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nádoby na tříděný odpad. 
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Po mrazivém a na sníh štědrém únoru už
každý vyhlíží příchod jara a s ním i první
rozkvetlé květiny.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Únorová sněhová nadílka vylákala místní fotografy a stálé dodavatele exkluzivních snímků do přírody, aby svým objektivem 

zachytili pravou zimní atmosféfu.  První čtyři snímky nabídl čtenářům Červenokosteleckého zpravodaje Jan Brož.

S fotoaparátem vyrazil do přírody také Jan Kutílek, který je stálým dodavatelem fotografií zachycujících dění ve městě.

Zachytit aktuální sněhovou nadílku se vydala do ulic také Jana Regnerová. Archiv si doplní o snímky, které příroda delší dobu nenabídla.
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí       8–12, 13–17 hod.
Úterý          8–11, 13–15 hod.
Středa         8–12, 13–16 hod.
Čtvrtek        zavřeno
Pátek          8–11 hod., zavřeno má odb.
výstavby, matrika, sociální, evid. obyvatel

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

Poplatek za odpady je v letošním roce
splatný do konce března 
Připomínáme všem občanům, že za svoz
odpadů z domácností v tomto roce je
nutné zaplatit poplatek do 31. března
2021. Po tomto datu ti, kteří nebudou mít
vylepenou na popelnici či kontejneru
platnou známku, nebudou obsluhováni.

Platbu je možno provést v pokladně
MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vy-
dána známka dle sjednané četnosti svozu,
svozový kalendář a samolepka označující,
co vše do popelnice nebo kontejneru nepa-
tří, co lze dále vytřídit. Pokud zaplatíte po-

platek složenkou nebo převodem na číslo
účtu 9005-1428551/0100, dostanete znám-
ku rovněž na pokladně MěÚ po předložení
dokladu o zaplacení. V platbě je nutné uvést
variabilní symbol, který je uveden na slo-
žence, která vám byla zaslána do vaší poš-
tovní schránky, nebo vám ho sdělí na
pokladně MěÚ. 

Na pokladně MěÚ můžete poplatek za-
platit také platební kartou.

Štěpán Křeček

Vážení občané našeho města,
jsme na začátku jara, dny se prodlužují

a věřím, že i ve vašich životech je více
slunce, než bylo v zimě.

Stále prožíváme složité období spojené
s koronavirovou pandemií a řada z nás po-
ciťuje únavu z tohoto času nejistoty, mno-
hokrát způsobenou ztrátou životů někoho
z rodiny či okruhu přátel. 

Dovolte mi, abych i touto cestou vzpo-
menul na dva muže, významné osobnosti,
kteří již s námi nebudou sdílet život v na-
šem městě. V lednu zemřel Ing. Čeněk
Hubka první místostarosta Červeného Kos-
telce zvolený po prvních polistopadových
volbách. Měl jsem tu čest se několikrát
s panem Čeňkem Hubkou setkat a promlu-
vit. Budu si pamatovat usměvavou tvář to-
hoto muže ze společného setkání Kostele-
čanů U Pešíků ve Stolíně, kdy byla cítit úcta
a vděčnost našich hostů z jiných Kostelců
k tomuto muži, který se i o setkávání Kos-
telců hodně zasloužil. Dovoluji si i touto
cestou poděkovat panu Čeňku Hubkovi za
vše, co pro naše město vykonal. 

Další osobností byl pan Zdeněk Spůra.
Na konci ledna zemřel tento dlouholetý za-
stupitel našeho města. Práci zastupitele vy-
konával celých dvacet let a jako opoziční
zastupitel držel svým temperamentem ve
střehu a aktivitě jak mě, tak jistě i mé před-
chůdce. Za práci pro město právem patří to-
muto muži veliké poděkování. Velice mě
mrzí, že se tento významný podporovatel,
dlouholetý funkcionář a fanoušek červeno-
kosteleckého fotbalu, nedočkal výstavby
nového fotbalového zázemí. Věřím, že i se
vzpomínkou na pana Zdeňka Spůru se nám
bude dařit dotáhnout tento projekt do zdár-
ného konce. 

Jak jsem psal v minulém čísle zpravo-
daje, v tomto období vybíráme zhotovitele
investic naplánovaných na tento rok. Máme

ukončeno výběrové řízení na celkovou re-
konstrukci již zmíněného zázemí fotbalo-
vého stadionu. Termín realizace této inves-
tice je naplánován na období od března to-
hoto roku do února příštího roku. Nejvý-
hodnější nabídku v hodnotě 31,84 mil. Kč
s DPH podala společnost Stavrecon Pardu-
bice s.r.o. S touto stavební firmou zatím ne-
máme zkušenosti, ale věřím, že úspěšně
naváže na své dosavadní referenční stavby
dobře odvedenou prací i v Červeném Kos-
telci. Určitě budeme nároční a důslední, tak
jako vždy. Jak jsem vás již informoval, na
tuto akci jsme od Královéhradeckého kraje
obdrželi třímilionovou dotaci, dále máme
požádáno o dotaci z Národní sportovní
agentury ve výši cca 23 milionů korun a tr-
pělivě čekáme na rozhodnutí, zda tuto vý-
znamnou částku získáme. 

Dále jsme soutěžili zhotovitele výstavby
vodárny. Tuto stavbu v hodnotě cca 12 mil.
Kč bez DPH bude zajišťovat společnost Vo-
daservis s.r.o. od dubna do listopadu tohoto
roku. Výměnu elektroinstalace a oken v bu-
dově ZŠ Lhota bude provádět společnost
Stebau Jaroměř s.r.o., která vyhrála tuto za-
kázku s nabídkovou cenou 2,3 mil. Kč
s DPH. Zateplení fasády a opravu balkonů
na bytovém domě „Velká bedna“ bude, za
cca 3,64 mil. Kč s DPH, vykonávat společ-
nost Delta Velké Poříčí s.r.o., která ve vý-
běrovém řízení podala nejvýhodnější nabíd-
ku. Dále máme vybraného zhotovitele na
rekonstrukci chodníků. Ve třech samostat-
ných zakázkách vyhrála vždy s nejnižší na-
bídkou firma Radek Jůza z Olešnice. Jsem
rád, že i tato místní firma bude pracovat pro
naše město. 

10. března budeme vybírat zhotovitele
veřejného prostranství mezi školami
a věřím, že i tuto největší zakázku tohoto
roku vysoutěžíme za dobrou cenu. Reali-
zace tohoto projektu je naplánovaná na ob-

dobí od dubna do prosince tohoto roku.
Ještě nás čeká výběrové řízení na nafuko-
vací sportovní halu a pak začne samotná
stavební sezona, na kterou se těším.

Dovolte mi, abych vás tentokrát stručně
informoval o připravovaných personálních
změnách. V únoru proběhlo výběrové řízení
na ředitele či ředitelku Knihovny Břetislava
Kafky. Stávající paní ředitelka PhDr. Mar-
cela Franková, která po devatenáctileté práci
v knihovně půjde do důchodu a v červnu
předá vedení knihovny novému řediteli Mgr.
Vojtěchovi Kábrtovi Ph.D, který byl vybrán
v rámci řádného výběrového řízení pěti
účastníků. Bližší informace o novém panu
řediteli a poděkování paní ředitelce vám při-
neseme v dalších číslech zpravodaje.

Také nás čeká personální změna na po-
zici redaktora tohoto zpravodaje. Pan Jiří
Mach, který vykonával tuto práci čtyři roky,
také odchází do důchodu a dubnové číslo
zpravodaje bude již připravovat s novým re-
daktorem. Velice děkuji panu Jiřímu Ma-
chovi za tuto čtyřletou práci pro naše město.
V tuto chvíli nemáme výběrové řízení do-
končeno a nového redaktora vám předsta-
víme na webu a následně i v dalším čísle
zpravodaje. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem zaměstnancům úřadu, městské poli-
cie, policie České republiky, hasičům, ko-
legům v komisích rady, radním a zastu-
pitelům a všem dalším, kteří zajištují chod
našeho města v této nelehké době.

Přeji vám všem pevné zdraví, zdravou
mysl a dobrou náladu.

S úctou
Rostislav Petrák
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Děkujeme, že třídíte odpad
Město Červený Kostelec zajišťuje ve spo-
lupráci s partnery pro své občany obecní
systém odpadového hospodářství na
svém území, který spočívá převážně ve
sběru a odvozu tohoto odpadu a také
v provozování sběrného dvora odpadů.

Sebrané množství odpadů za rok 2020
• Směsný komunální odpad – netříděný

zbytkový odpad z popelnic a kontejnerů, ze
sběrného dvora a jiných způsobů sběru:
1257,6 tuny.

• Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr:
175,9 tuny, z toho 11,4 tuny čirého skla.

• Plasty – žluté kontejnery a sběrný dvůr:
175,8 tuny.

• Nápojový karton – červené pytle ulo-
žené do žlutých kontejnerů: 1,6 tuny.

• Papír – modré kontejnery, výkupna od-
padů Pavel Plíštil, sběrný dvůr a školy:
229,0 tuny.

• Kovy – sběrný dvůr, výkupna odpadů
P. Plíštil a ostatní způsoby sběru: 323,5 t. 

• Nebezpečné odpady – sběrný dvůr
a ostatní způsoby sběru: celkem za všechny
druhy: 8,2 tuny,

• Objemný odpad – sběrný dvůr: 109 t. 
• Pneumatiky – sběrný dvůr: 15,3 tuny,
• Stavební odpad (stavební suť a jiné sta-

vení odpady) – sběrný dvůr a jiné způsoby
sběru: 53,8 tuny.

• Jedlý olej a tuk – 0,6 tuny.
• Biologicky rozložitelný odpad rostlin-

ného původu (různé způsoby sběru):  297,3
tuny, odpad shromážděný na ČOV: 96,7
tuny.

Zpětný odběr použitých elektrozaří-
zení. Zpětně bylo odebráno: 

• 162 ks plochých televizorů a počítačo-
vých monitorů (evidovaných 1,4 tuny).

• 120 ks CRT televizorů a počítačových
(3,7 tuny).

• 28 kontejnerů Miniwin (malé spotře-
biče) (8,9 tuny).

• 10 kontejnerů WINTEJNER (velké
spotřebiče) (32,7 tuny).

• přenosné baterie (337 kg).
• světelné zdroje (278 kg).
• ostatní elektrozařízení (3,2 tuny).
Celkem se sebralo 50,4 tuny použitých

elektrozařízení a dalších 107 plochých tele-
vizorů a monitorů bez evidované hmotnosti.

Jenom prostřednictvím barevných kon-
tejnerů na veřejných prostranstvích se po-
dařilo sebrat v roce 2020 167,5 tuny plastů,
164,5 tuny skla, 101,3 tuny papíru, 8,9 tuny
drobných použitých elektrospotřebičů, 4,0
tuny drobných kovů a 1,6 tuny nápojového
kartonu. Nově od roku 2020 se prováděl
i sběr jedlých olejů a tuků. Prostřednictvím
nádob se sebralo 0,3 tuny jedlého oleje

a tuků. Do kontejnerů na textil pro humani-
tární účely na různých místech po Červe-
ném Kostelci lidé odložili 20,2 tuny textilu.
Dalších 15,3 tuny textilu bylo odevzdáno
do sběrny textilu vždy v první sobotu v mě-
síci na autobusovém nádraží provozovanou
Diakonií Broumov. Vytříděných odpadů
vhodných k recyklaci přibývá.

Jaká množství odpadů se podařila shro-
máždit v roce 2020 ve sběrném dvoře od-
padů, je možné si přečíst v předchozím
únorovém čísle zpravodaje.

Podíl ve sběru odpadů mají všechny čer-
venokostelecké školy. Papíru se podařilo se-
brat 21,2 tuny.

Rok 2020, který byl výrazně ovlivněn
probíhající epidemií nemoci COVID-19,
byl i v odpadovém hospodářství města spe-
cifický. V první vlně epidemie jsme museli
na několik dní zavřít sběrný dvůr. Hned to
bylo patrné na přeplněnosti kontejnerů na
tříděné odpady po městě. Omezen byl také
určitý čas sběr bioodpadů na ČOV. Začátek
roku 2020 byl také ve znamení krize ve
sběru papíru. Za předání papíru do sběrny
Pavla Plíštila se muselo i zaplatit. Situace
se v současné době zlepšila a papír je opět
sběrnou vykupován. To se projevilo na
množství sebraného papíru, kterého za loň-
ský rok bylo celkově o 82 tun méně než
v roce 2019. Ale prostřednictvím modrých
kontejnerů po městě se sebralo rekordní
množství 101,3 tun, což je o 41,5 tuny více
než v roce 2019.

Během roku byla opravována a budo-
vána další ohrazení míst s kontejnery. Také
se rozšířil počet kontejnerů na použitý tex-
til, oděvy a obuv pro humanitární účely.
Dále se rozšířil počet 240 l popelnic pro
sběr drobných kovů. Od roku 2020 se nově
v Červeném Kostelci zvlášť shromažďují
použité jedlé oleje a tuky.

V Červeném Kostelci je možné sezonně
bioodpad rostlinného původu svážet pro-
střednictvím k tomu určených speciálních
popelnic s popisem BIO přímo z domác-
ností. Tuto službu provádí pro město svo-
zová firma a využívá ji několik domácností.
Za rok 2020 se tak nashromáždilo 14,2 tuny
bioodpadů, které jsou dále využity ke kom-
postování. I v roce 2021 tuto službu bude
možné si objednat a svoz BIO popelnic
bude prováděn každou lichou středu. Svoz
bude zahájen od května.

Snažíme se okamžitě reagovat na vaše
podněty na opomenutou a nevyvezenou po-
pelnici nebo kontejner. Děkujeme za
všechna upozornění. Podílíte se tím na zlep-
šení kvality svozu odpadů.

Začátek roku 2021 v odpadovém hospo-
dářství znamenal nový zákon o odpadech

a zákon o výrobcích s ukončenou životností.
Z nové legislativy pro obce plynou nové po-
vinnosti, např. dosažení určených limitů vý-
těžnosti tříděných odpadů, poplatková po-
vinnost za uložení odpadů na skládku apod.
O změnách budete informováni později.

Velkou změnou je projekt: „Zavedení sys-
tému sběru tříděného komunálního odpadu
v Č. Kostelci přímo z domácností.“ Předmě-
tem projektu je mimo jiné rozšíření systému
separace odpadů ve městě pořízením nádob
určených k třídění papíru a plastů k rodin-
ným a bytovým domům. Tyto nádoby
budou zdarma rozdávány občanům města.
Zapojení se je dobrovolné. V rámci tohoto
projektu je záměr zrušit týdenní a kombino-
vaný svoz směsných komunálních odpadů.

V současné době také probíhá výběrové ří-
zení týkající se zajištění svozů komunálních
odpadů ve městě. S vybranou svozovou spo-
lečností bude uzavřena nová smlouva v této
věci, která bude obsahovat i svoz barevných
nádob na odpady přímo z domácností.

Stále je záměr rekultivace bývalé
skládky odpadů na Bohdašíně. Tam je pro-
blém, že zatím ne všechny pozemky bývalé
skládky jsou ve vlastnictví města.

Finance
Provozní běžné náklady obecního sys-

tému odpadového hospodářství v roce 2020
činily 5.995 tis. Kč. Z toho provozní ná-
klady sběrného dvora činily 475 tis. Kč.
Ostatní náklady na sběrný dvůr činily 751
tis. Kč. Provozní běžné příjmy obecného
systému odpadového hospodářství v roce
2020 činily 5.961 tis. Kč. Z toho provozní
příjmy sběrného dvora činily 56 tis. Kč. Pří-
jmy z poplatku za odpady od občanů činily
4.557 tis. Kč. Různé příspěvky za třídění
a sběr odpadů činily 1.394 tis. Kč. Ostatní
příjmy činily 1 tis. Kč. Odpadové hospodář-
ství skončilo deficitem 34 tis. Kč. Koho za-
jímá srovnání s rokem 2019, ať si vyhledá
rok starý zpravodaj. Pro rok 2021 se výše
poplatku za odpad vybíraných od občanů
nemusela změnit.

Přestože dochází ke zpřísňování legisla-
tivy a také se stále zpřísňují podmínky pro
získání různých příspěvků za třídění a sběr
odpadů, snažíme se nejen zachovat, ale i roz-
šiřovat možnosti této služby (provozování
systému odpadového hospodářství města)
pro vás při zachování udržitelné ceny (po-
platku za odpad). Odměnou pro všechny ob-
čany našeho města je stále se zvyšující podíl
vytříděných odpadů na celkovém množství
odpadů. Pomáháte tím zlepšovat životní pro-
středí a čistotu našeho města.

Štěpán Křeček
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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

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

Březen 2021
6. 3. a 7. 3. MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
13. 3. a 14. 3. MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 
491 428 636
20. 3. a 21. 3. MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
27. 3 a 28. 3. MUDr. Ludmila Jánská, Nemastova 1919, Náchod -
Branka, 702 125 554

Stomatologická služba

Rozpis služeb

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2021:
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

PRAKTICKÉ INFORMACE

RADNICE INFORMUJE

Okénko místostarosty Červeného Kostelce
Máme za sebou první dva měsíce nového roku stráveného v nou-
zovém stavu, a tím další prohloubení obtížného období pro nás
všechny. Moc děkuji všem, kteří pracujete na plné obrátky. 

Velké poděkování patří především zaměstnancům naší náchodské
nemocnice a jiných zdravotnických zařízení. Děkuji všem zaměst-
nancům sociálních a charitativních zařízení. Děkuji všem dobrovol-
níkům. Moc děkuji všem, kteří jakkoliv pomáháte v rámci vašeho

zaměstnání, v rámci rodiny nebo sousedských vztahů. Držím také
palce všem podnikatelům v našem městě a moc jim děkuji za to, že
se snaží doslova "přežít". Hojné podnikatelské aktivity byly a jsou
velkou hybnou silou života v našem městě. Situace je stále vážná
a všichni musíme vydržet ještě nějaký čas být zodpovědní, opatrní
a ohleduplní. Společně to zvládneme. Děkuji vám všem.

Jiří Regner, místostarosta

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda 35 až 37 000 Kč měsíčně.
provozní elektrikář, mzda 40 000 Kč až 45 000 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

Nabídka zaměstnání

LH Technik s.r.o., Lhota 429, Červený Kostelec 
Přijme pracovníky na pozice: NÁSTROJÁŘ, OBRÁBĚČ
KOVŮ, PRACOVNÍK MONTÁŽE, EXPEDICE, SVÁŘEČ
Smluvní vztah: HPP. Nástup možný ihned.
Bližší informace na telefonu: +420 499 828 264

Boltjes International spol. s r.o. 
aktuálně hledá nové kolegy na pozice: 
Technický kontrolor, seřizovač CNC strojů a obsluha strojů ve
výrobě.
Více informací naleznete na našich webových stránkách: 
https://www.boltjesgroup.com/cz/kariera/
V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu
či telefonu. Boltjes International spol. s r.o., Lhota 376, 549 41 Čer-
vený Kostelec. Kontaktní osoba: Lucie Černá,
telefon: +420 724 085 442, e-mail: l.cerna@boltjesgroup.com

VLČEK a syn spol. s r.o.
Kovovýroba a výroba drátěného pletiva Rtyně v Podkrkonoší 
hledá zaměstnance na pozice:
OBSLUHA VRTAČEK
OBSLUHA PÁSOVÉ PILY
MANIPULANT – ŘIDIČ VYSOKOZDV. VOZÍKU
Požadujeme: praxe v oboru výhodou.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, možnost pružné pracovní
doby, práce v malém kolektivu. Nástup možný ihned.
Kontakt: e-mail: vlcekasyn@volny.cz, tel. 499 787 074

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

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

Sběrný dvůr slouží jen občanům Červeného Kostelce. Není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na vybudování dvora odpadů
byla poskytnuta podpora z Operačního programu Životní prostředí
Fondů Evropské 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

Adresa sběrného dvora: Řehákova 1300, 549 41 Červený Kostelec
Provozovatel: Město Červený Kostelec, odbor míst. hospodářství.
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř, tel.: 731 042 973.

Provozní doba: březen 2021
Pondělí 8-12 hodin, 13-16 hodin
Úterý zavřeno
Středa 8-12 hodin, 13-16 hodin
Čtvrtek   zavřeno
Pátek      zavřeno
Sobota 8-11 hodin    Neděle zavřeno



6 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2021

BEZPEČNOST

Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2020

Činnost Městské policie Červený Koste-
lec v roce 2020 stejně jako v předešlých
letech spočívala především v zabezpečo-
vání místních záležitostí veřejného po-
řádku.

Těmito záležitostmi jsou přispívání k och-
raně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení
na dodržování pravidel občanského soužití,
přispívání v rozsahu stanoveném přísluš-
nými zákony k bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu, odhalování přestupků
a také upozorňování fyzických a právnic-
kých osob na porušování obecně závazných
právních předpisů. 

V uplynulém roce byla činnost MP vý-
razně ovlivněna epidemiologickou situací,
kdy byl kladen důraz na kontrolu dodržování
nových nařízení souvisejících s COVID-19.
Především v jarních měsících v tzv. první
vlně, kdy nebylo jasné, jak se bude nákaza
vyvíjet, a nebylo zřejmé, jak se obyvatelé
k novým omezujícím nařízením budou sta-
vět, byl posílen výkon denní služby, který se
primárně věnoval kontrole dodržování aktu-
álně platných vládních nařízení a opatření
Ministerstva zdravotnictví. Občané byli
především upozorňováni na povinnost do-
držování nových nařízení. V závažnějších
případech, kdy nebyly tyto povinnosti re-
spektovány, bylo přistoupeno k oznámení
věci správnímu orgánu, příp. byly ukládány
pokuty. Na tuto činnost bylo v běžné míře
navázáno od podzimu, kdy se nákaza opět
rozšířila a byla vyhlášena nová omezení.

Výkon služby byl po celý rok zajišťován
nepřetržitě. Schválený personální stav byl
v roce 2020 třináct strážníků. 

V roce 2020 eviduje Městská policie
Červený Kostelec 1443 událostí, kterými se
musela zabývat nebo je řešit. Přes veškerá
omezení, uzavření provozoven aj. se jedná
o nárůst zhruba 70 událostí oproti roku
2019. V tomto počtu jsou obsažena ozná-
mení a žádosti občanů a organizací, pře-
stupky, trestné činy, signály PCO a tís-
ňových tlačítek či zjištění kamerovým sys-
témem. Tento stav vypovídá o skutečnosti,
že městská policie je v povědomí místní ve-
řejnosti plně zakotvena a občané se na stráž-
níky městské policie stále obrací při řešení
nejrůznějších záležitostí a problémů.  

Městskou policií bylo v roce 2020 zjiš-
těno 12 případů, které měly znaky spáchání
trestného činu. Tyto byly následně předány
Policii ČR k dalšímu šetření. Jednalo se
např. o ohrožení pod vlivem návykové
látky, vloupání či poškozování cizí věci.

Přestupků bylo řešeno 293. Blokovým
příkazem na místě bylo řešeno 236 pře-
stupků, domluvou bylo řešeno 46 přestupků
a 11 bylo oznámeno správním orgánům
k dalšímu projednání. 

V roce 2020 nadále městská policie pro-
váděla v souladu s veřejnoprávní smlouvou
hlídkovou činnost taktéž na území obce Zá-
brodí, kde zajišťovala veřejný pořádek
především na základě požadavků starosty
obce a v průběhu roku prováděla dohled
v rekreačních oblastech.

Městská policie dále zajišťovala některé
akce pořádané na území města Červený
Kostelec, jednalo se především o folklorní
slavnosti. Většina každoročních veřejnosti
přístupných akcí byla z důvodu epidemie
zrušena. 

V rámci BESIP městská policie zajišťo-
vala pravidelně ranní přecházení školní
mládeže na přechodech pro chodce na ná-
městí TGM. Navíc byly využívány čtyři
proškolené osoby, které na základě dohody
s městem zajišťovaly bezpečný přechod
především školní mládeže na přechodech
v Horním Kostelci u školy, na přechodu
v ul. Náchodská a Jiráskova a u pošty. 

Městská policie se také účastnila usměr-
ňování dopravy při různých akcích, u do-
pravních nehod a nadále kontrolovala a ře-
šila řidiče za vjezdy do míst, kam je to za-
kázáno, nesprávném stání či zastavení vo-
zidla na komunikacích v rozporu s pravidly
silničního provozu či za jiné dopravní pře-
stupky. 

Městská policie se také každoročně
účastní soutěží žáků ZŠ na dětském doprav-
ním hřišti v Náchodě, kde strážníci působí
v roli rozhodčích. 

Kamerový systém
Kamerový systém se jako nástroj pre-

vence předcházení negativních jevů osvěd-
čil. Jeho funkčnost je zajišťována v auto-
matickém režimu. V době provozu PCO
může být kamerový systém obsluhován stá-
lou službou MP, která na základě jednotli-
vých zjištění vysílá hlídku k provedení
opatření, zákroku, prověření apod. Zá-
znamů z kamerového systému taktéž hojně
využívá Policie ČR při prošetřování trestné
a přestupkové činnosti. V roce 2020 byl na
náklad města zbudován přístup k měst-
skému kamerovému systému i Policii ČR
na jejich stanici v našem městě. Tímto se

zvýší preventivní dohled na dění na veřej-
ných prostranstvích a možnost okamžité re-
akce na dané události zjištěné kamerami.

Tísňová tlačítka
V roce 2020 nadále pokračoval ve spo-

lupráci s Oblastní charitou Červený Koste-
lec projekt „tísňových tlačítek“, která slouží
k okamžitému vyrozumění městské policie
a pečovatelské služby o krizové situaci ob-
čana. Díky tomuto projektu si mohou po-
mocí tísňového tlačítka vyžádat pomoc
všichni obyvatelé (senioři) v pečovatel-
ských domech U Jakuba a v Nerudově ulici
a také senioři ve svých domovech na katas-
tru města, kteří je vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu nejvíce potřebují. Městská
policie tuto službu zajišťuje v době provozu
PCO, tj. všední dny 18–6 hod., soboty, ne-
děle, svátky nepřetržitě. Ve zbylé době tuto
službu zajišťuje pečovatelská služba, která
v případě potřeby využívá i sloužící hlídku.
Signál, který je pomocí tohoto zařízení vy-
slán v době provozu PCO, vyhodnocuje
stálá služba MP prostřednictvím pultu cen-
trální ochrany. Ve většině případů je vysí-
lána hlídka, která na místě dle situace
provádí různé neodkladné úkony (okamžité
přivolání lékaře při zdravotních potížích,
pomoc vstát, když osoba upadne, přivolání
pečovatelky aj.) Pomocí této služby měst-
ská policie také hlídá provozní stav tlačítka
(výpadek el. proudu, poruchu akumulátoru)
tak, aby byla zajištěna jeho bezvadná nepře-
tržitá funkčnost.

Pult centrální ochrany
Městská policie v roce 2020 přijala na

PCO (pult centrální ochrany) 200 signálů
o možném narušení objektů. Většina sig-
nálů se však ukázala jako „planá“, způso-
bená chybou techniky, popř. chybou
obsluhy. V jednom případě bylo zjištěno
narušení objektu, kdy při kontrole objektu
bylo zjištěno rozbité okno. Věc byla ne-
prodleně předána Policii ČR. Z výše uvede-
ného vyplývá, že díky PCO je páchání
trestné činnosti na připojených objektech za
loňský rok takřka nulové a PCO tudíž vý-
znamnou měrou přispívá k prevenci krimi-
nality na území města.

Shrnutí
Z pohledu městské policie je bezpečnost

ve městě na velice dobré úrovni a nedosa-
huje závažných déletrvajících problémů.
Vzniklé negativní situace jsou v rámci zá-
konných oprávnění a možností řešeny a je
snahou městské policie těmto situacím dále
předcházet především preventivní činností. 

Michal Škoda, pověřený strážník
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OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

V areálu náchodské nemocnice byl 4. února slavnostně uveden
do provozu babybox nové generace. Babybox je umístěn u vstu-
pu do areálu nemocnice v prostorách stravovacího pavilonu.
Odloženému miminku nabízí vyšší komfort i bezpečí. Jeho pře-
sunutí z horního areálu nemocnice do toho dolního navazuje
na stěhování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení
do nových pavilonů. 

Umístění nového babyboxu vzbudilo u mnoha lidí údiv – „je
příliš na očích, hned vedle vrátnice…“ Také my jsme před listopa-
dovou návštěvou pana Ludvíka Hesse, zakladatele babyboxů u nás,
měli vytipované místo mimo hlavní trasy a mimo dohled kamer.
Pan Hess nám však vlídně vysvětlil, že se na situaci nesmíme dívat
našima očima, ale očima matky, která přináší odložit své dítě. Podle
jeho mnohaletých zkušeností to může být matka, která do naší ne-
mocnice přichází poprvé v životě, nesmí tedy bloudit, babybox
musí ihned najít a je jí pravděpodobně zcela jedno, kolik lidí ji uvidí
vkládat dítě do babyboxu. Dali jsme tedy na doporučení a přání

pana Hesse a babybox nainstalovali do místa, které vytipoval jako
nejvhodnější. Babybox je užitečná pojistka pro případ nejvyšší
nouze. Přejeme však našemu regionu a maminkám, aby ho nikdy
nebyly nuceny využít. 

Zdravotníci děkují
Milí spoluobčané, máme za sebou pravděpodobně dva nejhorší
měsíce současné epidemie. Máme za sebou také mnoho skvě-
lých lidí našeho regionu, kteří stojí při nás a podporují nás. 

Nemyslíme však jen podporu materiální, ale také a zejména pod-
poru spočívající v dodržování takových opatření, která nám pomo-
hou vyjít ze současné tíživé situace. 

Těšíme se, že se snad blíží doba, kdy se budeme moci vrátit ales-
poň částečně k normálnímu životu. A to díky vám i nám, očkování
a novým léčivým prostředkům. Vydržme to ještě chvíli! 

Děkujeme.
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Nemocnice Náchod má nový babybox

Zdrávka v Náchodě je školou pro humanitně zaměřené žáky
a klade důraz na praktické dovednosti. Máš ráda práci s lidmi?
Zajímáš se o pomáhající profese? Přidej se k nám!

Škola tě připraví na náročnou a vysoce specializovanou práci
ve zdravotnictví a v sociálních službách. Oblastní nemocnice v Ná-
chodě ti poskytne špičková pracoviště v nových pavilonech pro vy-
konání tvé odborné praxe. Současně tu najdeš i pracovní uplatnění.
Zdravotníci tě potřebují a předají ti své cenné zkušenosti.

Přijď studovat obory Praktická sestra, Sociální činnost či Oše-
třovatel na zdrávku v Náchodě. Společně to zvládneme! 

Mgr. Bc. David Hanuš
Střední odborná škola sociální a zdravotnická - EA Náchod

Přidej se k nám!

Vážení spoluobčané našeho Královéhra-
deckého kraje, obracíme se na vás s infor-
mací o tom, jak vypadá situace v našich
zdravotnických zařízeních, s informací
o tom, že kapacity našich nemocnic jsou na
hranici možností, a co nám hrozí, bude-li
epidemie pokračovat současným tempem.

Chceme vás požádat o to, abyste vy sami,
bez ohledu na nyní nebo v budoucnu platná
omezení, přistoupili k takovým opatřením,
která ochrání vás i vaše okolí před nekontro-
lovaným vývojem situace a těžkými dopady
na zdraví a na celou společnost. 

Situace v nemocnicích v našem kraji je
s ohledem na několik týdnů trvající nápor pa-
cientů s COVID-19, kteří vyžadují hospitali-
zaci, kritická. Přestože jsme přijali řadu
opatření, přesunuli zaměstnance a otevírali
stále další a další oddělení pro covidové paci-
enty, příliv pacientů neustává a naše nemoc-
nice jsou výrazně přetížené. Zajištění péče
o všechny akutní případy a také o pacienty
s COVID-19 je možné jen díky obrovskému
nasazení všech zaměstnanců nemocnic. Mož-
nosti otevírání dalších oddělení jsou již velmi
omezené a zajištění péče o pacienty je v ně-
kterých dnech možné již jen díky transportům
pacientů do jiných regionů. Bohužel vyhlídky

na nejbližší týdny nejsou příliš optimistické.
V této extrémní situaci se na vás obracíme

s výzvou, abyste dodržovali všechna nařízení
a hygienická opatření. Omezte své sociální
kontakty na nezbytné minimum a vyhýbejte
se setkávání většího množství lidí. Mějte na
paměti, že koronavirus může nakazit vás
i vaše nejbližší a že těžký průběh se netýká jen
seniorů, ale mnohdy dopadá i na daleko
mladší lidi a i ti jen s obtížemi překonávají
kritický stav a někdy ho ani přes veškeré naše
úsilí nezvládnou. Děláme pro všechny ne-
mocné v našich nemocnicích, ať již s COVID-
19 či jinými závažnými chorobami, maximum
možného. Neztěžujte to prosím nám ani našim
nemocným svým neuváženým chováním. I vy
se můžete ocitnout mezi nimi.

Pomozte nám snížit počet hospitalizova-
ných pacientů i počet zemřelých dodržováním
všech platných nařízení! Buďte prosíme ro-
zumní! Víme, že už těch nejrůznějších re-
strikcí a omezení máme všichni dost a už se
nemůžeme dočkat návratu k normálnímu ži-
votu. Zatím to ale není možné. Prosíme a žá-
dáme vás:

- omezte cestování a setkávání větších sku-
pin (i rodinných) na naprosto nezbytnou míru

- chraňte pomocí roušek či respirátorů

nejen sebe, ale i své okolí
- dodržujte rozestupy a vyvarujte se vel-

kých akcí, především těch, kde padají zábrany
a infekce se díky tomu šíří snadněji – vidíme
v našich nemocnicích jejich důsledky

- pečlivě si umývejte a desinfikujte ruce
- ke všem těm propagovaným „R“ (rouš-

ky, ruce, rozestupy), přidejte prosíme to
nejdůležitější „R“, tedy rozum. 

Dodržování opatření a postupný nárůst
počtu očkovaných nás přiblíží k tolik potřeb-
nému normálnímu životu. Chceme, aby naše
děti mohly co nejdříve do škol, chceme, aby-
chom se mohli vrátit ke svým povoláním
a profesím, mohli do kin a divadel, chceme,
abychom si opět mohli naplno užívat život,
abychom mohli vycestovat na dovolenou –
a jistě to chceme všichni. Buďme proto ro-
zumní a ukáznění. Jen tak se nám to všem po-
daří. Rychlost, s jakou se budeme vracet
k normálnímu životu, záleží na přístupu nás
všech. Bez společného úsilí a rozumného pří-
stupu všech to nepůjde. 

Budeme-li všichni rozumní a budeme
dobře spolupracovat, společně to zvládneme!

V Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, 
Trutnově, Rychnově nad Kněžnou

a Dvoře Králové dne 15. února 2021

Výzva ředitelů zdravotnických zařízení v KHK 
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HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Může být i smutno, jen když je při

tom veselo - Jan Werich

Březnový příspěvek z muzejního depozi-
táře bude věnován vzpomínce na spiso-
vatele Aloise Jiráska a na červenokos-
teleckého malíře Zdeňka Petiru.

Alois Jirásek - Vzpomínáme 170 let od
jeho narození. Teď v březnu 12. 3. to bude
už 91 let, co zemřel. V řeči čísel: Narozen
23. 8. 1851 v Hronově jako syn tkalce. Ze-
mřel 12. 3. 1930 v Praze jako známý a uz-
návaný historik a spisovatel. Jsme krajem
Aloise Jiráska, k tomu přirovnání se hrdě
hlásíme. Alois Jirásek se stal jedním z mála
mužů našeho národa, kteří se vzdor všem
proměnám času těší stálé úctě.

Podle odborníků byla jeho díla podlo-
žena studiem pramenů /vystudoval historii
na filosofické fakultě/. Ta zapadala do jeho
vlasteneckého smýšlení a vlasteneckých po-
stojů. V těžkých dobách obou světových
válek měly Jiráskovy romány význam pro
povzbuzení českého národa. Co je mu vy-
čítáno? Hlavně rozvláčnost příběhů a snad
i idealizace historie.

Televizní seriál F. L. Věk, to je příklad
pro starší, když po roce 1968, po okupaci
sovětskými vojsky, běžel poprvé v televizi,
scházeli jsme se u televize celé rodiny. To
byla morální vzpruha. Také to tak dopadlo,
tento seriál se v opakované podobě v tele-
vizi objevil až v prosinci 1989.

Alois Jirásek svá středoškolská studia
zahájil v Broumově u benediktinů /ně-
mecky/, pokračoval na gymnáziu v Hradci
Králové /česky/. V Hradci přes týden bydlel
a na neděli jezdil domů, do Hronova.

Vlakem do Lhoty u Kostelce a potom
pěšky do Hronova. A v neděli naopak cesta
zpět do školy. Pro osvěžení paměti, první
vlak přijel do Lhoty v květnu 1859. Krátká
odbočka - příběh z knihy Jiřího Šolce: ČER-
VENOKOSTELECKO: „Železniční za-
stávka v Olešnici byla otevřena 28. 9. 1905.
Náklad na vybudování zastávky byl z velké

části uhrazen z takzvaného „pivního krej-
caru“, tedy přirážky k pivu. Ta se vybírala
v šesti olešenských hostincích až do roku
1926. Původně měla být zastávka umístěna
u přejezdu nad školou. Změnu prosadil teh-
dejší starosta Antonín Baše.“ Konec citace.
Zpět ke spisovateli Aloisu Jiráskovi. Kde
studoval gymnázium, jsme si už řekli,
z Hradce šel do Prahy studovat filosofickou
fakultu, historii. Po studiích se stal středo-
školským profesorem v Litomyšli, kde pů-
sobil 14 let. V roce 1888 přechází do Prahy,
učil na gymnáziu, a to už byl uznávaný spi-
sovatel. V Praze obnovil řadu přátelství ze
studentských let, např. s M. Alšem či J. V.
Sládkem. Obohacující bylo nové přátelství
s Jaroslavem Kvapilem /1868-1950/. To byl
divadelní režisér, dramatik a básník. Dopo-
ručil A. Jiráskovi, aby se věnoval při psaní
i divadlu. Napsal divadelní hry ze součas-
nosti, např. Vojnarka /1890/, Otec /1894/.
Ale pohádková LUCERNA /1905/ se
opravdu povedla. Je to dodnes oblíbená hra
nejen u profesionálů, ale i u ochotníků. Mi-
mochodem divadelní hra Lucerna se hrála
i v den otevření našeho Divadla J. K. Tyla
v neděli 25. 10. 1925. Kdo? Naši ochotníci
slavné ochotnické generace 20. a 30. let:
Božena Krecbachová, Božena Balíčková,
Anna Kejzlarová, Anna Vojáčková, Berta
Keyzlarová, Karel Bubák, Antonín Tomek,
Ludvík Kubina, Josef Libnar, Antonín Vy-
metal, František Keyzlar a další. Alois Jirá-
sek se v nově vzniklé Československé
republice stal senátorem za národně demo-
kratickou stranu. Zemřel v Praze 12. března
1930, ale pochován byl v rodném Hronově.

Zdeněk Petira - Červenokostelecký výtvar-
ník, grafik, písmomalíř, řezbář a ilustrátor.
Narodil se 14. února 1931. Vzpomínáme 90
let od narození pana Petiry. Vyučil se lito-
grafem - dnes reprodukční grafik. Vyučil se
u Doležala, tiskárna známá pod jménem Se-
verografia. Vyprávěl, že se naučil všechny
přípravy tisku, jak se postupně vyvíjela po-

lygrafie. V době jeho nástupu do zaměst-
nání zpracovával návrhy na litografický
kámen. Málokdo si dnes již dovede předsta-
vit titěrnou práci rytí písma nebo kreslení
na vyleštěný, odmaštěný a studený litogra-
fický kámen. Když tato technologie skon-
čila a kameny se staly součástí například
chodníků u chat na Brodském, nahradily je
zinkové desky. Před odchodem do důchodu
pracoval léta na počítačovém skeneru. Jeho
tvorba je velmi rozsáhlá. Nejznámější je asi
jeho plakát propagující folklorní festival -
2 roztančené postavy. Sám byl dlouholetým
členem tanečního souboru Hadař. Jeho
kresby a mapy zdobily časopis Veselý výlet
v Horním Maršově. Od založení. Tak od
roku 1993. Také byl dlouho členem re-
dakční rady vlastivědného sborníku Rod-
ným krajem. Šéfem zde byl redaktor
František Drahoňovský. V Červeném Kos-
telci založil výtvarný kroužek, ten netrval
dlouho a sám pak přešel mezi výtvarníky do
Úpice. Tam získal mnoho spřízněných přá-
tel, kamarádů. Zemřel 24. září 2018 a je po-
chován do rodinné hrobky na našem
hřbitově v Červeném Kostelci. ČEST JEHO
PAMÁTCE.

Přátelé, bavte se historií. 
Z domova Otto Hepnar

Prameny: J. Šolc – Červenokostelecko,
V. Volhejnová - Čeští spisovatelé



9ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2021

Vzpomínka

Aktuální informace o chodu farnosti
a případných změnách spojených s vlád-
ními opatřeními naleznete na stránkách
farnosti www.farnostck.cz a www.farnost-
bousin.cz a na nástěnce v zádveří kostela. 

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

Neděle 7. 3. – při všech mších svatých
požehnání maminkám, které očekávají na-
rození dítěte.

Sobota 20. 3. – postní duchovní obnova

„Josef a Josef“ – vede Mons. Jan Paseka, ge-
nerální vikář královéhradecké diecéze, před-
nášky v 9:00 a v 10:30, příležitost ke svátosti
smíření od 14:00, mše sv. v 17:30. Na vše je
nutná rezervace na farních stránkách.

Neděle 21. 3. – mše sv. v 9:00 s rytmic-
kým doprovodem.

Neděle 28. 3. – Květná neděle - mše
svaté s žehnáním ratolestí.

V postní době jsou pravidelné křížové
cesty. Ve farním kostele budou v pátek
v 17:30. Je možné je sledovat na farním webu.

Další aktivity a více informací na:
www.farnostck.cz

P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti

Pravidelně
Bohoslužby – neděle od 10:00 hod. –

bez přerušení
Postní období začalo 17. 2. (Popeleční

středa) a trvá do 4. 4. (Hod Boží veliko-
noční).

Velikonoční bohoslužby
Velký pátek - 18:00
Bílá sobota - 20:00
Hod Boží velikonoční – 10:00

Farář: David Smetana – tel: 775 917 893
email: david.smetana@ccsh.cz

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín Církev čs husitská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu tohoto roku, téměř přesně 11 let po
smrti své manželky Evženie, odešel na věč-
nost náš dobrý známý, kamarád a věrný
Kostelečan Ing. Čeněk Hubka.

Před sedmi lety, ještě jako student, jsem
měl za úkol na dějepis zmapovat život člo-
věka, který zažil období první republiky,
druhé světové války a komunismu. Vedl jsem
s ním tehdy rozhovor, ze kterého jsem vybral
níže uvedené citace.  

Ing. Čeněk Hubka se narodil roku 1927.
V dětství byl svědkem rozsáhlého rozvoje
a prosperity našeho města. Sám tuto dobu po-
pisuje slovy: „Pamatuji si, že jako šestiletý
chlapec, to jsem chodil do první třídy, jsem sle-
doval, jak vyrostl Červený Kostelec. Všechno
se tady měnilo, postavily se nové baráky i celé
čtvrti, nebyla tady nezaměstnanost, mimoto se
taky postavila škola a divadlo a v roce dvacet
osm sokolovna. Dále se taky začaly stavět fa-
briky. Kostelec byl v té době velmi pokrokové
město. Abych nezapomněl připomenout, tak se
tady budovala celá kanalizace a veřejné osvět-
lení, to všechno vzniklo v té době. My jsme jako
malé město měli jako jediní z okolí perfektní
osvětlení. Takto si pamatuji na Kostelec – jako
na velmi moderní město. Lidi z toho, co se tady

dělo, měli velkou radost a všechno vzkvétalo –
Sokol, Orel i další spolky. Když jsem přišel do
školy, tak jsem si vážil toho, jaký měli kantoři
vztah k republice. Už v první třídě nás vedli
k lásce k republice a zdravému vlastenectví
a my měli radost, jak to tady všechno vzkvétá.“

V době těsně před a pak v průběhu druhé
světové války musel vzhledem k obtížné situaci
té doby nejprve odejít z českého gymnázia
v Trutnově, který byl obsazen nacisty. Přešel do
gymnázia v Náchodě, ale vzhledem ke špatné
dopravní situaci přešel nakonec na gymnázium
v Jaroměři, kam jezdil pravidelně vlak. Sám
vzpomíná: „Já jsem nejdříve studoval v Ná-
chodě, ale protože tam bylo později špatné spo-
jení, musel jsem jinam. Jezdily jen dva autobusy
denně, jeden ráno a druhý večer, protože nebyl
za války nikde k mání benzín do aut, byla auta,
ale nikdo neměl do nich benzín, takže auta stála
během války na dvoře na špalcích.“

Po ukončení studia na gymnáziu v Jaro-
měři odešel na středoškolské studium do Brna
na tkalcovskou školu.

Po maturitě začal studovat v Praze Vyso-
kou školu obchodní (dnes VŠE), kde byl
velmi aktivní v protikomunistických demon-
stracích. V únoru 1948 spolu s ještě asi deseti
tisíci dalšími studenty se zúčastnil demon-
strace na podporu prezidenta E. Beneše, aby
nepřijal rezignaci nekomunistických ministrů.
Na tuto těžkou dobu vzpomínal takto: „Já
jsem tu dobu převratu prožíval jako študák
v Praze. A my to všechno prožívali a scházeli
jsme se. A rozhodli jsme se, že půjdeme pod-
pořit prezidenta Beneše, protože tam měli
toho dvacátého pátého přijít komunisti ho pře-
mlouvat, aby přijal demisi ministrů. Tak jsme
se dohodli, že půjdeme podpořit prezidenta,
tak jsme se sešli na náměstí Republiky a šli
jsme a zpívali hymnu. A na Malostranském
náměstí nás zastavila policie. Byla tam i ar-

máda, ale ta nezakročila. Policie střílela také
do vzduchu a do země, takže jsem byl svědkem
toho, že ji kluk dostal do nohy, jak se kulka od
země odrazila. Pak jsme viděli, jak jede Gott-
wald řečnit na Staroměstské náměstí, že pre-
zident demisi přijal. To byla pro nás chvíle
beznaděje. Věděli jsme, že končí svoboda.“

Za svoje postoje byl nakonec krátce před
dokončením studia ze školy vyloučen. Člověk,
který ho ze školy vyloučil, byl ten samý, který
s ním předtím demonstroval. Z vysokých škol
bylo v tomto období vyhozeno až na dva a půl
tisíce lidí.

Dále pracoval v podniku Tepna v Červeném
Kostelci. V období pražského jara se velmi ak-
tivně zapojoval do změn ve společnosti. V době
normalizace byl za tuto svoji aktivitu vyhozen
podnikovým ředitelem, který býval jeho spolu-
žákem a kamarádem. Dále pracoval v podniku
Tiba v České Skalici.

Po revoluci byl zvolen místostarostou města
Červený Kostelec. V této době se mimo jiné za-
sloužil o spolupráci a společné setkávání měst
známé pod názvem Kostelce v Kostelci. Dále
byl také velmi aktivní ve vedení červenokoste-
leckého Sokola a fotbalového klubu.

Na závěr mi prosím dovolte také osobní
vzpomínku. Pro mě byl Čeněk Hubka v první
řadě dobrým člověkem a sousedem. Do po-
slední chvíle žil zájmem o druhé lidi. Rád jim
naslouchal, pomáhal a stmeloval, rozdával
kolem sebe radost. Také dokázal velmi dobře
a poutavě vyprávět. Každého, s kým rozmlou-
val, obohacoval vždy o osobní zkušenosti
z historie našeho města a jeho okolí, ke které
jako společenský a aktivní člověk mnoho při-
spěl. Obtíže stáří přijímal s trpělivostí. Jsem
vděčný za to, že jsem poznal tak vzácného
člověka. Kéž bychom měli víc takových lidí
– osobností nejen v politice, ale i okolo sebe. 

Mgr. Dominik Svoboda
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

V únoru uplynulo pět smutných let, kdy nás
navždy opustila naše maminka a babička paní
Jana Hejnová. Kdo jste ji znali a měli rádi, vě-
nujte jí s námi tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomíná dcera Simona 
a syn Zdeněk s rodinami 

Dne 3. 3. 2021 tomu bude pět roků, kdy nás
navždy opustil pan Karel Volhejn. Kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina

Dne 30. ledna 2021 odešel dlouholetý zastupitel
Červeného Kostelce pan Zdeněk Spůra (70).
Post zastupitele zastával za KSČM dvacet let,
a to v letech 1998 – 2018.

Město Červený Kostelec

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým 87. naro-
zeninám. Za přání také děkuji jednotě Orla.

Jaroslav Hanuš, Olešnice

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

Nentvichová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání a pěkný dárek k mému
životnímu jubileu a paní Urbanové za milou návštěvu.

Míla Zárubová

Děkuji všem spolubydlícím, pečovatelkám, Městskému úřadu
v Červeném Kostelci a Obecnímu úřadu v Horní Radechové za bla-
hopřání a dárky k mým 90. narozeninám.

Jindřiška Dytrychová, pečovatelský dům U Jakuba

Upřímně děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci i dárky
k mému kulatému výročí. Byla jsem potěšena.

Věra Faltová

Poděkování

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

Zatím nelze provozovat ani výpůjční
okénko, a tak se omezím pouze na opětovné
ujištění, že se na vás těšíme, připravujeme
nové knihy a snažíme se vylepšit interiéry
knihovny, aby byly vlídné a bezpečné. Také
i v tomto čísle zpravodaje děkuji za vaši tr-
pělivost a podporu. Všichni společně vě-
říme, že knihovny, ta důležitá informační
místa, která jsou základem kultury každého
národa, budou opět sloužit tak, jak tomu
bylo dříve. A snad to bude brzy. Abych vás
alespoň trošku navnadila, vybrala jsem z re-
gálu, kde na vás čekají nové knihy, něco, co
by vás snad mohlo zaujmout. Vybrala jsem
dvě knihy, které jsou shodou okolností již
druhým dílem daného tématu, protože je-
jich první díl byl natolik úspěšný, že se
autoři rozhodli v daném tématu pokračovat.
Bude na vás posoudit, jak se jim dílo po-
vedlo. Protože dnešní doba je hlavně o zdra-
ví, zvolila jsem jako první ukázku knihu
s názvem Hovory s doktory II autorů Bar-
bory Nesvadbové a Jakuba Knězů s podti-

tulem 12 pohledů na zdraví, úspěch,
víru… a naději. Kniha zachovala stejný for-
mát jako první díl Hovorů s doktory, který
vyšel v roce 2019, a obě vydalo nakladatel-
ství Euromedia Group, a. s. Najdete v ní však
další dvanáctku zajímavých lékařek a lékařů
a dozvíte se, jak se dívají na svoji práci
a život jako celek. Kniha je zajímavě uspo-
řádaná, doplněná mnoha fotografiemi a také
citáty lékařů, s kterými autoři rozmlouvají.
Jednu ukázku bych si dovolila nabídnout.

Na otázku „V co věříte?“ odpověděl známý
pediatr a odborník na pohybovou medicínu,
profesor Pavel Kolář: „Věřím v nesmrtel-
nost duše. Je proto třeba se o ni starat.
K tomu potřebujeme respektovat etické
a mravní normy života. Stejně jako běháme,
snažíme se být tělesně zdatní, pečujeme
o tělo, je třeba se starat i o svou duši.“ 

Druhá kniha je rovněž podařeným pokra-
čováním a inspiroval mě osud lidí, kteří si
dobrovolně volí pro svůj život samotu.
Tedy něco, s čím se v dnešní covidové době
mnozí těžko vyrovnávají, způsobuje jim du-
ševní utrpení a mnohým i deprese. Proto je
zajímavé a přínosné nahlédnout do život-
ních osudů a postojů samotářů, poznat je-
jich životní styl, myšlenky a plány. Kniha
nazvaná Jako v nebi, jenže jinak s podti-
tulem Nová setkání se samotáři z Čech
a Moravy je stejně jako její předchůdkyně
– bestseller nazvaný Raději zešílet v divo-
čině s podtitulem Setkání se šumavskými
samotáři -  z dílny Aleše Palána. Kouzlo
obou dotváří zajímavé fotografie Jana Ši-
bíka a Johany Pošové. V obou případech
se čtenář dostává do drsných, ale harmonic-
kých podmínek přírody, zažívá snahu pro-
tagonistů chránit život v jeho různosti
a prožívat vše s citem a noblesou. Není to
snadné, ale neměnili by. Posuďte sami.

Výstavy, které jsou momentálně v kni-
hovně, zatím ponecháváme, aby je zá-
jemci mohli vidět, až se zlepší epidemio-
logická situace. 
Pro ušetření místa uvádíme 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
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prostoru knihovny představuje mimo jiné
aktuální projekt Kladského pomezí „Bo-
žena 200“ i nejnovější vydání Chudých
lidí, které v červnu 2020 vydalo městské
kulturní středisko s komentářem Richarda
Švandy. Svým názvem i výběrem dvou
básní Petra Borkovce spojuje téma Něm-
cové se současnou českou poezií. Výstavku
doplňují výtvarné práce dětí z výtvarného
oboru červenokostelecké  ZUŠky.

Přestože zatím opravdu nevíme, jak bude
zvládnuta epidemie covidu, snažíme se být
připraveni, a jak bude situace příznivá ke
vzájemnému setkávání v knihovně, určitě
vás pozveme. A věřte, že moc rádi.

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky
„Stále širší vrstvy lidí nerozumějí světu,

v němž žijí, a podvědomě si přejí, aby byl

jednodušší. Vlivem podobných emocí
mohou nakonec lidstvo ovládnout nejrůz-
nější radikální a totalitní hnutí – od nábo-
ženských až po politická. Takový svět by měl
sotva co společného se svobodou poznání,
názorů, s tolerancí a stejnými právy pro
všechny.“

Kultura rozumu a vůle str. 199                                                       

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 aktu-
ální situace. Informace najdete i na www.-
knihovnack.cz v sekci „výpůjční doba
knihovny“ a „aktuality“,  na tel. čísle  491
463 384 a na 602 880 480, mail: puj-
covna@knihovnack.cz. Těšíme se na vás.

Jsme na počátku již třetího měsíce roku 2021 a díky Covidu-
19 a z toho vyplývajících opatření jsme ještě neměli šanci se
letos sejít. Jak to vypadá, nedopadne to ani pátého března a bu-
deme muset výroční členskou schůzi odložit na někdy jindy.
Bohužel ale nevíme na kdy jindy, což se za 102 let činnosti tu-
ristů v Červeném Kostelci ještě nestalo.

Nedá se ale nic dělat a všichni se jistě pozitivně naladěni těšíme,
že si letos společně ještě hodně užijeme světa a podíváme se třeba
opět do míst, kde to máme rádi, odkud je i dnešní ilustrační foto.
Vydáme se jistě mimo jiné také na část Jiráskovy horské stezky,
která si letos zaslouží naši pozornost. Věnujme jí tedy pár násle-
dujících řádků.

První turistická stezka v Orlických horách z Rychnova nad Kněž-
nou do Deštného v Orlických horách a na Vrchmezí byla vyznačena
již v roce 1893. S myšlenkou vyznačit turistickou magistrálu po Or-
lických horách přišel v roce 1919 šéf Orlické turistické župy J.
Štemberk.

Dva roky poté, tedy přesně před sto lety byla 31. července 1921
na chatě Panorama v Deštném v Orlických horách slavnostně ote-
vřena Jiráskova horská cesta, která se zapsala do historie jako jedna
z bran do Orlických hor. Slavnosti se tehdy zúčastnilo na 3 000 lidí.
Přítomen byl osobně Alois Jirásek, předseda KČST Jiří Guth-Jar-
kovský, spisovatel Rudolf Medek a další představitelé tehdejšího
veřejného života.

Začátek původní trasy byl v Novém Městě nad Metují, odkud
se cesta vinula malebným údolím řeky Metuje do Pekla. Cesta po-
kračovala podél Olešenky na Nový Hrádek a dál přes Šibeník (dnes
tu je nová rozhledna) do Olešnice v Orlických horách a okolo chaty
Šnapal (dnes Čihalka) k dušnickému Černému kříži na kladských

hranicích. Odtud stoupá okolo hraničních kamenů k Vrchmezí, kde
je dnes také nová rozhledna. Dříve zde byla Rubatschova chata
s dřevěnou rozhlednou. Cesta dál pokračovala po Polomském hře-
beni na Šerlich, v době otevření stezky zde ještě Masarykova chata
nestála. Stezka vedla dál přes Malou Deštnou a Kunštátskou kapli
do Bartošovic. Přes Zemskou bránu okolo Divoké Orlice a Mlad-
kov na Suchý vrch. Po 93 kilometrech končila stezka v Jablonném
nad Orlicí.

V průběhu let se stezka podstatně protáhla. Dnes začíná Jirás-
kova horská stezka už v Broumově, odkud vede na Hvězdu a dál
přes Polici nad Metují, Hronov, Náchod a Dobrošov do Pekla.
U Bartoňovy útulny se napojíme na původní trasu a dojdeme do
Jablonného nad Orlicí. Dál pokračujeme přes Českou Třebovou na
Kozlovský kopec, kde je chata Maxe Švabinského a rozhledna
z roku 2001. Pak máme před sebou poslední úsek stezky do Lito-
myšle, kde Jiráskova horská stezka po 170 kilometrech končí.

Těšme se tedy již teď, že co nevidět opět společně vyjdeme do
naší krásné přírody.

Otto Ressl

Klub turistů Červený Kostelec

Včelaři
Včelaření je do jisté míry sezonní záležitost. Aktivita včel se řídí
přírodou a jejich vlastními potřebami. Hlavní včelařovou sta-
rostí by mělo být zajištění dobré snůšky, a to správnou volbou
stanoviště, péčí o včelí bydliště a ochranu včel před chorobami
a škůdci.

Nejvíc práce má včelař samozřejmě od jara do podzimu. 
Zimní měsíce jsou vhodná doba pro výrobu nových rámků a me-

zistěn i pro desinfekci a čištění nástavků i všech součástí úlů. Také

k nákupu cukru do zásoby.

Přátelé včelaři, nákazová situace není stále dobrá. Co s tím. 
1. členská schůze - sejít se stále nejde a chvíli to ještě potrvá.
2. výplata dotace je přesunuta organizátorem dotace, tj. SZIF

a ČSV na únor-březen.
Informaci předáme přes e-mail a přes důvěrníky.

Za výbor včelařů Otto Hepnar
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Pečovatelský dům U Jakuba
Kdo pomáhal zmírňovat samotu stáří?
Podat někomu pomocnou ruku, respektovat ho, naslouchat
s otevřeným srdcem, toto vše uměli naši dobrovolníci, kteří
charitní pečovatelské službě v poslední době nezištně pomáhali.
Mezi nimi byl pan Karel Havlíček, který nám celý měsíc po-
máhal při rozvážení obědů. Sám poznal, že práce pečovatele je,
hlavně v tomto nevlídném zimním počasí, náročná, ale on ji
zvládal vždy s úsměvem, velkou obětavostí a využil i dobrou
kondičku sportovce. Vážíme si jeho nasazení a ochoty.

Dalším laskavým člověkem byla Káťa Dostálová, která pracuje
ve zdejším hospici, ale i přes to si nalezla volno a svůj osobní čas
nabídla klientům pečovatelské služby. Mohla si ve svém volnu od-
počinout, ale ona nabídla svoji energii a čas potřebným, vždyť to
je to nejcennější, co máme.

Nemalý dík patří Janě Špeldové, která nedokáže potřebné pře-
hlížet. V době, když naše pečovatelská služba měla spoustu pečo-
vatelek nemocných, objevila se Jana s pomocnou rukou a zcela
nezištně nám pomáhala, kde bylo zapotřebí. Byla i dobrým vzorem
své dceři Martě, která se nakazila konáním dobrých skutků a při-
spěchala i ona na pomoc. Jejich laskavost a empatii ocenila spousta
seniorů. Mladičká Marta Špeldová byla statečná, trpělivá a neodra-
dila ji ani sebekrizovější situace, kterou musela prožívat.

Děkujeme i dětem z Mateřské školky Studánka a jejich uči-

telkám za jejich návštěvu před okny pečovatelského domu. Tak
mohli naši senioři sledovat dětičky, jak dokázaly stavět sněhuláky,
mezi vločkami sněhu tancovat a radovat se. Tak trochu té dobré ná-
lady přinesly i do pečovatelského domu.

Děkujeme všem jmenovaným, ale i ostatním, kteří nám pomá-
hají, jako například pracovníci denního stacionáře. Vy všichni jste
světlem a nadějí, a tak nám pomáháte nést tíhu této obtížné doby
a společně se soustředit na pravou bitvu – porážku covidu.

Vlčková Lenka

Skautování za časů korony
Kdo z nás by si před rokem pomyslel, že se celý rok ve Skautu
skoro nepotkáme? Že se nepoznáme přes roušky na ulici a že
na sebe budeme koukat převážně jen z obrazovek počítačů?

Snažíme se být aspoň trochu užiteční a během podzimu a zimy
jsme uspořádali čtyřikrát pečení pro náchodskou nemocnici a další
máme před sebou. Dobrovolníci z našich řad, maminky, babičky
i další pomocníci napekli sladké i slané dobroty, které jsme zavezli
na covidová oddělení náchodské nemocnice, abychom vyjádřili
naši podporu zdravotníkům a zvedli jim náladu v této těžké době.

Na podzim jsme uspořádali oddělenou střediskovou brigádu,
kdy si každý zvlášť vzal něco na starost a společně jsme udělali
spoustu práce okolo kluboven i uvnitř.

Tahle zvláštní doba přináší ale i nové výzvy. Zjistili jsme, že
skautovat můžeme i z domu, i když to není plnohodnotná náhrada
programu a osobní kontakt nám nic nenahradí, je fajn, že máme
skvělé vedoucí, kteří připravují parádní program na doma.

Benjamínci poznávají zimní přírodu, krmili zvířátka u krmelce,
vyráběli svíčky z včelího vosku, pekli cukroví, připomněli si vá-
noční zvyky, dostali i vánoční dárky od společnosti Albi, dělali po-

kusy se sněhem i mrazem.
Světlušky soutěží o titul Borce lesa, pravidelně dostávají úkoly od

zvířátek z lesa, které plní a poté si je společně online vyhodnocují.
Vlčata mají každý týden online schůzku, kdy si dají společně

rozcvičku a pak se učí o různých zvířatech.
Skautky se věnují především plnění výzev a dovedností ze

skautské stezky, ale také hrají společně různé hry, kvízy, jako třeba
Chcete být milionářem?, pečou dobroty a učí se o přírodě.

Skauti z K4 mají velmi pestrý program. Učí se šifrovat zprávy
a využívat různé způsoby dorozumívání pod tajným kódem, i přes
nepřízeň počasí poznávají taje přírody, které jsou lidmi často za-
pomenuty nebo opomíjeny. Jedna z družin hraje svou vlastní roz-
vojovou hru, kdy pracují především na sobě a svých dovednostech
a své poznatky pak sdílí s ostatními. Důležitou součástí programu
je také seznamování s online prostorem, s nástrahami, které na in-
ternetu číhají, s dezinformačními weby, jak využít webové stránky
pro tvorbu programu a hru.

Jak vidíte, nenudíme se. Ale i tak se už nemůžeme dočkat, až se
společně všichni setkáme, sbalíme batoh a vyrazíme v létě na tábor!

Veronika Vondroušová

Skaut

Zahrádkáři 
Kadeřavost broskvoní
Kadeřavost broskvoně je způsobena hou-
bou Taphrina deformans.

Na mladých listech broskvoní kluboucích
se z pupenů způsobuje zpočátku mírně vy-
pouklé žlutozelené, později červené skvrny
nebo puchýře. Tyto skvrny se velmi rychle
zvětšují, zduřují a tím deformují listovou
čepel. Zkadeřené listy postupem času zasy-
chají a listy, mnohdy i plody, opadávají. 

Ošetření proti kadeřavosti broskvoní patří
k prvním činnostem, kterými jejich pěstitel

začíná nové vegetační období. Praxe po-
tvrzuje, že úspěšnost ošetření nezávisí až
tolik na výběru přípravků, jako na jeho
správném načasování. Pokud se houbě již
podaří proniknout do pletiv rašících listků,
jsou další zásahy, snažící se zamezit propuk-
nutí choroby, velmi problematické a většinou
nepříliš účinné. Jedná se tedy o to, správně
vystihnout, kdy se začnou pupeny broskvoní
nalévat, a tehdy ošetřit. Tento poměrně jed-
noduchý princip je však velmi ovlivňován
tím, že u nás dochází v zimním a jarním ob-

dobí k velkému kolísání teplot, takže někdy
nastane optimální termín ošetření  až v břez-
nu, jindy již počátkem února. Rád bych vás
ale upozornil, že tato situace je navíc velmi
ovlivněna  mikroregionem, expozicí po-
zemku sever či jih, nebo také umístěním
dané odrůdy třeba u jižních stěn domů. Ve
velmi chráněných slunečných lokalitách by-
chom tedy měli zasahovat co nejdříve….

Stanislav Prosa
Více na: https://www.ckzije.cz/cs/no-

vinky/2021-02-kaderavost-broskvoni
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Chovatelé holubů
Poštovní holubi
Dovolte, abych vás seznámil s méně známou zájmovou činností
jakou je chov poštovních holubů. Nejdříve vás musím upozor-
nit, že holubi, které vídáte na náměstích, parcích a střechách,
nemají s poštovním holubem kromě společného předka nic spo-
lečného. Noe byl asi prvním holubářem na světě, když vypustil
holubici z archy. Čingischán využíval holuby pro komunikaci
přes moře. I Napoleon využíval holubích služeb.  Poštovní
holub se vždy jen vrací do svého holubníku.

Poštovní holub: vyšlechtěn na začátku 18. století v Anglii a Bel-
gii z holuba skalního. Bylo vyšlechtěno několik kmenů. Holubí
srdce bije asi 600 x za minutu, 20 až 30% těla tvoří masivní svaly
připojené k hrudní kosti, křídly dokážou mávnout až 10 x za 1 s.,
váha cca 450 g, průměrná závodní rychlost je 80 - 100 km/h a holub
touto rychlostí dokáže letět hodiny, jeho oko vidí až do vzdálenosti
80 km, na sobě má cca 10.000 pírek. Holubice obvykle snáší dvě
vejce, holoubata se líhnou 18. den, 5. až 8. den po vylíhnutí jsou
okroužkována, kroužek mají po celý život a obsahuje údaje: stát,
rok narození, příslušnost ke spolku, pořadové číslo. Barva kroužku
se každý rok mění podle FCI. Součástí kroužku je karta vlastníka.
Dožívá se až 15 let. Vhodný pro závody je asi do 8 let. Holubáři
svým holubům dávají i jména. To, jak se poštovní holubi orientují,
ještě není zcela objasněno. Poslední výzkumy zjistily, že je na
úrovni asi 4letého dítěte, má výbornou paměť, je schopný si pama-
tovat pevné body v krajině, velkou roli při jeho orientaci tvoří mag-
netické pole Země, které díky magnetickým krystalům v oku vnímá
a roli hraje i poloha Slunce. Při prvních proletech kolem holubníku
si ukládá jeho pozici a má k němu silnou vazbu. Cizí holubi musí
být většinou trvale uzavřeni, jinak se i po více letech vrací do svého
rodného holubníku.

Největší využití měli PH v první světové válce, kde bylo použito
asi 200 000 holubů pro přenášení zpráv. Ve druhé světové válce po-
kračovalo využívání PH v bombardérech RAF jako jediný způsob
komunikace při zřícení letadla. Nejznámější je příběh holubice
Winkie, která, ač mokrá od mořské vody, znečištěná benzínem
a olejem letěla v naprosté tmě 190 km do svého holubníku a za-
chránila tak posádku zříceného bombardéru. Holub G. I. Joe donesl
včas zprávu a zachránil více než 1000 spojeneckých vojáků.
V bitvě u Arnemu po selhání všech radiostanic holub Viliem Oranž-
ský zachránil přes 2000 vojáků včasným doručením zprávy při
vzdálenosti 420 km a rychlosti ca 100 km/h. Byl to nejvyšší počet
vojáků zachráněných jediným holubem. Proti těmto holubům cvi-
čili Němci sokoly a jestřáby. Pro zvířata v boji byla vytvořena Brit-
ská válečná Dickinova medaile, která je obdobou Kongresové
medaile cti a Viktoriina kříže. Psi obdrželi 18, koně 3 a holubi 32
medailí. V současné době se s PH jen závodí, a to ze vzdáleností
od 100 do 1000 km. Tuto vzdálenost je PH schopný urazit za jediný
den. Při dnešních technologiích sledování a odposlechů možná ještě
poštovní holubi neřekli poslední slovo.

Za kolébku moderního poštovního holubářství je považována
Belgie. První závod se uskutečnil v Belgii v roce 1818.  V ČR jsou
chovatelé sdruženi v Českomoravském svazu chovatelů poštovních
holubů, ten se dělí na Český a Moravský svaz, který tvoří oblastní
spolky (OS). Oblastní spolky se skládají z místních spolků (MS).
Chovatelé z Červeného Kostelce a okolí jsou členy MS Náchod
a začleněni do OS Náchod. Oficiální závody začínají poslední ví-
kend v dubnu a končí 30. září, probíhají převážně v sobotu a ne-
děli.

Základním rozdělením jsou závody krátkých tratí 100 - 400 km,
středních tratí 300 - 600 km a dlouhých tratí nad 500 km. V sou-
časnosti nejdelším závodem je start z belgického Knoke (do Č.
Kostelce měřeno přímkou je vzdálenost 935 km). Soutěže probíhají

v různých kategoriích až po olympijské podmínky. Poštovní holubi
jsou na závod připravováni jako vrcholoví sportovci - pravidelná
koupel, očkování proti nemocem, speciální krmné směsi, kondiční
přípravky, motivace. Již v roce svého narození létají závody asi do
300 km, v testovacích stanicích i přes 500 km. OS sdružující MS
jsou, aby vzdálenosti na holubníky chovatelů nebyly příliš rozdílné
a mají vlastní závodní plány podle stanovených podmínek svazu
a FCI. Na závod chovatel holuby dopraví do „nasazovacího stře-
diska“, kde komise zapíše údaje na kroužku, pohlaví, nasadí zá-
vodní označení, umístí holuba do přepravního závodního koše
a zapíše ho do protokolu. Nyní již většina chovatelů používá čipový
kroužek. Po nasazení všech holubů se koše vloží do přepravního
auta a to zajede do všech středisek v OS. Chovatelé mají speciální
holubářské hodiny a ty se spustí s denním časem nebo elektronické
konstatování. Přepravní auto odjede na schválené místo startu, kde
následující den v ranních hodinách za asistence startovacího komi-
saře je proveden start. Každý holubník chovatele v OS má přesně
změřenou vzdálenost. Po příletu holuba na holubník se sejme zá-
vodní označení, vloží se do holubářských hodin, které zaznamenají
čas příletu, nebo se přílet zaznamená pomocí čipového kroužku do
elektronického systému. Pouze 20 % nasazených holubů se dostane
do výsledkové listiny. Vítězí holub s nejvyšší rychlostí. V součas-
nosti je možné na holuba umístit GPS záznamník, kde si chovatel
pomocí počítače nahraje trasu letu se zaznamenanou rychlostí, výš-
kou, naletěnými km atd. Největším nepřítelem poštovních holubů
jsou zvětšující se počty pernatých dravců. Z tohoto důvodu je volný
prolet holubů v zimních měsících prakticky nemožný a i v ostatních
dochází k velkým ztrátám.

V Červeném Kostelci a okolí je evidovaných 7 chovatelů poš-
tovních holubů. Jedny z nejlepších závodních výsledků ve výkonu
dosahuje dlouhodobě p. Václav Vlček z Horního Kostelce. Více o
poštovních holubech se můžete dozvědět na stánkách ČMS CHPH
www.postovniholub.cz ,OS Náchod http://osnachod.pecos.cz/ , MS
Náchod http://www.msnachod0132.pecos.cz/ nebo navštivte cho-
vatele ve svém okolí. Pro zajímavost, poštovního holuba “Ar-
mando“ od chovatele Werschoot BE zakoupil v roce 2019 čínský
chovatel za 1.252.000 EUR a v roce 2020 se vydražila holubice
„New Kim“ Kurta Van de Wouwer BE za rekordní částku
1.600.000 EUR.

Chov poštovních holubů je náročný jak časově, tak i finančně.
Tímto bych chtěl poděkovat všem partnerům a městu Červený Kos-
telec za finanční podporu MS Náchod. Tyto partnery najdete na
web. stránkách MS Náchod.

Děkuji. Jiří Vik, tajemník OS a MS Náchod
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Družina v Horňáku    
Družina ve škole v Horním Kostelci je
v provozu pro první a druhou třídu i v té-
to komplikované kovidové situaci. Děti
jsou rozděleny na skupiny po třídách
v ranní i odpolední družině. 

Snaží se chodit pravidelně každý den
ven. Užívají si pravého zimního počasí.
Staví sněhuláky, chodí na procházky a po-

zorují zimní přírodu. Denně si s paní vycho-
vatelkou čtou příběhy na pokračování z kní-
žek. Rády vyrábí výrobky a malují obrázky
se zimní tematikou, které si pak odnesou
domů. Hrají různé kvízy a různé stolní hry.
V oblibě jsou omalovánky, které paní vy-
chovatelka podle jejich přání vytiskne.Na
interaktivní tabuli sledují pohádky, dětské
příběhy nebo poslouchají písničky.

Při volném hraní nejraději staví domečky
a bunkry z molitanových kostek a dek.

Všichni se těšíme, až si naše děti zase
budou moci hrát společně a bez veškerých
omezení.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Puštík obecný
Je to naše nejhojnější sova a hned po výru velkém je druhou
největší ze sov vyskytujících se v našem regionu, i když jeho
délka těla je jen okolo 40 cm a rozpětí křídel asi 90 cm. Hnízdí
jednotlivě v párech, nejčastěji v lese v dutinách stromů, méně
často na půdách domů, v různých stavbách, starých hnízdech
dravců nebo i na zemi. 

Už na konci zimy se tokající samci ozývají nápadným, ke konci
klesajícím houkáním a na konci února a v březnu samice snášejí
až šest bílých vajec. Potravu puštíka tvoří hlavně ptáci do velikosti
hrdličky, ale také drobní savci, jako je hraboš polní nebo hryzec
vodní.

V okrese Náchod hnízdí každoročně 100–150 párů puštíka, ale
jeho početnost se nejspíš snižuje. V národní přírodní památce Ba-
biččino údolí, bohaté na nabídku vhodných hnízdních dutin ve sta-
rých stromech, bylo v roce 1982 zjištěno 2,7 až 3,3 houkajících
samců na 1 km údolí, ale už jen 1,1 houkajících samců v roce 2019.  

K přirozeným predátorům puštíka patří výr velký, jestřáb lesní
a kuna lesní. Velmi nebezpečnou pastí pro puštíka, ale i některé
další druhy ptáků, jsou různé vertikální otvory ve stavbách, jako
větrací šachty a roury nebo komíny. Ptáci do nich z různých důvodů
vnikají, ale cestu zpátky už nemusí zvládnout. V roce 1995 bylo
v komíně a kamnech malé nepoužívané chaty nedaleko Rychnovka
nalezeno celkem 25 mrtvých puštíků v různém stadiu rozkladu.

Text a foto Tomáš Diviš
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Zima jak má být! Tak by se dal nazvat
měsíc, který právě skončil. I děti ve škole
toho využily a se svými učitelkami a vy-
chovatelkami vyrážely na místní kopce
za sněhem.

V půlce měsíce společně také oslavily
svátek sv. Valentýna. Paní vychovatelky
s dětmi pro rodiče či prarodiče vyrobily
spoustu přáníček a dárečků právě k tomuto
dni. Za to velký dík, že na nás rodiče takhle
někdo myslí. V distanční výuce stav nezmě-
něn. Dále pokračujeme online. Někteří uči-
telé ještě přidali další hodiny. 

Nejspokojenější jsou ale ti malí. Ti jsou
ve škole se svými kamarády a mají se nej-
lépe. A když se pro ně ještě připraví speciální
„Masopustní den“, to je pak veselí!!! A právě
to si připravila paní učitelka B. Naimanová
ve spolupráci s knihovnicemi Mgr. Hanou
Novákovou a Bc. Kristýnou Ungrovou pro
svou 2. B. Děti měly celodenní program spo-
jený právě s tímto svátkem. Paní knihovnice
bohužel nemohly přijít z hygienických dů-
vodů, ale i tak hodně pomohly. Do školy za-
půjčily pravou masopustní masku ze slav-
ného masopustu v Roztokách u Prahy, také
připravily všechny faktické údaje spojené
s masopustem. Žáci se tedy od své učitelky
dozvěděli, co je to vlastně za svátek, vysvět-
lili si některá slova s ním spojená: fašank,
karneval atd. Během dne si vyrobili různé
masky typické pro průvod. V nachystané cli-
lové hodině se naučili anglická slovíčka,
která se pro toto téma hodila. 

Při četbě z knihy „Paní Apolenka a velká

jitrnicová záhada“ (téma hodování a zabí-
jačky) nebyli ani ušetřeni speciálních dobrot.
Kdo chtěl, mohl zakusit jitrnici, anebo ko-
blihu. No, co vám mám povídat. Děti si to
náramně užily a byly moc spokojené. Ještě
jednou patří velký dík paní Novákové i Un-
grové za pomoc.

V závěru bych vám ráda popřála krásný
březnový měsíc, ať slunce svítí co nejvíce
a my všichni abychom se na sebe také us-
mívali, protože pak to vše můžeme lépe
překonat. 

Jana Stodůlková

Zápis žáků do 1. ročníku 
ZŠ V. Hejny

se koná v pátek 16. 4. 2021 od 13.30 do
18.00 hod. v přízemí budovy 1. stupně.

V závislosti na epidemiologické situaci

s nemocí covid -19 a nařízeních MŠMT
bude zápis probíhat buď za přítomností,
nebo nepřítomnosti dítěte. Sledujte prosím
webové stránky školy, kde se dozvíte aktu-
ální informace. 

Povinnost dostavit se k zápisu se týká zá-
konných zástupců dětí narozených od 1. 9.
2014 do 31. 8. 2015. 

Budete-li žádat o odklad povinné školní
docházky, potřebujete dvě doporučující po-
souzení: 

1. z příslušného školského poradenského
zařízení (PPP, SPC).

2. od dětského lékaře nebo klinického
psychologa.

Přihláška k přijetí nebo k odkladu bude
k dispozici na webových stránkách školy na
začátku dubna. 

Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy

ZŠ V. Hejny

Zápis do 1. ročníku
proběhne v pátek 16. 4. 2021 od 14.00 do
18.00 hod. v budově školy na adrese 
Bratří Čapků 138, 549 41 Č. Kostelec

Důležité:
Bude-li zápis do 1. ročníku probíhat za

přítomnosti, či nepřítomnosti dítěte, záleží
na vládním rozhodnutí v souvislosti s epi-
demiologickou situací Covid – 19. Pro ak-
tuální informace formy zápisu sledujte
prosím webové stránky naši školy. 

Základní informace:
Povinnost dostavit se k zápisu se týká zá-

konných zástupců dětí narozených od 1. 9.
2014 do 31. 8. 2015. Budete-li žádat o od-
klad povinné školní docházky, potřebujete
dvě doporučující posouzení: 

1. z příslušného školského poradenského
zařízení (PPP, SPC) 

2. od dětského lékaře nebo klinického
psychologa

E-přihlášení:
Zákonní zástupci, kteří podají žádost

elektronicky, budou mít žádost o přijetí

k základnímu vzdělávání pro svoje dítě vy-
tištěnou a připravenou k podpisu. Elektro-
nická přihláška k zápisu bude otevřena od
1. 3. do 8. 4. 2021 na webových stránkách
školy www.skolalhota.cz v kategorii Zápis
do 1. třídy a v podkategorii E-Přihláška
k zápisu.

Těší se na vás celý školní tým!
Renata Jakubíková, ředitelka školy

Omlouváme se čtenářům Červenokoste-
leckého zpravodaje za tiskovou chybu, ke
které došlo v předešlém vydání zpravodaje.

Redakce

ZŠ Lhota
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SPŠ Otty Wichterleho

Základní umělecká škola 

ŠKOLY

ON-LINE CVIČENÍ
Pohyb a sport je důležitý v každé době i věku. Letošní školní

rok však hodinám tělocviků nepřeje, ale zacvičit si studenti i peda-
gogové z naší školy mohou. Učitel tělocviku pan Daniel Bohuslav
jim nabídl možnost, jak si společně, i když na dálku, zasportovat.
K této aktivitě využil školní program Microsoft Teams, který školy
nyní využívají především k on-line výuce. Každý pracovní den od
17.30 hodin se cvičí, posiluje, protahuje a zapojit se mají možnost
žáci i učitelé všech našich oborů, z Hronova, Velkého Poříčí i Čer-
veného Kostelce.

ON-LINE SKUPINOVÁ SETKÁNÍ
Současná doba klade také čím dál větší nároky na psychiku do-

spělých i dětí. Ne každý se se změnami dokáže bez problémů a sám
vyrovnat. Proto jsme od 18. února otevřeli pro žáky naší školy on-
line skupinová sezení. Věříme, že žákům pomohou objevit nebo
získat nové „recepty“ na nynější starosti a díky komunikaci s vrs-
tevníky a školním psychologem toto období snadněji překonají. Po
návratu k prezenční výuce budou skupinky pokračovat v sezeních
standardní formou přímých setkání.

Markéta Machová, www.spsow.cz

Vážení rodiče, přátelé školy, milí posluchači,
všichni už netrpělivě čekáme na zklidnění současné doby a na

návrat do reálu. Situace ve vzdělávání distanční formou je pro uči-
tele a žáky dosti složitá, zvláště pak v kolektivních předmětech na
oboru hudebním a tanečním. Věříme však v lepší časy, ale do té
doby chceme nadále se žáky pracovat a připravovat zajímavá vy-
stoupení, i když distanční formou. Chystáme se potěšit především
vás, rodiče a přátele školy, naše posluchače a publikum. Rovněž
chceme oslovit naše výtvarníky i milovníky tanečního světa. Prostě
se nám a našim žákům po vás stýská, a tak hledáme cestu, jak vás

oslovit a zároveň potěšit hudbou, tancem i výtvarnými pracemi,
prostě vším, co vznikalo za pomocí technik dnešního světa. 

Zveme vás do virtuálního světa v podobě on-lina koncertů,
vystoupení a prezentace žáků školy. Vše najdete na našich strán-
kách, včetně upoutávek na našem facebooku. Věříme, že tím ales-
poň trochu potěšíme a rozveselíme především naše žáky, kteří jsou
současnou dobou vtaženi do světa, ve kterém nikdo z nás nechce
trávit svůj čas.

Sledujte www.zusck.eu, chvíle pro lepší náladu a zážitky žáků.
MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Zima v naší škole
V naší školičce jsme si zimu opravdu užili. Tedy prvňáčci a dru-
háčci, kteří mohli chodit do školy. Díky výjimce pro málotřídní
školy se mohli k prezenční výuce vrátit hned po Vánocích také
čtvrťáci, kteří jsou ve stejné třídě spolu s 1. a 2. ročníkem. Tře-
ťáci a páťáci museli zůstat doma a vzdělávat se distančně. 

A jak jsme si tu zimu užívali – procházky a pobyt venku na
sněhu, zimní tvoření, ale také pokusy se sněhem. 

Letos v únoru jsme museli zrušit náš již tradiční masopustní prů-
vod po Olešnici, což nás moc mrzí. Masopustně si školu aspoň vy-
zdobíme.  

Na fotografii je zachycen výrobek našich čtvrťáků – Sluneční
soustava. 

Nová učebna 
V únoru proběhla rekonstrukce podlahové krytiny v prostoru,

který využíváme jako novou učebnu a zároveň prostor školní dru-
žiny. Jednou týdně je zde otevřena pobočka Městské knihovny
v Olešnici.

Den otevřených dveří základní školy
Pokud situace dovolí, uskuteční se v úterý 23. března 2021 Den

otevřených dveří naší základní školy. Bude připraveno několik
úkolů a tvoření pro děti. Sledujte naše webové stránky, kde bude
termín upřesněn. Těšíme se na vás.

V. Ságnerová

ZŠ Olešnice
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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

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 březen
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Městské kulturní středisko

KURZY, VOLNÝ ČAS

SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé volejbalu, ač se to nyní opravdu nezdá, léto se
blíží a my věříme, že se situace opět zlomí k lepšímu. I proto
pro vás připravujeme 5. ročník oblíbených letních příměst-
ských táborů. Čtyři týdny sportu a zábavy pro děti proběhnou
opět v červenci a srpnu. Pro bližší informace o termínech a při-
hláškách sledujte náš web www.volejbalck.cz. 
Ve spolupráci s Tábořištěm Špinka a hasiči z Červeného Kostelce,
Lhoty a Stolína jsme na Špince připravili kluziště, kde se všichni
skvěle vyřádili. Děkujeme za skvělou a flexibilní spolupráci.
Neustále se snažíme udržet zejména naše mladší volejbalisty ak-
tivní, a proto si pro ně trenér Martin připravil speciální tréninkové
výzvy. Patří mezi ně například splnění 70 000 kroků za dva týdny,
10 km procházka nebo herní večer s celou rodinou. Další výzvy
najdete na našem webu.    

V mezičase pokračujeme i v rozvoji našeho klubu – trenérky Nikol
a Simča se účastnily online školení minivolejbalu a trenéři Jirka
a Martin školení trenérů mládeže. Na tyto teoretické části budou
navazovat i praktické, až to situace dovolí.
Nyní k oficiálním informacím: 10. 2. 2021 ČVS ukončil všechny
soutěže řízené ČVS kromě Extraligy, bez postupů a sestupů. Do
výboru Krajského volejbalového svazu na další období máme dva
kandidáty. 
Volejbal v České republice letos slaví 100 let, a ač doba oslavám
nepřeje, pozvedněme sklenku k významnému jubileu alespoň
doma. 
Další informace najdete na webu www.volejbalck.cz, facebooku
Volejbal Červený Kostelec a aktuality na instagramu @kostelec-
kyvolejbal.

Východočeská přehlídka amatérského činoherního 
a hudebního divadla Č. Kostelec bude v březnu
18. – 21. března 2021 – Divadlo J.
K. Tyla 
Jak jsme předeslali v předchozích zpra-
vodajích, vzhledem k současné situaci
jsme přesunuli divadelní přehlídku z tra-
dičního únorového termínu na 18. – 21.
března 2021. 

V tuto chvíli stále netušíme, v jakém roz-
sahu bude možné přehlídku realizovat. Pra-
cujeme s několika variantami a věříme, že
se nám podaří přehlídku uspořádat a vy si
můžete festival užít buď tradičně v hledišti
nebo případně u monitoru svého počítače. 
Jelikož se situace stále vyvíjí a mění, bu-

deme 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 zvýhodně-
ných permanentek či jednotlivých vstupe-
nek, děkujeme za pochopení.

Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. března
v Informačním centru v Červeném Kostelci.
Kurz tradičně povedou taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci
bude hrát známá kapela REFLEX. Taneční kurz bude probíhat od
12. 9. v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem absol-

ventů, tzv. věnečkem 11. 12. Přihlásit se můžete online na
www.123vstupenky.cz/kurzy,nebo  telefonicky v informačním cen-
tru tel.: 724 088 587. Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba. Gar-
denka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro vstup na závěrečný věneček).
Každý účastník kurzu obdrží videozáznam zdarma. 

Zápis do tanečního kurzu pro mládež začal 1. března 2021

Během března by za normálních okolností v Divadle J. K. Tyla
proběhlo několik kulturních akcí. Vzhledem k přetrvávající
špatné epidemiologické situaci jsme však přistoupili k tomu, že
v tomto článku zveřejníme plánované březnové termíny a zá-
roveň i možné náhradní termíny. 

V době uzávěrky zpravodaje nelze cokoli předvídat a chceme
být připraveni nejen na optimistickou variantu, kdy se epidemiolo-
gická situace výrazně zlepší, tak i na tu pesimistickou, kdy bude
pokračovat současný epidemiologický stav. 

Mimo tradiční Východočeské přehlídky amatérského činoherního
a hudebního divadla, které se věnujeme v samostatném článku, to je
i koncert Tara Fuky, který by se měl odehrát v pátek 19. 3. 2021.
Pokud by koncert nebylo možné uskutečnit v tomto termínu, máme
u kapely rezervován náhradní termín na čtvrtek 10. 6. 2021. Koncert
je zařazen do hudebního abonentního cyklu za rok 2020.

V neděli 21. 3. 2021 by nám mělo pražské Divadlo „M“ přivézt

krásnou pohádku O Aničce ze mlejna. Pohádka je zařazena do dět-
ského divadelního abonentního cyklu na rok 2021. V případě, že
se toto představení neuskuteční v řádném termínu, bude zrušeno
bez náhrady a předplatitelé si budou moci v červenokosteleckém
TIC vyzvednout finanční kompenzaci. 

Ve čtvrtek 25. 3. 2021 se snad můžeme těšit na nádherné před-
stavení Edit a Marlene v podání pražského divadla Pod Palmov-
kou. Pokud by ani toto představení nebylo možné uskutečnit, máme
s divadlem předjednán náhradní termín na sobotu 5. 6. 2021. In-
scenace je zařazena do divadelního abonentního cyklu za rok 2020.

Vstupenky na všechna představení zůstávají v platnosti i na nové
termíny. Při případném vrácení vstupenek vždy garantujeme vrá-
cení 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 Di-
vadle J. K. Tyla. 

Březnová představení v Divadle J. K. Tyla 
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SPORT

KLADSKÉ POMEZÍ

Kladské pomezí pracuje na nové marketingové strategii

Jedním z důležitých momentů loňského
roku bylo zahájení přípravy nové mar-
ketingové strategie pro destinaci Kladské
pomezí na období 2021-2025. Jejím hlav-
ním cílem je dosažení společné, jasně či-
telné marketingové komunikace regionu.
Zpracovatelkou je paní Nora Dolanská,
zkušená manažerka, která má bohatou
praxi napříč službami cestovního ruchu

u nás i v zahraničí.
Kladské pomezí, o.p.s. je neziskovou or-

ganizací, která již více než 20 let zajišťuje
aktivity destinačního managementu a pod-
poruje trvale udržitelný rozvoj cestovního
ruchu v našem regionu. V posledních deseti
letech bylo prostřednictvím jednotné mar-
ketingové komunikace společnosti investo-
váno do rozvoje regionu více než 23

milionů korun, což se projevilo v navýšení
počtu přenocování, který se od roku 2013
více než zdvojnásobil. 

Na podzim loňského roku byla během
on-line setkání s více než dvěma desítkami
regionálních aktérů cestovního ruchu po-
prvé projednána analytická část připravo-
vané strategie na nacházející pětileté
období. Mezi její hlavní myšlenky patří pro-
pojení značky s výrazným krajinným prv-
kem, intenzivnější spolupráce s Polskem či
přesah do sousedních regionů. Díky tomu
bude zajištěn progresivnější marketing,
který by měl turistickou oblast Kladské po-
mezí dostat do širšího povědomí v celé re-
publice a oslovit mladší generaci.

Dokument byl diskutován také v rámci
pracovní skupiny složené ze zástupců sa-
mospráv, podnikatelů a neziskového sek-
toru. Na základě dotazníkového šetření,
provedeného mezi několika desítkami po-
skytovatelů služeb v cestovním ruchu, byly
do analytické části doplněny údaje za rok
2020. To umožní reflektovat aktuální
změny způsobené koronavirovou krizí. 

Konečné projednání strategie proběhlo
v průběhu února a do konce prvního polo-
letí letošního roku dojde k jejímu schválení. 

Markéta Tomanová

Bruslení na Špince Foto: archiv VK
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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 

Koupím menší RD v Červeném Kostelci 
Solidní jednání, platba hotově. Tel. 732 302 205

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.

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

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

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

oken. Analýza závad , opravy a seřízení kování a zámků, výměna
poškozených skel, dvojskel a trojskel, zámečnické práce.

Aluproces s.r.o, Dvořáčkova 35, Č. Kostelec, tel. 773 113 133

PRODEJ KONZUMNÍCH BRAMBOR (Adéla, Antonia) 
Zábrodí. Info na tel. 606 109 600. Možnost dovozu domů.

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: Vyvrácený akát                                                 

Jana Regnerová: Kaštan v Lánech Jana Regnerová: Zimní Krčmařík

Červený Kostelec 100× jinak

Zuzana Nermuťová: Pohled na Žďár Zuzana Nermuťová: Pohled z okna

Jana  Zwikirschová: Na Krkavčině Libor Černohorský: Leden 2021

Jana  Zwikirschová: Námraza na Bohdašíně
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Foto: Jiří Mach
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