63, 80, 85, 104, 107, 223, 229, 230, 231, 285,
309, 310, 315, 323, 325, 373, 424, 425
5. května: 342, 353, 399, 442
17. listopadu čp.: 36, 37, 116, 121, 137, 140, 152, 160, 164, 167,
168, 170, 173, 185, 190, 192, 202, 212, 311, 312, 313

Pokračování nahoře vpravo →

V okrsku č. 11 Stolín je volební místnost v požární zbroj-
nici SDH ve Stolíně pro občany podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:

Stolín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 126, E1081,  E1168, E1228, E 1229

V okrsku č. 12 Olešnice je volební místnost v Základní
škole Olešnice pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

Olešnice čp.: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105,
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170,
172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
203, 204, 205, 206, 208, 213, 216, 217, 220, 240, 241, 245, 246,
247, 255, 263, 264, 309, 321, 322, 323,324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,  E147,E148 E152,
E1230

Mstětín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29
Olešnice čp.: 107, 115, 159, 161, 166, 171, 187, 221, 224, 257,
340, 358, 359
Náchodec: E1076,  E1080, E1081, E1134

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanove-
nými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okr-
skové volební komise.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková komise ne-
umožní hlasování.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.

7. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb do
Zastupitelstva města Červený Kostelec  dodány hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. 

V Červeném Kostelci dne  15. 8. 2022
Tomáš Prouza, v.r., starosta

Český statistický úřad zveřejnil na  www.volby.cz kompletní
registry kandidátů pro nadcházející komunální volby
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Město Červený Kostelec nabízí k prodeji pojízdný automobil
Škoda Octavia STAUMX01FM5, VIN: TMBBL41UX28570343,
SPZ 1 H 34353 nejvyšší nabídce podané v zalepené obálce ozna-
čené „Škoda Octavia“ za minimální cenu 25 000 Kč (plnění ne-
podléhá DPH). 

Najeto 223 358 km. Na automobilu jsou známky koroze, díra 
v karoserii před levými předními dveřmi a díra ve výfuku přímo na
1 díle za motorem. Další informace podá majetkový odbor města
Červený Kostelec na tel. 491 467 522 nebo na emailové adrese
tomas.kral@mestock.cz. Termín uzávěrky nabídek je do 17. 10.
2022 do 12 hodin.

majetkový odbor

Město Č. Kostelec nabízí 
k prodeji automobil

Máte-li zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků
města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku, která se na-
chází v kategorii žádosti a formuláře na webu města. 

Vyplněný formulář buď doneste nebo zašlete e-mailem, či po-
štou. Popřípadě můžete vyplnit přímo na úřadě. Na vítání občánků
budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou s trvalým
pobytem v Červeném Kostelci. Nejbližší vítání občánků proběhne
na přelomu září a října.                                                                                                    

S přáním pěkných dnů Petra Krejsová  

Vítání občánků

KDU-ČSL v Červeném Kostelci zve občany Červeného Kos-
telce na tradiční bazar podzimního a zimního oblečení, obuvi,
hraček a sportovních potřeb v sále GRAFOKLUBU.
Příjem věcí bude probíhat 10. října od 8:00 do 14:00 hod. a od
14:00 do 17:00 hod. Upozorňujeme, že přijímáme pouze 40 kusů
oblečení. Neprodané věci můžete například věnovat Diakonii Brou-
mov – odvoz zajistíme. Děkujeme.

Tradiční bazar oblečení

Vážení občané,
před čtyřmi roky jste nám dali důvěru, abychom vás zastupovali 
a spravovali naše město. Pevně věřím, že jsme vás nezklamali.
Díky týmové práci jsme dokázali splnit mnoho věcí, které jsme si
před čtyřmi lety předsevzali. 

Proto bych rád poděkoval za dobrou spolupráci oběma staros-
tům, Rosťovi i Tomášovi. Děkuji kolegům radním, všem koaličním
zastupitelům i opozici za práci, kterou pro město odvedli. Moc také
děkuji všem zaměstnancům úřadu. Věřte, že všem na našem městě
záleží a svou práci dělají poctivě. Děkuji také všem, kteří pracujete
ve výborech zastupitelstva, osadních výborech a v komisích rady
města. Všichni jste nám svými podněty pomáhali k správnému roz-
hodování. V neposlední řadě pak patří poděkování všem ředitelům
městských příspěvkových organizací, neboť vedení takové školy
či školky dnes není rozhodně procházka růžovým sadem.

Co jsme společně dokázali? Nový prostor mezi školami, nové
zázemí pro sportovce, nové cesty a chodníky. Přibylo mnoho no-
vých laviček, probíhala obnova veřejného osvětlení, provedli jsme
výsadbu nových stromů a květin, připravili jsme k realizaci rekon-

strukci ulic Letná a Dvořáčkova, revitalizaci náměstí T. G. Masa-
ryka a parku A. B. Svojsíka u tenisových kurtů. V současné době
finišuje velmi důležitá architektonická soutěž, která by měla sta-
novit vizi městského centra na další desetiletí. Máme připraven pro-
jekt na dokončení kanalizace lokality ul. Zemědělská. Máme studii
na rekonstrukci prostor městské knihovny. Daleko více jsme umož-
nili každému z vás sledovat veřejnou správu zajištěním videopře-
nosů ze zastupitelstva, přehledným zveřejňováním zápisů z jednání
osadních výborů, kontrolního a finančního výboru, komisí. Zříze-
ním mobilního rozhlasu máte stále důležité informace ve svém mo-
bilním telefonu nebo na e-mailu. Rozjiždíme s pracovníky úřadu
tzv. Portál občana, abyste mohli mnoho věcí vyřídit bez nutnosti
osobní návštěvy úřadu. Připravujeme pozemky pro výstavbu ro-
dinných domů v lokalitách Vyšehrad, Lipky, Lhota, Olešnice, Je-
třebí, Družstevní - Sadová a V Zahradách – Souběžná.

Nové vedení města čeká pracovat na realizaci Domova pro se-
niory, dotažení revitalizace parku A. B. Svojsíka a mnoho dalších
připravených a rozpracovaných akcí.

Jiří Regner

Okénko místostarosty Červeného Kostelce

Prodej bude probíhat v tyto dny:
Úterý 11.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 12.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.     
Čtvrtek  13.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek 14.10.     8 – 12 hod.
Vrácení a výplata peněz:
Sobota  15.10.    8 – 11 hod
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Nabídka zaměstnání
Saar Gummi Czech, 
evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro
automobily, hledá zaměstnance na pozice:  specialista gumáren-
ské výroby / seřizovač - mzda 40 000 Kč až 55 000 Kč měsíčně.
Operátor/ka gumárenské výroby - mzda 36 000 Kč až 38 000
Kč měsíčně. 25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna ročně
navíc. Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapraco-
vání, pracoviště 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

Strojírenská společnost SEMET s.r.o
hledá zaměstnance na volné pracovní pozice: technolog/techno-
ložka a obchodní referent/ka s němčinou. Obě pozice jsou
vhodné pro absolventy. Co nabízíme: práci na HPP, 2 x ročně pré-
mie, po zapracování PP na dobu neurčitou, stravování ve firmě.
Kontakt: Ing. Čeněk Hončl, 603 526 009, honcl@semet.cz

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: září 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
3. 9. a 4. 9. - MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20, Náchod, 491 424 524
17. 9. a 18. 9. - MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
24. 9. a 25. 9. - MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720, Červený Kostelec, 491 462 331
28. 9. - MUDr. Jana Šnajdrová, Náchodská 548, Velké Poříčí, 777 905 047

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: září 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
3. 9. a 4. 9. - MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
10. 9. a 11. 9. - MUDr. Ludmila Chrásková, Dr. E. Beneše 191, Jaroměř, 491 812 160
17. 9. a 18. 9. - MUDr. Vladimír Semerák, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
28. 9. - MUDr. Radmila Sedláčková, MSc., Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926

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:

23. září 2022
21. října 2022
18. listopadu 2022
16. prosince 2022

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

Provozní doba: září

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. 

Základní informace o sběrném dvoře odpadů je možné zjistit na internetových stránkách
města nebo u obsluhy sběrného dvora.

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad, který do
sběrného dvora nepatří. Seznam všech sbíraných odpadů je zveřejněn na tabuli na vjezdové
bráně do dvora a na internetu.

Důležité také je, aby objem odpadu větších rozměrů (např. nábytek) byl před odevzdá-
ním do sběrného dvora minimalizován (rozebrán na jednotlivé díly a části a srovnán), aby
vnitřní prostor kontejnerů, kam tento odpad ve sběrném dvoře je uložen, byl co nejvíce 
a nejefektivněji využit, aby se do těchto kontejnerů vešlo co nejvíce odpadu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na vybudování sběrného dvůr odpadů byla poskyt-
nuta 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

Zavřeno ve středu 
28. 9. 2022 – státní svátek
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Dobrý den, mohla byste se představit čte-
nářům Červenokosteleckého zpravodaje?
Mé narození, dětství a mládí se vážou k městu
Trutnov, již 17 let však bydlím v Červeném
Kostelci, odkud pochází rodina mého man-
žela. Vystudovala jsem gymnázium a pak
učitelství pro 2. a 3. stupeň obor český jazyk
a literatura a hudební výchova. Později jsem
absolvovala dvouletý kurz etické výchovy.
Knihy, muzika a výchova dětí byly a jsou
celý život významnou součástí mého života.
Pár let jsem se věnovala učitelství na 2.
stupni ve dvou základních školách, vyzkou-
šela jsem si také výuku etické výchovy 
a tato zkušenost byla velmi obohacující pro
mě a doufám, že i pro děti. Etická výchova
funguje na bázi nenásilné výchovy pomocí
aktivit a zážitkového učení. Základ tvoří
deset stupňů, které se vrší na sebe jako při
stavbě domu. Základním kamenem je téma
Komunikace, pokračuje se Pozitivním hod-
nocením sebe, Pozitivním hodnocením dru-
hého a přes další témata, např. Kreativitu,
Empatii aj. se dojde až na vrchol pyramidy,
kterým je Komplexní prosociálnost. Ta je 
v podstatě synonymem pro slušné a empa-
tické jednání a chování. 
Po delší mateřské dovolené se třemi dětmi
jsem 12 let pracovala jako vedoucí mateř-
ského centra a centra volného času. Má po-
slední pracovní zkušenost je z Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, kde jsem
pracovala jako asistentka náměstka hejt-
mana, nejprve Vladimíra Dernera a následně
se začátkem nového volebního období Pavla
Bělobrádka. 
Ve volném čase se již několik let věnuji
nejen rodině a koníčkům, četbě, hudbě,
sportu, divadlu, zahrádkaření a dalším, ale
také věcem veřejným, jsem radní a zastupi-
telkou.  

Jak probíhalo přijetí do kolektivu?

Velmi vřele. Kdo chodíte do naší knihovny,
víte, že je zde malý ženský kolektiv, v němž
panuje radostná atmosféra, otevřenost, to-
lerance a pracovitost. Co víc si začínající ře-
ditel může přát. Všechny kolegyně dělají
svou práci s nadšením a z jejich práce a ko-
munikace se čtenáři je znát, že je to jejich
srdeční záležitost. Všechny kolegyně jsou
kdykoliv ochotné zodpovědět mé otázky,
kterých na počátku mého působení není
málo. Upřímně jim za to děkuji!

Máte z minulých zaměstnání zkušenosti
s vedením instituce, jako je knihovna? 
V čele příspěvkové organizace stojím po-
prvé, mám z minulosti pouze zkušenosti 
s vedením lektorů zájmových kroužků, stu-
dentů a dobrovolníků, kteří se mnou po ně-
kolik let pořádali různé akce, zejména
příměstské tábory, jichž bylo za 12 let mého
působení zhruba 50 turnusů a prošlo jimi
bezmála 1 500 dětí.   

Za svého působení pan Vojtěch Kábrt
přinesl do fungování svěží vítr. Hodláte
pokračovat v dnes už zaběhlých projek-
tech jako je například Knihovníček či
klub Pohoda?
Dovolím si tvrdit, že jsme s panem ředite-
lem Kábrtem, nejen co se týká obliby swin-
gové muziky, takzvaně „naladěni na stejnou
strunu“. Budu tedy podporovat pokračování
aktivit, které pan ředitel Kábrt zavedl a sna-
žit se k nim připojit „něco ze sebe“. Ráda
bych se např. pokusila čas od času pořádat
autorská čtení nejen regionálních autorů 
a besedy se známými autory. Zatím nechci
prozrazovat konkrétní jména, ale jednání
s některými z nich už probíhají. 

Začátkem letošního roku započala dis-
kuze nad vypracováním studie a projek-
tové dokumentace na celkovou rekon-

strukci interiérů budovy. V jaké fázi se
nyní projekt nachází a co mohou náv-
štěvníci od rekonstrukce očekávat?
Studio architektů Papundekl s.r.o. vytvořilo
návrh rekonstrukce interiéru knihovny.
Nyní se nacházíme ve fázi zapracování dal-
ších požadavků a připomínek zástupců
města a knihovny. Interiér knihovny nepro-
šel žádnou významnější rekonstrukcí již
dlouhá desetiletí, tudíž nevyhovuje dnešním
standardům moderní knihovny. Od rekon-
strukce očekáváme prosvětlení prostoru, 
k němuž by mělo dojít výměnou hlavních
dveří, probouráním některých příček a pro-
sklením několika zdí a dveří. Zdaří-li  se vše
dle plánu, prosvětlení prostoru bude zna-
telné už ze Sokolské ulice. Počítá se 
s výměnou starého nábytku a polic na knihy
za nový, lépe vyhovující a estetičtější 
a vhodnější vzhledem k danému prostoru 
v interiéru budovy. Prostor pro dětské od-
dělení by se měl zvětšit a vylepšit pod-
mínky v něm směrem k většímu pohodlí
dětských návštěvníků. V uživatelsky přívě-
tivější by se měl proměnit i pracovní prostor
pro práci knihovnic zejména při aktivitách
zaměřených na celé třídní kolektivy. Mo-
dernizace sociálních zařízení a výměna
oken jsou v projektu samozřejmostí. 
Nedílnou součástí příprav je hledání vhod-
ného dotačního titulu, díky němuž by město
získalo významnou finanční pomoc na tuto
rekonstrukci. Dotační výzva, která byla vy-
hlášena o prázdninách, bohužel není určena
pro knihovny ve městech do 10 tisíc obyva-
tel, tudíž Červený Kostelec se svými cca 8
500 obyvateli nespadá do skupiny oprávně-
ných žadatelů. My se však nevzdáváme 
a věříme, že vhodnou dotační příležitost na-
lezneme. Jsme rádi, že současné vedení
města, pan starosta i místostarosta a členové
Rady města, aktivitu knihovny o zmoderni-
zování budovy a provozu podporuje →

Rozhovor s novou ředitelkou
Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec
Mgr. Markétou Šolcovou
Bývalý ředitel knihovny B. Kafky pan Vojtěch Kábrt se v první
polovině roku 2022 rozhodl opustit své působiště a vrátit se zpět
ke své bývalé profesi.  Z těchto důvodů vyhlásilo vedení města
Červený Kostelec koncem dubna výběrové řízení, které vyhrála
Mgr. Markéta Šolcová. Jaké plány má s knihovnou do budoucna
a na co se návštěvníci mohou těšit, se dozvíme v krátkém rozho-
voru pro Červenokostelecký zpravodaj. 
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Kontakt:
Telefon:

+420 491 463 384
+420 605 500 188

Email: 
reditelka@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 8:30 – 11:00 (3. 9. a 17. 9. 2022)

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

Září v Knihovně Břetislava Kafky Č. Kostelec

Od září je obnovenou službou pro čtenáře otevřené oddělení pro dospělé v sobotu, a to 1. a 3. sobotu v měsíci. Konkrétní
data naleznete vždy zde v Červenokosteleckém zpravodaji, na našem webu a na facebookovém profilu knihovny. V září se
na vás v sobotu 3. a 17. 9. od 8.30 do 11.00 těší knihovnice Táňa Křechová a Hanka Kaplanová.

→ a věřím, že tomu tak bude i od podzimu,
kdy po zářijových volbách do zastupitelstev
obcí nastoupí na radnici nová rada a nové
zastupitelstvo. Občané města si rekon-
strukci své knihovny, která by byla důstoj-
ným prostorem nejen pro půjčování knih
ale i pro komunitní setkávání, přednášky,
besedy, autorská čtení, hudební recitály 
a koncerty malých uskupení, určitě za-
slouží. 

Mohla byste prozradit čtenářům, jaké
novinky chystá knihovna do budoucna?
Knihovna se chce nadále soustředit na vý-
borně se rozvíjející spolupráci s červeno-
kosteleckými školami, ale i se školami 
z okolí, s MKS a se ZUŠ, chceme více pů-
sobit i mimo zdi knihovny a pokračovat 
i s prezentací našich aktivit na akcích typu
Noc kostelů, Mezinárodní folklorní festival
apod. V dnešní době již nelze chápat kni-
hovnu jen jako instituci sloužící pouze 
k půjčování knih, byť tato činnost tvoří po
léta její základ. Budeme se snažit i tuto
složku rozvíjet, především pokračováním
ve zkvalitňování a obnovování knižního
fondu.

Oddělení pro děti má dobře „našlápnuto“ ve
spolupráci se školami a v tomto školním
roce v ní hodláme pokračovat. Vězte, že ko-
legyně odvádějí vysoce kvalifikovanou
práci a není jí právě málo, považte, že např.
v letošním měsíci květnu prošlo naším dět-
ským oddělením 36 dětských kolektivů.
Příprava na každou takovou akci zabere
knihovnicím Hance Novákové a Kristině
Ungrové nemálo práce. Zadostiučiněním
jsou pro ně hlavně noví nadšení návštěvníci
knihovny, které se jim daří „rozečíst“.
Vězte, že v dnešní době, kdy mají knihy
mocné soky v internetu a sociálních sítích,
to není nic jednoduchého. 

Chtěla byste něco vzkázat čtenářům Čer-
venokosteleckého zpravodaje? 
Ráda bych všechny čtenáře Červenokoste-
leckého zpravodaje spolu se všemi svými
kolegyněmi pozvala do knihovny. Od září
vycházíme vstříc všem, kterým chybí so-
botní otevírací čas, a opět obnovujeme so-
botní výpůjční dobu v oddělení pro dospělé,
a to vždy 1. a 3. sobotu v měsíci od 8.30 do
11.00. Tento měsíc se na vás budou těšit
stále dobře naladěné knihovnice Táňa 

s Hankou 3. a 17. 9., které vám nejen půjčí
knihu, ale rády vás i vyslechnou a zapůsobí
tak i jako „amatérské psychoterapeutky“. 
I naše knihovna jde s dobou, a tak prosím
sledujte naše webové stránky www.knihov-
nack.cz a facebook Knihovna Břetislava
Kafky Červený Kostelec, zaveďte si mo-
bilní rozhlas. Prostřednictvím těchto médií
se dozvíte aktuální informace o akcích kni-
hovny, změnách výpůjční doby apod.
Ať už si k nám přijdete půjčit knihu, dopro-
vodíte své děti, navštívíte kteroukoliv 
z našich akcí nebo si přijdete jen tak pose-
dět v naší krásné zahradě či si popovídat 
a dát si kávu, buďte si jisti, že vás vždy rádi
uvidíme a vřele přivítáme!
Bývalému panu řediteli Vojtěchu Kábrtovi
přeji ve staronovém zaměstnání mnoho pe-
dagogických úspěchů a jemu i jeho rodině
hodně spokojenosti. Děkuji mu jménem
svým i knihovny za vše, čeho se mu za
dobu působení v knihovně podařilo dosáh-
nout. Za tak krátký čas toho vskutku nebylo
málo. 

Všem čtenářům přeji krásné babí léto,
mnoho zdraví a vše dobré.

Markéta Šolcová

Besedy a přednášky – připravujeme

Od října budeme pokračovat s cyklem přednášek, připravujeme besedy s úspěš-
nými autory knih pro dospělé a další zajímavé akce, sledujte aktuální informace
na našem webu www.knihovnack.cz a facebookovém profilu.

Oddělení pro dospělé čtenáře
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Také ve školním roce 2022/23 budou knihovnice dětského od-
dělení Hanka Nováková a Kristina Ungrová pokračovat ve spolu-
práci s mateřskými i základními školami a mají už spoustu
nápadů…Těšte se, děti! 

Se začátkem školního roku začíná v knihovně opět scházení 
v rámci Knihovníčku – kroužku pro nejmenší děti a jejich rodiče.
První informační schůzka se bude konat v úterý 13. 9. od 9:30 
v dětském oddělení knihovny. Kapacita kroužku bude omezená

a bude nutné se na něj závazně přihlásit. Přihlášky je možné vy-
zvednout už od začátku září v dětském oddělení knihovny, pro ja-
kékoliv bližší info pište na mail ungrova@knihovnack.cz.

V rámci Bookstartu se také na podzim budou vždy první sobotu
v měsíci konat setkání pro děti ve věku 3–6 let a jejich rodiče. První
setkání proběhne již 1. 10., odkaz na přihlašovací formulář najdete
na www.knihovnack.cz. Těšíme se na viděnou.

Vaše knihovnice

Otázka na závěr
A na závěr otázka pro hravé: Víte, který slavný český spisovatel je autorem následujícího citátu? (odpověď naleznete na zadní straně zpravodaje)

„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“

Klub Pohoda

Už od září se můžete těšit na pravidelné besedy v klubu Pohoda v multifunkčním
centru knihovny, v případě příznivého počasí v knihovní Zahradě příběhů: 
19. září v 16.00 
Povídání v Pohodě, představí se nová ředitelka knihovny Markéta Šolcová
26. září v 16.00 
Příčiny našich nemocí – přednáška Josefa Víta

Multifunkční centrum v podkroví knihovny

Měsíc září je posledním měsícem, kdy si můžete v podkroví knihovny prohlédnout
výstavu Božena Němcová, osobnost – dílo – mýtus. Výstavu k výročí úmrtí Bo-
ženy Němcové připravily Ústav pro českou literaturu a Ústav pro jazyk český
Akademie věd ČR, Památník národního písemnictví a Ústav českého jazyka a te-
orie komunikace FF UK.
Výstava je otevřená vždy v otevírací době knihovny. Vstup je zdarma.

Zahrada knihovny

Zveme také do naší knihovní zahrady zvané Zahrada příběhů, která je otevřená
nejen čtenářům, ale všem návštěvníkům bez ohledu na to, zda si jdou půjčit knihu,
či ne. Lze ji tedy v čase otevírací doby knihovny využít jako městský park 

Oddělení pro děti a mláděž
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Pečovatelská služba
očima brigádnice Káti
Léto v pečovatelské službě bývá náročné. Pečovatelky si vybírají do-
volené, ale provoz a péče o naše klienty musí být zachovány. Každý
rok nastupují mladé studentky, které zastupují naše „multifunkční
ženy“. Tuto práci nemůže vykonávat každý. Máme štěstí, že si vždy
vybereme skvělá děvčata, která vždy vnesou k seniorům světlo a ra-
dost. Vždyť každý senior, mimo jiného, hledá paprsek světla pro
svoji duši, pro svůj život. Všichni hledají naplnění, objetí a pohlazení.
To se našim brigádnicím daří. Tento rok u nás s velkou láskou a obě-
tavostí pracovala Josefínka Hejnová a Kateřina Hanušová. Káťa celé
dva měsíce, a proto jsem ji požádala, aby se s námi podělila o své zá-
žitky, které jsou:. 

„S brigádou u pečovatelek jsem začala v létě minulého roku.
Každý den mi byli přiděleni klienti, o které jsem se starala. Zpo-
čátku s pomocí kolegyň, postupem času sama. Pomáhala jsem
lidem při hygieně a úklidu bytů, nebo také s nákupy. Získávala jsem
i nové zkušenosti, hodící se do života. Setkávala jsem se i s lidmi,
kteří byli upoutáni na lůžko a pečovala o ně. Občas jsem se dostá-
vala i do úsměvných situací, které mě nejdříve vyděsily. Představte
si, že někoho jdete vzbudit, a on si večer zapomněl vyndat zubní
protézu, zážitek k nezaplacení. 

V letošní létě začínám poznávat, že tato práce není pouze o tom
nakoupit, doprovodit k lékaři, uklidit, umýt, rozvézt obědy a jít domů.
Součástí této práce je mnohem více. Člověk si musí získat důvěru u
klientů, aby si měli s kým popovídat, musí umět naslouchat, předví-
dat, poradit, ale také se vyrovnávat s náročnými situacemi. Po práci
u klientů je třeba strávit nějaký čas prací na počítači, objednat
obědy, doplnit individuální plány a zpracovat vyúčtování.

Pokud se neocitnete v kůži pečovatelky, mohlo by vám připadat,
že si s klienty jen popovídáme a potom sedíme v autě a jen rozvá-
žíme obědy. Není tomu tak, je to práce náročná fyzicky i psychicky.
Je třeba mít všeobecný přehled a umět pohotově reagovat v každé
situaci.

Stále je to pro mě skvělá brigáda, skvělý kolektiv pečovatelek 
a místo, kde sbírám spoustu nových zkušeností. Aneb jak často slý-
chám, je to škola života.“

Chtěla bych našim obětavým pečovatelkám z celého srdce po-
děkovat za jejich velkou pomoc, ochotu, nasazení, i za to, že našim
seniorům vnesly paprsek světla do jejich nelehkých dní. Vždyť
každý člověk nemá domov tam, kde se narodil, ale tam, kde se cítí
doma a mají ho rádi. Přejeme jim hodně studijních úspěchů, Božího
požehnání, zdraví a elánu. Budeme se na ně příští rok znovu těšit. 

Bc. Lenka Vlčková

Během letních dnů nezůstáváme pozadu, naplánovali jsme sérii
výletů pro naše klienty. Cíl byl jediný, užít si krásné letní dny
a vidět toho co možná nejvíc. Podívali jsme se do Hospitalu
Kuks na historii výroby léčiv, zavítali do lázeňského parku Ku-
dowa Zdrój, ochutnali zde lázeňské kafíčko, někdo i zmrzli-
nový pohár. 

V době, kdy byly vysoké denní teploty, náš stacionář zavítal do
Muzea Chalupění Radeč, navštívili jsme hrad Vízmburk. Další
výlet byl do Žirče a robotického kravína ve Slatině nad Úpou.

Každý den se věnujeme trénováním paměti, protahovacím cvi-
čením nebo si upečeme něco dobrého. Také u nás proběhly olym-
pijské hry, kdy naši klienti plnili úkoly jednotlivých stanovišť. Po
splnění úkolů následovalo vyhlášení a předání medailí i diplomů.
Společně poznáváme místní a okolní restaurace nebo cukrárny, kdy
si zajdeme na kafíčko se zákuskem nebo rovnou poobědváme. Sna-
žíme se začlenit do běžného dění, vnímat stáří nebo omezení po-
hyblivosti ne jako překážku, ale jako stav, při kterém se nemusíme
nijak omezovat.

V následujících týdnech plánujeme ještě navštívit Zoo Dvůr
Králové nad Labem, Městský útulek Broumov či galerii Náchod.

Rádi bychom poděkovali lidem, kteří nás přicházejí potěšit
svými zážitky z cestovaní nebo provázejí historií našeho města.
Velké díky patří Oldřichu Nermuťovi a Janě Kejzlarové, Richardu
Švandovi, Lence Peterové a Daně Černé.

Děkujeme také našemu dobrovolníkovi p. Gábrtovi za bezpečné
doprovázení klientů na našich akcích.

Z denního stacionáře Bc. Anna Gábrtová

Výletníci ze stacionáře

Pečovatelská služba

Denní stacionář
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Příměstské tábory na Háčku
I letos v létě proběhly na Háčku tři turnusy příměstských tá-
borů. V prvním čekala na „táborové trosečníky“ nejedna
výzva. Ve druhém si děti prošly netradičními olympijskými
hrami se spoustou soutěží a výletem do sportovního areálu 
v Havlovicích. Každý účastník získal na závěr medaili za spor-
tovní výkon podaný během tábora.

Třetí turnus se nesl v duchu cestování časem – navštívili jsme
pravěk, Egypt, byli jsme u objevní Ameriky a nechyběla ani cesta
do budoucnosti. Ze všech táborů si všechny děti odnesly něco na

památku, proto bychom touto cestou chtěli poděkovat firmě Albi
a.s. za krásné ceny. Také děkujeme firmě Benet v.o.s. za věnování
ponožek, na které si děti mohly namalovat své vlastní motivy.
Velké díky patří také firmám Events 4 you, z.s. za poskytnutí me-
dailí a firmě JHV-Engineering s.r.o. za papírenské potřeby. Velké
poděkování pak patří všem našim vedoucím za péči o děti a celo-
týdenní přípravu programu. Všichni si tábor moc užili a příští rok
se těšíme na viděnou.

Denisa Šreiberová a Hana Nývltová

17. září 2022 

Běh pro hospic
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. Pro prvních 500 přihlášených máme
připravenou drobnou pozornost – vak na záda s motivem Běhu pro hospic.
Registrace na běh bude zpřístupněna od 1. června. Odkaz naleznete na našich
stránkách www.behprohospic.cz. 
Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze vstupného bude určen na
podporu lůžkového a mobilního Hospice Anežky České. Je možné uhradit i na-
výšené benefiční startovné. Akce je podpořena městem Červený Kostelec.

Kroužky v Háčku
Od měsíce října otevírá Oblastní charita v Háčku zájmové kroužky pro školní rok
2022/2023. Aktuálně jsou v nabídce kroužky pro maminky s dětmi (pro děti v roz-
mezí věku 1-3 let). Pro děti a dospělé otevíráme kroužek keramiky.
Detaily o jednotlivých kroužcích, o vhodném věkovém rozmezí pro děti, o cenách
a termínech naleznete na webových stránkách Háčka. První lekce jednotlivých
kroužků začnou od října 2022.
Přihlášku je možné vyplnit na stránkách Háčka a odevzdat osobně na recepci Háčka
– Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec. Pro více informací můžete volat
na tel.: 491 610 310; email: recep.hacko@hospic.cz, web: hacko.ochck.cz.

Návštěva polských seniorů
Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve červenokostelecké seniory k účasti
na česko-polském setkání 22. 9. 2022. Akce začíná v 9:00 a její součástí bude pro-
hlídka vybraných středisek Oblastní charity a následovat bude společný oběd. Od-
poledne budeme společně tvořit dekorativní předměty, které si účastníci budou
moct odnést na památku na společné setkání. Předpokládaný konec akce je 
v 16:00. Akce je součástí mikroprojektu Euroregion Glacensis „Poznáváme život
seniora na druhé straně hranice“. V případě zájmu účastnit se setkání seniorů je
nutné se předem nahlásit vedoucímu soc. služeb OCH Červený Kostelec Richardu
Bergmannovi do 12. 9. 2022 do 12:00. 
Telefonní číslo: 734 319 790, Email: bergmann@hospic.cz

Háčko

Pozvánky na akce
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Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE 

Letní turistická sezona 2022 pomalu končí…

Letní turistická sezona sice pomalu končí, ale jistě se i v měsíci
září naskytne mnoho příležitostí, kdy se budete moci vydat za
poznáváním našeho regionu a navštívit zajímavá místa v okolí.
I během víkendů a státních svátků budou v provozu oblíbené
cyklobusy v Kladském pomezí. 

Můžete tak využít letošní linku 394 vedoucí z Náchoda přes Čer-
vený Kostelec na Trutnov, Pec pod Sněžkou a Malou Úpu. Stejně
tak lze využít i linku (390) z Náchoda do polských měst Kudowa
Zdrój a Karlów nebo krátkou spojovací linku 423 z Úpice na Malé
Svatoňovice, Odolov a Tmavý Důl. Obdobně budou v průběhu září
o víkendech fungovat i linky cyklobusů v Orlických horách (linky
395, 396). Cyklomapa s jízdními řády je vám zdarma k dispozici 

v informačním centru.
Z turistických akcí v rámci regionu bychom rádi připomněli po-

kračující Toulavý baťoh. I letos mohou děti (a nejen ony) sbírat ra-
zítka do map Toulavého baťohu a zúčastnit se slosování o zajímavé
ceny na konci této turistické sezony. 

Touto cestou bychom i rádi upozornili na novou publikaci -
Kniha o Kladském pomezí, kterou vydalo nakladatelství Pavel Mer-
vart a jejímž autorem je Jan Ježek. Kniha vás na skoro pětiset strán-
kách plných textu a  fotografií seznámí se zajímavými místy
Kladského pomezí, takže jistě získáte mnoho dalších inspirativních
námětů pro výlety do okolí. Autor v knize poutavě provází místní
krajinu prostřednictvím příběhů, jež odkrývají zvláštnosti místní pří-
rody i kulturní fenomény pro Kladské pomezí typické. Knihu je
možné zakoupit u nás v informačním centru (prodejní cena 690 Kč),
kde je zařazena do prodeje v rámci prodeje regionální literatury.

Cestovní a informační centrum naleznete v Červeném Kostelci,
v Havlíčkově ulici 654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100
657, 724 088 587, případně je možné využít naše e-maily:
info@cervenokostelecko.cz či naše webové stránky: www.cer-
venokostelecko.cz, www.123vstupenky.cz (rezervace vstupenek
na akce, přihlášky do kurzů). A samozřejmě nás naleznete i na
Facebooku. 

Přejeme všem do dalších dnů hodně zdraví a pohody.
Ing. Roman Kejzlar (IC Červený Kostelec)

Co se také (ne)stalo před 110 lety v Červeném Kostelci
Pokud někdy dostanete do rukou staré noviny, určitě je nevyha-
zujte a přečtěte si je. Možná vás leckdy překvapí, jaké zajímavé
informace se v nich dozvíte. Já jsme si pro vás vybral jednu po-
zoruhodnou kauzu, která se odehrála před 110 lety a která byla
v tisku nazvána „Je přezdívka Bismarckem urážkou?“

V pondělí 20. května 1912 se za předsednictví rady zemského
soudu Dr. Šabarty konalo před odvolacím senátem v Praze soudní
líčení. Knížecí lichtenštejnský hajný Josef Mužík se odvolal proti
rozsudku okresního červenokosteleckého soudu, kterým byl od-
souzen k pokutě 20 korun, popřípadě k vězení trvajícímu 48 hodin,
protože nazval brníckého obuvníka Josefa Svobodu „Bismarckem“.
K odvolacímu líčení se dostavily obě strany osobně. Obhájce ža-
lovaného advokát Dr. Zítek hájil svého klienta tím, že si Josef Svo-
boda nesmí vykládat pojmenování „Bismarckem“ jako urážku.
Bismarck byl velmi slavný muž a Svoboda je nepatrná osoba.
Navíc před soudem prohlásil, že obuvníku Svobodovi říkají „Bis-
marck“ už po čtyři roky. Dr. Zítek neopomněl rovněž říct, že snad
se také psům říká Bismarck, ale zároveň dodal, že v celém Brníku
není jediného psa, který by se tak jmenoval. Ale poněvadž je v Br-
níku mnoho Svobodů, říká se tomuto Svobodovi zkrátka Svoboda
Bismarck, nebo ještě kratčeji Bismarck.

Právní zástupce obuvníka Svobody dr. Šebesta ovšem nebyl 
s těmito výroky spokojen a svůj právní rozklad podal následovně:
Nepatrný člověk jako obuvník Svoboda, když se mu říká Bismarck,
je vlastně pro smích. Bismarck je sice u inteligentů slavný státník,
ale na venkově se pod jménem Bismarck znají leda psi. Obuvník
Svoboda má náhodou tak velkou a divně zformovanou hlavu, že je
jaksi karikaturou Bismarckovou, a proto se mu nijak nepochlebuje
touto přezdívkou, právě naopak ho uráží. 

Soud po delší poradě vyhověl odvolání žalovaného, rozsudek
okresního soudu v Červeném Kostelci zrušil a hajného Mužíka

zprostil obvinění. V odůvodnění rozsudku stálo, že v přezdívce
jménem velkého státníka mocné říše není obsažena objektivní
urážka na cti a že se inkriminovaný výrok nestal v souvislosti se
psem. Krom toho bylo zjištěno, že v Brníku je tucet Svobodů, při-
čemž každý má nějakou přezdívku, a proto soud nespatřoval v pře-
zdívce zlý úmysl.

V této trochu vtipné kauze se zároveň dozvídáme hned několik
zajímavostí. Předně, že v Červeném Kostelci jistou dobu působil
okresní soud. O jeho zřízení se pokoušeli představitelé města velmi
aktivně až do počátku první světové války, což dokládá i zápis, 
v němž stojí: „Ctěné shromáždění, vítaje především s nelíčenou ra-
dostí příležitost tuto, se okamžitě usneslo, že vyjadřuje jednohlasně,
že přeje sobě, aby ve městě Červeném Kostelci zřízen byl c. k.
okresní soud a c. k. berní úřad…“ 

Dále je tu vysvětleno, že označení Bismarck se užívalo pro psy.
Otto von Bismarck, jehož vzhled sám o sobě připomínal nejed-
nomu zahraničnímu státníkovi podobu psa, byl známý, dokonce
nechvalně proslulý, svými majestátními mastify, kteří by vzpřímení
mohli na kancléře jistě shlížet svrchu. Bismarckovi psi se dostali
do pozornosti veřejnosti a začali být nazýváni „říšskými psy“ poté,
co jeden z nich jménem Tyras napadl ruského kancléře Alexandra
Gorčakova na berlínském kongresu v roce 1878. Dokonce mu snad
tehdy rozkousal jeho kalhoty. 

Proto, jak bylo avizováno hned na začátku, lze staré noviny vní-
mat jako neocenitelný zdroj často zábavných i poučných informací. 

Zdroj: Čas. V Praze: J. Herben, 21.5.1912, 26, s. 8.; ČÁP, Jaro-
slav: Pokusy o zřízení okresních soudů v Červeném Kostelci  
a Hronově (1869 – 1913). In: Stopami dějin Náchodska: sborník
Státního okresního archivu Náchod, svazek 8, Náchod 2001, s. 148. 

Za Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec
Richard Švanda  
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Co se událo…

V průběhu letního období jsme pro vás připravili dvě menší vý-
stavy. Jedna byla umístěna (respektive i v průběhu září zůstává
umístěna) v prostoru centra města a věnuje se letošnímu 660.
výročí první písemné zmínky o Kostelci (1362).

Druhou expozici jsme umístili do Domku Boženy Němcové,
kde v podkroví můžete zhlédnout několik panelů věnujících se
historii sokolského hnutí na Červenokostelecku. Expozice připo-
míná významné okamžiky jako byla výstavba sokolovny v Čer-
veném Kostelci (1932) nebo i odvážné aktivity sokolů v dobách
končinských událostí (1942).

Chystáme další pásmo 
regionálních besed…
Od září opět zahajujeme pásmo regionálních besed s historickou
tématikou. Opět je budeme situovat do zrekonstruovaných pro-
stor malého sálu v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Při-
pravili jsme několik témat a budeme samozřejmě rádi, pokud
nám při návštěvě některé z besed poskytnete nějaký tip na další
zajímavá témata, která případně připravíme na další období.
Prozatím máme připraveno několik témat na podzimní období:

15. 9. 2022: O knížecím rodě Schaumburg-Lippe 
U příležitosti 180. výročí zakoupení náchodského panství

13. 10. 2022: Stárkov v historii

10. 11. 2022: Můj život v GULAGu
Příběhy místních obyvatel zavřených v táborech v SSSR.

15. 12. 2022: Příběhy ponocných a pověžních v Kladském
pomezí

Konání besed předpokládáme vždy ve čtvrtek, v osvědčených
17:00 hodin, vždy na cca 1-2 hodiny. A jako v minulosti platí, že
jsme rádi za jakékoliv reakce, doplnění či náměty (ostatně proto
tomu říkáme beseda).

Čtvrtek 15. 9. 2022 od 17:00 hodin

O knížecím rodě Schaumburg-Lippe u příležitosti 180. vý-
ročí zakoupení náchodského panství
Místo konání: Malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec

Knížecí rod Schaumburg-Lippe patří k nejvýznamnějším rodům evropské aristo-
kracie. Jeho počátky sahají do 12. století a jsou pevně spjaty s dalšími aristokra-
tickými rodinami po celé Evropě. Roku 1842 zakoupil tento rod náchodské panství
a držel ho sto let. Tato beseda poodhalí zákulisí tohoto rodu a jeho vztah k zdej-
šímu regionu a navíc bude doplněna zajímavými fotografiemi a dosud nezveřej-
něnými dokumenty. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. Vstupné
na akci je dobrovolné. Beseda se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K.
Tyla, předpokládaná délka trvání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu. 
Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlastivednyspolek.cer-
venokostelecko.cz)

Obchody, živnosti a další aktivity v Červeném Kostelci
Jak jsme avizovali i v našem článku v minulém zpravodaji,
chceme zkompletovat samostatnou publikaci, která bude ma-
povat staré obchůdky, živnosti, obchody a nejrůznější zaniklé
provozovny na území Červeného Kostelce. Hodně podkladů
čerpáme z našeho muzejního depozitáře. 

Nicméně budeme rádi za jakoukoliv pomoc s dohledáním dal-
ších zajímavých míst. Proto pokud znáte nebo víte o nějaké živnosti
či prodejně, o jejím historickém umístění v Červeném Kostelci,
kontaktujte nás a rádi tuto historii zaznamenáme. Pokud k tomu

budete navíc mít ještě historické fotografie, kopie starých doku-
mentů, hlavičkových papírů či jiné korespondence, tak ještě lépe.
Předem děkujeme za ochotu se s námi o tyto informace či materiály
podělit.

Kde nás najdete...
Informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách

na adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz, případně
i na našem facebooku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

Vlastivědný spolek zve na besedu
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OBRÁZKY ZE STARÉ LHOTY

Zatímco většina okolních obcí – Červená Hora, Olešnice, Boh-
dašín, Stolín - získala školu již v 19. století, Lhota se vlastní vzdě-
lávací instituce dočkala až na úsvitu 20. století, přesněji řečeno 
v roce 1902. Letos tedy lhotecká škola slaví své 120. narozeniny.

„Dítky obce zdejší v době zimní mnoho snášely neschůdností
cesty, která každoročně závějemi sněhovými zaváta bývá. Pro tu
příčinu nemohly mnohdy školu navštěvovati“, píše se ve školní
kronice. „To uznávaje obecní zastupitelstvo zdejší“, pokračuje kro-
nikář, „podalo r. 1898 žádost slavné c. k. okresní školní radě 
v Novém Městě nad Metují za zřízení dvoutřídní školy obecné.“
Ale okresní školní rada i všechny nadřízené instance žádost za-
mítly. V roce 1900 Lhotečtí chytře využili faktu, že byl nově zřízen
okres v Náchodě, a podali žádost znovu. Tentokrát již byli úspěšní.
Nová školní rada v Náchodě na rozdíl od té novoměstské jejich žá-
dost podpořila a v roce 1902 se tak mohlo začít s vyučováním.

Obec si pronajala od majitele cihelny Aloise Burdycha stavení
čp. 131, kde se začalo 16. září 1902 s vyučováním. Žáci v těchto
provizorních prostorech nezůstali dlouho. Téměř současně se za-
čátkem školního roku byla dne 19. září 1902 zahájena stavba nové
školní budovy a v srpnu následujícího roku již probíhala kolaudace.
V podvečer 7. září 1903 byla Lhota vyzdobena červenobílými pra-
pory, zněla hudba, po cestě kráčel lampionový průvod. To byl úvod

k slavnostnímu svěcení školy, které proběhlo následujícího dne za
hojné účasti místních.

Škola, zářící novotou, avšak ještě bez věžních hodin, které budou
instalovány až v roce 1909, přijala první žáky o týden později. Ve dvou
třídách se učilo 158 dětí ve věku od šesti do čtrnácti let. Pro velký počet
žáků byla v roce 1909 zřízena třetí třída. Nejvíce dětí školu navštěvo-
valo v letech 1910-1912, kdy školní statistika uvádí 172 žáků.

Život školy před 120 lety se od toho dnešního v lecčems lišil.
Učitelé hlavních předmětů byli výhradně muži, ženy zde učily
pouze ruční práce. Školní rok byl zahajován v polovině září a ukon-
čován v polovině července. Vysvědčení se vydávalo čtvrtletně. Žáci
chodili společně ke zpovědi, účastnili se církevních procesí a k po-
vinným předmětům patřila výuka náboženství. Velká pozornost se
věnovala také pořádání divadelních představení, jehož se v roli
herců účastnila velká část žactva. V jiných ohledech byl ale život
školáka podobný tomu dnešnímu. Již od roku 1908 máme doložené
třídní schůzky rodičů. Školní rok zpestřovaly výlety do Krkonoš 
a Adršpachu a na podzim roku 1904 škola zažila první lockdown,
kdy byla kvůli vysoké nemocnosti žáků uzavřena na dva týdny.
Prameny:Státní okresní archiv Náchod, Národní škola Lhota za
Červeným Kostelcem, pamětní kniha 1902-1923.

Jan Kafka

Zatímco většina okolních obcí – Červená Hora, Olešnice, Bohdašín, Stolín - získala školu již v 19. století, Lhota se vlastní vzdě-
lávací instituce dočkala až na úsvitu 20. století, přesněji řečeno v roce 1902. Letos tedy lhotecká škola slaví své 120. narozeniny.

Svěcení lhotecké školy v září 1903 (SOkA Náchod)

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

Sobota 17. 9. od 18:00

Večer pro Mistra Jana
Místo konání: Žižkův sbor, Červený Kostelec
Varhanní koncert - Světoví a čeští autoři s kulatým výročím
Hraje: Ladislav Šikut - vynikající varhaník z Broumovska, 
a "zachránce" teplické poustevny. 
Vstupné dobrovolné

Možnost osobního setkání, rozhovoru a svátostí (křest, svatba,
pohřeb).

CÍRKEV

Církev československá husitská
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Plánované akce:

Čtvrtek 1. 9. 2022
Zahajovací táborák na farní zahradě – po mši svaté pro děti.

Neděle 4. 9. 2022 
Při všech mších žehnání maminkám, které očekávají narození
miminka. Farní odpoledne od 15:00, posezení a popovídání
na farní zahradě při dobrém pití a jídle.

Neděle 11. 9. 2022
Posvícení ve Stolíně (15:00).

Úterý 13. 9. 2022 v 19:00 
V kostele sv. Jakuba bude mít přednášku známá spisovatelka,
psycholožka a teoložka Kateřina Lachmanová. 

Čtvrtek 15. 9. 2022
Pomazání nemocných při mši svaté pro děti s překvapením.

Neděle 18. 9. 2022
Posvícení na Boušíně (11:00), Posvícení ve Lhotě (15:00).

Neděle 25. 9. 2022
Posvícení Č. Kostelec, celodenní adorace a závěrečné požeh-
nání.

Sobota 1. 10 2022
Farní výlet na Libici a do Poděbrad za P. P. Kubantem.

Bohoslužby pro děti s rytmickým doprovodem – od září
opět každý čtvrtek od 16:30.

Výuka náboženství – rozpis bude uveden na farním webu 
a na nástěnce v kostele.

P. Miloslav Brhel, farář

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.

Dne 14. září 2022 uplynulo 10 let, kdy nás opus-
tila Věra Rolínková. Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Vzpomínají syn Petr s manželkou, bratr Jiří 
a sestra Jarmila.

Věnujeme vzpomínku na den, kdy nás navždy
opustil náš milovaný Péťa Šimek. Kdo jste ho
znali, zavzpomínejte s námi.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodiče,
manželka, děti a sourozenci s rodinami

Vzpomínka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy
soustrasti při úmrtí naší maminky a babičky paní
Jany Drašnarové z Horního Kostelce. 

Syn Leoš Drašnar s rodinou

Dne 6. září 2022 uplynou 3 roky od úmrtí pana Ladislava Bu-
reše. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínáme.

Syn Ladislav s rodinou, syn Petr s rodinou 
a dcera Milena s rodinami

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a
tiché vzpomínání. Dne 22. září 2022 uplynou čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní
Alžběta Havlíková. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jÍ tichou
vzpomínku.

S láskou stále vzpomíná dcera Blanka s rodinou
"Velikost člověka se neměří vzděláním, schop-
nostmi nebo postavením, ale velikostí srdce".
Vzpomeňte, prosím, spolu s námi na naši milou
maminku, paní Marii Bařtipánovou, od jejíž smrti
uplyne 3. září jeden rok.16. října před 8 lety jsme
se rozloučili s tatínkem Václavem Bařtipánem.

Dcera Hana a syn Václav s rodinami.
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Děkujeme pečovatelkám Charitní pečovatelské služby v Červe-
ném Kostelci za trpělivou péči a poslední rozloučení s naší milo-
vanou manželkou, maminkou a babičkou, paní Miroslavou Petrů.

Manžel Čeněk a děti s rodinami

Ráda bych touto cestou poděkovala MěÚ Červený Kostelec za
blahopřání a krásné dárky k mým 90. narozeninám a panu Res-
slovi a paní Formanové za milou, přátelskou návštěvu.

Zdeňka Kopáčková

Chtěl bych touto cestou poslat pochvalu za velice zdařilou reno-
vaci prostoru mezi školami. Dětské hřiště s cukrárnou je skvělá
volba pro rodiče s ratolestmi. Dále bych chtěl poděkovat i organi-
zátorům festivalu – CZECH DEATH FEST za bezva prožité dny
v rodinné atmosféře!  Přátelé, opravdu si važme lidí, kteří dělají i
něco pro druhé!  Nebýt tohoto festivalu, tak s největší pravděpo-
dobností nikdy nepoznám příjemný Červený Kostelec.

Pangrác Luboš, Rakovník

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za dárky k mým narozeninám.
František Lhoták

Děkuji paní zastupitelce Marcele Frankové za dárky a milou náv-
štěvu k mým 80. narozeninám. 

Josef Řezníček

Děkuji zástupcům MěÚ paní Formanové a panu Resslovi za milá
blahopřání a dárky k mým 80. narozeninám.

Miroslav Kleprlík

Poděkování

Moc děkujeme za milou návštěvu z obecního úřadu. Navštívil
nás pan starosta Prouza a paní Kejklíčková u příležitosti naší di-
amantové svatby. Příjemně jsme si pohovořili o současném dění
a zavzpomínali na léta minulá. Zároveň děkujeme za blahopřání
a dárky.

Irena a Jiří Linhartovi

Chtěla bych poděkovat MěÚ Červený Kostelec za dárek k mým
narozeninám. Dále bych chtěla poděkovat panu Resslovi a paní
Formanové za milou návštěvu

Marketa Zítková, Červený Kostelec

SPOLKY A ORGANIZACE

Prázdniny plné slunce, vody a pohody na Broďáku jsou už
pryč, ale krásné dny babího léta nás ještě čekají. A Brodíci se
opět budou snažit ze všech sil vám je zpříjemnit. Kromě nád-
herně se barvící přírody a Brodského ležáku, speciálního kem-
pového piva, vás v září na Broďáku čekají zajímavé akce. 

Tou největší bude 9. - 11. 9. 2022 již 9. celostátní sraz koloběž-
kářů. Těšte se na víkend plný zábavy, soutěží a zajímavých setkání 
s pohodovými a sportovně naladěnými lidmi. Opět vás účastníci ro-
zesmějí netradičními, extrémními skoky do vody, jak jinak než na
koloběžce, musheři předvedou své dovednosti se čtyřnohými ta-
houny, nebude chybět tradiční spanilá jízda a další aktivity v kolo-
běžkovém „rytmu“. Zájemcům, kteří nemají vlastní koloběžku, ji
výrobce koloběžek Kostka – Kolobka rád zapůjčí. Vítáni jsou všichni

příznivci tohoto krásného sportu, na značce koloběžky nezáleží.
Víkend 2. - 4. 9. 2022 bude patřit rybářům, kteří se sjedou z celé

republiky na Memoriál Vlastimila Vondry. Jde o tradiční zápolení
dvoučlenných týmů v 48 hodinovém nonstop lovu ryb na udici. 

Důvod k návštěvě Broďáku budete ale mít, i v případě, že žádná
akce zrovna nebude. O víkendech a v případě pěkného počasí 
i běhen týdne bude otevřená Vodnická restaurace, dětské hřiště 
i naše papoušky můžete navštívit kdykoliv a na pláži vás čeká pře-
kvapení, nová velká dřevěná socha, slavnostně odhalená v srpnu.
A na dětském hřišti si posedíte na nových dřevěných, pohádkových
lavičkách.

Přeji vám všem, našim milým spoluobčanům, září plné slunce
a nádherně se barvících stromů, zkrášlujících naše malebné město.

Váš Milan Hrstka

Babí léto na Broďáku

Kemp Brodský

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mým 87. narozeninám.
Josef Semerák

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým 80.
narozeninám a paní Šolcové za milou návštěvu.

Antonín Tuček

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za  hodnotné dary a paní Haně Řez-
níčkové za milé posezení na její terase při oslavě mých narozenin.

Marie Schlindenbuchová

Děkuji MěÚ za blahopřání k mým 75. narozeninám.
Václav Ševeček

Děkuji MěÚ za blahopřání, květiny a dárek k mým 80. narozeni-
nám a panu Laštovičkovi za milou návštěvu.

Marta Feistaverová
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Všichni podali na velmi náročné trase přes Žaltman, Ruprech-
tický špičák, Hvězdu a Švédský vrch obdivuhodné výkony. Vítě-
zem se stal Tomáš Honegr s časem 11 hodin 30 minut 18 vteřin.
Nejrychlejší ženou na 100 km byla Hana Váchová z Prahy s časem
12 hodin 20 minut. Rozjeli jsme se také do Malé Čermné, kde jsme
navštívili naše dlouholeté členy Vláďu a Zdeničku Červené. Spo-
lečně jsme si vyšli do Kudowy Zdroj na pstruha a zavzpomínali
ma prožitá léta v turistice. Vždyť Vláďa Červený byl jedním ze za-
kladatelů pochodu ,,Cestou Jakuba Haliny (Červený Kostelec -
Sněžka)“ a jistě mu patří za práci pro červenokosteleckou turistiku
náš velký dík.

O prázdninách jsme samozřejmě nezapomněli také podniknout
vycházku do KURNÍKU v Mečově s návratem přes Boušín a Po-
tůčky.Také výlet na Broumovské stěny neměl chybu. To jsme dojeli
do Pěkova a pak pěšky na Strážnou horu, Kačenku, Hvězdu - kde

jsme se u pana Nováka občerstvili a pokračovali k hlavňovskému
rybníku a dál přes Klůček do Police nad Metují.

Jindy jsme se zase vydali hned po ránu vlakem do Malé Skály.
Od nádraží pak náročným výstupem ma Pánovo pole a dál na Ho-
řákovu vyhlídku, Kalich, vyhlídku Českých bratří, Besednickou
vyhlídku, vyhlídku Sokol, na Suché skály a okruh jsme uzavřeli na
Pánově poli a ve Vlčkově mlýně.

V době před uzávěrkou tohoto zpravodaje se připravujeme na
čtyřdenní návštěvu padesáti Poláků ze Zabkowic, pro které máme
v rámci folklorního festivalu připravený zajímavý program.

Na závěr ještě pozvánka. V sobotu 3. září odjíždíme v 7:00 
z autobusového nádraží na tradiční pouť Zabkowice - Bardo. Pár
vás může ještě jet s námi. Informace jsou ve skříňce na autobuso-
vém nádraží a na našich stránkách. 

Otto Ressl

Klub turistů, Červený Kostelec

Jak prožil léto Klub turistů Červený Kostelec
Prázdniny jsme zahájili 33. ročníkem Červenokostelecké 100, která byla letos zařazena do programu Česko-slovenského poháru
v ultratrailu. Na start hlavní mistrovské trasy 100 km o půlnoci 8. července přijelo 66 běžců z celé naší republiky, Slovenska 
a tří reprezentantů z Polska. 

Včelaři

S příchodem babího léta začíná být aktivita včelek mírnější, 
i když stále vylétají z úlu sbírat pyl a nektar. Během září se také
rodí generace zimních dlouhověkých včel, která přežije až do
jara. 

Pro včelaře zase přichází ideální období pro výměnu matky,
pokud je už starší nebo nemá potřebné chovatelské vlastnosti. 
I když hlavní snůška už skončila, na česnech a kolem úlu je stále
pilno.

Včelař už by začátkem září měl mít včely dokrmené a další zá-
soby jim nedávat. Pokud by naopak zásoby doplňoval dále, většina
dlouhověkých včel by se předčasně upracovala a včelstvo by bo-
hužel nemuselo přežít do jara. V září už by tedy měly mít včely
připravené všechny zásoby na zimu.

První setkání včelařů v Červeném Kostelci po prázdninách se
uskuteční v neděli 4. září v restauraci Divadlo od 9 hodin. A opět
si vás dovolujeme pozvat na Medový den dne 17. září 2022 do za-
hradnictví Trees v Červeném Kostelci. Kromě zajímavého pro-
gramu a ochutnávek medu si budete moci nechat změřit kvalitu
medu. Těšíme se na vás.

Roman Hásek

Včely a včelaření v září
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Po několika letech opouštíme pohodlí naší táborové základny
v Chotěvicích a vyrážíme na pořádné dobrodružství za hranice
našeho kraje a chvílemi i státu, vyrážíme na Dyji. Lepíme lodě,
připravujeme kuchyni, zavařujeme konzervy a v sobotu 2. čer-
vence vše nakládáme do našeho busu, dodávky a doprovodného
auta a vyrážíme do Znojma. Cesta je dlouhá, a proto se zasta-
vujeme v Prosetíně u lomu, kde se chladíme v průzračné vodě
a odvážně skáčeme do vody.

V podvečer dosahujeme prvního cíle – Znojmo. V pondělí naše
lodě ještě odpočívají a my vyrážíme busem do Havraníků a vydá-
váme se po svých k Dyji. Pokračujeme národním parkem podél
Dyje. Stezka začne ostře stoupat na vyhlídku Sealsfieldův kámen,
kde je hezký výhled na okolní lesy a na vzdutí Znojemské přehrady. 

V úterý začíná vodácká etapa. Čeká nás klidná plavba do Krho-
vic. Cestou překonáváme 4 jezy, bohužel všechny přenášením či
přetahováním. Táboříme na menším tábořišti v Krhovicích. Večer
ještě vyrážíme prozkoumat místní dětské hřiště a pak už hurá na
kutě. 

Ráno opět balíme stany a nasedáme do lodí. Čeká nás údajně
nejhezčí úsek Dyje –– Krhovice – Hrádek. Bohužel vody je celkem
málo, a proto musíme často lodě opustit a překonávat mělčiny 
s lodí na šňůře. Tento úsek zvládl suchou nohou jen Fox, který si
nesměl namočit palec a tak ho Zelí přetahoval a přenášel. Úsek to
byl pěkný, ale vice vody bychom ocenili. Táboříme v Hrádku. Ve-
černí procházka do vesničky nás nemine.

Ve čtvrtek balíme (už to máme docela natrénované) a vyjíždíme
na další část vodní plavby – Hrádek – Hevlín. Koryto už začíná být
regulované a rovné. Projíždíme Rakouskem, parkujeme lodě pod
malým splávkem a jdeme se podívat na nedaleký akvadukt. Tábo-
říme v Hevlíně. Je to sice jen louka s třemi kadibudkami, z niž
jednu obývají sršně, ale zato je nedaleko státní hranice a u ní free
shop, kam večer vyrážíme doplnit zásoby gumových medvídků,

čokolády a dalších potřebných věcí. Ráno nás čeká poslední úsek
před vzdutím Nových Mlýnů. Jedeme dlouho rovně, pak se stočíme
mírně doleva a pak zase rovně. Koryto je zde regulované a zapuš-
těné mezi dva valy. I na oběd musíme vyšplhat přes val a lodě ne-
chat uvázané na vodě. Odpoledne dojíždíme do Jevišovky, kde nás
už čeká náš autobus, nakládáme lodě a přejíždíme pod Nové Mlýny
do kempu Pálava.

Na sobotu je naplánovaný odpočinek. Jelikož válet se stejně ne-
umíme, vyrážíme autobusem do Zaječí, kde vyrážíme na krátkou
procházku. Při zpáteční cestě zastavujeme u Nových Mlýnů, kde
si připadáme jak u moře. Večer ještě volníčko v kempu a pak kytara
a ohníček. 

V neděli vyrážíme busem směr Mikulov. Zastavujeme u cesty 
a vydáváme se po červené turistické značce na Sirotčí hrádek. Ještě,
než na něj začneme stoupat, potkáme fotbalové hřiště a nemůžeme
ho nevyužít. Půjčíme si míč a dáme fotbal! Druhá skupina si hází
frisbee. Když jsme dobře zahřátí, pokračujeme na Sirotčí hrádek k
vysílači Děvín a na Dívčí Hrad (Děvičky). Večer ještě pár písní 
a pak sbírat energii na další vodácký den.

V pondělí opět balíme a vyrážíme dále po Dyji. Voda téměř stojí,
ale je to krásná projížďka divočinou. Poté přenášíme most a splav
a vplouváme do areálu zámeckého parku Lednice. Pádlujeme až 
k Janovu hradu. Už jsme všichni pořádně unavení, ale musíme ještě
vydržet. Ještě asi 1 km po zámecké Dyji a pak přenášíme zpět do
hlavního koryta Dyje a pádlujeme ještě cca 4 km až do Břeclavi.
Večer krásně utahaní uleháme do spacáků.

V úterý si jdeme Lednický areál projít ještě po souši, ať tu nád-
heru vidíme ze všech stran. Odpoledne nabíráme energii na břec-
lavském koupališti, kde , plavčíci zavřeli oči a my mohli užívat psí
kusy na skluzavce. 

Ve středu nás čeká dlouhá poslední vodní etapa z Břeclavi až na
soutok. Přenášíme jez a pak už nás čeká plavba malebnou krajinou
hraničního toku. Cesta pěkně utíká a už v 16:04 dojíždíme na troj-
mezí, na soutok Dyje s Moravou, na hranici Čech, Slovenska a Ra-
kouska. Ještě plujeme asi kilometr po Moravě, a tak končíme naše
vodácké putování. Nocujeme ještě v Břeclavi. Ráno balíme a vy-
rážíme na cestu k domovu. Zastavujeme se vykoupat na Nákle.
Voda je krásně čistá, ale lidí a kiosků od posledně dost přibylo,
proto měníme náš původní záměr a ustupujeme od přespání u
Nákla. Jedeme do nedalekého vodáckého tábořiště Hynkov. Zde
ukončujeme naše putování, předáváme vysvědčení a posíláme
Drobka do další etapy jeho života. Odebráním šátku a předaním
pádlíčka ukončujeme jeho dětské působení v oddíle. 

V pátek balíme a ještě nás čeká jedno překvapení v podobě pod-
zemní plavby Litovelskými chodbami. Cca kilometrový úsek pře-
konáváme ve dvou skupinách. A teď už opravdu hurá domů.  

Za TOM 19208 Kadet Červený Kostelec
Lenka (Klička) Skrbková

Kadet, Červený Kostelec

Putovní tábor Dyje

Odjezd je naplánován na středu 5. října v 6:30 z aut. nádraží 
v Červeném Kostelci. V 9:00 je naplánovaná návštěva města Mi-
letín a v 11:30 navštívíme zahradnictví Tatobity. Od 13:00 bude
probíhat prohlídka muzea granátů v Turnově a od 14:45 návštěva
zámku Sychrov. V 17:00 bude pro účastníky připravena večeře 

v Libuni a předpokládaný návrat je odhadnut na 20:00
Přihlášky si prosím vyzvedněte u paní Linhartové nebo pana

Cepra. Zatím je přihlášeno 27 zájemců. Můžete vzít i rodinné pří-
slušníky, ale ověřte si to u paní Linhartové.

Za ČZS Jiří Linhart

ČZS, Červený Kostelec

Informace k zájezdu do Tatobit
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„Sláva, Sedmimoří je zachráněno!“ tato slova jsme zakřičeli
na konci školního roku. Celý školní rok jsme se plavili 7 moři,
snažili se porazit 7 démonů a zachránit 7 ostrovů. 

Nejúspěšnější piráti získali 3 vzácné aztécké mince - zlatou, stří-
brnou a bronzovou. Plavba to vůbec nebyla jednoduchá. Jedinou
zbraní, která mohla démony porazit, byla kniha… a tak jsme pře-
četli spoustu knih a poznali zajímavé osobnosti a příběhy. Děku-
jeme knihovnicím Hance a Kristině za pomoc s výběrem knih.

Na nejtěžší úkol, který nám dal náš pirátský kapitán Adorabl -
vybudovat badatelskou zahradu, jsme nebyli sami. Velké poděko-
vání patří šikovným maminkám a pracovitým a silným tatínkům.
Bez nich bychom tento nelehký úkol nezvládli. Naši zahradu jsme
nazvali Kouzelná zahrada. Jako Robinson Crusoe pěstujeme plo-
diny a pečujeme o hmyz. Poděkování patří i místostarostovi města
p. Regnerovi a našemu panu řediteli J. Olejákovi.

piráti z 2. třídy ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec

A je to!

ZŠ Lhota
Poděkování za finanční příspěvky a spolupráci 

Touto cestou bych ráda poděkovala místním firmám Albi, Bolt-
jes, P+P Pavel Plíštil -Druhotné suroviny a Saar Gummi Czech,
s.r.o. za finanční příspěvky pro školní aktivity a odměny žákům
(zážitková první pomoc, netradiční olympiáda, sběr druhotných su-
rovin, ocenění za nejlepší výsledky ve srovnávacích testech v kraji
apod.) a dále Spolku Lhoťák, jmenovitě paní Balíčkové, za poho-
dovou spolupráci při zajišťování akcí pro žáky naší školičky. 

Příměstský tábor
Již podruhé naše škola ve spolupráci s MAS Stolové hory za

podpory EU a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a restaurací Na
Maltě pořádala příměstský tábor s názvem „PĚT divů z okolí
LHOTY II“.  V termínu 11.-15. 7. 2022, denně od 7:30 do 16:30
hod., pod vedením paní učitelky Ing. Mgr. Jaroslavy Vítové, Aleny
Balcarové, Nikoly Vítové, Michala Maryšky, Pavlíny Maryškové
a Mikuláše Víta. 

Děti každý den navštívily zajímavá místa v blízkém okolí, kde
poodhalily kousek skrytého tajemství. Za jednotlivými divy se pu-
tovalo pěšky, autobusem, vlakem. Během putování se luštily zaši-
frované vzkazy, pátralo se po pokladu i po unesené princezně,
uzlovalo se, pečovalo o koně, opékaly se buřty, zpívalo se s kyta-
rou, sportovalo se a mnoho dalšího. Program tábora byl opravdu

velmi nabitý. Nechyběly hry současné, hry dobové, soutěže, hle-
dání cest podle mapy, rukodělné činnosti ani zpívání s kytarou. Vě-
říme, že si děti z tábora odnesly zase mnoho krásných zážitků.

Prázdninové přípravy 
A jako vloni…rozdat vysvědčení a všechny třídy připravit, ten-

tokrát pro opravu podlahové krytiny (broušení a lakování parket)
a pro výměnu klasických tabulí za moderní interaktivní panely na
pylonech. Za budovou školní družiny probíhají přípravné práce (sa-
nace zdiva, zpevňování podloží) pro minihřiště s přístřeškem a pru-
žinovými houpadly, hřiště bude k dispozici až v příštím roce.

Tyto akce by se nemohly zrealizovat nebýt finančních pro-
středků od zřizovatele, poctivých řemeslníků, obětavých pracov-
níků školy a referentky majetkového odboru. Zainteresovaným
patří náležité poděkování.

Přání
Všem našim 103 žákům přejeme radostný školní rok 2022/2023,

plný nových objevů a přátelství. Na jejich cestě za vzděláním je
celý náš tým připraven školačky i školáky provázet, rozvíjet a pod-
porovat pozitivní vnitřní motivaci k učení.

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy

Příměstský tábor „PĚT divů z okolí LHOTY II“ Nová interaktivní tabule je připravena pro studenty
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3.–4. září 2022
Turnaj dorostenců a dorostenek
Turnaj kategorie dorost pořádaný v rámci Českého teniso-
vého svazu (ČTS). Přijďte podpořit domácí sportovce. Turnaj
je určený pro závodní hráče. Občerstvení zajištěno.

Sobota 24. září, prezentace do 9 hod.
6. memoriál Milana Wolfa 
Tradiční posvícenský turnaj ve čtyřhrách, přejmenovaný na
počest dlouholetého předsedy a jednoho ze zakladatelů oddílu
Milana Wolfa, je určen jak pro závodní, tak pro rekreační
hráče – především ale pro milovníky tenisové zábavy. Star-
tovné: 50 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.  

Druhá polovina září
Nábor tenisových nadějí 
Tenisový oddíl TJ Č. Kostelec pořádá ve druhé polovině září
na tenisových kurtech již tradiční nábor tenisových talentů.
Máte-li zájem, aby si vaše dítě zkusilo tento krásný sport, 
a dosáhla-li vaše ratolest 5 až 8 let, napište na adresu
kabrt.tomas@email.cz. Do zprávy uveďte jméno, příjmení
a rok narození dítěte. Připojte také kontaktní údaje na vás. 
V odpovědi dostanete termín a přesný čas náboru. 

Těšíme se na vás, trenéři tenisové školy

Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec

Soutěže družstev ukončeny: ČeKos je
čtyřikrát stříbrný a jednou bronzový! 

Resumé: Máme za sebou úspěšnou sezonu
Začněme celkovým resumé: čtyři stříbra a jeden bronz je velmi

dobrým klubovým výsledkem a lze konstatovat, že máme za sebou
nadprůměrnou a úspěšnou sezonu. Z těchto „cenných kovů“ je nej-
cennější jistě bronz z krajského přeboru starších žáků. Zbylá umís-
tění na „bedně“ získala naše družstva v krajských soutěžích 
a okresní soutěži nad 55 let. Mladší žáci a dorost v krajském pře-
boru skončili svorně 5. a udrželi tak tuto kvalitní soutěž i pro další
rok. Je tedy zřejmé, že výkonnostně se náš klub pohybuje na roz-
mezí krajského přeboru a krajské soutěže. A je už na nás, abychom
zdvihli laťku ještě výš. To ukáže čas.

Dospělé zachránili veteráni
A teď již postupně. Áčko dospělých se v krajské soutěži 1. třídy

opět chtělo rvát o umístění mezi prvními třemi týmy, což by doká-
zalo popáté v řadě. Bohužel jasná porážka od favorita skupiny, dvě
těsné prohry s rivaly a shoda ostatních výsledků mohly za to, že
ČeKos bere po dlouhé době brambory. O to větší radost jsme ale
měli z výsledku našich veteránů, kteří se nejprve smířili s bronzem,
aby o týden později zjistili, že díky příznivému výsledku cizího do-
hrávaného zápasu skončili stříbrní! Gratulujeme! Céčku alias do-
rostencům na zkušené a obzvlášť béčku se sezona nevydařila a obě
družstva uzavírala krajskou soutěž 2. třídy.

Mládež jede
Do bojů o mládežnické vavříny jsme poslali v každé kategorii

jeden tým do krajského přeboru a jeden do krajské soutěže. Naše
nejmenší hráče, babytenisty, jsme nechali sbírat první herní zku-
šenosti v krajské soutěži. Jak bylo psáno výše, nejlépe si počínali
starší žáci a žákyně, kterým o jeden set uniklo stříbro, a skončili
tak ve své kvalitní lize třetí. Pátá místa mladších žáků A a dorostu
A znamenají zajištění účasti v přeboru i pro další rok, což je pro
naši tenisovou školu velmi důležité.

Zato v krajských soutěžích to byly výsledkové hody. Mladší žáci
B, starší žáci B i dorost B skončili všichni stříbrní, za což si za-
slouží přinejmenším uznání, a ukázali tak, že hru ovládají na velmi
dobré úrovni. Většinu z nich čeká příští rok boj v přeboru za áčko,
a tak je skvělé, že získali spoustu vítězných zkušeností.

Nejsmolnějším týmem se letos jednoznačně stali naši babytenisté.
Jeden zápas jasně vyhráli, jeden jasně prohráli a zbylé tři utkání
skončili remízou. Vzhledem k tomu, že se vítěz určit v tenise musí,
rozhodovala pomocná kritéria a ta byla vždy na straně soupeřů. 

Díky, díky, díky!!!
Všem hráčům děkujeme za účast, kapitánům za nervy, rodičům

za ochotu jezdit s dětmi a vůbec všem, že ČeKos žije!
Za v. v. tenisového oddílu T. Kábrt

Po dvou letech, kdy se soutěže družstev hrály formou pavouka, jsme si letos dosyta užili plnou porci zápasů. Náš klub šel do
sezony se čtyřmi týmy v krajském přeboru, šesti v krajské soutěži a jedním v okresním přeboru nad 55 let.

Naši stříbrní veteráni: (zleva) T. Nosek, R. Brát, J. Diblík, sedící
P. Linhart, chybí: V. Bařtipán

Bronzoví starší žáci A: (zleva) J. Kudera, D. Špelda, L. Mertlí-
ková, N. Jará, M. Kubeček, L. Krynek

Officiální web TJ Č. Kostelec - oddíl tenisu
www.tenis-ck.cz
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Volejbal Červený Kostelec

Letní příměstské tábory byly opět plné zábavy, dobrodružství a zážitků
Děkujeme všem dětem a trenérům (Mrcovi, Danovi, Danče,

Anče, Adri, Naty a Páje), že se již 6. rokem naplno věnují našim
budoucím sportovním nadějím. Děti si užily foto-caching, cachtání
ve Špince, fear factor, atletiku, gymnastiku a mnoho dalšího. Dě-
kujeme touto cestou i městu Červený Kostelec za finanční podporu
a restauraci Divadlo za to, že nám pilně sytila přes 70 hladových
krků každý den. Příští rok se na vás opět těšíme! Na kurtech pro-
běhlo v létě několik akcí. Na konci června Spikeball Open ČK, ve
kterém se 8 týmů utkalo o hodnotné ceny. Druhý ročník turnaje vy-
hrál pár z Liberce. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčast-
něným. V polovině července proběhl tradiční nohejbalový turnaj
pod taktovkou Zajdy, kterého se zúčastnilo 8 týmů. Gratulujeme

Netáhlům k vítězství. Děkujeme všem, kdo si přišel čutnout 
a hlavně obsluze Símě s Bárou, že to přežily. Léto, jako každý rok,
jsme zakončili posezením MFF s volejbalem.

V polovině srpna začala nová sezona okresními přebory. Pří-
prava na ni probíhala v rámci týdenních soustředění. Ženy A se při-
pravovaly v červenokostelecké hale, muži vyjeli do Hrachova 
a mládež se soustředila tradičně v Trutnově. Děkujeme střední zdra-
votnické škole za azyl a městu Červený Kostelec za finanční pod-
poru.

V září a říjnu proběhnou nábory, sledujte náš web a face-
book, kde budou zveřejněny další informace.

Okresní přebor 1. třídy mužů
8. 9. 2022 od 17.30 hod. 
Č. Kostelec B – VK Hronov B

22. 9. 2022 od 17 hod. 
Č. Kostelec B – Slovan Broumov

Okresní přebor 2. třídy mužů
9. 9. 2022 od 17.30 hod.  
Č. Kostelec C – Slavoj Teplice B

23. 9. 2022 od 17 hod. 
Č. Kostelec C – Slavoj Teplice A

Okresní přebor 1. třídy žen
14. 9. 2022 od 17 hod.   
Č. Kostelec C – VK Hronov JU

28. 9. 2022 od 17 hod. 
Č. Kostelec C – Sp. Opočno B

Domácí mistrovská utkání – kurty:

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

TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota
Ve Lhotě proběhl pátý příměstský tábor Děti na startu pod ve-
dením Sylvy, Odet a Zojky. Děti si užily různé sportovní akti-
vity na všestranný rozvoj hrubé motoriky (gymnastika,
atletika, míčové a postřehové hry), chodily na výlety, hrály hry
apod. 

V srpnu také proběhlo gymnastické soustředění, kdy se mladé
kostelecké gymnastky připravovaly na další sezonu.

Děkujeme městu Červený Kostelec za finanční podporu a re-
stauraci Na Maltě za výborné obědy.

TJ Sokol Červený Kostelec-Lhota
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Jako každý rok před prázdninami proběhlo tradiční ukončení
první poloviny cvičebního roku. Děti putovaly za pokladem,
mladší ženy vyrazily na kolech a starší na posezení u Brodského.

Předškolní dětí se sešly ve středu 15. června a čekala je výprava
po stopách slavného loupežníka Lotranda, který ukryl své poklady
v okolí Brodského rybníka. 15 dětí s doprovodem 6 dospělých vy-
razilo po značené trase, kde musely splnit řadu úkolů, aby nakonec
našly sladké a plyšové odměny.

Mladší žactvo (v počtu 11 + 2 cvičitelky) vyrazilo o týden poz-
ději. I pro ně byly připraveny úkoly, poklad a opékání.

Když děti opustily základnu na chatě u Reslů, vystřídaly je ženy
– seniorky. Pěšky nebo na kolech dorazily v počtu 26, aby si v klidu
poseděly a popovídaly. Během roku naše ženy nacvičily společnou
skladbu pro „Sokolské Brno“, se kterou vystupovaly také v Plzni
a Pardubicích. Za jejich nadšení a vitalitu jim patří velký dík 
a obdiv.

Stejný termín (22. 6.) si vybralo i 20 mladších žen pro svůj cyk-
listický výlet, po kterém následovalo zasloužené občerstvení. 

Sokolské „nazdar“ si před prázdninami řekly i děti z Červené
Hory, které hledaly poklad podél řeky Úpy v pátek 24. června.

Monika Zelinková

TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota

Tradiční ukončení první poloviny cvičebního roku

Červený Kostelec na MS WORLD AGILITY OPEN
Ve dnech 17. 5. až 23. 5. se v Holandsku konalo Mistrovství
světa v agility. Z Červeného Kostelce se kvalifikovaly 2 týmy -
Lenka Holubová s papillonem Bungeem a Sylva Tylšová s bor-
der kolií Jumpy. 

Mezi závodníky z 31 zemí se vůbec neztratily. Lenka s Bungeem
v kategorii malých psů v jednotlivých bězích byla 1 x na 2. místě
a 2 x na 3. místě. Sylva s Jumpy v součtech běhů obsadila 3. místo
mezi juniory v kategorii větších psů. Celkově reprezentace ČR při-
vezla 24 umístění na „bedně“.

Sylva s Jumpy se o prázdninách ještě účastnila Mistrovství světa
juniorů ve Finsku. Přivezla si titul první vicemistr družstev. 

Pokud byste si tento sport se svým psím kamarádem rádi vyzkou-
šeli, máme pro vás dobrou zprávu. Od podzimu klub Kostelecké
tlapky přijímá nové členy. Více info na: http://kostelecketlapky.wz.cz/

Agility Červený Kostelec
.

TJ Červený Kostelec - oddíl kuželek
Vážení přátelé kosteleckých kuželek a ostatních sportů,

dovolujeme si vás informovat, že od září opět začíná nová kužel-
kářská sezona, ve které naše „A“ mužstvo bude startovat ve 
2. kuželkářské lize, „B“ mužstvo ve Východočeské divizi a „C“
mužstvo ve Východočeském přeboru. 

Srdečně vás tímto zveme na všechna domácí utkání našeho 
A klubu, které se konají vždy v sobotu od 10 hodin, kdy A mužstvo
vzhledem k regulím soutěže musí startovat na modernější 4 dráhové

kuželně v Náchodě za Sokolovnou. Ostatní naše družstva hrají svá
domácí utkání na kuželně v Červeném Kostelci, v Nerudově ulici. 

Dovolte nám ještě zrekapitulovat výsledky z minulého ročníku,
kdy se naše „A“ mužstvo umístilo na 4. místě 2. ligy, „B“ mužstvo
na 5. místě Východočeské divize a „C“ mužstvo na 2. místě Vý-
chodočeského přeboru. Podrobný rozpis zápasů bude k nalezení
ve zpravodajích na daný měsíc, nebo na stránkách www.ku-
zelky.com, v příslušných ligách.

16. 9. 2022 od 16:30
Č. Kostelec „B“ -  Smiřice „A“

24. 9. 2022 od 10:00
Č. Kostelec „A“ – TJ Sokol Kdyně (v Náchodě)

29. 9. 2022 od 16:30
Č. Kostelec „C“ - Rokytnice „C“ 

30. 9. 2022 od 16:30
Č. Kostelec „B“ - Náchod „B“ 

Všichni členové kuželkářského klubu tímto děkují společnosti Saar Gummi Czech s.r.o za finanční dar na podporu kužel-
kářského sportu v roce 2022. Přijďte naše hráče podpořit a pomoct jim k lepším výsledkům!

TJ Červený Kostelec - oddíl kuželek

Domácí zápasy v září:

Agility Červený Kostelec
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Od 10:00

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
Novinka: Angličtina pro děti od dvou let 
Formou hry vaše dítko získá kladný vztah k učení se cizích
jazyků. Kurz povede paní Ing. Jana Jirásková.

pondělí

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

9:30 – 10:30
Angličtina pro dospělé (uzavřená skupina)
Kurz povede paní Ing. Jana Jirásková.

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

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

pátek

15:30 – 16:15
Angličtina pro děti předškolního věku (uza-
vřená skupina) 
Formou hry vaše dítko získá kladný vztah k učení se cizích
jazyků. Kurz povede paní Ing. Jana Jirásková.

16:15 – 17:15
Novinka: Angličtina pro dospělé 
Angličtina je určena pro "věčné" začátečníky a mírně pokro-
čilé. Kurz povede paní Ing. Jana Jirásková.

15:30 – 18:00
Novinka: Odpolední dětská hernička
Pro naše nejmenší je volně k dispozici herna. 

15:00 – 16:30  
Novinka: Šikulové 
Kreativní kroužek pro děti od 10 let. Jednoduché ruční práce
a textilní techniky. Na setkání se těší lektorka Veronika Pra-
žáková Růžičková.

16:45 – 17:45 
Novinka: Malý badatel (pro školáky 1. stupně
základní školy)
Kroužek je určený všem, kteří chtějí objevovat svět kolem
nás. Kdo si chce na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují ně-
které fyzikální zákony, objevit svět pod mikroskopem, nebo
provést chemické pokusy? Těší se na vás  A. Šafránková.

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

14:00 – 16:55
Novinka: Cvičení s Ilonou Hemelíkovou
Posilování celého těla vlastní váhou + protažení.

středa

čtvrtek 

17:30 – 18:30 nebo 18:30 – 19:30
Angličtina s rodilým mluvčím D. Pearson 
Určeno pro malé skupiny či jednotlivce.

18:00 – 19:00  
Novinka: Šikulové 
Lekce probíhá střídavě sudý a lichý týden dle vypsaných ter-
mínů na www.lunacek-rc.cz. Lekci povede Bc. Michaela
Vachová / Meditace - Zdeněk Záliš.

9:30 – 10:30
Novinka: Včeličky 
Kroužek je určen pro děti 0-3roky (s rodiči), které mají rády
říkanky, písničky, hry a dovednosti, které se opakováním
upevňují. Kroužek povede Bc. Marie Chaloupková.

9:00 – 9:50
fitMAMI-s dětmi v kondici
Cvičení pro maminky s dětmi s Bc. Marií Chaloupkovou.

9:00 - 10:30 
DUHA - Dětské učení hravě atraktivně
Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené prostředí po-
mocí Montessori pomůcek. Mgr. Tereza Adamová.

úterý

10:00 – 12:00  
Setkávání s dulou a laktační poradkyní 
Lekce probíhá nepravidelně dle vypsaných termínů na
www.lunacek-rc.cz. Lekci povede paní Andrea Nedvědová.

10:45 – 11:45  
Novinka: Malý výtvarníček (18 měsíců +)
Staň se i ty malým výtvarníčkem a užij si během lekcí různé
výtvarné techniky (malba, kresba, 3D malování a další). Těší
se na vás a vaše výtvory lektorka Mgr. Tereza Adamová

úterý

Rodinné centrum Luňáček
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Luňáček - další aktivity a kurzy

22.10. (so) od 14:00 do cca 17:00 

MALOVANÉ TAŠKY - Bc. Michaela Vachová
Místo konání: Budova kina Luník, vchod ze zadní části kina

Taška se vždycky hodí! Vykouzlíme jedinečný kousek dle vašich představ. Bavlněné
tašky, spousta barev, tvůrčí prostředí a drobné občerstvení. Přijďte se přesvědčit, že
to zvládne opravdu každý.

26. 11.(so) od 14:00 do cca 17:00

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - Bc. Michaela Vachová + Mgr.
Renata Vašíková
Místo konání: Budova kina Luník, vchod ze zadní části kina

Pojďme přivábit ducha Vánoc do našich domovů. Adventní věnce, lodičky z oře-
chových skořápek a další drobnosti… Cítíte tu vůni chvojí, svařeného vína, skořice
a pomerančů?

30. setkání Kostelců v Kostelci

Městské kulturní středisko

Rodinné centrum Luňáček

Tradiční setkání Kostelců v Kostelci,  letos jubilejní třicáté, se
uskutečnilo v Červeném Kostelci v sobotu 18. června. Po celý
den bylo k vidění mnoho sportovních střetnutí v různých spor-
tovních disciplínách a připraven byl bohatý kulturní program. 

Na pódiu v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla se vystřídalo
několik hudebních uskupení, jako např. Městský dechový orchestr
Č.K., Podnikový orchestr Škoda Mladá Boleslav, Ivan Mládek 
a jeho Banjo Band, Koala Párty Band a další.

Za skvělou spolupráci si zaslouží velké poděkování červenokos-
telečtí sportovci, ZUŠ Červený Kostelec, chrámový sbor, městský
dechový orchestr, technické služby a všichni, kteří se podíleli na
sportovním a kulturním programu i přípravách. V neposlední řadě
děkujeme za finanční podporu městu Červený Kostelec a Králové-
hradeckému kraji. 

Areál Brodský hostil Hry bez hranic
V sobotu 9. července se odehrál v areálu kempu Brodský den
plný sportu a zábavy v netradičních sportech. V rámci mikro-
projektu z Euroregionu Glacensis s názvem Hry bez hranic se
uskutečnila dopolední soutěžní klání červenokosteleckých dětí,
které změřily síly s polskými kolegy z Žabkovic. 

Oficiální zahájení proběhlo v 10:00 hodin a až do 12:30 se sou-
těžilo například v curlingu, fotbalovém kulečníku, střelbě z luku
na maxi kuželky. Také byla připravena atrakce super SUMO, laser
game, rodeo býk a další atraktivní soutěže. V odpoledních hodinách
si všechna připravená sportoviště včetně dračích lodí mohla vy-
zkoušet veřejnost a užít si tak zábavný den plný netradičních spor-
tovních aktivit.

Za finanční podpory města Červený Kostelec a Královéhradeckého kraje
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Připravované akce

3. 9. – 25. 9. 2022

FOTOGRAFIE 2022 opět v Červeném Kostelci
Místo konání: V městské výstavní síni

Sekce fotografů regionu Náchod, Městský klub v Novém Městě nad Metují, MKS
Červený Kostelec a Fotoklub Červený Kostelec vás zvou dne 3. 9. 2022 od 13.30
hodin na vernisáž výstavy fotografií a vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže, „51.
ročníku Ratibořického mapového okruhu“. Po vernisáži bude následovat seminář
vedený významným českým fotografem Luďkem Vojtěchovským „Jak nás ztiší zá-
tiší", který se uskuteční v malém sále divadla J. K. Tyla.

Výstava potrvá do 25. 9. 2022, otevírací doba: úterý-neděle od 13:00 do 17:00.

Pátek 23. 9. 2022 od 19:00

Koncert Karla Plíhala a Petra Fialy
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla

Ojedinělý hudebník, textař a poeta, se po koncertní pauze způsobené zdravotními
potížemi s rukou vrací na koncertní podia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publi-
kum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil
emotivním textem písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista
Petr Fiala, kterého Karel potkal na hudební škole v Hradci Králové.
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra
a to vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo
krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň fa-
mózní kytarové umění.

Vstupenky v ceně 290 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec a online na
www.mksck.cz. 

Středa 28. září 2022 

Čtvrtý ročník Svatováclavských slavností
Místo konání: Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla

Městské kulturní středisko ve spolupráci s městem Červený Kostelec si vás dovolují
pozvat na Svatováclavské slavnosti, které se uskuteční ve středu 28. září v přírodním
areálu u Divadla J. K. Tyla od 15 hodin.

15:00 Pohádka
15:30 Manové Přemysla Otakara
16:00 Městský dechový orchestr, Miejskiej Orkiestry Detej Zabkowice Slaskie
17:30 Benjaming's Clan

Benjaming's Clan vznikl v roce 2013 jako pokračování kapely Benjaming 
Band, která byla založena v roce 2002. Tvorba kapely je ovlivněna keltskou 
hudbou, do toho všeho patří punk - rockové kořeny, trochu folku a tím 
vznikl styl, který kapela nazývá Rock'n'Dudy.

Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma, změna programu vyhrazena, akce se
koná za každého počasí. 
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Na jaře 2022 jsme konečně dokončili divadelní abonmá z roku 2020 a zkrácené abonmá z roku 2021. Některé tituly jsme
vinou covidu uvedli s více než dvouletým zpožděním. Některé tituly jsme museli dle aktuálních repertoárů hostujících di-
vadel průběžně měnit. Některé tituly jsme odehráli až na třetí či čtvrtý náhradní termín. A teď upřímně doufáme, že to vše
je již za námi a opět všemu dáme řád a vám budeme pravidelně přinášet radost a umělecký zážitek. 

Přiznáváme, že určitou obavu z podzimu máme, chceme se zachovat maximálně ekonomicky a zodpovědně vůči MKS i vám,
našim divákům. Proto, jak jsme již v mailech předplatitelům avizovali, na podzim uvedeme dvě divadelní inscenace mimo abonentní
cyklus. Majitelé abonentek si na tyto inscenace mohou přednostně zakoupit vstupenky do určitého termínu a na obvyklé místo za
zvýhodněnou cenu. V říjnovém zpravodaji pak představíme kompletní abonentní divadelní, hudební i pohádkový cyklus na rok
2023 tak, jak bývalo zvykem. 

Divadelní podzim a abonentní cyklus na rok 2023

Čtvrtek 3. listopadu 2022 od 19:00 

Pstruzi - Divadlo Ungelt Praha
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla

Dopis konečně nalezl svého adresáta. Změnil život automechanikovi, jeho ženě i dělníkovi z místní továrny. Italská komedie o oba-
vách, kterým lze čelit jen s humorem.Vstupné: 490 / 460 / 430 Kč. Pro majitele abonentek 2021 sleva 60 Kč na vaše oblíbené
místo v hledišti. Od pondělí 19. 9. uvolňujeme prodej pro ostatní zájemce. Předprodej pro abonenty pouze v IC Červený Kostelec.

Premiéra: sobota 19. listopadu 2022 od 19:00 
Repríza: neděle 27. listopadu od 19:00 

KRÁLIČÍ NORA - DS NA TAHU Červený Kostelec
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla
19. listopadu se bude konat 10. ročník Noci divadel a bude to rovnou i premiérový ročník v Červeném Kostelci. Noc otevřených
divadel a výjimečných zážitků je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způ-
sobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu. A při této příležitosti vám ve spolupráci s DS NA TAHU představíme
novou hru s názvem Králičí nora. Emocionální konverzační rodinné drama amerického autora Davida Lindsay-Abaire vypráví
příběh o manželství, které prochází zásadní životní zkouškou. Mladí manželé se od sebe oddělují. Postihla je jedna z největších
rodinných tragédií, jakou si lze představit.  Žádný happy end neočekávejte, ale naději, že se dokáží s ránou osudu vypořádat a
vrátit se k normálnímu životu? Do náročných, ale krásných rolí si režisérka Jana Jančíková vybrala Markétu Bohunkovou, Cyrila
Šourka, Milenu Langrovou, Janu Černou a nováčka Adama Horkého. Vstupné: 120 / 110 / 100 Kč Pro majitele abonentek 2021
sleva 30 Kč na vaše oblíbené místo v hledišti. Od pondělí 26. 9. uvolňujeme prodej pro ostatní zájemce. Předprodej pro abonenty
pouze v IC Červený Kostelec.
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Zápis do tanečního kurzu pro mládež začal 1.
března 2022
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. března v In-
formačním centru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně povedou ta-
neční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát známá kapela
REFLEX. Taneční kurz bude probíhat od 11. 9. v sokolovně v Čer-
veném Kostelci a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem 10.
12. 2022. Přihlásit se můžete přímo v informačním centru nebo on-
line na www.cervenokostelecko.cz.
Cena kurzovného je 1 800 Kč / osoba. Gardenka: 400 Kč (Gar-
denka neplatí pro vstup na závěrečný věneček). Každý účastník
kurzu obdrží videozáznam zdarma. 

Zápis do kurzu společenského tance pro dospělé
(začátečníci, mírně pokročilí)
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé začíná 2. října a zahrnuje
celkem 7 nedělních večerních lekcí, které budou rozděleny na 
2 skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně pokročilých. Kurz pro
začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz absol-
vovali 1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný pro absolventy
kurzů, kteří absolvovali kurz pro začátečníky vícekrát, nebo kteří
absolvovali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x. Kurz povedou taneční
mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz bude probíhat v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí Věnečkem, který se bude konat
13. listopadu. Maximální počet párů ve skupině je omezen, tak ne-
váhejte a přijďte se přihlásit. 
Přihlásit se můžete od 1. června v IC Červený Kostelec nebo
online na www.cervenokostelecko.cz/kurzy.  Cena kurzovného:
1600 Kč/pár.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí, po-
kročilí, úroveň A1 - B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září 2022 do května 2023 od pon-
dělí do čtvrtka v kině Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučova-
cích hodinách jednou týdně. Obsah kurzů bude přizpůsoben
požadavkům a úrovni účastníků – pro bližší informace kontaktujte
lektora Pavla Fišera na tel.: 775 327 045. 
Cena kurzovného je 3 000 Kč / rok. Přihlásit se můžete od 
1. července 2022 v Informačním centru v Červeném Kostelci,
nebo telefonicky u pana Fišera.

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 rovnováhy, čemuž po-
mohou tělesné pozice, dýchací techniky, protahovací i posilovací
cviky pro celé tělo, relaxace a pozitivní 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 mů-
žete zakoupit od 1. 6. 2022 v IC Červený Kostelec. Maximální
počet účastníků je omezen na 20 osob.

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje písně, tance, říkadla
a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen
tančí a zpívají, ale předvádějí i různé dobové zvyky a profese. 
Soubor je rozdělen do tří věkových skupin a schází se každé úterý
od 15:45 v Grafoklubu za kinem Luník. 
Cena na školní rok 2022 / 2023 je 900 Kč. Přihlásit se můžete

od 1. 7. 2022 v Informačním centru v Červeném Kostelci. Více
informací o souboru získáte u vedoucí paní Janušové na tel.:
603 461 639.

KURZ KALANETIKY
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které
během několika týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celulitidy. Kalanetika pomáhá
při problémech se zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení. Je-
likož se jedná o nenáročné cvičení, může se cvičit i v těhotenství,
a navíc posiluje i pánev. Cvičení, podobné metodě pilates, podpo-
ruje správné držení těla a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich
pružnost. Cvičit začínáme 18. října 2022 od 19.00 v Grafoklubu .
Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová. 
Cena kurzovného  při koupi permanentky na 10 lekcí je 500
Kč , jednotlivá lekce bez permanentky stojí  60,- Kč. Zakoupit
permanentku si můžete od 1. 7. 2022 v Informačním centru 
v Červeném Kostelci. 

Mažoretky MERIAN
Moderní taneční sport pro děvčata od 4 let z Červeného Kostelce 
a okolí. Mažoretky jsou zaměřené na správné držení těla, ladnost,
hudební cítění, rytmiku. Děvčata se učí pracovat s hůlkou, pom-
pomy, vystupovat před lidmi, osvojují si základní prvky gymnas-
tiky, baletu, aerobiku a dalších tanců. Zároveň se učí týmovou
spolupráci a velkým bonusem jsou krásné kostýmy, nové kama-
rádky a spousta legrace. 
Více informací vám ráda sdělí vedoucí kroužku Mgr. Jana Mo-
rávková na emailu merian@centrum.cz., tel. 736285258. Začí-
náme v pondělí 12. 9. 2022. Těšíme se na vás.

KURZ TAI-ČI
Tai-či čuan = „Velmi velká pěst.“ Výstižnější však je překlad: Bo-
jové umění, využívající principů tai-či (rovnováhy energie, „velkého
třesku“...). Neučíme bojovou formu. Naše cvičení není kontaktní,
je cvičeno jednotlivci a je cvičením zajišťujícím přísun a rozprou-
dění energie, je meditací v pohybu, má velmi příznivé zdravotní pů-
sobení (zlepšení srdeční činnosti a dechové funkce, pokles hladiny
cholesterolu, synchronizace a zlepšení mozkové činnosti a paměti,
stimulace orgánů břišní dutiny, zlepšování látkové výměny, příznivý
vliv na kloubní a svalový systém, má antistresové antineurotizační
účinky). Základní i pokračovací kurz = smíšená skupina. Lektorem
kurzu bude Andrea Škvrnová - Aja. Lekce budou probíhat každých
14 dní. Celkem 19 seminářů po 3 hodinách. Zahajovací lekce pro-
běhne 4. září 2022 v 10:00 v Grafoklubu. 
Cena kurzu je 3 200,- Kč. Zaplatit bude možné i ve dvou splát-
kách. Pořádá MKS Červený Kostelec. Přihlásit se můžete v In-
formačním centru v Červeném Kostelci nebo online na
www.cervenokostelecko.cz.

MARYDANCE 
FITDANCE probíhá každou neděli od 16:45 venku/uvnitř dle tel.
domluvy. Vhodné i pro začátečníky.
Nábor do tanečního kroužku pro děti bude 6. 9. 2022 (úterý) v So-
kolovně od 16:00 děti 6 - 9let a děti 10 - 15let od 17:00 pod vede-
ním M. Chaloupkové a 9. 9. 2022 (pátek) v tělocvičně Lhota od
15:00 děti 10 - 15let a od 16:00 děti předškolního věku pod vede-
ním K. Hrochové a M. Vejrkové.
Přihlášky a GDPR je možné stáhnout na www.marydance.cz.
Pro vice informací: marydance@email.cz, +420 775 936 222,
facebook Marie Chaloupková.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Kurzy
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KURZY

KARATE
Nábor KARATE se koná každé úterý od 13. 9. 2022 v tělocvičně
ZŠ Červený Kostelec - Lhota, vždy od 16:00 do 17:30 hod. Vhodné
pro začátečníky, pokročilé děti i dospělé. Cvičení zahrnuje lekce
SHOTOKAN KARATE a lekce SEBEOBRANY.
Informace na tel. 606 183 702, nebo 724 927134. Těšíme se na
vás Renata a Honza.

Pilates Clinic – zdravá záda (i pro muže), 
NOVINKA Jóga Clinic – zdravá jóga
Kurzy začínají od středy 7. 9. 2022. Cvičí se v Náchodské ul. 516,
Červený Kostelec (za firmou JOSI). Rozvrh lekcí na webu. Rezer-
vace nutná předem. 
Více info: www.speldova.cz, 731 598 828, jana.speldova@se-
znam.cz, fb Jana Špeldová. 

KALENDÁRIUM AKCÍ

Neděle 18. září 2022

Posvícení ve Lhotě
Místo konání: Lhota u Červeného Kostelce
Město Červený Kostelec, prostřednictvím osadního výboru Lhota, zve všechny občany Lhoty v neděli 18. 9. 2022 ve 14:30 na
Výroční slavnost posvěcení zdejší kaple sv. Josefa dělníka (zvané posvícení).  Mše sv. bude celebrovaná červenokosteleckým fa-
rářem otcem Miroslavem Brhelem. Po mši sv. proběhne krátké posezení s občerstvením. Zváni jsou i „mimolhotští“, za účelem
obnovení tradic, lépe se navzájem poznat a pobavit se! Závěr posvícení proběhne v areálu restaurace Na Maltě, kde bude zajištěno
kromě občerstvení s tradiční m pohoštěním i kulturní program s krátkou přednášku o historii Lhoty, vystoupení dětí ZŠ Lhota 
a k tanci i poslechu zahraje skupina OSTO6 UKULEKLE.  Zkrátka se můžete těšit na příjemné odpoledne strávené se svými sou-
sedy Lhoťáky. Sraz účastníků akce bude na křižovatce u lípy ve Lhotě ve 14:30!!! Účastníci v krojích jsou vítáni!!!

Program lhoteckého posvícení:

14:30 Shromáždění občanů u lípy
14:40 Průvod s kapelou po hlavní silnici do lhotecké kaple
15:00 Mše svatá od 15. hodin do 16. hodin
16:00 Průvod od kaple s dechovkou na křižovatku u p. Špeldy
16:10 Krátké uvítání účastníků zástupci Města Č. Kostelec. 
16:20 Jarmark na návsi, kde vystoupí dětí z ZŠ Lhota. Občer

stvení bude zajištěno dobrovolníky, náladu zpříjemní 
dechovka. 

16:45 Společný průvod s dechovkou do restaurace Na Maltě
17:15 Zahájení kulturního programu 
17:20 Přivítání účastníků lhoteckého posvícení
17:30 vystoupení dětí ZŠ Lhota pod vedením učitelek J.Če

senkové a M. Regnerové
17:45 Krátká přednáška o historii Lhoty – Richard Švanda
18:00 K tanci a poslechu hraje OSTO6 UKULELE 

Volná zábava – poznej lépe svého souseda!!!

Pátek 9. září 2022

Bramborákové hody
Místo konání: Restaurace Na Bohdašíně
Restaurace NA BOHDAŠÍNĚ zve obyvatele Č. Kostelce 
a okolí na tradiční bramborákové hody, které se uskuteční 
v pátek 9. 9. 2022 od 18:00.
Více informací na telefonním čísle 605 180 876.

Sobota 10. září 2022

Skautské Babí léto
Místo konání: Park A. B. Svojsíka
Přijďte si s námi užít hromadu zábavy do parku A. B. Svojsíka
v sobotu 10. 9. od 9 do 11 hodin. Čeká vás vikingská vesnice,
kde společně se Škyťákem a Bezzubkou zjistíte, jak vycvičit
draka.
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KINO LUNÍK 3D

I v září se můžete v kině Luník těšit na pořádnou dávku filmů.
I když vám nyní neuvedeme program na celý měsíc, prozra-
díme alespoň pár filmových premiér, které pro vás na září chys-
táme. 

Začátkem září uvedeme nový film Alice Nellis, ve kterém uvi-
díme Martu Issovou, Jana Cinu a také bělouše – BUKO. Ten má
ve filmu o životní kuráži a hojivé síle koní jednu z hlavních rolí. 

Jan Žižka je připravovaný český historický dramatický film.
Režie se ujal Petr Jákl. Film bude nejdražším filmem, který má být
v České republice natočen, s rozpočtem půl miliardy korun če-

ských. Scénář napsal Petr Jákl podle námětu svého otce Petra Jákla.
Premiéra v Česku je stanovena na 8. září.

V polovině měsíce nás do světa romantiky zavede americký ro-
mantický film Vstupenka do ráje. Hlavními představiteli jsou Julia
Roberts a George Clooney.

Poslední ohlášená premiéra je komedie Tomáše Svobody s Kar-
lem Rodenem v hlavní roli – Indián. Je o tom, že není jednoduché
poprat se s podvědomím, nebo duchem, chcete-li…

Vaše kino Luník

Premiéry v září a program v kině Luník

MASÁŽE - NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
KLASICKÉ, GALVANICKÉ (tj. LYMFATICKÁ masáž,
ÚLEVA od BOLESTÍ, hojení PO ÚRAZECH, OTOKY),
BREUSSOVA MASÁŽ, TRIGGER POINTS, BAŇKO-

VÁNÍ, MOTÝLÍ masáže.
Objednat se můžete na tel.: 777 866 386, e-mailem:

verca@regeneratio.cz, on-line: www.regeneratio.cz. Ve-
ronika Jirásková, Zdravotní středisko Č. Kostelec,

1. podlaží. Těším se na Vás!

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.

KADEŘNICKÝ SALON DITA A LENKA
oznamují, že po mateřské dovolené Lenka Baková nastupuje

do plného provozu. Volat můžete na 774 074 370.
Najdete nás na ulici Sokolská 6, Červený Kostelec.

REKLAMA

KALENDÁRIUM AKCÍ

17. září od 9:00 do 17:00 

Medový den 
Místo konání: Zahradnictví Trees
Akci pořádá Trees ve spolupráci se ZO ČSV v areálu zahradnictví. Celodenním tématem
bude včela, její práce, péče o ni a její produkty. Scházet nebude malý včelí trh, kvízy, hudba
ani tance. Vystoupí děti z MŠ Studánka, zatančí DFS Hadářek a zahraje Šmikuranda.

24. září od 19:00 

Koncert kapely ZRNÍ
Místo konání: Zahradnictví Trees
Kladenská hudební skupina, která v roce 2012 získala cenu Anděl – kategorie Objev
roku, je již dávno pevně usazená na naší hudební scéně. Originální - co se barevnosti 
a nápaditosti hudební složky týče. Hudební nadstandard, jaký je dopřán jen mnoha směry
inspirovaným muzikantům. Zrní v Trees zahraje podruhé a opět s plným nasazením.
Vstupenky v předprodeji na www.kupvstupenku.cz

1.října od 9:00 

Dýňování
Místo konání: Zahradnictví Trees
Celodenní tvoření z oranžových plodů pod vedením zkušených lektorek. Ruční aranžo-
vání v areálu zahrady s hmatatelným výsledkem, který si každý odnese domů. Rezervace
míst na telefonním čísle 491 520 334. Základní vstupné 50,- Kč + zakoupený materiál
podle osobního výběru.
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REKLAMA

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!

Pedikúra Klímová ve zdravotním středisku 
Tel.728513946, 491465959

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

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

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

se podívat. Tel.: 702 345 760.

Jako každý rok, tak i letos přijímám objednávky na 
krouhané zelí "BOLEHOŠŤ"

Stačí formou sms napsat na číslo 774 707 197. Do zprávy na-
pište kolik kilo zelí chcete, adresu a jméno.Výdej bude v Sokol-

ské ulici 71 (bývalá Oáza) 22.10. v sobotu dopoledne.

Sběr jablek, hrušek a švestek 
na DESTILÁT začíná 5. 9. 2020 ve Lhotě za Červeným Kos-

telcem v areálu bývalého kravína. Výkupní dny budou v pondělí
od 16:30 do 17:30 a ve čtvrtek od 16:30 do 17.30. 

Více informací na 775 705 404.



Více fotografií na www.ckzije.cz.
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QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Petr Hůlek

Zadní strana: 7. ročník Lesák CUPu je za námi. Závodu se zúčastnilo 97 dětí a 120 dospělých závodníků, což je dle pořada-
telů i přes nepříznivé ranní počasí úspěch. Letošní novinkou závodu bylo kritérium (10 minut dlouhý závod v prostoru startu 
a cíle) pro 10 nejlepších závodníků v absolutním pořadí na 40km závodě. Celkovým vítězem se stal Michal Bubílek (Kross
Bikeranch Team), který ke zdolání 40km trati potřeboval 1 hodinu a 50 minut. Vítězem kritéria pak byl Ondřej Zelený (Deca-
thlon czech cycling team). Velké poděkování patří všem sponzorům, a především městu Červený Kostelec, díky kterému
mohly dětské kategorie startovat zdarma. Foto: Michal Čáp

Správná odpověď na otázku ze strany 11 je Karel Čapek.
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