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Město se po několika letech dočkalo 
sněhové nadílky.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Seniorům v pečovatelském domě U Jakuba udělaly na Vánoce radost dárky od Kornelie Holé. Foto archiv PS

Současná situace je pro ZUŠ velice obtížná. Taneční kroužek vystoupil naposledy v prosinci loňského roku a trombonové kvarteto
školy zahrálo alespoň pro potěchu seniorům z domova U Jakuba v provizorních podmínkách. Foto: archiv školy

Distanční výuku má i výtvarný obor. Žáci ale nezahálejí a vystavují své výtvory ve virtuální galerii. Foto: archiv školy

Po dlouhé době napadl sníh i ve městě a vytvořil tak pravou zimní náladu. Foto: Jiří Mach



Vážení občané našeho města,
srdečně vás touto cestou zdravím a vě-

řím, že v této nelehké době se dobře vypo-
řádáváte s tím, co vám život přináší.

Onemocnění Covid 19, nařízení a ome-
zení proti jeho šíření nás doprovázejí již
dlouhou dobu. Je to velice nepříjemné a vě-
řím, že právě očkování je tou správnou ces-
tou, jak společnost a rizikové skupiny v ní
ochránit. I z tohoto důvodu vám doporučuji,
abyste se po konzultaci s vaším lékařem pří-
padně nechali očkovat. Na straně šest to-
hoto zpravodaje se dočtete bližší informace
z náchodské nemocnice o očkování v na-
šem regionu.

Toto slovo starosty píši z izolace, protože
právě toto onemocnění prodělávám. Dokáži
se proto vžít do pocitů řady z vás, kteří máte
z tohoto onemocnění obavu. Nezbývá, než
dělat to, co je předepsáno, doporučeno a s po-
zitivní myslí tomuto onemocnění čelit.

Na radnici a na úřadě nadále intenzivně
pracujeme. Vypisujeme a hodnotíme výbě-
rová řízení na realizace investic letošního
roku. Věřím, že na konci ledna budeme znát
zhotovitele fotbalového zázemí a zároveň
netrpělivě čekáme, jestli získáme dotaci na
tento projekt od Národní sportovní agen-
tury. Žádost jsme podávali 21. 12. 2020
ihned po otevření výzvy. Dále vybíráme
zhotovitele zateplení fasády domu č.p. 411
a 412 „Velká bedna“ a zhotovitele výměny
elektroinstalace a oken v budově ZŠ Lhota.
Na tuto akci budeme žádat o dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj. Dále budeme
vybírat zhotovitele rekonstrukce staré vo-
dárny a zhotovitele veřejného prostranství
mezi školami. Dále vybíráme zhotovitele
oprav chodníků a dalších menších realizací
a oprav městského majetku. 

Na začátku února budeme vybírat nej-
vhodnější řešení uspořádání kempu Brod-
ský včetně hlavní budovy. Následně bude
navazovat vypracování projektové doku-
mentace na novou kuchyň. O tom, kdo bude
jaké veřejné zakázky realizovat, vás bu-
deme informovat po dokončení výběrových
řízení. Samozřejmě pracujeme i na rozjezdu
dalších investičních projektů v úzké spolu-
práci s odborem investic a městským archi-

tektem. Na začátku února budeme absolvo-
vat odložené jednání s hejtmanem a dalšími
radními kraje.  Na tomto jednání bychom
rádi pokračovali v dosavadní dobré spolu-
práci, jakou byla společná rekonstrukce Ji-
ráskovy ulice. Na programu jednání bude
rekonstrukce ulice Sokolská, možnosti pře-
ložky silnice 1/14 a s tím spojené zásady
územního rozvoje kraje, možnosti výstavby
domu pro seniory v našem městě, střední
školství aj. Věřte, že musíme vynakládat
velké úsilí, abychom v této době stále drželi
dobré tempo pro rozvoj našeho města. 

V únoru také budeme rozhodovat o do-
tacích pro červenokostelecké spolky a akce
podporující veřejně prospěšnou činnost ve
městě. V dotačním programu města je pro
tento rok připravena částka 3,35 milionu
korun. Věřím, že tato podpora pomůže k ná-
vratu činnosti spolků a veřejným akcím,
pokud samozřejmě situace dovolí. 

Na únorovém finančním výboru a zastu-
pitelstvu města také budeme jednat o úpra-
vě rozpočtu. Počátkem roku jsme si ne-
chali zpracovat analýzu dopadu změny
daní, schválené na sklonku roku 2020. Pří-
jmy budeme muset mírně snížit přibližně
o 4,5 milionů korun, což by nemělo mít zá-
sadní vliv na strukturu schváleného roz-
počtu.

Věřím, že jste v lednu využili krásného
zimního počasí k zimnímu sportování.
V okolí našeho města byla upravena celá
řada běžeckých tras a děkuji i touto cestou
Kladskému pomezí o.p.s a dalším, kteří bě-
žecké tratě upravovali.

Věřím, že se očkování bude postupně
dařit a brzy se vrátíme k normálnímu ži-
votu. Přeji vám všem pevné zdraví a zdra-
vou mysl.

S úctou Rostislav Petrák, starosta
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Slovo starosty města

Aktuální informace v e-mailu či mobilu
Město Červený Kostelec zřídilo od září 2019 nový informační kanál – “Mobilní

rozhlas”. Aktuální informace nyní budete mít z první ruky – stačí se jen 
ZAREGISTROVAT.

Mobilní rozhlas je chytrý a efektivní nástroj pro komunikaci s občany. 
Zaregistrovat se můžete zcela zdarma na https://obec.mobilnirozhlas.cz/.

Podrobné informace najdete na https://www.cervenykostelec.cz/mesto-cerveny-
kostelec-zridilo-novy-informacni-kanal-pro-obcany-mesta

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí       9–11, 13–16 hod.
Úterý          zavřeno
Středa         9–11, 13–16 hod.
Čtvrtek        zavřeno
Pátek          zavřeno
Aktuální informace o úředních hodinách

sledujte na www.cervenykostelec.cz
Prosíme o maximální využívání

elektronické komunikace 
a dodržování pokynů vyvěšených 

v budově úřadu!

Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz

Statistika osob 
za rok 2020

Počet obyvatel k 31. 12. 2020 je 8 247
Celkem se narodilo 84 dětí 
Celkem zemřelo 89 osob 
Celkem se do Červeného Kostelce přistě-
hovalo 111 osob
Celkem se jich odstěhovalo 145
V hospici zemřelo 310 osob
V kruhu rodinném zemřelo 33 osob
Bylo uzavřeno 27 manželství, z toho 10
sňatků církevních
22 manželství bylo uzavřeno v Červeném
Kostelci, z toho 6 sňatků církevních
4 manželství byla uzavřena ve Slatině, vše
byly sňatky církevní
1 manželství bylo uzavřeno v Horní Ra-
dechové 

Budovu v kempu Brodský čeká rekonstrukce
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Daň z nemovitých věcí
Dovoluji si vás oslovit ve věci podání řád-
ného či dílčího přiznání k dani věcí nemo-
vitých pro vyměření daně z nemovitých
věcí na zdaňovací období 2021.

Od r. 2020 probíhají hlášené revize ka-
tastru nemovitostí, a to v těchto katastrál-
ních územích: Bohdašín nad Olešnicí,
Horní Kostelec a nově i Lhota za Červe-
ným Kostelcem. 

V rámci těchto revizí došlo v některých

případech a dále ještě bude postupně dochá-
zet k rozhodným změnám pro vyměření
daně z nemovitostí. Všichni občané, jichž
se tato změna dotkla, byli upozorněni v prů-
běhu řízení a dále písemným oznámením
z katastru nemovitostí, že vlastník nemovi-
tých věcí je povinen podat řádné či dílčí da-
ňové přiznání za nemovité věci, u kterých
došlo k rozhodným změnám v rámci revize
katastru nemovitostí (sloučení pozemků,

změna druhu pozemku aj). 
V případě vaší pochybnosti ověřte prosím

výše uvedenou povinnost, předejdete tak
eventuálním pozdějším sankcím a řízením -
bližší informace podá Finanční úřad Náchod.

S ohledem na pandemickou situaci Mi-
nisterstvo financí posunulo termín podání
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
na 1. duben 2021. 

Jiří Regner, místostarosta

Nechám se očkovat proti onemocnění covid-19?
Tuto otázku si nyní klade mnoho z nás. Každý máme zodpo-
vědnost za své zdraví a za zdraví lidí, se kterými se potkáváme.

Nemoc covid-19 nelze podceňovat. Postupem času se ukazuje,
jak zákeřné toto onemocnění je, a ještě stále přicházejí nové po-
znatky o různých dalších trvalých následcích covidu. Pak nějaké

ty velmi málo pravděpodobné vedlejší účinky vakcinace jsou
úplnou drobností proti tomu, co nás může potkat. Tak se pojďme
přihlásit. Očkování proti covid-19 je spolehlivou cestou k běžnému
životu.

Jiří Regner, místostarosta

Ohlédnutí za činností rady města v lednu 2021
Rok 2020 byl pro nás všechny výjimečný, řada z nás se musela
vyrovnávat se situacemi, na které jsme nebyli připraveni. Pla-
tilo to i pro radu města, která si zvykala na jednání prostřed-
nictvím videokonferencí. Hektický rok se odrazil i v počtu
setkání rady, kterých bylo celkem 32. Poslední z nich se usku-
tečnilo 17. prosince 2020. 

V novém roce se rada sešla ke krátkému jednání již 4. ledna a
o týden později, v pondělí 11. ledna, se uskutečnilo běžné zasedání,
jehož se účastnil i městský architekt Lukáš Ehl. Z více než tříhodi-
nového jednání vybíráme alespoň některé body programu.

Příprava ideové architektonické soutěže na centrum města

Centrum města je dlouhodobou bolestí Červeného Kostelce.
V minulosti sice vzniklo několik studií, ale žádná z nich neměla
ambici řešit centrum v dostatečném rozsahu a s návazností na
okolní lokality. Městský architekt ve spolupráci s komisí rozvoje
a příslušnými odbory připraví zadání soutěže, které bude zahrnovat
dostatečně velké území (náměstí, okolí kostela, autobusové nádraží
s přilehlými plochami, ulice 5. května po Konzum, případně další
lokality). Studie vzešlá ze soutěže bude řešit dopravu v centru, vy-
mezení náměstí z jihozápadu, objem zástavby, plochy zeleně, umís-
tění autobusového nádraží apod.  Tato koncepční studie bude potom
naplňována v dalších letech či spíše desetiletích. Protože však ná-
městí potřebuje alespoň drobnější změny hned, pokračují práce na
projektu podle studie Viktora Vlacha (studie je přístupná na inter-
netových stránkách města). Cílem projektu je zpříjemnit obyvate-
lům pobyt na náměstí a vrátit na něj život. Proto se sjednotí a rozšíří
dlážděné plochy pro pěší, zkultivují plochy zeleně, obnoví se měst-
ský mobiliář a doplní vodní prvek. Realizace projektu se předpo-
kládá v nejbližších letech.

Rekonstrukce ZŠ Lhota a zateplení „Bedny“
Rada schválila vyhlášení výběrových řízení na dvě akce. Jednou

z nich je oprava elektroinstalace a výměna oken v Základní škole
Lhota, druhou zateplení fasády čp. 411 a 412 (Bedna). Na rekon-
strukci školy byla zároveň podána žádost o dotaci.

Dobrovolné zveřejňování smluv
Město usiluje o maximální transparentnost vůči veřejnosti. Proto

mají v tomto volebním období občané k dispozici zápisy všech ko-
misí a výborů, jsou zajištěny videopřenosy z jednání zastupitelstva,
zveřejňují se podklady i hlasování jednotlivých zastupitelů a vždy
dvě hodiny po zahájení je vyhrazen čas pro připomínky občanů.
Dalším krokem bude zveřejňování smluv s plněním nad 50 000 Kč.
Město Červený Kostelec není obcí s rozšířenou působností, proto
mu zákon tuto povinnost neukládá. Přesto rada pověřila tajemníka
města, aby připravil publikování smluv. Zveřejňování bude probí-
hat prostřednictvím registru smluv, kde budou dokumenty pro zá-
jemce k dispozici.

Jan Kafka, radní



Město Č. Kostelec provozuje sběrný dvůr
odpadů pro odkládání a shromažďování
komunálních a dalších odpadů od svých
občanů. 

Základní informace o sběrném dvoře od-
padů je možné zjistit na internetových strán-
kách města nebo u obsluhy sběrného dvora.

Od začátku roku 2021 je účinný nový
zákon o odpadech a zákon o výrobcích
s ukončenou životností. Na provozu sběr-
ného dvora se prozatím nic nemění. Až
do konce roku 2023 může být provozo-
ván sběrný dvůr podle dosavadního pro-
vozního řádu. O změnách vás budeme
informovat později.

V roce 2020 se ve sběrném dvoře odpadů
shromáždilo 523,8 tun odpadů, což je nej-
více od zahájení provozu v roce 2015. Nej-
větší podíl tvoří biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu (189,3 tun), ob-
jemný odpad (109,0 tun) a směsný komu-
nální odpad (96,0 tun). Nemalé množství
tvoří stavební suť (51,7 tun) a pneumatiky
(15,3 tun). Dále se sesbíral odpad, který je
možné dále využít nebo recyklovat – kovy
(17,8 tun), papír a lepenka (14,8 tun), sklo
(11,4 tun) a plasty (9,9 tun). Ve sběrném

dvoře se sbírají nebezpečné odpady (komu-
nální odpady s nebezpečnými vlastnostmi)
– barvy (4,3 tun), motorové a jiné oleje (1,7
tun), různé znečištěné obaly (0,8 tun) a další
nebezpečné odpady (činidla, rozpouštědla,
kyseliny, pesticidy, detergenty a nepouži-
telná léčiva) (1,3 tun). Od roku 2020 nově
je sbírán ve sběrném dvoře také odpadní
jedlý olej a tuk (0,3 tun).

Jedná se o množství před uzavřením
roční evidence odpadů.

Dále se ve sběrném dvoře odpadů sbírají
použitá elektrozařízení pocházející z do-
mácností včetně světelných zdrojů a baterie
a přenosné akumulátory. Ty podléhají zpět-
nému odběru, a tak se jejich množství ne-
vykazuje spolu s komunálními odpady,
jinými obaly, stavebními odpady, pneuma-
tikami a oleji.

Sběrný dvůr odpadů slouží také pro sběr
použitého textilu, oděvů a obuvi, které jsou
dále využívány pro humanitární účely.

Provoz sběrného dvora odpadů je v Čer-
veném Kostelci zajišťován ve spolupráci se
18 smluvními obchodními partnery – společ-
nostmi a osobami, podnikajícími s odpady,
kterým jsou odpady, elektrozařízení a baterie

předávány k dalšímu využití či odstranění.
Také vás žádáme, aby v případě různých

věcí z domácností, které se staly odpadem
a chcete je odevzdat ve sběrném dvoře, jste
předem rozebrali a roztřídili podle jednot-
livých materiálů, ze kterých se skládají
(pokud je to možné), a to již před odvozem
do dvora. Jedná se např. o trampolíny, kde
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Sběrný dvůr odpadů

Provozní doba na únor 2021

Po    8–12 hod., 13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 
Od začátku listopadu do konce

března platí zimní kratší pro-
vozní doba sběrného dvora 

Kontakt: Řehákova 1300, Č. K.

Provozovatel: Město Červený Kos-
telec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
tel. 731 042 973.

PRAKTICKÉ INFORMACE
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Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

Únor 2021
6. 2. a 7. 2. MDDr. Anna Blažková, Komenského 72, Nové Město
nad Metují, 491 472 946
13. 2. a 14. 2. MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240, Dolní Ra-
dechová, 491 424 322
20. 2. a 21. 2. MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10, Nové
Město nad Metují, 491 472 721
27. 2. a 28. 2. MUDr. Blanka Grummichová, Palachova 1742, 
Náchod 724 013 123

Stomatologická služba
Rozpis služeb

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2021:
12. února, 19. března, 16. dubna, 21. května a 25. června 2021.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. Tel. 491 423 256, 
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč
měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pracovníka na obsluhu ponožkových pletacích strojů
Nástup možný ihned
Práce: mechanik-pletař, mechanička-pletařka a další práce spo-
jené s výrobou ponožek ve dvousměnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák.
Po zaučení práce v úkole. Možnost výdělku: 18 000 - 25 000 Kč.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-
nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, e-mail: 
benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, Končiny 111
hledá zaměstnance na pozici
VEDOUCÍ  EXPEDIČNÍHO  SKLADU
Pracovní náplň: řízení činností expedice, správa skladového hos-
podářství.
Kvalifikační a další požadavky: min. SŠ vzdělání s maturitou, obor
strojírenství výhodou, zkušenosti ve strojírenství výhodou, zkuše-
nost s vedením kolektivu, ŘP vysokozdvižného vozíku, podmínkou 
flexibilita.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, odpovídající finanční ohodnocení,
zaměstnanecké benefity, nástup možný ihned.
V případě vašeho zájmu zašlete prosím písemnou nabídku s profes-
ním životopisem na e-mailovou adresu:  personalni1@odimpro.-
com, kontakt: tel. 491 445 206, Dita Prouzová

Nabídka zaměstnání

PRAKTICKÉ INFORMACE
se dá oddělit textilie od konstrukce, nebo
třeba králíkárna a různý nábytek (např. od-
dělit sklo od dřeva). Usnadníte shromažďo-
vání tohoto odpadu ve sběrném dvoře
a minimalizujete četnost odvozu kontejnerů
s odpady ze sběrného dvora. Ať žádný ta-
kový odpad neobsahuje nějaký prázdný
prostor, který zvětšuje objem odpadu, a ať
je rozdělen na základní složky.

Seznam všech sbíraných odpadů je zveřej-
něn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste
do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepřivá-
želi odpad, který do sběrného dvora nepatří.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude
přijatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy
obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí pro-
vozním řádem dvora. 

Nedostatečným vytříděním odpadů vzni-
kají městu další problémy, jako je např. až
odmítnutí převzetí těchto odpadů obchod-
ními partnery, kteří podnikají v odpadovém
hospodářství, se kterými město spolupra-
cuje. Zbytečně dochází i ke zvyšování ná-
kladů na provoz.

Sběrný dvůr slouží jen občanům Červe-
ného Kostelce. Není určen podnikatelům
a právnickým osobám. Na vybudování dvora
odpadů byla poskytnuta podpora z Operač-

ního programu Životní prostředí Fondů Ev-
ropské unie. 

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. 

Štěpán Křeček
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HISTORIE

Motto: Už víme, pokud dnešek nebyl tvým
přítelem, byl tvým učitelem.

Čtyřdílná historická televizní minisérie
BOŽENA vyvolala kontraverzní přijetí.
Nejen mezi veřejností, ale i mezi zasvěce-
nými kritiky.
Jeden názor si dovoluji tlumočit. Napsal mi
názor spolužák ze střední školy, který je stále
ještě za katedrou FAMU. Cituji: „Děkuji za
komentář - skutečně jde o mimořádný a zá-
služný počin od ČT, ke kterému mám jinak
řadu výhrad. Přiřadím-li k BOŽENĚ i odvy-
sílaný hraný dokument o Komenském, patří
za takovou osvětu ČT velká poklona. Napří-
klad pro mé studenty se už jedná téměř o pra-
věk. Škoda, že se Věře Chytilové nepodařilo
realizovat její sen. Do konce života ze všech
sil o realizaci životopisného filmu o Něm-
cové usilovala". 

Můj názor - je to pohled scénáristek, není to
pro školní děti. Mně se tam celá řada mini-
příběhů líbí. Třeba zapracování do děje na-
šeho Gustava Vacka a pak hlavně vykreslení
charakteru manžela Josefa Němce. Jako ne-
úplatného, vzdělaného, poctivého státního
úředníka a vlastence. Vlastence, který on při-
vedl mezi takové osobnosti, jako byl Tyl,
Erben, Borovský, Čelakovský nebo i hrabě
Chotek. S tím jsem se při výkladu často po-
týkal. V mnoha představách byl a je Josef
Němec vykreslen jako despota, který svou
manželku jen trápil. Ono v duchu tehdejší
morálky a podle tehdejšího rodinného práva

byl manžel odpovědný za rodinu, byl hlavou
rodiny. Předpokládalo se plnění manžel-
ských povinností, uvařeno doma a postaráno
o děti. Manžel podepisoval smlouvy, sjedná-
val honoráře. To z dnešního pohledu se zdá
nemožné a nemorální. 
Mluvíme o letech 1837-1861. 

Připomeňme si: V Čechách bojovaly ženy
o svá občanská práva od druhé poloviny 19.
století. Teprve v únoru 1920 bylo v česko-
slovenské ústavě zakotveno, že ženy jsou po-
liticky, sociálně a kulturně postaveny na
úroveň mužům a náleží jim volební právo.

Také se mi v miniseriálu líbilo zařazení do
děje Magdalenu Dobromilu Rettigovou. Sku-
tečná vlastenka, proto si přidala české jméno
Dobromila. Psala články česky. A to vyžado-
vala i od B N, s kterou se přátelila v Litomyšli
rok. Dále, Božena Němcová mnohým z nás
splývá s postavou BARUNKY z románu Ba-
bička, respektive z filmu režiséra Moskalyka.
Něžná dívenka, která si při námluvách s Jo-
sefem Němcem hrála za zády s panenkou
a sblížila se s babičkou.

V této souvislosti jedna vyčtená infor-
mace: Dosud nejstarší známý podpis BN se
nachází v památníčku vrchního myslivce po-
hraniční stráže Josefa Antona. To byl podří-
zený Josefa Němce ve službě v Kostelci
v letech 1837-38. Památníček - my starší si
vzpomínáme, spolužáci, kamarádi, strýcové
nám tam psali, kreslili vzkazy, přání a dopo-
ručení. Totiž Josef Němec svému podříze-

nému do jeho památníčku vepsal v němec-
kém jazyce: „S člověkem se dobře snést, sám
být s sebou spokojen, největší to štěstí jest“.
Pod text se podepsal nejen Josef Němec, ale
svůj autogram připojila také sedmnáctiletá
Betty Pankl. 

K setkání došlo v Kostelci /dnes Červený
Kostelec/ dne 9. března 1837. Badatelé po-
važují tuto schůzku obou budoucích snou-
benců za první zdokumentované setkání. 

Ještě závěrem si dovolím upozornit na čti-
vou literaturu o BN z pera Tomáše Němečka.
Rok 2017. Název: B. Němcová – „Očima
kluka, který nechtěl číst Babičku“. Knížku jsem
měl vypůjčenu z naší Knihovny B. Kafky.

Blahopřání a poděkování 
Pan Jiří Šolc, promovaný pedagog a profe-
sor, oslaví v pondělí 22. 2. 2021 - 90 let. Na-
rodil se v neděli 22. 2. 1931. Vlastivědný
spolek k významnému jubileu přeje panu Ji-
římu dobré zdraví, hodně sluníčka v rodině,
pohodu. Připomenu jen jeho dlouholetou
činnost kronikáře města, pedagoga a také
dlouholetého sbormistra smíšeného pěvec-
kého sboru ZÁBOJ. Vlastivědní nadšenci
znají i rozsáhlou publikační činnost. Je auto-
rem nebo spoluautorem řady knih o Červe-
ném Kostelci. Děkujeme za spolupráci.
Hodně zdraví.

Přátelé, bavte se historií. 
Z domova Otto Hepnar

Prameny: Fr. Drahoňovský, J. Pinkava -
Umění a jeho tvůrci R. Reichrt, J. Reichr-
tová - Rodným krajem č. 42/2011

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

Žáci a učitelé pomáhají nemocnici
Současná situace změnila životy celé společnosti na osobní
i profesní úrovni. Vládní opatření ze dne na den změnila škol-
ství a přístup ke vzdělávání. 

Velké změny zasáhly také zdravotnictví a nevyhnuly se ani Ob-
lastní nemocnici v Náchodě, a. s. Skutečnost, že je v Náchodě zdra-
votnická škola s navázaným partnerstvím s nemocnicí, dnes nabývá
na daleko větším významu, a za to jsem velmi vděčný. 

Velmi si vážím našich žáků a učitelek odborného výcviku, kteří
nadále nemocnici pomáhají nejenom s přímou péčí o covidové pa-
cienty. Přizpůsobujeme pro ně výuku tak, aby všichni, kteří jsou
ochotni pomáhat, měli optimální podmínky pro práci v nemocnici.
Ve škole mají upravené rozvrhy, žáci mohou využít individuální
konzultace se svými vyučujícími, které zejména slouží k efektiv-
nějšímu pochopení probírané látky. Radostná zpráva byla, že se
nám pro žáky podařilo zajistit i bezplatné ubytování.

Společně toto náročné období zvládneme! Opět se všichni vrátíme
do školních lavic, ale také k aktivitám, které škola pravidelně pořádá
nebo se jich ve spolupráci s partnerskými organizacemi účastní.
Věřím, že všechno, co k nám má přijít, přijde v ten správný čas.

Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel SOŠ sociální a zdravotnická
Náchod – Evangelická akademie

Muzejní depozitář
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CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Aktuální informace o chodu farnosti a případných změnách
spojených s vládními opatřeními naleznete na stránkách far-
nosti www.farnostck.cz a www.farnostbousin.cz a na nástěnce
v zádveří kostela.

Na těchto stránkách je možné sledovat online bohoslužby z kos-
tela sv. Jakuba v Červ. Kostelci v pravidelných časech, přihlašovat
se na mši svatou a na svátost smíření. Zádveří kostela je otevřeno
každý den od 8:00 do 17:30.

Úterý 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice mše
sv. 7:00 a v 18:00 – světelný průvod a žehnání hromniček při všech
mších svatých.

Středa 3. 2. – po mši sv. v 18:00 svatoblažejské požehnání.
Neděle 7. 2. – při všech mších sv. proběhne žehnání maminkám,

které očekávají narození dítěte.
Neděle 14. 2. – od 12:00 do 16:00 kostel sv. Jakuba otevřen

k osobní modlitbě.
Středa 17. 2. – Popeleční středa – mše sv. v 7:00 a v 18:00 -

bude se udělovat popelec.
Neděle 21. 2. – mše sv. v 9:00 s rytmickým doprovodem.
V postní době jsou pravidelné křížové cesty ve farním kostele

i v přilehlých kaplích. Aktuální zprávy o jejich průběhu budou na
webových stránkách. 

V archivu České televize je možné zhlédnout reportáž o zvo-
nech a zvonících v Červeném Kostelci, která byla vysílána v pon-
dělí 7. 12. na ČT1 v pořadu "Reportéři ČT" v čase od 28:30. Odkaz
také najdete na webových stránkách farnosti. Všem zvoníkům dě-
kujeme za jejich pravidelnou službu. 

P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími pro-
středky, je téma očkování obyvatel proti nemoci COVID-19.
Přinášíme tedy základní informace, které se týkají očkování
v našem regionu a které jsou známy ke dni psaní těchto řádků.

Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je vý-
hradně od výrobců Pfizer a BioNTech. Do České republiky by mělo
podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru
a březnu cca 300 tis., resp. 400 tis. dávek. 

Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru veli-
kosti prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj je to 5,4 % z cel-
kového množství dávek. Očkovací centrum nemocnice Náchod
mělo v lednu k dispozici 2 478 dávek. Předpoklad pro únor je 4 032
dávek a pro březen 4 650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni
zaměstnanci nemocnice a pacienti hospitalizovaní na lůžkách ná-
sledné a dlouhodobé péče, dále klienti a zaměstnanci domovů dů-
chodců, zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní
lékaři a sestry našeho regionu a od 18. ledna také první senioři ve
věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrze rezervační systém ne-
mocnice. 

S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdra-

votnictví ČR budou rezervace k očkování probíhat i v našem regi-
onu výhradně přes Centrální rezervační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz. 

Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které
se nachází v přízemí nového pavilonu „K“. Kvůli náročnému skla-
dování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá oč-
kování v ordinacích praktických lékařů. 

Krizový štáb Královéhradeckého kraje připravuje s městem Ná-
chod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bychom
mohli očkovací centrum provozovat s výrazně vyšší kapacitou. 

V našem okrese žije více než pět tisíc obyvatel starších osmde-
sáti let. Vzhledem k tomu, že očkování probíhá ve dvou dávkách,
nepředpokládáme v únoru a březnu rozšíření skupiny očkovaných
mimo tuto věkovou kategorii. Jsme však již nyní připraveni kdy-
koliv navýšit očkovací kapacitu ve stávajícím režimu na 10 000
podaných dávek měsíčně.  

Aktuální informace budeme uveřejňovat průběžně na našich we-
bových stránkách.

Vaše nemocnice

S velkým očekáváním směřuje každý rok pozornost do našich
porodnic, odkud jsou vždy 1. ledna hlášena první narozená mi-
minka v novém roce. Letos jsme první holčičku narozenou na
území Královéhradeckého kraje přivítali v rychnovské porod-
nici. V náchodské porodnici se následně 1. ledna 2021 narodily
celkem čtyři holčičky – Diana, Eliška, Leontýna a Laura.

Všem maminkám přišel osobně pogratulovat ředitel nemocnice
RNDr. Jan Mach, který spolu s lékařským náměstkem MUDr. La-
dislavem Tichým a hlavní sestrou Markétou Vyhnanovskou předali
první narozené holčičce v Náchodě pamětní minci z České min-
covny a další dárečky ostatním miminkům. Stříbrný tolar obdržela
také šťastná maminka prvně narozeného miminka v rychnovské

nemocnici. 
Život je nejcennější dar a v našich porodnicích se v minulém

roce narodilo celkem 1629 miminek! Přímo v Náchodě to bylo bez-
mála 1000 dětí, přesně 977. Chlapci v počtu předběhli holčičky.
Největší porodní hmotnost měla holčička s váhou 4940 g, nejtěžší
chlapeček vážil 4750 g. Rodiče nejčastěji pro své chlapečky vybí-
rali jména Jakub, Matyáš či Lukáš. Mezi holčičími jmény byla nej-
běžnější Anna, Eliška a Natálie. Štědrý den nadělil v náchodské
porodnici rodičům holčičku! Všem rodinám srdečně gratulujeme
a přejeme jim pevné zdraví a miminkům šťastnou rodinu.

Mgr. Renata Dušková, MBA

Miminka v našich porodnicích

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Poděkování

Dne 31. prosince 2020 se v osmaosmdesáti le-
tech uzavřel životní příběh červenokosteleckého
rodáka Lubomíra Špeldy. Kdo jste tohoto muže,
který žil většinu svého života v Hradci Králové,
znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

Bratr Josef s rodinou

Letos uplynulo pět let od úmrtí pana Pavla Pilce.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina

Děkujeme všem za pomoc a podporu. Za pro-
jevy soustrasti, modlitby a za účast na posledním
rozloučení s Celestýnem Mýlem.

Eva Mýlová s rodinou

Chtěl bych poděkovat vedení
města, zvláště pak všem zaměst-
nancům Majetkového odboru, za
opravy kulturního církevního dě-
dictví v našem městě. Potěšil mě
například zrekonstruovaný husit-
ský sloup ve Stolíně Na Dupačce,
který byl zdevastovaný nene-
chavci. Jedná se zřejmě o jediný
artefakt tohoto druhu u nás.

Jeho historii bohužel neznám
ani důvod zbudování, ale pamatuji
jej ještě v téměř původní podobě.

Těchto památek si musíme
vážit a udržovat je pro další gene-
race. Ať se i nadále daří.

Jaromír Středa

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárek
k mým 80. narozeninám.

Jiří Vít

Jménem všech chatařů z osady „Na Ocase“ u rybníka Brodský
děkuji panu Emilu Košutovi, vedoucímu Odboru místního hospo-
dářství Červený Kostelec a všem jeho zaměstnancům za vzornou
spolupráci při udržování pořádku a čistoty v okolí našich rekreač-
ních objektů. Kdykoliv jsme v této oblasti cokoliv potřebovali,
vždy jsme se setkali s ochotou a dobrou vůlí nám pomoci. Jsme
moc rádi, že na tomto odboru pracují takto ochotní a schopní lidé.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci v roce 2021. 

O. Rozinek 

Obyvatelé obou pečovatelských domů děkují panu starostovi,
místostarostovi a veducímu soc. odboru za milou návštěvu, dárek
a pozdravení do nového roku, i když se uskutečnilo jen za okny. Dě-
kujeme zdejšímu panu faráři P. Brhelovi za povzbudivá přání, která
poslal nám všem. Děkujeme ochotným dárcům, paní Rolínkové a paní
H. Ducháčové, za výborné cukroví, které pro nás zdarma upekly.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat paní učitelce Kubeč-
kové, panu učiteli Kubečkovi, sborům Červánek, Jitřenka a všem, kdo
se podíleli na vydání Vánočního CD - Zpíváme s láskou o Vánocích.
Opravdu jsme netušili, jak nádherné skladby dokáže paní učitelka
s dětmi nacvičit. Je to hudební skvost a upřímně a vřele všem, kdo jej
ještě neslyšeli, doporučujeme poslechnout si tu nádheru a na chvíli se
zastavit a zaposlouchat se v dnešní trochu posmutnělé době.

S úctou a obdivem - Kiezlerovi, Hořičky

Děkuji MěÚ Červený Kostelec, jako mému prvnímu gratulan-
tovi, za přání a výstižný dárek k mým narozeninám.

Helena Bakešová

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za milé dárky k mým 90. narozeninám.
Alena Hejnová 

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání a dárek k mým 80. naroze-
ninám.

Ing. Jan Berkovec

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárek
k mým 85. narozeninám.

Jan Kasnar

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu, i když opět
jenom takto, na stránkách zpravodaje.
Ani tentokrát nevím, jak bude možné
půjčovat knížky až budete listovat ve
zpravodaji. 

Zatím nelze provozovat ani výpůjční
okénko. Ráda bych na tomto místě opět sr-
dečně poděkovala našim čtenářům, kteří
nám alespoň telefonicky vyjadřují svou
podporu, a společně se těšíme, až zase bude
knihovna otevřená. Na tu dobu se samo-
zřejmě připravujeme a věříme, že i naši čte-
náři si užijí s radostí to úplně prosté a oby-

čejné půjčování knížek - z regálu na pult
a poté do tašky. A potom s tím pokladem
domů a užít si chvíle, které většina z nich
nevymění za televizní ani jinou obrazovku.
Právě tyto čtenáře jsem měla před očima,
když jsem vybírala z knih, které knihovna
zakoupila v poslední době. Chtělo by to
něco, co čtenáři dlouho vydrží a upoutá jeho
pozornost. A objevila jsem poklad zejména
pro zájemce o historickou literaturu, kteří
rádi čtou třeba Vlastimila Vondrušku. Kniha
Jan Žižka s podtitulem Život a doba husit-
ského válečníka je od renomovaného
autora, předního českého historika Petra
Čorneje. Vyšla v roce 2019 u příležitosti
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
600. výročí výbuchu husitské revoluce jako
druhá nejrozsáhlejší, navazující a překoná-
vající dílo Josefa Pekaře, které bylo vydáno
před devadesáti lety. Tuto úctyhodnou knihu

s 855 stranami textu doplněnou bohatou ob-
razovou přílohou vydalo nakladatelství Pa-
seka.  Odbornou kritikou je velmi ceněná
jako skvělé čtení pro fundované odborníky

i laické nadšence, protože Petr Čornej zřejmě
jako první napsal "Žižku pro všechny" a to,
kolik lidí oslovil, naznačuje, že se dotkl če-
hosi podstatného v národní duši.

Výstavy, které jsou momentálně v kni-
hovně, zatím ponecháváme, aby je zá-
jemci mohli vidět, až se zlepší epidemio-
logická situace. Pro ušetření místa uvádí-
me pouze krátké pozvánky.

Krkonoše méně známé
V multifunkčním centru ve 3. poschodí

zůstává půvabná výstava Jany Kejzlarové
a Oldřicha Nermutě Krkonoše méně
známé, která byla zahájena 3. února 2020.
Radost z krásného podhůří nejvyšších če-
ských hor. Vstup je individuálně v provoz-
ních hodinách oddělení pro dospělé čtenáře. 

Každá věc má něco společného se štěs-
tím / Připomínka 200 let od narození Bo-
ženy Němcové

Výstava ve vstupním prostoru knihovny
představuje mimo jiné aktuální projekt
Kladského pomezí „Božena 200“ i nejno-
vější vydání Chudých lidí, které v červnu
2020 vydalo městské kulturní středisko
s komentářem Richarda Švandy. Svým ná-
zvem i výběrem dvou básní Petra Borkovce
spojuje téma Němcové se současnou čes-
kou poezií. Výstavku doplňují výtvarné
práce dětí z výtvarného oboru červenokos-
telecké  ZUŠky.

Přestože zatím opravdu nevíme, jak
bude zvládnuta epidemie Covidu, snažíme
se být připraveni, a jak bude situace pří-
znivá ke vzájemnému setkávání v kni-
hovně, určitě vás pozveme. A věřte, že moc
rádi. Takto se na jarní sezonu – třeba i v Za-
hradě příběhů – chystají kolegyně z oddě-
lení pro děti a mládež Hana Nováková
a Kristina Ungrová:

Vize zapojení oddělení pro děti a mládež
do vzdělávání červenokosteleckých žáků
a studentů

V návaznosti na aktivity regionálních
místních akčních skupin v oblasti vzdělá-
vání jsme přistoupily k revizi aktivit dět-
ského oddělení. Rok 2020 navíc jasně
ukázal, že je třeba se zamýšlet nad dalšími
možnostmi fungování knihovny ve 21. sto-
letí a jejím přínosem pro všechny současné
i budoucí čtenáře.

Z pohledu dětského oddělení se ukázalo,
kolik možností skýtá nově budovaná Za-
hrada příběhů, ale i fakt, že platí „Když ne-
může Mohamed k hoře, musí hora k Moha-
medovi“. Nabízené knihovnické lekce jsme
schopny dobře realizovat i ve škole či
školce. Pokud vyjádří škola speciální přání,

dokážeme reagovat i na ně. Škola tak ne-
musí nutně do knihovny, byť takové setkání
„s knihovnou“ ztrácí kouzlo jiného prostoru
a možnost půjčení si knih v rámci vyučo-
vání. Všichni se samozřejmě těší, až opad-
nou nejtvrdší protiepidemická opatření, ale
i v tuto chvíli pracujeme s dětmi. Od ledna
2021, kdy do školy mohou jen žáci 1. a 2.
tříd, rozjíždíme pilotní spolupráci na škol-
ním čtenářském klubu s názvem Lupič pří-
běhů. Věříme, že spolupráce v tandemu
paní učitelka + paní knihovnice přinese pro-
spěch všem zúčastněným a bude moci být
v budoucnu dalším bodem v nabídce dět-
ského oddělení zdejším pedagogům. 

Účastí v pracovní skupině pro čtenář-
skou gramotnost – v rámci projektu MAP2
Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – navíc
můžeme spoluvytvářet nové možnosti pro
uplatnění knihovny a spolu síťovat aktivní
lidi v regionu, kteří se navzájem motivují
při svých aktivitách. Když máme spojence,
se kterými diskutujeme aktuálně prožíva-
nou dobu, lépe se nám na ni reaguje a pro-
mýšlí vize do dalších let.                                                       

Mgr. Hana Nováková

Téměř dokončená Zahrada příběhů je
pro naši knihovnu skutečně poklad, jak
jsme zjistili na podzim. Uskutečnilo se v ní
několik akcí pro školy a pro naše nejmenší
čtenáře a věřím, že ve venkovních akcích
budeme pokračovat, obzvláště pokud se si-
tuace kolem covidové epidemie nebude vy-
víjet správným směrem. Jakmile se situace
vylepší a protiepidemická opatření budou

příznivější, rády bychom obnovily scházení
nejmenších čtenářů v rámci Knihovníčku.
Fungování tohoto kroužku budeme přizpů-
sobovat aktuální situaci, ale stále věřím, že
se co nejdříve bude moct konat tak, jak jsme
všichni byli zvyklí. Rodiče budou určitě
včas informováni.                                                                                                

Bc. Kristina Ungrová

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky:
„Pevná vůle je předpokladem každého

úspěchu. V něj je třeba neochvějně věřit
a nikdy o něm nepochybovat. Vůle umožní
být už předem duchovně připraven na příští
fyzickou práci, její organizaci a racionální
uspořádání, stejně jako na budoucí ob-
chodní či jiné jednání. Vůle dokáže připra-
vit dobrou půdu pro zdar jakékoli příští
práce.“ 

Kultura rozumu a vůle str. 89                                                       

Z Knihovny Břetislava Kafky Červený
Kostelec vás zdraví a těší se na vás Marcela
Fraňková a všechny pracovnice knihovny 

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY 
BŘETISLAVA KAFKY

v případě otevření knihovny

Oddělení pro dospělé 
pondělí     9:00 – 12:00    13:00 – 17:30
úterý        9:00  – 12:00   13:00 –  15:00

středa      ZAVŘENO
čtvrtek    13:00 – 17:30
pátek        9:00  – 12:00
sobota     ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež
úterý     9:00  –  12:00     13:00 – 17:00

pátek   12:00  –  17:00
V době všech školních prázdnin v úterý

i v pátek 9:00 – 15:00

V případě mimořádných událostí bude
otevírací doba změněna dle aktuální situace.
Informace najdete i na www.knihovnack.cz
v sekci „výpůjční doba knihovny“ a „aktu-
ality“, na tel. čísle  491 463 384 a na 602
880 480, mail: pujcovna@knihovnack.cz

Těšíme se na vás
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Klub turistů Červený Kostelec
Všichni jsme se těšili, že do nového roku vstoupíme s mírným
uvolněním dané situace. Skutečnost však byla úplně jiná. Pátý
nejhorší stupeň covidového opatření vyhlášený před vánočními
svátky nás zaskočil těsně před tradičním novoročním výstupem
na Žaltman. 

Jak se vyrovnat s danou situací, aby byli všichni spokojeni a při-
tom nebylo porušováno vládní nařízení, jsme vyřešili samoobslu-
hou, kterou již za ranního kuropění nainstaloval přímo u rozhledny
Toník Hoza. První den nového roku přivítalo krásné počasí. Od
ranních hodin se na cestách vedoucích k Žaltmanu objevovaly ro-
dinné skupinky, jednotlivci a dvojice směřující k rozhledně. Také
Malé Svatoňovice byly brzo dopoledne zaplněny parkujícími auty
a posádky vystupovaly pozvolna kolem kapliček na Žaltman. U sa-
motné rozhledny čekala na příchozí naše samoobsluha. Na stole
byly připraveny pamětní listy, které si každý účastník sám nadepsal.
Pro všechny účastníky byly také na stole připraveny klubové ka-
lendáříky a letáky zvací na naše největší akce, které máme naplá-
nované s podporou města Červený Kostelec pořádat v roce 2021.
Během dne se na rozhledně vystřídalo značné množství spokoje-
ných lidí. Většina účastníků pak pokračovala dál k Jestřebí boudě,
kde se u výdejního okénka občerstvili výbornou novoroční čočko-
vou polévkou, kávou nebo čajem. Spokojenost a radost z pěkně
prožitého dne se odrážela v očích všech zúčastněných. Máme
opravdovou radost, že se nám první akce roku 2021 skvěle vyda-

řila. Ono radovat se a být spokojený, když se vše daří a všechno
funguje, jak má být, to zase není tak veliké umění. Dokázat mít ale
radost ze života i v dobách krušných a nebrečet hned při každém
problému, to dává člověku dvojnásobnou radost, spokojenost a sílu
poprat se s problémy, které nám všem dnešní pandemická doba při-
náší. Všichni jistě doufáme, že máme před sebou snad již jen lepší
časy a budeme se opět setkávat na našich akcích v přírodě. 

Na závěr pozvánka pro všechny členy našeho klubu a zájemce
o členství v klubu turistů na výroční členskou schůzi 5. března
v 16:00 hodin v sále Grafoklubu. Snad nám covidová situace do-
volí, abychom se sešli. 

Otto Ressl

Oblastní charita Červený Kostelec 

V době psaní tohoto příspěvku zatím nejsou známé výsledky
Tříkrálové sbírky, která probíhala od 1. do 24. ledna, přesto
bychom chtěli vyjádřit poděkování všem, kteří se sbírky jakou-
koliv formou zúčastnili. 

Děkujeme vám - dárcům, kteří jste prostřednictvím sbírky při-
spěli na charitní dílo. Dále všem dobrovolníkům, kteří trpělivě vy-
čkávali na rozhodnutí o jejím průběhu a velice nám pomohli
s roznosem informačních letáků. A v neposlední řadě všem zástup-
cům města Červený Kostelec, majitelům obchodů a lékáren, kteří
umožnili umístění pokladniček, za jejich vstřícný postoj – poda-

telně MěÚ, papírnictví Ivín, lékárně SM SALIX s.r.o., květinářství
Monika a sociálnímu podniku Pro-Charitu s.r.o.

Jsme si vědomi, že informace o letošních změnách v konání Tří-
králové sbírky se nemusela dostat ke každému, a mrzí nás, pokud
k tomu došlo. Věříme však, že situace v příštím roce již dovolí tra-
diční podobu sbírky a bude opět možné se setkat se skupinkami tří
králů, kteří s koledou budou přinášet přání do nového roku.

Za Oblastní charitu Červený Kostelec 
Jan Kordina a Josef Urban

Mírné počasí uprostřed zimy působí na přezimování včel velmi
nepříznivě. Svádí to včelstva k plodování. Nu a když už začnou
jednou včelstva plodovat, musejí po celý zbytek zimy udržovat
teplotu 35°C. A to ovlivňuje zásoby cukru.

Přátelé včelaři! V důsledku stále nepříznivé epidemiologické si-
tuace, se nám komplikují plány a úkoly.

1/ Sběr mělí - termín odvodu na veterinu je 5. 2. 2021. Měl od
vás odeberou důvěrníci, pak zkompletuje zdravotník, přítel Jirka
Feifar a předá OVS.

2/ Výplata dotace - po 25. 1. 2021 uvidíme, jaký bude aktuální
stav a rozhodneme, kdy a kde se výplata uskuteční. Zpráva bude
doručena přes e-mail a přes důvěrníky.

3/ Členská schůze - schvaluje činnost a hospodaření za minulý
rok, zatím to nejde sejít se. Termín se oddaluje.

Výbor prosí důvěrníky o rozšíření této informace mezi své vče-
laře. 

Za výbor včelařů  Otto Hepnar a Jiří Černohorský

Včelaři
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Pečovatelský dům U Jakuba
Dobré zprávy z pečovatelské služby
Špatné zprávy se na nás valí ze všech stran, proto jsem se roz-
hodla, že vám napíši o těch dobrých, vždyť Vánoce jsou svátky
dobrých zpráv. 

Naše známá Ing. Kornelie Holá (naše bývalá nutriční porad-
kyně) z Tišic nedaleko Prahy měla myšlenku obdarovat a potěšit
seniory vánočními dárky, proto vyhlásila na internetu projekt „kra-
bičky pro seniory“, které seniory potěší a připomenou jim, že na
světě nejsou sami. Do krabičky rodiny s dětmi přibalily přáníčka,
kresby či dopisy adresované jednotlivým seniorům, ale například
i knížku, polštářek, čaj, svíčku apod. Prý si vybrala právě naše za-
řízení, protože ho osobně zná a dobře ví, že dárečky obdrží opravdu
ti, kterým jsou adresované. Naše pečovatelská služba dostala za
úkol vytipovat seniory, které by vánoční dáreček potěšil a vážili by
si ho. Pečovatelská služba předala pouze křestní jména klientů, věk
a jaké záliby mají, nebo co by je potěšilo. Z tohoto seznamu křest-
ních jmen si dárci (rodiny s malými dětmi) vybrali seniora, kterého
by chtěli potěšit a rozzářit mu svět. Vyrobili či zakoupili dárečky,
které zabalili do krabice, napsali křestní jméno a předali naší auto-
rce paní Holé, která je začátkem prosince dovezla do pečovatel-
ského domu a dále je pečovatelky rozvezly přímo obdarovaným.
Paní Holá měla velké auto, do kterého se skoro dárky nevešly. Při
předávání dárků seniorům jsme prožili nádherné chvíle radosti, do-
jetí a štěstí. Každý z obdarovaných byl dojat až k slzám a oči jim
zářily štěstím. V každém balíčku byla i adresa dárců, a tak už ně-
kteří si s novými přáteli dopisují. V této obtížné době jim tato ko-
munikace zpestřuje chmurné dny. 

Díky této myšlence a díky dárkům získali naši senioři nové přá-
tele, a tak byly obdarovány obě strany, jak senioři, tak i rodiny
s dětmi. Někteří se prý chystají v létě navštívit naše pečovatelské
domy a seznámit se s našimi seniory i osobně. Díky této krásné
myšlence bylo potěšeno více než 60 seniorů dárečky a více než 400
seniorů obdrželo obálky s přáníčky. Velké poděkování patří přede-
vším naší autorce Ing. Kornelii Holé za její obdivuhodný nápad,
za její nasazení, čas a energii. Jsme rádi, že jsme takového srdíč-
kového člověka poznali. Nemalý dík patří všem rodinám dárců a je
chvályhodné, že své děti učíte myslet na druhé a potěšit je.

Zasáhla nás pandemie koronaviru, ale i velká vlna solidarity. Tak
to s tím naším národem není tak špatné. I přes starosti a problémy
s koronavirem jsme prožili Vánoce protkané citem a nadějí, a to
není málo.

Lenka Vlčková
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Brodský

V kempu Brodský je otevřen “Ski areál” 

Rok 2020 byl určitě zvláštní. Byl plný změn, omezení, nového
životního stylu a nových výzev i situací, kterým jsme se museli
přizpůsobit. A ani letošní rok zatím nezačíná jinak. A proto se
nedivte, že nás napadlo v letním kempu otevřít zimní skiareál. 

Zdá se vám to divné a nelogické? No trochu. Ale potkáte-li ve
správný čas ty správné lidi, je od nápadu k realizaci jen kousek.
A protože mám to štěstí, že mám kolem sebe dobrých lidí stále
dost, otevřeli jsme pro vás od 15. ledna ve spolupráci s Musher klu-
bem Metuje úplně nový skiareál Brodský. A co to vlastně je a jak
to funguje? Z garáže, půdy či sklepa vytáhnete běžky, dojdete či
dojedete na  Broďák, tam si je nazujete a vzhůru do upravené stopy
užít si aktivního pohybu na čerstvém vzduchu. Konečně po dlouhé
době přišla ta správná ladovská zima. Sněhu je dost, a tak od blá-
znivé myšlenky k realizaci uběhlo pouze několik hodin a skiareál
Brodský byl na světě. Čítá několik běžeckých tratí, začínajících
i končících v kempu Brodský. Okruhy pro naše nejmenší jsou při-

praveny přímo v kempu a tratě pro ty zdatnější začínají před kem-
pem. Každý podle svých sil a fyzických schopností zvolí délku tratě
či počet okruhů, které uběhne. Tratě pro vás budeme strojně upra-
vovat tak dlouho, pokud nám to příroda dovolí.

Další zimní a v dnešní době stále populárnější aktivitou, kterou
si na Broďáku můžete užít, je zimní otužilecké koupání.  Máme ra-
dost ze stále rostoucího počtu zimních otužilců. Každý den se
někdo koupe. Pokud jste to ještě nezkusili, máte možnost právě
teď. Jelikož červenokostelecké Hyeny jsou největším klubem ne-
registrovaných otužilců, nikdo vám neřekne, kolik nás je. Jisté je
jen to, že sečteme-li místní i přespolní otužilce, během týdne se při-
jde vykoupat už více než 50 lidí. A věřte či ne, někteří chodí do-
konce i 3x týdně. Máme radost, že i v této nelehké době je stále
dost lidí, kteří nepropadají negativním náladám a mají chuť dělat
něco pro radost a potěšení své i těch druhých. Vezměte si z nich
příklad a připojte se k nám. 

Přejeme vám všem krásné zimní dny plné slunce, třpytících se
sněhových vloček, zdraví a dobré nálady. Za všechny, kteří mají
radost dělat něco pro vás. 

Zdraví váš spoluobčan, zastupitel a radní Milan Hrstka

Zahradní kavárna Trees
S výročním logem 100 let Trees se budou příznivci zahradnictví
a kavárny v Červeném Kostelci setkávat během celého letoš-
ního roku. Právě letos uplyne 100 let od doby, kdy pan Bohumil
Procházka založil červenokostelecké zahradnictví. Že jeho rod
dokázal na tradici navázat a i přes společenské turbulence
a doby zlé, se daří myšlenku dále rozvíjet, je skvělá informace.

Trees je prostorem nejen pro milovníky pěstování, sklízení
a péče o rostliny, stromy a půdu. Trees se stal společenským seg-
mentem ve městě. Spoluvytváří obraz města, ovlivňuje kulturní
život, snaží se vychovávat a bavit. 

Výroční rok by měl být kulturně velmi pestrý, proto zde čtená-

řům nabízíme přehled plánovaných kulturních akcí, pořádaných
Trees pěkně od jara do podzimu.

Koncerty v prostorách zahrady
24. 4. United Flavour – odložený koncert z loňského dubna
bude tím pravým odstartováním koncertní sezony.

29. 5. Vladivojna La Chia & 4Trio – v únoru 2020 společně
s Terezií Kovalovou uchvátila diváky v Trees. Letos v květnu při-
jede s kompletní sestavou „čtyř tria“.

25. 6. Aneta Langerová –  Dvě slunce aneb Jak krásné je být
milován - koncertní turné oblíbené zpěvačky a autorky s kapelou
a smyčcovým triem.

27. 8. Gaia Mesiah – česká crossoverová kapela, která rozburácí
poklidnou atmosféru všude, kde vystupuje.

18. 9. Ivan Hlas Trio – zpěvák, textař, skladatel a kytarista ve
společnosti Norbiho Kovácse a Olina Nejezchleby.

Smetanovy sady Červený Kostelec
31. 7. Výroční koncert s bohatým koncertním předprogramem
a hudební legendou, kterou zatím pořadatelé tají. V březnovém vy-
dání zpravodaje se budeme věnovat výhradně programu výročního
koncertu.
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Vstupujeme do nejkratšího měsíce v ro-
ce. Ráda bych se ale ještě poohlédla za
částí měsíce ledna. 

Jak jsme všichni byli spokojení na za-
čátku prosince, protože jsme se zase mohli
potkávat a učit dle našich představ, naopak
po vánočním odpočinku většinu z nás zase
čekala pouze práce a učení přes počítačové
obrazovky. Zklamání na dětech bylo velmi
znát, ale většina tomu čelí statečně. Mají od
nás velkou pochvalu. Rozjely se tedy opět
online hodiny ze základních předmětů, on-
line probíhá také kroužek angličtiny, doučo-
vání, s kterým pomáhají i asistenti. Ti se také
setkávají se slabšími dětmi samostatně ve
škole a pomáhají jim s výukou, co je v jejich
silách, aby vše i tyto děti zvládaly bez větších
problémů. Takto tráví dopoledne větší část
prvního stupně. Ale nesmíme zapomenout,

že ti nejmenší mohou chodit do školy. A jsou
tam moc spokojení. Některé učitelky, ale
také vychovatelky, využily lednové nadílky
sněhu a chodily místo tělocviku a odpolední
procházky v družině na místní kopce bobo-
vat a sáňkovat, stavět sněhuláky, prostě si
užívat zimních radovánek. Paní vychova-
telka Řezáčová se s dětmi z 2. B zapojila do
výzdoby našeho města na plakátovacích plo-
chách. Děti byly velmi hrdé, že jejich ob-
rázky visí tam, kde je všichni mohou
obdivovat. 

Závěrem mi dovolte vám popřát krásný
měsíc, který nám na začátku zpříjemní
prázdniny. Přeji všem, aby tady byl sníh
a my ho mohli využít alespoň k částečným
radostem. Jinak všem za celý první stupeň
přeji pevné zdraví a hodně trpělivosti. 

Jana Stodůlková

ZŠ V. Hejny

Leden jsme si užili na naší krásné školní
zahradě. Dočkali jsme se sněhu, a tak
o zábavu bylo postaráno. Sáňkovali jsme,
bobovali, stavěli sněhuláky a s pomocí
paní učitelek postavili krásné iglú. 

Nyní se již pilně připravujeme na náš ob-
líbený karneval, při kterém si vždy užijeme
spousty legrace. Taneční hrátky, soutěže
a volba nejroztomilejší masky nesmí chy-
bět. Ani paní učitelky nezůstávají pozadu,
již ráno nás vítají v zajímavých maskách
a rády si s námi vyzkouší všechny připra-
vené soutěže. Přejeme všem radost, smích
a dobrou náladu, která panuje v naší školce
i přes nelehké časy.                                                                                                                                                                            

Radka Laštovičková

MŠ Olešnice

Únor ve znamení tance, soutěží a karnevalového veselí
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V lednu se do lavic vrátili jen prvňáčci a druháci. Věřte, že si
této výsady patřičně považovali! Starší školáci museli pokra-
čovat v distanční výuce. Byť je již tento způsob práce zaběhlý
a vyzkoušený, všichni vyhlížíme čas, kdy situace opět dovolí
naplnění všech tříd školáky. 

Začíná nám druhé pololetí. Jsou před námi další výzvy a rozho-
dování. Jistě ale můžeme čekat i radost z objevování nového. Po-
těšení ze zdolávání úkolů i překážek. Snad je společnými silami
opět zvládneme! Děkujeme mnohým za podporu! Přejeme vám
zdraví a vytrvalost!

Poděkování
Teď je zpívat zakázáno … Když to však jde, každé ráno, 
začínáme školní den, písničkou a úsměvem! 
Díky finančnímu daru Saar Gummi Czech, s.r.o. jsme mohli za-

koupit nové klávesy do druhé třídy. Už se opravdu těšíme, až je bu-
deme moci plně využívat! MNOHOKRÁT DĚKUJEME! 

Jitka Česenková

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se za naši dět-
skou skupinku Vlnku přimluvili ve firmě Saargumi, která nám
poskytla finanční mikrosponzoring na konci roku 2020. 

Za tento dar jsme dětem udělali hezké Vánoce a dokoupili
hračky a výchovně vzdělávací prostředky. Děti si nejvíce oblíbily
dopravní koberec, se kterým si hrají velice často. Také mají nesmír-
nou radost z motorických dřevěných her s Montessori prvky. Pro
obměnu jsme dětem dokoupili také čtené pohádky, při kterých se
jim velice dobře usíná. Ještě jednou děkujeme.

Veronika Šoulová – vedoucí DS Vlnka

DS Vlnka

Firma Saargumi přispěla dětské skupině Vlnka

Do školy se mohli vrátit jen první a druhé třídy

ZŠ Horní Kostelec

V druhé polovině listopadu ukončily
distanční výuku první a druhé třídy a na-
stoupily zpátky do školy. S adventem se

do školy vrátili i jejich starší spolužáci.
Prosinec jsme si užívali společně ve škole
a doháněli jsme vše, co jsme při online

výuce nestíhali. 
Ve čtvrté třídě jsme si pro lepší vysvět-

lení a pochopení zlomků udělali zlomkový
den. Každý žák měl svou tabulku čokolády.
S její pomocí jsme si vysvětlili celek i jeho
části – tedy zlomky.  A tak jsme počítali,
kolik čtverečků je jedna polovina, čtvr-
tina… Nejlépe se chápalo mlsáním urče-
ných částí.

Kalendářní rok jsme zakončili třídními
besídkami. Těšili jsme se na lednový návrat
do školy. 

Se zhoršením pandemické situace zů-
staly opět třetí až páté třídy doma a opako-
vaně jsme zahájili online výuku.

Už se těšíme, až se zase vrátíme zpátky
do naší školy.

Jana ILLNEROVÁ

Čokoláda pomohla s pochopením zlomků
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Základní umělecká škola 

Uplynulý rok byl, co se týče veřejného dění, ve znamení věty:
jestli situace dovolí … jenže ona toho příliš moc nedovolila. Pro
pěvecký sbor Červánek a akordeonový orchestr Musicu Harmo-
niku to znamenalo vzdát se vystoupení a výjezdů, účasti na sou-
těžích. Obzvlášť za pěvecký sbor Červánek nás mrzí, že musel
oželet reprezentaci na mezinárodní soutěži v Belgii, na kterou se
více než půl roku pilně připravoval.

Přes všechny nepříznivé okolnosti r. 2020, vždy jak to bylo vzhle-
dem k epidemiologické situaci možné, sbormistryně paní Kubečková

a její manžel pan Kubeček s dětmi nacvičovali nové skladby a i díky
tomu se podařilo dokončit a před Vánoci vydat nové CD pěveckého
sboru s vánoční tematikou. Vydání CD se uskutečnilo s podporou
města Červený Kostelec.

Zvláště s ohledem na minulý nepříznivý rok se sluší poděkovat
žákům, že spolupracovali při výuce prezenční i distanční, rodičům za
to, že děti podporují v rozvoji hudebních dovedností. A také i městu
Č. Kostelec za finanční, ale i další podporu našich aktivit.

Za spolek DPS Červánek a Jitřenka s úctou B. Bejrová

Loňské aktivity pěveckého sboru Červánek

Základní umělecká škola v čase distanční výuky…
Jako ve všech školách, i v naší ZUŠ jsme
v 1. pololetí školního roku byli postaveni
znovu před náročný úkol vyučovat žáky
na dálku, přes různé platformy, jako např.
Google Meet, Skype, Messenger apod.
Uzavření škol bylo o to smutnější, že přišlo
v době, kdy připravujeme se žáky různá
veřejná vystoupení, motivovaná přicháze-
jícím vánočním časem. Přesto se někteří
učitelé hudebního oboru snažili uspořádat
alespoň třídní setkání po malých skupin-
kách v době částečného rozvolnění v pro-
sinci, nebo vytvořili společné nahrávky
a jiné kolektivní práce ve svých oborech.

O práci pěveckého oddělení říká učitelka
Eva Kubečková:

„V prosinci 2020 jsme dokončili práci na
vánočním CD. Je to již šesté CD, které má
Červánek a Jitřenka na svém kontě. Začali
jsme natáčet v pojízdném studiu pana Pavla
Fulky již v únoru před rokem, než začala
povinnost učit distančně. Práce na CD se
kvůli distanční výuce prodloužila. Vždy při
rozvolnění jsme něco dodělávali a mixovali
ve studiu v Polici nad Metují. Jsme velmi
rádi, že jsme vše kolem toho stihli a naši
sboristé si mohli CD odnést domů ještě před
Vánocemi. Příznivci našich sborů si mohou
CD zakoupit v informačním centru našeho
města. Výrobu disku finančně podpořily
město a základní umělecká škola. Slovo
dalo slovo a od zástupce vedení města
a pana ředitele MKS vznikla myšlenka udě-
lat z těchto nahrávek vánoční koncert on-
line pro širokou veřejnost a milovníky
našich koncertů. Za skvělý nápad a reali-
zaci oběma pánům velmi děkujeme. Chci též
poděkovat všem našim žákům za práci, kte-
rou věnovali natáčení ve svém volném čase.
Mé srdečné a veliké díky patří rodičům na-
šich žáků, protože bez jejich podpory a ve-
dení by to nešlo. Za výbornou klavírní
spolupráci a neutuchající pracovitost děkuji
p. učiteli Kubečkovi. Věřím, že všechny tři
složky, kterými jsou žák-učitel-rodič, zvlád-
nou tuto těžkou dobu při distančním studiu

hudby, vždyť hudba má nevídanou moc
osvobozovat mysl a sbližovat duše”.

Distanční výuku ve výtvarném oboru po-
pisují učitelky Pavla Kejzlarová a Radka
Giuliano Šimková takto: „Ani žáci výtvar-
ného oboru v této době nezahálejí. Pracují
prostřednictvím pracovních listů a setkávají
se při online hodinách, kde společně tvoří.
K nahlédnutí mají virtuální galerii, kde si
mohou prohlédnout svá i ostatní díla. Za
tento už poměrně dlouhý čas prošli mnoho
témat, která je obohatila, jak výtvarně, tak
teoreticky. Od nového roku jsme se ponořili
do starověkého Egypta, v návaznosti na vý-
stavu Sluneční králové, konající se v Národ-
ním muzeu v Praze. Vyzkoušeli jsme napsat
své jméno pomocí hieroglyfů, egyptskou
malbu, navrhnout šperk pro Kleopatru
a mnohé další. Chceme poděkovat i rodi-
čům za spolupráci a svým žákům za aktivitu
a plnění zadaných úkolů.“

Přes spoustu omezení se podařilo dosáh-
nout i několik krásných výsledků v tanečním
oboru, jak popisuje Jana Faltová a Blanka
Rejholdová, učitelky tanečního oboru:

“Tanec tanec... 34. celostátní přehlídka
scénického tance mládeže a dospělých se
konala 12.-13. prosince loňského roku v Ja-
blonci nad Nisou. Děvčata z našeho taneč-
ního oboru se "na republiku" protančila
přímým postupem z říjnového krajského
kola. I za velmi obtížných podmínek, které
nám nastavuje současná pandemická situ-
ace, si žákyně paní učitelky Jany Faltové
vysloužily na celostátní přehlídce nemalé
ocenění. V obou soutěžních večerech se
představilo na 19 choreografií v podání
uměleckých tanečních souborů z celé České
republiky. Choreografie "Odvaž se!", v po-
dání našich děvčat získala postup do užšího
výběru mezi 6 nejlepších o hlavní Cenu
města tance. Speciální cenu porotce získala
paní učitelka Jana Faltová "za tvůrčí a pe-
dagogickou činnost".

Výuku ve smyčcových nástrojích popi-
suje pan učitel Jiří Kábrt. „Housle se vy-

učují těžko i při obvyklé výuce, natož dis-
tančně. Práce je složitá, zejména u malých
dětí, které nemají ještě usazené základní ná-
vyky k samotné hře na nástroj, ale to platí
asi u všech hudebních nástrojů. Přes ve-
škerá omezení mám pocit, že to děti docela
baví. Mají více času na přehrávání, protože
jsou doma, nikam se nemusí přemísťovat,
udělají si úkoly do školy a mají vlastně
volno. Co mě ale trápí, je práce v orches-
trech, která prostě stojí. A tak se všichni tě-
šíme, že se brzy potkáme a budeme zase
hrát, jak se říká „na živo a spolu“.

Na sklonku roku se o legrační novoroční
pozdrav „TEQUILA“ postarali žáci našeho
Junior Big Bandu pod vedením Leoše Ný-
vlta, ředitele školy. Za přispění učitelů Jana
Vogela, Tomáše Hájka, Vlastimila Pella
a speciálního hosta orchestru, trumpetisty
Vojty Špuláka, se podařilo natočit naprosto
spontánní video, které si žáci orchestru při-
pravili během distanční výuky. Natáčení pro-
běhlo v prostorách naší ZUŠ v době mírného
rozvolnění a vloženo na Facebook školy
a kanál YouTube bylo v den před silvestrem.
Ohlas byl nečekaný, přes 7 tis. zhlédnutí.
Moc děkujeme našim fanouškům a už teď se
těšíme na další netradiční setkání. Za zmínku
stojí také vystoupení trombonového kvarteta
školy na setkání se seniory domu „U Jakuba“
a „Tmavý důl“, které potěšilo v době před-
vánočního času. Pod vedením pana učitele
Jana Vogela zahrál soubor také na náměstí
před krásným dřevěným betlémem, a tak po-
zdravil i občany města.

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, děku-
jeme vám všem za vynikající přístup k dis-
tanční výuce, která je pro všechny nelehká,
zejména pak pro vás rodiče i žáky. Věříme,
že se vše brzy vrátí k normálu a budeme se
zase moci nadále společně setkávat na hu-
debních, tanečních i výtvarných akcích. Kdo
má ale zájem, ukázky z práce našich žáků
a učitelů najdete již nyní na našich stránkách
www.zusck.eu. Děkujeme za přízeň.

Za ZUŠ Hana Pellová, vedoucí oborů
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Od 1. února začíná pro všechny zájemce o studium na střední
škole možnost podávání přihlášek ke studiu a potrvá až do
1. března. Přihlášky podávají nejen žáci 9. tříd, ale např. i ab-
solventi středních škol, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání v ně-
kterém ze zkrácených či nástavbových oborů. 

Pro uchazeče  je situace kvůli pandemickým opatřením, trochu
jiná než v minulých letech. Nemohly se uskutečnit Dny otevřených
dveří, podmínky pro přijetí se neustále měnily, nakonec se u nás
změnily i aktuálně nabízené obory. Některé z nich musíme pro
příští rok pozastavit. Za trochu zmatku se omlouváme a raději při-
pomínáme aktuální znění. Závazná kritéria pro přijetí ke studiu na
všechny obory jsou zveřejněna na www.spsow.cz   

Přijímací zkoušky na 4leté MATURITNÍ OBORY se konat NEBU-
DOU, pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný
počet přijímaných žáků v daném oboru. Informaci o konání či ne-
konání přijímacích zkoušek obdrží uchazeči od vedení školy do
8. března 2021. Jedná se o obory:

23-41-M/01 Strojírenství, Hronov
26-41-M/01 Elektrotechnika, Hronov
34-52-L/01  Reprodukční grafik pro média, Velké Poříčí
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích, Velké Poříčí

Přijímání na 3leté UČEBNÍ OBORY je stejně jako v minulých le-
tech plánováno bez přijímací zkoušky na základě prospěchu ze ZŠ
a to z 1.pololetí 8. třídy a 1.pololetí 9.třídy. Jedná se o obory:

26-51-H/01 Elektrikář, Hronov
23-52-H/01 Nástrojař, Hronov
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, Hronov
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích, Velké Poříčí
66-52-H/01 Aranžér, Velké Poříčí

69-51-H/01 Kadeřník, Velké Poříčí
28-52-H/01 Chemik (Gumař-plastikář), Červený Kostelec
31-58-H/01 Krejčí, Červený Kostelec

NÁSTAVBOVÉ OBORY jsou určeny pro absolventy středních škol,
kteří již mají výuční list a rádi by si dodělali maturitu. Přijímací
zkoušky se konat NEBUDOU, pokud počet podaných přihlášek ne-
převýší předpokládaný počet přijímaných žáků v daném oboru. In-
formaci o konání či nekonání přijímacích zkoušek obdrží uchazeči
do 8. března 2021. Jedná se o obory:

64-41-L/51 Podnikání (2leté, denní studium), Č. Kostelec
64-41-L/51 Podnikání (3leté, dálkové studium), Č. Kostelec

ZKRÁCENÁ STUDIA (jednoletá) jsou určena pro absolventy střed-
ních škol, kteří již mají výuční list nebo maturitu a rádi by si roz-
šířili vzdělání. Přijímání je stejně jako v minulých letech plánováno
bez přijímací zkoušky.  

34-53-H/01 Reprodukční grafik, Velké Poříčí
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích, Velké Poříčí
31-58-H/01 Krejčí, Červený Kostelec

Pokud máte jakékoli dotazy k podávání přihlášek, nabízeným
oborům i naší škole, kontaktujte paní Janu Fialovou, tel. 728 373
169, e-mail: fialovaj@spsow.cz

Markéta Machová

Měsíc podávání přihlášek na střední školy právě začal 

Mateřská školka Studánka se zahalila do
světlých barev. Na chvíli se z ní stal
domov pro krásné andílky v bílých košil-
kách se zlatými vlásky. 

Naše děti si vyrobily ve školce společně
s rodiči krásné kostýmy andělů. Takto na-
strojené vystoupaly zlatou bránou až k an-
dělskému trůnu. Ve školičce andílků se
učily chůzi po špičkách, nošení svatozáře
ve vzpřímeném postoji, chůzi po nebeské
pěšince. Naši malí andílci si zatančili a na-
učili se zarecitovat krásnou andělskou
báseň a zazpívat píseň o svých zimních ra-
dovánkách. Nakonec do naší andělské
školky zavítal i sám Mikuláš s bohatou na-
dílkou. V přípravě na Vánoce děti pekly
perníčky, zdobily stromeček, vyráběly dá-
rečky pro své rodiče. V naší mateřské
školce se nikdo nenudí. Rychlý zpravodaj
ze Studánky se loučí a přeje všem vše nej-
lepší do nového roku, hlavně hodně zdraví
a rodinné pohody.

Za kolektiv školky Petra Nývltová 

Podívejte, děti, andílek letí
MŠ Studánka
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Vydejme se proti proudu času a po-
kusme se z dochovaných fotografií na-
lézt odpovědi na otázky, ve kterých
místech stávaly nízké dřevěné cha-
loupky, komu patřily a kdy musely us-
toupit potřebám doby, než zmizely
v nenávratnu. 

Pátrejme, čím vším se naši předkové za-
bývali, kde pracovali, co vytvořili, jak se
bavili a jaké dědictví nám po sobě zane-
chali. 

To vše nabízí nově vydaná kniha, kte-
rou vydalo MKS ve spolupráci s vlasti-
vědným spolkem. Knihu lze zakoupit za
100 Kč na těchto místech: IC Červený
Kostelec, papírnictví Ivín a knihkupectví
Horová Náchod.

Kniha Kostelecká
historická 

zastavení je stále 
v prodeji

Únorové představení 
v Divadle J. K. Tyla jsme v předstihu 
již přeložili na podzim
Vzhledem k přetrvávající špatné epidemiologické situaci jsme přeložili i dvě únorová
představení v Divadle J. K. Tyla. Víme, že v době uzávěrky zpravodaje je ještě malá
naděje na uspořádání, ale jsme realisty, a navíc díky včasnému přesunu termínů
máme lepší manévrovací prostor pro dohodu s divadly a interprety.

Jak je i v celkovém přehledu uvedeno, jedná se o divadelní představení Cavewoman,
které již podruhé přesouváme, tentokrát až na 22. září 2021.

Na podzim taktéž překládáme koncert skupiny Malina Brothers. Jejich oslavu 10 let
na scéně si užijeme až 8. října 2021. 

Již v lednu jsme se s pražským divadlem Ungelt domluvili na přesunu inscenace Housle
až na leden 2022.

Vstupenky na všechna představení zůstávají v platnosti i na nové termíny. Při případném
vrácení vstupenek vždy garantujeme vrácení peněz (nikoli voucherů či poukázek) až do
doby 30 dnů před náhradním termínem. 

Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na setkání s vámi v Divadle J. K. Tyla. 

KINO LUNÍK 3D

Z důvodu nařízení vlády je kino Luník od 12. října
do odvolání uzavřeno!

Prosíme o trpělivost a pochopení. Jakmile dojde k obnovení pro-
vozu kina Luník, budeme vás informovat. Bedlivě proto sledujte
internetové stránky www.kinolunik.cz a Facebook Kino Luník, kde
naleznete vždy aktuální program, informace a instrukce.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví.
Vaše kino Luník

Program kina Luník na měsíc únor
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Důležité upozornění
Z důvodu nařízení vlády jsou podzimní plánovaná představení
v Divadle J. K. Tyla přesunuta na jiný termín nebo zcela zru-
šena. Jelikož se situace stále vyvíjí, prosíme vás o trpělivost. Dě-
kujeme. Situaci bedlivě monitorujeme a postupně vás budeme
detailně informovat na internetových stránkách kulturního
střediska www.mksck.cz, Facebooku Kostelec nás baví a před-
platitele také SMS zprávou. Prostřednictvím těchto kanálů se
vždy dostanete k aktuálnímu programu a informacím. 

Vstupenky na níže uvedená představení zůstávají v platnosti i na
nové termíny. Pokud vám náhradní termín nevyhovuje, je možné
vstupenky vrátit v místě prodeje nejpozději 30 dnů před začátkem
představení v náhradním termínu. V případě vrácení vstupenek za-
koupených online kontaktujte Městské kulturní středisko Čer-
vený Kostelec na e-mailu mksck@mksck.cz. Budeme moc rádi,
rozhodnete-li se do našeho divadla vrátit a podpoříte nás vaší ná-
vštěvou. 

Předběžný přehled:
O zlaté rybce
Původní termín: 15. 11. 2020
Náhradní termín: zrušeno, bez náhrady (Předplatitelé si mohou
v IC vyzvednout finanční kompenzaci)
Představení bylo zařazené v dětském divadelním předplatném
2020.

Šípková Růženka
Původní termín: 17. 1. 2021
Náhradní termín: zrušeno, bez náhrady (Předplatitelé si mohou
v IC vyzvednout finanční kompenzaci)
Představení bylo zařazené v dětském divadelním předplatném
2021.

Koncert skupiny Tara Fuki
Původní termín: 17. 10. 2020
Náhradní termín: 19. 3. 2021
Představení je zařazené do hudebního předplatného 2020.

Edith a Marlene (Divadlo pod Palmovkou Praha)
Původní termín: 21. 11. 2020
Náhradní termín: 25. 3. 2021
Představení je zařazené do divadelního předplatného 2020.

S úsměvem nepilota (Kočovné divadlo Ad Hoc)
Původní termín: 18. 10. 2020

Náhradní termín: 10. 4. 2021
Představení je zařazené do divadelního předplatného 2020.

Karel Kahovec a GEORGE & BEATOVENS
Původní termín: 31. 10. 2020
Náhradní termín: 24. 4. 2021

Teď mě zabij (Městské divadlo Mladá Boleslav)
Původní termín: 6. 11. 2020
Náhradní termín: 11. 5. 2021
Představení je zařazené do divadelního předplatného 2020.

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS: 
Nejkrasší kusy saisóny! 
Původní termín: 24. 11. 2020
Náhradní termín: 22. 5. 2021
Představení je zařazené do hudebního předplatného 2020.

Dasha Quartet
Původní termín: 19. 11. 2020
Náhradní termín: 2. 6. 2021

Cavewoman
Původní termín: 15. 10. 2020 (11. 2. 2021)
Náhradní termín: 22. 9. 2021

Koncert skupiny Malina Brothers
Původní termín: 26. 2. 2021
Náhradní termín: 8. 10. 2021

Klíště (Divadlo Bolka Polívky Brno)
Původní termín: 29. 10. 2020
Náhradní termín: 25. 10. 2021
Představení je zařazené do divadelního předplatného 2020.

Novoměstská filharmonie v opeře
Původní termín: 25. 10. 2020
Náhradní termín: v jednání

Housle (Divadlo Ungelt Praha)
Původní termín: 22. 1. 2021
Náhradní termín: leden 2022

Děkujeme za vaši trpělivost a všem nám přejeme lepší zítřky...
vaše MKS
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Městské kulturní středisko

Taneční kurz pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí)
Velmi oblíbený podzimní taneční kurz pro dospělé jsme díky
epidemiologické situaci byli nuceni přesunout na jaro 2021. Je-
likož v tuto chvíli nevíme, kdy přesně zahájení kurzu proběhne,
přesto bychom vás rádi informovali, že počítáme s otevřením
kurzu, jakmile to bude možné. 

Kurz bude zahrnovat celkem 7 nedělních večerních lekcí, které
budou rozděleny na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně
pokročilých. Kurz pro začátečníky je určen pro ty, kteří ještě ne-
tančili nebo kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je

vhodný pro absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz pro začáteč-
níky vícekrát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně pokročilé 1 –
2x. Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz
bude probíhat v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí vě-
nečkem. Cena kurzovného: 1400 Kč/pár. V případě zájmu o kurz
sledujte internetové stránky www.mksck.cz nebo www.123vstu-
penky.cz. Pokud se taneční kurz na jaře 2021 neuskuteční, garan-
tujeme vrácení peněz, nikoli poukazů apod.

KURZY, VOLNÝ ČAS

SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé volejbalu, současná doba nám bohužel na za-
čátku roku stále neumožnila otevřít sportoviště, proto jsme pro
náš klub před Vánoci připravili Kalorickou bitvu týmů, kdy
jednotlivé týmy proti sobě na dálku soutěžily pomocí zazname-
naných spálených kalorií. 

Bitvy se zúčastnilo devět týmů (od žákyň po obě áčka). Výhrou
a motivací pro týmy byla nová tréninková trička s potiskem dle
vlastního výběru v hodnotě 5 000 Kč. 

V těsném finiši bitvu nakonec vyhrály naše ženy B, které následně
ukázaly dobrá srdce a rozhodly se svoji výhru v této těžké době vě-
novat potřebným. Holky se ceny vzdaly ve prospěch našeho Hospicu
Anežky České. Ženám B moc děkujeme a věříme, že toto milé malé
gesto alespoň trochu pomůže v nynějších složitých časech.

Bližší info o „Kalorické bitvě“ a současném chodu najdete na
webu www.volejbalck.cz, facebooku Volejbal Červený Kostelec
a aktuality na instagramu @kosteleckyvolejbal.

Ihned po vládním povolení připravuji dopolední
lekce každý pátek pro MAMINKY S DĚTMI (ve věku ,,cho-
dící"). Pro více info se mi ozvěte, rezervace nutná, místa se plní.

Více info: 775 936 222, marydance@email.cz, www.mary-
dance.cz, fcb: Marie Chaloupková

Marydance

Východočeská přehlídka amatérského činoherního 
a hudebního divadla Č. Kostelec bude v březnu
18. – 21. března 2021 – Divadlo J. K. Tyla 
Vzhledem k současné situaci jsme nuceni divadelní přehlídku
přesunout z tradičního únorového termínu na 18. – 21.
března 2021. 

Je pravděpodobné, že nám protiepidemiologický systém PES
neumožní přehlídku realizovat tak, jak bývalo zvykem. Ale i na to
se případně již nyní připravujeme, a bude-li možné inscenace ode-
hrát s omezeným počtem diváků, velmi rádi je budeme vysílat on-
line tak, abyste o svoji festivalovou porci divadel nepřišli. 

Jelikož se situace stále vyvíjí a mění, budeme vás o aktuálních
informacích ohledně festivalu informovat na webu www.mksck.cz
nebo Facebooku Kostelec nás baví. 

Z výše uvedených důvodů nadále nebudeme spouštět předprodej
zvýhodněných permanentek či jednotlivých vstupenek, děkujeme
za pochopení.



19ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2021

V letošním roce uplyne již pět let od okamžiku, kdy se Kladské
pomezí zařadilo mezi regiony s vlastní ochrannou známkou re-
gionálních výrobků – Regionální produkt Kladské pomezí.
Hlavním cílem certifikace je podpora lokálních producentů
a propagace místních výrobků pod jednotnou značkou. Rozho-
dujícími faktory pro certifikaci jsou čas a péče, které tvůrci vý-
robě věnují, myšlenka, kterou výrobku vdechli a samozřejmě
původ z regionu Kladské pomezí. 

V roce 2020 se počet certifikovaných regionálních výrobků
Kladského pomezí rozrostl na 19. Najdete mezi nimi různé šperky,
bytové a dekorační doplňky, ručně vyráběná mýdla a koupelové
soli, medy, džemy či bylinné sirupy i výrobky, které potěší vaše ra-
tolesti. Loni byly nově certifikovány výšivky z rybích šupin paní
Kollové z Jaroměře, která tuto techniku využívá především při
tvorbě originálních broží a spon do vlasů, nápaditých obrázků či
betlémů. Historie této výšivky sahá až do Rakousko-Uherska,
a paní Kollová se ji snaží oživit již od roku 2009. 

Další tři nově certifikované výrobky pocházejí z dílny paní Te-
rézie Kalinayové, kterou můžete znát jako autorku folklorních pa-
nenek z Kladského pomezí, tzv. Malenek. K těm nyní přibyly
látkové panenky, Malovánky a PekSeSo textilních řemesel. Lát-
kové panenky, podobně jako Malenky, obsahují prvky folkloru a při

jejich výrobě autorka využívá tradiční materiály, například plátno
z vlastnoručně zpracované vlny či paličkovanou krajku. Malovánky
i PekSeSo seznamují s historií různých textilních řemesel a jsou
tak úzce spjaty s tematikou autorčiny tvorby, ve které se prolínají
řemesla a tradice.

Regionální výrobky Kladského pomezí můžete nejčastěji zakou-
pit v informačních centrech, dárkových obchodech i na nejrůzněj-
ších akcích. Jejich kompletní přehled i seznam prodejních míst
najdete na webu: www.kladskepomezi.cz. Zde jsou uvedeny také
všechny potřebné informace pro zájemce z řad místních výrobců,
kteří by rádi nechali certifikovat své výrobky.

Markéta Venclová

KLADSKÉ POMEZÍ

Znáte regionální produkty Kladského pomezí?
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SERVIS A OPRAVY MOTOCYKLŮ A SKÚTRŮ
Hugo Wolf, Olešnice 365, 549 41  Červený Kostelec

tel. 604 701 186, www.wh-moto.cz

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna a vzorkovna: Sokolská 4, 549 41 Červený Kostelec

Nabídka: zakázkové a sériové výroby, kuchyňské linky, obývací
stěny, koupelnový nábytek, kancelářský nábytek, ložnice, dětské
pokoje, knihovny, obývací pokoje, šatní skříně, vestavné skříně,

zpracování lamina. 
Otevírací doba: út a čt 9:00-17:00 hod., nebo po telefonické 

nebo e-mailové dohodě.
Mob: 777 841 102, 603 955 956, e-mail: c.kostelec@nabytek-

penta.cz, www.nabytek-penta.cz 

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

doprava stavebního materiálu. 
Kontejnery 3–15 m3. tel. 777 671 671

www.kontejnery-dudek.cz
Štěrky – písky – sutě – odpady

TAXI–KRIZ.CZ, 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

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

CEBYT Krkonoše s.r.o. – specialista na SVJ a BD
Kvalitní a profesionální správa bytových domů.

Pomůžeme nastavit správný chod domu, účetnictví, vyúčto-
vání, shromáždění, zajistíme revize. Nově funkce předsedy SVJ.

www.cebyt-krkonose.cz, tel. 774 202 362
Trutnov, Horská 6 (naproti OD Máj).

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů chleba,

různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební 
(sváteční) koláčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, 

zdobené marcipánem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého
papíru, modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení. 

(Dle přání zákazníka a možností.) Nově zaveden prodej kávy 
Machiavelli a Lavazza, výběr z ovocných čajů.
Jsme tu pro vás po – pá 5.30 – 17.00 hod.
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

PRONAJMEME  část nemovitosti v Hronově, 
Havlíčkova 285. Pronajímané prostory jsou ve III. N.P. Jedná se
o samostatný prostor o velikost cca 350 m2 s nákladním výta-

hem, se spojovací chodbou, šatnami pro ženy a muže včetně so-
ciálního zázemí, úklidové místnosti, jídelny a se společnými

prostory. V případě potřeby je možnost prostory rozšířit o další
dílnu s kanceláří o velikosti cca 250 m2 na stejném podlaží. 

Cena k jednání, více informací na tel. 737 261 680-81
Luboš Braha 

Broušení a mazání lyží. Tel. 702 590 309

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.

Pedikúra Klímová. Tel. 728 513 946, 491 465 959

Firma Luko s.r.o. 
si vás dovoluje pozvat na limitovanou akční nabídku prodeje

našich českých značkových košil.   
VÝDEJNÍ OKÉNKO K DISPOZICI

po-pá 6.00-14.00 hod, so 8.00-12.00 hod, 
Luko spol. s. r. o., Českoskalická 364, 

549 41 Červený Kostelec, tel.: 491 462 805, 739 859 880, 
více info na webových stránkách  http://www.lukock.cz

Prodej, servis a sanitace DOMÁCÍCH VÝČEPŮ LINDR
Nabízím kompletní příslušenství pro domácí čepování, včetně

repasovaných součástí (Naražeče, pártypípy, proplachové adap-
téry). Sanitaci vašeho výčepu provedu chemicko-mechanickou
cestou. Nabízím 15 let zkušeností s výčepní technikou. Kontakt

tel. 603 252 640, nebo WWW.VYCEPYNACHOD.CZ

Zámečnictví a kovovýroba 
Výroba křídlových bran a branek, plotových dílců, zábradlí 

a jiných komponentů, vše na míru. 
Svařování nerezu a hliníku a jiné dílčí práce.

Martin Muller, tel. 731 211 016

REKLAMA

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

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

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

OBJEDNÁVEJTE 
na e-mailu: zpravodaj@mestock.cz

Cena za jeden řádek je 50,- Kč



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Jana Regnerová: Krčmařík                                                  

Josef Rudolf: Historie Josef Rudolf: Pohled na město

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Vládní opatření platí pro všechny Jan Kutílek: Zimní sídliště

Louis Petithan: Za Občinou Libor Černohorský: Krčmařík

Jana Regnerová: Křížová cesta



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Jiří Mach, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Jiří Mach.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku odpovídá
za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Za změny v programech odpovídají 
pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Nepodepsané a pomlouvající příspěvky do zpravodaje vloženy nebudou.
Příspěvky, které se nevešly nebo byly kráceny, najdete na www.cervenykostelec.cz/clanek/co-se-neveslo
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3.700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na březen 2021 je stanovena na 15. únor 2020. Příští číslo vyjde 1. března 2021

QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Sněhový příděl prověřil i řidiče. Technické služby měly napilno. Foto: Jiří Mach
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