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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 8. ledna 2022 se uskutečnil tradiční Tříkrálový vejšlap na hrad Vizmburk. Klub turistů z Červeného Kostelce do-
plněn partou přátel z PTTK Zabkowice si nenechali tuto událost samozřejmě ujít.

Návštěvníci se v průběhu programu mohli seznámit s historií hradu a také se informovat o všech detailech proběhlé rekon-
strukce. Svou účast si lidé mohli zpříjemnit občerstvením a domácí medovinou.

Do redakce nám opět zaslal fotografie pan fotograf Jan Kutílek. Ten si pro své snímky vybral nádherné lokality v okolí
Červeného Kostelce v čase tzv. zlaté hodinky. 

Vyobrazení zimního města podtrhuje kouzelná paleta teplých barev. My v redakci Červenokosteleckého zpravodaje děku-
jeme za aktivní přístup a budeme se těšit na další krásné fotografie.
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Rozhovor se starostou Rostislavem Petrákem

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

Pane starosto, začneme shrnutím života
v obci. Jak jste vlastně začínal v komu-
nální politice?

Já jsem do komunální politiky vpadl do-
slova rovnýma nohama. Post starosty jsem
začal vykonávat, aniž bych měl před tím
větší zkušenosti s komunální politikou. Dů-
ležitým faktorem při mém rozhodování
bylo, že můj otec vykonával post starosty 
v mé rodné vesnici dlouhou řadu let. Proto
mi byly věci veřejné, tykající se činnosti 
v obci, blízké. Bral jsem to tak, že by bylo
dobré přispět svými zkušenostmi a mým
osobním pohledem k rozvoji města. Snad
se to v některých ohledech podařilo.

Jedním z důvodů bylo, že jste se inspiro-
val vaším otcem. Bylo součástí rozhod-
nutí vykonávat post starosty také to, že
jste chtěl v Červeném Kostelci něco změ-
nit?

Nevstupoval jsem do toho, že bych chtěl
něco zásadně měnit. Spíše jsem se snažil 
o pozitivní přístup a zároveň jsem chtěl
městu pomoci především v jeho rozvoji 
a směřování do budoucna v souladu se sou-
časnými moderními trendy. 

Jaké problémy se zpočátku v postu sta-
rosty vyskytly? S čím jste se musel potý-
kat? Jak jste to zvládl?

Na nějaké zásadní problémy si už ne-
vzpomínám. Ze začátku mého prvního vo-
lebního období jsme museli reagovat na
aktuální situaci.  Na základě této skuteč-
nosti pro mě bylo vždy stěžejní hledat in-
vestiční příležitosti a dívat se dopředu. 
Z tohoto důvodu bylo mým cílem zahájit
celou řadu investičních akcí a nastartovat
jakýsi investiční rozvoj města. To je mi totiž
nejbližší. Tam jsem spatřoval to, v čem
jsem mohl být městu prospěšný. 

Když se podíváme zpětně, myslíte, že se
povedlo splnit všechny vaše plány a na-
plnit myšlenky, které jste do toho vklá-
dal?

Já si myslím, že se to docela povedlo.
Udělali jsme jakýsi dlouhodobý investiční
plán, tak aby v této koncepci navazovala
projektová příprava, přípravy jednotlivých
realizací a koneckonců i samotné realizace
jednotlivých projektů. Určitě bylo důležité
zapracovat vše do strategických dokumentů
města, jako je strategický plán a pak ná-
sledně akční plán, a to se i postupně dělo.
Celá řada investičních akcí je připravena,
některé jsou rozpracované nebo se již reali-
zují. Myslím si, že se spousta investic po-
dařila a město Červený Kostelec je na-
směrováno správným směrem. 

Čeho jste na obci dosáhli a co považujete
za úspěch v období, kdy jste byl staros-
tou?

Když se bavím s některými kolegy, tak
vnímají hlavní posun v oblasti podpory
sportu. Bylo to i z toho důvodu, že v minu-
losti tam vznikal jakýsi deficit. Mně osobně
je sportovní prostředí velmi blízké, protože
sport mě doprovázel a doprovází od mého
dětství a jsem rád, že se nám podařilo v prů-
běhu minulých let vytvořit podmínky pro
rozvoj sportu dětí a mládeže v našem městě.
Prvním z projektů podpory sportovního od-
větví bylo vybudování nového zázemí pro
tenisový oddíl. Následně probíhalo vybudo-
vání základního zázemí pro volejbalový
oddíl, výstavba školního hřiště v Horním
Kostelci, úprava školního hřiště ve Lhotě 
a vybudování víceúčelového hřiště s umě-
lým povrchem vedle sportovní haly. Jedním
z dalších projektů, který se nyní aktuálně
realizuje, je stavba nového zázemí fotbalo-
vého hřiště a nafukovací hala pro tenis. 
V neposlední řadě probíhající příprava po-
měrně rozsáhlého projektu nové tělocvičny
mezi základní a střední školou. 

Neznamená to však, že bychom se v prů-
běhu minulých let věnovali pouze sportu.
Realizovaly se například infrastrukturní
stavby. Také proběhla rekonstrukce Jirá-
skovy ulice, dokončovala se kanalizace na
Bohdašíně a ve Stolíně, kompletně byl pře-
budován malý sál divadla, dále zhotoven
akustický podhled v sokolovně a grafo-
klubu. Postupně se doplňovalo vybavení 
v divadle, sokolovně, školách a školkách.
Vypracovali jsme dotační program na pod-
poru červenokosteleckých spolků a dalších,
kteří vykonávají veřejně prospěšné činnosti.
Samozřejmě běží rozsáhlá revitalizace pro-
storu mezi školami. I když toto již bylo čás-
tečně tématem v době, kdy jsem já na
radnici nastupoval. Dokončuje se příprava
úprav náměstí T. G. Masaryka, je dokončen
projekt na revitalizaci parku A. B. Svojsíka,
rozbíhá se projekt úpravy Smetanových
sadů a také se pokračuje v řešení koncepč-
ního řešení širšího centra města a předná-
dražního prostoru. Dalším velkým
projektem, který se rozbíhá a který jsme
dlouho plánovali je dům pro seniory. Ještě
bych rád připomněl dokončenou projekto-
vou přípravu rekonstrukce ulic Sokolská 
a Letná. Také jsem rád, že má město připra-
venou studii kempu Brodský a opravený
rybník Krčmařík. Samozřejmostí byly
opravy městského majetku budovami 
a byty počínaje, chodníky, kapličkami a za-
stávkami konče. Z posledních věcí bych rád
zmínil i téma zachování střední školy v Čer-
veném Kostelci. O toto téma jsem se v mi-

nulých měsících a letech hodně zajímal 
a snažil se prosadit, aby střední škola byla
Červeném Kostelci zachována. Současné
nové směřování střední školy k zdravotnic-
kým a sociálním oborům pod záštitou
Střední zdravotnické školy Trutnov dává ja-
kousi dlouhodobější perspektivu. Pokládám
za velmi důležité, že instituce střední školy
tady byla zachována. 

Budete nadále pokračovat v politice?
V tomto volebním období budu samo-

zřejmě pokračovat, abych tento mandát,
který jsem od voličů dostal, řádně naplnil.
A do dalších voleb bych se také rád nějakou
formou zapojil a přispěl tak svými zkuše-
nostmi, které jsem tady získal.

Chtěl byste na závěr vzkázat něco vedení
města a občanům Červeného Kostelce?

Já bych chtěl poděkovat občanům Čer-
veného Kostelce, že mi dali důvěru, abych
mohl tuto práci vykonávat. Snažil jsem se
přistupovat k práci svědomitě. Vždy jsem
hledal nejlepší a nejefektivnější řešení, aby
se město moderně rozvíjelo. Věnoval jsem
tomu hodně energie a času, tak doufám, že
ta práce bude do budoucna vidět. Dále dě-
kuji všem kolegům za velkou podporu a za
to, že jsme společně mohli realizovat nové
projekty. Jsem velice rád, že jsem tu mohl
pro vás být. Práce mě velice bavila a děkuji
všem za spolupráci.  



2 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2022

ODPADY

Jak je to v případě spoluvlastnictví nemovité věci?
Postačuje, když ohlašovací povinnost splní jeden z vlastníků ne-
movité věci. Není třeba, aby ohlášení podávali i ostatní spoluvlast-
níci. Tento ohlašovatel by měl uvést do ohlášení všechny nádoby
na směsný komunální odpad, které jsou u nemovité věci používány
a jejich četnost svozu.

Musí podat vlastník ohlášení, i když v nemovité věci
nikdo nebydlí?
Ano. V ohlášení plátce se uvede, že nikdo v nemovité věci nebydlí,
a dále, že u nemovité věci není žádná nádoba nebo žádný plastový
pytel a není prováděn žádný svoz. Výše poplatku bude potom od-
povídat minimálnímu základu poplatku za rok, který je stanoven
ve vyhlášce města a činí 135,- Kč.

Kdo má v nemovité věci bydliště? Jak je to s dětmi nebo
studenty?
Bydliště je popsáno v občanském zákoníku. Jedná se o místo, kde
se člověk zdržuje s úmyslem žít tam trvale; takový úmysl může vy-
plývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Není rozhodující
adresa trvalého pobytu, která je uvedena např. v občanském prů-
kazu. Toto platí i u dětí nebo studentů.

Uvádějí se do ohlášení i nádoby na tříděné plasty a papír
u domácností?
Ne. Ohlášení se týká nádob a svozu směsného netříděného komu-
nálního odpadu z domácností.

Za jaké nemovité věci se podává ohlášení?
Ohlášení podává plátce poplatku, kterým je vlastník bytu, rodin-
ného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Rozhodující jsou
údaje evidované v katastru nemovitostí. Za rodinný dům je pova-
žována i stavba se způsobem využití objekt k bydlení. Plátce vlast-
nící více nemovitých věcí na území města má ohlašovací povinnost
pro každou tuto nemovitou věc zvlášť. Je nutné tedy podat více
ohlášení.

Jaký je rozdíl mezi nádobou na směsný komunální
odpad o objemu 110 l a 120 l?
Nádoba na odpad o objemu 110 l je převážně plechová popelnice
s kruhovým dnem. Oproti tomu popelnice o objemu 120 l bývá vět-
šinou plastová a má čtvercové dno nádoby.

Může plátce poplatku, vlastníka nemovité věci, někdo
zastupovat? Musí být plná moc ověřená?
Zmocnění k zastupování plátce poplatku, tedy vlastníka nemovité
věci, je možné na základě plné moci. Tato plná moc musí být sou-
částí ohlášení a není nutné, aby byla úředně ověřená.

Jak je to s poplatkem u bytového domu?
Pokud pro dům vzniklo společenství vlastníků jednotek nebo pokud
bytový dům není rozdělen v katastru nemovitostí na jednotky, po-
dává toto společenství nebo vlastník jedno ohlášení za celý bytový
dům. V ohlášení je nutné uvést celkový počet osob bydlících 
v domě bez ohledu na počet bytů, četnost svozů, počet a velikost
nádob na odpad.
U bytového domu, který je rozdělen v katastru nemovitostí na jed-
notky a nevzniklo pro dům společenství vlastníků jednotek, podává
každý vlastník bytu ohlášení zvlášť za svůj byt. Každý vlastník
musí uvést v ohlášení počet osob bydlících v bytě, četnost svozů,
počet a velikost nádob na odpad užívaných jen pro tento byt. Pokud
užívají nádoby společné pro celý bytový dům, je nutné v ohlášení
uvést tyto údaje týkající se společných nádob a navíc musí vyznačit
v ohlášení položku, že se jedná o „sběr a svoz odpadu v rámci by-
tového domu“.

Jak mám postupovat, pokud bydlím v pronajatém,
družstevním nebo městském bytě?
Důležité je obrátit se na vlastníka bytu a jemu nahlásit údaje, které
on musí uvést v ohlášení, pokud je sám nezná. Je nutné ohlídat si,
aby vlastník bytu splnil ohlašovací povinnost, aby vám sváželi
odpad. U bytového družstva nebo u městských bytů toto řešit ne-
musíte.

V lednovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o nové městské vyhlášce č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci. Informace jsou také zveřejněny na internetu města www.cervenykostelec.cz. 

Nově je plátcem místního poplatku 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.
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Jak mám postupovat, pokud byty pronajímám?
Jako vlastník pronajímaných bytů jsem povinen splnit ohlašovací
povinnost za svou nemovitou věc. Pokud dům je v katastru nemo-
vitostí rozdělen na jednotlivé jednotky, je nutné podat ohlášení za
každý byt zvlášť, jinak se podává jedno odhlášení za celý dům. Od
nájemců je nutné zjistit údaje o počtu osob bydlících v bytě a
nádob, které užívají, pokud je sám jako vlastník neznám.

Jde, aby mi město sváželo odpad i z jiné nemovité věci
než je byt, rodinný dům nebo stavba pro rekreaci?
NE. Svoz komunálních odpadů je prováděn městem převážně z do-
mácností osob zapojených do obecního systému odpadového hos-
podářství. Zapojenou osobou je míněn mimo jiné poplatník
místního poplatku. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v defi-
nované nemovité věci bydliště. Touto nemovitostí může být jen
byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci. Město samo-
zřejmě provádí také svoz odpadů z budov a dalších objektů města
v rámci své běžné činnosti.

Co mám dělat, když jsem zjistil, že jsem již jako vlastník
nemovité věci podal chybně vyplněné nebo neúplné
ohlášení?

Již podané chybně vyplněné nebo neúplné ohlášení je považováno
za neplatné. Je třeba podat nové ohlášení.

Co mi hrozí, když jako vlastník nemovité věci, ohlášení
nepodám?
Plátcům, kteří nesplní svou ohlašovací povinnost včas nebo vůbec
nebo ji splní jen částečně, bude vyměřen místní poplatek v mini-
málním základu podle obecně závazné vyhlášky. Jedná se o proti-
právní jednání, za které může být uložena sankce.

A co známky na popelnice a kontejnery?
Známky na popelnice a kontejnery jsou vydávány jen plátcům nebo
jejich zástupcům, nikoliv nájemcům bytů, a to nejdříve po 15 dnech
od podání ohlášení. Je nutné je bezprostředně nalepit na nádoby.
Známky roku 2021 platí do konce března 2022.

Jaká je výše poplatku?
Roční výše místního poplatku bude stanovena správcem poplatku
až po skončení kalendářního roku 2022 podle skutečností rozhod-
nutých pro stanovení poplatku v průběhu poplatkového období v
souladu s obecně závaznou vyhláškou. Poplatek je splatný až v roce
2023.

Přihlásit se je možné vyplněním a odesláním elektronického formuláře.
Odkaz na formulář najdete na webových stránkách města www.cervenykos-
telec.cz nebo naskenujte QR kód.

V současné době je již vyčerpaná kapacita volných nádob na plasty o obje-
mech 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 poříze-
ním 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 uzaví-
rání 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 kan-
celáři odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny k podepsání a uza-
vření 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 domác-
ností.

Stále jste se nepřihlásili o nádoby na plasty a papír? Přihlaste se! Jsou pro vás připravené
zdarma. Podmínky získání barevných nádob na plasty a papír jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách města www.cervenykostelec.cz nebo také v předchozích číslech Červe-
nokosteleckého zpravodaje.

Výdej nádob na plasty a papír

Štěpán Křeček
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Rád bych v této chvíli poděkoval panu starostovi Ing. Rosti-
slavu Petrákovi za výbornou spolupráci po celou dobu voleb-
ního období. Spolu s členy městské rady a zaměstnanci úřadu
jsme dokázali postupně naplňovat vše, na čem jsme se po vol-
bách domluvili.

V oblasti investic se jedná o realizaci interiéru malého sálu Di-
vadla J. K. Tyla, o prostor mezi školami, zázemí pro sport, chod-
níky u 9 křížů, před ZŠ ve Lhotě a ve městě ul. Husova a na

autobusovém nádraží. Jsou připravené projekty na náměstí T. G.
Masaryka, na park A. B. Svojsíka, ul. Letnou, ul. Dvořáčkovu,
chodník v Olešnici a na dalších projektech jako je například tělo-
cvična u ZŠ V. Hejny, revitalizace Smetanových sadů a revitalizace
kempu Brodský. Neshody, které pan starosta zmiňuje ve své rezig-
naci, nejspíše směřují do řad politického uskupení, za které kandi-
doval, protože já mohu za sebe jen znovu říci: „Rosťo, moc děkuji
za týmovou práci, které jsem mohl být s Tebou účasten.“

Jiří Regner, místostarosta

Okénko místostarosty Červeného Kostelce

Celkem se narodilo 
Celkem zemřelo
Celkem se přistěhovalo
Celkem se odstěhovalo

V hospici zemřelo 
V kruhu rodinném zemřelo 
Počet manželství

68 dětí
116 osob

156 osob
145 osob

295 osob
25 osob
29

Počet obyvatel k 31. 12. 2021 je 8 210 

Statistika osob za rok 2021

Předvánoční návštěva v domovech pro seniory
Tak jako každý rok, byla i tentokrát uskutečněna předvánoční
návštěva ve čtyřech domovech pro seniory. V České Skalici, 
v Náchodě, v Malé Čermné a v Tmavém Dole. Celkem 40 seni-
orům, původním obyvatelům našeho města, byly předány dár-
kové balíčky a květiny.  

Návštěva proběhla v poněkud volnějším režimu, pouze v Malé
Čermné a v Náchodě byly dárky předány personálu. V České Ska-

lici se senioři shromáždili ve společenské místnosti, kde s nimi bylo
možné i pohovořit. V Tmavém Dole proběhlo setkání v klasickém
stylu, senioři byli navštíveni přímo na pokojích jako v předešlých
letech. V roce 2020 byla omezení daleko přísnější a přímý kontakt
nebyl umožněn v žádném z domovů. Věříme, že letošní rok 2022
přinese další pokrok a již tradiční vánoční návštěva proběhne bez
omezení.

Michal Tošovský, Sociální odbor

Cena vody v Červeném Kostelci v roce 2022 
Občané města v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí 81,50 Kč. 
Z toho vodné činí 41,50 Kč a stočné 40,00 Kč. Všechny ceny
jsou uvedeny včetně 10% DPH.

“V porovnání s celostátním průměrem 97,53 Kč za kubík vody
si město Červený Kostelec vede skvěle, voda zde patří mezi nej-
levnější v republice”, uvádí Petr Novák z webu Skrblík.cz. Doda-

vatelem vody ve městě je Voda Červený Kostelec, s.r.o..
V loňském roce se v Červeném Kostelci za vodu platilo 76,11

Kč, meziročně tak zdražila o 5,39 Kč. Podrobný vývoj ceny vody
a poplatků za odpad od roku 2016 najdete na webu Skrblik.cz. Sní-
žení ceny v roce 2020 je způsobeno změnou DPH z 15 % na 10 %

Petr Novák, Skrblík.cz.
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Nabídka zaměstnání
LH Technik s.r.o.
přijme pracovnici úklidu do Červeného Kostelce. Místo praco-
viště: Lhota 429, Červený Kostelec. Smluvní vztah: dohoda o pro-
vedení práce.Vhodné i pro důchodce a osoby na mateřské či
rodičovské dovolené. Nástup je možný ihned!
Bližší informace na telefonu: +420 499 828 264

PAPÍRNICTVÍ IVÍN
hledá prodavačku i na zkrácený úvazek. Kontaktní tel. 736670802

Saar Gummi Czech, 
evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro
automobily, hledá zaměstnance na pozice: operátor/ka gumáren-
ské výroby, mzda 36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně, 25 dní dovo-
lené + 12 dní bonusového volna ročně navíc. Uvedena je hrubá
mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený
Kostelec/Velké Poříčí.
Kontakt: www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

KRÁKORKA a.s., Červený Kostelec
příjme brigádníky pro úpravu a přípravy těžených pískovců na
DOPP nebo zkrácené pracovní smlouvy. Fyzicky náročná práce 
v přírodě v malém kolektivu. Šikovnost a vlastní aktivita odměněna
nadstandardním ohodnocením! 
Kontakt: mistr lomu: 724052908, administrativa: 491422373,
e-mail: prodej@krakorka.cz

BENET v.o.s. 
přijme pracovníka na obsluhu ponožkových pletacích strojů, nástup
možný ihned. Práce: mechanik-pletař, mechanička-pletařka a další
práce spojené s výrobou ponožek v 2směnném provozu. Poža-
davky: zručnost, dobrý zrak, pravák. Po zaučení práce v úkole.
Možnost výdělku: 20 000 – 30 000 Kč. Benefity: třináctý plat,
stravenky, nákup našich výrobků s výraznou slevou, možnost pla-
cených přesčasů. 
Kontakt: Luboš Beneš, 602 245 971, benesl@benet-ponozky.cz,
Benet v.o.s. - Manželů Burdychových 1156, Červený Kostelec

„Mým největším přáním bylo prožít alespoň dva po sobě jdoucí
dny bez migrény,“ začíná své vyprávění padesátnice Martina.
S úpornými bolestmi hlavy prožila téměř celý svůj dospělý
život. S přibývajícími roky byly její migrény čím dál častější 
a nepříjemnější a v posledních několika letech provázely Mar-
tinu prakticky denně. V kalendáři si značila migrénu i 25krát
v měsíci. 

„Přestože i myšlení mě bolelo, snažila jsem se normálně fungo-
vat. Musela jsem se starat o děti, chodit do práce.  Bolesti jsem tlu-
mila léky na bolest a antimigreniky, které zabíraly. Bohužel ale za
cenu toho, že jsem běžně překračovala doporučené dávkování,“
vypráví Martina, která pracuje jako zdravotnice. Přestože mnoho-
krát přemýšlela nad tím, co jí nesnesitelné stavy způsobuje, jedno-
značný spouštěč nenašla. „Může to být všechno dohromady.
Nedostatek spánku, brzké vstávání, pracovní vytížení, starosti 
a stres,“ říká Martina, která již kvůli migrénám i částečně upravila
jídelníček. Její život se však radikálně proměnil k lepšímu až po
zahájení biologické léčby. 

„Když jsem se dozvěděla, že neurologie v náchodské nemocnici
zahájila tuto léčbu, dlouho jsem nepřemýšlela, chtěla jsem to zku-
sit,“ popisuje žena, která bez potíží všechna kritéria pro zahájení
léčby splnila a pro první injekci si přišla na jaře loňského roku.
„Bezprostředně po zahájení léčby byly migrény ještě poměrně
časté, postupně se ale jejich četnost snižovala. Nyní mám migrénu
již jen dvakrát, či třikrát do měsíce,“ říká zdravotnice, která do-
chází na injekci prozatím jednou měsíčně. „Je to úplně jiný život.
Už jsem si ani nedovedla představit, jaké to je žít bez bolesti. Ne-
výslovně se mi ulevilo,“ končí své vyprávění padesátnice Martina. 

Biologická léčba – co je to? 
Jak už z názvu částečně vyplývá, jedná se o léky, které využívají

schopností našeho těla. Aplikované monoklonální protilátky působí
přímo na receptory, které migrénu spouští. Tato léčba vychází 
z nejnovějších poznatků o tom, jak migréna vzniká. „Hlavním vi-
níkem migrény je neuropeptid, konkrétně CGRP (calcitonin gene
related peptid). Při biologické léčbě aplikujeme protilátky, které
jsou schopny ho deaktivovat,“ vysvětluje neuroložka náchodské
nemocnice MUDr. Markéta Tučková. 

Na rozdíl od klasických léků na potlačení migrény biologická
léčba působí preventivně a v porovnání s jinými běžně užívanými
léky má minimální nežádoucí účinky. Pacientům je lék aplikován
injekcí pod kůži, zpravidla jednou měsíčně, někdy je možné do-
cházet na léčbu i jednou za čtvrtletí. 

Pro koho je léčba vhodná?
Novou metodou jsou léčeni pacienti, kteří projdou přísnými kri-

térii zdravotních pojišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty mi-
grény, na které běžná léčba nestačí. Pokud pak u nich není léčba
monoklonálními protilátkami dostatečně účinná, musí se ukončit.
Za účinnou léčbu se považuje taková, která sníží frekvenci zá-
chvatů migrény o více než 50% za měsíc. Důvodem přísných pod-
mínek je finanční náročnost léčby. I proto nemají v ČR všechny
zdravotní pojišťovny smlouvu se všemi centry pro bolesti hlavy.
Někdy se proto pacienti kvůli léčbě rozhodnou pojišťovnu změnit.
Léčit se mohou začít pacienti od 18 let, horní věková hranice není
stanovena. Před zahájením léčby je však nutné vyloučit možné se-
kundární příčiny bolestí hlavy – např. nádorové onemocnění nebo
cévní mozkovou příhodu. Biologická léčba není vhodná pro paci-
enty s vážnými kardiovaskulárními onemocněními. 

Jaké jsou výsledky? 
Neurologické oddělení náchodské nemocnice, jako certifiko-

vané centrum bolestí hlavy, zahájilo biologickou léčbu migrén před
dvěma lety. „Naše výsledky jsou velmi dobré. Evidujeme více než
devadesátiprocentní úspěšnost,“ říká lékařka Markéta Tučková,
která se na bolesti hlavy specializuje. „V současnosti máme mož-
nost výběru ze dvou léčivých preparátů. Ze 17 léčených pacientek
jsme museli léčbu ukončit pouze u jediné, která nereagovala ani
na jeden z těchto léků. U ostatních je léčba úspěšná. Velmi se jim
ulevilo,“ dodává lékařka. 

Jak se začít léčit? 
Léčbu monoklonálními protilátkami mohou provádět pouze cer-

tifikovaná centra pro léčbu bolestí hlavy, jakým je právě Oblastní
nemocnice Náchod. O doporučení k léčbě je potřeba požádat neu-
rologa či praktického lékaře, v centru pak lékaři posoudí, zda pa-
cient splňuje kritéria pro zahájení biologické léčby. 

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
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Provozní doba: únor
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.

V roce 2021 se ve sběrném dvoře odpadů shromáždilo 573,7 tun odpadů, což je nej-
více od zahájení provozu v roce 2015.  Největší podíl tvoří biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu (203,3 tun), objemný odpad (130,4 tun) a směsný komu-
nální odpad (104,1 tun). Nemalé množství tvoří stavební suť (62,6 tun).

Dále se sesbíral odpad, který je možné dále využít nebo recyklovat – kovy (19,3 tun),
sklo (18 tun), papír a lepenka (13,4 tun) a plasty (9 tun). Ve sběrném dvoře se sbírají ne-
bezpečné odpady (komunální odpady s nebezpečnými vlastnostmi) – barvy (4,5 tun), mo-
torové a jiné oleje (1,3 tuny), různé znečištěné obaly (1 tuna) a další nebezpečné odpady
(rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, detergenty a nepoužitelná léčiva) (1,2 tun). Také je již
druhým rokem ve sběrném dvoře sbírán odpadní jedlý olej a tuk (0,3 tun). V režimu zákona
o odpadech se až do září 2021 shromáždilo 5,4 tun pneumatik. Jedná se o množství před
uzavřením roční evidence odpadů.

Dále se ve sběrném dvoře odpadů sbírají použitá elektrozařízení pocházející z domác-
ností všech skupin elektrozařízení. Ty podléhají zpětnému odběru, a tak se jejich množství
nevykazují spolu s komunálními odpady, jinými obaly, stavebními odpady a oleji. Také
od září je nově ve sběrném dvoře odpadů prováděn zpětný odběr pneumatik.

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

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

Také vás žádáme, abyste v případě různých věcí z domácností, které se staly odpadem
a chcete je odevzdat ve sběrném dvoře, je předem rozebrali a roztřídili podle jednotlivých
materiálů, ze kterých se skládají (pokud je to možné), a to již před odvozem do dvora.
Jedná se např. o trampolíny, kde se dá oddělit textilie od konstrukce, nebo třeba králíkárna
a různý nábytek (např. oddělit sklo od dřeva). Usnadníte shromažďování tohoto odpadu
ve sběrném dvoře a minimalizujete četnost odvozu kontejnerů s odpady ze sběrného dvora.
Ať žádný takový odpad neobsahuje nějaký prázdný prostor, který zvětšuje objem odpadu,
a ať je rozdělen na základní složky.

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 spolupracuje. 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 Operačního
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

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: únor  2022, so, ne, svátek 8–12 hod.
5. 2. a 6. 2. - MUDr. Jana Malíková, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 428 885
12. 2. a 13. 2. - MUDr. Jaroslava Neoralová, Horní 109, Teplice nad Metují, 602 333 460
19. 2. a 20. 2. - MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
26. 2. a 27. 2. - MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720, Červený Kostelec, 491 462 331

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: leden  2022, so, ne, svátek 8–12 hod
5. 2. a 6. 2. - MUDr. Ludmila Jánská, Nemastova 1919, Náchod - Branka, 702 125 554
12. 2. a 13. 2. - MUDr. Ludmila Chrásková, Dr. E. Beneše 191, Jaroměř, 491 812 160
19. 2. a 20. 2. - MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
26. 2. a 27. 2. - MUDr. Miluše Jiřištová, Z. Němečka 130, Jaroměř, 491 813 485

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:

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

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 od-
padů je nutné dodržet pokynu ob-
sluhy sběrného dvora. 
Děkujeme, že využíváte sběrný
dvůr odpadů a třídíte odpad.
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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

Únor bílý – pole sílí, tak říkávali naši předci a těšili se, že pod
sněhovým příkrovem půda odpočívá, aby v létě vydala co nej-
lepší úrodu. Přestože společenský život je stále vlivem pande-
mie utlumen, my v knihovně neodpočíváme a stále vymýšlíme,
jak pro vás co nejlépe zlepšovat naše služby.

Kromě celé řady únorových besed, které se dotýkají pestré pa-
lety témat, máme v knihovně od tohoto měsíce připraveno několik
novinek. Jednak je to výstava v podkroví knihovny, která se týká
novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského. V průjezdu kni-
hovny jsme pak instalovali zvětšené reprodukce grafických listů

historika zdejší hornické činnosti Václava Jiráska, ve kterých je za-
znamenáno vše podstatné o dolování černého uhlí v Horním Kos-
telci a na Bohdašíně. 

Také jsme také započali s nákupem audioknih, které zaujmou
nejen tradiční návštěvníky knihovny, ale jistě je ocení všichni, kdo
s oblibou při cestách, či při práci poslouchají rozhlas. Rádi je za-
půjčíme i novým, dosud neregistrovaným návštěvníkům knihovny. 

Pokud se chcete dozvědět, co důležitého se stalo v knihovně 
v loňském roce, nabízíme k pročtení Výroční zprávu 2021, která
je k dispozici na webových stránkách knihovny.

Vaši knihovníci

Únor v knihovně Břetislava Kafky

Oddělení pro dospělé čtenáře

Klub Pohoda 
Od 16:00 v multifunkčním centru knihovny

7. února: beseda se starostou města Rostislavem Petrákem – co vše se po-
vedlo, či co mu nevyšlo zcela podle představ během jeho více než sedmiletého
působení v čele města: o tom a mnohém dalším bude s návštěvníky knihovny be-
sedovat starosta města Rostislav Petrák.

14. února: povídání v Pohodě –  posezení nejen pro členy klubu Pohoda.

21.února: spisovatelka Eva Černošová (náhradní termín) – povídání s výcho-
dočeskou spisovatelkou o její tvorbě, a právě vydaných knihách. 

28. února: Poslední Habsburkové – František Ferdinand d´Este – synovec
legendárního císaře Františka Josefa I., který se po smrti korunního prince stal
následníkem trůnu, musel bojovat nejen sám se sebou, ale také s okolím, které
jej buď obdivovalo, či nenávidělo. Těch mezi tím nikdy moc nebylo. Osudy člo-
věka, jehož smrt zapříčinila vypuknutí Velké války představí Vojtěch Kábrt.

Čtvrteční besedy 

Vlci – naši staronoví sousedi
24. února od 17:00 v Knihovně Břetislava Kafky
Přednáška Petra Kafky, který působí na správě CHKO Broumovsko a dlouhodobě
se věnuje výzkumu a monitorování působení vlků v našem kraji. Tématem před-
nášky bude nejen jak vlci žijí, ale také jaký mají význam pro naši přírodu. 
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Oddělení pro děti a mládež

Výstava - O dolování uhlí v H. Kostelci a na Bohdašíně
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

výstava reprodukcí důlních map a grafických listů z archivu Václava Jiráska, který
se dlouhodobě zabývá dějinami hornické činnosti v oblasti Jestřebích hor. Expo-
zice je věnována zejména těžbě „černého zlata“ na katastru Horního Kostelce 
a Bohdašína. 
Výstavu lze zhlédnout v průjezdu knihovny od 1. 2. do 30. 4. 2022.

Leden byl pro dětské oddělení ve znamení návštěv druhých 
a třetích tříd základní školy, několikrát k nám opět zavítala 
i družina. 

V druhém lednovém týdnu také odstartovalo pravidelné úterní
scházení dětí v rámci Knihovníčku, tentokrát již ve dvou skupinách
– do obou je přihlášeno 9 dětí a všechna místa jsou tedy obsazena.

Jelikož nevíme, co nám současná situace kolem koronaviru při-
chystá na měsíc únor, naše plány jsou skromné.

V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života se brzy mů-
žete těšit na pravidelná setkávání pro děti ve věku 3–6 let. Aktuální
informace najdete opět ve zpravodaji nebo na webových stránkách
knihovny.

Hana Nováková, Kristina Ungrová

Výstava - Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka 
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Karel Havlíček (1821–1856) je dodnes považován za jednu z nejvýraznějších po-
stav české kultury a symbol českého novinářství. Byl vnímán jako „nejtalentova-
nější“ a „nejnebezpečnější“ český novinář své doby a internován bez soudu ve
vzdáleném a od jeho světa tolik odříznutém Brixenu. Výstava představuje Karla
Havlíčka ve všech jeho rolích a významech, a to s bohatým obrazovým doprovo-
dem ze sbírek Národního muzea a Památníku národního písemnictví. 
Výstavu připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Památníkem národního pí-
semnictví a Historickým ústavem AV ČR u příležitosti loňského 200. výročí na-
rození Karla Havlíčka Borovského. 
Výstava je nyní od 2. 2. do 28. 3. 2022 exkluzivně ke zhlédnutí v podkroví
červenokostelecké knihovny.

SAAR GUMMI CZECH, s.r.o.

V Saar Gummi si mohou zaměstnanci vybrat ročně navíc 12
dní dovolené. Se zaměstnáním v červenokostelecké společnosti
Saar Gummi Czech jsou spjaty mnohé benefity. 

Vedle mimořádných prémií na dovolenou a Vánoce je to ze-
jména 12 dní bonusového volna za rok. Zaměstnanci společnosti,
vyrábějící především pryžová těsnění pro automobily, si mohou za
každý odpracovaný měsíc vybrat jeden hrazený den volna, pří-

padně si tento den nechat proplatit. K tomu je třeba připočítat 
i týden dovolené navíc, každý zaměstnanec má právo na 5 týdnů.

Výrazným benefitem jsou stravenky v hodnotě 100 korun, které
získává zaměstnanec zdarma za každý odpracovaný den. Přímou
finanční hodnotu má také benefitní karta, příspěvek na penzijní po-
jištění a měsíční příspěvek na čištění oděvů okolo 880 korun.

Jednorázové příspěvky dostávají zaměstnanci k několika příle-
žitostem. Až 3000 korun může činit porodné, ve stejné výši je pří-
spěvek při nástupu dítěte do první třídy. Odchází-li zaměstnanec
do důchodu, získává dárkový poukaz v hodnotě až 5000 korun.

Výhodou zaměstnání v SGC je autobusová doprava zdarma,
autobusy jezdí ze směrů Nowa Ruda, Polanica Zdrój a Úpice.

Samostatným benefitem pro zaměstnance v některých výrob-
ních střediscích je hrazení masáží nebo solné komory jednou za
čtvrtletí. Poměrně využívanou výhodou jsou jazykové kurzy
zdarma pro ty, kteří si jimi zvyšují kvalifikaci.

K drobnějším benefitům patří volné vstupenky na akce, od folk-
lorního festivalu až po ZOO ve Dvoře Králové. Vlastní klub nebo
aktivitu spolků a veřejně prospěšných organizací pak může zaměst-
nanec podpořit přihláškou do programu mikrosponzoringu.

Saar Gummi Czech, s.r.o.
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Nemusíme dělat jen velké věci, ale stačí
dělat malé věci s velkou láskou
Právě o střípky těch malých věcí dělaných s láskou bych se s vámi chtěla podělit.
Naše kamarádka Ing. Kornelie Holá z Tišic nedaleko Prahy měla myšlenku obdaro-
vat a potěšit seniory vánočními dárky. Vymyslela a na internetu realizovala projekt
„krabičky pro seniory“, které měly za úkol potěšit a připomenout seniorům, že na
světě nejdou sami a že na ně někdo myslí.

Do tohoto projektu se přihlásily rodiny s dětmi, kteří do krabiček vložily podle zálib
seniorů různé věci, například knížku, polštářek, čaj, svíčku apod., ale i milým dárečkem
byla kresba či přáníčko od dětí. Naše pečovatelská služba dostala za úkol vytipovat seniory,
které by vánoční dáreček potěšil a kteří by si ho vážili. Pečovatelská služba předala pouze
křestní jména klientů, věk a jaké záliby mají nebo co by jim udělalo radost. Z tohoto se-
znamu křestních jmen si dárci vybrali seniora, kterého by chtěli potěšit a rozzářit mu svět.
Vyrobili či zakoupili dárečky, které zabalili do krabice, napsali křestní jméno a předali
naší autorce paní Holé, která je začátkem prosince dovezla do pečovatelského domu. Paní
Holá měla velké auto, do kterého se přesto dárky téměř nevešly. Při jejich předávání seni-
orům jsme prožili nádherné chvíle radosti, dojetí a štěstí. Každý z obdarovaných byl dojat
až k slzám a oči jim zářily štěstím. V každém balíčku byla i adresa dárců, a tak už někteří
si s novými přáteli dopisují. V této obtížné době jim tato komunikace zpestřuje chmurné
dny. Díky této myšlence a díky dárkům získali naši senioři nové přátele, a tak byly obda-
rovány obě strany, jak senioři, tak i rodiny s dětmi. Díky této obdivuhodné myšlence bylo
potěšeno více než 90 seniorů dárečky a více než 400 seniorů obdrželo obálky s přáníčky.
Velké poděkování patří především naší autorce Ing. Kornelii Holé za její skvělý nápad, za
její nasazení, čas a energii. Jsme rádi, že jsme takového srdíčkového člověka poznali, a že
na nás nezapomíná. Nemalý dík patří všem rodinám dárců a je chvályhodné, že své děti
učíte myslet na druhé. Vždyť nejbohatší je ten, kdo obdaruje druhé.

Děkuji i našim pečovatelkám za to, že naši senioři celé vánoční svátky nezůstali sami,
a že jim pomáhaly nést tíži jejich stáří. Vždyť i na Štědrý den jim rozvozily štědrovečerní
večeři a byly pro ně celé Vánoce povzbuzením a radostí. Také je o Vánocích povozily po
okolních obcích a městech, aby se pokochali krásnou vánoční výzdobou, ale i různými
a nápaditými betlémy.

Naše charitní pečovatelská služba měla připraven bohatý vánoční program, ale situace
tomu nepřála. Důležitější však je, kéž bychom v novém roce kráčeli s radostí, s nadějí 
a láskou.  Vždyť radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co
doufat.

Bc. Lenka Vlčková

Přijďte se podívat do mobilního hospice

Oblastní charita Červený Kostelec si vás dovoluje pozvat na Dny otevřených dveří
do nově otevíraných prostor Mobilního hospice Anežky České, Ambulance léčby
bolesti a dalších zdravotních služeb ve zrekonstruované budově bývalých ateliérů
Bř. Kafky (Koubovka 587). Nové zázemí terénních zdravotních služeb tvoří spo-
lečně s denním stacionářem otevíraným v roce 2020, druhou část Centra denních
a terénních služeb sv. P. Pia. Dny otevřených dveří proběhnou v pátek 18. 2.
2022 od 10 do 17 hodin a v sobotu 19. 2. 2022 od 10 do 14 hodin.

Kroužek keramiky

Nabízíme i možnost přihlásit se do druhého pololetí na kroužek keramiky. Krou-
žek probíhá každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Přihlašování je možné na re-
cepci Háčka, případně je možné si přihlášky stáhnout i z webových stránek Háčka,
kde se nachází i podrobnější informace o jednotlivých kroužcích.
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Když na počátku roku 2020 proběhla jubilejní 20. sbírka, při
které jsme při malém ohlédnutí vyjádřili naději, že tradice
bude probíhat i v dalších letech, netušili jsme, že tato tradice
bude na rok přerušena. Navázat se na ni podařilo až v letošním
roce, ovšem i to provázela některá omezení.

Tři králové ve skupinkách procházeli Červeným Kostelcem 
a dalšími obcemi v sobotu 8. 1., aby popřáli šťastný nový rok, za-
zpívali koledu a požádali o příspěvek do celostátní veřejné sbírky
pořádané Charitou ČR. Výtěžek sbírky z pokladniček, které nosily
skupinky v Červeném Kostelci, činí 253 317 Kč. Děkujeme všem
dárcům za příspěvek i za vlídné přijetí koledníků. Sbírka trvala až
do 16. ledna a v době psaní příspěvku dosud nebyly rozpečetěny
všechny pokladničky. Aktuální částka i se započtením pokladniček

z okolních obcí Červeného Kostelce a Hostinného ke dni 14. 1.
2022 je 537 379 Kč. Část peněz bude využita na projekty Charity
ČR, 65 % z celkové sumy je pak určeno na rozvoj a provoz středi-
sek OCH Červený Kostelec - Hospice a Mobilního hospice Anežky
České, Domova sv. Josefa v Žirči a dalších. 

Letošní sbírku provázela podobná nejistota jako v roce 2021,
kdy se koledování v ulicích neuskutečnilo. Konečné rozhodnutí
jsme učinili na konci roku, na doporučení Charity ČR však s tím
omezením, že se koledníci vyhnou panelovým a větším bytovým
domům, kde by se po delší dobu pohybovali v uzavřených prosto-
rách. Vzhledem k rychlosti příprav jsme si vědomi, že informace,
kde bude a nebude sbírka probíhat, nebyla rozšířena tak, jak by-
chom si přáli.

Místa, která skupinky Tří králů navštíví, však nejsou ovlivněna
jen aktuální situací, ale také počtem dobrovolníků, kteří jsou
ochotni vyrazit do ulic. V letošním roce se akce účastnilo 42 sku-
pinek a více než 120 dětí. Velice nás těší, že ani roční výpadek ne-
odradil dobrovolníky, kteří tradici Tříkrálové sbírky udržují a bez
kterých by nebylo možné uspořádat akci podobných rozměrů. Dě-
kujeme všem za ochotu a dlouhodobou podporu sbírky a také vzpo-
mínáme na všechny, kteří se jako vedoucí skupinek či jedni ze tří
králů akce účastnili v minulosti a předali pomyslnou hvězdu dalším
generacím.

Aktuální výsledky a záměry využití sbírky lze sledovat na:
www.trikralovasbirka.cz

Jan Kordina a Josef Urban, koordinátoři Tříkrálové sbírky
OCH Červený Kostelec

Denní stacionář je ambulantní služba určena lidem, kteří jsou
odkázání na pomoc blízkých nebo se cítí osaměle. Právě tito
lidé nejčastěji bydlí ve svých domovech se svojí rodinou a náš
stacionář navštěvují jen určité dny, které si sami zvolí. Pečující
tak získávají možnost starat se o člověka v domácím prostředí
a při tom se mohou věnovat svým zájmům nebo docházet do
zaměstnání.

Denní stacionář v Červeném Kostelci nabízí každý den pestrý
program. Ráno v 7 hodin přivítáme klienty, poté si čteme aktuální
zprávy  z našeho  kraje a samozřejmě nesmí chybět krátké cvičení.
Dáme si svačinu a začíná hlavní program dne. Činnosti mohou být
různé, například tvorba dekoračních předmětů, trénink paměti, re-
laxační cvičení, návštěva cukrárny, různé besedy nebo pečení a va-
ření jednoduchých jídel. V poledne se podává oběd a po něm je
chvilka na odpočinek. Odpoledne popíjíme kávu nebo čaj a cho-
díme na procházky po okolí. Za špatného počasí se věnujeme spo-
lečenským hrám, popřípadě si povídáme a vzpomínáme. Někteří
klienti se s námi loučí už po obědě, ostatní zůstávají do 15 hodin 
a poté jedou domů. Dle přání můžeme zajistit vlastní přívoz a
odvoz. Aktuální informace a týdenní program naleznete na vývě-
skách u denního stacionáře a na náměstí.

Pro případné zájemce nabízíme volná místa v našem staci-
onáři. Kontakt 735 772 178, 734 319 790 nebo nás můžete na-
vštívit na adrese Koubovka 716, Červený Kostelec. 

Pracovnice denního stacionáře

Návstěva mateřského centra v Háčku 

Mateřské centrum v Háčku zve všechny maminky a tatínky s dětmi k návštěvě.
Naším cílem je poskytnout rodičům zázemí k setkávání, výměně zkušeností 
a dětem prostor k volné hře mezi svými vrstevníky. Využít lze i recepci Háčka 
k objednávce kávy či čaje a malých zákusků. Otevírací dobu lze nalézt na strán-
kách Háčka: hacko.ochck.cz. Pro aktuální informace o dění v Háčku lze sledovat
i naše facebookové stránky: @hacko.kostelec

Denní stacionář

Tříkrálová sbírka
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Oblíbené regionální besedy 
I na měsíc únor jsme pro vás připravili besedu s promítáním na oblíbené regionální téma. Tentokráte se chceme zaměřit na nejrůznější
mapy, na nichž je vyobrazeno Červenokostelecko od nejstarších dob po současnost a popovídáme si o tom, jak tyto mapy vznikaly a co
zajímavého z nich můžeme vyčíst. Besedovat s vámi bude opět historik Richard Švanda. Beseda se koná ve čtvrtek 10. 2. 2022 od 17:00
hodin a my se již nyní těšíme na toto setkání s vámi.

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 majících
vztah k Červenému Kostelci či jeho osobnostem. 
Máte-li tedy povědomí o těchto fotografiích či dokumentech, případně je dokonce vlast-
níte, rádi bychom využili případné možnosti tyto dokumenty prostudovat nebo je do-
konce uložit v našem muzejním depozitáři. Právě studium těchto dokumentů nám
pomáhá vytvářet nové akce pro vás a umožňuje nám všem nezapomenout na naši his-
torii. Předem děkujeme. 

Informace o našich aktivitách naleznete na
webových stránkách na adrese: www.vlas-
tivednyspolek.cervenokostelecko.cz, pří-
padně i na facebooku: Vlastivědný spolek
Červený Kostelec

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar,
předseda spolku

Kde nás najdete...

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

Čtvrtek 10. 2. 2022 od 17:00 hodin

Beseda s promítáním - Červenokostelecko na historických mapách
Místo konání: Malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec 

Od středověku začali lidé používat kartografická díla, do kterých zakreslovali
země, města a další důležité krajinné prvky. Tím se zachovaly cenné památky
pro naši dobu. Na této besedě si ukážeme mapy, na nichž je vyobrazeno Čer-
venokostelecko od nejstarších dob po současnost a popovídáme si o tom, jak
tyto mapy vznikaly a co zajímavého z nich můžeme vyčíst.
Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. Vstupné na akci je dob-
rovolné. Beseda se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla, před-
pokládaná délka trvání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu. Více
informací naleznete na stránkách: (www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz)

Zhodnocení charitativní výstavy obrazů a malé poděkování 
Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci uspořádal koncem minulého roku 2021 cha-
ritativní výstavu obrazů, jejichž autorem byl červenokostelecký malíř pan Josef Pin-
kava. 

Výstava byla prodejní a noví majitelé obrazů přispěli finanční částkou 40 200,- Kč.
Autor obrazů, pan Josef Pinkava, se po dohodě s námi rozhodl věnovat celý výtěžek or-
ganizaci Lékaři bez hranic (Lékaři bez hranic je mezinárodní zdravotnická a humanitární
organizace, oceněná Nobelovou cenou za mír, a Česká republika v ní zaujímá ve světě vý-
znamné místo).

Vlastivědný spolek Červený Kostelec, autor obrazů i organizace Lékaři bez hranic dě-
kují všem, kteří se na této charitativní akci podíleli a přispěli tak k tomuto pěknému fi-
nančnímu příspěvku na dobročinné účely. Za nás, jako Vlastivědný spolek, bychom chtěli
zároveň i touto cestou poděkovat autorovi obrazů, panu Josefu Pinkavovi, za jeho ochotu
tuto prodejní výstavu uspořádat, za jeho krásné kresby a obrazy a především za jeho postoj
k celé věci, který je krásným odrazem jeho pozitivního přístupu k životu a místu, ve kterém
žije. Ještě jednou děkujeme.     

Na následující období máme připravené již další besedy

10. března 2022 Za starými živnostmi v Červeném Kostelci
14. dubna 2022 Červený Kostelec a okolí v umění

Vlastivědný spolek
při MKS Č. Kostelec



12 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2022

Středa 2. února 2022
Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice mše sv. 
7:00 a v 18:00 – světelný průvod a žehnání hromniček při
obou mších svatých.

Čtvrtek 3. února 2022
Po mši svaté v 16:30 svatoblažejské požehnání.

Neděle 6. února 2022
Při všech mších sv. proběhne žehnání maminkám, které oče-
kávají narození dítěte.

Neděle 20. února 2022
Mše svaté v 9:00 s rytmickým doprovodem.

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

Na začátku Vánoc se nad oltářem v našem kostele rozletělo asi
tři sta padesát andělů. Po celou adventní dobu mohli farníci na vy-
robené papírové anděly napsat jakýkoliv osobní úmysl nebo prosbu
a vložit je do připraveného košíku. Z něj si anděly ostatní farníci
brali domů a za úmysly se modlili. Na konci adventní doby
všechny anděly donesli zpátky do košíku. Do 9. ledna nám krásně
zdobili kostel a byli připomínkou, že jsme mysleli jeden na dru-
hého. 

A ještě ve stručnosti několik čísel: V roce 2021 bylo ve farnosti
Červený Kostelec 18 křtů, 1 svatba, 44 pohřbů a 155 žáků se v září
přihlásilo na výuku náboženství. Ve farnosti Boušín byly 4 křty, 
1 svatba a 4 pohřby. 

Zdislava Matysková, P. Miloslav Brhel, farář

Církev československá husitská

Bohoslužby: neděle od 10:00 
Úř. hodiny: po, st, pá: 9–12 
Farář: Mgr. David Smetana 

tel: 775 917 893
mail: zizkuvsbor@seznam.cz 
Internet: www.ccshck.cz

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

CÍRKEV

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

Z muzejního depozitáře
Vážení čtenáři, nastal rok 2022, který je bohatý na významná
výročí spojená s a naším městem i obyvateli, kteří zde žili. Do-
volte mi, abych připomněl některé z nich.

Před 90 lety se narodila historička Marie Černá. Marie Černá,
roz. Vlachová, se narodila 7. ledna 1932 v Červeném Kostelci. 
V rodišti i ve škole, jak v kostelecké obecné, tak na gymnáziu v
Náchodě a po válce v Trutnově, ji znali jako výbornou recitátorku,
divadelní ochotnici, ale zejména jako obětavou skautku. V Junáku
působila ještě před nacistickým zákazem. V letech poválečných po-
máhala skautské hnutí obnovovat. Byla i v redakční radě časopisu
Skaut – Junák, napsala několik příruček pro skautky a světlušky.
Po maturitě na trutnovském gymnáziu (1950) studovala v Praze na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dějiny umění, v tomto
oboru působila profesně. Její první knižní práce byla věnována so-
chaři Václavu Levému, pro studenty odborných uměleckých škol
napsala učebnici „Dějiny výtvarného umění“, která pak vyšla v ně-
kolika vydáních. V roce 2005 vydala odbornou práci „Gotická ar-
chitektura: Evropské kulturní dědictví“. K rodnému kraji se vždy
hlásila, ráda se sem vracela, zůstává tu řada jejích přátel. Zemřela
v Praze ve středu 6. května 2009 ve věku 77 let.

V únoru si připomene 90. výročí narození Jiřího Nováka. Po-
cházel ze Sezemic u Pardubic, kde se narodil 24. 2. 1932. Jeho otec
byl poštovním úředníkem, matka pečovala o domácnost. V roce

1933 se rodina přestěhovala do Červeného Kostelce, kde Jiří chodil
do obecné a měšťanské školy. Poté se vyučil reprodukčním foto-
grafem pro tiskárnu Josefa Doležala, kde až do odchodu do dů-
chodu pracoval jako technolog. Jiří Novák se však nejvíce zasloužil
o místní folkloristiku a zvláště rozkvět souboru Hadař. Pod jeho
vedením účinkoval Hadař po celém Československu a od roku
1963 také v zahraničí. Jiří Novák vedl tento taneční soubor 32 let.
Pak se ještě několik roků věnoval mládeži v souboru Hadářek. Po
skončení folklórních aktivit pracoval až do konce života jako znalý
a ochotný průvodce v Domku B. Němcové. Zemřel 1. 10. 2006. 

Vzpomenout musíme také 80 let od seskoku paravýsadku Silver
A. Původně měla být skupina Silver A vysazena v protektorátu již
v listopadu 1941, ale nakonec byl výsadek proveden po půlnoci 29.
prosince 1941. Ve výsadku byl také radiotelegrafista Jiří Potůček,
který navázal spojení s Londýnem 15. ledna 1942 z lomu Hluboká
u Miřetic. Hrozba zaměření vysílačky Němci ho nakonec vedla 
k přemístění do mlýna v Ležákách a školy v Bohdašíně u Červe-
ného Kostelce. Nakonec ho gestapo vypátralo v Burdychově sta-
vení na Končinách, odkud se mu podařilo utéct.  Ale 2. července
1942 byl během odpočinku u Rosic nad Labem překvapen českými
četníky a zastřelen. Za Vlastivědný spolek při MKS Červený Kos-
telec 

Richard Švanda  
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Dne 20. února 2022 uplyne jeden rok, kdy nás
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček Jiří Semerák (parketář). 

Vzpomínají manželka Anna, syn Jiří a dcera
Ivana s rodinami.

Chtěla bych poděkovat za milou vánoční návštěvu a pěkný dárek,
který mi předali zástupci MěÚ Červený Kostelec. Velice si vážím
toho, že MěÚ nezapomíná na své bývalé spoluobčany. Je to vždy
milé a potěšující.

Růžena Beznosková, DD Tmavý Důl

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti a účast
na posledním rozloučení s naší maminkou Věrou Semerákovou.
Velké poděkování patří ošetřovatelkám z charitní ošetřovatelské
služby, které za maminkou dojížděly. Zvlášť děkujeme zdravotním
sestřičkám z mobilního hospice za profesionální péči v posledním
týdnu jejího života.

Rodina Semeráková, Zábrodí

Děkuji MěÚ Č.Kostelec za přání, dárek a kytičku k mým 80. naro-
zeninám a paní Vondrové za milou návštěvu. 

Marie Pelcová

Děkuji skupině holek venčících seniorům pejsky. Viki Noskové,
organizátorce akce, Magdaléně a Michaele za přivedení mého za-
běhnutého psa. 

Majitelka

Děkuji panu Petru Kašparovi z taxislužby Delta za velice ochotné
a milé jednání při každé jízdě. Již několik let s ním jezdím, protože
mně dalo město byt v odlehlé části Červeného Kostelce. Zažila
jsem strašně moc zlého, a tak si dovedu opravdu vážit chování dru-
hých. Pan Kašpar je příjemný, úslužný a je na něj absolutní spo-
lehnutí. Pane Kašpare, moc Vám děkuji a přeji hlavně moc zdraví. 

Dana Hetfleischova

Vzpomínka Poděkování

Dne 13. 2. 2022 oslaví krásné 80té narozeniny pan
Milan Nývlt. Našemu skvělému manželovi, tatín-
kovi, dědečkovi a pradědečkovi přejeme ze srdce
všechno nejlepší do dalších let.

Manželka, dcery Blanka a Pavlína s rodinami

Dne 30. ledna uplyne 1 rok, kdy nás navždy opus-
til náš drahý Zdeněk Spura. Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná rodina

Není dne, abychom si nevzpomněli. V lednu uplynulo devatenáct
a březnu již dvacet let, kdy nás opustili Vlasta a Václav Rouskovi
z Olešnice. Věnujte jim s námi vzpomínku.  

Jitka, Pavel a Dita s rodinou 

KLADSKÉ POMEZÍ

Přesně před dvěma lety uplynulo 200 let od narození naší nej-
slavnější spisovatelky Boženy Němcové, která v Kladském po-
mezí prožila dětství a část svého mládí. Při této příležitosti
vznikl projekt Božena 200 s ucelenou nabídkou putování naším
regionem na místa spjatá s jejím životem i pozdější tvorbou.
21. ledna si připomeneme další významné jubileum, a to 160
let od spisovatelčina úmrtí.

V souvislosti s tím Kladské pomezí plánuje dotisk papírové
„skládačky“ plné zajímavých informací a tipů na výlety, která si
získala u turistů velkou oblibu. Nechybí v ní ani originální kreslená
mapka kraje Boženy Němcové a tajenka, která pobaví děti i do-

spělé. K dostání je v informačních centrech našeho regionu.
Aktualizována bude také samostatná sekce webu Kladského po-

mezí www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova. Oproti tištěnému
materiálu zde navíc najdete inspiraci (nejen) na školní výlety. První
z nich s názvem „Za šťastným dětstvím Barunky Panklové“ vás za-
vede do České Skalice, Ratibořic a na nedaleký Žernov. Pokud
byste se chtěli vydat po stopách mladé paní Němcové, doporuču-
jeme vyzkoušet druhý výlet – „Za Němcovou a Němcem“ do Čer-
veného Kostelce a jeho okolí. 

Web bude průběžně doplňován také o kulturní akce, které v sou-
vislosti s letošním výročím připravuje například Muzeum Boženy
Němcové v České Skalici, Státní zámek Ratibořice či Domek Bo-
ženy Němcové v Červeném Kostelci. Již nyní vám prozradíme, že
se můžete těšit na úpravu stálé expozice Muzea Boženy Němcové,
která bude doplněna o velký rodokmen spisovatelky. Muzeum dále
chystá přednášku literární historičky Magdaleny Pokorné a mimo-
řádnou prezentaci 2. vydání Babičky z roku 1861, které vyšlo těsně
před spisovatelčinou smrtí s jejím ručně psaným věnováním. V pří-
padě příznivé epidemické situace by se v hlavní turistické sezoně
měla v kočárovně muzea uskutečnit také výstava Jože Žlause, slo-
vinského sběratele a propagátora Boženy Němcové, která v uply-
nulých dvou letech realizována být nemohla. 

Kladské pomezí 

Máme před sebou další rok Boženy Němcové

Dne 22. 2. 2022 uplyne 100 let od narození dlou-
holeté učitelky a ředitelky Základní školy v Oleš-
nici paní Marie Matesové. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte si na ni s námi.

Zaměstnanci ZŠ Olešnice 
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Základní škola Lhota

První meta je za námi…
Rádi bychom vyjádřili uznání prvňáčkům, kteří se s nemalým

úsilím věnovali objevování a poznávání nových písmenek a číslic.
Stali se školáky a v nové roli si vedou opravdu velmi dobře! Také
starší žáci dosáhli značných pokroků a stávali se každodenními ví-

tězi v této pokračující nelehké covidové době. V době výuky hy-
bridní, probíhající online i prezenčně. Všem školákům tedy patří
velké ocenění za odvedenou práci! Mnohé díky i rodičům a dalším
dospělákům za pravidelnou mravenčí podporu dětí! 

Karneval
Za uplynulým pololetím se ještě chceme ohlédnout před polo-

letními prázdninami. Připravujeme třídní karnevaly plné her a le-
grace. Radost ke školní práci přece neodmyslitelně patří!

I když nám venku chybí sníh, užíváme si na bruslích…
Každý týden s chutí a odhodláním vyrážejí prvňáci na ledovou

plochu náchodského stadionu, kde si pod vedením zkušené tre-
nérky Jany Benešové osvojují nové pohybové dovednosti. Mnohé
pokroky a potěšení z pohybu jsou pak všem odměnou.

Ať jsi kluk či holčička, budeš jako rybička!
Naopak starší školáci z 3.-5. třídy se chystají na pravidelné pla-

vecké lekce do bazénu. Těšení je veliké, tak jim držme palce!

Základní škola Lhota

Přes zahrady i přes ploty zprávičky letí ze Lhoty!

Základní škola Horní Kostelec

Ve středu 5. ledna jsme měli výchovný program. Jmenoval se
mise Tajemný ostrov. Lektorka Kája nám přečetla krátký pří-
běh. Tím nás zapojila do děje. Dozvěděli jsme se, že na planině
zahynuly vzácné rostliny. 

Měli jsme svoji zemi zachránit před hroznými brouky neboli
před zlem. Misi pro získání laskavníku uctivého jsme zahájili spo-
lečným pokřikem: „Pro záchranu krajiny najdeme ty rostliny!“ La-
skavník je květina, která dává lidem lásku a uzdravuje je.

Nejdříve jsme museli objevit ostrov. Vymezili jsme prostor
čtverce provazem a v něm bylo 30 karet s čísly. Aneta vymyslela
strategii běhu. Nejvíc „ cool“ bylo asi běhání. Postupné běhání jsme
stihli rychle. Dokonce jsme vylepšili čas druhým pokusem. Na os-
trově nás čekal mudrc, který nám řekl, ať najdeme vzácnou rostlinu

laskavník uctivý. Tato květina brání proti broukům a jinému zlu.
Dostali jsme od mudrce šifrovanou zprávu, kterou jsme pomocí
klíče společně vyluštili. Zpráva zněla: „Odmítej zlo a čiň dobro.
Vyhledávej pokoj a usiluj o něj!“ Našli jsme semínka laskavníku a
pomocí provázků jsme je něžně vložili do truhličky. Opatroval ji
David. My jsme se vrátili domů, jen taktak nás nezastihla bouře.

Zbavili jsme se zla a dobře to skončilo. Bylo to zábavné 
a poučné.Misi jsme zakončili pokřikem . „Pro záchranu krajiny,
našli jsme ty rostliny!“

Paní lektorka nám vše pěkně vysvětlovala. Připomnělo mi to,
jak nám paní učitelka říká, že naše třída je jako jedna rodina. Poučili
jsme se, že máme táhnout za jeden provaz. Moc jsme si to užili!

5. třída, Horní Kostelec

Etické dílny pro páťáky



15ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2022

ŠKOLY

Základní škola V. Hejny

Vážení a milí čtenáři, 
tento článek, který jste se právě rozhodli si přečíst, jsem psala již
před více než měsícem. Bohužel mi nedopatřením nebyl otištěn,
ale protože já si myslím, že zrovna v tomto článku je několik pěk-
ných počinů našich dětí, bylo by mi velice líto, kdybyste o ně byli
ochuzeni. Proto s malým zpožděním, ale přece jen. 

Nejmenší děti našly 6. prosince malou mikulášskou nadílku a 2.
A si udělala celý mikulášský den. Samozřejmě spojený s výukou 
v jednotlivých předmětech a to i v angličtině. V tomto týdnu také

probíhal týden finanční gramotnosti. Každý z třídních učitelů si při-
pravil pro své děti den s úkoly zaměřenými na toto téma. Nakupo-
valy se potraviny, z kterých se pak následně peklo vánoční cukroví,
počítalo se, kolik stojí jednotlivé nákupy apod. Hlavně v měsíci
prosinci se lidé snaží myslet na ty, kteří nemají třeba takové štěstí
jako oni. Nejstarší děti z pátých tříd A, B a jejich učitelky si to vzaly
za své a snažily se společnými silami vykonat dobré skutky. 5. B
si vybrala projekt „Ježíškova vnoučata“. V Alzheimer centru ve
Svobodě nad Úpou si vybrali seniora Josefa(74).  Tento pán si přál
nějaké měkké sladkosti na mlsání. Děti mohly buď vzít něco ze
svých zásob, nebo něco nakoupit a panu Josefovi se pak vše poslalo
i s přáním pěkných Vánoc. Přání se vyráběla i pro ostatní klienty
tohoto domova. 5. A se zase pustila do projektu „Krabice od bot“.
Žáci se rozdělili do pěti skupin a třem chlapcům a dvěma děvčatům
v jejich věkové kategorii přinesli malé dárky, které se zabalily do
krabice od bot, a ta následně doputovala svému majiteli. Do této
sbírky přispěli i někteří žáci ze 4. A. Děkujeme moc všem dětem 
a rodičům, kteří se jakkoli zapojili a pomohli. 

A teď už mi jen dovolte vám za celý první stupeň popřát klidný
leden respektive teď už únor.

Jana Stodůlková

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho
Jedno z největších multioborových školních center v regionu
využívá pro výuku svých strojírenských, elektrotechnických,
polygrafických a textilních oborů budovy v Hronově, Velkém
Poříčí a Červeném Kostelci. To se však od nového školního
roku změní.

Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání 13. prosince
2021 rozhodla o přesunu oborů z Červeného Kostelce. Od září
2022 tak všichni stávající i noví studenti 4letého oboru Modelářství
a návrhářství oděvů a nástavbových oborů Podnikání nastoupí ke
studiu již ve Velkém Poříčí. 

Školní budovu v Červeném Kostelci začne využívat Vyšší od-
borná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní
akademie, Trutnov. Věříme, že tato změna bude mít především po-
zitivní stránky. Mezi ně lze zařadit třeba konec dojíždění mezi ško-

lou a domovem mládeže pro studenty. Velkým přínosem jistě bude
rozšíření oborové nabídky pro žáky vycházejících ročníků základ-
ních škol v okrese Náchod.

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho si však i nadále za-
chová stávající širokou nabídku maturitních, učebních, zkrácených
a nástavbových oborů. Pro školní rok 2022/2023 otevíráme v Hro-
nově obory Strojírenství, Elektrotechnika, Automechanik, Nástro-
jař, Elektrikář. Ve Velkém Poříčí si chlapci a děvčata mohou vybrat
z oborů Grafický design, Modelářství a návrhářství oděvů, Repro-
dukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích, Kadeřník či Aran-
žér. Pro zájemce o doplnění si maturitní zkoušky nabízíme obory
Podnikání, a to v denní i dálkové formě. Přihlášky se podávají od
1. února do 1. března 2022 (mimo umělecké obory s talentovou
zkouškou).

Markéta Machová, www.spsow.cz

ZŠ a MŠ Olešnice

I během zimy se u nás ve škole děje spousta zajímavých věcí. 
V prosinci se naši žáci zúčastnili okresního kola ve florbale 
v Jaroměři a umístili se na třetím místě.

Na Vánoce jsme připravili pro rodiče žáků ZŠ překvapení. Se-
cvičili jsme vánoční besídku – Vánoční příběh. Protože jsme ne-
mohli uspořádat klasickou besídku s rodiči, celé naše vystoupení
jsme natočili a umístili na neveřejný youtube kanál naší školy.

V lednu pro nás skončil plavecký výcvik a začali jsme jezdit na
bruslení na zimní stadion v Náchodě, kde budeme bruslení trénovat
až do poloviny března. V únoru plánujeme masopustní průvod po
Olešnici a školní recitační soutěž.  A pokud nám to zima dopřeje,
užijeme si sáňkování a hry na sněhu ve školní družině. 

V. Ságnerová

U nás ve škole
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Červánek a Musica Harmonica 
Vánoční koncert Okamžik v čase pěveckého sboru Červánek 
a jeho dalších oddělení a akordeonového orchestru Musica
Harmonica potěšil a vánočně naladil téměř 3 stovky poslu-
chačů. Koncert byl skvělý a děti si zpívání vyloženě užívaly. 

Oceňuji obětavou práci manželů Kubečkových. Mám odučeno
hezkou řádku let a vím, jaká je to řehole. Není nad spokojené
úsměvy dětí a jejich učitelů. Děkuji za krásný koncert plný hezkých
prožitků. Akordeonový orchestr Musica Harmonica základní umě-
lecké školy má v repertoáru především široký výběr hudby 20. sto-
letí od klasických evergreenů, přes melodie muzikálové, hudbu
filmovou až ke skladbám populárních skupin současnosti, ale také
původní literaturu psanou pro akordeonové orchestry.  Tento
orchestr, který nám na koncertě hrál, má řadu ocenění na meziná-
rodních soutěžích v Praze.

Pěvecký sbor Červánek
Sbor působí již řadu let při základní umělecké škole v našem

městě. Po mnohých úspěších a soustavné práci se stal Červánek
předním dětským sborem v republice. Jsme velmi rádi, že naše
dcerka je součástí jednoho ze sborů a může radost z hudby prožívat
a předávat. A současně si zvykne na soustavnou a vytrvalou práci
a naváže pevná přátelství. Ráda bych připomněla úspěchy Čer-
vánku nejen v Česku, ale i v Anglii, Španělsku, Petrohradu, Thaj-
sku, kde získali přední ocenění. V naší republice byl sbor mimo
jiné oceněn i českou televizí na jednom z adventních koncertů 
s Martou Kubišovou a pozvánkou na účinkování ve Španělském
sále Pražského hradu na podzim v roce 2021. 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na přípravě krásného kon-
certu podíleli a těšíme se na další.

Za spokojené rodiče V. Burdychová a J. Rudolf

Pro letošní rok chystáme v naší zdravotnické škole zásadní no-
vinky. Začneme učit ve dvou městech současně, a navíc plánu-
jeme otevřít dva nové studijní obory. 

Zdravotnické obory jsme dosud vyučovali pouze v Procházkově
ulici v Trutnově. Od září 2022 budeme ale působit i v Červeném
Kostelci. Po tamní průmyslovce získáme moderní prostory - školní
budovu v ulici 17. listopadu a Domov mládeže v ulici Bratří Čapků. 

V době, kdy roste zájem o studium na naší škole, je to velmi dů-
ležitá zpráva. Zdravotnické obory u nás bude moct studovat víc lidí
než dosud.

Červený Kostelec je vzdálený pouhých 10 kilometrů od Ná-
choda, kde díky rozsáhlé modernizaci vzniká jedna z nejmoderněj-

ších nemocnic v kraji. A právě v ní budou studenti „kostelecké
zdrávky“ získávat tolik potřebnou praxi. 

V novém působišti chystáme otevřít některé ze stávajících „trut-
novských“ oborů, o které je dlouhodobě velký zájem. I v Červeném
Kostelci tak bude možné studovat obory praktická sestra a diplo-
movaná všeobecná sestra. Rovněž chceme otevřít dva zcela nové
obory: masér ve zdravotnictví a nutriční asistent. Královéhradecký
kraj coby náš zřizovatel už podal na ministerstvo školství potřeb-
nou žádost, abychom mohli do 31. ledna vyhlásit přijímací řízení.  

Pro bližší informace pište na mail zdravka.kostelec@szstrut-
nov.cz nebo volejte 725 921 369, případně se můžete podívat na
www.szstrutnov.cz.

Roman Hásek, ředitel VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Střední zdravotnická škola Trutnov
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S dovolením vám přinášíme pohled do činnosti a aktivit Klubu
vojenské historie T-S 19 Turov, který se pečlivě stará o rekon-
strukci této předválečné stavby z roku 1938.

„Rok 2021 byl pro nás s ohledem na tvrdý lockdown na jaře le-
tošního roku velmi složitý. Ve sdružení máme členy i z velmi od-
lehlých obcí a měst, jako je Brno nebo Tábor. Při uzávěře okresů
jsme tak pracovali v užším kruhu zejména u počítače a v dílně,“
otevírá téma roku 2021 předseda sdružení Jakub Joudal. 

Na jaře tak bunkráci z Turova zejména tiskli na 3D tiskárně
komponenty pro funkční repliku dobové elektroinstalace v objektu

a na zakázku vyráběli pro kolegy z ostatních sdružení repliky mas-
kovacích ok. „Ihned po uvolnění opatření jsme se na objektu sešli
a pracovalo se zejména na dobové elektroinstalaci a rekonstrukci
ve filtrovně a strojovně. Původní izolaci spolu s patinou jsme vy-
tvořili i na potrubí pro odtah spalin z provozu dieselagregátu. Mr-
zela nás jen neúčast návštěvníků, které jsme mohli začít provádět
za dodržení hygienických nařízení až v letních měsících,“ pokra-
čuje místopředseda spolku Jan Joudal. 

Členům místního KVH bohužel v létě nepřálo ani počasí: „Je
už takovou nepříjemnou tradicí, že nám v létě vždy alespoň jedna
pracovní akce celá proprší a my se tak musíme věnovat práci jen
uvnitř a ta venku stojí,“ okomentoval letní strasti člen KVH Martin
Flieger. Navzdory složitým podmínkám a nepříznivému vlivu po-
časí se podařilo v letošním roce vně objektu přesunout zázemí pro
členy spolku dále od objektu, pravidelně udržovat zeleň, umístit
nové kontejnery na tříděný odpad pro návštěvníky objektu a uvnitř
objektu téměř dokončit trvalou elektroinstalaci v horním patře 
a osadit nové dobové zárubně do levé střelecké místnosti a ubikace
velitele objektu. 

V novém roce plánují turovští bunkráci pokračovat v dobové
elektroinstalaci v celém spodním patře, kde je v plánu i úplná re-
konstrukce místnosti zemní telegrafie. Vně objektu by rádi místní
nadšenci pokračovali ve výstavbě repliky protipěchotní překážky.
Přesvědčit se o tom budete moci vždy poslední víkend v měsíci od
března do listopadu na pravidelných otevíracích hodinách.

Jan Vachtl 

Co nového v bunkru na Turově?
Klub vojenské historie T-S 18 Turov

Činnost klubu turistů nebyla narušena na přelomu roku žád-
nou mimořádnou událostí ani nějakým zvláštním omezením,
takže se mohlo vše, co bylo naplánováno, uskutečnit.

Na silvestrovskou vycházku v okolí našeho města, kterou uza-
víráme činnost uplynulého roku, se všichni těšíme také proto, že ji
tradičně vždy zakončíme přátelským posezením v klubu U Jakuba
a jinak tomu nebylo ani 31. prosince roku 2021. 

První den nového roku je již několik posledních desítek let ve

znamení Novoročního výstupu na Žaltman, při kterém si každý
může na ohni u Bílého kolu něco opéci. Cíl je pak na Jestřebí
boudě, kde účastníci dostávají pamětní list. Letošní novoroční vý-
stup na Žaltman jsme uspořádali ve spolupráci s turisty z Malých
Svatoňovic.

Pak již přišla sobota 8. ledna a Tříkrálový vejšlap na Vízmburk.
Na tuto vlastně již tradiční akci přijeli také přátelé z vedení PTTK
Zabkowice a společně s námi vyrazili o půl jedenácté  k Devíti kří-
žům, kde se připojili další účastníci. Na nádvoří hradu ve dvanáct
hodin promluvil starosta Havlovic a pak nás pan Balcar, vedoucí
spolku pro obnovu Vízmburku, seznámil s novinkami na hradě. Co
všechno se podařilo na hradě udělat, je opravdu obdivuhodné.
Účastníci, kterých bylo celkem přes 300, si mohli podrobně v klidu
během dne vše prohlédnout a dovědět se nové zajímavé věci nejen
o hradě samotném. Výborná atmosféra, podpořená kvalitním ob-
čerstvením v podobě grilovaných klobás, opékání párků a nechyběl
ani svařák a výborná medovina. Na hrad přišli tři králové a tak také
většina účastníků podpořila finančně Tříkrálovou sbírku. Prostě
nádherně prožitý den mezi dobrými lidmi zakončený zpáteční pro-
cházkou kolem lomu Krákorka do Kostelce. Příští rok půjdete jistě
s námi. 

Na závěr ještě pozvánka pro členy klubu turistů a zájemce 
o členství v klubu. Výroční členská schůze se koná v pátek 4.
března 2022 v 16:00 hodin v sále Grafoklubu.

Otto Ressl

Turisti Červený Kostelec

Novoroční výstup na Žaltman a Tříkrálový vejšlap na Vízmburk
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Ve středu 1. 12. 2021 dopoledne proběhla v Kafkově vile v Červeném Kostelci před-
náška seniorům od policejního preventisty a policisty z obvodního oddělení Náchod.
Při přednášce s názvem „Podvody páchané na seniorech“ policisté čerpali ze svých
zkušeností z výkonu služby a následnou diskuzí s přítomnými probrali zásady bez-
pečného chování.

Vstřícnost, důvěra a samota některých seniorů často nahrává možným podvodníkům,
a proto jsou i jednou z nejzranitelnějších skupin. Policisté upozornili, že je zapotřebí za-

chovávat si odstup v případě, že je osloví cizí osoba. Senioři v takových situacích nejsou
povinni reagovat, a pokud chtějí, měli by si vše v klidu rozmyslet. Pravděpodobně nejdů-
ležitější zásadou je nevpouštět cizího člověka do svého obydlí. Policisté konkrétními pří-
pady seniory upozornili, jak snadno mohou přijít o své cennosti nebo finanční prostředky.

Senioři tak měli možnost zjistit, že si musí dát pozor v každodenním životě. Aby ne-
věřili nejčastějším nástrahám, kterými jsou předstíraní vnukové, osobní donášky s pře-
platky, žádosti o rozměnění peněz či žádosti o trochu vody. Zásady bezpečného chování
mají senioři zvěčněné i na věnovaných preventivních materiálech, praktických utěrkách
na brýle vyrobených policisty Královéhradeckého kraje v rámci resortního Programu mi-
nisterstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Vděk přítomných odměnil přednášející
potleskem a vzhledem k pozitivním ohlasům lze v blízké době očekávat další přednášku.

Policie České republiky

Policie České republiky

V únoru se včelaři nemohou dočkat jara - pomalu víc než včely. Je nejvyšší čas dát
na strůpek igelit - aby se na něm mohla kondenzovat voda a včely ji mohly využít pro
krmení larviček. Někteří včelaři dávají do úlu dokonce speciální napáječky.

Mimo včelín je spousta práce na nadcházející sezonu - zpracování a výměna vosku za
mezistěny, stloukání rámečků, drátkování a případně i výroba nových úlů či nástavků.

Včelaři z Červeného Kostelce se sešli v tomto roce poprvé 9. ledna. Hlavním tématem
byl příspěvek příspěvek přítele Vavříka o práci s dětmi u včel.  Zabývali jsme se také pří-
pravou plánu akcí a práce pro tento rok. Tentokrát se sejdeme na výroční členské schůzi 
v restauraci Divadlo v sobotu dne 6. února v 9 hodin. Očekáváme účast všech členů a jako
vždy zveme všechny zájemce o včelaření!

Roman Hásek

Tříkrálová sbírka podpoří jedinečný projekt v Domově sv. Josefa
Máme velkou radost, že i přes současnou nepříznivou situaci mohli koledníci opět při-

nést lidem požehnání a koledovat naživo. Letošní výtěžek Třikrálové sbírky na Jaroměřsku
putuje na pořízení chytré koupelny pro nemocné roztroušenou sklerózou. Nastavitelné
umyvadlo a WC od Walraven Group se může zdát jako luxus. Ve skutečnosti ale pomůže
k větší soběstačnosti lidí s roztroušenou sklerózou. 

Tříkrálová sbírka přináší i kuriózní historky
Představte si situaci, kdy vám den předem skončí tři králové v karanténě.  Zdá se, že v

Jezbinách letos koledníci lidem radost a požehnání nepřinesou. To by se do toho ale ne-
směla vložit úžasná dobrovolnice, paní Žofie z Brodu nad Labem. Nejenže se kolednické
služby ujala, ale ještě s sebou vzala svého manžela, rodáka z Chile. Co na tom, že Carlos
známou koledu "My tři králové jdeme k vám" zpíval spíše španělsky než česky. Koleda
se mu líbila natolik, že by příští rok šel rád znovu. A tak dárcovství skutečně boří hranice
a nachází cestu k lidským srdcím. 

Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, koordinátorům, vám všem, kteří jste se do
sbírky zapojili svým časem, energií a finančně.

Nestihli jste koledníky a chcete také pomoci nemocným k větší soběstačnosti? Můžete
například přispět na projekt Chytrá koupelna pro větší soběstačnost  na stránkách
www.darujme.cz/darovat/1205782

Domov sv. Josefa

Včelaři

Domov sv. Josefa
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Volejbal Červený Kostelec

Mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen
11. 2. 2022 od 18 hod. 
Č. Kostelec A – soupeř bude znám na začátku února

12. 2. 2022 od 12 hod. 
Č. Kostelec A – soupeř bude znám na začátku února. 

25. 2. 2022 od 18 hod. 
Č. Kostelec A – soupeř bude znám na začátku února

26. 2. 2022 od 12 hod. 
Č. Kostelec A – soupeř bude znám na začátku února

Krajský přebor mužů (dvojzápasy)
5. 2. 2022 od 11 a 15 hod. 
Červený Kostelec A – SKO Hlinsko

12. 2 2022 od 10 a 13 hod. 
Červený Kostelec A – SK Rybník

Krajský přebor žen (dvojzápasy)
26. 2. 2022 od 9 a 13 hod. 
Č. Kostelec B – VK Hronov

Krajský přebor juniorek 
13. 2. 2022 od 10 a 13 hod. 
Č. Kostelec – TJ Lokomotiva Trutnov

27. 2. 2022 od 9 a 11.30 hod. 
Č. Kostelec – TJ Jičín

Krajský přebor kadetek 
5. 2. 2022 od 9 a 13 hod. 
Č. Kostelec – TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou

Český pohár kadetek a juniorek (celorepublikový turnaj)
19. – 20. 2. 2022 od 9 hod.

Bližší informace o výše zmíněném  a současném chodu
klubu najdete na webu www.volejbalck.cz, facebooku Vo-
lejbal Červený Kostelec a aktuality na instagramu @kos-
teleckyvolejbal.   

Vážení přátelé volejbalu, přinášíme pravidelné informace o dění
v klubu. Soutěže se opět probudily, ale bez fandění to nepůjde. 
I když se momentálně výsledkově nedaří tak, jak bychom si před-
stavovali, my bojujeme dál ve všech kategoriích mládeže i dospě-
lých. Budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit na domácí
zápasy.

Volejbal, Červený Kostelec

12. ledna vyrazila skupina o téměř 20 kadetkách a juniorkách
znovu do Polska (Ząbkowice Śląskie) v rámci naší přeshraniční
spolupráce na společný trénink. 

Tréninková náplň se nesla v duchu útoku proti jednobloku a ob-
rany. Dvouhodinová část byla zakončena malým společným turna-
jem, kde šlo zejména o propojení všech hráčů.

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

Česko-polská spolupráce

SPORT

Výbor ČZS   
Již v minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o připra-
vovaném plánu akcí na rok 2022. Jako první chystáme zájezd
na jarní výstavu do Častolovic.

Podle posledních informací z Častolovic by se měla konat.
Máme již zajištěný autobus na pátek 8. dubna. Jako druhý by to
byl zájezd do Vroclavi  v Polsku. Je naplánován na středu 8. června.

V prvním pololetí roku a sice na sobotu 16. dubna počítáme 
s výroční čl. schůzí. Tolik rámcově o akcích na první pololetí roku.

Zatím jsou to všechno jen plány, ale autobusy, průvodce i další zá-
ležitosti musíme mít zajištěny dopředu.  Jaká bude situace kolem
covidu v únoru, březnu a dále, je ve hvězdách. Proto vás znovu žá-
dáme – sledujte naše informace ve zpravodaji a v naší skřínce na
autobusovém nádraží. Tam vás budeme informovat o momentální
situaci. 

Není v našich silách, informovat vás osobně. Doufáme, že situ-
ace dovolí naše plány naplnit.

Jiří Linhart, výbor ČZS   
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Po dvouleté covidové přestávce se letos opět konalo mistrovství světa v Adventure race, multi-sportovním non-stop závodu smí-
šených čtyřčlenných týmů. A tak španělská Galície přivítala na Raid Galleacia 91 závodních týmů z 21 zemí světa, které se přijely
poprat s nástrahami trati, protivníky i samy se sebou.

Českou republiku již tradičně reprezentoval tým Black Hill ve složení Tomáš Petreček, Jaroslav Krajník, Pavel Kurz a Tereza Rudol-
fová, který zde obhajoval 4. místo z MS na Reunionu 2018.

Na závodníky byla připravena 620 km dlouhá trať složená z šesti disciplín, kterou tým musel absolvovat společně, podle vlastní na-
vigace a non-stop. Trasa byla poměrně netradičně rozdělena na velmi dlouhé bloky, které zahrnovaly např. 120 km dlouhý trek, 210 km
dlouhou MTB etapu a 90 km pádlovaní na kajaku, takže prověřila nejen fyzickou zdatnost, ale i psychickou odolnost závodníků.  
V dalších 4 etapách se objevila i jízda na paddleboardu, orientační běh nebo zip-line. Přes počáteční velmi chladné a deštivé počasí, kdy
v nejvyšších oblastech i sněžilo, se s tratí nejlépe vypořádal švédský tým SAFAT za 4 dny 2 hodiny a minutu a získal titul mistrů světa
na rok 2021. Český tým Black Hill se po pomalejším začátku posunoval pořadím vzhůru. Tradičně si velmi dobře vedl na kajaku, kde
využil i technickou zručnost při povinném 10kilometrovém transportu lodí na kolečkách mezi dvěma přehradami. Tým se zkušeně vy-
pořádal i se spánkem a během čtyř nocí odpočíval 3,5 hodiny. Tým se vyvaroval větších mapových chyb a vystoupal až na 5. místo.

Adventure race

Celkové výsledky Adventure race

1. Swedish Armed Forcers Adventure Team (SWE) 4 dny 2 hodiny 1 minuta
2. Estonian ACE adventure – La Sportiva (EST) 4 dny 5 hodin 54 minut

3. NIAR adventure racing team (SWE) 4 dny 7 hodin 37 minut
4. Torpedo VIDARAID team (ESP) 4 dny 10 hodin 50 minut

5. Team Black Hill (CZE) 4 dny 12 hodin 29 minut

Děkuji za podporu dotačnímu programu města Červený Kostelec nejen při mých dobrodružných závodech a přípravě na ně.
Tereza Rudolfová
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Restaurace Na Maltě
Vás zve na tyto akce:

VALENTÝM NA MALTĚ
13. února 2022
Udělejte si pohodový den, nevařte a přijďte ochutnat speci-
ální valentýnské menu.

301 LET VINAŘSTVÍ BAUER
18. února 2022 od 18 hodin
Přijďte strávit večer u sklenky vína, svitu svíček a příjemného
vyprávění majitele rakouského vinařství pana Norberta
Bauera. Vinařství slaví 301 let!!!

ZABIJAČKOVÉ HODY
25. – 27. března 2022
Tradiční české zabijačkové a vepřové speciality u nás můžete
ochutnat v březnu.

VELIKONOČNÍ HODY
ZELENÝ ČTVRTEK – 14. dubna
VELIKONOČNÍ NEDĚLE – 17. dubna
Jaro přivítáme i jarní gastronomií, která tradičně patří k Ve-
likonocům

MÁJOVÁ PARTY S KOALOU
27. května 2022 od 19 hodin
Srdečně vás zveme na tradiční taneční májový večer s kape-
lou KoALA

RYBÍ HODY
10. – 12. června 2022
Mořské i sladkovodní rybky zpestří náš jídelníček v červnu.

NANOVOR NA MALTĚ
24. června 2022 od 20 hodin 
Kostelecká hardrocková legenda opět rozburácí naši stage.

ABBA Na Maltě
16. září 2022
Koncert kapely ABBAcz, která opět k poslechu i tanci za-
hraje největší hity legendární švédské formace ABBA.

Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154
Bližší informace naleznete na našem fb –kavarna.ca-
jovna.restaurace.NaMalte

11. února 2022 od 18.30 

Koncert dua Art N´Miss 
Místo konání: Zahradní kavárna Trees s.r.o.

Mladé autorky z Broumovska přivezou vlastní autorskou
tvorbou na pomezí lyrického popu a folku. Mimo to zahrají
a zazpívají francouzské šansony i anglické hity. Eliška Poh-
nerová – zpěv, perkuse/ Leticie Outhierová – zpěv, kytara –
rezervace vstupenek na 491 520 334

19. února 2022 od 18.00  

BEST OF FEST
Místo konání: Zahradní kavárna Trees s.r.o.

Jeden z neúspěšnějších českých horolezců – Honza "Tráva"
Trávníček – průvodcem přehlídkou nejúspěšnějších filmů 38.
mezinárodního horolezeckého filmového festivalu Teplice
nad Metují 2021. Dva filmové bloky/ Honzův návrat na ex-
pedice 2021 Manaslu a Ama Dablam. Rezervace vstupenek
na 491 520 334

27. února od 17:00 

Taneční kurz pro dospělé vyvrcholí věnečkem
Místo konání: Sokolovna v Červeném Kostelci

Městské kulturní středisko Červený Kostelec vás zve na zá-
věrečný ples absolventů tanečního kurzu pro dospělé, který
se bude konat v neděli 27. února od 17:00 v sokolovně v Čer-
veném Kostelci. K tanci a poslechu zahraje známá kapela Re-
flex. 
Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte na místě, občerstvení
zajištěno. 

Tradiční vesnický masopust - Olešnice
Místo konání: Olešnice u Červeného Kostelce

Ochotníci Olešnice pořádají tradiční vesnický masopust,
v sobotu 26. února od 14 hodin. Těšit se můžete na průvod
vesnicí s dechovou hudbou a tradiční masopustní masky jako
je slaměný, pan masopust a jeho žena, smrtka, myslivec, ko-
miníci a mnoho dalších. Po rozsudku nad masopustním med-
vědem jste srdečně zváni do Hostince Olešenka U Aleny na
masopustní speciality. Přijďte se poveselit, popř. si prožít ma-
sopustní průvod v některé z masek.
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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.
Vstupenky v ceně 410 / 390 / 370 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec a
online na www.mksck.cz. 

Zápis do tanečního kurzu pro mládež začíná 1. února 2022

Zápis do tanečního kurzu pro mládež bude zahájen 1. února v Informačním centru
v Červeném Kostelci. Kurz tradičně povedou taneční mistři manželé Poznarovi
a k tanci bude hrát známá kapela REFLEX. Taneční kurz bude probíhat od 11. 9.
v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem
10. 12.  Přihlásit se můžete přímo v Informačním centru nebo online
www.123vstupenky.cz.
Cena kurzovného je 1 800 Kč / osoba. Gardenka: 400 Kč (Gardenka neplatí
pro vstup na závěrečný věneček). Každý účastník kurzu obdrží videozáznam
zdarma. 
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čtvrtek 17. února 2022

Ray Cooney: 1+1=3
3 na 3, Nová Paka
Jedna z celosvětově nejúspěšnějších komedií známého an-
glického tvůrce Raye Cooneyho. Vstupné: 60 Kč

Petr Vanžura: Závadný obsah
Ďyvadlo Neklid, Trutnov
Absurdní komedie z posmrtného světa, ve kterém být samo-
statně myslícím jednotlivcem je rizikové.Vstupné: 70 Kč

Společnost bloumající veřejnosti: Záblesk 
SBV Turnov
Komedie o banálním manželském trojúhelníku v zcela neba-
nálním prostředí. Délka představení: 40 minut bez přestávky
Vstupné: 70 Kč

Karel Kukla: Prevít a potvora
HRRR divadelní spolek, Nemošice
Tragikomická peripetie stáří, hledání a poznávání nás sa-
mých. Co si kdo nadrobí, si také (s)ní. Vstupné: 80 Kč

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů
DS Vrchlický, Jaroměř
Slavná komedie o tom, jak se všechno může snadno zamo-
tat.Vstupné: 60 Kč

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
Vlastenecký divadelní soubor Vlastík, Vrchlabí
Nestárnoucí satirická komedie N. V. Gogola o tom, jak
všichni lžou, přetvařují se a kradou. Vstupné: 70 Kč

Soubor: Nahoru na horu
NoDivse, Nové Město nad Metují
Odhodlání, nadšení, výzva. Nenávist, láska, přátelství. Inspi-
rováno skutečnou výpravou na Mont Blanc v roce 1991.
Vstupné: 70 Kč

Ludvík Kundera: Královna Dagmar
SDO Alois Jirásek, Úpice
Příběh z naší historie o české princezně Markétě, která se
stala významnou dánskou královnou. Vstupné: 80 Kč

Na červenokostelecká prkna po covidových letech opět zavítá divácky velmi oblíbená krajská postupová přehlídka amatérského
činoherního a hudebního divadla. Od 17. do 20. února se můžete v Divadle J. K. Tyla těšit na opravdu obrovskou, až rekordní
porci divadelních představení.

Od 10:00

Od 14:00

Od 18:00

Od 20:00

Od 9:00

Od 14:00

Od 17:00

Od 20:00

Čtvrtek 17. února 2022

25. východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudeb-
ního divadla Červený Kostelec 2022

Součástí přehlídky jsou i zajímavé rozborové semináře jednot-
livých představení, večery strávené s kytarou a perfektním občer-
stvením. Předprodej vstupenek k volnému sezení v ceně 60 Kč /
70 Kč / 80 Kč bude v IC Červený Kostelec, Náchod, Česká Ska-
lice, Hronov, Police nad Metují, Nové Město nad Metují, CA
TOMA Úpice a také online na www.mksck.cz. Opět je možné 
v IC Červený Kostelec zakoupit zvýhodněné permanentky na
celou divadelní přehlídku v ceně 350 Kč a pro držitele divadelního

předplatného za pouhých 300 Kč. V prodeji je omezený počet per-
manentek.

Festival pořádají: Impuls Hradec Králové, Městské kulturní stře-
disko Červený Kostelec, Divadelní soubor NA TAHU při MKS
Červený Kostelec a Volné sdružení východočeských divadelníků
za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Ministerstva kul-
tury ČR. 

Městské kulturní středisko, Č. Kostelec

Pátek 18. února 2022
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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

čtvrtek 17. února 2022

Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou
OCHOS Smiřice
Anglická detektivka se vším všudy, včetně divných lidí, ta-
jemných úmrtí a dohadů o peníze. Vstupné: 60 Kč

Charles Webb; Terry Johnson; Calder Wil-
lingham a Buck Henry: Absolvent
TRIARIUS, Česká Třebová
Absolvent jako příběh zmateného a zuřivého dospívání.
Motto: Rozepnul bys mi šaty, Benjamine? Vstupné: 70 Kč

Martin Zbořil: Setkání
OCHOS Smiřice
Tragikomedie, která se v mnoha pasážích zdá zkratkou i na
tu naši domácnost a rodinné vztahy. Představení není vhodné
pro děti. Vstupné: 70 Kč

Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne
DS J. K. Tyl, Meziměstí
Pokud jste ženatí, nezamilujte se do dcery svého přítele. To
vám pak ani zloděj nepomůže... Vstupné: 80 Kč

R. Krejčíř: Páni vesmíru aneb koupím duši
Divadlo Šnůra, Konice
Prodali byste svoji duši? Možná vám napoví černá sci-fi ko-
medie ze sanatoria Rozbřesk, ve kterém se zkoumají duše. 
Vstupné: 60 Kč

Vladimír T. Gottwald: Hotel Modrá hvězda
DS Symposion, Třebechovice pod Orebem
Retrokomedie z 30. let minulého století. Vstupné: 70 Kč

Od 9:00

Od 13:30

Od 17:00

Od 19:30

Od 10:00

Od 13:00

Sobota 19. února 2022 Neděle 20. února 2022



25ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2022

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

V prostorách kina Luník (bývalé “Káčko") nově naleznete Ro-
dinné centrum Luňáček, které nabídne celou řadu aktivit pro
děti, dospělé i seniory. Každá generace si přijde na své. 

Rodinné centrum vzniká při městském kulturním středisku ve
spolupráci s Marií Chaloupkovou. Hlavním cílem je vytvořit pro-
stor, kde se mohou setkávat rodiny, hrát si, tvořit, sdílet společný
čas, prostor i radosti a také prostor pro vzdělávání a předávání no-
vých informací a zkušeností. Rodinné centrum také nabídne pra-
videlná setkání nebo jednorázové kurzy. Součástí centra je nově

vybavená dětská herna a pro maminky je připraveno drobné občer-
stvení a skvělá káva. 

Rodinné centrum je od samého počátku členem Sítě pro rodinu,
z. s. (síť mateřských a rodinných center na národní úrovni), což
nám umožní lépe koordinovat svoji činnost pro naplnění vize Sítě
pro rodinu z. s. také v našem městě a podporuje kvalitu naší čin-
nosti.

Více informací a ceny kurzů naleznete na vznikajících inter-
netových stránkách www.lunacek-rc.cz.

Městské kulturní středisko

Kurzy angličtiny pro maminky s dětmi
Kurz pro seniory

V kurzu získáte základy anglického jazyka, dle pokročilosti
účastníků i vyšší stupeň znalosti. Vítáni jsou všichni, kteří
mají chuť se učit s úsměvem. Na spolupráci s vámi se těší
Ing. Jana Jirásková. 

9:00 – 11:00

Pondělní akce v Luňáčku - termíny konání akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

Setkávání s dulou a laktační poradkyní

Podpůrná kojící skupina - povídaní o kojeni a o všem, co s
ním souvisí. Vhodné pro těhotné a kojící ženy i jejich děti.
Na setkání se těší lektorka Andrea Nedvědová.  

10:00 – 12:00  

Nosící sraz 

Proběhne praktická ukázka různých druhů navázaní šátku a
ukázka úpravy nosítka - vše přímo k věku dítěte. Popř. sdíleni
zkušenosti s nošením dětí v šátku, či nosítku. Na setkání se
těší lektorka Andrea Nedvědová. 

10:00 – 12:00  

Látkové plenky  

Povídání o látkových plenkách - rady, tipy, pomoc se sesta-
vením ideální výbavy, porada při obtížích, podpora a mnoho
dalšího s látkovou poradkyní a maminkou 3 dětí Bc. Hanou
Kleinerovou.

Ergonomické nošení

O nošení v šátku či nosítku - pomoc s výběrem, učení vázání
a správného nastavení, nošení všeho druhu - vpředu, na zá-
dech, v tandemu. Podpora i povídání s lektorkou Bc. Hanou
Kleinerovou.

fitMAMI Baby - pro děti (3-5 let)

Pravidelné lekce formou hry, tančení, rozvíjení osobnosti, vše
podkresleno hudbou s pohodovou atmosférou... s lektorkou
Bc. Marií Chaloupkovou.

15:30 – 17:00

10:00 – 12:00  

10:00 – 12:00  

PRAVIDELNÝ PROGRAM OD 28. 2. 2022
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DUHA - Dětské učení hravě, atraktivně

Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené prostředí po-
mocí Montessori pomůcek, waldorfských hraček, sensory
play, pokusů, otevřené hry, stanovišť a speciálně připrave-
ných aktivit. Kurz je zaměřen především na samostatnost dí-
těte, rozvoj fantazie, procvičení jemné i hrubé motoriky a
vnímání světa všemi smysly. Každé dítě je jedinečné, a tak
bychom k nim měli přistupovat. Budu ráda, když se budete
cítit příjemně, pohrajete si a doufám, že se naučíte i něco no-
vého. Těší na Vás Mgr. Tereza Adamová.

Úterní akce v Luňáčku - termíny konání akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

Kreativní kroužek pro dívky od 10 let

Jednoduché ruční práce a textilní techniky (kreativní recy-
klace, bavlnky, korálky, malba na tričko, aranžování). Na set-
kání se těší lektorka Veronika Pražáková Růžičková.

15:00 – 17:009:30  – 11:00

Hrátky s dětmi

Hraní pro maminky s dětmi (0-3 roky). Zazpíváme si, řek-
neme říkánky a pohrajeme si. Vezměte si s sebou něco dob-
rého na společnou svačinku, kterou setkání ukončíme. Na
setkání se těší lektorka Monika Červíčková.

Tvoření pro maminky

Přijďte si užít pohodovou atmosféru - něco vytvořit, něco
popít, odpočinout si...bez dětí. Těší se na vás lektorka Vero-
nika Pražáková Růžičková.

18:00 – ??9:00 – 11:00

fitMAMI-s dětmi v kondici

Pravidelné cvičení pro maminky s dětmi. Cvičení je cílené
pro maminky po porodu. Na setkání se těší lektorka Bc.
Marie Chaloupková.

Angličtina s rodilým mluvčím D. Pearson

Určeno pro malé skupiny či jednotlivce. Doporučujeme ales-
poň částečnou znalost anglického jazyka a odvahu se do toho
pustit naplno.

17:30 – 19:30

9:00 – 9:50

Hraní pro maminky s dětmi (1-2 roky)

Pohybová aktivita s říkankami, písničkami, soustředěná hra
na koberci. Využití rituálů, které se opakováním upevňují.
Na setkání se těší lektorka Veronika Pražáková Růžičková.

10:00 – 12:00

Středeční akce v Luňáčku - termíny konání akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

Čtvrteční akce v Luňáčku - termíny konání
akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

Páteční akce v Luňáčku - termíny konání
akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz
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Další aktivity a kurzy 
Sobota 26. února 2022 od 9:30 do 11:30

Zvířátka v zahradě - workshop pro děti 
s výtvarnou dílnou
Místo konání: Rodinné centrum Luňáček

Jak přilákat do zahrady a nabídnout jim úkryt a svačinu? Dvouhodinový workshop
pro děti ve věku 5–8 let. Součástí programu bude i výroba. Workshop povede za-
hradní architektka Kateřina Jindrová.

Sobota 26. února 2022 od 13:00 do 15:00 

Zahrada k sežrání - seminář pro dospělé
Místo konání: Rodinné centrum Luňáček

Principy v přírodní zahradě NEBO Jak vytvořit zahradu, ve které je stále co ozo-
bávat. Dvouhodinový workshop pro dospělé, ve kterém se dozvíte skvělé tipy, jak
vytvořit zahradu k sežrání. Workshop povede zahradní architektka Kateřina Jin-
drová

Sobota 5. března a 2.dubna

Sám sobě zahradním architektem 
Místo konání: Rodinné centrum Luňáček

Navrhněte si vlastní zahradu. V první části vytvoříme koncept vaší zahrady, ve
druhé osazovací plánek živého plotu a květinového záhonu k terase (lze se účastnit
jen jedné nebo jen druhé části). Každá část trvá 4 hodiny, počet účastníků je ome-
zen. Workshop povede zahradní architektka K. Jindrová (www.zahradysrdce.cz).

Připravujeme: akce v dětské herně, karneval, naro-
zeninové párty, hlídání dětí, příměstské tábory, ...
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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

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

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

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

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

brikety, nástrahy proti hlodavcům, široký sortiment zahradních
substrátů. Dále krmení pro psy a kočky. AKCE granule pro

psy EUROSTANDARD 20 kg za 373 Kč. Výměna propan-bu-
tanových lahví, hnojiva. Tel: 731 171 360

Otevřeno: út, čt od 8:00 do-12:00, od 13:00 do-16:00

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

Pedikúra Klímová. Tel. 728513946, 491465959

Zámečnictví a kovovýroba
Výroba bran a branek, plotových dílců, zábradlí a jiných kom-
ponentů, vše na míru. Svařování nerezu a hliníku a jiné dílčí

práce. Martin Muller, tel: 731 211 016



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Fotografie nádherného západu slunce nám do redakce poslala paní Jana Regnerová. Stejně jako pan Kutílek si vybrala pro
své fotografie ten nejlepší možný čas. Výsledkem jsou oku lahodící snímky plné studených i teplých barev. 

Dovolte nám poděkovat městu Červený Kostelec za celoroční podporu v činnosti našeho spolku. Dále děkujeme MKS 
v Červeném Kostelci za vstřícnost při přípravě vánočního koncertu a ředitelství ZUŠ za pomoc s realizací.

Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci  a podporu při výuce našich sborů a souborů a přejeme do nového roku  hlavně
pevné zdraví, radost z vašich dětí a moc se těšíme na vaši přízeň při dalších pěveckých a hudebních setkáních na koncer-
tech a dalších akcích. Foto: J. Rudolf.

Dětský pěvecký sbor Červánek
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QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, Sluha dvou pánů, DS Vrchlický, Jaroměř

Zadní strana: V sobotu 8. ledna 2022 se v Červeném Kostelci uskutečnil 45. ročník Novoročního běhu o celkové
délce 11,5 km. I letos se startovalo z Horního Kostelce, kde se sešlo úctyhodných 41 závodníku, připravených po-
měřit své síly v členitém silničním okruhu. Dále trať zavedla závodníky do Červeného Kostelce, odkud pokračovali
do Rtyně v Podkrkonoší a zpátky do Horního Kostelce. Foto: Petr Hůlek
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