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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 5. listopadu 2022 se v areálu kempu Brodský uskutečnil 4. ročník soutěže otužilců v zimním plavání pod názvem
Brodský rampouch. Otužilci závodili na trasách dlouhých 250 až 1000 m. Foto: Jan Brož

Taneční obor ZUŠ Červený Kostelec ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ představil v sobotu 12. 11. 2023 celovečerní před-
stavení Síla okamžiku. Představení bylo věnované k 30.výročí působení paní učitelky Blanky Rejholdové.

V neděli 13. 11. proběhla prodloužená tanečního kurzu pro mládež v Červeném Kostelci. Taneční provázela opět skvělá
atmosféra. Foto: Martin Kábrt

Prvním přispěvatelem do prosincového vydání zpravodaje je paní Jana Regnerová, která zachytila hledáčkem svého foto-
aparátu příchod chladného počasí do našich luhů a hájů. Děkujeme a budeme se těšit na další fotografie v roce 2023. 



Vážení a drazí občané našeho města,
jako každý měsíc, tak i tento vás chci informovat o dění

na radnici a v našem městě. V měsíci listopadu jsme se na
městském úřadě soustředili především na rozjezd nového
volebního období a s tím spojenou tvorbu a sestavování
jednotlivých výborů, komisí, řídících a poradních orgánů
města, tvorbu základních dokumentů, důležitých pro chod
města, a pokračování v probíhajících investičních 
a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení nebo 
i zahájení ještě v tomto roce. Jedním z výše zmíněných do-
kumentů, důležitých pro chod města, je rozpočet na nad-
cházející rok. V tento moment je rozpočet připraven pro
schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva. Věřím,

že je sestaven tak, abychom se v následujícím období mohli věnovat důležitým úkolům,
které trápí nejen nás na úřadě, ale i vás občany. Podrobněji bych se mu chtěl věnovat ale
až v příštím zpravodaji, tj. po jeho schválení. Dalším dokumentem, na kterém se pracuje,
je akční plán města, který by měl být předložen ke schválení v nejbližším období.

Zároveň probíhala příprava začátku jednotlivých investičních akcí, jako je např. rekon-
strukce ulice Letná, úprava prostoru náměstí nebo příprava revitalizace Svojsíkova parku.
Začala i parková úprava prostoru mezi radnicí a autobusovým nádražím, kde by v jarních
měsících měly být dokončeny cestičky, dokončena květinová výsadba společně s terénními
úpravami a především osazen mobiliář ve formě odpočinkových lavic a pódií. Věřím, že
toto bude další prostor pro odpočinek, anebo jen místo pro čekání na další autobusový
spoj, případně pro schůzku s blízkými nebo známými. Zároveň pracovníci technických
služeb provedli vánoční výzdobu města, postavení jesliček a přípravu pro rozsvícení vá-
nočního stromu, ke kterému došlo v poslední listopadovou (první adventní neděli), která
zahajuje adventní období, jež vyvrcholí vánočními svátky.   

Někteří z nás jsou v tento předvánoční čas v plném shonu, aby dokončili předvánoční
úklidy svých domácností, aby nakoupili ještě poslední dárky svým blízkým anebo dohnali
uskutečnění úkolů a plánů, které tento rok chtěli stihnout. Přejme si navzájem, abychom
tento předvánoční a přednovoroční shon zvládli a prožili jak vánoční svátky, tak konec to-
hoto roku v klidu, spokojenosti a v kruhu svých nejbližších. Pamatujme, že ne všude to je
tak samozřejmé.

Přeji vám všem krásné, klidné a spokojené prožití vánočních svátků, hezkého silvestra
a šťastné vykročení do nového roku. Roku, který věřme bude rokem návratu. Návratu 
k lidskosti, vřelosti, objektivitě, hospodárnosti, spokojenosti a základním životním rados-
tem. 

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza

Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavte tvář, ten dotek má něhu.
Slunce však šetří teplem i září,

vločka tak roztaje až na vaší tváři.
Krajina ztichne a zimní je nálada,

z peřiny bílé sníh snad k zemi napadá.
Přeji vám krásný sen,

s blízkými ať o Vánocích trávíte svůj den.
Ježíšek pro vás dárky určitě má,

rozsviťte mu svíci, ať vás dlouho nehledá.
Na každé tváři ať úsměv se rozzáří

a celý příští rok vás provází.
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Slovo starosty města

Aktuální informace 
v emailu či mobilu

MěÚ Červený Kostelec zřídil 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



Adresa:
Řehákova 1300,
Červený Kostelec, 549 41

Provozovatel: 
Město Červený Kostelec,
odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: 
Ivo Havíř, tel.: 731 042 973.
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ODPADY

Svoz popelnic a kontejnerů a pro-
vozní doba sběrného dvora

pondělí 19. 12.
úterý 20. 12
středa 21. 12.
čtvrtek 22. 12. 
pátek 23. 12.
sobota 24. 12. 
neděle 25. 12. 

pondělí 26. 12.
úterý 27. 12.
středa 28. 12. 
čtvrtek 29. 12. 
pátek 30. 12. 
sobota 31. 12. 
neděle 1. 1. 

pondělí 2. 1.
úterý 3. 1.
středa 4. 1. 

sváží se
sváží se
sváží se

nesváží se
nesváží se
nesváží se
nesváží se

sváží se
sváží se
sváží se

nesváží se
nesváží se
nesváží se
nesváží se

sváží se
sváží se
sváží se
sváží se

8 – 12, 13 – 16 hodin
zavřeno

8 – 12, 13 – 16 hodin
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

zavřeno
zavřeno

8 – 12, 13 – 16 hodin
zavřeno

8 – 12 hodin
zavřeno
zavřeno

8 – 12, 13 – 16 hodin
zavřeno

8 – 12, 13 – 16 hodin

svoz popelnic a kontejnerů sběrný dvůr odpadů

Ohlašovací povinnost týkající se
směsného komunálního odpadu
Vlastníky nemovitostí, kteří mají záměr změnit četnost svozu, ve-
likost nádoby nebo počet nádob na směsný komunální odpad od
začátku roku 2023, žádáme, aby ohlásili nové údaje Městskému
úřadu Červený Kostelec (na určeném formuláři) co nejdříve, nej-
lépe do pondělí 12. 12. 2022. Děkujeme. Jen tak zajistíme nové
známky na nádoby pro všechny od začátku nového roku.

Přihlašování se o nádobu na papír
Stále jste se nepřihlásili o nádobu na papír? Přihlaste se! Je
pro vás připravená zdarma.

Podmínky pro získání nádoby jsou zveřejněny na webových
stránkách města www.cervenykostelec.cz nebo také v předcho-
zích číslech Červenokosteleckého zpravodaje.

Pokud chcete mít ve své domácnosti i nádobu na plasty, je
možné si ji pořídit vlastní (zakoupit v obchodě) na své vlastní ná-
klady a městu ji nahlásíte vyplněním formuláře zveřejněného na
webových stránkách města nebo odevzdáním vyplněného formu-
láře na podatelně MěÚ Červený Kostelec, aby vám byla takto po-
řízená nádoba svážena.

V zimním období neprobíhá výdej nádob pro přihlášené ve
sběrném dvoře odpadů jako doposud ve stanovené výdejní
dny, ale výdej probíhá individuálně v provozní době sběrného
dvora.

Děkujeme všem, kdo si nádoby pořídili. Štěpán Křeček

Kontaktní údaje

Provozní doba: prosinec

Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr odpadů pro odkládání a shromažďo-
vání komunálních a dalších odpadů od svých občanů. Děkujeme vám, že jej využíváte.

Základní informace o sběrném dvoře odpadů je možné zjistit na internetových stránkách
města nebo u obsluhy sběrného dvora. Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora nepřiná-
šeli nebo nepřiváželi odpad, který do sběrného dvora nepatří. Seznam všech sbíraných od-
padů je zveřejněn na tabuli na vjezdové bráně do dvora a na internetu. Sběrný dvůr slouží
jen občanům města Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým
osobám. Na vybudování sběrného dvora odpadů byla poskytnuta podpora z Operačního
programu Životní prostředí Fondů Evropské unie.

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

Pozor: Platí zimní kratší provozní
doba sběrného dvora odpadů.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 
Neděle

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
zavřeno
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
zavřeno
zavřeno
8:00 - 11:00
zavřeno

Komunální a tříděný odpad



3ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2022

RADNICE INFORMUJE

Dotační program města pro rok 2023
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města
ZM-2022/4/24 ze dne 8. 9. 2022 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, ce-
loročních činností a projektů – akcí v roce 2023.
V dotačním programu je připraveno pro žadatele 3 950 000 Kč.
Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní čin-
ností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo pů-
sobností v Č. Kostelci.
Důvodem dotačního programu je podpora veřejně prospěšných ob-
čanských aktivit, podpora celoroční činnosti organizací a spolků,
podpora organizace a realizace akcí, které slouží k uspokojování
kulturních, sportovních a volnočasových potřeb občanů města Čer-
vený Kostelec a to zejména dětí a mládeže v oblasti kultury, zá-
jmové činnosti, tělovýchovy a sportu.

Termín odevzdání žádostí pro první výzvu na celoroční činnost
a projekty – akce bude od 1. prosince 2022 do 16. ledna 2023.
Žádosti a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na we-
bových stránkách města v sekci Dotace nebo mezi Významnými
dokumenty, kategorie – Žádosti a formuláře https://www.cerve-
nykostelec.cz/vyznamne-dokumenty, nebo k vyzvednutí na po-
kladně MěÚ (dveře č. 2).
Druhá výzva pro podání žádostí na projekty - akce bude od 2.
května 2023 do 31. května 2023.
Rada, popř. zastupitelstvo města žádosti posoudí na základě kritérií
a přidělí dotace, ke kterým bude zpětně vyžadovat vyúčtování.
V případě dotazů k dotačnímu programu nás kontaktujte na tel.
čísle 491 467 524 nebo na adrese: zachovska@mestock.cz. Vě-
říme, že tento dotační program vám pomůže ve vaší veřejně pro-
spěšné činnosti.

Tomáš Prouza a Jiřina Zachovská

Návrh záplavového území vodního toku Olešnice

Povodí Labe, státní podnik, jako správce vodního toku Olešnice,
z podnětu Městského úřadu Červený Kostelec, zpracoval návrh
na nové stanovení záplavového území vodního toku Olešnice. 

O tomto návrhu nyní opatřením obecné povahy rozhodne Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a ze-
mědělství. Stávající záplavové území vodního toku Olešnice bylo
stanoveno v roce 2017. Nové stanovení záplavového území je pro-
váděno z podnětu Městského úřadu Červený Kostelec z důvodu re-
alizace některých opatření a staveb na vodním toku nebo v jeho
blízkosti (např. rekonstrukce 4 mostů, suchý poldr v Olešnici atd..).

Dotčené osoby mohou k návrhu opatření obecné povahy po-
dávat na krajský úřad připomínky a to ve lhůtě do 30 dnů ode
dne zveřejnění na úřední desce krajského úřadu. Více infor-
mací na webu krajského úřadu nebo města Červený Kostelec.

Štěpán Křeček

Nová zelená úsporám LIGHT
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního pro-
středí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
zveřejnily podmínky nového dotačního programu NOVÁ ZE-
LENÁ ÚSPORÁM LIGHT.

Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na  úpravy
a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun. Za-
teplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových
dveří mají přinést okamžité snížení spotřeby energií na vytápění.

Nová zelená úsporám Light je určena pro ty, kteří nedosáhnou
na dotace z Nové zelené úsporám, tedy převážně pro domácnosti

důchodců a pro rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení. Na roz-
díl od „klasické“ Nové zelené úsporám žadatelé nepotřebují žádné
vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálo-
hově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých re-
alizačních výdajů.

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023, ale s pracemi je možné
začít již nyní – podpořena budou opatření realizovaná od 12. září
2022. Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace
je možné najít na www.novazelenausporam.cz.

Štěpán Křeček

Výběrové řízení na prodej bytové jednotky
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na prodej

bytové jednotky č. 1202/11 formou obálkové metody. Nemovitost
se nachází na adrese Družstevní, č. p. 1202, Červený Kostelec.
Prodej zahrnuje byt (3+1) o celkové výměře 77,9 m2 vč. balkonu
a sklepní kóje, který se nachází ve 4. nadzemním podlaží v bytovém
domě s výtahem a bezbariérovým vstupem. Minimální nabídková
cena je 2.000.000, - Kč.

Přesné podmínky pro podání nabídky do výběrového řízení na
https://cervenykostelec.imunis.cz/edeska/detail?id=2348

Majetkový odbor
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Ohlédnutí za činností rady města v letech 2018 - 2022
Milí čtenáři,

na tomto místě jsem vás v minulosti seznamoval s děním v radě města. Protože se z rodinných a pracovních důvodů činnosti nové rady
neúčastním, dovolte mi malé ohlédnutí za uzavřeným volebním obdobím. Rada pod vedením starosty R. Petráka a místostarosty J. Reg-
nera stála hned na začátku před nemalými výzvami. Po odchodu několika pracovníků úřadu musela personálně zrekonstruovat klíčový
odbor rozvoje a zároveň obsadit uvolněné místo městského architekta. Věřím, že jsme se ctí obstáli i během covidové pandemie, kdy
jsme se učili fungovat za nestandardních podmínek. Ani za těchto mimořádných okolností rada nerezignovala na programové prohlášení,
které koalice po volbách vytvořila, a postupnými kroky většinu závazků naplnila. Dovolím si zdůraznit některé z nich.

Otevřené město
Naším cílem bylo intenzivnější vtažení veřejnosti do rozho-
dování města a maximální transparentnost. Proto jsme začali
zveřejňovat veškeré podklady pro zastupitelstvo stejně jako
zápisy komisí a výborů, zavedli videopřenosy zastupitelstva
či investiční mapu města. Nově byly zřízeny osadní výbory
ve Lhotě a v Horním Kostelci. V přípravě je participativní
rozpočet či zveřejňování všech smluv nad 50 tisíc Kč.

Architektonické soutěže
Soutěže o návrh se staly standardním výběrem autorů důle-
žitých studií a projektů. Byly uspořádány dvě „velké“ soutěže
– na školní tělocvičnu a centrum města – a několik menších
(park A. B. Svojsíka, Smetanovy sady, kemp Brodský), další
se připravují. Nejenže za soutěže sklízíme chválu na archi-
tektonických webech a jsme dáváni za příklad i mnohem vět-
ším městům, ale především se daří získávat kvalitní
projektanty. Projekt na Svojsíkův park například vytvořil ate-
liér Terra Florida, kterému byla mj. svěřena podoba památ-
níku v Letech u Písku. Studii centra města zpracoval neméně
úspěšný ateliér gogolák + grasse, který v roce 2021 obsadil
druhé místo v mezinárodní soutěži v Náchodě. 

Mám za to, že s prací rady i celé koalice byli občané města spokojeni, neboť v letošních volbách koalice celkově posílila. O to více
mne i celý lidovecký tým mrzí, že Spoluobčané neměli zájem na pokračování dosavadní trojkoalice a Městu+ odmítli přiznat místo 
v nové radě. Přitom to byli často právě zástupci Města+, kteří v radě, zastupitelstvu i komisích přicházeli s inovativními návrhy, a radní
Štěpán Nosek má nesporné zásluhy mj. na realizaci oceňovaného prostranství mezi školami.

Nové radě přeji mnoho sil, dobrých rozhodnutí, úspěšně dokončených projektů a stejně přátelskou a dělnou atmosféru, jaká panovala
v radě po celé minulé období.

Jan Kafka, zastupitel města (KDU-ČSL)

Centrum města
V současné době probíhající úpravy prostranství u autobuso-
vého nádraží a chystaná rekonstrukce náměstí v příštím roce
výrazně zlepší vzhled městského centra, ale nevyřeší jeho zá-
kladní bolest: předimenzovanou křižovatkou narušenou
funkci náměstí a obrovskou proluku v centru města, obklo-
penou nesourodou zástavbou. Proto byly v architektonické
soutěži osloveny tři ateliéry, které navrhly koncepční řešení
celého centra. Vítězný návrh z dílny gogolák + grasse vytváří
nový systém ulic, který počítá se zjednodušením dopravní si-
tuace na náměstí a vznikem nových bloků obytných domů na
místě dnešního autobusového nádraží a přilehlých prostor.
Ty mohou obsahovat byty pro 140 až 375 obyvatel. Studie je
pochopitelně pouze začátkem mnohaletého procesu, na jehož
konci by mělo být architektonicky hodnotné, přívětivé a živé
městské centrum. S návrhy se můžete podrobně seznámit na
webu města nebo na právě probíhající výstavě.
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Popis investiční akce
Tato investice se začala připravovat již v roce 2016 odbornou
prohlídkou stávajících objektů. Následovalo zpracování studie
stavby Ing. arch. Pavlem Šmelhausem. Pro zpracování pro-
jektové dokumentace byla vybrána firma Tektum s.r.o. z Trut-
nova. První výběr zhotovitele v roce 2019 stornovalo zrušení
dotace z MŠMT. Druhý výběr vyhrála firma Stavrecon Par-
dubice s.r.o., ale od zakázky odstoupila. Zakázku tedy reali-
zovala v letech 2021–2022 druhá firma v pořadí – Průmstav
Náchod s.r.o. za cenu cca 34,3 mil. Kč vč. DPH. Na výstavbu
se podařilo získat dotace z Národní sportovní agentury, Krá-
lovéhradeckého kraje a Ministerstva životního prostředí v cel-
kové výši cca 22,3 mil. Kč. 

Ing. Pavel Matyska

Vyjádření předsedy klubu SK Červený Kostelec, z.s.
Důvodem této investiční akce byl zcela nevyhovující stav bý-
valého zázemí, které bylo vystavěno v roce 1954. Díky moder-
nizaci naší tribuny a zázemí jsme zde mohli v rámci
slavnostního otevření vidět například K. Poborského, J. Sucho-
párka, P. Koubu, O.Moravce, V. Dyka, a spoutu dalších
hvězd.„Klobouk dolů před všemi, kteří na tomto projektu ma-
kali a dokázali vybudovat důstojné fotbalové zázemí pro Čer-
vený Kostelec,“ vyjádřil svůj názor Karel Poborský.
Další velkou akci, kterou jsme díky této investici mohli pořádat,
bylo mezinárodní fotbalové utkání ČR U15 s týmem z Polska.
Vzhledem ke kvalitě našeho zázemí pracujeme na dalších zápa-
sech i vyšších kategorií národních týmů ČR (U17, U18…).

Karel Havlíček

Zázemí a tribuna fotbalového hřiště

Nová tribuna fotbalového oddílu TJ Č. Kostelec Pavel Poborský při utkání hvězd

Popis investiční akce
Výstavbě nafukovací tenisové haly předcházelo dvouleté ob-
dobí příprav v podobě povolení a zajištění přípojek inženýr-
ských sítí (elektřina, plyn, voda, datová síť), zpracování
projektové dokumentace na zázemí technologie haly, skladu
haly a skladu antuky z pera Ing. arch. Šmelhause. Realizaci zá-
zemí prováděla firma Průmstav Náchod s.r.o. za částku cca 3,4
mil. Kč vč DPH. Dodávku haly samotné vč. technologie vy-
hrála firma CALYPSO GROUP s.r.o. za cenu cca 2,8 mil. Kč
vč. DPH. K převzetí do užívání došlo dne 14.10. 2022.  

Ing. Pavel Matyska

Vyjádření předsedy tenisového oddílu Č. Kostelec
Přetlaková hala, umožňující zimní hru, je v současnosti již na-
prostým standardem u větších tenisových klubů, kam se ten náš
již také počítá. Její instalace se také jevila jako nejrychlejší způ-
sob, jak uvolnit stoprocentně naplněné kapacity ostatních hal
jiným sportům. „Nafukovačka“ umožňuje zimní systematickou
přípravu hráčů tenisové školy, která je nyní největší v okrese 
a třetí největší v kraji, ale slouží také samozřejmě dalším členům
oddílu i rekreačním hráčům z Kostelce a celé oblasti. Za její pří-
pravu, nákup a výstavbu skladu jsme městu opravdu vděční. 

Mgr. Tomáš Kábrt

Nafukovací hala pro tenis

Vnitřní prostor nafukovací haly Zasazení nafukovací haly do areálu tenisových kurtů
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Popis investiční akce
Tato investice byla odstartována taktéž v roce 2016 architekto-
nickou soutěží, kterou vyhrálo mladé sdružení architektů 2021
s.r.o. z Bratislavy. Po zpracování a připomínkování studie byly
zpracovány další stupně projektové dokumentace. V březnu
2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, kde zvítězila
firma Průmstav Náchod s.r.o. Celkové náklady na stavbu činily
cca 37,2 mil. Kč vč. DPH. Výstavba probíhala od dubna 2021
do dubna 2022. Na výsadbu stromů se podařilo získat dotaci
ze Státního fondu životního prostředí 186 tis. Kč. Celý popis
investiční akce naleznete na webu www.cervenykostelec.cz
v kategorii Investiční akce.

Ing. Pavel Matyska

Vyjádření zástupce Města+
Revitalizace tohoto prostoru patří mezi investice, při jejichž za-
dání měla značné slovo veřejnost. Závěry debaty o jeho pro-
měně se promítly do výsledné podoby. Ta zahrnuje kultivované
parkoviště spolu s výsadbou stromů, novostavbu pavilonu s ka-
várnou a cukrárnou, na ni organicky navazující nekonvenční
hřiště, kombinující travnatý a umělý povrch a doplněné herními
prvky a fontánou, a v neposlední řadě krajinářské úpravy přile-
hlého parku. Cílem projektu bylo přivést život do exponovaného
místa v centru, které dosud fungovalo – navzdory cenným ku-
lisám tzv. kulturního koutku – jen jako průchozí. To se myslím
povedlo – hřiště i cukrárna žily během první sezony náramně.

Mgr. Štěpán Nosek

Revitalizace prostoru mezi školami

Popis investiční akce
Projektová dokumentace pro demolici stávajících budov a vý-
stavbu nové vodárny se začala připravovat v roce 2018. PD
odevzdala firma PROKONSULT Ing. Vratislava Nývlta na
konci roku 2020. V lednu 2021 proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele. V březnu 2021 byla podepsána smlouva s vítěznou
firmou VODASERVIS s. r. o. ze Žďáru nad Sázavou. Tato in-
vestice byla technologicky složitá, z důvodu přesunu stripovací
kolony, výměny elektroinstalace čerpadel stávajících vrtů a vý-
měny vodovodního potrubí, aby spotřebitelé nebyli omezeni 
v dodávkách vody. Demolice a novostavba si vyžádala vyna-
ložení nákladů ve výši cca 12,5 mil. Kč bez DPH. 

Ing. Pavel Matyska

Vyjádření společnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o.
Objekt Staré vodárny obsluhoval vrty S1 a S2, které jsou zásadní
pro zásobení Červeného Kostelce od náměstí do Lhoty včetně
Olešnice, Stolína a Mstětína. Dále pak obcí Červená Hora a Žer-
nov. Původní mlýn byl po zrušení rybníka přebudován a na
místě vznikla studna. Následně byl objekt využíván k plnění vo-
dojemu Chrby jako zdroj pitné vody. Bylo zde umístěno pro-
vozní středisko vodovodů a kanalizací státního podniku VAK
Hradec Králové. Demolicí starého objektu a výstavbou nového
objektu získalo město zařízení, které může navázat na bohatou
histrorii tohoto místa a zabezpečit spolehlivé zásobování pitnou
vodou na další dlouhá desetiletí.

Antonín Šlechta

Vodárna
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Nabídka zaměstnání
Boltjes International spol. s r.o. 
aktuálně hledá do týmu nového kolegu či kolegyni na pozici: 

OBSLUHA STROJŮ VE VÝROBĚ 
Při splnění normativu  mzda až Kč 30.000,- + benefity
TECHNICKÝ KONTROLOR
TECHNOLOG / KONSTRUKTÉR

Více informací naleznete na našich webových stránkách:
https://www.boltjesgroup.com/cz/kariera/. V případě zájmu nás
můžete kontaktovat prostřednictvím emailu či telefonu. 
Kontaktní osoba: Lucie Černá, telefon: +420 724 085 442, 
e-mail: l.cerna@boltjesgroup.com

Společnost Liberecká obalovna s. r. o.
hledá kolegu pro provozovnu v Červeném Kostelci na pozici zá-
mečník/elektrikář pro obsluhu technologické linky – obalovny.
Náplň práce: obsluha výrobní linky, zabezpečení provozu stroj-
ního vybavení obalovny, obsluha kolového nakladače. Požadavky:
uvítáme SOU v oboru elektro nebo zámečník, řidičský průkaz sk.
B a T, zdravotní způsobilost. Nabízíme: pracovní poměr na dobu
neurčitou, stravenky v hodnotě 140 Kč, roční odměny, 5 týdnů do-
volené a příspěvek na penzijní připojištění. Pokud vás naše nabídka
zaujala zašlete nám svůj životopis na adresu: pavel.krivda@eu-
rovia.cz

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: prosinec 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
3. 12. a 4. 12. - MDDr. Lucie Třísková, Krásnohorské 672, Náchod, 737 449 355
10. 12. a 11. 12. - MUDr. Lukáš Neoral, 17. listopadu 291, Police nad Metují, 602 333 427
17. 12. a 18. 12. - MUDr. Ivana Vejmolová, Náchodská 548, Velké Poříčí, 491 482 000
25. 12. - MUDr. Tereza Štrasová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
26. 12. - MUDr. Jana Šimková Vaňková, Sokolská 215, Červený Kostelec, 491 463 421
31. 12. - MUDr. Radmila Sedláčková, MSc., Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: prosinec 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
3. 12. a 4. 12. - MUDr. Simona Ságlová, Ph.D. ,Nové Město nad Metují, 491 520 373
10. 12. a 11. 12. - MUDr. Petr Kalfus, Česká 50, Jaroměř, 704 544 075
17. 12. a 18. 12. - MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 423 748
24. 12. - MUDr. Jolana Nezvalová, Velký Třebešov 118, 491 453 272
25. 12. - MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20, Náchod, 491 424 524

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 1. pololetí roku 2023:

16. prosince 2022
13. ledna 2023
10. února 2023
17. března 2023
14. dubna 2023 
19. května 2023
23. června 2023

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

PRAKTICKÉ INFORMACE

Popis investiční akce
Chodník Olešnice – výměna panelového chodníku po levé straně od bývalé prodejny v Olešnici po základní školu, vpravo propojení
chodníku se zastávkou autobusu, vybudování nového stání pro kontejnery tříděného odpadu a úprava vstupu do ZŠ. Projekt vy-
pracovala firma JOSTA s.r.o., realizaci prováděla firma Repare Trutnov s.r.o. Investice byla ve výši ca 2,5 mil. Kč vč. DPH, tato
akce byla podpořena dotací z Královéhradeckého kraje ve výši 574 tis. Kč. Výstavba proběhla v březnu až květnu 2022.

Ing. Pavel Matyska

Chodník v Olešnici

Popis investiční akce
Řeší redukci tlakových poměrů ve vodovodní síti v Červeném Kostelci, místní části Bohdašín, kde je značné převýšení a v dolní
části Bohdašína tlakové poměry převyšovaly normové hodnoty. Projektovou dokumentaci zpracovala paní Lucie Brandová, DiS.
Stavbu provedla firma STAKO Červený Kostelec za cenu cca 600 tis. Kč v termínu od dubna do května 2022. 

Ing. Pavel Matyska

Redukční šachta pro spotřebiště Bohdašín 



8 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2022

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY ČERVENÝ KOSTELEC

Kontakt:

Telefon:
+420 491 463 384
+420 605 500 188

Email: 
reditelka@knihovnack.cz
pujcovna@knihovnack.cz

Oddělení pro dospělé 
pondělí 8:00 – 12:00   13:00 – 18:00
úterý 8:00 – 12:00   13:00 – 15:00
středa 8:00 – 12:00 
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek  zavřeno
sobota 8:00 – 11:00 (3. 12. a 17. 12. 2022)

Oddělení pro děti a mládež 
úterý 8:00  –  12:00     13:00 – 18:00
středa 13:00 – 15:00
čtvrtek 13:00 – 16:00

Sokolská 293
Červený Kostelec, 549 41

www.knihovnack.cz

V měsíci prosinci se na vás v oddělení pro dospělé čtenáře těšíme v sobotu 3. 12. a v sobotu 17. 12. od 8:00 do 11:00.  
V době vánočních prázdnin je oddělení pro děti a mládež zavřeno (s možností vrátit půjčené knihy v oddělení pro dospělé).
Mezi Vánocemi a silvestrem bude  v oddělení pro dospělé otevřeno v běžném režimu. 

Připraveno v rámci klubu Pohoda s pozvánkou pro širokou
veřejnost jakéhokoliv věku

pondělí 5. prosince, 16.00 – 17.00 v podkroví knihovny
Přírodní krásy BOSNY-HERCEGOVINY a DALMÁCIE
Přednáška Zdeňka Nývlta. Vstupné 40 Kč.

pondělí 12. prosince, 15.00 – 17.30 v podkroví knihovny
Adventní posezení 
Srdečně zveme všechny členy i nečleny klubu Pohoda na neformální předvánoční
posezení u kvalitní kávy či voňavého čaje v podkroví knihovny. Vzorky cukroví
vítány, avšak nejsou podmínkou. Upozorňujeme na začátek setkání již v 15.00!

Bookstart
Prosincový Bookstart s Bc. Kristinou Ungrovou proběhne v sobotu 3. pro-
since od 9:30 a přihlašování bude možné na stránkách www.knihovnack.cz.

Dovolujeme si upozornit čtenáře, že od 23. ledna do 10. února 2023 bude knihovna pro veřejnost zavřena z důvodu revize knižního fondu,
generálního úklidu a úpravy vnitřních prostor. Doporučejeme „předzásobit se“ literaturou, abyste v této době měli co číst. 

Kalendárium akcí na měsíc prosinec

čtvrtek 15. prosince (13:00 - 15:00, 15:00 - 17:00, 17:00 - 19:00)
Vánoční kavárna ve tmě
Spolek DOTEKY NADĚJE, z. s. a KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY ČER-
VENÝ KOSTELEC Vás zvou do VÁNOČNÍ KAVÁRNY VE TMĚ v podkroví
knihovny ve čtvrtek 15. 12. 2022. S klapkami na očích si vyzkoušíte návštěvu
vánoční kavárny s voňavým cukrovím, vánočkou, kávou a koledami bez zrako-
vých vjemů. Počet míst v kavárně je omezený, zarezervujte si místo v jedné ze
tří skupin, od 13:00 do 15:00 nebo od 15:00 do 17:00 nebo od 17:00 do 19:00:
reditelka@knihovnack.cz, tel. 491 463 384 nebo osobně v knihovně. Zpoplat-
něno bude pouze to, co zkonzumujete. Akce není vhodná pro děti do 10 let.
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O Kátě, která chtěla být
dědečkem
Pro nejmenší děti (3+) doporučujeme
titul „O Kátě, která chtěla být dědeč-
kem“ od litevské autorky Signe Vi-
škové. Tuto obrázkovou knížku, tzv.
bilderbuch, vydalo letos nakladatelství
Host. Autorka vypráví o mezigenerač-
ních vztazích s láskou a humorem.
Malé Kátě přijde skvělé, že dědečkové
nikdy nikam nespěchají, a proto by se
takovým dědečkem chtěla stát…

Operace Banány
Děti navštěvující první stupeň zá-
kladky by mohla potěšit novinka od
osvědčeného autora Davida Walliamse
nazvaná „Operace Banány“ (Argo,
2022). Jako vždy to bude kniha plná
vtipu, odehrávající se v Londýně roku
1940, kdy probíhá letecká bitva o Bri-
tánii. Walliams dokáže rozehrát čtivé
příběhy, které i menší děti přimějí k za-
myšlení, tentokrát na téma války, od-
vahy a přátelství. 

Netvoři a krásky; Ne-
bezpečné příběhy 
Pro druhostupňové děti tu máme no-
vinku Netvoři a krásky; Nebezpečné
příběhy od bestsellerového autora So-
mana Chainaniho (CooBoo, 2022). 
V knize najdete dvanáct nebezpeč-
ných příběhů plných záhad, magie a
vzpurných srdcí, tak jak to mají mladí
čtenáři rádi. Anotace slibuje čtenářům
pohádky pro naši dobu. 

Hájovna
Autor: Karla Kubíková
Román, ve kterém po osudném omylu musí hlavní hrdinka
svést boj o vlastní dceru a najít sílu začít nový život. Linda
žije na hájovně, která je součástí vojenského prostoru, v němž
jsou umístěni ruští vojáci. Jedné noci změní hloupá legrace
nezvaných hostů její osud v tragédii a Linda se ocitne ve vě-
zení. Oporou jí je mimo manžela i kamarádka Hanka. Po pro-
puštění z vězení se vrací na hájovnu, ve které ji pomalu, ale
definitivně nahradila Hanka.

Bílá voda
Autor: Kateřina Tučková
Kniha zpřítomňuje nejen opomíjenou kapitolu totalitního bez-
práví, ale otevírá i otázku nerovného postavení žen v církvi 
a vlastně i v celé společnosti. Psala jsem ten román s přestáv-
kami deset let. Mezitím jsem četla materiály, které jsem obje-
vila v archivech, mluvila s pamětníky, pobývala v klášteře 
a také prošla složitým duchovním hledáním, které mi pomohlo
přiblížit se mým postavám i zevnitř, popisuje proces příprav
knihy autorka Kateřina Tučková.

Doporučujeme, nejen jako tip na vánoční dárek
Pro dětské a dospívající čtenáře

Pro dospělé čtenáře

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ (odpověď na zadní straně)

Otázka pro zvídavé na závěr: Z které knihy je tento citát?

Přejeme všem klidný advent a požehnané Vánoce plné radosti a lásky. Mějme stále na paměti, že Vánoce by neměly být o hmotných
statcích, jídle, pití, drahých dárcích, ale především o láskyplných vztazích. Nechť se nám všem podaří přenést náladu Vánoc i přes práh
Nového roku 2023.                                                                          

Markéta Šolcová s týmem knihovnic
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Oblastní charita Červený Kostelec

S KONZUMEM za společným úsměvem
I v letošním roce se Oblastní charita Červený Kostelec zapojila
do grantového programu obchodního družstva KONZUM 
s názvem „Společně za úsměv“. Tento projekt má za cíl podpo-
řit neziskové a veřejně prospěné organizace v Královéhradec-
kém a Pardubickém kraji.  Pro tento rok se KONZUM rozhodl
poskytnout ze svých prostředků 200 000 Kč a rozdělit je mezi
registrované projekty. 

Do sbírky „Společně za úsměv“ však může přispět každý z nás.
Využijte ke svému nákupu síť prodejen KONZUM a na pokladně
předložte dárcovský kupón projektu, který chcete podpořit. Kupón
je vázaný částkou 30 Kč a přesně tolik přispějete na vámi vybraný
projekt. Akce trvá do konce prosince a poté budou vybrané pro-

středky rozděleny podpořeným organizacím. 
Svůj dar si také můžete zkontrolovat podle čísla účtenky na we-

bových stránkách www.konzumuo.cz.
Oblastní charita Červený Kostelec se do tohoto programu při-

hlásila s projektem na nákup ošetřujících a zklidňujících přípravků
pro inkontinentní pacienty lůžkového Hospice Anežky České.
Pokud chcete podpořit náš projekt, hledejte dárcovský kupón s čá-
rovým kódem s číslem 16. Ten si můžete vyzvednout přímo v pro-
dejně KONZUM v Červeném Kostelci nebo na recepci
Volnočasového a mateřského centra Háčko (Manželů Burdycho-
vých 245). Samotné kódy má ale i každá pokladna v obchodech
Konzum. Děkujeme za podporu. 

Oblastní charita Červený Kostelec

Kalendárium akcí

Úterý 6. prosince 2022 od 19:00

Benefiční koncert Ivo Kahánka
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci
Srdečně zveme na klavírní koncert jednoho z nejlepších če-
ských klavíristů, Ivo Kahánka. Vstupné: dospělí 300 Kč, děti,
studenti, senioři 100 Kč. Předprodej vstupenek naleznete na
stránkách Městského kulturního střediska Červený Kostelec.
100% výtěžku bude využito v souladu s účelem veřejné
sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č.
j. 3344/VZ/2015-9

Neděle 8. ledna 2023 od 17:00

Tříkrálový koncert
Místo konání: Kostel sv. Jakuba Většího
Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve na Tříkrálový
koncert, který se uskuteční v kostele sv. Jakuba Většího v ne-
děli 8. 1. 2023 v 17 hodin. Účinkují Komorní orchestr Slávy
Vorlové a dětský pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod se svými
sólisty. Vstupné dobrovolné.

Neděle 4. prosince 2022 od 16:00

Mikulášská nadílka
Místo konání: Háčko, Červený Kostelec
Malé děti navštíví v Háčku Mikuláš s čertem a andělem. Pro-
síme rodiče, aby přihlásili počet dětí na recepci Háčka do
pátku 2. prosince do 12:00. Také prosíme, aby k připraveným
balíčkům s nadílkou byla viditelně připnuta cedulka se jmé-
nem dítěte a nejlépe i se stručným zhodnocením chování dětí.
Přihlášky přijímá recepce Háčka (491 610 310;
recep.hacko@hospic.cz) do zmíněného termínu. Počet
míst je omezený. Vstupné je 100 Kč/dítě.
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Hospic Anežky České

V úterý 8. 11. proběhlo v Hospici Anežky České vystoupení
žáků Základní umělecké školy Červený Kostelec. 

V programu účinkovali mladí muzikanti, kteří svým uměním
udělali velikou radost přihlížejícím pacientům, personálu a zúčast-
něným rodinným příslušníkům. Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat dětem za jejich krásná vystoupení, učitelům za přípravu
dětí a koncertu a ZUŠ Červený Kostelec za podporu této akce. 

Za Hospic Anežky České Josef Urban

Vystoupení v Hospici Anežky České

Oblastní charita Červený Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec bude na začátku roku 2023
pořádat další ročník Tříkrálové sbírky. Nezmění-li se na za-
čátku ledna situace, proběhne sbírka tradičním způsobem a mů-
žete se tak těšit na skupinky koledníků, které budou procházet
Červeným Kostelcem a okolím a navštěvovat domácnosti s žá-
dostí o příspěvek a přáním do nového roku.

Chtěli bychom vám moc poděkovat za to, že této akci zachová-
váte každý rok přízeň. Oblastní charita Červený Kostelec využívá
příspěvků získaných ze sbírky na podporu činnosti svých středisek,
která poskytují zdravotní a sociální služby. Za vybrané peníze na-
kupujeme potřebné vybavení, využíváme je na dofinancování vět-
šího projektu či na provozní náklady. V roce 2022 byla v rámci
oprav a údržby Hospice sbírka částečně použita například pro roz-
šíření a revitalizaci parkovacích míst. Dále byl pořízen invalidní

vozík pro službu denního stacionáře a další vybavení Charitní pe-
čovatelské služby Červený Kostelec.

Tříkrálová sbírka v roce 2023 se bude konat od 1. 1. do 15. 1.
Skupinky koledníků vás navštíví v sobotu 7. ledna 2023. Akci při-
pravujeme a aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách www.charitack.cz

Dovolujeme si vás již nyní touto cestou požádat o spolupráci při
hledání koledníků a vedoucích skupinek. Pomoc nových koledníků
rádi uvítáme a zároveň děkujeme všem, kteří pomáhají s udržením
tradice Tříkrálové sbírky.

Kontakty pro přihlášení koledníků nebo vedoucích kolednických
skupinek jsou: kordina@hospic.cz, tel. 732 402 222 nebo pete-
rova@hospic.cz, tel. 605 180 194

Jan Kordina a Lenka Peterová
koordinátoři Tříkrálové sbírky za OCH Červený Kostelec

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

Naším cílem je, aby klient mohl co nejdéle setrvat doma ve svém
přirozeném prostředí a ulevit tak pečujícím osobám.  Usilujeme
o uchování, rozvinutí nebo návrat soběstačnosti. Pomocí růz-
ných činností rozvíjíme schopnosti a dovednosti našich klientů
a nechybí ani zábava nebo kultura. Připravujeme se na nastá-
vající vánoční čas, tvoříme vánoční dekorace, účastníme se vá-
nočních trhů a posloucháme koledy. Chceme vše dělat společně
a užívat si společně strávený čas tak, aby nikdo nebyl sám.

Dne 30. 11. u nás proběhla přednáška o chráněném bydlení,
které je součástí centra sociálních služeb v Červeném Kostelci.
Děkujeme p. Melicharovi za představení nové sociální služby pro
občany Červeného Kostelce a okolí. Také děkujeme p. Janě Kejz-
larové a Oldřichu Nermuťovi za přednášku na téma Pálava.

Pro měsíc prosinec máme připraveno mnoho aktivit. Můžeme
se těšit například na výlet do Dvora Králové a podívat se do ob-
chodu, kde vznikají ty nejkrásnější vánoční ozdoby. Podíváme se
do Babiččina údolí na vánoční trhy.  Půjdeme naproti sv. Mikuláši
s jeho družinou, který dorazí do pečovatelského domu u Jakuba.
Také se chystáme na návštěvu Galerie výtvarného umění v Ná-
chodě a v poslední řadě nás čekají dvě oslavy narozenin klientů.

Z denního stacionáře Bc. Anna Gábrtová

Denní stacionář

Prosinec v denním stacionáři
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Naše seniorky vyprávěly, jak vždy na svatého Martina pekly roh-
líčky „Martiňáky“, aby jim prý Martin na bílém koni nezboural
komín. Navrhly pečovatelkám, že by mohly tyto rohlíčky spo-
lečně upéct. V krátké době se naše společenská místnost přemě-
nila v pekárnu na rohlíčky. Práci si rozdělily. Někdo tvaroval,
jiný vlažil či hlídal troubu a v závěru byla ochutnávka.

Děti z Mateřské školy Studánka pozvaly den před tímto svát-
kem obyvatele pečovatelských domů, aby jim zahrály pověst právě
o svatém Martinovi. Také si společně zazpívali a povyprávěli o této
pověsti. A také o tom, jak dříve slavili tento svátek a zavzpomínali,
jak do této školky před spoustou let chodili jako děti. Seniorky ne-
zapomněly předat krabičku upečených rohlíčků, ale i děti se nene-

chaly zahanbit a i ony překvapily upečenými rohlíčky. Následovala
vzájemná ochutnávka. Přímo na svatého Martina přišel pěvecký
sbor Červánek při ZUŠ v Č. Kostelci pod vedením paní Kubečkové
a v doprovodu pana Kubečka potěšit obyvatele pečovatelského
domu svým krásným zpěvem. V závěru jsme si všichni společně
zazpívali. Seniorky odměnily děti, čím jiným než martinskými roh-
líčky. Vzájemně jsme se všichni potěšili a obdarovali přesně tak,
jak to kdysi udělal svatý Martin. Svátek svatého Martina je symob-
lický příchod zimy. Martinské rohlíčky dostávali koledníci, kteří
chodili na svatomartinskou koledu. .

Klidný a pohodový adventní čas přeje                               
Lenka Vlčková a celý kolektiv pečovatelek

Jaká byla oslava svatého Martina v pečovatelském domě U Jakuba? 

Pečovatelská služba

Poděkování
Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec a p. Kafkovi za jeho návštěvu
u příležitosti mých narozenin. Děkuji za blahopřání, květiny a dárek.

Jindřich Příbek

Děkujeme touto cestou všem, kdo se dne 16. 9. 2022 přišel rozloučit
s naším tatínkem a dědečkem Františkem Drahoňovským. V kostele
sv. Jakuba, kde probíhala mše svatá, děkujeme panu faráři M. Brhe-
lovi, varhaníku Toníkovi, houslistovi v. Kábrtovi a zpěvačce Olívii.
Díky patří také místní pohřební službě - pánům O. a T. Pichovi, hrob-
níku L. Šimkovi a kolektivu restaurace „Černý kůn“.

Za pozůstalé rodiny dcera s vnučkou

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci a dárek k mým 97.
narozeninám a paní Formanové a panu Resslovi za osobní návštěvu.

Jarmila Balcarová, pečovatelský dům U Jakuba

Občanské sdružení Roma děkuje za sponzorské dary firmě Saar Gummi
s.r.o., papírnictví Ivín, paní Grimové, elektro Juránek, paní Henčlové a
městu Č. Kostelec za příspěvek na Dětský den, který se konal 30. 7. 2022.

Marie Čisárová

Děkuji mobilnímu hospici Anežky České za péči o naši maminku,
paní Marii Rosovou, která dožila v klidu a bez bolestí uprostřed ro-
diny. Sestřičky i lékaři pracují s nasazením a láskou a tím dělají náš
svět lepším. S upřímným díkem za rodinu Rosovu a Svobodovu 

Ludmila  Rosová

Chtěla bych tímto poděkovat žákyním Viktorii Noskové, Magda-
leně Smetanové a Michaele Havlíkové. Děvčata nezištně hlídají 
a venčí starším lidem jejich čtyřnohé miláčky.  Děkuji i za ostatní,
kteří jejich pomoc využívají.

Táňa Zítková

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci k mým 95. narozeninám.
Josef Pinkava

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci k mým 94. narozeninám.
Milan Hůlek

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým 92. na-
rozeninám, a paní Marcele Fraňkové za milou návštěvu.

Milena Šimková, Lhota

Vzpomínka
20. listopadu uplynul 1 rok od úmrtí paní Jany Kuťá-
kové. Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi tichou
vzpomínku. 

Stále vzpomíná manžel a rodina

Dne 25. prosince to bude 1 rok, kdy nás opustil ve věku
nedožitých 98 let pan Jan Dyntera. Vy, co jste jej znali,
vzpomeňte s námi na tohoto milého a veselého člo-
věka!  

Vzpomíná celá rodina Dynterova 

4. 1. 2023 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil Dalibor
Chráska. Vzpomínejte s námi. 

Celá rodina Chráskova

Dne 24. prosince 2022 uplyne pět let, kdy nás navždy
opustila naše drahá Gabriela Mištíková. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 17. 12. 2022 uplyne 15 let od úmrtí naší drahé maminky a babičky
M.Šimkové. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.

Rodina Šimkova

Poděkování
Rád bych poděkoval MěÚ Červený Kostelec a všem známým za gra-
tulaci k mým 97. narozeninám. 

Josef Lukášek

Děkujeme panu Pichovi a všem, kteří se podíleli na důstojném pro-
vedení smutečního obřadu našeho manžela, tatínka a dědečka Ol-
dřicha Ryšavého. Velké poděkování patří i všem, kdo jste ho znali,
měli rádi a přišli jste se s ním naposledy rozloučit. 

Zarmoucená rodina

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k našemu ku-
latému výročí a panu Jiřímu Regnerovi za milou návstěvu.

Jankovcovi
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Program o Vánocích
Rozpis všech bohoslužeb bude na farním webu.

sobota 24. 12. 2022
Štědrý den
Kostel sv. Jakuba otevřen od 13:00 do 16:00, je možné zažeh-
nout si Betlémské světlo (symbol míru) – každoročně putuje,
díky skautům, z Betléma do Vídně a odtud i do Červeného
Kostelce.

od 14:00 do 15:00 možnost poslechnout si vánoční písně
v 16:00 vánoční mše pro děti v Červeném Kostelci, po ní     
půlhodinové vánoční zvonění na všechny zvony
ve 22:00 „půlnoční“ Boušín
ve 24:00 „půlnoční“ Červený Kostelec

neděle 25. 12. 2022
Slavnost Narození Páně
Mše sv. v Červeném Kostelci v 7:00 a v 9:00, na Boušíně 
v 11:00.

pondělí 26. 12. 2022 v 17:00 
V kostele sv. Jakuba tradiční „Koledy s cimbálovkou“. 

sobota 31. 12. 2022 od 23:15 do 24:00 
Kostel sv. Jakuba otevřen k tiché modlitbě.

neděle 8. 1. 2022 od 17:00 
Tříkrálový koncert. 
Účinkují Komorní orchestr Slávy Vorlové a dětský pěvecký
sbor Canto ZUŠ Náchod se svými sólisty.

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Adventní andělé  
Milí obyvatelé Kostelce, 
chceme vás pozvat k účasti na naší farní aktivitě s názvem
Adventní andělé! Během adventu se modlitbou vzájemně
podporujeme v nesení našich starostí a problémů. Pokud
byste si přáli, aby i vaše těžkosti myšlenkou nebo modlitbou
nesl také někdo z nás, přijďte kdykoliv během adventu mezi
8 – 17:30 do zádveří kostela sv. Jakuba. Po levé ruce pod ná-
stěnkou najdete v košíku papírového anděla, napište na něj
zcela anonymně svou starost nebo těžkost a vsuňte anděla
pod prosklené dveře. Někdo z nás si anděla odnese domů 
a spolu s vámi ponese vaši starost celou adventní dobu. 
A pokud během vánočních svátků zavítáte do kostela, budou
právě i tito andělé součástí jeho vánoční výzdoby.

Plánované investiční akce v roce 2023

Římskokatolická farnost plánuje v příštím roce v kostele sv.
Jakuba Většího několik zásadních oprav v podobě kompletní
rekonstrukce elektroinstalace, modernizace osvětlení a zabez-
pečovacího systému, výmalby interiéru a opravy fasády západ-
ního průčelí kostela. 

To vše si vyžádá náklady cca 2,5mil. Kč. Bonusem rekonstrukce
bude zpřístupnění zadní části kostela v denní době pro veřejnost.
Kdybyste se rozhodli tyto opravy finančně podpořit, můžete tak
učinit zasláním daru na účet farnosti 1180919309/0800. Případným
dárcům za příspěvek velice děkujeme! Na Váš dar je samozřejmě
možné vystavit doklad k odpočtu daně. Více informací najdete na
https://www.farnostck.cz/

ekonomická rada farnosti

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.
Aktuální informace o chodu farností na www.farnostck.cz
a www.farnostbousin.cz.

Program v adventu
Adventní koncerty
Kromě bohoslužeb bude možné v adventu navštívit kostel sv.
Jakuba také o některých večerech, kdy bude připraven kul-
turně – duchovní program. Všichni jsou srdečně zváni! Vstup
volný.

pátek 9. 12. v 19:15 – „Večer chval mladých“ – hudba a zpěv
prokládaná mluveným slovem pod vedením M. Regnerové

neděle 11. 12. v 18:00 – meditativní zpěvy z Taizé pod vede-
ním L. Urbanové

sobota 17. 12. v 18:00 – koncert adventních písní v podání
Štěpánova kvinteta & přátel

Rorátní mše při svíčkách
v úterý v 6:00 a v sobotu od 7:00 v kostele sv. Jakuba.

Skautský adventní prodej
neděle 11. 12. od 8:00 do 11:00 před kostelem sv. Jakuba –
vlastnoručně vyrobené výrobky s vánoční tematikou od dětí
ze skautských oddílů. Výtěžek bude odeslán na konto Ad-
ventních koncertů České televize. Od 14:00 bude otevřená
věž kostela.
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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 v Žižkově sboru
neděle 18. 12. 2022 od 9:00 
4. neděle adventní
Vikariátní bohoslužby modlitebna CČSH v Trutnově. Výji-
mečně se tuto neděli bohoslužby v Č. Kostelci nekonají. 

sobota 24. 12. 2022 od 23:00 - Půlnoční bohoslužba

neděle 25. 12. 2022 od 10:00 - Hod boží vánoční

pondělí 26. 12. 2022 od 10:00 - Prvomučedníka Štěpána

neděle 1. 1. 2023 od 10:00 - Jména Ježíš

Církev československá husitská

Milí přátelé a sousedé, přejeme vám všem požehnaný a radostný svá-
teční čas. Kéž vaše domovy prosytí nejen vůně pečeného vánočního
cukroví a purpury, ale hlavně teplo rodinné pohody, kamarádství 
a naděje, která září do světa skrze narození Ježíše Krista, Spasitele. 

David Smetana, farář a rada starších

MĚSTSKÁ POLICIE ČERVENÝ KOSTELEC

V letošním roce si připomínáme 30 let od vzniku městských po-
licií v ČR. Zákon o obecní (městské) policii schválila ČNR už 
v roce 1991, ale účinnost nabyl až 11. května 1992. A již 30. 6.
1992 schválilo zastupitelstvo města vyhlášku, kterou zřídilo 
v Červeném Kostelci městskou policii.

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce po-
věřený zastupitelstvem obce. Obecní zastupitelstvo může pověřit pl-
něním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku
v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon
o obecní policii nebo zvláštní zákon. Každý má právo obracet se
na zaměstnance obce zařazené do obecní policie se žádostí 
o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadova-
nou pomoc poskytnout.

Současný početní stav strážníků MP Červený Kostelec je 13.
Díky tomuto počtu zajišťuje MP nepřetržitou službu a pomocí pultu
centrální ochrany (PCO) střeží značné množství objektů na katastru
města. Dále pomocí PCO zajišťuje společně s Oblastní charitou
Červený Kostelec tzv. „tísňová tlačítka“, která jsou vhodnou po-
mocí především seniorům. Velkým „pomocníkem“ při činnosti MP
je městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Jedná se přede-
vším o preventivní nástroj, kterým však lze dohledat trestnou či
přestupkovou činnost, nebo jiné nevhodné jednání.

Lidé o „měšťácích“ často hovoří jako o těch, kteří jen rozdávají
„botičky“ a pokuty. Strážníci však mají mnohem více povinností a
práce, než se na první pohled zdá. Stručně - například hlídkování na
přechodech pro chodce, odchyt toulavých psů, dohled nad dodržová-
ním městských vyhlášek, zákonů aj. Často jsou přivoláni ke krádežím,
sousedským konfliktům či opileckým potyčkám. Pomáhají se zajiš-
těním plynulosti silniční dopravy nejen u dopravních nehod atd.

Práce strážníka, potažmo městské policie, bývá bohužel vní-
mána negativně. Je to především proto, že se jedná o tzv. represivní
orgán města. Upozorňování na zjištěné nedostatky, na porušování
platných předpisů či samotné ukládání pokut prostě nikdy nebude
vnímáno pozitivně. Ne vždy se strážníci setkají s pochopením.
Mnohdy bývají nechtěným hromosvodem, když občané svůj vztek
nebo špatnou náladu nasměrují proti uniformě. Nejnáročnější je
pochopit lidi, s kterými něco řešíte. Často je třeba udržet jednání 
a chování klidné, nestranné, a pokud možno příjemné.

Přes výše uvedené se třemi desetiletími potvrdilo, že městská
policie má v rámci našeho města svoji nezastupitelnou roli a vý-
znamným způsobem se podílí na bezpečnosti a pořádku ve městě.

Závěrem bych rád vyjádřil velké poděkování všem strážní-
kům, kteří ať už v minulosti nebo nyní pracují u městské poli-
cie. Bez jejich přispění by se městská policie nikdy nestala
takovou, jakou je dnes, tedy moderní městskou policií, která
své poslání chápe jako službu občanům při zajišťování po-
řádku, klidu a bezpečí. Velké díky patří též zastupitelstvu
města, které každoročně činnost městské policie podporuje. 

Michal Škoda, velitel městské policie

30 let Městské policie v Červeném Kostelci
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Letní turistická sezona 2022 skončila
Letošní turistická sezona byla po dlouhé době takovým návra-
tem do předcovidové doby. Některé činnosti byly sice ještě mírně
omezeny, ale ve své podstatě probíhala běžná turistická sezona.

Z pohledu návštěvnosti můžeme hodnotit pozitivně návrat do
předchozích čísel počtu návštěvníků. V rámci regionu Kladského
pomezí opět fungovaly oblíbené cyklobusy, přičemž pozitivní bylo,
že jedna z jejich tras vedla přímo přes Červený Kostelec. Během
letních měsíců se odehrála řada zajímavých kulturních akcí, včetně
většiny přeložených akcí z dřívějších, omezených termínů. Ale již
dost bylo bilancování. My se nyní v informačním centru již musíme
připravit na turistickou sezonu 2023, a tak hlavně doufáme, že tato
již bude bez jakýchkoliv omezení.  

Novinky z regionální literatury, tiskovin a upomínkových produktů
Regionální literatura představuje jednu z tradičních položek
našeho prodejního sortimentu v rámci informačního centra. 

Ze zajímavých knižních publikací bychom rádi upozornili na
knihu “Kniha o Kladském pomezí“: jejímž autorem je Jan Ježek.
Kniha čtivým textem a spoustou fotografií provází čtenáře Klad-
ským pomezí, a to jak jeho českou, tak i polskou částí. Vzhledem
ke svému charakteru může být kniha i krásným vánočním dárkem
(náš tip). V prodeji je také nejnovější číslo vlastivědného sborníku

Rodným krajem, včetně možností dokoupení starších čísel této za-
jímavé regionální edice. Samozřejmostí je nejnovější zimní číslo
turistických novin Kladského pomezí s řadou tipů na výlety či náv-
štěvu zajímavých míst, které je pro vás připraveno zdarma. 

V sortimentu regionálních produktů jsme letos nabídku rozšířili
i o nabídku žakárových utěrek z nedaleké výrobny ve Stárkově. Je-
jich překrásná dárková balení se líbila mnoha turistům a mohou být
i zajímavým tipem na vánoční dárek pro některého z vás.

Dárkové poukazy – tip na dárek
V rámci informačního centra nabízíme také prodej DÁRKO-
VÝCH POUKAZŮ, které lze následně použít například na
nákup vstupenek na akce v Červeném Kostelci, v jeho okolí
(Náchod, Hronov), případně i v dalších regionech v rámci ČR. 

Může se jednat o divadelní představení, koncerty, festivaly 
a další kulturní či sportovní akce, u nichž zajišťujeme předprodej
vstupenek. Kromě dárkových poukázek na vstupenky zprostřed-
kováváme i prodej dárkových poukazů na zájezdy a pobyty v ČR
i zahraničí.

Přejeme vše nej
Prosinec – to je především adventní čas a období plné očeká-
vání příchodu nového roku. 

Ten nový rok pro nás bude mít již číslovku 2023. Přejeme vám
všem příjemné prožití vánočních svátků. Nechť se vám podaří je
strávit v klidu a pohodě s vašimi známými, kamarády a rodinami.
A do nadcházejícího nového roku 2023 přejeme především pevné
zdraví, hodně spokojenosti, velkou dávku elánu a strašně moc va-
šich splněných přání. Již nyní se těšíme na vaši návštěvu v Ces-
tovním a informačním centru v Červeném Kostelci. 

Jestliže chcete být včas informováni o zahájení jednotlivých předprodejů vstupenek, sledujte také náš FACEBOOK. 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.cervenokostelecko.cz,
www.123vstupenky.cz (rezervace vstupenek na akce, přihlášky do kurzů). A samozřejmě nás naleznete i na Facebooku. 

Kniha o Kladském pomezí autora Jana Ježka Žakárové uterky v dárkovém balení



16 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2022

SPOLKY A ORGANIZACE

Lidová kultura a tradice se v České republice daří udržovat
hlavně na Moravě. Čechy byly vždy poněkud pozadu, i tak zde
ale najdeme zajímavé regiony s řadou aktivních folklorních
souborů. Červený Kostelec je etnograficky na pomezí Podkr-
konoší a Podorlicka, a právě folklorní tradice jsou jedním 
z největších turistických lákadel města – vždyť náš folklorní
festival se řadí k největším a nejstarším v celé ČR. Místní oby-
vatelé si to ne vždy uvědomují, ale právě na náš festival a na
náš folklor bychom měli být náležitě hrdí. 

Historie festivalu sahá až do roku 1954 a ve stejném roce vznikl
i červenokostelecký Hadař, který měl od roku 1961 svou dětskou
přípravku Hadářek. Hadař dosáhl během své existence obrovských
mezinárodních úspěchů, reprezentoval město na stovkách vystou-
pení po celém světě, bohužel však v roce 2004 zanikl. Kostelci zů-
stal jen dětský soubor, který je tak v současnosti jediným nositelem
folkloru v regionu. 

Jak ale vnímají Hadářek jeho samotní členové? Co je na folkloru
láká a proč do Hadářku vůbec chodí? Na pár otázek jsme se na
konci října zeptali několika dětí všech věkových skupin a také ně-
kolika rodičů. Zajímalo nás také, jak tento kroužek vnímají jejich
spolužáci a jak jej vnímají samotní rodiče. 

„Jak dlouho tancuješ v Hadářku a od kolika let?“ 
Děti odpovídají docela překvapivě shodně – až na pár výjimek

všechny začínaly jako malí caparti už ve 2,5-3 letech. Řada dětí tak
tančí v Hadářku už 10 let.

„Co pro tebe Hadářek znamená a proč do něj chodíš?“ 
Nejlépe shrnuje všechny odpovědi trojice nejstarších tanečnic

Míša, Eliška a Krysty. Míša říká s úsměvem: „Hadářek pro mě zna-
mená partu dobrých kamarádů, se kterými, i když se pohádáme,
tak se zase usmíříme a děláme, že se to nestalo.“ Podobnou odpo-
věď má Krysty: „Nejdůležitější jsou lidi, co v Hadářku jsou.“
A Eliška dodává: „Nedokázala bych si představit jinou skupinu, se
kterou bych tancovala.“ 
Ano, Hadářek je opravdu skvělá parta kamarádů všech věkových

skupin, kde starší pomáhají mladším a všichni si rozumí. Vždyť na
zkoušce větších dětí jsou společně děti od 6 do 14 let a nikomu vě-
kové rozdíly nevadí. Nejmladší děti sem chodí samozřejmě pro sa-
motnou radost z pohybu, ty starší by se zase rády někam podívaly,
zažily neopakovatelnou atmosféru folklorního festivalu a sezná-
mily se s podobně naladěnými lidmi. Folklorní festival totiž není
jen o samotném vystoupení, je to dobrodružství spojené se spoustou
aktivit a setkání. 

„Jaký byl tvůj největší zážitek s Hadářkem?“ 
„Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci v roce 2022,

kde jsme si našli nové kamarády a vyhráli první místo.“ Odpověď,
na které se všechny starší děti shodnou. Letošní nečekané první
místo pro ně znamenalo opravdu hodně – někteří se neubránili do-
konce slzám dojetí. Starší slečny si našly kamarády z francouz-
ského souboru a stále si dopisují. I to je na folklorních festivalech
skvělé – příležitost poznat nové přátele s podobnými zájmy třeba 
i z odlišných kultur. Další z odpovědí pak byly Dožínky v Praze,
což byl další skvělý zážitek pro celý soubor. Každoroční zájezd do
Prahy je oblíbenou celosouborovou akcí, kam se mohou zdarma
společně s dětmi vydat i jejich rodiče. 

„Kde raději vystupuješ – doma v Červeném Kostelci nebo ra-
ději jinde a proč?“
Děti se shodnou, většina vystupuje raději jinde než před domácím

publikem. Důvody jsou ale různé. Někdo se nechce ukazovat před
spolužáky, někomu to naopak vůbec nevadí. Téměř všichni se ale
chtějí někam podívat a zájezd na vystoupení je samozřejmě vý-
borná příležitost. Navíc všichni milují již samotnou cestu autobu-
sem. Krysty s Eliškou se začnou spontánně smát a obě jedním
hlasem dodávají: „Nám je to vlastně jedno, musí tam být hlavně
velké pódium.“ 

„Kam by ses chtěl s Hadářkem podívat?“ 
Tato otázka se samozřejmě hned nabízela. Starší děti se shodnou.

Rády by se podívaly na festival do ciziny, konkrétně mezi dětmi
vede Francie. 

„Dokážeš si přestavit, že by vaše skupina vydržela až do dospě-
losti a ve městě by se tvým přičiněním obnovil Hadař?“ 
Krysty si povzdechne: „Moc si to představit nedovedu, ale bylo by
to fajn.“ Několik dalších starších tanečnic a tanečníků už by si do-
kázali představit, že u folkloru vydrží až do dospělosti a jejich při-
činěním se opět dospělácký soubor Hadař obnoví. Eliška ale
dodává, že to bude hodně těžké. Nám nezbývá než jim držet palce
a v jejich odhodlání je co nejvíce podpořit.

Co tě v Hadářku štve nebo tě nejvíc naštvalo za poslední roky?
Děti jednoznačně rozzlobilo, že se mohly ukázat na letošním festi-
valu pouze v sobotu a neděli, protože by rády dostaly větší prostor
i během dalších dní. 

A jak vnímají Hadářek někteří z rodičů? 
„Hadářek by se dal charakterizovat jako spojení pohybu, propa-
gace města a prestiže.“  „Největším zážitkem je pak povedené vy-
stoupení, kdy mají děti aplaus – to potom ukápne i slza.“
„Samozřejmě to stojí i spoustu nervů a hodně cestování, ale za
možnost podívat se na různá místa i do ciziny to stojí.“ To je jen
malý výběr z odpovědí. Občas se ale mezi rodiči objevuje i pocit,
že je malá propagace ze strany radnice a také konstatování, že Ha-
dářek nemá příliš příznivců mezi běžnými obyvateli našeho města. 

Z ankety mezi dětmi je tedy vidět, že naši mladí tanečníci a taneč-
nice jsou pro folklor opravdu hodně zapálení. Nezničila je ani nu-
cená roční pauza a vyrostla z nich skvělá parta odhodlaná
reprezentovat naše město a region po celé ČR i v zahraničí. Sku-
pina, která má našlápnuto v budoucnosti obnovit i dospělácký
Hadař. Právě proto si Hadářek v této době zaslouží co nejširší pod-
poru, je to soubor, díky němuž folklor v našem regionu stále žije.

Jiří Hloušek

Hadářek
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Poděkování návštěvníkům areálu Brodský 

Kemp Brodský

Chceme moc poděkovat všem návštěvníkům a příznivcům
kempu Brodský za přízeň, kterou nám projevovali po celý rok .

Vidět, jak u nás aktivně odpočíváte a bavíte se při našich akcích,
to byla ta nejkrásnější odměna za naši práci. Rybník Brodský se
sice uložil k zimnímu spánku, ale nespí úplně.  Stále tady pokračuje
koupací sezona!  Počet otužilců stále stoupá, a tak skoro každý den
tady potkáte po celou zimu plavce z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Domácí, červenokostelečtí otužilci, plavou každou sobotu a neděli
od 10.00 hod.  Pokud nevěříte, přijďte se přesvědčit na vlastní oči,

nebo ještě lépe na vlastní kůži. Jak jistě víte, areál je pro vás volně
přístupný i v zimě, můžete se zde procházet, pohrát si na dětském
hřišti, nebo si vyfotit zasněžené dřevěné sochy v kontrastu s modrou
oblohou.  A bude-li nám příroda přát a napadne nám dostatek sněhu,
otevřeme pro vás ve spolupráci s Musher klubem Metuje Červený
Kostelec opět i běžkařský ski areál Brodský.  

Přejeme vám všem takovou zimu, jakou máte sami nejraději,
krásné prožití svátků vánočních, hodně klidu, pohody a pevné zdraví
v celém příštím roce 2023. 

Ing. Milan Hrstka

MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKA

Začátek listopadu nám připomene dušičkový čas. Je to již tra-
diční vzpomínka na všechny naše blízké, zemřelé…

Jako šermíři a milovníci vojenské historie považujeme za své 
i vojáky, kteří v prusko-rakouské válce roku 1866 padli blízko našich
domovů. Pravidelně tak klademe věnce, zapalujeme svíčky, proná-
šíme pár slov, čteme z dobových pramenů a minutou ticha uctíváme
památku těch, kteří tu již žádné blízké nemají.

Letos jsme tento pietní akt, kterému vždy předcházejí brigády na
pomnících a jejich okolí, uspořádali na Žernově a na hřbitově v Čer-
veném Kostelci. Oba pomníky nám svěřuje do péče Komitét pro
údržbu památek z roku 1866, od roku 2002. Zcela netradičně se po-
prvé tato událost týkala i zříceniny hradu Vízmburku a našeho zes-
nulého člena, dobrého kamaráda a šermíře, Jaroslava Koláře. 

Možná nám tak samovolně vzniká nové místo pro uctění památky
člověka, který se ochotně účastnil brigád i piet a vysloužil si tak
právo na svůj vlastí věnec? 

R. Bohuš

Na Tahu na Slovensku

Divadelní spolek Na Tahu

Červenokostelečtí ochotníci z divadelního souboru Na Tahu vy-
jeli ve dnech 4. – 6.11. na svoji již devátou spanilou jízdu po
slovenských divadlech a kulturních domech. 

Na pozvání Novohradského osvetového strediska Lučenec se nejdříve
představili v pátek 4.11. v Kultůrnom dome vinařské obce Dolné
Plachtince na Divadelných dišputech, kde sehráli v předpremiéře svoji

novou hru – Don Q. a Děvka nebeská. Představení se vydařilo a herci
byli odměněni potleskem ve stoje. Poté zasedli ke stolům plných vína
a místních specialit, jedli, pili, zpívali a družili se s místními ochotníky
dlouho do večera. Na noc pak odjeli do Filakova.
Druhý den po vydatné snídani odjeli do Tomášovců u Lučence, kde
se konala regionální divadelní přehlídka. Celý den strávili sledováním
divadel a diskuzí s ochotníky z Lučence, Cinobani a Tomášovců a
večer vystoupili jako hosté přehlídky opět s Donem Q. Úspěch byl
velkolepý, stejně jako pohostinnost a přátelství místních souborů.
Večer jsme se utrhli od plných stolů, rozloučili se a odjeli do Filakova,
kde nás dobrá víla místní kultury a naše kamarádka Miládka Bolyo-
sová pozvala do vinného sklípku jejího manžela Attily. Ochutnávka
mladých vín a zpěv při kytaře se z okénka vinul dlouho do noci. Ráno
snídaně a odjezd kolem zasněžených vrcholků Tater domů.
Výlet byl velmi úspěšný a rozšířil dobré jméno Červeného Kostelce
do míst, kde dříve ani nevěděli, že existuje. Děkuji Evě a Ríšovi
Bergmannovým za bezvadnou technickou spolupráci, Katce a Pe-
trovi Demjanovičovým za úžasný hudební doprovod, Nadě Eflerové
za dokonalý divadelní výkon a své ženě Věrce za to, že mi včasným
odvedením ze sklípku zachránila život. 
Na závěr bych rád pozval všechny divadelní příznivce na červeno-
kosteleckou premiéru Dona Q. a Děvky nebeské v pátek 16. prosince
do divadla J.K.Tyla. Přijďte si s námi prodloužit život!

Režisér Vlastik Klepáček.
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Klub turistů Červený Kostelec

Jsme na prahu posledního měsíce roku 2022, přesto bychom se
podělili o zážitky z první poloviny listopadu a dali vám tak
námět ke krásnému výletu. 

Třetího listopadu vyjela skupina třiceti našich členů směr Dvůr
Králové nad Labem navštívit výstavní galerii minerálů. Tento nový
soukromý objekt, který byl otevřen v červenci loňského roku, předčil
veškerá naše očekávání. Prostředí, velikost a úžasně rozsáhlé množ-
ství minerálů, polodrahokamů a drahokamů se prostě nedá popsat, to
se musí vidět. Vřele všem návštěvu galerie minerálů doporučujeme.
Naše skupina po návštěvě galerie šla ještě do dvorského rehabilitač-
ního zařízení na návštěvu naší členky Marie Špeldové, která je zde
na dlouhodobém léčení. Naše návštěva jí udělala ohromnou radost,
ze které jsme měli všichni dobrý pocit, že se náš záměr vydařil.

Druhá velice zajímavá akce proběhla v sobotu pátého listopadu.
Byla to procházka pod názvem Zažij Babiččino údolí jinak. Komen-
tovaná vycházka za zajímavostmi Babiččina údolí, kterou vedl jako
průvodce Ing. Petr Kuna CHKO Broumovsko, trvala čtyři a půl ho-
diny a uspokojila všechny milovníky ratibořické přírody, kteří se sešli
ve značném množství. V listopadu jsme také neopomněli tradičně
navštívit vepřové hody na Pavlišově.

Teď však již máme prosinec a klub turistů vyjíždí hned prvního
do Prahy. Vycházka na Petřín a z Petřína na Pražský hrad, kde
máme objednanou prohlídku s průvodcem. Z hradu pak před od-
jezdem procházka večerní předvánoční Prahou. Na prosinec máme
ještě naplánované tradiční  návštěvy dvou vánočních výstav. Na
jednu si zajdem pěšky do Dřevěnky v Úpici a na druhou pojedeme
do staré školy v Polici nad Metují. Návštěvu spojíme s vycházkou
na Čertovu vyhlídku.

Celý rok 2022 uzavře klub turistů silvestrovskou vycházkou oko-
lím Č. Kostelce. Nový rok zahájíme hned prvního ledna tradičním
novoročním výstupem na Žaltman, na který srdečně zveme všechny
milovníky zimní přírody. První sobota v novém roce bude ve zna-
mení vycházky na Vízmburk, kde tradičně se spolkem pro Vízmburk
otevíráme hrad v novém roce. I na tuto akci se vydejte s námi.

Na závěr přání všeho dobrého, hlavně hodně zdraví a spokoje-
nosti v celém následujícím roce 2023. Ať máte kolem sebe jak
doma, tak v zaměstnání i ve volném čase samé dobré lidi, kteří si
nezávidí, respektují se, mají se rádi a vždy se těší na společná se-
tkání, tak jako my. To přeje všem

Klub turistů Červený Kostelec

Poděkování
Kadet, Červený Kostelec

Dětský oddíl Kadet Červený Kostelec vám děkuje za materiální
či finanční podporu v uplynulém roce a těší se na další spolu-
práci v roce následujícím.

Spousta dětí z našeho města může prožívat o něco dobrodružnější
dětství díky podpoře organizací, firem i jednotlivců. Děkujeme městu
Červený Kostelec, Královéhradeckému kraji, Asociaci TOM ČR, fir-
mám Albi, Izomat s.r.o., Sorges s.r.o., Wamp  s.r.o., Semet s.r.o.,
Kaňka a Čmouha, tábořišti Špinka  a neméně jednotlivcům, jako jsou
Pepa Kohl, M. Hybš, R. Rudolf, F. Křeček,  M. Novosvětský, dědové
Hanuš a Hnízdil, L. Martin, M. Dušek a R. Hanuš. A našim vedoucím
a našim rodičům a dědečkům a babičkám za to, že nám umožňují
prožívat společná dobrodružství. 

Děkujeme, děti z oddílu Kadet Červený Kostelec

Včelaři a včely v Červeném Kostelci

Během krátkých prosincových dnů je včelstvo semknuto v cho-
máči, kde udržuje optimální teplotu a přečká v něm i velmi
mrazivé počasí. Činnost včel není na rozdíl od letních dnů nijak
aktivní, matka již neklade vajíčka a včely se drží při sobě. 

Během zimy nevylétávají většinou vůbec – výjimkou může být
opravdu teplé počasí. I v případě takového výletu by se ven vydaly
pouze z očistných důvodů, aby vyprázdnily své výkalové váčky.
Včelky se v úlu totiž zásadně nevyprazdňují, protože se tím snaží
předcházet šíření infekcí uvnitř úlu. Při takovém výletu ale spotře-

bovávají více zásob, proto je pro včely obecně lepší mrazivá zima. 
Včelaři v Červeném Kostelci se sešli v listopadu na své pravidelné

schůzce, vyslechli si zajímavé povídání o přírodě a včelách od přítele
Petra Kafky. Konstatovali také, že úspěšně pracuje pod vedením pří-
tele Jaroslava Víta přírodovědný kroužek pro děti se zaměřením na
včely. Dále řešili poměrně vysoké úhyny včel, kde příčinou může
být kombinace více faktorů. Výbor se v tomto čase zaměří na pří-
pravu plánu na rok 2023 a včelaři se opět sejdou 4. prosince v 9 hodin
v restauraci Divadlo. Členové i zájemci jsou tedy srdečně zváni.

Roman Hásek
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Pokračujeme v pásmu regionálních besed…
Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Také do předvánočního času jsme si pro vás připravili regionální besedu. Každý z nás zná asi krásné ladovské obrázky s postavou
ponocného v zasněžené krajině. A právě profesi ponocných a pověžních se bude prosincová beseda věnovat. 

čtvrtek 15. 12. 2022 od 17:00

Beseda s promítáním
Příběhy ponocných a pověžních na Kladském pomezí 
Místo konání: malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec

V minulosti měla každá větší obec svého obecního zřízence, který vykonával funkci
ponocného nebo pověžního. Pověžní měl chránit obec před vypuknutím požáru či
napadení vojskem z výše položeného místa (často z nějaké věže), zatímco ponocný
vykonával obchůzku po městě. Dnes se s nimi již nepotkáte. Ale jejich příběhy 
a zpěv v historických pramenech nezanikly a jsou dodnes zajímavým zdrojem po-
znání místní historie.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 www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz

Zároveň pracujeme na přípravě besed na další měsíce v roce 2023. O jejich termínech a tématech vás budeme informovat v dalším
vydání zpravodaje. 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). Takže již nyní se na vás těšíme, nezapo-
meňte si proto termíny zadat do svého kalendáře.

V minulých zpravodajích jsme se dotazovali na případné vaše
znalosti o nejrůznějších živnostech, obchodech a zaniklých
provozovnách. Velice děkujeme za získané náměty, které se po-
stupně snažíme zapracovat do naší evidence a připravovaných
materiálů. 

Na základě našeho vyhodnocení bychom se nyní chtěli více
zaměřit na hostince, restaurace, nejrůznější občerstvení, ale i starší
koloniály a obchody provozovny pekařství, cukrářství, řeznictví
apod. Nebo i jiné netradiční provozovny spojení s výrobou či dis-
tribucí jídla apod. Proto pokud si na něco podobného vzpomenete,
nebo k tomu máte dokonce dokumentaci (ať již v podobě foto-
grafií či dobových písemností), budeme rádi, pokud nám je po-
skytnete. Rádi si zajistíme případné digitální kopie a budeme
vděčni za možnosti jejich použití v našich materiálech.

Staré obchody, živnosti a další
aktivity v Červeném Kostelci

V souvislosti s nadcházejícími vánočními a novoročními
svátky si vám všem dovolujeme popřát mnoho příjemných a spo-
kojených dnů, hodně sváteční pohody a do nového roku 2023
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Kde nás případně najdete...
Informace o našich aktivitách naleznete na webových strán-

kách na adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz,
případně i na našem facebooku. Přímo se mnou se pak můžete
sejít v Informačním centru v Červeném Kostelci. Konzultační so-
boty v rámci našeho muzejního depozitáře v Knihovně Břetislava
Kafky v Červeném Kostelci se budou v prosinci konat v termí-
nech 3. 12. a 17. 12. 2022.

Přejeme příjemné dny.
Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

Přejeme pohodu k nadcházejí-
cím svátkům

SDH Bohdašín
Ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2022 proběhlo v Krkonoších soustředění
s výcvikem pro mladé hasiče. Soustředění se zúčastnilo 13 dětí
za doprovodu dospělých.

Společně jsme se věnovali přípravě na novou sezónu, hráli hry
a vyrazili na výlet k pramenu Labe. Městu Červený Kostelec dě-
kujeme za podporu, díky které soustředění proběhlo. 

Petr Havel a Vojta Cepr
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Bude zima, bude mráz…
Než spadne první vločka a dětské oči se rozzáří při rozsvícení
vánočního stromečku, dovolte mi poohlédnout se nad děním 
v naší školičce v čase podzimním. V říjnu proběhla akce s rodiči
pod názvem „Zavírání zahrady“. 

Za hojnou účast velice děkujeme. Hrabali jsme listí, zazimovali
pískoviště a klouzačky, vybudovali čtyři záhonky a natřeli venkovní
domečky. Odměnou nám byla nejen krásně uklizená zahrada, ale
také pohoštění, za které velice děkujeme zaměstnancům MŠ i rodi-
čům.  Na začátku listopadu jsme si společně s dětmi a rodiči vydla-
bali dýně a vytvořili skřítky z listí, které si poté mohly děti umístit
v prostoru školní zahrady. Celý následující týden při příchodu dětí
do MŠ je doprovázela krásná podívaná v podobě rozsvícených dýní.
Zhlédli jsme pohádku „ O makové panence a motýlu Emanuelovi“

v místním divadle, běhali s draky po loukách, pekli koláč s jablky
a svatomartinské rohlíčky, vařili přesnídávku a užívali si krásy pod-
zimu. První adventní neděli se pod vedením p. uč. Lelkové předsta-
vil náš sboreček Větrníček u rozsvícení vánočního stromečku, kde
děti předvedly své pásmo písní pod názvem „Předvánoční čas“. Děti
nám navodily krásnou adventní atmosféru a zahájily čas očekávání
Ježíška. Než zazvoní zvoneček, prožijeme společně s rodiči a dětmi
ještě pár společných chvil u vánočních besídek. Velice děkujeme
firmám Saar Gummi Czech s.r.o. a Zapf Creation za sponzorské
dary. Dovolte mi jménem všech zaměstnanců MŠ Větrník popřát
krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2023 hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

Za kolektiv MŠ Lada Buriánová

MŠ Větrník

Advent v Olešnici 
Začala doba adventní, doba čekání na Vánoce a velkého těšení.
Děti z naší školky a školy první adventní neděli rozsvítily svým
malým vystoupením vánoční stromeček v Olešnici.

Ještě předtím v listopadu jsme čekali na první sníh při svatomar-
tinském průvodu po Olešnici, což je nová tradice naší školy 
a školky. Nejdříve jsme se sešli ve školce, kde si děti mohly vyrobit
koníka svatého Martina nebo lampiony, které osvítily cestu při již
zmíněném průvodu.V prosinci nás čeká mikulášská nadílka a sa-
mozřejmě i nějaké vánoční překvapení. Aby se čekání na vánoční
prázdniny zkrátilo, budou žáci základní školy připravovat vánoční

besídku pro rodiče. Děti z MŠ i školáci se mohou těšit na stínovou
vánoční pohádku paní Holasové. Budeme také sportovat – od listo-
padu jezdíme na plavání, kluci ze 4. a 5. ročníku nás budou opět re-
prezentovat v okresním kole soutěže ve florbale. Držíme jim palce.
A ještě jedna novinka. Naše škola získala 3D tiskárnu, takže mohl
začít pracovat zájmový kroužek Základy 3D tisku.

Všem dětem, rodičům, zaměstnancům a přátelům naší školy přeji
klidné prožití vánočních svátků, mnoho radosti z chvil prožitých 
v kruhu rodiny a šťastný vstup do nového roku 2023.

V. Ságnerová, ředitelka školy

MŠ a ZŠ Olešnice

ZŠ V. Hejny

Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník 
Dne 12. 10. proběhla na 2. stupni celorepubliková soutěž s ná-
zvem Přírodovědný klokan-kategorie kadet (8. a 9. ročníky). 

Tato soutěž spočívá v jednorázovém testu s 24 otázkami různé
úrovně obtížnosti. Test prověří vědomostní, ale i logické schopnosti
žáků.  Mezi úspěšné účastníky v náchodském okrese patří žáci 9.

ročníků naší školy, vítězství si připsal Vojtěch Grohmann z 9.B,
Josef Souček z 9.A se umístil na šestém místě a Matěj Tichý z 9.B
na místě třináctém. Vojtěch Grohmann zároveň obsadil 8. místo 
v Královehradeckém kraji (z 950 řešitelů). 

Aneta Zelená

Zprávy z 1. stupně
Je tu další číslo zpravodaje, a tedy i další zprávy z prvního
stupně. V měsíci říjnu a listopadu se uskutečnily dvě velké kul-
turní akce. První bylo “Listování: knížky na jevišti”.  Pražští
herci seznamují děti s knihami v podobě scénického čtení. 

Mladším dětem představili knihu “Komisař Vrťapka”, kde v na-
pínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka rozplétá nitky zlo-
činu v samém srdci zoologické zahrady. A pro ty starší připravili
knihu: “Pachatelé dobrých skutků” od spisovatele M. Macourka.
Žáci herce odměnili bouřlivým potleskem. Druhá akce nesla název
“Návštěva z Broadwaye”. Děti se dozvěděly, co je muzikál, kde
vznikl a poté si poslechly nejslavnější muzikálové skladby např. 
z Cats, West Side Story, Evita a Jesus Christ Superstar. Proběhla 
i jedna sportovní událost a to “ Běh do zámeckých schodů” v Ná-
chodě.  Tohoto závodu se zúčastnili nejlepší sportovci ze 4.-9. tříd
a všichni bojovali za svoji školu jako praví lvi. Všem moc děkujeme

za vzornou reprezentaci. 11. listopadu si připomínáme svátek sva-
tého Martina. Většina učitelek naplánovala pro své třídy speciální
den zaměřený na toto téma a třída 5. A nám ještě i zvládla provonět
naše školní chodby svatomartinskými rohlíčky. 

Máme za sebou také první čtvrtletí. Vy, rodiče, jste zvyklí v tento
čas navštěvovat školu a ptát se na to, jak se vašim dětem daří. Le-
tošek není výjimkou. Učitelky 1.-4. tříd uspořádaly tzv. triády, tedy
setkání rodič+učitel+žák. Děti v pátých třídách měly “klasické” ro-
dičovské schůzky.

V neposlední řadě bych chtěla zmínit akci družiny, kdy naši tře-
ťáci přijali pozvání na výstavu  “Podzimníčku” v Náchodské školce.
Na závěr přijměte pozvání na stříbrnou neděli, kdy naše děti z druhých
a pátých tříd vám zazpívají pod rozsvíceným vánočním stromečkem.
Všem vám přeji za celý první stupeň krásný předvánoční čas. 

Stodůlková
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Listopadový Den otevřených dveří
Po komplikovaném covidovém období poprvé ve středu 9. lis-
topadu opět proběhl ve škole v Horňáku tradiční Den otevře-
ných dveří. Dopoledne do hodin nahlédli rodiče a prarodiče
žáků, přišli se podívat i budoucí žáčci se svými rodiči. Nejvíce
diváků bylo jako obyčejně u prvňáčků – rodiče byli zvědaví,
jak už to ve škole zvládají.

Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi proběhlo od 15:30 do
17:30 v prostorách tříd. Páťáci se podíleli na jeho organizaci – vítali
návštěvníky, rozdávali kartičky, pomáhali na některých stanovištích
a předávali odměny za splnění úkolů. Do přípravy stanovišť a po-
moci na nich se zapojili i naši bývalí páťáci – dnes už šesťáci ze

školy z města. Děti vyráběly sovu z listí, na jiném stanovišti nakres-
lily a natiskly strom s listy a napsaly k němu svá jména. Takto vy-
tvořené pruhy papíru jsme poté použili k výzdobě chodeb. V další
třídě si děti zahrály Dobble. Jinde skládaly různě obtížná puzzle. V
další místnosti poznávaly zvířata, přiřazovaly obrázek a jeho stín,
zahrály si pexeso a jiné postřehové úkoly.

V tělocvičně absolvovaly stezku zručnosti. Po splnění všech sta-
novišť a nasbírání všech šesti razítek na účastnickou kartičku si
každý mohl vyzvednout mlsnou lízátkovou odměnu. Navštívili nás
i naši bývalí absolventi a se zájmem se zapojili i do našich aktivit.

Jana Illnerová

ZŠ Horní Kostelec

Předvánoční zprávičky ze lhotecké školičky
Že se trénink vyplácí, to potvrdí druháci!

Druháci se na ledové ploše pohybují stále jistěji. Už mají za
sebou pět lekcí pod vedením zkušené lektorky Jany Benešové 
a další tréninky je čekají. Tak parádní skluz a držíme palce!
Zalezeme do pelíšku, otevřeme svoji knížku…

Svatý Martin sice nepřinesl sněhovou nadílku, ale prvňáčci 
o milé překvapení přece jen nepřišli. Poprvé totiž navštívili měst-
skou knihovnu, kde je přivítala milá paní knihovnice. Provedla je
dětským oddělením a malí čtenáři byli z návštěvy nadšení. Už se
těší na plánovanou besedu s dětskou spisovatelkou paní Andreou
Poprovou. Paní knihovnice Mgr. Hana Nováková napomáhá rozvoji
čtenářství také u druháků. Děti navštěvují nejen Knihovnu Břeti-
slava Kafky, ale paní knihovnice jezdí za dětmi i do školy. 
Páťáci na návštěvě

Ke konci října měla 5. třída možnost navštívit firmu GAMATEC.
Děti si mohly nejen prohlédnout, jak vypadá sváření, frézování,

ohýbání, závitování a výroba plastů, ale dokonce si i spoustu věcí
vyzkoušet. Pro děti jsou to cenné zkušenosti. Tímto bychom chtěli
poděkovat řediteli firmy panu Ing. Radku Joudalovi a jeho zaměst-
nancům za velmi vstřícné přijetí a pečlivě připravený program,
z kterého byli žáci doslova nadšení.
Hudební přípravy

V předvánočním čase opět znějí celou školou vánoční melodie a
koledy. K nim se přidávají vůně chvojí i sladkého pečiva. Hudebním
dárkem i drobnými výrobky by školáci chtěli potěšit své rodiče.
Děti připravují písničky také na rozsvícení stromečku ve Lhotě na
návsi. Přijďte se podívat a zazpívat si s námi!
Od dospělých, od dětí, pozdravení k vám letí…

Přejeme vám všem, ať se z vašich domovů nevytratí světélko
lásky, naděje, porozumění i radosti. Zdraví a pokoj (nejen) do svá-
tečních dnů všem přejí dospěláci i děti ze lhotecké školy.

Jitka Česenková

ZŠ Lhota

ZŠ V. Hejny

Podzimní úspěchy naší školy
Na podzim proběhlo několik sportovních akcí, na kterých naši
žáci zabodovali. Z polického přespolního běhu si přivezlo naše
družstvo starších dívek krásné 3. místo

O měsíc později se konal v Náchodě tradiční „Běh do zámeckých
schodů“. S náročnou tratí i velikou konkurencí se naši žáci poprali
na výbornou a naše škola měla hned několik medailistů na stupních
vítězů. V kategorii 4.- 5. tříd obsadila Karolína Špeldová 1. místo,

Sebastián Mach 2. místo a Dominik Souček 3. místo.  V kategotii
6. – 7. tříd nedalo naše družstvo ostatním šanci a vyhrálo putovní
pohár starosty města. A ani v kategorii 8. – 9. tříd jsme nezůstali bez
medaile. Naši kluci si rozdělili s odstupem 1 vteřiny první dvě místa.
Marek Rudolf závod vyhrál a Matěj Tichý obsadil krásné 2. místo.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Monika Maršíková

Návštěva nevidomé paní Renaty Moravcové a pana Petra
V úterý 15. 11. se k nám z Dobrušky přijela podívat nevidomá
paní Renata se dvěma vodicími psy (Lex– junior, Xanty – se-
nior). Paní Renata nám povídala o svém životě a o tom, jak při-
šla o zrak. 

Paní Renata žije nevidomá už 23 let. Zrak se jí v mládí zhoršoval,
později viděla už jen stíny. Když to bylo tak špatné, šla na operaci,
která se ale ovšem nepovedla, a tak o zrak přišla úplně. S panem Pe-
trem začali pořádat takzvané „kavárny ve tmě“ a srazy pro nevidomé

lidi. Ukazovala nám pomůcky, bez kterých by se neobešla. Např.:
test barev, upravený mobil, notebook, hodinky (mluvicí). Také nám
povídala o jejích psech. Pomáhají jí v každodenním životě. Kolik ta-
kový pes stojí a co všechno potřebuje? Takový psi se cvičí už od 3
měsíců. Cena takového psa se pohybuje okolo 300 000 Kč. Nakonec
jsme si zkusili nalévat vodu do hrníčku a chodit se slepeckou holí se
zakrytýma očima. Moc jsme si to užili a moc se nám to líbilo.

Mgr. Gabriela Středová
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Výlet uskutečnily se svými žáky z výtvarného oboru paní uči-
telka Pavla Kejzlarová a R.G.Šimková. Pražská expozice vý-
stavy „Zázraky evoluce“ uchvátila mladé výtvarníky jak svým
zpracováním, tak i novými technologiemi. 

Během zájezdu nemohlo chybět pár snímků před historickou bu-
dovou Národního muzea. Děti měly možnost také výhledu na
krásné Václavské náměstí z výšky. Z kopule muzea měly náměstí
jako na dlani. Děti v průběhu výstavy zhotovily kresby z expozice. 

S nejmladšími žáky výtvarného oboru proběhla návštěva Galerie
výtvarného umění v Náchodě. Během zážitkového programu „Čaj
a meloun“se žáci nechali vtáhnout do příběhu výstavy „Sny Gri-
gorije Musatova“, který je plný barev a tajemných symbolů. Napili
se čaje připraveného tradiční procedurou a povídali si o domovu a
zajímavých místech. Závěrem si zkoušeli věštit z čajových skvrn. 

Děkujeme za podporu vedení školy a spolku SRPDŠ při ZUŠ
za finanční pomoc při realizaci našich zájezdů.

Naši novou, Zdrávku" v Červeném Kostelci navštívily 20. října
děti z MŠ Náchodská. Nejprve zavítaly do praktické učebny
pro nutriční asistenty. Měly zde od nás připravený plný stůl
zdravých dobrot v podobě zeleninových pomazánek, celozrn-
ného chleba, čerstvé zeleniny a granátového jablíčka.

Děti s pomocí našich studentů si samy namazaly a ozdobily
malou svačinku, kterou s velkou chutí snědly. Potom jsme si spo-
lečně zahráli na Červenou Karkulku, která měla za úkol nasbírat
do košíčku co nejvíce zdravých potravin, a na vlka, který sbíral sa-
mozřejmě potraviny nezdravé. Naši studenti jim poté vysvětlili vý-
znam stravy pro jejich zdraví a její vliv na celkovou fyzickou 
i psychickou pohodu. Zamířili jsme i do praktických učeben masérů

a praktických sester. Nakonec jsme dětem předali malé dárečky 
v podobě žitných perníčků a sušeného ovoce. Na výzdobu do
školky vyřezala jedna naše studentka pro děti dýni, která sklidila
velké uznání. I my jsme dostali dárečky. Krásné malované červené
jablíčko a papírové dýně. Dopoledne se vydařilo a těšíme se na
další společně strávené chvíle.

18. října přišel do naší školy povyprávět tragický příběh svých
rodičů a prarodičů, kteří zahynuli v době heydrichiády, pan Antonín
Burdych ze Rtyně. Všichni jsme dojatě poslouchali tragický příběh
jedné z mnoha rodin, které se zasloužily o naši svobodu.

31. října si přijely naši školu prohlédnout žákyně devátého roč-
níku základní školy v Úpici – Lány za doprovodu paní učitelky Vo-
točkové. Dívky si prošly celou školu, všechny učebny, včetně
odborných. Nejvíc je zaujala třída pro praktickou výuku vaření 
a některé se zajímaly o obor nutriční asistent. Možná se s nimi příští
rok setkáme jako s našimi novými žákyněmi. 

Projekt na téma Zdravý životní styl z Visegradských fondů 
Šest studentek a dvě učitelky prožily v rámci projektu tři krásné

dny v polském Radomu. Přátelé ze základní školy Jana Pavla II. se
o nás i o výpravu ze Slovenska celou dobu pobytu příkladně starali.
Téma projektu je zdravý životní styl, program byl tvořen různými
hrami, zhotovováním mezinárodního plakátu, tancem, prohlídkou
města a školy, návštěvou u starosty města, prohlídkou historického
muzea a mnohým dalším. Z projektu byla hrazena doprava a uby-
tování, obědy jsme dostali ve školní jídelně. V únoru rádi přivítáme
zástupce obou zahraničních škol u nás v Červeném Kostelci.

Mgr. Marcela Frýbová

Výlet do Národního muzea v Praze a na výstavu Grigorije Musatova

ZUŠ Červený Kostelec

V době adventního času učitelé ZUŠ neopomíjejí se svými žáky
navázat na tradice spojené s plánem koncertů a programů 
v době příprav na nejkrásnější svátky v roce. Kromě vystou-
pení pro naše seniory (Tmavý důl, adventní setkání, adventní
neděle na tržnici), neopomíjíme ani žákovská vystoupení s vá-
nočním nádechem v Kejzlarově vile pro rodiče.

Chceme našim posluchačům nabídnout ale ještě víc. Například
koncerty v prostorách Divadla J.K.Tyla. V adventním čase 18.12.
tak můžete zajít na tradiční koncert pěveckých sborů a jejich oddě-
lení s názvem PLAMÍNEK LÁSKY v režii sbormistra Evy Kubeč-
kové a dalšími hosty. Dále připravujeme koncert smyčcového
orchestru DOLCE FURIOSO se svými sólisty v programu ČAS
RADOSTI, VESELOSTI pod taktovkou Jiřího Kábrta, kdy v oče-
kávání Štědrého dne 22.12. si můžete společně s námi, se Svatoja-
kubským chrámovým sborem, Kamilou Nývltovou a dalšími sólisty

navodit vánoční atmosféru plnou písní a krásných skladeb. Výtěžek
z této akce bude věnován na pracovní zájezd orchestru do Německa. 

Předprodej najdete na našich stránkách www.zusk.net, ale i na
www.mksck.cz.  Rovněž na stránkách školy najdete fotografie 
z akcí, které nafotil fotograf a náš učitel v jedné osobě pan Josef
Malina. Poděkování patří i mnoha dalším fotografům a kamerama-
nům, kteří nás obohacují krásnou dokumentací z akcí. 

Vážení rodiče a hosté našich programů, dovolte mi poděkovat
jménem školy a učitelů za vaši významnou podporu v návštěvnosti
našich koncertů, výstav a tanečních setkání. Rovněž děkuji za pod-
poru našemu městu a partnerům školy, autodopravě Volhejn s.r.o.
a MKS – panu Tomáši Šimkovi a jeho týmu za trpělivost, kreativitu
a snahu pomoci při pořádání našich akcí. Přeji vám klidný adventní
čas a radost z Vánoc.

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Škola a adventní čas

Střední zdravotnická škola Červený Kostelec
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Tenisový oddíl děkuje městu Červený Kostelec za zakoupení
nové přetlakové haly a za zajištění výstavby budovy skladu. Náš
oddíl se tímto stal pouze druhým aktivním klubem v okresu,
který má kompletní vybavení pro celoroční provoz. 

Zároveň tím město zajistilo možnost hry pro více než devadesáti
dětí našeho klubu a další členy. Hala je také hojně využívaná hráči
celého regionu od Náchoda až po Trutnov. Speciální poděkování
posíláme vedoucímu odboru rozvoje města Ing. Pavlu Matyskovi,
který celý projekt připravoval a prožil nad ním řadu perných chvil.
Díky! Tenisový oddíl děkuje městu také za finanční podporu po-
skytnutou formou dotačního programu na celoroční činnost a akce.
Děkujeme také vedení TJ za zajištění dotací od Národní sportovní
agentury. Dále děkujeme za finanční dary firmám: Saar Gummi

Czech, NVSP, Digital Media Publishing, PROTEC plus, Trees CK,
VAPO a Průmstav. Za další finanční či materiální podporu děkujeme
odboru místního hospodářství MěÚ, firmám Autodoprava Volhejn,
Tecnifibre, Albi, JOSI, Joyson Safety Systems Czech, Melichar CZ,
Primátor, Nápojka Hončlová, fotografu Martinu Kábrtovi, Věře
Šrůtkové a Petru Krčmářovi. Děkujeme členům oddílu za všechny
jejich odpracované hodiny a členům výkonného výboru oddílu i tě-
lovýchovné jednoty za účast a spolupráci na jednáních a za trvalou
přátelskou součinnost. Děkujeme všem závodním hráčům za repre-
zentaci oddílu, kapitánům družstev za jejich dobrovolnou a neleh-
kou činnost a také všem rodičům za komunikativnost s trenérským
týmem a bezproblémovou spolupráci. A díky všem, kteří se podíleli
na dobré náladě v areálu. Těšíme se na vás v další sezoně.

Za vedení tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec

Děkujeme za podporu v roce 2022

Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé kosteleckého volejbalu,

již šest let vám nabízíme možnost koupit si vánočního kapra u nás. Ani letos tomu nebude jinak, ve dnech 22. a 23. 12. na volejbalových
kurtech. Bližší informace najdete na našem webu, facebooku a ve vývěsce na autobusovém nádraží.

1. liga žen (dvojzápas)
17. 12. 2022 od 10 a 14 hod
Č. Kostelec A – TJ Sokol Mnichovo
Hradiště

Krajský přebor mužů (dvojzápas)
10. 12. 2022 od 10 a 13 hod. 
Č. Kostelec A – TJ Chvaletice

Krajský přebor juniorek U22
(dvojzápas)
4. 12. 2022 od 10 a 13 hod.
Č. Kostelec – TJ Lokomotiva Trutnov

11. 12. 2022 od 10 a 13 hod. 
Č. Kostelec – VKM Réma Rychnov
n.K.

Krajský přebor kadetek U18 (dvoj-
zápas)
3. 12. 2022 od 10 a 13 hod.
Č. Kostelec – TJ Sokol Třebechovice
p.O.

Domácí mistrovská utkání – sportovní hala:

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.

Dne 10. září proběhly na střelnici ve Žďáru v Červeném Kos-
telci klubové závody ve sportovní střelbě.
Střelecké soutěže se zúčastnilo 16 střelců a 8 členů střeleckého
kroužku. Mladí střelci již pátým rokem soutěží se zbraněmi zakou-

penými z dotací města Červený Kostelec. Za podpory města Čer-
vený Kostelec byly zakoupeny již čtyři sportovní zbraně, terče 
a jiné potřebné vybavení, za což moc děkujeme.

Za Střelecký klub Č. Kostelec z. s.  Vlastimil Kostelecký

Střelecký klub Červený Kostelec

ZKO Červený Kostelec - Špinka

Rok 2022 v ZKO Červený Kostelec - Špinka
Konec roku 2022 se přiblížil a pro naše členy byl opět velmi
úspěšný. Velmi si vážíme podpory města Červený Kostelec,
díky které se můžeme naplno věnovat přípravě našich  miláčků.

A zároveň probíhají nutné opravy na našem zázemí na cvičišti v
Zábrodí. V tomto roce se také opět povedlo uspořádat dvoje zkouš-
ky z výkonu psů pro naše členy i ostatní zájemce. 

Rok 2022 je za námi a příprava na rok příští je v plném proudu.
Všem přejeme  pohodové vánoční svátky a hodně štěstí do roku 2023.

ZKO Červený Kostelec - Špinka

Výsledky našich členů v roce 2022:
Mistrovství republiky všech plemen FCI IGP3: Aneta Urbanová
a Anouk Jambazi 8. místo. Mezinárodní mistrovství plemene ně-
mecký ovčák IGP3 (82 závodníků): Aneta Urbanová a Anouk Jam-
bazi - 37. místo, Gabriela Macounová a Gimmy z Bukovanské osady
- 46. místo. CACIT Trnová IGP3: Tomáš Urban a Bakari Jambazi
- 1. místo, získali titul CACIT a CACT, Aneta Urbanová 
a Anouk Jambazi - 4. místo. Mistrovství světa IFR Francie plemene
rotvajler: Pavlína Fialová a Funny Falko Bonnapo: IFH1 - 3. místo
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Od 10:00

pondělí

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

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

8:30 – 11:30
Dětská hernička

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) 
Kurz povede Ing. Jana Jirásková.

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

15:30 – 18:00
Odpolední dětská hernička

15:00 – 16:30  
Šikulové 
Kreativní kroužek pro děti od 8 let. Jednoduché ruční práce
a textilní techniky. Na setkání se těší lektorka Veronika Pra-
žáková Růžičková.

16:45 – 17:45 
Malý badatel (1. stupeň základní školy)
Těší se na vás  A. Šafránková.

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

15:00 – 15:45 
Čeština hravě (4. – 6. třída)
Procvičovaní češtiny hravou formou s Mgr. E. Peterovou.

16:00 – 16:45 
Příprava na přijímací zkoušky (9. třída)
Přípravu na přijímací zkoušky povede Mgr. E. Peterová

středa

čtvrtek 

14:00 –  14:55; 15:00 –  15:55; 16:00 –  16:55
Cvičení s Ilonou Hemelíkovou
Posilování celého těla vlastní váhou + protažení.

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  
Relaxace - Bc. Michaela Vachová

18:00 – 19:30
Meditace - Zdeněk Záliš
Lekce probíhá střídavě v sudém a lichém týdnu dle vypsa-
ných termínů na www.lunacek-rc.cz. 

9:30 – 10:30
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.

8:30 – 9:20
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 
Podpůrné skupinky kojení a nošení s laktační
poradkyní Andreou Nedvědovou. (pouze v ter-
mínu 6. prosince)

10:45 – 11:45  
Malý výtvarníček (18 měsíců +)
Staň se i ty malým výtvarníčkem a užij si během lekcí různé
výtvarné techniky. Na začátku hodiny proběhne názorná
ukázka a poté bude následovat samostatná práce dětí (s po-
mocí rodičů).Těší se na vás a vaše výtvory lektorka Mgr. Te-
reza Adamová

úterý

Rodinné centrum Luňáček

Informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na www.lunacek-rc.cz. Pro návštěvu jednotlivých kurzů, prosím vy-
užívejte rezervační systém na webu. Kapacita kurzů je omezena. Nákup permanentek v IC Červený Kostelec. Nákup jed-
notlivých vstupenek v IC Červený Kostelec, na místě, nebo online u jednotlivých termínů kurzu na webu.
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Kurzy
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 kdykoli v průběhu roku v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci, nebo telefonicky u pana Fišera.

KURZ TAI-ČI
Tai-či má blahodárný vliv na zdraví i psychiku. Neučíme bojovou
formu. Naše cvičení není kontaktní, je cvičeno jednotlivci a je cvi-
čením zajišťujícím přísun a rozproudění energie, je meditací v po-
hybu, má velmi příznivé zdravotní působení (zlepšení srdeční
činnosti a dechové funkce, pokles hladiny cholesterolu, synchro-
nizace a zlepšení mozkové činnosti a paměti, stimulace orgánů
břišní dutiny, zlepšování látkové výměny, příznivý vliv na kloubní
a svalový systém, má antistresové antineurotizační účinky). Zá-
kladní i pokračovací kurz = smíšená skupina. Lektorem kurzu bude
Andrea Škvrnová-Aja. Lekce budou probíhat každých 14 dní. Cel-
kem 19 seminářů po 3 hodinách. Přihlásit se můžete kdykoli v prů-
běhu roku v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo online
na www.cervenokostelecko.cz. 

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
celoročně 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.  Cvičení probíhá 
v Grafoklubu a je možné se přihlásit celoročně. 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 v informačním centru.

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, pompony,
vystupovat před lidmi, osvojují si základní prvky gymnastiky, ba-
letu, aerobiku a dalších tanců. Zároveň se učí týmové spolupráci 
a velkým bonusem jsou krásné kostýmy, nové kamarádky a spousta
legrace. Více informací vám ráda sdělí vedoucí kroužku Mgr.
Jana Morávková na emailu merian@centrum.cz., tel. 736 285
258. Přidat se můžete celoročně. Těšíme se na vás.

MARYDANCE 
FITDANCE probíhá každou neděli od 16:45 venku/uvnitř dle tel.
domluvy. Vhodné i pro začátečníky.
Taneční kroužek pro děti probíhá každé úterý v sokolovně od
16:00. Děti od 6 do 9 let a děti od 10 do 15let od 17:00 pod vedením
M. Chaloupkové. Taneční kroužek v Grafoklubu probíhá od 15:00
pro děti od 10 do 15let a od 16:00 pro děti předškolního věku pod
vedením K. Hrochové a M. Vejrkové.
Pro více info: marydance@email.cz, +420 775 936 222, face-
book Marie Chaloupková.

Zápis do kurzu společenského tance pro dospělé
(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí)
V lednu 2023 pro vás připravujeme velmi oblíbený taneční kurz
pro dospělé, který začíná 8. ledna a zahrnuje celkem 7 nedělních
večerních lekcí, které budou rozděleny na 3 skupiny, a to skupinu
začátečníků, mírně až středně pokročilých a pokročilých. Kurz pro
začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz absol-
vovali 1 – 2x. Kurz pro mírně až středně pokročilé je vhodný pro
absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz pro začátečníky vícekrát,
nebo kteří absolvovali kurz pro mírně pokročilé, nebo před nedáv-
nou dobou taneční kurz pro mládež a mají zažité základy společen-
ských tanců. Kurz pro pokročilé je vhodný pro ty, kteří absolvovali
kurz pro mírně až středně pokročilé minimálně 2x. Kurz tradičně
povedou velmi oblíbení taneční mistři manželé Poznarovi. Taneční
kurz bude probíhat v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
26. února věnečkem, který  bude společný pro všechny kurzy. Ma-
ximální počet párů ve skupině je omezen, tak neváhejte a přijďte
se přihlásit. Přihlásit se můžete od 1. prosince v Informačním centru
v Červeném Kostelci nebo na www.cervenokostelecko.cz/kurzy.
Kurzy začínají v časech: pro začátečníky: 15:30 - 17:30, pro mírně
až středně pokročilé: 17:30 - 19:30, pro pokročilé: 19:30 - 21:30.
Cena kurzovného: 1800 Kč/pár.

Rodinné centrum Luňáček

DALŠÍ AKTIVITY A KURZY
NOVINKA: Cvičení s fyzioterapeutkou Martinou 
Pojďte se naladit na svoje tělo, protáhnout si svaly, uvolnit
se a udělat si pohodu. Zároveň si zaposilovat, ať vám záda
fungují u počítače, v práci či na zahrádce. Cvičení bude pro-
bíhat každou středu od 4. 1. 2023 v čase od 16:30 do 18:00 
v Grafoklubu v Č. Kostelci. Cena kurzovného za 10 lekcí je
1 200 Kč. Přihlásit se můžete v Informačním centru v Č. Kos-
telci nebo přímo u lektorky paní Holmanové na tel.: 734 523
373. Těší se na vás Mgr. Martina Holmanová (Středová) 

NOVINKA: Hravá angličtina pro děti 2 až 4 roky
Kurz bude probíhat každou středu od 4. 1. 2023 v čase od
8:30 až 9:00. Pod vedením paní Slávky Exner – maminka
dvou dětí, která žila 14 let v Anglii.

Adventní pohoda v Grafoklubu – 4. 12. 2022
Malování na obličej, drobný prodej a další.

Vánoční bazárek v Grafoklubu – 10. 12. 2022 
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Červenokostelecké Vánoce 2022
3. prosince 2022
Od 10:00 do 15:00
Vánoční Zahradní trh – Zahradnictví TREES
Premiérový trh, který může být pro mnohé velmi inspirativní
,a jak už to v TREES bývá, tak trochu jiný.

15:00 
Kašpárek a princezna – Kino Luník
Pohádka obohacená o návštěvu opravdových čertů, kteří hod-
ným dětem nadělí drobný dárek. Předprodej vstupenek v IC
Červený Kostelec nebo online na www.kinolunik.cz.

18:00 
Vánoce na zámku – Divadlo J. K. Tyla
Městský dechový orchestr a městské kulturní středisko vás
zvou na adventní koncert „Vánoce na zámku“. Předprodej
vstupenek v IC Č. Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Bronzová neděle 4. prosince 2022
15:00
Slavnostní rozsvícení stromečku – Lhota náves
Vystoupení dětí ze ZŠ Lhota. Občerstvení zajištěno. 

16:00
“Když se čerti ženili“ – tržnice u autobusového nádraží
Vystoupení žáků ZUŠ Červený Kostelec pod vedením L. Ur-
banové a B. Rejholdové.

16:20
Návštěva Mikuláše – tržnice u autobusového nádraží
Umíte básničku či písničku? Pak se nemusíte bát a odměna
od Mikuláše vás nemine.

6. prosince 2022
19:00
Benefiční koncert Ivo Kahánka – Divadlo J. K. Tyla
Jeden z nejlepších českých klavírních virtuózů opustí světová
pódia a zavítá do Červeného Kostelce, kde zahraje pro Hos-
pic Anežky České. Předprodej vstupenek v IC Červený Kos-
telec nebo online na www.mksck.cz.

10. prosince 2022
10:00
Drátované ozdoby – Zahradnictví TREES
Tvořivá dílna s atmosférou a tématem Vánoc.

19:00
Věneček – sokolovna 
Ples absolventů tanečního kurzu pro mládež. Předprodej vstu-
penek v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Stříbrná neděle 11. prosince
Od 8:00 do 11:00
Vánoční prodej – před kostelem sv. Jakuba Většího
Ve stánku u kostela sv. Jakuba Většího si budete moci zakou-
pit vlastnoručně vyrobené výrobky s vánoční tematikou. 

Od 10:00 do 17:00
Vánoční trhy – městská tržnice
Přijďte se zahřát čajem, grogem či svařákem a k tomu za-
kousnout např. tradiční jitrnici. Chybět nebude spousta ře-
meslných výrobků nebo kvalitních potravin.

10:00
Koncert MDO Červený Kostelec – městská tržnice 

11:15
Hadářek – městská tržnice
Dětský folklorní soubor Hadářek se věnuje lidovým písním
a tancům z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka.

11:45
Vánoční flétnování – městská tržnice
ZUŠ Rtyně pod vedením Hany Řezníčkové Kukulové.

12:00
Adventní čas v nebi – městská tržnice
Vystoupení žáků MŠ a ZŠ Olešnice.

12:30
Propagační otužilecké plavání – městská tržnice
Otužilecké vystoupení - Kostelecké hyeny. 
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Stříbrná neděle 11. prosince
13:00
Vánoční zpívánky – městská tržnice
Vystoupí děti ze ZŠ Václava Hejny pod vedením p. učitelek
D. Bartošové, L. Špeldové, M. Kuřátkové.

Od 13:00 do 14:30
Výstup a prohlídka kostelní věže sv. Jakuba Většího

14:00
Koncert skupiny Klapeto z Náchoda – městská tržnice
Hrají zejména „městský folklór“ z dob starého dobrého Ra-
kouska a první republiky, nebo jak se také říká „písně žižkov-
ských Pepíků“.

15:30
Michal Tučný revival – městská tržnice
Revivalová skupina legendy české country music ze Rtyně 
v Podkrkonoší...

Zlatá neděle 18. prosince
16:00
Zlaté Vánoce s Kamarády – pod vánočním stromečkem
na náměstí T. G. Masaryka
Sboreček Kamarádi z MŠ Náchodská pod vedením Heleny
Binterové a Šárky Hanušové. 

18:00
Plamínek lásky – Divadlo J. K. Tyla
Adventní koncert pěveckého souboru Červánek a jeho oddě-
lení. Předprodej vstupenek na koncert v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz.

22. prosince 2022
18:00
Čas radosti, veselosti… – Divadlo J. K. Tyla
Vánoční koncert Komorního smyčcového orchestru DOLCE
FURIOSO se svými hosty. Předprodej vstupenek na koncert
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

23. prosince 2022
Od 10:00 do 17:00
Betlémské světlo – náměstí T. G. Masaryka 
Betlémské světlo každoročně putuje z Betléma do Vídně a
odtud i do Červeného Kostelce. Navštivte stánek na náměstí
a odneste si betlémské světlo, symbol míru, do svých do-
movů. Převoz světla do našeho města i jeho roznos zajišťují
skauti ze střediska Červený Kostelec.

Štědrý den 24. prosince 2022
Od 13:00
Tradiční betlém – kostel sv. Jakuba Většího
Přijďte se podívat na tradiční betlém a zažehnout betlémské
světlo. 

14:00
Vánoční ladění s MDO – pod vánočním stromečkem na
náměstí T. G. Masaryka.

23:15
Půlnoční koledy – náměstí T. G. Masaryka 

24:00
Půlnoční mše – kostel sv. Jakuba Většího

Změny v programu vyhrazeny. Na adventním programu spolupracují: Městské kulturní středisko, Vlastivědný spolek, Zá-
kladní umělecká škola Červený Kostelec, MŠ Náchodská, MŠ Větrník, ZŠ V. Hejny, MŠ a ZŠ Olešnice, Římskokatolická far-
nost Červený Kostelec, oddíl skautů, Městský dechový orchestr Červený Kostelec, DPS Červánek, zahradní restaurace TREES.

Červenokostelecké Vánoce 2022

Loutkářský festival obohatí Mikulášská nadílka

Loutkářský festival míří do finále a první prosincovou sobotu nás čeká po-
slední představení, které je navíc obohaceno o návštěvu opravdových čertů,
kteří hodným dětem dají drobný dárek.

3. 12. 2022 od 15:00 hodin

Kašpárek a princezna - BOĎI Bauerovi Josefov
Místo konání: Kino Luník

O tom, jak zlý černokněžník princeznu v draka zaklel, ale udatný rytíř Prťka ji za
pomoci Kašpárka vysvobodil. Předprodej vstupenek v ceně 70 Kč v předprodeji 
v IC Červený Kostelec nebo přímo v pokladně kina Luník. Loutkářský festival je
realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
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3. prosince 2022 od 18:00

VÁNOCE NA ZÁMKU
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Městský dechový orchestr a městské kulturní středisko vás
zvou na adventní koncert „Vánoce na zámku“, který se usku-
teční v Divadle J. K. Tyla. Těšit se můžete na vánoční písně
v podání orchestru a sólistů. Po koncertu bude otevřena „Ka-
várna u Toma“ , kde si můžeme společně užít adventní čas,
vstřebat vánoční koncert a naladit se na blížící se Vánoce.
Vstupenky v prodeji v Infocentru v Červeném Kostelci
nebo online na www.mksck.cz. Těšíme se na vás!

pátek 16. prosince 2022 od 19:00 

Don Q. a Děvka nebeská
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Představení Don Q. a Děvka nebeská vás zavede do
španělského kraje La Mancha, kde se na přelomu 16.
a 17. století pere se svým životním osudem jistá Mar-
kéta, rázná žena z lidu, jenž se pokusí zachránit před
lavinou osudu, která se ji chystá smést, na účet umíra-
jícího Dona Q. 
Jejich setkání však nabere úplně jiný směr, než doufala 
a roztočí kola evropských dějin. Tato tragikomedie, která
vám sevře srdce i polechtá bránici je provoněna kouzelným
zpěvem a romantickou kytarou Katky a Petra Demjanovi-
čových, pozlacena neuvěřitelným hereckým výkonem Nadi
Eflerové jako Markéty a režírována Vlastíkem Klepáčkem
v roli Dona Q. 
Divadelní představení je věnované teatrologovi a divadel-
nímu kritikovi prof. PhDr. Janu Císařovi CSc., za to, že nám
rozuměl. Předpremiéry ve Rtyni v Podkrkonoší a na Slo-
vensku zdvihly diváky ze sedadel. Jedná se o premiérové 
a zároveň jediné představení v Divadle J. K. Tyla v Červe-
ném Kostelci.
Vstupné: 120 / 110 / 100 Kč. Předprodej v IC Červený
Kostelec a na www.mksck.cz. 

Cestovatelský klub 
Městské kulturní středisko a kino Luník vás zvou na obnove-
nou sérii cestopisných přednášek a besed zajímavých cestova-
telů z regionu i z celé ČR. Od podzimu do jara pro vás máme
připravenou celou řadu přednášek, kterými si můžete zpříjem-
nit dlouhé zimní večery. Přijďte se sami přesvědčit. 

úterý 13. 12. 2022 od 18:30

Albánie – cestou necestou 
Místo konání: Kino Luník

Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda vás ve vypůjčeném
SUV provedou po celé Albánii. Od severu na jih, od západu
na východ. Z hlavního města Tirany se vydáme nejprve na
pobřeží Jaderského moře. Navštívíme hned několik úchvat-
ných rezervací a následně zamíříme do hor v okolí Thethu.
Projedeme se trajektem na jezeru Komani a podél kosov-
ských hranic přejedeme až k jezerům Ohrid a Prespan na ma-
kedonských hranicích. Cestou se vykoupeme v ledových
vodách takzvaných modrých ok, ale i v horkých pramenech
na řeckých hranicích či v kaňonu Legarica. Během naší cesty
navštívíme i historické hrady, starobylá sídla a překrásné
pláže Jónského moře.
Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.kinolunik.cz.

sobota 10. prosince od 19:00 

Věnečkem tanečního kurzu pro mládež
Místo konání: Městská sokolovna 

Slavnostní ukončení tanečního kurzu pro mládež roku 2022
je tu. Věneček, který bude zahájen slavnostním nástupem,
řídí taneční mistři manželé Jiřina a Blahoslav Poznarovi. K
tanci a poslechu zahraje skvělá kapela Reflex. 
Vstupné: 160 Kč (s místenkou), 110 Kč (na stání), 50 Kč
(děti do 12 let bez místenky), 100 Kč (děti do 12 let s mís-
tenkou). Doprodej vstupenek probíhá v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. 

Besedy Stárkov v historii a Můj život v Gulagu jsou online
Ve spolupráci s Vlastivědným spolkem ČK vám přinášíme záznam dvou podzimních besed Stárkov v historii a Můj život v Gulagu,
které se odehrály v malém sále Divadla J. K. Tyla. Besedy najdete na Youtube kanálu Kostelec nás baví. Pokud jste besedu nemohli
vidět na živo nebo jste ji nestihli, můžete si ji pustit z pohodlí vašeho domova.
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Nezadržitelně se nám blíží Vánoce. Pokud si nechcete letos lámat hlavu nad tím, co originálního svým nejbližším věnovat, máme pro
vás skvělé tipy na dárek. Zakupte jim vstupenky na divadelní představení nebo koncerty do červenokosteleckého divadla. 

Tip na dárek k Vánocům

Hudební předplatné 
Szidi Tobias & Band, Robert Křesťan
& Druhá tráva, Petr Rezek a Lenka
Dusilová BAND. To je pořádná porce
skvělé hudby na celý rok.
Cena: 1 190 Kč 
V prodeji pouze do 22. 12. nebo do
vyprodání volných míst.

Dětské divadelní předplatné 
Čtyři skvělé divadelní pohádky za
skvělou cenu. Ideální dárek dětem,
kterým chceme dopřát pěkný kulturní
zážitek. 
Cena: 290 Kč 
V prodeji pouze do 22. 12. nebo do
vyprodání volných míst.

Divadlo v Řeznické Praha 
Odvolání
Sobota 7. ledna 2023
Cena: 430 Kč / 390 Kč / 370 Kč

Petr Rezek – Divadlo J. K. Tyla
Pátek 3. března 2023
Cena: 350 Kč / 330 Kč / 310 Kč

Szidi Tobias & Band
Divadlo J. K. Tyla
Neděle 16. 4. 2023
Cena: 430 Kč / 410 Kč / 390 Kč

Minipárty s Karlem Šípem
čtvrtek 13. 4. 2023
Cena: 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

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

Začátek prosince je tradičně spojený s vydáním nového čísla sborníku Rodným kra-
jem. Ani letos tomu samozřejmě nemůže být jinak. Proto na pultech prodejců najdete
již jeho 65. pokračování. A také tentokrát je všech 68 stran sborníku doslova nabito
zajímavými články, které se věnují místní historii, osobnostem, přírodě a také novin-
kám ze společenského života. 

Jen namátkou vybíráme z obsahu: budeme se toulat po stopách smírčích křížů – tento-
krát v okolí Jaroměře, navštívíme další amatérské astronomické pozorovatelny v našem
kraji, s hronovskými divadelními ochotníky oslavíme jejich kulatiny, připomeneme si vý-
ročí školních budov v Úpici, Malém Poříčí, či v Teplicích nad Metují, budeme prolézat
Teplickými skalami, abychom nalezli místo dávné letecké nehody, či se pokocháme krá-
sami jestřebohorských kalcitů. Jako exkluzivitu nabízíme doposud nepublikovaný text
Egona Hostovského. Na tři desítky příspěvků, které nový sborník obsahuje, vám tak zcela
jistě zpříjemní nadcházející dlouhé zimní večery.

Toto číslo pak chceme věnovat památce zesnulého Františka Drahoňovského – zakla-
datele sborníku a jeho dlouholetého redaktora.

Sborník Rodným krajem 65 lze zakoupit na obvyklých místech: Knihovna Břetislava
Kafky - Sokolská 293, Tabák Dali - Sokolská 29, Papírnictví Ivín - T. G. Masaryka 93,
Informační centrum - Havlíčkova 654, Domek Boženy Němcové - Boženy Němcové 127

Vyšlo zimní číslo sborníku Rodným krajem 65

Děkujeme firmě Saar Gummi Czech s.r.o. za podpory kultury 
Městské kulturní středisko provozuje mnoho spolků a organizací. Financování těchto

aktivit není mnohdy jednoduché. V tom nám pomáhá i místní společnost Saar Gummi
Czech, která v letošním roce podpořila aktivity dětského folklorního souboru Hadářek 
a mažoretky Merian. V neposlední řadě podpořila i aktivity RC Luňáček, a to konkrétně
premiérový Pohádkový les. 

Vstupenky zakoupíte v IC 
Červený Kostelec nebo online na

www.mksck.cz. 
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KALENDÁRIUM AKCÍ

23. prosince 2022 od 18:00
Dlouhá noc s Šaraticí
Místo konání: restaurace U Prouzů
Členové červenokosteleckého DS NA TAHU Věrka a Vlastik
Klepáčkovi, vystupující v tomto případě pod názvem KLEPA-
DLO čili Klepáčkovic pandemické divadlo, pro vás nacvičili
v době covidové izolace za pomoci vlastnoručně vyrobených
loutek tři veselé trampské pohádky pro dospělé pod souhrnným
názvem ŠARATICE. Představení plné humoru a trampské mu-
ziky se bude konat na Dlouhou noc 23. 12. 2022 od 18:00 
v restauraci U Prouzů v Zábrodí. Vstupné dobrovolné. Přijďte
s námi přivítat prodlužující se den!

pátek 9. prosince od 18:00
Mozková posilovna s Mgr. Petrou Dočkalovou
Místo konání: Zahradnictví Trees, Červený Kostelec
Spousta témat, která se týkají přemýšlení, učení, výchovy, vní-
mání. Terénní učitelka P. Dočkalová a třetí ze seriálu setkání
s ní nad nekonečným procesem rozvoje mozku. Doporučujeme
rodičům, vychovatelům, učitelům – prostě všem, kteří se chtějí
rozvíjet v uvedené problematice. Rezervace míst je nutná, ka-
pacita omezena – volejte na 491 520 334. Vstupné 100,-

Restaurace Na Maltě
Každý pátek a sobota + 25. a 26. 12.

2. prosince od 20:00
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu zahraje „DOUDA“ Jiří Sedláček.
Přivítací drink pro ty, co přijdou v kostýmu čerta nebo Miku-
láše!! Připraveny pro vás budou dárky od Božkova.

23. prosince od 20:00
DLOUHÁ NOC
DJ STEEN a jeho skvělý hudební nářez – „ŽIVOT JE TŘEBA
ŽÍT!“. Bližší informace sledujte na www.facebook.com/ka-
varna.cajovna.restaurace.NaMalte

sobota 17. prosince od 18:00
Jan Jenda Jirka v TREES
Místo konání: Zahradnictví Trees, Červený Kostelec
Komponovaný večer s autogramiádou: Červenokostelecký
rodák, označující Červený Kostelec jako svůj jediný domov, se
rozhodl představit svoji knihu „Pečení JENDA báseň“.Oslaďte
si život dobrotami nejoblíbenějšího účastníka show Peče celá
země, kterému nikdo neřekne jinak než Jenda! Rezervace vstu-
penek na telefonu 491 520 334. Vstupné 80,- Kč

čtvrtek 29. prosince 19:00
Koncert Jitka Štěrbáková & Michael Bártek
Místo konání: Zahradnictví Trees, Červený Kostelec
Naše krajanka Jitka Štěrbáková, klavíristka a zpěvačka působící
ve štrasburském S´Cabaretu přijede tentokráte i s hostem Mi-
chaelem Bártekem, varhaníkem, klavíristou a sbormistrem ži-
jícím ve švýcarském Curychu. Společně tam vystoupili letos 
v říjnu s písničkami českého Semaforu s jejich česko-francouz-
ským ansámblem. V kavárně Trees namíchají koktejl z Piafky,
Hegerky, Goťáka, Pilarky, Waldy a dalších hvězd, kterých se
společně dotkneme! Rezervace vstupenek na telefonu 491 520
334. Vstupné „do klobouku“.

neděle 4. prosince 2022 od 15:30
Rozsvícení vánočního stromu ve Lhotě
Místo konání: Na návsi (prostranství u Špeldů)
Dětmi ozdobený vánoční strom zde slavnostně rozsvítíme 
a bude pak svítit každý večer až do Tří králů. (možná i déle).
Proběhne zde krátký doprovodný kulturní program, který zajistí
žáci ZŠ Lhota a jejich paní učitelky. Občerstvení v podání lho-
teckých hasičů bude zajištěno. Atmosféru zpříjemní vánoční
koledy.  Těšíme se na všechny z vás, určitě nám bude všem spo-
lečně dobře nejen u teplých klobás a svařáku.

sobota 3. prosince 2022
Mikuláš ve Stolíně
Místo konání: SDH Stolín, Červeny Kostelec
Také už se nemůžete dočkat Mikuláše a Ježíška? Pojďme je
společně přivolat už v sobotu 3. 12. 2022. Od 10:00 do 16:00
budou pro návštěvníky připraveny ADVENTNÍ TRHY s díl-
ničkami pro děti. Od 13:00 do 16:00 proběhně venkovní pu-
tování za Mikulášem a setkání s Mikulášem (můžete mít pro
Mikuláše seznam pochval a neřestí vašeho dítka a i nějakou
drobnost. Od nás dostanete také malý balíček). Setkání s Mi-
kulášem je uvnitř a jednotlivě pro každé dítko. Od 20:00 vy-
stoupí kapela COMEBACK ve vnitřních prostorách.
Nezapomeňte s sebou dobrou náladu..Vstupné dobrovolné.
Kontakt pro adventní trhy 777 086 065.

neděle 18. prosince od 18:00
Plamínek lásky 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla
Srdečně zveme širokou veřejnost na čtvrtou adventní neděli do
divadla J. K. Tyla na koncert pěveckého oddělení ZUŠ a hostů.
Za Spolek DPS Červánek a Jitřenka přejeme všem našim spo-
luobčanům klidné a spokojené Vánoce plné radosti a naděje.

pondělí 16. prosince od 16:00
Proměny centra Červeného Kostelce v minulosti
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky
V pondělí 16. ledna od 16:00 se v prostoru knihovny usku-
teční virtuální procházka Mgr. Jana Kafky, Ph.D. po koste-
leckém náměstí a okolních ulicích s prezentací dobových
fotografií, map a plánů.
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KINO LUNÍK 3D

POTRAVINY “Jen to nejlepší z Polska”
Nabízíme:výborné klobásy, párky, mléčné výrobky, ryby,
vánoční cukroví, sladkosti. Najdete nás v Sokolské ulici, 

Červeném Kostelci

Firma Marley
zabývající se prodejem palivového dřeva, vám nabízí štípané

dřevo o rozměrech 25 cm, 33 cm a 50 cm. Najdete nás na Bohda-
šíně (bývalý prasečák). Rozvoz do 15 km zdarma. Jiné rozměry

připravíme do 30 dnů. Jsme tu pro vás každý den od 8:00 do
18:00. Nejlépe se domluvíme, když se přijedete podívat nebo

zavoláte na tel.: 702 345 760.

SKLENÁŘSTVÍ S. K.
Provadí tyto práce: řezání skel, broušení skel, zasklívání oken,

výměna izolačních dvojskel. Tel.: 602 289 605. 
Otv. doba: po, st, pá od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30

Větrník 393, Dřevopodnik

Kadeřnictví OK Visage Cvejnová Eva
VÁNOČNÍ AKČNÍ NABÍDKA! Darujte proměnu vizáže 

s 30% slevou ! Proměna obsahuje: barvu, střih, make-up, foto 
v el.podobě. Tel. 732 647 202, www.okvisage.cz.

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.

KOUČINK pro Život v radosti
Darujte životní radost a pohodu do každého dne.

Více info. na tel. 732 647 202, www.zivot-v-radosti.cz

SKVĚLÝ TiP NA VÁNOČNÍ DÁREK, DÁRKOVÝ 
POUKAZ NA MASÁŽ

KLASICKOU regenerační, GALVANICKOU, BREUSSOVU,
LÁVOVÉ KAMENY, REFLEXNÍ MASÁŽ NOHOU, TRIG-
GER POINTS, BAŇKOVÁNÍ, DORNOVU METODA, MO-

TÝLÍ masáž nebo poukaz na služby dle vlastního výběru.
Veronika Jirásková, tel. 777 866 386, www.regeneratio.cz

Zdravotní středisko Č. K. Těším se na vás!

VÁNOČNÍ STROMKY HORNÍ RADECHOVÁ
Dana Černá, Horní Radechová 129, tel.: 720 643 504 

PRODEJ OD 10. PROSINCE, PO - NE od 8:30 do 16:00
Smrk, jedle kavkazská, smrk pichlavý, smrk omorika

Stromky jsou řezané při prodeji.

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.

KADEŘNICKÝ JANA DUFKOVÁ
Kadeřnictví se nachází ve ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU.

Volat můžete na 605 534 169. Pracovní doba dle objednání.

REKLAMA

Premiéry v prosinci a program v kině Luník

Když promluvila
Reportérky z New York Times řeší jeden z nejvíce důležitých příběhů naší generace.
MeToo a prolomení desítky let mlčení o sexuálním násilí v Hollywoodu.

Největší dar
V dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové a bohyně. Nejen na Valašsku dobře
známý Radegast, ale plno jiných – dobrých, zlých, laskavých i hašteřivých, veselých i vážných.

V kině Luník uvedeme další řádku premiérových filmů.  A i když vám nyní neuvedeme program na celý měsíc, prozradíme ales-
poň pár filmových premiér, které pro vás na prosinec chystáme. . 

Kocour v botách: Poslední přání
Kocour v botách zjišťuje, že v honbě za dobrodružstvím přišel o osm životů. A tak se vy-
dává na cestu za bájným Posledním přáním, aby svých 9 životů obnovil.

Šílená noc
Do českých kin míří Šílená noc. Santa zabiják, který se postaví týmu elitních žoldáků a je od-
hodlán jim to nandat. Americká krimikomedie.

Program kina je zveřejňován v 14denním cyklu na webu . Červenokostelecké kino tak může flexibilněji reagovat na návštěvnost 
a poptávku po aktuálních filmech. Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. 

Vaše kino Luník
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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

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

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

Prodej vánočních KAPŘÍKŮ a PSTRUHŮ
Kde? Červený Kostelec, ulice Sokolská 71 u Jasanských.

Prodej zahájen úterý 20. 12. 2023. Úterý 8:00 - 17:00, Středa
8:00 - 17:00, Čtvrtek 8:00 - 17:00 hod. Pátek 8:00 - DOPRO-

DEJ! Vyvrhnutí a usmrcení ZDARMA. Těšíme se na vás

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

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

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, ul. Zemědělská 408
nabízí brambory k uskladnění odrůda ANTONIE

Otevřeno po - pá od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30,
telefon 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

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

se podívat. Tel.: 702 345 760.

MASÁŽE IVA KEJKLÍČKOVÁ – Červený Kostelec
relaxační, lávové kameny, lymfatická, Breussova,
kineziotaping, lymfotaping atd., dárkové kupony

tel. 737 042 373, www.masazecervenykostelec.cz

SHIATSU, MASÁŽE, ACCESS BARS, KOSMETIKA, 
INDIVIDUÁLNÍ JÓGA

Přijďte si dopřát chvíli odpočinku, nebo se můžete příjemně
protáhnout. Udělejte dobře svému tělu a své duši. 

Objednat se můžete na tel.: 775 117 688, e-mailem: balca-
rova-shiatsu@seznam.cz. Najdete mě v Sokolské ulici v Čer-

veném Kostelci. Těším se na vás Lucie Balcarová!

Andrea Nedvědová
porodní dula a laktační poradkyně

Připravím vás na porod a šestinedělí, doprovodím vás k po-
rodu, pomohu s kojením. Kontaktovat mne můžete na info@an-

dreanedvedova.cz nebo na tel. č.: 773930255. 
Více info na www.andreanedvedova.cz.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Z PLANTÁŽE
u Jiřího Semeráka v Červeném Kostelci – Lhotě, Bratří Čapků

22 , telefon 775 156 186, zahajujeme v sobotu 3. 12. 2022 v 8:00
hodin. Na výběr budou vánoční stromky těchto druhů: smrk zte-
pilý, pichlavý (stříbrný) a omorika; borovice lesní, černá a limba;
jedle kavkazská, obrovská, ojíněná, korejská, vznešená, plstnato-
plodá,  fraserova, balzámová a bělokorá; douglaska tisolistá;  a

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Pan fotograf Martin Špelda přispěl do posledního vydání Červenokosteleckého zpravodaje v roce 2022 sérií fotografií my-
šice křovinné. My velice děkujeme a budeme se těšit na snímky v nadcházejícím roce.

Mezi prosincové přispěvatele se zařadila i paní Jana Zwikirschová se svou fotogalerií. My velice děkujeme, že se s námi
podělila o velice atmosferické snímky přírody, a přejeme dobré světlo do nového roku. 

Posledním přispěvatelem se stává pan fotograf Jan Kutílek. Ten pro měsíc prosinec a zároveň pro rok 2022 uzavírá fotoga-
lerii Červenokosteleckého zpravodaje unikátním snímkem západu slunce.
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Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Jan Kutílek

Zadní strana: Červený Kostelec si připomněl Den boje za svobodu a demokracii. Program byl zahájen v Žižkově sboru 
v Červeném Kostelci, kde byl pro návštěvníky připraven koncert „Pravda jde proti strachu“ skupiny staré hudby Castanea ze
Dvora Králové nad Labem. Po skončení programu v Žižkově sboru se lidé v čele se starostou Tomášem Prouzou a místosta-
rostou Jiřím Regnerem přesunuli k pomníku legionáře. Zde společně s dalšími příchozími zavzpomínali na události 17. listo-
padu. Po proslovu pana starosty a místostarosty se prostranstvím mezi školami rozezněla česká hymna. 

Odpověď: z Bible (Nový zákon, 13. kapitola 2. listu sv. apoštola Pavla Korinťanům)
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