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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V pátek 3. prosince 2021 se v Divadle J. K Tyla konalo druhé pokračování adventního koncertu Ledové království. Měst-
ský dechový orchestr si pro diváky připravil skladby z filmu Ledové království, písně vánočního času a koledy. 

Orchestr doprovodil pěvecký sbor základní umělecké školy pod vedením Evy Kubečkové. Nedílnou součástí bylo diva-
delní představení tanečního oboru pod vedením Blanky Rejholdové.

Snímky první sněhové nadílky v roce 2021 nám zaslala paní Jana Regnerová.  My děkujeme a budeme se těšit na další
krásné fotografie.

Fotografie nádherného západu slunce a první sněhové nadílky zaslala paní M. Nejmanová. Za redakci Červenokostelec-
kého zpravodaje děkujeme. 
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Slovo starosty města

Aktuální informace 
v emailu či mobilu

Město Červený Kostelec zřídilo od
září 2019 nový informační kanál –
„Mobilní rozhlas”. Aktuální infor-
mace nyní budete mít z první ruky,
stačí se jen ZAREGISTROVAT.

Mobilní rozhlas je chytrý a efek-
tivní nástroj pro komunikaci s ob-
čany. Zaregistrovat se můžete zcela
zdarma na https://obec.mobilniroz-
hlas.cz/.

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-12, 13-17 hod.
8-11, 13-15 hod.
8-12, 13-16 hod.
zavřeno
8-11 hod., zavřeno má

odb. výstavby, matrika, sociální,
evid. obyvatel

Aktuální informace o úředních ho-
dinách sledujte na www.cerveny-
kostelec.cz

Prosíme o maximální využívání
elektronické komunikace a dodržo-
vání pokynů vyvěšených v budově
úřadu!

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

Vážení občané našeho města, vstupujeme do nového
roku s novými plány a v mém případě i se zásadními
změnami. Dovoluji si vám i zde ve zpravodaji podat in-
formaci o mé rezignací, kterou jsem podal na jednání
zastupitelstva 9. 12. 2021. včetně odůvodnění a podě-
kování.

Prohlášení Ing. Rostislava Petráka na jednání Za-
stupitelstva města Č. Kostelec konaného 9. 12. 2021

Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, rezignuji
tímto na funkci starosty a radního města Červený Kos-
telec a to k 28. 2. 2022 z osobních a pracovních důvodů.

Mezi osobní důvody jistě patří únava ze sedmiletého
vykonávání funkce starosty včetně spoluřízení chodu
města v „covidové“ době. Již po minulých komunálních
volbách jsem avizoval, že již dále pravděpodobně ne-

budu chtít na pozici starosty kandidovat. Tyto úvahy se postupně na základě rozdílných
názorových směrů s některými mými kolegy postupně začaly naplňovat, což nepovažuji
v demokratické společnosti za nic špatného. Své práci jsem dával maximum a vždy jsem
hledal ve vzniklých situacích tu nejvhodnější cestu ve prospěch města. Cítím, že bude
lepší, když toto břímě odpovědnosti převezme někdo další s novým elánem a energií a já
udělám profesní změnu, kterou cítím, že potřebuji. Z tohoto důvodu jsem v polovině tohoto
roku začal hledat další profesní cestu a výsledkem je, že od 1. 3. 2022 nastupuji do spo-
lečností Albi Česká republika a.s. na pozici ředitele logistiky, kde budu mít na starosti pro-
voz v Červeném Kostelci. Při jednání s vedením společnosti jsme se dohodli na březnovém
nástupu ze dvou důvodů. Jednak jsem chtěl dokončit volební období alespoň v podobě
přípravy plánů města pro poslední rok volebního období, tedy rok 2022, a to přípravou
rozpočtu a dalších strategických dokumentů, a za druhé se již aktivně zapojit do činností,
které jsou ve společnosti Albi plánovány v podobě výstavby nového skladu a navazujících
provozních změn v roce 2022. 

V neposlední řadě mě k tomuto rozhodnutí vedly i rodinné důvody. Na počátku února
čekáme narození dalšího člena rodiny a nedovedu si dobře představit vykonávat časově
náročnou funkci starosty, často i o večerech, a víkendech a zároveň dobře plnit povinnosti
otce v rodině s malými dětmi. Již bych bohužel nedokázal obě činnosti skloubit tak, abych
nešidil jedno či druhé, což by jistě nebylo dobře.

Věřím, že více než dva měsíce je dostatek času, abychom dle koaliční smlouvy řádně
připravili personální řešení nastalé situace, aby došlo k schválení nového starosty či sta-
rostky, radního či radní a následně proběhlo předání funkce tak, aby nebyla narušena řádná
činnost města.

Jsem přesvědčen, že má naše město v oblasti investic dobře našlápnuto na několik dal-
ších let, některé investice se realizují, celá řada investic je připravena, u dalších proces
přípravy probíhá a další jsou naplánovány. I z tohoto důvodu se domnívám, že mohu funkci
starosty předat, a budu se těšit, že s postupem času dojde k realizaci těchto projektů ve
prospěch rozvoje našeho města. Bylo mi velkou radostí se na přípravě těchto investičních
projektů spolupodílet.

Věřím, že i v mé nové profesi ve společnosti Albi navážeme na dosavadní spolupráci
města a společnosti Albi, jakou bylo v minulosti například vybudování dětského „Kvídova“
hřiště na Koubovce v podobě dalších projektů, které napomohou lepšímu životu v Červe-
ném Kostelci.

Vážení občané našeho města, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, kolegyně, kole-
gové, věřím, že mé rozhodnutí pochopíte. Děkuji za dosavadní důvěru, podporu, spolupráci
a budu se těšit na případnou další.

S úctou Rostislav Petrák

Tato rezignace vyvolala nutnost dalšího jednání v rámci koaliční smlouvy, jak jsem
již popisoval. V době, kdy píši tento článek o možnostech personálního obsazení ve
vedení města a rady, jednáme a věřím, že nalezneme vhodné řešení.

Život jde dál a i činnosti spojené s naším městem plynule pokračují. Na již zmíněném
prosincovém zastupitelstvu jsme schválili rozpočet města na tento rok. Děkuji všem, kteří
tento roční finanční plán včetně plánu si vzít úvěr ve výši 48 mil. Kč schválili, a město
může, i když s jistou dávkou opatrnosti, pokračovat v započatých investicích a opravách. 
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Dále pokračují tři velké investice. Veřejné prostranství mezi ško-
lami by mělo být dokončeno na konci dubna. Následně bude nový
objekt pronajat na základě výběrového řízení Romaně Hankeové.
Výběrová komise a rada města posuzovala a rozhodovala nejen na
základě ceny pronájmu, ale také na základě referencí a hlavně dle
předloženého podnikatelského záměru včetně vybavenosti provo-
zovny. Věřím, že nový provozovatel bude zajišťovat kvalitní službu
v tomto atraktivním prostoru. 

Další akcí, která je v běhu, je nafukovací hala včetně technic-
kého zázemí. Technické zázemí na základě výběrového řízení vy-
hrála s nejnižší nabídkovou cenou 3 005 198 Kč firma Průmstav
Náchod s.r.o. Dále mi dovolte, abych se omluvil za mylnou infor-
maci o dokončení tohoto projektu.  V minulém zpravodaji jsem
uvedl termín dokončení zázemí a následnou montáž haly v roce
2023, ale celý projekt bude dokončen již v tomto roce, tedy 2022
tak, aby letošní podzimní a následná zimní sezona již mohla pro-
bíhat v nové nafukovací hale. 

Z nových investic je v letošním plánu vybudování kuchyně
v hlavní budově kempu Brodský, vybudování chodníku v Olešnici
od školy k bývalé prodejně. Tuto investici bude provádět na základě
výběrového řízení firma Repare Trutnov s.r.o., s nejnižší nabídko-
vou cenou 2 524 338 Kč. Na tuto akci město získalo dotaci od Krá-
lovéhradeckého kraje v hodnotě 574 000 Kč. Dále je v Olešnici
plánováno vybudování půdní vestavby v místní škole, tento nový
prostor bude určen jak pro rostoucí potřeby školy, tak pro potřeby
místních spolků. 

Další plánovanou realizací je úprava jižní části náměstí dle stu-
die Viktora Vlacha a následného projektu společnosti ADVISIA
s.r.o.. Na tuto akci, která je plánována spíše na druhé pololetí, by
měla v dalším roce navazovat i severní část náměstí.  V této sou-
vislosti je vhodné zmínit, že je také schváleno vypracování studie
na řešení širšího centra města, která bude vybrána formou soutě-
žního workshopu s týmy architektů a urbanistů, kde bude město
vybírat nejvhodnější dlouhodobý návrh urbanistického, dopravního
a funkčního řešení širšího centra města, zahrnující i prostor mezi
radnicí a autobusovým nádražím, včetně samotného prostoru auto-
busového nádraží. Dále je do plánu investic zařazena spoluúčast na
budování nové kanalizace v ulici Zemědělská, abychom v případě
získání dotace mohli tuto kanalizaci vybudovat a při té příležitosti
vyměnit i část vodovodu. O dotaci bude město žádat v prvním
čtvrtletí tohoto roku. Dále je v rozpočtu vytvořena rezerva na do-
končení komunikací v lokalitě Špicberky a v případě získání dotace
je naplánovaná oprava komunikace na Kostelecké Končiny. 

Co se týká plánovaných projektových příprav a plánovaných
oprav, budeme vás informovat v dalším čísle zpravodaje, již takto
je článek dosti dlouhý. Kdo si budete chtít rozpočet prohlédnout,
je uveřejněn na webu města v sekci významné dokumenty. V sekci
úřad, strategický plán si také můžete prostudovat nově schválený
Strategický plán města pro období 2021-2028, který byl schválen
na prosincovém zastupitelstvu.

Jak jistě všichni vnímáme, město čeká řada úkolů, věřím, že se
je podaří v požadované kvalitě splnit a město se bude opět rozvíjet.
Děkuji vám všem, kteří se na plnění těchto plánů podílíte a budete
podílet.

Přeji vám všem dobré vykročení do nového roku, hodně štěstí,
pevné zdraví a dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák

Také pokračuje celková rekonstrukce fotbalového zázemí s břez-
novým termínem dokončení, na kterou budou navazovat opravy
některých zpevněných ploch, výměna zeleně a také oprava plotu
směrem k parku A.B. Svojsíka v podobném laťovém provedení,
jako je plot u hřiště s umělým povrchem. Výsledek naší žádosti 
o dotaci na fotbalové zázemí u Národní sportovní agentury zatím
nevíme, obdrželi jsme informaci o prodloužení procesu posuzování
a rozhodování do března tohoto roku. 

Další investicí je vybudování vodárny, uvedení do provozu to-
hoto zařízení by mělo dojít ještě v zimních měsících. Také nám po-
kračuje oprava nádrže Krčmařík. Rada města na základě žádosti
zhotovitele prodloužila z důvodu klimatických podmínek termín
dokončení opravy do 15. ledna tohoto roku. Na tuto opravu město
získalo od Královéhradeckého kraje dotaci 500 000 Kč. 
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Senior taxi – informace a změny pro rok 2022

I v roce 2022 bude pokračovat naše služba přepravy starších
spoluobčanů, ale již nemůžeme využívat termínu senior taxi,
protože jde o název registrovaný. Proto budeme nově používat
označení „DOPRAVA SENIORŮ“.

V následujícím roce 2022 dojde k několika změnám a doplně-
ním. Některé běžný uživatel nepozná, a proto se zmíním jen o těch,
o kterých je vhodné vědět.

První změnou je z kategorie těch nepopulárních.  Za jízdu se
bude platit nově 30 Kč místo dosavadních 20 Kč. O důvodech to-
hoto navýšení není třeba dlouho hovořit. Vše se zdražuje, i město,
které hradí většinu nákladů, bude platit přepravci více, a proto došlo
ke zvýšení cen jednotlivých jízd. A nyní k těm pozitivním změnám. 

1. Prodlužuje se možnost využití dopravy 
Doba bude prodloužena o jednu hodinu, tedy v pracovních

dnech od 7.00 hod do 16.00 hod.

2. Rozšířil se počet dojezdových cílů. 
Kromě tradičních, Červeného Kostelce a Náchoda, přibyly

Česká Skalice, Hronov, Úpice, Nové Město nad Metují a Trutnov.
Z tohoto důvodu bude vyšší i počet druhů jízdenek. 

Podrobnější informace obdrží každý při převzetí nové sady jíz-
denek. Ty se budou vydávat na počátku ledna, ale je nutné se tele-
fonicky (491 467 517) nebo e-mailem (tosovsky@mestock.cz)
předem domluvit. Je třeba si též rozmyslet, zda budu požadovat
jízdenky do Nového Města nebo Trutnova, protože jejich cena je
mnohem vyšší a bude jich vydáván pouze poloviční počet. Kon-
krétně, místo 12 jízd do Náchoda nebo České Skalice nebo Úpice
obdrží žadatel pouze 6 jízd do Nového Města nad Metují nebo Trut-
nova.

Věříme, že provedené úpravy budou ku prospěchu věci a služba
DOPRAVA SENIORŮ se bude i nadále rozšiřovat a zkvalitňovat.

Michal Tošovský, Sociální odbor

Okénko místostarosty Červeného Kostelce 
Vstupujeme do nového roku asi trošku s obavami, co bude.
Prožíváme velmi složitou historickou etapu, která nám v mno-
hém bere pevnou půdu pod nohama.

S epidemií, která nám zkřížila naše životní cesty, si musíme po-
radit. Myslím, že už snad nemůže být nikdo, kdo by si myslel, že
COVID-19 je jen nástroj politické moci, která chce vládnout ná-

strojem strachu. Mnoho vědeckých pracovníků napnulo síly v boji
proti novému onemocnění a nejlepším postojem nás ostatních lidí
je věřit, že to s námi myslí dobře. Ať je celý nový rok pro nás vý-
zvou pro život bez přílišného strachu. Buďme lidmi, kterým není
lhostejný život druhých lidí.

Jiří Regner, místostarosta

Uzavírání svateb v roce 2022
Oddávací dny jsou stanoveny na pátek 8-14 hodin a na
sobotu 8-12 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu
v Červeném Kostelci. 
Na Vámi vybraném místě a v ostatních dnech a časech bu-
deme oddávat za správní poplatek ve výši 1000,- Kč. V době
státních svátků se oddávat nebude. Oddávající, kteří vás
mohou oddat: Ing. Rostislav Petrák – starosta, Jiří Regner –
místostarosta, Ing. Marcela Franková – zastupitelka, Marcela
Kollertová – zastupitelka, Petr Mědílek – zastupitel, Mgr. Ště-
pán Nosek – zastupitel, Hana Řezníčková Kukulová, DiS. –
zastupitelka, Mgr. Markéta Šolcová – zastupitelka, Richard
Bergmann – zastupitel.

Výroční sňatky
Slavíte zlatou, diamantovou či kamennou svatbu? Zástupci
MěÚ Červený Kostelec by vám rádi přišli k tomuto výročí
pogratulovat. V případě zájmu nás prosím kontaktujte: 
P. Krejsová, tel. 491 467527, petra.krejsova@mestock.cz.

Vítání občánků
Máte-li zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání ob-
čánků města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku,
která se nachází na stránkách města: https://www.cerveny-
kostelec.cz/vyznamne-dokumenty/2021-12-prihlaska-vi-
tani-obcanku

Dotační program města pro rok 2022
V dotačním programu je připraveno pro žadatele 3 350 000 Kč.
Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní
činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo
působností v Červeném Kostelci.

Termín odevzdání žádostí pro první výzvu na celoroční činnost
a projekty – akce bude od 1. prosince 2021 do 17. ledna 2022.

Žádosti a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na we-
bových stránkách města v sekci dotace, mezi významnými doku-
menty, nebo k vyzvednutí na pokladně MěÚ (dveře č. 2).

Druhá výzva pro podání žádostí na projekty - akce bude od 2.
května 2022 do 31. května 2022.

Rada, popř. zastupitelstvo města žádosti posoudí na základě kri-
térií a přidělí dotace, ke kterým bude zpětně vyžadovat vyúčtování.

V případě dotazů k dotačnímu programu nás kontaktujte na tel.
čísle 491 467 524 nebo na adrese: zachovska@mestock.cz. Věříme,
že tento dotační program vám pomůže ve vaší veřejně prospěšné
činnosti.

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák

RADNICE INFORMUJE
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Provozní doba: leden
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 
Neděle

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

Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr odpadů pro odkládání a shromaž-
ďování komunálních a dalších odpadů od svých občanů. Děkujeme vám, že jej vy-
užíváte. Základní informace o sběrném dvoře odpadů je možné zjistit na
internetových stránkách města nebo u obsluhy sběrného dvora.

Množství sebraných odpadů ve sběrném dvoře za rok 2021 se dozvíte v únorovém čísle
zpravodaje. Seznam všech sbíraných odpadů je zveřejněn na tabuli na vjezdové bráně sběr-
ného dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora nepřinášeli nebo ne-
přiváželi odpad, který do sběrného dvora nepatří.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude přijatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy
obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí provozním řádem dvora. Nedostatečným vytříděním
odpadů vznikají městu další problémy jako je např. až odmítnutí převzetí těchto odpadů
obchodními partnery, kteří podnikají v odpadovém hospodářství, se kterými město spolu-
pracuje. Zbytečně dochází i ke zvyšování nákladů na provoz. 

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Není určen podnikatelům 
a právnickým osobám. Na vybudování dvora odpadů byla poskytnuta podpora z Operač-
ního programu Životní prostředí Fondů Evropské unie.

8-12 hodin, 13-16 hodin
zavřeno
8-12 hodin, 13-16 hodin
zavřeno
zavřeno
8-11 hodin
zavřeno

Zavřeno v sobotu 1.1.2022. Na
sběrném dvoře začínáme nový rok
2022, do kterého vám přeji vše nej-
lepší. V novém roce bude sběrný
dvůr poprvé otevřený v pondělí
3.1.2022.

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

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: leden  2022, so, ne, svátek 8–12 hod.
1. 1. a 2. 1. - MDDr. Martin Kyselý, Rokolská 123, Nový Hrádek, 495 217 195
8. 1. a 9. 1. - MUDr. Blanka Grummichová, Palachova 1742, Náchod, 724 013 123
15. 1. a 16. 1. - MUDr. Miloš Pastelák, Sadová 44, Broumov, 775 717 666
22. 1. a 23. 1. - MDDr. Jan Petřík, Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod, 724 086 199
29. 1. a 30. 1. - MUDr. Ladislav Růžička st., Masarykova 30, Broumov, 603 479 084

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: leden  2022, so, ne, svátek 8–12 hod
1. 1. a 2. 1. - MUDr. Jaroslav Ožďan, Boženy Němcové 13, Česká Skalice, 491 452 789
8. 1. a 9. 1. - MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240, Dolní Radechová, 491 424 322
15. 1. a 16. 1. - MUDr. Jarmila Podškubková, Větrník 720, Č. Kostelec, 491 462 331
22. 1. a 23. 1. - MDDr. Michal Jánský, Nemastova 1919, Náchod, 702 125 554
29. 1. a 30. 1. - MUDr. Lubomír Beran, Velký Třebešov 118, 491 453 272

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Notářka

Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci pro I. pololetí roku 2022:

14. ledna od 8 do 11.45 hodin
18. února od 8 do 11.45 hodin
18. března od 8 do 11.45 hodin
22. dubna od 8 do 11.45 hodin
20. května od 8 do 11.45 hodin
17. června od 8 do 11.45 hodin

Telefon: 491 423 256
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Voda Červený Kostelec, s.r.o. 
VODA ČERVENÝ KOSTELEC, s.r.o. oznamuje, že od 1. ledna
2022 je upravena cena vodného a stočného pro odběratele na
území města Červeného Kostelce. 

Kalkulace vodného a stočného vychází ze schváleného plánu
hospodaření (nákladů a příjmů) s.r.o. Voda Červený Kostelec, 
v němž je počítáno s výší běžných provozních nákladů vč. potřeb
na plánované obnovy a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních
řadů. Kalkulace odpovídá cenovým předpisům, platné metodice
zpracování kalkulace a podmínkám, které nám byly stanoveny 
s přidělenou dotací na vybudování kanalizací v Olešnici a Bohda-
šíně.

Cena vodného je 37,73 Kč/m3 bez DPH, vč. 10%DPH
41,50 Kč/m3, 

Cena stočného je 36,36 Kč/m3 bez DPH, vč. 10%DPH
40,00 Kč/m3.

I přes zvýšení stále patří naše ceny vodného a stočného mezi ty
nižší ve srovnání s jinými vodárenskými společnostmi.

Cena byla schválena radou města jako valnou hromadou dne
24.11.2021, usnesením RM-2021/31/36.

Voda Červený Kostelec, s.r.o.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Léčba migrén a výměna primáře na náchodské neurologii

Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifi-
kovaným iktovým centrem a také centrem pro diagnostiku 
a léčbu bolestí hlavy, dosáhlo v uplynulém roce 2021 několika
úspěchů. V prestižní celoevropské soutěži ESO Angels Awards,
která porovnává úroveň péče o pacienty s cévní mozkovou pří-
hodou, získala náchodská neurologie v červenci druhé ze tří
stupňů ocenění – platinovou úroveň.

Na základě porovnání jednotlivých kritérií se náchodská nemoc-
nice zařadila mezi třicítku nejlépe hodnocených nemocnic v ČR.
Neurologické oddělení se ročně postará o přibližně 500 pacientů 
s tímto onemocněním. Jejich počet bohužel každým rokem narůstá. 

Úspěchu dosahuje oddělení také v biologické léčbě migrén,
která v Náchodě odstartovala přibližně před dvěma lety. Je určena

pacientům, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven.
Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, které nereagují na běžnou
léčbu. Při preventivní biologické léčbě jsou pacientům jednou mě-
síčně injekční formou aplikovány monoklonální protilátky. Revo-
luční je tato léčba v tom, že lék působí přímo na konkrétní
receptory na mozkové tkáni, které spouští migrénu, a to tak, že se
záchvat vůbec nerozvine, případně je výrazně slabší. U pacientek,
které byly tímto způsobem v uplynulých dvou letech v Náchodě
léčeny, zaznamenalo oddělení více než 90% úspěšnost léčby. U ně-
kterých migréna prakticky vymizela, u jiných jsou bolesti hlavy
slabší a méně časté. Za účinnou léčbu se dle kritérií zdravotních
pojišťoven považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény
alespoň na polovinu. V opačném případě se musí léčba, která je fi-
nančně náročná, ukončit. 

S koncem roku 2021 skončil ve vedení oddělení také dlouholetý
primář MUDr. Miroslav Škoda, který vedl náchodskou neurologii
téměř 26 let. Pod jeho taktovkou dosáhlo oddělení mnoha úspěchů,
které ho posunuly na jedno z nejlépe vybavených a hodnocených
pracovišť svého typu. Ačkoliv MUDr. Miroslav Škoda zůstává
i nadále členem týmu náchodské neurologie, rozhodl se předat ve-
dení oddělení svému nástupci. Novým primářem se od 1. ledna stal
MUDr. Petr Štěpán, který dosud pracoval na pozici vedoucího lé-
kaře neurologické JIP. Panu primáři MUDr. Škodovi patří obrovské
poděkování za rozvoj, který oddělení za posledního čtvrt století
udělalo, za všechny spokojené pacienty, kteří jeho oddělením prošli
a také za jednu velmi důležitou věc – vychoval svého nástupce,
kterému může oddělení předat.

Vážený pane primáři, děkujeme!
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Dobrý den, mohl byste se představit čtenářům Červenokoste-
leckého zpravodaje?
Pocházím z Olešnice, kde i bydlím. Vystudoval jsem trutnovské
gymnázium, Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor dějepis
a hudební výchova, kde jsem následně absolvoval doktorské stu-
dium v oboru moderní české a československé dějiny. Doposud
jsem učil právě na trutnovském gymnáziu, kde stále vedu pěvecký
sbor.

V rámci převzetí postu ředitele knihovny Břetislava Kafky jste
za poměrně krátkou dobu přinesl do fungování knihovny
spoustu zajímavých změn. Knihovna má nyní nové webové
stránky, program plný besed a dalších volnočasových aktivit 
a nový knihovnický systém Tritius. Mohl byste popsat, co máte
v plánu dalšího do budoucna?
Ony letošní změny se týkaly především oblasti modernizace IT vy-
bavení. Knihovna je z podstaty instituce, která zprostředkovává in-
formace a nemůže si dovolit pracovat se zastaralým vybavením 
a nebýt dostatečně viditelná v prostředí internetu. To se myslím
celkem podařilo, nyní se soustředíme na kvalitní program besed
pro letošní zimu a nadcházející jaro – samozřejmě s ohledem na
hygienická opatření. Do budoucna je pak třeba celkově stavebně
revitalizovat interiér budovy. Chceme, aby se v ní čtenáři cítili
dobře a rádi knihovnu navštěvovali. To je ale běh na delší trať.

Mohou se čtenáři těšit v průběhu dalšího roku na nové knižní
tituly?
Samozřejmě, každý měsíc nakoupíme několik desítek knižních no-
vinek. Některé z nich prezentujeme i na webu knihovny, ostatní lze
nalézt v samostatném regále, kam vkládáme nové akvizice. 

Co byste chtěl vzkázat čtenářům Červenokosteleckého zpravo-
daje do nového roku? 
Nebudu nijak originální: především pevné zdraví a abychom si
všichni dokázali udělat i při pracovním nasazení čas na naše blízké
a třeba i na pěknou knížku.

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Kontakt:
Telefon:

491 463 384

Email: 
reditel@knihovnack.cz

pujcovna@knihovnack.cz

Oddělení pro dospělé 
pondělí 9:00 – 12:00   13:00 – 17:30
úterý 9:00 – 12:00   13:00 – 15:00
středa ZAVŘENO
čtvrtek 13:00 – 17:30
pátek  9:00  – 12:00
sobota ZAVŘENO

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

Sokolská 293
Červený Kostelec, 549 41

www.knihovnack.cz

Počátek nového kalendářního roku skýtá na jedné straně mož-
nost bilancovat rok uplynulý a zároveň přináší výzvy pro rok
další. Když se tedy krátce ohlédneme za rokem 2021, nelze ne-
zmínit, že to byl pro knihovnu, stejně jako pro jiná odvětví, rok
rozporuplný. 

V zimě a na jaře byla knihovna z velké části kvůli epidemiolo-
gické situaci uzavřena. To se samozřejmě projevilo v počtu ná-
vštěvníků a množství výpůjček. V létě se pak situace začala vracet
postupně k normálu. Během podzimu i přes dílčí hygienická ome-
zení pracovala knihovna naplno, jak to jen šlo, aby vám, čtenářům,
vynahradila, co se nepodařilo na jaře zrealizovat. Otevřeli jsme Za-
hradu příběhů, máme nový online katalog, webové stránky, novou
PC síť včetně veřejné wifi sítě v obou půjčovnách knihovny, pro
školy a školky jsme uspořádali desítky vzdělávacích programů,
spolupracujeme s královéhradeckou univerzitou. 

Pro ten letošní rok chystáme také další novinky. Díky firmě Albi
vybavujeme dětské oddělení a také Zahradu příběhů herními 
a vzdělávacími prvky, aby tyto prostory sloužily svým návštěvní-
kům co nejlépe. Pokud získáme peníze z dotačních programů EU,
osadíme zahradu pohodlnými lavičkami. A již koncem minulého
roku jsme se vrhli formou přípravy podkladů asi na největší výzvu,
které bude knihovna v příštích letech čelit: celkovou modernizaci
a inovaci interiéru, aby se prostředí knihovny stalo co nejvíce
funkčně i vizuálně atraktivním.

Již jen ve stručnosti několik čísel: V roce 2021 měla knihovna
1238 registrovaných čtenářů (z toho 567 dětí). K 30. 11. 2021 na-
vštívilo knihovnu 19 147 osob, půjčili jsme 59 721 titulů a nakou-
pili jsme pro vás 1400 knížek a časopisů. 

Přejeme vše dobré v letošním roce, pevné zdraví a těšíme se 
v knihovně na shledanou.

Vaši knihovníci

Leden v knihovně Břetislava Kafky

Čtvrteční besedy

Diplomaté z východních Čech ve službách republiky
27. ledna od 17:00 v Knihovně Břetislava Kafky
Z východních Čech pocházela řada významných osobnosti nejen uměleckého, či
sportovního zaměření, ale také diplomaté, kteří se mj. významně zasloužili 
o vznik a upevňování mezinárodního postavení československé první republiky.
Přednáší PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. z Filozofické fakulty UHK.

Oddělení pro dospělé čtenáře
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Oddělení pro děti a mládež

Klub Pohoda 
Od 16:00 v multifunkčním centru knihovny

10. ledna: beseda s Davidem Smetanou – povídání červenokosteleckého faráře
CČSH o tom, jak si zvolil svoje povolání a co to obnáší být v 21. století farářem

17. ledna: povídání v Pohodě – neformální posezení nejen pro členy klubu Po-
hoda

24. ledna: Vodicí psi pro nevidomé – organizátorka Kavárny ve tmě a předsed-
kyně dobročinné organizace Doteky naděje Renata Moravcová bude povídat 
o tom, jak probíhá výcvik vodicích psů pro nevidomé a co všechno tito čtyřnozí
nepostradatelní pomocníci a společníci musí umět.

31. ledna: Putování po Kyrgyzstánu – beseda s cestovatelkou Jarmilou Olivo-
vou o zemi, která je stejně krásná, jako nám Evropanům vzdálená. 

Výstava - Miloš Šálek: Krásy Krkonoš 
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Také v lednu je v knihovně možné zhlédnout velmi zdařilou výstavu fotografií
našich nejvyšších hor. Miloš Šálek již dlouhá léta fotografuje Krkonoše a nyní
prezentuje výběr ze své kolekce. Výstavu je možné navštívit vždy v otevíracím
čase knihovny.

Knihovníček 
V prostorách knihovny se od září každé úterý koná Knihovníček – kroužek
pro nejmenší děti a jejich rodiče. Účelem kroužku je trávit čas společně 
s dětmi, rozvíjet jejich psychomotorické schopnosti a ukázat jim, že v kni-
hovně může být zábava.  
Knihovníček vychází z projektu Bookstart (v Česku pojmenovaný S knížkou do
života), do kterého je kostelecká knihovna zapojena. Jedná se o celosvětový pro-
jekt, jehož účelem je zapojení aktivních rodičů a společné seznamování dětí se
slovem, knihou, příběhem. 
Pro lepší představu o tom, co se v rámci Knihovníčka děje, se můžete podívat na
webové stránky knihovny, kde najdete fotky z některých lekcí. 
Po čtyřech měsících, kdy byl kroužek otevřený pro všechny zájemce, nastane od
ledna změna – Knihovníček bude pro větší zájem probíhat ve dvou skupinách,
vždy v úterý od 9:15 a 10:30. Máte-li zájem se přihlásit, nebo se o Knihovníčkovi
dozvědět něco víc, pište na mail ungrova@knihovnack.cz. První lednové setkání
– už ve dvou skupinách, proběhne 11. ledna 2021. Těšíme se na vás.  

V roce 2021 jsme navzdory okolnostem úspěšně rozvíjely spo-
lupráci s červenokosteleckými školkami, školami, participovaly
na činnosti pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
v rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku MAP2 
a v rámci Knihovníčka posouvaly projekt Bookstart směrem ke
kosteleckým rodičům a nejmenším dětem. 

Na podzim i v zimě knihovnu navštívila postupně celá MŠ Ná-
chodská, na návštěvu dorazila i MŠ Červená Hora a MŠ Studánka.
Máme radost, že se povedla uskutečnit mnohá setkání se druháky
a třeťáky místních škol. Nezapomínáme ani na další třídy z prvního
a druhého stupně, včetně ZŠ Speciální Augustina Bartoše. 

V říjnu jsme v dětském oddělení přivítaly dvě vzácné návštěvy:

ilustrátorku Sylvu Francovou a spisovatelku Kláru Smolíkovou.
Během listopadu a prosince se besed v knihovně zúčastnilo všech
16 tříd II. stupně ZŠ V. Hejny. 

Průběžně, napříč celým rokem, funguje školní čtenářský klub
Lupiči příběhů, který se  schází i v naší knihovně. Těšíme se na jaro,
až se zase budeme moci s knihami setkávat i v Zahradě příběhů,
tak jako například při zářijové akci Zažít město jinak. Věříme, že
jsme zpestřením i pro děti ze družiny, které k nám pravidelně do-
chází. Už teď jsme zvědavé na červen, kdy proběhnou další Vítání
prvňáčků mezi čtenáře a děti nám ukáží, co se v první třídě
naučily. Uteče to totiž jako voda.  

Hana Nováková a Kristina Ungrová  
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Kdo má své zaměstnání jako poslání?

Každoročně byl poslední měsíc v roce v pečovatelských domech
naplněn spoustou různých akcí, ale letos to bylo také trochu
jiné, v kulisách pandemie a uzavřenější. I přes všechny zákazy
jsme se snažili v rámci možností zpestřit a zpříjemnit život na-
šich seniorů.

Přišel nás potěšit pan Oldřich Nermuť s Janou Kejzlarovou, kteří
se s námi podělili o své zážitky z cestování po Krkonoších, které
dokreslili svými krásnými fotkami z těch méně známých míst. Pří-
jemné cestopisné posezení měla i Lenka Peterová, která nám vy-
právěla o zážitcích z Nepálu. Zajímavou přednášku měla i Jarmila
Horáková, která připomněla krásy našeho kraje. Všichni zúčastnění
obyvatelé pečovatelských domů byli za příjemné chvíle moc
vděčni.

Pečovatelský dům navštěvuje každý rok Mikuláš, čert a anděl.
Letos jsme tuto družinu také rádi přivítali. Byla složena z našeho
personálu. Mikulášské pozdravení se neobešlo bez dárečků, které
naši andílci (pečovatelky) roznosili všem zúčastněným, kteří si je
však museli zasloužit. Každý účastník z pečovatelského domu
musel říci básničku nebo nějakou krátkou písničku. Pečovatelky
pro zpříjemnění těchto chvil všem uvařily punč.

Chceme velice poděkovat panu Milanu Hrstkovi, který nám vě-
noval svůj drahocenný čas a zajel s námi do Třebechovic na vý-
stavu betlémů a za P. Lukešem. Byl to nezapomenutelný výlet.
Naše další poděkování patří dětem ze zdejší družiny při ZŠ v Čer-
veném Kostelci, které našim seniorům vyrobily a donesly krásná
přáníčka. Je vidět, že nápadů, jak druhé potěšit, je velká spousta,
proto děkujeme všem, kteří nelitují svůj čas věnovat druhým.
Věřme, že po odeznění pandemické krize si budeme moci říci: Byla
to zvláštní doba, ale hodně jsme se díky ní naučili a spousty věcí
jsme si začali více vážit. Vždyť i v tom špatném lze nalézt pozitivní
věci.

Máme rok 2021 za sebou. Byl trochu zvláštní a neobvyklý. Při-
nesl i spoustu dobrého a poznali jsme i hodně ochotných, laskavých
a obětavých lidí, kteří nám nezištně a ochotně pomáhali v péči
o naše nejstarší obyvatele. Všem, kteří nám jakkoliv pomáháte,

patří náš velký díky, obdiv za vaši velkou pomoc a podporu. Vá-
žíme si všech, kteří nám stále fandí a jsou nám nakloněni. Velké
díky patří i vedení Oblastních charity Červený Kostelec, které nám
neustále pomáhá. Přejeme vám všem požehnaný celý příští rok
2022 a ať v celém roce máte příležitost k lásce, radosti a pokoji ve
vašem srdci i ve vašich vztazích. S velkou vděčností

Lenka Vlčková

Když jsme stáli na prahu roku 2021, nevěděli jsme, jak budeme
zvládat péči o naše klienty v těžké, pandemií zkoušené době.
Nyní můžeme říci, že jsme byli schopni naše poslání naplňovat
a pomáhat tak našim klientům a jejich rodinným pečujícím.

Za to jsem moc rád a doufám, že i rok 2022 bude pro naše kli-
enty rokem, kdy společně budeme objevovat krásy okolí Červe-
ného Kostelce, vytvoříme spoustu nových, nejen dekorativních
předmětů, přivítáme zajímavé lidi, kteří s námi pobesedují a bu-
deme s našimi klienty procvičovat nejen tělo, ale i mysl. 

Poslední měsíc roku 2021 byl také naplněn akcemi, které nás
poučily i pobavily. Hned na začátku prosince nás navštívili poli-
cisté, aby přítomné poučili, jak se bránit nekalým praktikám „vy-

kuků“ kteří zneužívají důvěřivosti seniorů. Navštívil nás Mikuláš
v doprovodu anděla a čerta, kteří přinesli drobné dárečky. Vánočně
jsme si vyzdobili denní stacionář, upekli cukroví a povídali si o vá-
nočních obyčejích, jak se mění v průběhu let, a i o těch obyčejích,
které už ani neznáme. 

Ano to vše a mnohem víc stihly v roce 2021 s našimi klienty
naše pečovatelky uskutečnit. Za to bych jim rád takto veřejně po-
děkoval. Vážím si jejich práce a přeji jim spoustu sil ke zvládání
tohoto nelehkého poslání.

Asi by se slušelo připomenout, že denní stacionář není pouze
pro osamělé seniory, kteří trpí tím, že si nemají s kým popovídat,
a cítí se osaměle, ale slouží i pro obětavé rodinné příslušníky, kteří
se o své blízké starají 24 hodin denně a nezbývá jim čas na své sou-
kromé, mnohdy nezbytné osobní potřeby. Právě pro takové lidi je
denní stacionář, kdy zajistíme v našem prostředí péči o vaše nej-
bližší. V případě, že si nejste jistí, zda spadáte právě do této skupiny
lidí, neváhejte nás kontaktovat a rádi vám poradíme, jak zlepšit vaši
mnohdy složitou životní situaci. 

Z nabídky na měsíc leden 2022 vás můžeme už nyní pozvat na
cestopisné vyprávění s fotografiemi, kterým nás provede paní Dag-
mar Hanušová. Přesný termín se dozvíte už tradičně na vývěskách
u denního stacionáře a na náměstí mezi betlémem a Elektrou. Také
můžete sledovat naše webové stránky www.cervenykostelec.cha-
rita.cz, kde naleznete i týdenní program denního stacionáře.

Kolektiv denního stacionáře přeje všem spoustu zdraví a štěstí
do roku 2022.

Richard Bergmann

Denní stacionář bilancuje
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Vážení a milí spoluobčané,
v době, kdy vám píšeme tento příspěvek, je po epidemiologické

stránce situace v naší zemi složitá a podmínky pro uvolňování vlá-
dou přijatých opatření nejsou pevně stanovena, a to ovlivňuje i pří-
pravu a organizaci Tříkrálové sbírky.

Chceme se s vámi přesto podělit o dobrou zprávu: Tříkrálová
sbírka 2022 se bude konat v termínu 1. 1. – 16. 1. 2022.

Přispět bude možno stejně jako v předchozím ročníku sbírky do
stacionárních pokladniček umístěných na následujících místech 
v našem městě v termínu od 3. – 14. 1. 2022:

• Oblastní charita Č. Kostelec, Manželů Burdychových 245
• podatelna Městského úřadu Č. Kostelec, náměstí TGM 120
• recepce sociálního podniku Pro-charitu s.r.o., 17. listopadu 170
• květinářství Monika, 5. května 429
• lékárna SM Salix s.r.o., Manželů Burdychových 325
Připravujeme také variantu, kdy v tradičním duchu budou chodit

skupinky tří králů ulicemi – v takovém případě koleda proběhne 
v sobotu 8. 1. 2022. Vzhledem k nepředvídatelnosti situace však

rozhodnutí, zda touto formou sbírka skutečně proběhne, bude uči-
něno až začátkem ledna.

Další možností přispět je také využití online kasičky na oficiál-
ních stránkách Tříkrálové sbírky, či zaslat příspěvek přímo na účet:
66008822/0800, VS: 777955001.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky bychom chtěli realizovat např.
nákup zdravotnické materiálu pro Hospic Anežky České, vybavení
nového pracoviště mobilního Hospice v ateliérech B. Kafky atd. 

Nejaktuálnější informace, včetně všech záměrů sbírky, najdete
na našich webových stránkách www.ochck.cz, nebo na webu Tří-
králové sbírky www.trikralovasbirka.cz.

Vaše podpora a důvěra nás provází již více než 20 let, proto vě-
říme, že ani současná situace nezabrání tomu, abychom ve vás opět
nalezli oporu a že nám i nadále pomůžete pomáhat a pracovat pro
druhé. Děkujeme.

Josef Urban a Jan Kordina – koordinátoři Tříkrálové sbírky
za OCH Červený Kostelec

Dne 13. ledna 2022 uběhne jeden rok, kdy nás
opustil milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček
Jindřich Řezníček ze Stolína. Stále na něho vzpo-
mínají a modlí se manželka Eva a synové s rodi-
nami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Eva Řezníčková a synové

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, květiny a pěkný
dárek k mým 85. narozeninám a paní Formanové a panu Resslovi
za milou návštěvu.

Jaroslav Řezníček

Chtěla bych moc poděkovat strážníkům Městské policie v Červe-
ném Kostelci. Na autobusové zastávce jsem si zapomněla kabelku,
kterou mi po nezbytném ověření údajů přivezli až domů – do Hro-
nova. Oceňuji jejich ochotu a přístup, zvláště v době, kdy si větši-
nou na něco nebo někoho stěžujeme a málo si všímáme dobrých
skutků, které se ale stále dějí.

Grimmová Světlana

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dovolte mi vřele poděkovat... V této nelehké době smekám před
zaměstnanci pohřební služby – tak důležitá, a především smys-
luplná je vaše práce. Naprosto profesionální, citlivý a lidský pří-
stup. Děkuji také panu Pavlu Staňkovi a Antonínu Nývltovi za
velmi dojemný a nádherný hudební doprovod a všem, kteří se jak-
koliv na našem posledním rozloučení podíleli. Za celou naši rodinu
také děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti při
úmrtí naší babičky, paní Anny Bláhové. Kdo v srdcích žije, ne-
umírá....

Jana Bláhová s rodinou

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a všem přátelům za blahopřání 
k mým 96. narozeninám. 

Josef Lukášek

Z celého srdce upřímně děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci,
kytici a dárky k mému životnímu jubileu.

Antonín Pavel

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a pěkný dárek k mým
92. narozeninám. Také bych chtěl velmi poděkovat panu Kafkovi
za milou návštěvu, při které jsme si pěkně popovídali. 

Milan Hůlek

Vzpomínka

Poděkování
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Oblíbené regionální besedy 
I v měsíci lednu bychom rádi pokračovali v regionálních besedách. Tentokrát jsme zvolili téma období tzv. studené války, která
ovlivnila značnou část období minulého století. Chtěli bychom se zaměřit na její vliv a projevy na Červenokostelecku. Besedovat
s vámi bude opět historik Richard Švanda. Beseda se koná opět ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 17:00 hodin a my se již nyní těšíme na
toto setkání s vámi.

leden - čtvrtek 13. 1. 2022 Válka, textil a uran - Červenokostelecko v době studené války
únor - čtvrtek 10. 2. 2022 Červenokostelecko na historických mapách
březen - čtvrtek 10. 3. 2022 Za starými živnostmi v Červeném Kostelci
duben - čtvrtek 14. 4. 2022 Červený Kostelec a okolí v umění

Připravované besedy 
Na období leden a duben 2022 pak máme připraveny již další besedy, konkrétně s tématy:

I nadále hledáme dobové fotografie a dokumenty
Zároveň bychom rádi znovu požádali o případnou pomoc při dalším hledání
tak trochu zapomenutých dobových fotografií či zajímavých dokumentů ma-
jících vztah k Červenému Kostelci či jeho osobnostem. 
Máte-li tedy povědomí o těchto fotografiích či dokumentech, případně je dokonce
vlastníte, rádi bychom využili případné možnosti tyto dokumenty prostudovat nebo
je dokonce uložit v našem muzejním depozitáři. Právě studium těchto dokumentů
nám pomáhá vytvářet nové akce pro vás a umožňuje nám všem nezapomenout na
naši historii. Předem děkujeme. 

Informace o našich aktivitách naleznete
na webových stránkách na adrese:
www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz, případně i na facebooku: Vlas-
tivědný spolek Červený Kostelec

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar,
předseda spolku

Kde nás najdete...

Válka, textil a uran – Červenokostelecko v době studené války
Termín studená válka byl poprvé použit Winstonem Churchil-
lem při projevu na univerzitě ve Fultonu v roce 1946. Chtěl
upozornit na napětí mezi Spojenými státy americkými a Sovět-
ským svazem. Na jedné straně stály ideje demokracie, kapita-
lismu a na straně druhé to byly ideje komunismu.

Události tohoto období poznamenaly také Československou re-
publiku, která byla díky své poloze jakýmsi nárazníkovým pásmem
mezi oběma znepřátelenými bloky. V souvislosti s vývojem jader-
ných zbraní se obě mocnosti snažily získat průmyslovou a surovi-
novou základnu pro své zbrojení. Byly zakládány nové průmyslové
závody, budovala se dopravní infastruktura, a hlavně se sháněla
nová ložiska strategických surovin, především uranu. Těžba uranu
na našem území započala v Jáchymově v Krušných horách. 
V únoru 1945 předal agent KGB Merkulov Lavrentiji Berijovi sou-
hrnnou zprávu o československém uranu. V srpnu 1945 začala jed-
nání mezi československou vládou a SSSR o těžbě uranové rudy 
a dodávkách do SSSR, která byla ukončena podepsáním mezistátní
dohody 23. listopadu 1945. Jednání o této dohodě byla vedena jako
tajná. Protože uranu bylo potřeba stále více, byly zřizovány pra-
covní tábory pro politické odpůrce, kteří měli vykonávat otrockou
práci v uranových dolech. Jedním z takových táborů byl i Tmavý
důl nad Rtyní v Podkrkonoší. Přestože se tu těžilo hlavně uhlí, byly
zde lokalizovány i malé zásoby uranu. Tábor tu fungoval až do po-
loviny 60. let minulého století, kdy byl se změnou politické orien-
tace KSČ zrušen. 

Po celou dobu studené války se o naši vlast začala zajímat ame-
rická CIA (Ústřední zpravodajská služba Spojených států americ-
kých). Zájmům zahraničních agentů neuniklo nic, co souviselo 
s průmyslem, vojenstvím, zdravotnictvím apod. Teprve v roce 2017

došlo k odtajnění milionů stran spisů, jejichž část se týká také Če-
skoslovenska. O to zajímavější je, že se dovídáme, že se zahraniční
agenti pohybovali také v našem regionu. Záznamy CIA pro náš re-
gion jsou datovány léty 1947–1955. Díky agentům-chodcům zí-
skala CIA informace např. o výrobním závodě Kovotex (později
Elitex) v Červeném Kostelci, u kterého předpokládala spojitost 
s armádní výrobou. Ke Kovotexu se píše toto: „Mladá fronta dne
27. března 1952 uveřejnila článek o příspěvku mladých pracovníků
společnosti Kovotex v Červeném Kostelci k zajištění míru ve světě.
V článku ale nebyly poskytnuty žádné další informace týkající se
obsahu výroby Kovotexu. Vzhledem k tomu, že, kovo‘ znamená
kov, dalo by se předpokládat, že společnost Kovotex je společností
pro výrobu textilních strojů, ale je nevěrohodné, že by vláda ČSR
postavila závod na výrobu textilních strojů, neboť textilní průmysl
v ČSR je drasticky omezený. Němci používali krycí název „Textil
Werke“ pro zbrojní výrobu v Červeném Kostelci a Náchodě. Ko-
votex v Červeném Kostelci tedy nemá nic společného s textilním
průmyslem, ale znamená to, že česká vláda znovu otevřela dřívější
německé závody na výrobu leteckých motorů, dílů atd. jako součást
své válečné výroby.“

Přestože studená válka nikdy nepřerostla v globální konflikt,
museli se obyvatelé našeho státu připravovat na to, že válka vy-
pukne každým okamžikem. Někteří z vás si jistě vzpomenou na
branná cvičení, manipulaci s plynovými maskami apod. To vše byl
důsledek této epochy. Tímto vás tedy, vážení čtenáři, zvu na besedu
do červenokosteleckého divadla (Malého sálu) ve čtvrtek 13. ledna
2022 od 17 hod., v níž se vrátíme do shora popsaných pohnutých
dob a povíme si, jak se náš region stal jedním z míst, v němž se
psaly dějiny studené války. 

Za Vlastivědný spolek Richard Švanda  

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK
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Sobota 1. ledna 2022
Nedělní pořad bohoslužeb (7:00, 9:00 a 11:00 v Č. Kostelci)

Neděle 2. ledna 2022 
Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte

Sobota 8. ledna 2022
Od 8:00 mše sv. s požehnáním a rozesláním koledníků Tří-
králové sbírky. Děkujeme všem koledníkům, organizátorům
a všem, kdo do sbírky přispějí.

Úterý 18. ledna 2022 
Od 18:00 ekumenická bohoslužba v Žižkově sboru Církve
československé husitské v Č. Kostelci

Zádveří kostela sv. Jakuba je otevřeno každý den od 8:00
do 17:30. Zároveň je zde možné si pustit videa o historii
kostela, o svatojakubské cestě a další. 
Aktuální informace o chodu farnosti a o dalších případných
změnách spojených s vládními opatřeními naleznete na strán-
kách farnosti – www.farnostck.cz a www.farnostbousin.cz.

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Naše farnost se zapojila do synody. Synoda probíhá na podnět
papeže Františka po celém světě, na všech kontinentech, ve všech
diecézích a farnostech (dle možností). Hlavní myšlenkou a snahou
je vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve. Průběh
synodálního procesu v ČR probíhá vytvořením skupinek ve far-
nosti a zapojením lidí i mimo farnost. Jednotlivci mohou vyjadřo-
vat názory na témata společná pro celý svět. Názory nasbírané 
v jednotlivých skupinkách budou postupně bez cenzury poslány až
do Říma k papeži Františkovi.

P. Miloslav Brhel, farář

Církev československá husitská

Manželů Burdychových 305,
54941, Červený Kostelec

Bohoslužby: neděle od 10:00 
Úř. hodiny: po, st, pá: 9–12 
Farář: Mgr. David Smetana 
tel: 775 917 893
Email: zizkuvsbor@seznam.cz 
Internet: www.ccshck.cz

Ekumenická bohoslužba
Žižkův sbor v Červeném Kostelci zve na bohoslužbu, která
proběhne v úterý 18. ledna 2022 od 18:00 hodin

Biblická hodina – pondělí od 17:30

Důležité upozornění
Bohoslužby probíhají nepřetržitě i v době přísných vládních
opatření proti epidemii nemoci COVID 19.

Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu zdejší kra-
jiny rájem běžkařů. Milovníci bílé stopy v regionu najdou 300
km běžeckých tratí, které jsou za příznivých podmínek pravi-
delně upravovány. První sníh letošní zimy se objevil již na
konci listopadu a hned několik dní poté bylo možné vjet do
upravené stopy poblíž Machova.  

O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za finanční pod-
pory z dotace Královéhradeckého kraje. Ještě před samotným za-
hájením běžkařské sezony proběhla schůzka koordinátorů z celkem
devíti oblastí Kladského pomezí a Broumovska, kteří mají úpravu
tratí a jejich dobrou sjízdnost na starosti. Roli hlavního koordiná-
tora již 22. sezonu zastává organizace destinačního managementu,
Kladské pomezí, o.p.s., která zároveň vytvořila a spravuje prak-
tický web ski.kladskepomezi.cz. Najdete na něm přehled všech bě-
žeckých tratí, aktuality a informace o jejich sjízdnosti, ale také

interaktivní mapu, na které je online zaznamenávána strojová
úprava díky zabudovaným GPS přístrojům na sněžných skútrech.
Kromě toho na stránkách nechybí ani tipy na další zimní aktivity
v regionu. 

V loňské sezoně se ujetá vzdálenost všech strojů, které upravují
lyžařské běžecké tratě, vyšplhala k rekordním 3000 km.  Díky pří-
znivým sněhovým podmínkách byla po několika letech opět
sjízdná i nejníže položená trať v Kladském pomezí, která prochází
Babiččiným údolím. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří trasy
v Jestřebích horách, ale pokud rádi objevujete nová místa, dopo-
ručujeme vyzkoušet stopy v okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově
nebo Machova. Zajímavostí je, že všechny trasy v jednotlivých ob-
lastech na sebe navazují, takže se na lyžích můžete projet doslova
křížem krážem naším regionem. Vhodné jsou pro úplné začáteč-
níky i pro ostřílené sportovce. 

Kladské pomezí

CÍRKEV

Běžkařská sezona v Kladském pomezí byla zahájena

KLADSKÉ POMEZÍ
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ODPADY

Nová městská vyhláška
Informujeme vás, že zastupitelstvo města Červeného Kostelce
dne 9.12.2021 vydalo novou obecně závaznou vyhlášku č.
5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.

Plátcem místního poplatku je vlastník bytu, rodinného domu,
stavby pro rodinnou rekreaci nebo společenství vlastníků jednotek.
Vlastník nemovité věci, neboli plátce, má ohlašovací povinnost za
fyzické osoby, které mají v nemovité věci bydliště. Plátcem je 
i vlastník nemovité věci, ve které nikdo nebydlí.

Ohlašovací povinnost plátce poplatku
Každý plátce místního poplatku má ohlašovací povinnost vůči
Městskému úřadu Červený Kostelec. Plátce vlastnící více ne-
movitých věcí (bytů, rodinných domů nebo staveb pro rodin-
nou rekreaci) na území města má ohlašovací povinnost pro
každou tuto nemovitou věc zvlášť. 

U domů, které jsou rozdělené na jednotky, je nutné podat ohlá-
šení za každý byt, pokud v domě nevzniklo společenství vlastníků
jednotek. Za jednotlivé vlastníky jednotek v domě může společně
vystupovat např. správce domu, ale jen na základě zmocnění k za-
stupování na základě písemné plné moci. Tento zmocněnec musí
ale podat za každý byt ohlášení zvlášť a přiložit plnou moc.

V souladu s usnesením rady města ze dne 15. 12. 2021 je povin-
nost splnit ohlašovací povinnost k poplatku v těchto termínech:

plátci, kteří mají záměr změnit četnost svozu, velikost ná-
doby nebo počet nádob pro rok 2022, mají ohlašovací po-
vinnosti do 30. 1. 2022.

plátci, kteří nemají záměr změnit četnost svozu, velikost
nádoby nebo počet nádob pro rok 2022 mají ohlašovací 
povinnosti do 31. 3. 2022.

plátci, u kterých pochází směsný komunální odpad odlo-
žený do speciálních sběrných plastových pytlů jen z re-
kreační činnosti (nemají pravidelný svoz nádob), mají 
ohlašovací povinnosti do 31. 8. 2022.

Ohlašovací povinnost je splněna podáním níže uvedeného for-
muláře způsobem, jaký stanoví zákon, totiž odevzdáním osobně do
označeného sběrného boxu umístěného na podatelně městského
úřadu, odesláním poštou, přes datovou schránku nebo přes elekt-
ronickou podatelnu městského úřadu s ověřenou identitou plátce.

Plátcům, kteří nesplní svou ohlašovací povinnost včas nebo
vůbec nebo ji splní jen částečně, bude vyměřen místní poplatek 
v minimálním základu poplatku podle vyhlášky. Jedná se o proti-
právní jednání, za které může být uložena sankce.

Změny ohlášených údajů
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je povinnost

plátce tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala. Změnu
počtu a objemu nádoby nebo četnosti svozů lze učinit jen dvakrát
v průběhu roku. Změnu počtu poplatníků lze provést každý měsíc.

Poplatkové prázdniny v roce 2022
Místní poplatek pro rok 2022 je splatný po skončení tohoto roku

do 31. 3. 2023. Městský úřad Červený Kostelec nebude přijímat
hotovostní úhrady poplatku na pokladně pro rok 2022 dříve než 
v roce 2023. Doporučujeme poplatky neplatit předem ani bezho-
tovostně.

Nové známky pro rok 2022
Pro rok 2022 je nutné také nalepit novou známku na všechny

užívané nádoby. Jedná se o nádoby (popelnice a kontejnery) na
směsný komunální odpad, ale také o popelnice a kontejnery na
tříděné plasty a papír.

Známky je nutné nalepit bezodkladně. Bez nové známky nebu-
dou nádoby sváženy. Platnost známek pro rok 2021 končí 31. 3.
2022. Známky je možné obdržet na pokladně městského úřadu,
a to nejdříve 15. dnem ode dne podání ohlášení. Známky na ná-
doby budou vydány jen plátci, tedy vlastníkovi nemovitosti, pří-
padně zmocněnci s plnou mocí. 

Pravidlo 15 dní platí i u plátců ohlašující sběr směsného komu-
nálního odpadu jen prostřednictvím speciálních sběrných plasto-
vých pytlů v rámci rekreační činnosti (nemají pravidelný svoz
nádob).

Administraci ohlášení plátců tohoto místního poplatku provádí Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního
prostředí, ve spolupráci s odbory finančním, správním a informatiky. 
Kontakt na případné dotazy: Štěpán Křeček, tel.: 491 467 544 – v úřední dny.

5 kroků, aby mi v roce 2022 sváželi odpad
1. podat jako vlastník, tedy plátce poplatku ohlášení za poplatníky na uvedeném formuláři ve stanovené lhůtě,
2. za 15 dní si vyzvednout v pokladně úřadu známku na nádobu včetně známek na nádoby na plasty a papír, u re-

kreantů platí ta samá lhůta pro vyzvednutí pytle,
3. neprodleně nalepit nové známky na nádoby,
4. provést změnu ohlášení, pokud se změní nějaký údaj, do 30 dní,
5. až v roce 2023 zaplatit poplatek za rok 2022 na pokladně (nejpozději do 31. 3. 2023).

Jedná se o projekt s názvem „Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domác-
ností“ (registračním číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/19-126/0011674). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Pokračování na další straně
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Přihlásit se je možné vyplněním a odesláním elektronického formuláře.
Odkaz na formulář najdete na webových stránkách města www.cervenykostelec.cz 
nebo naskenujte QR kód.
V současné době je již vyčerpaná kapacita volných nádob na plasty o objemech 120 l 
a 240 l.

Nádoby musí být umístěny a používány na území města Červený Kostelec na adrese uvedené
v přihlášce. Přihlášení se o nádoby je dobrovolné. Jejich pořízením se chováte zodpovědně.
Po přihlášení vám přijde na e-mail uvedený v přihlášce informace o vzniku nároku na
nádoby a přidělené pořadové číslo, které je nutné sdělit při uzavírání smlouvy týkající
se nádob. Ti, kteří neuvedou na přihlášku e-mail, budou kontaktováni telefonicky.
Ti, kteří si zatím nádoby nevyzvedli, je nutné, aby se osobně zastavili v kanceláři odboru
výstavby a životního prostředí v úřední dny k podepsání a uzavření smlouvy týkající se
nádob. Uzavření smlouvy bude možné jen s řádně přihlášenými osobami, kterým bylo
přiděleno pořadové číslo.

Prosíme, upřednostňujte elektronické přihlášení
V rámci probíhající změny systému třídění odpadů město Červený Kostelec zavedlo od července 2021 systém svozů tříděných
odpadů – plastů a papíru – přímo z domácností. Stále jste se nepřihlásili o nádoby na plasty a papír? Přihlaste se! Jsou pro vás při-
pravené zdarma. Podmínky získání barevných nádob na plasty a papír jsou zveřejněny na webových stránkách města www.cerveny-
kostelec.cz nebo také v předchozích číslech Červenokosteleckého zpravodaje.

Formulář ohlašovací povinnosti plátce je také zveřejněn na webových stránkách města Červený Kostelec. Tento elektronický
formulář je nutné vyplnit, vytisknout, podepsat a podat, jak je uvedeno výše. Formulář také bude v průběhu ledna distribuován
do poštovních schránek domácností. 
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Rozpis svozů směsných komunálních odpadů v roce 2022

popelnice (nádoby 110l, 120 l a 240 l):
čtrnáctidenní svoz - odvoz 26x ve dnech podle rozpisu
měsíční svoz - odvoz 13x ve dnech podle rozpisu
dvouměsíční svoz - odvoz 6x ve dnech podle rozpisu 

kontejnery (nádoby 1100 l):   
týdenní svoz - odvoz 52x ve dnech podle rozpisu
čtrnáctidenní svoz - odvoz 26x ve dnech podle rozpisu
měsíční svoz - odvoz 13x ve dnech podle rozpisu

Svoz „černých“ popelnic : (nádoby 110 l, 120 l a 240 l)

Pondělí:
5. května, Brodský, Budovatelská, Devět křížů – jen boční ulička, Generála Kratochvíla, Havlíčkova, Husova, Koubovka, Langrova,
Manželů Burdychových, Na Hrázi, Na Lukách, Nová, Okružní, Palackého, Pazderna, Rybničná, Školní, Tyršovo náměstí, Větrník, Vý-
sluní, Za Občinou, Zemědělská, Zítkova, Žďárská, Žižkova.

Úterý:
17. listopadu, Bohdašín – Božanov, Boženy Němcové, Bratří Čapků, Českoskalická, Devět křížů – hlavní silnice, Halašov, Komenského,
Lhota za Červeným Kostelcem, Mstětín, Na Skalce, Na Strži, Nad Nádražím, Náměrky, náměstí T. G. Masaryka, Nerudova, Olešnice,
Pod Nádražím, Sokolská, Stolín, Špinka

Středa:
Bohdašín (mimo Božanova), Borek, Brodky, Bř. Kafky, Divadelní, Družstevní, Dvořáčkova, Horní Kostelec, Chrby, Jestřebí, Jiráskova,
Končinská, Končiny, Krátká, Lánská, Lesní, Letná, Lipky, Náchodská, Pod Vodojemem, Podlesná, Přemyslova, Řehákova, Sadová, Se-
verní, Souběžná, Strmá, Špicberky, U Kaštánku, V Ráji, V Zahradách, Vyšehrad, Vyšehradská.
V Náchodci je svoz odpadů zajišťován individuálně po dohodě s místními občany.

Svozové týdny : (podle kalendářního počítání týdnů v roce 2022)

Svoz plastových pytlů : (objem 60 l nebo 120 l)
Svoz plastových pytlů je prováděn stejně jako čtrnáctidenní svoz popelnic.

Svoz popelnice se známkou pro mimořádný svoz: (nádoba 110 l, 120 l a 240 l)
Svoz popelnice se známkou pro mimořádný svoz je prováděn stejně jako čtrnáctidenní svoz popelnic. Rozlišuje se známka pro 110 l,

120 l a 240 l popelnici.
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Svoz „černých“ kontejnerů : (nádoby 1100 l)
Svoz kontejnerů je prováděn v pondělí na celém území města. Novinkou od roku 2022 je měsíční svoz kontejnerů.

Svoz podle kalendářního data:

Rozpis svozů tříděných komunálních odpadů v roce 2022
popelnice PLASTY (nádoby 120 l a 240 l):
měsíční svoz: odvoz 13x ve dnech podle rozpisu
popelnice PAPÍR (nádoby 120 l a 240 l):
měsíční svoz: odvoz 13x ve dnech podle rozpisu

kontejnery PLASTY (nádoby 1100 l):   
čtrnáctidenní svoz: odvoz 26x ve dnech podle rozpisu
kontejnery PAPÍR (nádoby 1100 l):   
čtrnáctidenní svoz: odvoz 26x ve dnech podle rozpisu

Svoz popelnic PLASTY, PAPÍR: (nádoby 120 a 240 l)
Pondělí, úterý a středa v částech města, ulicích a oblastech

Červeného Kostelce vždy ve stejný den v týdnu jako směsný ko-
munální odpad. 

Svozové týdny: (podle kalendářního počítání týdnů v roce
2022)

Svoz kontejnerů PLASTY, PAPÍR: (nádoby 1100 l)
Svoz kontejnerů na plasty je prováděn v pondělí na celém území
města. Svoz kontejnerů na papír je prováděn v úterý na celém

území města.
Svoz podle kalendářního data:

Svoz komunálního odpadu začíná od pondělí 3. 1. 2022. Ve dnech státních a ostatních svátků platí tento rozpis svozů, pokud
nebude jinak uvedeno v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na internetových stránkách města Červený Kostelec.
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Nejkrásnější svátky již skončily a my jsme ještě teď plné zá-
žitků. Děti v naší školičce se na vánoční svátky pilně připravo-
valy. Pekly perníčky, zdobily školkový vánoční stromeček 
(u kterého jsme si společně zazpívaly), tvořily přáníčka nejen
pro rodiče, ale také pro zaměstnance hospicu a městského
úřadu jako poděkování za jejich práci a v neposlední řadě vy-
ráběly dárečky pro rodiče. 

Sborečkové děti si letos užily vystoupení netradičně. Z důvodu
covidu bylo vystoupení natočeno na video, které máte možnost

zhlédnout na FB stránkách „Kostelec nás baví“. Děti byly úžasné
a na jejich tvářích bylo vidět, že si vystoupení užívají. Velké podě-
kování patří paní učitelce Lelkové za práci s dětmi, asistentce Ka-
teřině Labíkové za vytvoření dekorace a hlavně panu Šimkovi za
možnost uskutečnění nahrávky. Čekání na Ježíška nám uteklo ve-
lice rychle. Besídky, na které jsme se tolik těšili, musely proběhnout
bohužel bez přítomnosti rodičů. O tento krásný zážitek jsme ne-
chtěli rodiče připravit, a proto jsme se rozhodli, že i toto vystoupení
natočíme. V den čekání na Ježíška jsme si ve třídách vystrojili po-
hoštění v podobě cukroví od šikovných maminek. Děti se olizovaly
až za ušima a chválily krásné a nazdobené kousky cukroví. Po za-
zvonění zvonečku jsme se rozeběhli ke stromečku. Tam už na nás
čekala spousta dárků v podobě konstruktivních stavebnic, autíček,
audio pohádek, panenek, pomůcek do kuchyňky a spousty dalších
hraček. Tímto bychom velice chtěli poděkovat firmě Albi Červený
Kostelec za dar v podobě pokladniček a pytlíčků na Mikuláše, man-
želům Cvejnovým za velkého podzimního draka, panu Grosspitsch
za příspěvek na dárky ve třídě sluníčko a živý vánoční stromek.
Dále velké poděkování patří panu Jiráskovi za pomoc se smonto-
váním a stěhováním nábytku a ostatním rodičům za výtvarné po-
můcky a jejich milý úsměv. Do roku 2022 přejeme všem hodně
zdraví, štěstí a lásky. 

Za kolektiv MŠ Lada Buriánová

Mateřská škola Větrník

Vánoce v MŠ Větrník

Základní škola Lhota

Prvňáčkům oči jen září, už čtou totiž v Slabikáři!
V půli listopadu první třídu nečekaně navštívila královna Slabika

ze Slabikářova. Každého prvňáčka slavnostně pasovala mečem na
malého čtenáře a předala mu Slabikář! Slavnostní okamžik dopro-
vodila přáním, aby si čtení oblíbil a mohl tak vstoupit do království
poznání, dobrodružství i fantazie. 

Třeťáci do tohoto jedinečného království už dávno vstoupili. 
V prosinci opět navštívili knihovnu a spolu s paní knihovnicí se za-
měřili na hlavní postavu knížky. Velmi děkujeme paní Haně Nová-
kové za báječné programy, které pro děti připravuje. Jistě i díky
tomu jsou z mnohých nadšení čtenáři.

Adventní tvoření
Advent je výjimečným časem plných tónů i vůní. Časem radost-

ného připravování pro druhé. Časem objevování překvapení ad-
ventních kalendářů. Časem těšení se na Vánoce…Byl to zkrátka
čas vyrábění adventních věnců a dalších vánočních dekorací. Čas

skládaných hvězd i vystřihovaných vloček. Čas radostného chys-
tání rukodělných dárečků pro své milé. Čas jemných i veselých
písní a koled. Čas přípravy vánočních ozdob na stromečky ve tří-
dách i třpytivých koulí na lhotecký vánoční stromek. Čas zadělá-
vání těsta a pečení vánoček i cukroví. Čas vymýšlení, nadepisování
a zdobení přáníček pro členy rodiny i mnohé potřebné lidi v našem
okolí. Čas, který máme rádi a který jsme si opravdově vychutnali.

Sláva už je sníh, jedem na saních!
Bohatou nadílku sněhu všechny děti nadšeně přivítaly! Přilehlé

kopce opět ožily spanilou jízdou mnohých školáků, provázenou ve-
selým povykováním. Červené tváře a zdravá únava svědčila 
o naprosté spokojenosti malých sportovců.

Vzácná návštěva
Třetího prosince navštívila naši školičku svatá Barbora. Na ok-

nech zanechala malým školákům pozdrav zabalený v krásných
punčochách. Perníčky, sušené křížaly, ovoce, oříšky, sladká čoko-
láda…Bylo to báječné překvapení! Děkujeme!

Máme leden, to to letí, za chvilku je pololetí…
Krásný čas vánočních dnů je za námi. Teď zase s chutí do práce!

Tak nám držte palce, ať vše dobře zvládneme. 
Rádi bychom vám všem popřáli zdraví, chuť a odhodlání 

k novým výzvám i úkolům. Odvahu vstoupit do dobrých rozhod-
nutí a nebát se pokračovat ve vstřícné a laskavé ohleduplnosti 
k druhým. Objevovat a nacházet jedinečné maličkosti všedních
dnů. Přejeme vám sílu do roku 2022!

Základní škola Lhota

Přes zahrady i přes ploty zprávičky letí ze Lhoty!
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Základní umělecká škola Červený Kostelec

Základní škola Horní Kostelec

V listopadu začala jezdit   4. a 5. třída na plavecký výcvik v Ná-
chodě. Čeká je deset plaveckých pondělků v bazénu.

V pátek 3. prosince se naši školáci z 1. až 3. třídy převlékli za
čerty, anděly a Mikuláše. Tento den proběhla čertovská škola –
takže jsme se učili trochu jinak.  4. a 5. třída se pro změnu přesu-
nula do karantény a zahájili distanční výuku. Po týdnu se postupně
vraceli zpět do školy, a tak se někdo učil doma a někdo ve škole.

Třetí třída vyrazila do knihovny. Povídali si o knížce, Koho 
sežere vlk…. A společně tvořili nový příběh o Karkulce a vlkovi.
Na závěr si děti půjčovaly knížky na čtení. 

Školní družina využila první sníh ke stavění sněhuláků a jiným
sněhovým hrátkám. 

V prosinci vyšlo už 33. číslo hornokosteleckých ŠKOLNÍCH
NOVINEK. Časopis je tvořen z prací našich dětí – nechybí v něm
křížovky, ankety, fotky, hádanky a zapsané školní zážitky.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Vážení rodiče a přátelé školy, 
na prahu nového kalendářního roku se tak trochu ohlížíme zpět

a bilancujeme, co nám uplynulý rok přinesl anebo tak trochu vzal.
Jednoznačně můžeme říci, že to byl rok nad rámec plný očekávání,
změn a úvah za jakých podmínek se budeme moci plně soustředit
na svou práci, a to napříč všemi profesemi. To samé ale platilo také
u našich dětí a žáků školy. Uplynulý rok nám vzal spoustu pro nás
jinak běžných příležitostí, v rámci vzdělávání, koncertů, výstav 
a dalších programů školy, a to vzhledem k šíření covidu. Standar-
dem minulého roku se stalo distanční vzdělávání žáků formou,
která v mnohých oblastech připomíná spíše trápení se navzájem
než oblast radosti ze společné práce. Nicméně vše jsme zvládli, 
a dokonce v mnoha oblastech se dokázali distančně připravit na
soutěže, které se přesunuly až na závěr školního roku a na začátek
letošního roku. Velký dík patří smyčcovému oddělení, kde nás
žáci pod vedením J. Kábrta a J. Šimkové Vitverové úspěšně re-
presentovali v celostátním kole ve Františkových Lázních. Po-
děkování patří pěveckým sborům, které úspěšně prošly krajským
kolem soutěže DPS v Chrudimi pod vedením E. Kubečkové a J.
Kubečka do ústředního kola /vzhledem k omezením se zatím ne-
mohlo uskutečnit/. Dalšími vavříny nás obohatili žáci tanečního
oboru pod vedením B. Rejholdové a J. Faltové, kteří z mnoha
podzimních soutěží klání vždy přivezli ty nejkrásnější výsledky 
a ocenění. Poděkování patří i žákům výtvarného oboru pod ve-
dení P. Kejzlarové a R. G. Šimkové, kteří stáli za přípravou
mnoha výstav a výtvarných workshopů. Nemohu ale opomenout
výsledky všech ostatních učitelů školy, kteří stáli za celou řadou
příprav menších, či větších akcí školy. Za zmínku stojí tradiční
červnová Zahradní slavnost se spoustou účinkujících žáků napříč

obory, včetně uskutečněné sbírky návštěvníků akce na pomoc
obcím postižených živelní pohromou na Moravě.

V běžné době jde škola z akce do akce. Bohužel pandemie nás
značně omezila, zpomalila, ale nezastavila. Kultuře jsme šli naproti
celou řadou jiných příležitostí, např. online setkání a koncertů,
kde škola, rodiče, žáci a učitelé natočili na 300 hodin záznamů
z vystoupení a aktivit spojených s distančním vzděláváním. Za
veškeré příspěvky ještě jednou všem děkuji. Naučili jsme se bojo-
vat se vzděláváním po internetu a možná i více si vážit momentů,
kdy můžeme pracovat společně v kolektivu.

A co nás čeká v novém roce? Snad už jen to hezké a příjemné.
Vše, co konečně povede k tomu hlavnímu, a to k radosti ze společ-
ného setkávání na akcích bez omezení. V to pevně věřím a neskrý-
vám upřímnou radost z doby, až se vše zase ustálí. 

Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat všem, kteří jste stáli po
boku naší školy. Děkuji všem žákům, rodičům, pedagogům za
práci, výsledky, za radost, kterou hudbou, tancem a uměním roz-
dáváte. Velmi si vážím našich partnerů a sponzorů školy. Děkuji
MěÚ Červený Kostelec, autodopravě Volhejn s.r.o. Červený
Kostelec, firmě IRBIS TR s.r.o. Červený Kostelec. Dovolte mi,
abych závěrem poděkoval také panu Ing. Rostislavu Petrákovi za
mnohaletou spolupráci, vstřícný přístup a energii vloženou do spo-
lupráce mezi městem a ZUŠ. I v nelehkých situacích se snažil být
škole oporou a vždy hledal společná řešení. Přeji mu v jeho dalším
osobním i pracovním životě hodně sil, úspěchů a pevného zdraví.   

S přáním optimismu, radosti, lásky, zdraví, nových příležitostí
a společného setkávání při kulturních akcích vám přeje do nového
roku za ZUŠ

MgA. Leoš Nývlt, ředitel
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Městský dechový orchestr Červený Kostelec

Vážení fanouškové a fanynky městského orchestru, chtěli bychom vám poděkovat za vaši přízeň v uplynulém roce. Máme na
kontě několik akcí, přestože rok byl poznamenán pandemií a rozmanitými hygienickými nařízeními. Jeden z prvních počinů byl
tradiční promenádní koncert, který se uskutečnil až 10. 7. v přírodním areálu Smetanových sadů. Přestože byl ten den souběh
mnoha akcí, účast byla pěkná a užili jsme si krásný letní koncert tří kapel.

Náš orchestr hraje také v různých menších uskupeních i na ji-
ných společenských akcích, jako jsou posvícení Olešnice, Lhota,
Smrťačka v Suchovršicích, pohřby nebo oslavy výročí v okolních
obcích. Také již několikátým rokem spolupracujeme na projektech
příhraniční spolupráce s polským partnerským městem Zabkowice
Slaskie a jejich městským orchestrem. Již dvakrát nás vzali na fes-
tival dechových hudeb do Slawna (partnerské město). Minulý rok
jsme si tam zahráli pouze jednou, a to v jejich divadle, což byla
příjemná změna, i když koncert by sám o sobě dal na samostatnou
povídku.  Bohužel na adventních trzích jsme si letos nezahráli, ale
tradiční vánoční koncert LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ se nakonec po-
dařil dotáhnout do zdárného konce. Také pod vánočním stromem
24. 12. jsme vás vánočně naladili jako každý rok.

PODĚKOVÁNÍ:
Firmě PZ - Building s.r.o., JIRKA a spol s.r.o. za sponzorské

dary, moc si toho vážíme!

Velký dík patří především hráčům a jejich rodinám, výpomocem
i ze sousedství Rtyně či Úpice za doplnění našich řídnoucích řad,
za ochotu a podporu Zdeňku Möglichovi, aranžérovi a kapelníkovi
Městské hudby Úpice, který je naším přítelem a rádcem po celou
dobu mého působení v čele naší městské kapely. Letos to bude již
neuvěřitelných 12 let! Dále děkuji za letitou spolupráci učitelkám
Evě Kubečkové, která připravuje sbory a sólisty, kteří okrašlují
naše koncerty, a Blance Rejholdové za projekty Ledové království,
tanec byl milé zpestření koncertů. Dále Tomášovi Šimkovi, řediteli
MKS a zároveň našemu „tátovi“ za obětavou starost a trpělivost,
kterou s námi má. A v neposlední řadě vám za krásnou domovskou
a vřelou atmosféru na koncertech, kterou nám vytváříte!

Přejeme vám do nového roku hlavně pevné zdraví, spokojenost,
stálý optimismus a brzy na viděnou!

kapelnice Hana Řezníčková Kukulová,
Městský dechový orchestr

Včely a včelaření v lednu
Oproti prosinci stoupne spotřeba zásob u včelek v lednu při-

bližně na dvojnásobek. Matka totiž střídmě klade vajíčka a plod
potřebuje pro svůj vývoj vyšší teplotu. Konzumací zásob získávají
energii pro vytápění hroznu, zároveň zásoby slouží jako potrava
pro plod a včely. 

V lednu má včelař pouze jediný úkol – zajistit včelkám klidné
přečkání zimy. I v tomto období se totiž najde řada přirozených
škůdců. Jedná se zejména o mlsouny, kteří by si rádi pochutnali na
včelkách i na samotném medu. Je nutné si dávat pozor na ptáky,
zejména sýkorky, datly, žluny a další ptáky. Ti totiž na úly ťukají 
a včelky ruší. Chtějí je vylákat ven, kde se z nich stane snadná ko-
řist. A protože včelař nemůže být u úlu pořád, potřebuje mu zajistit

spolehlivou ochranu. Důležitá je kontrola česna, které je třeba čistit
od mokrého sněhu či případně včelích mrtvolek. Dále včelař pra-
videlně kontroluje včely (jen) poslechem, protože v lednu mají rády
klid. Včely by měly vydávat tichý šum.

V lednu odebírá včelař z úlu včelí měl. Ten je potřeba odevzdat
na vyšetření varroázy (moru včelího plodu) do 15. února. V Čer-
veném Kostelci včelaři musí měl odevzdat důvěrníkovi včas, nej-
později do termínu únorové schůzky.  

V lednu se včelaři sejdou mimořádně na schůzce dne 9. 1. 
v 9 hodin v restauraci Divadlo. A jako vždy jste srdečně zváni!

Za všechny včelaře přejeme všem občanům města Červený Kos-
telec hodně zdraví, radosti a úspěchů v roce 2022. 

Roman Hásek

Včelaři
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Stojíme na prahu nového roku, tentokrát s číslovkou 2022. Tři
dvojky: někdo v tom vidí a hledá snad něco zvláštního, výji-
mečného, co může přinést snad štěstí nebo naopak smůlu. Prav-
dou je, že celková situace není zrovna ideální a ještě asi delší
dobu nebude. 

Je proto dobré v době, kdy mezilidské vztahy nejsou právě na
dobré úrovni a stále se spíš zhoršují, nalézt si skupinu lidí mezi kte-
rými se člověk cítí dobře a i díky tomu se pak zdá řešení všech
problémů snadnější. Snad právě takovou skupinou je i náš klub tu-
ristů. Mezi sebou si asi nic nezávidíme, rádi se vidíme na společ-
ných akcích, kterých pořádáme každý rok více než šedesát. 

Optimisticky se díváme i na ten rok letošní. Pro širokou celore-
publikovou veřejnost bychom rádi uskutečnili díky covidu až na
třetí pokus 23. dubna jubilejní 45. ročník Hadařské 25. Snad se nám
to už letos povede. Na 51. ročník pochodu Jakuba Haliny (Červený
Kostelec - Sněžka) se můžete těšit 25. června a pro náročné běžce
a profíky uspořádáme 33. ročník Červenokostelecké stovky 8. 
a 9. července. 

V letošním roce samozřejmě počítáme také s několika výjezdy
na společné akce s klubem PTTK Zabkowice. Těšíme se na tradiční
několikadenní výjezd na Frýdlantsko a Jizerské hory, kam se kaž-
doročně rádi vracíme. Při pravidelných každotýdenních vycház-
kách a výjezdech pak budeme poznávat krásy blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Toto vše bychom rádi uskutečnili jako v mi-
nulých letech s podporou vedení města Červený Kostelec. Neboť
jak všichni víme, ať chceme nebo nechceme, tak v určitých přípa-
dech jsou peníze vždy až na prvním místě. Klub turistů by chtěl
poděkovat vedení města za podporu v minulém období a vyslovit
přesvědčení, že i v letošním roce bude podpora vedení města Č.
Kostelec opět na solidní úrovni a klub turistů bude řádně reprezen-
tovat a propagovat na svých akcích naše město Červený Kostelec.

Na závěr to úplně nejdůležitější. Klub turistů Červený Kostelec
přeje úplně všem v celém roce 2022 hlavně hodně hodně zdraví.
Bez toho nejde nic.

Otto Ressl

Klub turistů Červený Kostelec

Díky ochotě a umu členů osadního výboru a dalších Lhoťáků
se 12. prosince 2021 poprvé rozsvítila vánoční jedlička na lho-
tecké návsi. Děti ze Základní školy ve Lhotě ji krásně nazdo-
bily, místní podnikatelé zajistili nezbytné „komponenty“ 
a šikovné ruce chlapů jedličku usadily.

Jsme moc rádi, že se náš vánočně ozdobený stromek stal místem
setkávání spousty lidí a že si u něho mohli připomenout kouzlo
Vánoc. Tímto bych rád za osadní výbor poděkoval všem, kteří se
na přípravách rozsvěcení vánočního stromku ve Lhotě podíleli a
pevně věřím, že příští rok tuto akci opět zopakujeme. Přál bych si
však, aby rozsvěcení stromku proběhlo jako společné setkání, oko-
řeněné písničkami a básničkami dětí ze ZŠ a třeba i vůní svařeného
vína od místních hasičů, jak jsme to původně plánovali v adventním
čase roku 2021.

Osadní výbor Lhota přeje všem šťastné vykročení do roku 2022
a hlavně pevné zdraví. 

Richard Bergmann, osadní výbor Lhota

Osadní výbor Lhota

Výbor ČZS   
Vážení přátelé, do nového roku 2022 vám i vašim blízkým pře-

jeme hlavně zdraví, spokojenost a radost z výsledku vašeho za-
hrádkaření. Na tento rok jsme pro vás připravili plán akcí, které
chceme uskutečnit. To, jestli to bude možné, nelze dnes s jistotou
říct. Jelikož někdy není možné z termínových důvodů všechny
akce zveřejnit ve zpravodaji, sledujte prosím naši vývěsní skřínku
na autobusovém nádraží. Zde budeme zveřejňovat čerstvé infor-
mace o chystaných akcích. Přejeme vám hodně trpělivosti v sou-
časné situaci a těšíme se na brzké shledání.

Jiří Linhart, výbor ČZS   

NA TAHU, Červený Kostelec  
CHCEŠ HRÁT DIVADLO? ČTI!

Divadelní soubor NA TAHU Červený Kostelec hledá nové
členy! I když doba na divadlo není moc příznivá, my chceme být
připraveni! Hledáme možná právě tebe! Nudíš se doma, nemáš
koníčka a chceš partu správných lidí? Pak jsi to právě ty, koho
hledáme. Nemusíš být zrovna mlád, abys mohl s námi hrát!

Pokud Ti chuť neschází, ozvi se nám! 
Marcela Kollertová, předsedkyně – tel.: 737 261641
e-mail: marcela.kollertova@dsnatahu.cz

Marcela Kollertová
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11. listopadu 2021 jsme spustili kampaň nazvanou Domovenka.
Pan Josef, klient a zaměstnanec Domova sv. Josefa se odhodlal
a o svém životním příběhu vyprávěl v tomto strhujícím rozho-
voru na DVTV.

Jeho svědectví vyvolalo tsunami štědrosti na podporu lidí, jako
je on. Jak řekla Daniela Písařovicová v rozhovoru pro DVTV: „Je
to příběh vskutku vánoční". A ten příběh píšete vy! Dárcům pan
Josef vzkázal: „Nesmírně si vážím vaší podpory, díky které jsem

získal opět svobodu." Během prosince se vybralo 2 500 těchto pou-
kazů. Darovali jste 2 500 hodin cvičení či poradenství, které po-
mohou lidem s roztroušenou sklerózou k větší soběstačnosti.
Darovali jste svobodu!

Domovenky začneme využívat hned 1. 1. 2022 a pomohou stov-
kám nemocných roztroušenou sklerózou k větší soběstačnosti. 
V naší zemi takovou službu potřebuje na 6 000 lidí. Specialisté Do-
mova sv. Josefa jsou schopni jim poskytnout až 20 000 hodin tera-
pií za rok. 

Jak Domovenka funguje?
Za 1 Domovenku měsíčně (290 Kč) dokáže sociální pracovnice

zlepšit situaci nemocného v domácím prostředí, za 2 pravidelné
poukazy (580 Kč) pomůže speciální pedagog pacientovi ovládat
okolí bez použití ochrnutých rukou.

Více info, jak Domovenka funguje, naleznete na Domovenka.cz.
Děkujeme vám všem za podporu nemocných roztroušenou skle-

rózou a jejich pečujících osob.V případě dotazů nebo nějakého do-
plnění informací mne neváhejte kontaktovat.

Domov sv. Josefa

Domov sv. Josefa

SPORT

Rok 2021 byl, tak jako mnoho dalších činností, poznamenán
opatřeními proti covidu. Soutěžní sezona 2020/21 se bohužel
nedohrála. Do letošního soutěžního roku 2021/22 jsme přihlásili
3 družstva dospělých a jedno kolo před koncem podzimní části
si nevedou vůbec špatně.

Družstvo A je ve II. třídě regionálního přeboru na 4. místě, druž-
stvo B je ve III. třídě na 3. místě a družstvu C patří ve IV. třídě re-

gionálního přeboru také 4. místo. U družstva mládeže došlo po co-
vidové pauze k obrovské výměně dětí, proto je zatím v tomto roce
nebylo možné přihlásit do regionálního přeboru. Pravidelných tré-
ninků se účastní i prozatím neregistrovaní hráči, ze kterých se pra-
videlně doplňuje a obnovuje členská základna registrovaných
závodníků pro příští roky. Základem jsou tréninky, které se konají
každé úterý a čtvrtek od 18. do 21. hodiny v sokolovně v Červeném
Kostelci. Ve stejných dnech se hrají i domácí mistrovská utkání.
Na venkovní utkání jezdíme po celém regionu. Od Meziměstí na
jedné straně až po České Meziříčí na straně druhé. Členové TJ
Horní Kostelec se také aktivně podílejí při pořádání Novoročního
běhu v Horním Kostelci, na který vás i touto cestou srdečně zveme.
Tato časově i finančně náročná sportovní činnost by se neobešla
bez finanční podpory města Červený Kostelec a firmy Saar Gummi
Automotive, za což jim mnohokrát děkujeme. 

Přejeme vám všem obyvatelům Červeného Kostelce pevné
zdraví v celém roce 2022, hodně klidu, pohody a co nejvíce pří-
jemných zážitků při jakékoliv sportovní aktivitě.

Jiří Škoda, TJ Horní Kostelec 

Červenokostelecký stolní tenis

Orel Červený Kostelec  
V posledním utkání minulého roku dokázali kostelečtí florbalisté

na samostatné nájezdy porazit do té doby vedoucí Savice 3:2 a po
šesti odehraných kolech soutěže drží v AFL Broumov 10. příčku.

Přání s poděkováním
Do právě začínajícího roku 2022 přejeme nejen našim hráčům

a příznivcům, ale i vám ostatním vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.
Za již uplynulý rok také chceme poděkovat městu Červený Koste-
lec za finanční podporu z dotačního programu města.

Orel Červený Kostelec  

Kuželkářský klub Červený Kostelec
"Všichni členové kuželkářského klubu tímto děkují společ-
nosti Saar Gummi Czech s.r.o za finanční dar na podporu
kuželkářského sportu v roce 2021."

Kuželkářský klub, Červený Kostelec
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Volejbal Červený Kostelec

Mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen
Č. Kostelec A – TJ Sokol Nusle
21. ledna 2022 od 18.30 hod. 

Č. Kostelec A – TJ Sokol Nusle
22. ledna 2022 od 12 hod. 

Krajský přebor mužů (dvojzápasy)
8. ledna 2022 od 11 a 15 hod.
Č. Kostelec B – Sokol Kerhartice

Krajský přebor žen (dvojzápasy)
Č. Kostelec B – TJ Sokol Staré Město
8. ledna 2022 od 9 a 13 hod. 

Č. Kostelec B – TJ Slavia H. Králové
22. 1. 2022 od 10 a 15 hod. 

Č. Kostelec B – Orel H. Králové
29. 1. 2022 od 10 a 13 hod. 

Krajský přebor juniorek
Č. Kostelec – TJ Sokol Nechanice
30. 1. 2022 od 10 a 13 hod. 

Krajský přebor kadetek
(dvojzápasy - sokolovna)
Č. Kostelec – Réma Rychnov n. K.
15. 1. 2022 od 10 a 13 hod. 

Krajský přebor starších žákyň
30. 1. 2022 od 9 hod

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

Zavzpomínejte s námi na uplynulý rok
Začneme úspěchem sportovním – ženy A vybojovaly historicky

první vítězství v 1. lize, což je druhá nejvyšší volejbalová soutěž 
v celé ČR, čímž dokázaly, že i na malém městě se dá hrát velký
volejbal. V létě jsme uspořádali již 5. ročník našich populárních
letních příměstských táborů, kterého se zúčastnilo na 100 skvělých
dětí. Pokračovali jsme v úspěšné česko-polské spolupráci. V Senátu
ČR nám byla předána cena fair-play za předání daru červenokos-
teleckému Hospici z rukou žen B, které se vzdaly své výhry v naší

Kalorické bitvě týmů. Pomohli jsme uspořádat dva výborné Kempy
benjamínků pod vedením oficiálních trenérů Českého volejbalu. 
V neposlední řadě jsme se přidali k oslavám 100 let volejbalu ČR,
kdy jsme na kurtech slavili, oceňovali, a hlavně jsme se všichni po
čase zase potkali a poklábosili, což je v této nešikovné době vzácné.

Přejeme vám pevné zdraví a srdečně vás zveme na mistrovské
zápasy dospělých i mládeže. Přijďte nám udělat kotel na domácí
zápasy!      

Volejbal, Červený Kostelec

Desátá sportovní akce v rámci projektu byla naplánovaná na
20. 11. 2021, kdy měl proběhnout turnaj v minivolejbale v Pol-
sku pod záštitou Volleymania Wrocław. Na poslední chvíli došlo
ke změně termínu.

Do polských Zabkowic tedy nakonec odjelo o týden dříve 14

děvčat a vyzkoušely si trochu jiný systém minivolejbalu, než je
znám z Čech. Hráčky přivezly 2. a 3. místo ve trojicích a 4. a 6.
místo ve čtveřicích. Pro některé to byla první zkušenost s turnajem
vůbec. Děkujeme za příkladnou reprezentaci českého volejbalu 
a především Červeného Kostelce.

„Překračujeme národní, kulturní a sportovní hranice“
CZ.11.4.120/0.0/0.0/1 6_008/0002243

Akce v rámci česko - polské spolupráce
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SPORT

Jak probíhal začátek letošní sezony? Jak ses připravoval?
Příprava letos byla s otazníkem. Bylo naplánováno soustředění ve
Španělsku, ale do poslední chvíle se nevědělo, jestli vůbec odje-
deme. Kvůli epidemiologické situaci se nakonec rozhodlo, že se
příprava v zahraničí neuskuteční. Proto jsem musel zvolit jiný plán
přípravy. V průběhu ledna a února jsem se připravoval v posilovně
a na běžkách. Čekal jsem, až odezní mrazy, abych se mohl stopro-
centně připravovat na kole. Přestože že jsem se nemohl zúčastnit
soustředění, měl jsem před začátkem sezony podobné najeté kilo-
metry, jako v minulých letech, takže jsem se na sezonu 2021 doká-
zal připravit v domácím prostředí. 

Připravuješ se na závody sám, nebo máš týmového kolegu,
který s tebou trénuje?
Spíše se připravuji na závody sám. Je velmi obtížné si zde najít par-
ťáka, který je na tom výkonnostně podobně. Občas se v průběhu
sezony domluvíme se soupeřem Filipem Adelem na pár dnech spo-
lečného tréninku, ale jinak je to spíše individuální příprava. 

Závodní sezona začala s malým zpožděním. Některé jarní zá-
vody se přeložily na podzim a některé se úplně zrušily. Jak pro
tebe začala závodní sezona?  
Vstup do sezony se mi velice vydařil. První závod jsem absolvoval
v Polsku, kde jsem ukořistil krásné třetí místo. Samozřejmě to byla
i dobrá příprava na následující závody. O týden později se usku-
tečnil první závod českého poháru v Machově, kde se mi jelo
skvěle. I když trať byla blátivá a velice těžká, povedlo se mi do-
sáhnout na stupně vítězů a obsadit druhé místo. 

Epidemiologická situace se zlepšila a sezona nabrala plné ob-
rátky. Dalo by se shrnout, že každý víkend probíhal nějaký
závod.  Byl v nabitém programu závod, který by si řekl, že byl
pro tebe úplně nejtěžší?
Kdybych si měl vybrat jeden závod, tak to bude určitě MTB Tri-
logy, který byl letos zařazený do žebříčku Mezinárodní cyklistické
unie UCI. Tento etapový závod je opravdový extrém a výzvou pro
všechny opravdové bikery, kteří se nebojí vystoupit z komfortní
zóny. Každý jezdec si prošel v průběhu závodu krizí, a to pak ve
výsledku rozhodovalo. Je důležité si dát pozor na technické prob-
lémy, protože jezdec si musí všechno na trati opravit sám, a když
nedojede etapu, nemůže pokračovat další den v závodění. Nakonec
se mi povedlo udržet čtvrté místo v silné konkurenci a jsem rád, že
jsem tento domácí závod mohl absolvovat. 

Sérii českého poháru si měl velmi dobře rozjetou. Po vítězství
v legendárním závodu Sudety přišlo mistrovství České repu-
bliky v Harrachově. Velmi obtížná trať plná technických
prvků, špatné počasí v den závodu a konkurence, která si brou-
sila zuby na první místo v celkovém hodnocení. Mohl bys po-
psat, jak závod probíhal? 
Pro všechny závodníky to byl velmi těžký den. Celých šest hodin
v sedle na obtížné trati a do toho zima a mrholení. I přes všechny
tyto aspekty mi to sedlo a vybojoval jsem slušný výsledek. Tímto
výkonem jsem v celkovém hodnocení českého poháru získal první
místo a měl jsem hroznou radost, že se mi letos povedlo vyhrát. 

K dalším úspěchům v této sezoně patří i celkové druhé místo 
v prestižním seriálu horských kol Prima Cup. Za redakci Čer-
venokosteleckého zpravodaje a za město Červený Kostelec ti
gratulujeme k těmto výsledkům. Chtěl bys na závěr něco vzká-
zat lidem, kteří tě podporují? 
Chtěl bych poděkovat firmě Ghost a celému týmu za dlouhodobou
spolupráci. Díky tomu se mohu věnovat naplno cyklistice a za to
jsem rád. Dále bych chtěl poděkovat městu Červený Kostelec za
finanční podporu v této sezoně a podporu sportu v našem městě. 
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat mé manželce, která mi
dělá support na závodech a věnuje tomu spoustu svého volného
času. 

Michal Kaněra
zakončil sezonu celkovým
vítězstvím v českém poháru
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Jak citát André Malrauxe praví, „kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě.“ Za po-
slední dva roky jsme si kultury moc neužili, přesto vidíme světlo na konci tunelu. 

V době „předcovidové“ jsme v roce 2019 pro vás uspořádali přes 400 kulturních akcí (koncerty, divadla, filmové promítání apod.) 
a např. divadlo bylo vždy z cca 90 procent vyprodané. V roce 2021 jsme vzhledem k vládním opatřením stihli pouhou polovinu a chování
návštěvníků se částečně změnilo. Pokud si návštěvníci kupují vstupenky, je to na poslední chvíli nebo na místě. A to je to, co nás orga-
nizátory trápí. Na základě stavu předprodeje průběžně reagujeme a řešíme např. zásoby pro občerstvení, počet šatnářek a dalšího perso-
nálu, případně i takové detaily, jako kolik balíčků pro děti v případě Mikulášské nadílky a spousty dalších, na první pohled maličkostí.
Průběžně dle zájmu také doplňujeme další kulturní program a plánujeme další aktivity. 

A právě v době, kdy procházíte určitou nejistotou vy, naši návštěvníci, tak stejnou nejistotu cítíme i my. Je naprosto pochopitelné, že
v dnešní době nikdo nechce kupovat vstupenky předem, ale zároveň tím nevědomky brzdíme opětovný rozjezd kulturního života nejen
v našem městě. I proto jsme od začátku pandemie nepřistoupili na jakoukoli výměnu vstupenek na vouchery a vždy nabízíme možnost
vrácení vstupného v plné výši až do 30 dnů před termínem náhradního představení. Vždy jsme vycházeli vstříc při případných karanténách
apod. A totéž vám v této nejisté době garantujeme i nadále, abychom vám dodali jistotu a nebáli jste se nakupovat vstupenky na akce
městského kulturního střediska dlouhodobě předem. Moc vám děkujeme. 

KALENDÁRIUM AKCÍ

Benefiční koncert Anny K. 
Protože přáním paní Anny K., kulturního domu Beránek 
v Náchodě, nás i návštěvníků koncertu je v první řadě pomoc
nemocným roztroušenou sklerózou, bylo dohodnuto, že kon-
cert se odkládá na termín 28. 4. 2022. Dosud prodané lístky
jsou stále v platnosti a pro zájemce o koncert je otevřený
předprodej na www.beraneknachod.cz.

Sobota 8. ledna 2022

XLV. ročník Novoročního běhu
Místo konání: Start u Základní školy v Horním Kostelci

TJ Horní Kostelec z.s. s podporou města Červený Kostelec
zve na XLV. ročník Novoročního běhu, který se bude konat
8. ledna 2022 od 10:00. Registrace proběhne od 8:30 před Zá-
kladní školou v Červeném Kostelci, kde se i celý závod ná-
sledně odstartuje. Délka trati je pro tento rok 11.500 m.
Všichni startující musí dodržovat pravidla silničního provozu
a řídit se hygienickými opatřeními platnými v den závodů. 

Čtvrtek 13. ledna 2022 od 17:00 hodin

Beseda s promítáním Válka, textil a uran
Místo konání: V prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla

Nahlédněte s námi do časů tzv. studené války, která utvářela
významnou část dějin minulého století. Budeme si povídat o
vlivu událostí s ní spojených na náš region a životy našich
předků. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda.
Vstupné na akci je dobrovolné. 
Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlas-
tivednyspolek.cervenokostelecko.cz)

Sobota 8. ledna 2022

Prodej rybářských povolenek
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla

Rybáři pozor! V sobotu 8. ledna proběhne jediný prodej po-
volenek! Můžete přijít od 9:00 do 12:30 a poté od 13:00 do
15:00. Budeme se na vás těšit.
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Od 16. ledna 2022

Taneční kurz pro dospělé (začátečníci, mírně až
středně pokročilí)
V lednu 2022 pro vás připravujeme velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé,
který začíná 16. ledna a zahrnuje celkem 7 nedělních lekcí, které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně až středně pokročilých. Kurz pro
začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz absolvovali 1 – 2x.
Kurz pro mírně až středně pokročilé je vhodný pro absolventy kurzů, kteří absol-
vovali kurz pro začátečníky vícekrát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně po-
kročilé, nebo před nedávnou dobou taneční kurz pro mládež a mají zažité základy
společenských tanců. Kurz tradičně povedou velmi oblíbení taneční mistři man-
želé Poznarovi. Taneční kurz bude probíhat v sokolovně v Červeném Kostelci 
a vyvrcholí věnečkem. Maximální počet párů ve skupině je omezen, tak neváhejte
a přijďte se přihlásit. Přihlásit se můžete v Informačním centru v Červeném Kos-
telci nebo na www.123vstupenky.cz. Otevření kurzu bude probíhat v souladu 
s platnými nařízením vlády. Pokud se taneční kurz neuskuteční, garantujeme vrá-
cení peněz, nikoli poukazů apod.

Čtvrtek 27. ledna od 19:00 

V inscenaci Housle uvidíte J. Langmajera a P. Lišku
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se
ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich ro-
dinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu
charakterů. Hrají Pavel Liška, Jiří Langmajer a majitel divadla Ungelt Milan Hein.
Poslední volné vstupenky na skvělou hru Divadla Ungelt v ceně 450 Kč / 430
Kč / 390 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec a online na www.mksck.cz.

Sobota 29. 1. 2022 od 19:00 

Novecento (1900) - náhradní inscenace za Teď mě zabij
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

K dokončení abonentního divadelního cyklu za rok 2020 nám stále chybí ještě
dvě inscenace. Jedna z nich je nově Novecento (1900), která nahradí původní in-
scenaci Teď mě zabij. Ale litovat nemusíme, protože to bude úchvatný divadelní
zážitek. Představení je oceněno např. Cenou Thálie 2015 – Radim Madeja za roli
Tima Tooneyho.
Na samotném počátku roku 1900 našel starý námořník na zaoceánském parníku
v krabici od citronů nemluvně. Zřejmě jej tam nechal nějaký zoufalý cestující
třetí třídy. Nalezenci začali říkat Lemon, tedy Citron. Citron na té obrovské lodi
objevil v restauraci první třídy klavír, usedl k němu a ponořil ruce do bílých 
a černých tónů a rázem vznikla legenda o „Devatenáct set“. Legenda o zázračném
klavíristovi. Jediný herec, jeden vynikající klavírista a skvělý příběh – to jsou in-
gredience, které činí z této inscenace zážitek, který si nesmíte nechat ujít.
Inscenace je zařazena do divadelního předplatného 2020. Vstupenky v ceně
390 Kč / 370 Kč / 350 Kč jsou v prodeji v IC Červený Kostelec nebo online
na www.mksck.cz.
Partnerem divadelního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Městské kulturní středisko zve na taneční kurz pro dospělé, insce-
naci Housle a inscenaci Novecento (1900)
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KINO LUNÍK 3D

Program kina bude prozatím nadále zveřejňován v 14denním
cyklu na webu www.kinolunik.cz. 

Červenokostelecké kino tak může flexibilněji reagovat na náv-
štěvnost a poptávku po aktuálních filmech nebo na stále časté
změny v termínech premiér. Pevně věříme, že tato prozatím do-

časná změna bude mít pozitivní přínos pro všechny filmové diváky.
Více informací o programu, termínech a začátcích promítání nale-
znete vždy na www.kinolunik.cz.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. Vaše Kino Luník

Aktuální program kina vždy na www.kinolunik.cz

Sobota 19. března 2022 od 19:00

Divadlo pod Palmovkou přiveze Edith a Marlene
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Kvůli covidu i hospitalizaci jedné z představitelek mnohokrát odkládaná skvělá
inscenace. Edith a Marlene je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith Piaf 
a M. Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka, staví do kontrastu dva odlišné
způsoby přístupu k životu. Na jedné straně chladnou, ukázněnou profesionalitu
Marlene Dietrich, na straně druhé plný, vášnivý a intenzivní život E. Piaf.
Inscenace je zařazena do divadelního předplatného 2020. Poslední volné vstu-
penky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem divadelního abonentního cyklu je společnost Zdeněk
Bejr Spedition s.r.o.

Městské kulturní středisko připravuje na rok 2022

Sobota 2. dubna 2022 od 19:00 

Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený prach tour
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a
Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s ka-
pelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neod-
myslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní
skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně představuje dlouho očekávané páté
řadové album Kráska a zvířený prach. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou
zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární
hudby ... Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi
i hudebními žánry již více než dvacet let!
Vstupenky v ceně 410 / 390 / 370 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec a
online na www.mksck.cz. 

17. – 20. února 2022 

Východočeská přehlídka amatérského činoherního 
a hudebního divadla Č. Kostelec 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 

Pilně připravujeme tradiční Východočeskou přehlídku amatérského činoherního
a hudebního divadla, respektive divadelního festivalu. Velmi pozitivní zprávou
je skutečnost, že je dostatek inscenací, které se ucházejí o účast na naší přehlídce.
Jednoduše řečeno, pokud nám to opatření dovolí, přehlídka bude. 
Předprodej zvýhodněných permanentek spustíme v závislosti na aktuální epide-
miologické situaci začátkem února, děkujeme za pochopení.
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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, obý-
vací stěny, koupelnový nábytek, kancelářský nábytek, ložnice,

dětské pokoje, knihovny, obývací pokoje, šatní skříně, vestavné
skříně, zpracování lamina. 

Otevírací doba: út a čt 9:00-17:00 hod., nebo po telefonické 
nebo e-mailové dohodě.

Mob: 777 841 102, 603 955 956, e-mail: c.kostelec@nabytek-
penta.cz, www.nabytek-penta.cz 

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů, doprava stavebního

materiálu. Kontejnery 3–15 m3. tel. 777 671 671
www.kontejnery-dudek.cz

Štěrky – písky – sutě – odpady

TAXI JÉŽA NONSTOP - 777 122 512

P+P PAVEL PLÍŠTIL: Výkup a prodej druhotných surovin
Papír, kovový šrot, barevné kovy, skartace dokumentů, 

počítačové desky, katalyzátory.
Otv. doba: po, st, pá 8 – 14.30, út, čt 8 – 16.30, so 8 – 12 hod.
ul. 17. listopadu, Č. K., tel. 491 462 543, www.plistilsberna.cz

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942
www.kominictvi-lunak.cz, IČO: 01892142

Koupím staré a starožitné obrazy, lustry, hodiny, 
náramkové a kapesní hodinky, fotoaparáty, housle, pivní lahve,
auta na kabel, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,

bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství, OCENĚNÍ i ná-
vštěva je ZDARMA, platba hotově. Tel. 605 254 511 p. Hrne-

ček POZOR - Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

TAUCHMANN – vnitrostátní a mezinárodní doprava
Nově otevřen autoservis a pneuservis osobních vozidel.

Prodej písků, štěrků, drtí.  
Směs do chladičů a ostřikovačů. Motorové oleje Repsol. 

Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.
Provozní doba: Po-pá 7–16 hod.

Tel. 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

Prodám palivové dřevo štípané 
Od 650 Kč za pms, doprava zdarma do 15 km. Bývalý prasečák

Bohdašín. Přijeďte se podívat. Tel.: 702 345 760.

Venčení psů pro seniory
Nabízíme venčení psů pro seniory. Termíny po domluvě.

S holkami chceme venčit pejsky pro zábavu a pro pomoc star-
ším lidem. Určitě ne pro peníze. Těšíme se, že se ozvete. 

Rádi vám pomůžeme Magdaléna (11 let), Viktoria (10 let) a
Michaela (10 let). Telefon: 777 080 985

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů chleba,
různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební  ko-
láčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové,  zdobené mar-

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

(Dle přání zákazníka a možností.) Nově zaveden prodej kávy 
Machiavelli a Lavazza, výběr z ovocných čajů.

Jsme tu pro vás po – pá 5:30 – 17:00 a v sobotu 6:30 – 10:30
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

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

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

oken. Analýza závad, opravy a seřízení kování a zámků, vý-
měna poškozených skel, dvojskel a trojskel, zámečnické práce.
Aluproces s.r.o, Dvořáčkova 35, Č. Kostelec, tel. 773 113 133

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

Koupíme chatičku/zahrádku v Červeném Kostelci
Za nabídky předem děkujeme. Tel.: 603 884 688

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, ul. Zemědělská 408
nabízí krmné směsi, pšenici, ječmen, oves, slunečnici, proso,

brikety, nástrahy proti hlodavcům, široký výběr hřbitovních sví-
ček, luceren, lampový olej apod. Dále krmení pro psy a kočky.

AKCE granule pro psy EUROSTANDARD 20 kg za 373 Kč.
Výměna propan-butanových lahví, hnojiva.

Otevřeno: po, st, pa 13-15:30, út, čt 8-12:00, 13-16:00
Tel: 731 171 360

FOUKÁ VÁM MEZI OKNY?
Uniká z místnosti teplo? Rychlá pomoc! Vhodné těsnění do
okenního rámu (dveří) tomu zabrání. ZATĚSŇUJEME dře-
věnná i plastová okna i dveře. Návštěva a zaměření zdarma.

Truhlářství Jiří Průša, Východní Čechy
Tel : 733 260 927

Účetnictví Daniela s.r.o.
s úsměvem vám zpracujeme: přiznání k daním fyzických osob

za rok 2022, přehledy pro vaši zdravotní pojišťovnu za rok
2022, přehledy za rok 2022 pro OSSZ

Dále nabízíme: možnost zastupování při kontrolách a jednání
na úřadech, účetní poradenství, účetní služby, podvojné účetnic-
tví včetně výkazů pro plátce DPH, daňovou evidenci včetně vý-
kazů pro plátce DPH, možnost rekonstrukce daňové evidence,
možnost rekonstrukce účetnictví, možnost správy vašich dato-

vých schránek, jednoduché účetnictví (pro spolky)
Kontakt: Daniela Lazarová, DiS., GSM: +420 775 766 122

E-mail: ucetnictvi-daniela@seznam.cz

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Římskokatolická farnost v našem městě se připojila k mezinárodní připomínce lidí pronásledovaných pro víru. Na Červe-
nou středu vyfotografoval neobvykle zabarvený kostel pan Josef Rudolf. Děkujeme za zaslání.

Fotografie Červeného Kostelce v mlze zaslal do redakce pan Jan Brož. Tímto děkujeme za zaslání a přejeme do nového
roku spoustu dalších uchvatných snímků.

Děkuji všem přispěvovatelům a čtenářům Červenokosteleckého zpravodaje za přízeň v roce 2021. Přeji vám do nového
roku spoustu lásky, osobní i pracovní úspěchy a hlavně zdraví.

Petr Hůlek, redaktor Červenokosteleckého zpravodaje.
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Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Petr Hůlek

Zadní strana: Fotografie „ladovské zimy“ v Červeném Kostelci zaslal do redakce pan fotograf Jan Kutílek. Tímto
vzdáváme hold jeho práci a přejeme do nového roku mnoho zdraví a dobrého světla.
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