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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Nádherné fotografie zachycují louky nad Bohdašínem a panorama nad obcí Chlívce nám do redakce zaslala paní Monika
Chaloupková. Děkujeme a budeme se těšit na další fotografie.

Paní Jana Regnerová se stala stálicí naší fotografie. Pro březnové vydání Červenokosteleckého zpravodaje si připravila fo-
tografie z procházky Žďárem. 

Římskokatolický farní kostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci se stal cílem objektivu pana Martina Špeldy. Děku-
jeme za zaslání fotografií a přejeme krásné světlo do dalších dní.

Paní Monika Zelinková nám zaslala fotografie dětiček, které si užily plnými doušky karnevalové hodiny konané pod hla-
vičkou TJ Sokol Červený Kostelec. 
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RADNICE INFORMUJE

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

Náměstí v Červeném Kostelci je historicky a společensky nej-
významnějším prostorem města. Jeho dnešní podoba je však
dlouhodobě neúnosná, protože slouží pouze jako rušná křižo-
vatka, kterou lemují fragmenty chodníků a zelených ploch roz-
pačitého využití. 

Náměstí tak neplní svou funkci. Chybějící zástavba v jižní části
otevírá náměstí do volného zeleného prostranství s předimenzova-
nou plochou autobusového nádraží. Rozlehlost a neuspořádanost
těchto ploch připravuje centrum města o reprezentativní charakter.
Složitá dopravní situace centrum města příliš zatěžuje a obchvat
města je v současné době neřešitelný.

Město si uvědomuje prvořadost řešení zklidnění dopravy v cen-
tru města, a proto se rozhodlo uspořádat užší urbanistickou soutěž
formou workshopu. Snahou města je získat udržitelnou architekto-
nicko-urbanistickou, dopravní a krajinářskou vizi, která vrátí ná-
městí a centru města jeho důstojnost.

Lukáš Ehl, městský architekt

SOUTĚŽ NA CENTRUM MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

Vážení občané našeho města,
dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdra-
vil a pomocí tohoto úvodníku našeho zpra-
vodaje také krátce seznámil s děním na
radnici, kde v poslední době došlo k něko-
lika změnám. Samozřejmě i s tím, co nás 
v našem městě v nadcházejícím období čeká.

Jak jste byli informováni v předchozích
číslech zpravodaje, došlo po rezignaci pana
Rostislava Petráka na radnici ke změně na
místě starosty, na které jsem byl zastupiteli
na posledním zasedání zastupitelstva města
zvolen jako jeho nástupce. Zároveň došlo 
k volbě nového radního. Chtěl bych touto
cestou ještě jednou poděkovat odstupujícímu
panu starostovi za jeho práci v uplynulých
dvou volebních obdobích a popřát mu
mnoho úspěchů v jeho profesním i osobním
životě.

V minulých vydáních zpravodaje jste byli také informováni o probíhajících investičních
akcích města, které jsou před dokončením nebo naopak čekají na své zahájení a budou
probíhat i po nadcházejících komunálních volbách, a tedy s novým zastupitelstvem
i novým vedením města. Jde především o dokončení stavby fotbalového zázemí, prostran-
ství mezi školami a v neposlední řadě dokončení stavby nové vodárny.  V průběhu roku
by měly být zahájeny úpravy náměstí. Dále jsou v přípravě řady projektů jak k údržbovým,
tak k investičním akcím, a to jak v centru města, tak v jeho dalších oblastech,  jako je Oleš-
nice, Horní Kostelec, Lhota, Stolín nebo Bohdašín.

Mým cílem je v následujícím období především dokončení probíhajících investičních
akcí a společně s panem místostarostou, městskou radou a ostatními zaměstnanci měst-
ského úřadu být otevřený každodenním problémům a potřebám občanů našeho města 
a dovedení města k podzimním komunálním volbám.

Závěrem chci popřát všem občanům města, abychom se s blížícím se jarem přiblížili
i ke konečnému řešení pandemické situace a vrácení se k životu, jaký jsme znali před co-
videm, tj. posezení s rodinou či přáteli doma či v restauracích, návštěvy kulturních akcí,
kina či divadla, vychutnání si sportovních událostí, a to vše bez jakýchkoliv omezení.
K tomu vám i nám všem přeji hodně pozitivního myšlení a vše dobré.  

Tomáš Prouza, starosta         

Slovo starosty města
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ODPADY

Směsný komunální odpad – netříděný zbytkový odpad
z popelnic a kontejnerů, ze sběrného dvora a jiných způ-
sobů sběru: 1217,8 tuny,

Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr: 182,3 tuny, 
z toho 19,2 tuny čirého skla

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

Plasty – žluté kontejnery, sběrný dvůr a sběr v domác-
nostech: 203,7 tuny,

Nápojový karton – červené pytle uložené do žlutých
kontejnerů a sběru domácnostech: 2,2 tuny,

Papír – modré kontejnery, výkupna odpadů Pavel Plíštil,
sběrný dvůr, školy a sběr v domácnostech: 263,2 tuny,

Kovy – sběrný dvůr, výkupna odpadů Pavel Plíštil 
a ostatní způsoby sběru: 438,3 tuny,

Nebezpečné odpady – sběrný dvůr: celkem za všechny
druhy: 8,1 tuny,

Objemný odpad – sběrný dvůr: 130,4 tuny,

Pneumatiky – sběrný dvůr: 5,4 tuny, zpětný odběr pneu-
matik: 7,3 tuny,

Stavební odpad (stavební suť) – sběrný dvůr: 63,1 tuny,

Jedlý olej a tuk – 0,6 tuny,

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
(různé způsoby sběru):  339,4 tuny, odpad shromážděný
na ČOV: 132,9 tuny.

Sebrané množství odpadů za rok 2021

Zpětný odběr použitých elektrozařízení

200 ks plochých televizorů a monitorů (3,2 tuny)

240 ks CRT televizorů a monitorů (7,1 tuny),

26 kontejnerů s malými spotřebiči (8,6 tuny),

12 kontejnerů s velkými spotřebiči (36,6 tuny),

přenosné baterie (325 kg),

světelné zdroje (149 kg),

ostatní elektrozařízení (0,7 tuny).

Celkem se sebralo rekordních 56,8 tuny použitých
elektrozařízení.
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ODPADY

Jenom prostřednictvím barevných kontejnerů na veřejných
prostranstvích se podařilo sebrat v roce 2021 170,0 tuny plastů,
163,2 tuny skla, 77,8 tuny papíru, 8,6 tuny drobných použitých
elektrospotřebičů, 4,6 tuny drobných kovů, 1,9 tuny nápojo-
vého kartonu a 0,4 tuny jedlého oleje a tuků. 

Do kontejnerů na textil pro humanitární účely na různých mís-
tech po Červeném Kostelci lidé odložili a v rámci sběrny textilu
vždy v první sobotu v měsíci na autobusovém nádraží provozova-
nou Diakonií Broumov odevzdali celkem 29,6 tuny textilu. Vytří-
děných odpadů vhodných k recyklaci přibývá.

Jaká množství odpadů se podařila shromáždit v roce 2021 ve
sběrném dvoře odpadů, je možné si přečíst v předchozím únorovém
čísle zpravodaje.

Podíl ve sběru odpadů mají všechny červenokostelecké školy, 
i když sběr odpadů se ve většině škol v roce 2021 nekonal kvůli
pandemii COVID-19. Papíru se podařilo sebrat 1,3 tuny.

I rok 2021 byl výrazně ovlivněn probíhající epidemií nemoci
COVID-19, ale bylo to přece jen lepší než v roce 2020. Podařilo
se nám rozjet velký projekt týkající se zavedení sběru papíru 
a plastů přímo v domácnostech. V současné době probíhá tento do-
mácí sběr tříděného odpadu již v 1100 budovách Červeného Kos-
telce a je do něj zapojeno 5 500 občanů. Ve městě je takto
využíváno cca 950 nádob na plasty a 780 nádob na papír. Město
rozdává tyto nádoby svým občanům zdarma. Stále jsou nádoby
na papír o objemu 120 l a kontejnery na plasty a papír o obje-
mech 1100 l k dispozici a je možné se o ně přihlásit. Zapojení se
je dobrovolné. O nádoby se již přihlásilo 1070 občanů. V roce 2021
se přímo v domácnostech tímto způsobem sebralo 38,3 tuny papíru,
24,6 tuny plastů a 0,3 tuny nápojového kartonu.

V Červeném Kostelci je možné sezónně bioodpad rostlinného
původu svážet prostřednictvím k tomu určených speciálních popel-
nic s popisem BIO přímo z domácností. Tuto službu provádí pro
město svozová firma a využívá ji několik domácností. Za rok 2021
se tak nashromáždilo 15,1 tuny bioodpadů, které jsou dále vy-
užity ke kompostování. I v roce 2022 tuto službu bude možné si
objednat. Svoz bude prováděn od dubna do listopadu. Navíc bylo
v Červeném Kostelci rozmístěno 7 velkoobjemových kontejnerů
na bioodpad rostlinného původu. Tento sběr je prováděn sezónně
od dubna do listopadu. V roce 2021 došlo k rozšíření počtu kontej-
nerů o 2 kusy.

Rok 2021 v odpadovém hospodářství znamenal nový zákon 
o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Z nové
legislativy pro obce plynou nové povinnosti, např. dosažení urče-

ných limitů výtěžnosti tříděných odpadů, poplatková povinnost za
uložení odpadů na skládku apod. Myslím, že tyto převážně admi-
nistrativní záležitosti se daří zvládat.

Podle zákona o odpadech je město povinno zajistit, aby odděleně
soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily
v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %.
Tento podíl se postupně časem v zákoně navyšuje až na 70 % od
roku 2035. V Červeném Kostelci máme stále na čem pracovat, je-
likož uvedený podíl pro rok 2021 v Červeném Kostelci je 52,08 %.
Snad se nám všem zákonné limity třídění odpadů do roku 2025 
v našem městě podaří naplnit. Bez vás, občanů, kteří pilně třídíte,
to nepůjde.

Ke splnění výše uvedených limitů třídění město v polovině roku
2021 zrušilo týdenní a kombinované svozy směsných komunálních
odpadů. Toto zrušení již přispělo k menší produkci směsného od-
padu, což je vidět na číslech (v roce 2021 148 kg oproti roku 2020
153 kg na občana za rok). Dalším důvodem zrušení těchto svozů
bylo zavedení svozů plastů a papíru z domácností.

V roce 2021 také došlo k uzavření smlouvy s novou svozovou
společností, vzešlé z proběhlého výběrového řízení týkající se za-
jištění svozů komunálních odpadů ve městě.

V roce 2021 jsme také obdrželi od společnosti EKO-KOM ně-
kolik nových kontejnerů k umístění na veřejná stanoviště. Koncem
roku 2021 došlo k optimalizaci četnosti svozů kontejnerů na veřej-
ných stanovištích v závislosti na sběr papíru a plastů v domácnos-
tech a také z finančních důvodů.

Změna zákona o místních poplatcích od roku 2022 platební po-
vinnost k poplatku za odpady přenesla nově na vlastníky budov, ze
kterých se sváží komunální odpady. Děkujeme všem, kteří již po-
dali své ohlášení údajů ke stanovení poplatku, jak bylo uvedeno 
v předchozích číslech zpravodaje. Poplatek pro rok 2022 je
splatný do 31. 3. 2023.

Pro rok 2022 je záměr rozšířit počet veřejných stanovišť s kon-
tejnery na sběr drobných kovů.

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

Finance
Provozní běžné náklady obecního systému odpadového hospo-
dářství v roce 2021 činily 6.577 tis. Kč. Z toho provozní náklady
sběrného dvora činily 523 tis. Kč. Ostatní náklady na sběrný
dvůr činily 661 tis. Kč.

Provozní běžné příjmy obecního systému odpadového hospo-
dářství v roce 2021 činily 6.124 tis. Kč. Z toho provozní příjmy
sběrného dvora činily 127 tis. Kč. Příjmy z poplatku za odpady od
občanů činily 4.259 tis. Kč. Různé příspěvky za třídění a sběr od-
padů činily 1.732 tis. Kč. Ostatní příjmy činily 6 tis. Kč. Odpadové
hospodářství skončilo deficitem 453 tis. Kč. Rozpočet města pro
rok 2021 s tímto počítal. Koho zajímá srovnání s rokem 2021, ať
si vyhledá rok starý zpravodaj.

Přestože dochází ke zpřísňování legislativy, rostou náklady na
odvoz a odstraňování odpadů a také se stále zpřísňují podmínky
pro získání různých příspěvků za třídění a sběr odpadů. Snažíme
se nejen zachovat, ale i rozšiřovat možnosti této služby (provozo-
vání systému odpadového hospodářství města) pro vás, při zacho-
vání udržitelné ceny (poplatku za odpad). Děkujeme vám za vaši
píli, spolupráci a ochotu třídit odpady. Odměnou pro všechny ob-
čany našeho města je stále se zvyšující podíl vytříděných odpadů
na celkovém množství odpadů. Pomáháte tím zlepšovat životní
prostředí a čistotu našeho města.

Štěpán Křeček
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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 a nádob papír o objemu 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.

Stále jste se nepřihlásili o nádoby na plasty a papír? Přihlaste se!
Jsou pro vás připravené zdarma.

Prosíme, upřednostňujte elektronické přihlášení

Nádoby na plasty a papír u domácností již slouží občanům

V rámci probíhající změny systému třídění odpadů město Červený Kostelec zavedlo od čer-
vence 2021 systém svozů tříděných odpadů – plastů a papíru – přímo z domácností.

Podmínky získání barevných nádob na plasty a papír jsou zveřejněny na webových stránkách
města www.cervenykostelec.cz nebo také v předchozích číslech Červenokosteleckého zpra-
vodaje.

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

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

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

Okénko místostarosty Červeného Kostelce 
Vedení města je v novém složení. Starostou byl zvolen dosavadní radní našeho města Tomáš Prouza. Těším se na pokračování dobré

týmové práce. 
Jiří Regner, váš místostarosta

RADNICE INFORMUJE
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Konkursní řízení na funkci
ředitele/ředitelky MŠ Náchodská

Konkursní řízení na funkci
ředitele/ředitelky MŠ Větrník

Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy
Červený Kostelec, Náchodská 270 s nástupem od 1. 7. 2022.

Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na
obsazení místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Červený Kos-
telec, Větrník 999, okres Náchod s nástupem dle dohody.

Přihlášky s  doklady doručte poštou či osobně nejpozději do 11.
3. 2022 do 11:00 hod. na adresu: MěÚ Červený Kostelec, poda-
telna, nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec. Obálku
označte: „KONKURS – MŠ Větrník – NEOTVÍRAT“.
Více informací naleznete na www.cervenykostelec.cz.

Přihlášky s doklady doručte poštou či osobně nejpozději do 31.
3. 2022 do 11:00 hod. na adresu: MěÚ Červený Kostelec, poda-
telna, nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec. Obálku
označte: „KONKURS – MŠ Náchodská – NEOTVÍRAT“
Více informací naleznete na www.cervenykostelec.cz.

TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ 

KDU-ČSL v Červeném Kostelci pořádá JARNÍ BAZAR
jarního a letního oblečení, obuvi, hraček a sportovních
potřeb v sále GRAFOKLUBU (budova za kinem).
UPOZORNĚNÍ!!! Přijímáme max. 40 ks

Příjem věcí:
Pondělí 14. 3. 2022 8:00 – 12:00   14:00 – 17:00

Prodej proběhne v tyto dny
Úterý 15. 3. 2022 8:00 – 12:00   14:00 – 17:00
Středa 16. 3. 2022 8:00 – 12:00   14:00 – 17:00
Čtvrtek 17. 3. 2022 8:00 – 12:00   14:00 – 17:00
Pátek 18. 3. 2022 8:00 – 12:00
Prodej proběhne v tyto dny
Sobota 19. 3. 2022 8:00 – 11:00

Nabídka zaměstnání
KRÁKORKA a.s., Červený Kostelec
přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na úpravu a přípravu
těžených pískovců. Možno i jako brigáda na Dohodu o provedení
práce nebo Dohodu o pracovní činnosti. Fyzicky náročná práce 
v přírodě, v malém kolektivu. Šikovnost a vlastní aktivita odmě-
něna nadstandardním ohodnocením!
Kontakt: mistr lomu: 724052908, administrativa: 491422373,
e-mail: prodej@krakorka.cz

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. Dále hledá
zaměstnance na pozici referent/-ka logistiky s NJ nebo AJ, mzda
30 000 Kč až 40 000 Kč měsíčně. Benefity: 25 dní dovolené + 12
dní bonusového volna ročně navíc. Uvedena je hrubá mzda včetně
benefitů po plném zapracování, pracoviště Č. Kostelec/V. Poříčí.
Kontakt: www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

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

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

PRAKTICKÉ INFORMACE
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Provozní doba: březen

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.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ve sběrném dvoře třídí na travní
odpad a dřevo (větve). Žádáme vás, abyste toto rozdělení tohoto druhu odpadu pro-
vedli již před předáním do sběrného dvora.

Ve sběrném dvoře odpadů probíhá také sběr jedlých tuků a olejů prostřednictvím napl-
něných uzavřených PET lahví. (Skleněné lahve nejsou přijímány). Jedlé oleje a tuky vět-
šinou končí v kanalizaci, kde nemají co dělat.

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

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na vybudování sběrného dvora odpadů byla poskyt-
nuta 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: březen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod.
5. 3. a 6. 3. - MUDr. Jan Šnajdr, Náchodská 548, Velké Poříčí, 491 482 850
12. 3. a 13. 3. - MUDr. Daniel Blažek, 17. listopadu 388, Police nad Metují, 491 543 844
19. 3. a 20. 3. - MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 431 104
26. 3. a 27. 3. - MUDr. Renata Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937, Hronov, 491 482 911

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: březen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
5. 3. a 6. 3. - MUDr. Vladimír Semerák, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
12. 3. a 13. 3. - MDDr. Jana Kyselá, Rokolská 123, Nový Hrádek, 495 496 030
19. 3. a 20. 3. - MDDr. Pavel Jirásek, Běloveská 123, Náchod, 703 600 915
26. 3. a 27. 3. - MUDr. Lucie Strnadová, Z. Němečka 130, Josefov, 491 812 495

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. 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 odpadů je nutné dodržet po-
kyny obsluhy sběrného dvora. 

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr odpadů a třídíte odpad. Štěpán Křeček

Gynekologická ambulance v Náchodě R - MED s.r.o.
Ordinace (Plhovské náměstí 1101, Náchod - dříve ordinace

MUDr. Rouskové) zajišťuje návaznou péči pacientkám již regis-
trovaným v této gynekologické ambulanci a registruje nové paci-
entky. Tel. 491 424 323

Od 1. 2. 2022 ordinují: MUDr. Ullwerová (pondělí), MUDr.
Pešková (úterý a středa), MUDr. Doležal (čtvrtek), MUDr. Zahál-
ková (pátek).

Gynekologická ambulance R - MED s.r.o.
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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

Březen patří vám. Je to váš měsíc – měsíc všech, kteří rádi čtou.
Již 12. rokem se totiž v naší zemi koná akce „Březen – měsíc
čtenářů“.

Letos se do této aktivity zapojuje i naše knihovna. Připravili
jsme pro vás celou řadu akcí, které s tématem čtenářství a vztahu
k literatuře nějak souvisí. Srdečně vás na ně zveme. Podrobnosti
se dozvíte na přiloženém plakátu či našich webových stránkách.

Ještě rádi připojujeme krátké poděkování studentkám zdejšího
Centra textilních technologií a oděvní tvorby Střední průmyslové
školy Otty Wichterleho za to, že pod vedením své paní učitelky
Jany Bohadlové nám ušily do dětského oddělení krásné polštářky,
na kterých sedí děti při různých besedách. 

Na webových stránkách máme také již kompletní verzi výroční
zprávy za loňský rok doplněnou o výsledky hospodaření.

Vaši knihovníci

Březen v knihovně Břetislava Kafky

Oddělení pro dospělé čtenáře

Klub Pohoda 
Od 16:00 v podkroví knihovny

7. března: Přírodní krásy a památky Slovinska – cestopisná přednáška Zdeňka
Nývlta o sice nevelké, zato nádhernou přírodou překypující zemi. Prohlédneme
si lázně Laguna, hřebčín Lipica, Postojenské a Škocjanské jeskyně, Terst, zámek
Miramare, Lublaň a mnoho dalšího.

14. března: povídání v Pohodě – posezení nejen pro členy klubu Pohoda. Při
této příležitosti si připomeneme Mílu Havlovou, zakladatelku klubu Pohoda.

21. března: Zdraví, imunita, dlouhověkost, vitalita – Beseda s Terezou Mič-
kovou, pozoruhodnou cestovatelkou, chovatelkou ovcí z orlického podhůří a pro-
pagátorkou zdravé výživy.

28. března: Poslední Habsburkové: Karel I. – letos si připomínáme jedno velmi
významné jubileum, které pravděpodobně nebude tolik medializované; 100 let od
úmrtí posledního českého krále. Byl jím Karel I., prasynovec Františka Josefa I.,
který se marně snažil zabránit rozpadu monarchie a válečnému běsnění.

Besedy pro veřejnost 

Svět Karla Havlíčka Borovského 
15. března od 17:00 v podkroví knihovny
Proč se stal Karel Havlíček ve své době jednou z nejvlivnějších osobností české
společnosti a čím provokoval tehdejší státní úřady? Nejen na tyto otázky bude
hledat odpovědi při své přednášce doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. z Ústavu
českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která je také spoluautorkou
aktuální stejnojmenné výstavy, kterou můžete v knihovně navštívit. 
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Výstavy 
Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka
Výstava představuje Karla Havlíčka (1821–1856) ve všech
jeho rolích a významech, a to s bohatým obrazovým do-
provodem ze sbírek Národního muzea a Památníku národ-
ního písemnictví. Výstava je nyní do 31. března 2022
exkluzivně ke shlédnutí v podkroví červenokostelecké
knihovny.

O dolování uhlí v Horním Kostelci a na Bohdašíně 
Výstava reprodukcí důlních map a grafických listů z ar-
chivu Václava Jiráska, který se dlouhodobě zabývá ději-
nami hornické činnosti v oblasti Jestřebích hor. Expozice
je věnována zejména těžbě „černého zlata“ na katastru
Horního Kostelce a Bohdašína. Výstavu lze shlédnout v
průjezdu knihovny do 30. dubna 2022.

Oddělení pro děti a mládež

Bookstart 
Projekt Bookstart, který je zaměřený na rozvoj předčte-
nářské gramotnosti u nejmenších dětí, byl ve svých počát-
cích zaměřen pouze na děti ve věku 0-3 let. V roce 2021
se ale díky úspěchu, který projekt v celé České republice
má, přidala další věková kategorie – děti 3-6 let. Díky pro-
jektu se děti s rodiči učí příjemně trávit čas s knihou v ruce,
což dětem přináší nejen společně strávené chvíle s rodiči,
ale také nenásilnou formou rozvíjí jejich fantazii a kreati-
vitu.

Knihovna Břetislava Kafky je do projektu zapojena od
roku 2019, a proto právě v Březnu – měsíci čtenářů startuje
projekt Bookstart 3–6 let i u nás v knihovně.

Setkání dětí této věkové kategorie bude probíhat každou
první sobotu v měsíci. Úplně první setkání tedy proběhne
5. 3. 2022 od 9:30 v oddělení pro děti a mládež. Bližší in-
formace a přihlašovací formulář naleznete na webových
stránkách knihovny.

5. března 2022 v 9:30
BOOKSTART pro starší děti (3-6 let) a jejich rodiče

8. března 2022
Knihovníček s nejlepšími knihami pro děti 0-6 let. Co číst
dětem ve věku 0-6 let?

8. a 11. března 2022 v 16:00
Povídání nad vybranými dětskými knihami pro nejmenší
a začínající čtenáře (4–9 let) v oddělení pro děti a mládež

10. a 11. března 2022
Prvňáci patří do knihovny
Seznámení všech kosteleckých prvňáčků s knihovnou

15. března v 17:00
Přednáška doc. Magdaleny Pokorné o K. H. Borovském

17. března 2022 v 16:00
Setkání nad knihami pro děti z I. stupně ZŠ
Zveme každého, koho zajímá, co by děti mohly číst, na
povídání do oddělení pro děti a mládež

19. března v 18 hod
Neformální diskuze o současné literatuře pro dospělé
Setkání všech, kdo rádi čtou, v zahradní kavárně Trees

V rámci Března – měsíce čtenářů proběhne také:

Setkání s učiteli nad knihami pro děti z II. stupně ZŠ

Výtvarný happening Město pro každého ve spolu-
práci s výtvarným oborem ZUŠ Červený Kostelec 
na prostranství před papírnictvím Ivín

S výjimkou literárního večera v kavárně Trees se všechny
pořady odehrávají v Knihovně Břetislava Kafky.

www.knihovnack.cz

Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec pořádá

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Nejlepší pečovatelky a pečovatelé Česka se sešli v Novoměstské radnici v Praze 2.
Odborná porota udělovala ceny ve třech kategoriích už po deváté. Celostátní soutěž
pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE. Porota vybírá
vítěze ve třech hlavních kategoriích: pracovník v sociálních službách - pečovatel/ka
roku (terénní, pobytové, ambulantní služby), sociální pracovník a manažer sociálních
služeb.

Dne 25. ledna 2022 na Novoměstské radnici v Praze 2 převzala z ruky ministra práce
sociálních věcí pana Ing. Mariana Jurečky celorepublikové ocenění Pečovatelka roku 2021
naše vzorná pečovatelka Ivana Donátová, která pracuje v naší Charitní pečovatelské službě
8 let. Svým laskavým srdcem a velkou láskou si získala přízeň všech svých klientů, ale 
i kolegyň. Práce se jí stala posláním, vykonává ji s velkou láskou, obětavostí a laskavostí.
Má otevřené srdce a náruč pro každého. Její milý a laskavý úsměv dokáže pohladit.  Svě-
ření klienti o ní říkají „naše Ivanka“ a stala se jim dcerou, na kterou se mohou ve všem
spolehnout a svěřit se jí. Získala si jejich velkou důvěru oni se na ni vždy moc těší. Když
si vybírá dovolenou, tak se ptají: „Kdy se nám naše Ivanka zase vrátí?“

Z celého srdce jí blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci, ale především za
její lásku, obětavost a ochotu, s jakou přistupuje ke svým klientům. Proto jsme naši Ivanku
požádali o rozhovor.

Cena „Pečovatelka roku 2021
Kategorie pečovatelka

Proč sis vybrala tuto práci a co ti přináší?
Už jako malá jsem chtěla být zdravotní se-
střičkou. Vždycky jsem ráda pomáhala dru-
hým v nelehkých situacích. Tato práce mě
nesmírně obohacuje a ráda lidem naslou-
chám, tak získávám spoustu nových zkuše-
ností.

Jaké vlastnosti by měla mít pečovatelka?
Pečovatelka by měla umět naslouchat, měla
by být trpělivá, empatická, obětavá a po-
korná.

Co Tě při práci povzbuzuje a pomáhá, 
z čeho čerpáš energii? 
V mé práci mě povzbuzují úsměvy lidí,
spokojené a rozzářené oči mých klientů.
Ráda poslouchám jejich životní příběhy,
naslouchám jim a čerpám od nich jejich
moudrost a životní nadhled.

Jaký to byl pocit převzít toto ocenění?
Pocit při předávání ocenění byl opravdu
nádherný. Moc si vážím toho, že jsem byla
oceněna. 

Udělování cen nejlepším pečovatelkám
roku je zároveň skvělou příležitostí k oce-
nění jejich každodenní práce. Jsme šťastni,
že u nás takové vzorné lidi máme, vážíme
si jich a z celého srdce nejen Ivance Doná-
tové, ale i Zdeňce Kafkové (která byla také
oceněna, ale v kategorii sociální pracovník)
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, sil 
a Boží požehnání do dalších dní a rozdá-
vejte radost a lásku dál svým klientům, ale
i svému okolí. Jste nám velkým vzorem.                         

Lenka Vlčková

Kategorie sociální pracovník
V kategorii „sociální pracovník“ získala ocenění naše dlouholetá zaměstnankyně Bc.
Zdeňka Kafková. Zdeňka pracuje v našem lůžkovém hospici již od roku 1999 jako
sociální pracovnice. Prakticky po celý svůj život se věnuje hospicové péči, která
zvláště v těch počátcích nebyla jednoduchá. 

Zajišťuje našim pacientům v terminálním stadiu vše potřebné v oblasti sociální péče,
podporuje jejich vztahy s rodinou a přáteli v této životní situaci. Již 10 let působí také 
v Mobilním hospici Anežky České, kde navštěvuje pacienty a rodiny v jejich domovech.
Své zkušenosti předává edukační činností na konferencích a školeních pro sociální 
a zdravotní organizace v regionu. Po celou dobu působení v hospicové péči pracuje 
s velkým elánem a svou prací přispívá k týmové spolupráci a nastavení kultury organizace.
Vyniká vytrvalostí, laskavostí, citlivým přístupem, pochopením a trpělivým nasloucháním.
Svou práci vykonává s otevřeným srdcem, s láskou k lidem. Organizuje a zajišťuje setká-
vání pozůstalých. Ví si rady i v těžkých situacích, umí poradit nebo potěšit duchovním
rozhovorem. Dokáže svým slovem pohladit. V našem týmu má nezastupitelné místo a je
velkým tahounem. Spolupráce s ní je pro všechny potěšením. Podílí se na edukaci stážistů
a nově příchozích, seznamuje je se sociální prací v hospicové péči a ochotně předává své
zkušenosti a dovednosti. Zdeňce moc blahopřejeme, máme ji velmi rádi, je pro nás důle-
žitým člověkem.

Jitka Pichová, vedoucí hospice
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

V pátek 11. 2. 2022 proběhlo slavnostní otevření centra zdravotnických služeb Oblastní charity Červený Kostelec. Mobilní hospic
Anežky České, ambulance paliativní péče a další služby, které poskytují pomoc stovkám pacientů ročně v jejich domácnostech,
dostanou nové zázemí. Stane se tak po více než devíti letech hledání řešení pro malé prostory sloužící službám od roku 2010,
které pro soustavné navyšování počtu pacientů využívajících domácí péče přestávaly být vyhovující.

Bývalé umělecké ateliéry poskytnou
úlevu těžce nemocným lidem

Rekonstrukci bývalých sochařských ateliérů umožnila dotace
Královéhradeckého kraje, financování stavby však podpořila řada
firem i jednotlivců. Pro slavnostní otevření Centra denních a terén-
ních služeb sv. P. Pia byl symbolicky zvolen den, který připadá na
Světový den nemocných, a jeho provoz začne od 1. března 2022.

Význam Světového dne nemocných připomněl během slav-
nostní mše v Červeném Kostelci pomocný královéhradecký biskup
Josef Kajnek. Slaví se na památku tzv. lurdského zázraku, kdy se
před 164 lety se zjevila Panna Marie v Lurdech. Později v blízké
jeskyni vytrskl ze skály pramen a do Lurd začalo jezdit velké
množství poutníků a nemocných.

„Za celé dějiny Lurd tam byla uzdravena necelá stovka lidí, ale
úlevu, posilu a vyrovnání se s nemocí tam získalo ohromné množ-
ství nemocných. Kdo zažil pár dní v Lurdech, dáte mi za pravdu,
že nemocný tam má přednost přede všemi,“ pronesl ve své úvodní
řeči biskup Kajnek. Shrnul tak zároveň i principy hospicové péče,
která umírajícím pacientům poskytuje individuální přístup a úlevu
od projevů nemoci.

„My se také dostáváme k nemocným a jejich příbuzným, kteří
jsou zcela zdevastovaní situací, ve které se nachází. Zdravotně, du-
ševně i duchovně. A my jim chceme podat pomocnou ruku a říct:
Nebojte se! Tu vaši situaci zvládneme. Neumíme všechno, ale ze
všech sil se vám budeme snažit pomoct,“ popsal činnost mobilního
hospice primář Hospice Anežky České MUDr. Jan Král během své
prezentace o službách, které se v novém centru budou poskytovat.

„Za nové zázemí jsem moc ráda. Myslím, že čas už dospěl 
k tomu, abychom měli větší zázemí, abychom tam už nebyli v těch
krabicích a věcech, co padají na hlavu. Toho si nesmírně vážím 
a myslím, že nás k tomu dovedli i pacienti, protože ta práce, která
děláme, není, jak by někdo řekl – vyčerpávající, náročná – taková
ona skutečně je, to je pravda. Ale na druhou stranu nám ta práce
dává obohacení a když ji děláme dobře, máme dobrý pocit na duši
a to nás žene dál,“ řekla k novému zázemí vrchní sestra Mobilního
hospice Anežky České, Iva Valerová.

Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity dodal: „Děkujeme
všem, kteří tuto stavbu pomáhali zrealizovat. Rekonstrukce probí-
hala ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, na jejím dokončení
se pak finančně podílelo velké množství dárců, partnerů z řad firem,
nadací. Ani samotná každodenní činnost charity by však bez dárců
nebyla možná a jsme velice vděční, že nás tato podpora po dobu
naší činnosti provází.“

Následovalo přestřihnutí pásky a požehnání nových prostor cen-
tra, včetně malé domácí kaple Neposkvrněného Srdce Panny
Marie. Po nastěhování všech služeb začne provoz od 1. března.

Součástí programu bylo i poklepání na základní kámen další
etapy ve výstavbě centra. Tou je vybudování chráněného bydlení,
sociální služby, která doposud v Červeném Kostelci a okolí chy-
běla. Po dokončení třetí etapy na konci roku 2022 vznikne areál
vzájemně propojených sociálních a zdravotnických služeb.

Jan Kordina

V souvislosti s otevřením Centra denních a terénních služeb
sv. P. Pia se od 1. března 2022 mění adresa Mobilního hos-
pice Anežky České, Charitní ošetřovatelské služby Červený
Kostelec a ambulance paliativní péče. Novou adresou je:
Koubovka 587, Červený Kostelec 549 41
Ostatní kontaktní údaje, telefonní čísla a emailové adresy
zůstávají u mobilního hospice a ošetřovatelské služby stejné

– kontakty lze najít na našich webových stránkách:
mobilni.hospic.cz ; osetrovatelky.ochck.cz

V ambulanci paliativní péče dochází ke změně telefon-
ního čísla. Nové číslo je 491 610 432. Ordinační hodiny
zůstávají beze změn. Vstup do ordinace v novém centru je
zevnitř areálu, prostřední vchod.

Změny kontaktních údajů na služby
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Příměstské tábory na Háčku

Pro letošní rok připravujeme příměstské tábory na Háčku pro děti od 6 do 14 let.
V červenci a srpnu proběhnou celkem tři turnusy, přičemž detailní informace 
a budou uvedeny v dubnovém čísle zpravodaje. Registrace také bude spuštěna
v měsíci dubnu. Aktuální informace budou zveřejněny na našem webu:

hacko.ochck.cz, případně lze sledovat facebookové stránky Oblastní charity
Červený Kostelec: @oblastnicharitacervenykostelec

Denní stacionář v Červeném Kostelci 

V denním stacionáři v Červeném Kostelci poskytují prostor do-
spělým lidem se zdravotním postižením a seniorům, kteří jsou
částečně odkázáni na pomoc druhých a nemají zajištěnou po-
třebnou a kvalitní péči během dne, kdy jsou jejich blízcí v za-
městnání nebo potřebují zajišťovat své záležitosti. 

Klienti rozvíjejí své dovednosti a znalosti podle svých indivi-
duálních potřeb. Tamní pracovníci je podporují v jejich samostat-
nosti, aktivním trávení času a také se jim daří klienty zapojit do
kolektivu tak, aby se začleňovali do běžné společnosti. 

Do denního stacionáře může docházet až 8 klientů naráz. Pro
tento účel jsou uzpůsobeny prostory v přízemí nově zrekonstru-
ované vily červenokosteleckého rodáka Břetislava Kafky. Pobyt je
možný jen ve všední dny bez víkendů a svátků v době mezi 7:00 
a 15:30 hodin. V současné době máme volná místa pro případné
nové zájemce. 

Lidé docházející do stacionáře se setkávají ve skupince, jejíž
členové se mění co nejméně. Pracovníci jsou proočkovaní nebo se
nechávají pravidelně testovat. Ven chodí klienti na kratší pro-
cházky, dezinfikují si ruce…

Klienti denního stacionáře přicházejí do klidného prostředí, kde
dělají něco, co má smysl. Například slepují vystřihovánky z papíru,
podílejí se na přípravě svačin, zkoušejí péct jednoduché moučníky,
pracují s textilem, účastní se cvičení, vyrábějí šperky… Svými vý-
robky pak klienti mohou udělat někomu radost. Jde o proces tvorby,
kdy rozvíjejí motoriku, učí se novým věcem nebo udržují doved-
nosti, které už dříve získali.

Aktuální program aktivit denního stacionáře naleznete na we-
bových stránkách nebo na vývěsní tabuli u stacionáře a nově na ná-
městí T. G. Masaryka v Červeném Kostelci.

Chtěli bychom vás pozvat na přednášku v rámci aktivit staci-
onáře, která se bude konat 30. 3. na téma Perský záliv – Katar, před-
nášející bude pí. Hanušová. Při zhoršení současné pandemické
situace změny vyhrazeny.

Denní stacionář, Červený Kostelec

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

Vážení čtenáři, v minulém příspěvku jsme uveřejnili některá výročí našich významných
rodáků. V tomto díle bych se k nim rád vrátil. V letošním roce si totiž připomínáme další
výročí spojené s Boženou Němcovou. Uplynulo již 160 let od jejího úmrtí. K Němcové
má naše město výjimečný vztah. Jednak zde krátce bydlela po své svatbě, ale především
o svém pobytu v Kostelci u Náchoda napsala zajímavou povídku Chudí lidé. 

V povídce se objevuje několik postav. Hned po příjezdu do Kostelce se Němcovi se-
znamují s rodinou Hlouškových. Ve skutečnosti se jedná o rodinu Hůlkových, k níž se
váže v tomto roce několik výročí. Paní Hloušková, vlastním jménem Ludmila Hůlková,
se narodila manželům Burdychovým z Kostelce v roce 1792. S Augustinem se vzali 23.
října 1812. Svého manžela přežila a dočkala se také vnoučat. Pan Hloušek, vlastním jmé-
nem Augustin Hůlek, se narodil v Kostelci 28. února 1792. Jeho rodina patřila mezi tzv.
střední třídu. Augustin Hůlek byl obchodníkem. Němcová k jeho osobě napsala, že jeho
neřestí bylo šňupání tabáku. Se svou ženou vlastní děti neměli. V jejich domě ale vyrůstala
mladičká Františka, dcera Augustinova bratra Petra Hůlka. Augustin Hůlek zemřel 4. září
1850 na prsní vodnatelnost a byl pochován na místním hřbitově.

Františka Hůlková se narodila kolem roku 1820. Její otec předčasně zemřel a její
matka se o všechny své děti nebyla schopna postarat, proto poslala Františku k příbuzným
Augustinovi a Ludmile Hůlkovým. Františka se provdala 23. února 1846 za Jána Volfa

Z muzejního depozitáře
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Oblíbené regionální besedy
I na měsíc březen jsme pro vás připravili opět další besedu 
s promítáním na oblíbené regionální téma. Tentokráte se
chceme zaměřit na skutečnost, že kdysi bylo v Červeném Kos-
telci mnoho různorodých krámků, obchůdků a živností, které
nabízely nepřeberné množství rukodělného zboží. 

Všichni tito malí živnostníci pomáhali utvářet povědomí Kostelce
jako úspěšného a rozvíjejícího se města. Mnoho z nich se aktivně
zapojovalo také do společenského života. Na této besedě se vrátíme

o několik desetiletí nazpět a ukážeme si, jaké živnosti se v našem
městě nacházely a kdo je tehdy provozoval.
A budeme velice rádi, pokud se i vy, návštěvníci naší besedy, opět
aktivně zapojíte svými dotazy a postřehy. Případně pokud máte 
i dobové fotografie či jinou dokumentaci k tomuto tématu, vezměte
ji s sebou a můžeme ji společně prostudovat. 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.

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...

Čtvrtek 10. 3. 2022, 17:00 hodin

Beseda s promítáním - Za starými živnostmi v Červeném Kostelci
Místo konání: Malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec 

Kdysi bylo v Červeném Kostelci mnoho krámků, obchůdků a živností, které
nabízely nepřeberné množství rukodělného zboží. Na této besedě se vrátíme 
o několik desetiletí nazpět a ukážeme si, jaké živnosti se v našem městě na-
cházely a kdo je tehdy provozoval. Pokud máte i vy povědomí o zajímavých
živnostnících, budeme rádi, pokud se do besedy zapojíte, nebo s sebou přinesete
například staré fotografie či jiné zajímavosti k tomuto tématu.
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 www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz

Na následující období máme připravené již další besedy
14. dubna 2022 Červený Kostelec a okolí v umění

Vlastivědný spolek
při MKS Č. Kostelec

ze Semonic. Dne 28. září 1848 se jim narodilo první dítě – syn Ján
Václav. O dva roky později ale zemřel Augustin Hůlek, který slíbil,
jak je v povídce uvedeno, že až zemře, dům odkáže muži Františky.
Tak se také stalo a Volfovi si v tomto domě roku 1861 založili první
poštmistrovský úřad v Kostelci.

A jaká výročí se vztahují k domku, kde Hůlkovi žili? Dne 27.
července 1912 došlo na domku k odhalení pamětní desky Boženy
Němcové. Dne 24. května 1942 byla díky pochopení majitelů
domku, červenokosteleckých průmyslníků Františka a Jana Justo-
vých, v podkroví slavnostně otevřena spisovatelčina světnička. Jak
tehdy vypadala, dokládají fotografie publikované v díle Josefa Hur-
dálka „Líbánky paní Barunky“ z roku 1944. Po roce 1948 se domek
dostal do majetku města a až do roku 1977 sloužil jako spisovatel-

čin památník. Po nákladné rekonstrukci v letech 1978-85 byl 9. 5.
1985 slavnostně otevřen v dnešní podobě. Dne 10. ledna 1992
oznámila rodina Justova, že se zříká navrácení domku a ponechá
ho dílu Boženy Němcové jako památník. Libreto expozice bylo
svěřeno tehdejšímu řediteli Muzea Boženy Němcové v České Ska-
lici panu Ludvíku Mühlsteinovi. Domku se tak podařilo vrátit
vzhled  interiéru tak, jak ho poznala Božena Němcová během svého
pobytu od září 1837 do dubna 1838. 

Protože domek sloužil také jako obchod, chci vás tímto pozvat
na besedu věnovanou červenokosteleckým živnostem, která se
uskuteční ve čtvrtek 10. března v malém sále Divadla J. K. Tyla.  

Za Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec 
Richard Švanda
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„Protože někdo, koho jsme milovali, je v nebi, je malý kousek nebe
v nás...“
Dne 8. března 2022 to bude dvacet let, kdy nás navždy opustil ta-
tínek a dědeček, pan Vratislav Brada, a 15. března 2022 uběhne
devět let od chvíle, kdy za ním do nebe odešla i maminka a babička,
paní Ludmila Bradová.V našich vzpomínkách jste stále s námi.

Dcera Jana Lindrová, vnuci Michal a Petr

Ráda bych touto cestou poděkovala za návštěvu z Městského úřadu
paní Vondrové a za krásné dárky k mým 80. narozeninám. 

Emile Nentvichová

TJ Červený Kostelec děkuje odstupujícímu starostovi Ing. Rosti-
slavu Petrákovi za jeho vstřícnost v jednání nejen s naším spolkem,
ale také s těmi ostatními, za trpělivost, s jakou přijímal naše připo-
mínky ke vztahu města a sportu, a za elán v zajišťování výstavby
zázemí pro naše oddíly a další sportovní kluby. Pro sport v našem
městě jsi, Rosťo, se svými kolegy udělal obrovské množství práce
a jsme ti za to vděční.

Výkonný výbor TJ Červený Kostelec

Ráda bych touto cestou poděkovala za návštěvu z Městského úřadu
paní Vondrové a za krásné dárky k mým 80. narozeninám. 

Emile Nentvichová

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání a pěkný dárek k mým 85.
narozeninám a paní Řezníčkové – Kukulové za milou návštěvu.

Karel Jiříček

Ráda bych touto cestou poděkovala za návštěvu z Městského úřadu
paní Vondrové a za krásné dárky k mým 80. narozeninám. 

Emile Nentvichová

Děkuji Městskému úřadu Červený Kostelec za blahopřání k mým
88. narozeninám. 

Jaroslav Hanuš, Olešnice

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání k mým 80. narozeninám. 
Marie Hankeová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání k mým 70. narozeninám.
Pavel Žďárek

Děkuji z celého srdce všem milým pracovnicím denního stacionáře,
které se moc hezky staraly o moji maminku, paní Lidmilu Petrů.
Přála bych všem potřebným v Červeném Kostelci a okolí takovou
péči a jsem ráda, že takové zařízení tu je. Mamince se u Vás moc
líbilo. 

Martina Šťástková, dcera

Děkujeme MUDr. Královi a všem sestřičkám z Mobilního hospice
Anežky České za přijetí a jejich obětavou a náročnou práci, kterou
vždy vykonávali s láskou. Dovolte nám též poděkovat panu faráři
Brhelovi. Děkujeme všem přátelům a známým za projevy a účast
na posledním rozloučení s naši milovanou maminkou Zdeňkou
Šimkovou.

S vděčností dcery

Vzpomínka Poděkování

„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.“
Dne 21. 3. 2022 uběhne 10 smutných let, kdy nás
opustil pan Milan Nývlt. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Rodiče a sestry s rodinami

Dne 27. března 2022 uplyne jeden rok, kdy nás
navždy opustil ve věku 59 let náš milovaný pan
Zdeněk Lokvenc. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi na jeho přátelskou, laskavou, vždy vstříc-
nou povahu a na jeho osobitý humor.

S láskou jeho rodina. 

28. 3. uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustila
drahá paní Jana Richterová ve věku 65 let. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná rodina

Poděkování
V březnu oslaví už 60 let, kdy si řekli své ano Oldřich a Marie Hrn-
čířovi. Touto cestou jim přejeme moc zdravíčka a do dalších let
hodně pohody a radosti. 

To jim přejí: Lenka, Olina, Romana s rodinami. Vnoučata
Jára, Honza, Lenka s rodinami. Vnoučata Deniska a Martin a

pravnoučata Renoušek, Jůlinka, Terezka a Kryštůfek.

80 let není málo, prožít je snad za to stálo.
Jsi nejbohatší mezi námi, ne penězi, ale vzpomínkami.
Přejeme Ti jasnou mysl, ať Ti život dává smysl,
potom štěstí do zásob a zdravíčka dvojnásob.
Dne 13. 2. 2022 oslaví krásné 80. narozeniny pan
Milan Nývlt. Našemu skvělému manželovi, tatínkovi,
dědečkovi a pradědečkovi přejeme ze srdce všechno
nejlepší do dalších let.

Manželka, dcery Blanka a Pavlína s rodinami

V únorovém vydání zpravodaje došlo z důvodu
nepozornosti k velmi závažné chybě. Nedopatře-
ním se blahopřání k narozeninám panu Nývltovi
objevilo v rubrice Vzpomínka. Tímto bych se
chtěl omluvit rodině a všem lidem, které zasáhla
tato špatně zařazená zpráva. Panu Nývltovi přeji
všechno nejlepší k narozeninám a děkuji za po-
chopení. 

Petr Hůlek, šefredaktor
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ROZHOVOR

Co bylo stěžejním důvodem, že jste se
rozhodl poprvé darovat krev? A vzpomí-
náte si na váš první odběr?
Vzpomínám si na to vcelku přesně. Byli
jsme na vojně v Plzni a já byl v rotě, kde se
nacházeli i zdravotníci. Přišel za námi lapi-
duch (pozn. red. slangový vojenský výraz
pro ošetřovatele, zdravotníka), jestli ne-
chceme darovat krev, že díky tomu dosta-
neme propustku. Tak jsme ráno vyrazili
tramvají do transfuzní stanice v Plzni a tím
to vlastně celé začalo. Tenkrát to byl spíše
hec mezi kamarády. V těch letech se o tom
tolik nemluvilo jako dnes. 

Co stálo za rozhodnutím, že jste v dalších
letech v dárcovství pokračoval? 
Když se podíváme do kartiček, další odběr
byl až v lednu 1990. Kolega z práce Olda
Hrnčíř chodil darovat krev a jednou v práci
mi řekl: „Nebuď měkkej a zejtra jedeš se
mnou“. Já jsem ani chvilku neváhal a dá se
říct, že od té doby jsem začal darovat krev
pravidelně. 

V momentě, kdy nastala pravidelnost,
začal jste se o dárcoství i více zajímat? 
Když přijedete do nemocnice, okamžitě si
uvědomíte, proč je krev potřeba. Sestra mi
například vyprávěla příběh, že tam byl člo-
věk, který měl těžkou operaci a potřeboval
patnáct plných dávek krve (6750 ml). To
znamená, že tam muselo přijít od jedné
krevní skupiny patnáct lidí, aby ho vůbec
mohli operovat. Krevních skupin je samo-
zřejmě více druhů. Tím pádem je zapotřebí
mít v nemocnicích celkem čtyři typy krve
(A, B, AB a 0).

Jak probíhá darování krve a jsou nějaká
kritéria, nebo může krev darovat každý?
Celý proces začíná už den před darováním.
Když si dáte k večeři něco lepšího, napří-
klad nějakou čabajku nebo jitrničku, tak při-
jdete ráno na krevní obraz a ten samozřejmě
nebude v pořádku a pošlou vás domů. Vy
musíte večer uvažovat o tom, že jdete ráno
darovat krev a podle toho přizpůsobit jídel-
níček. 
Ráno se maličko nasnídáte, přijedete do
transfúzní stanice a tam vám odeberou vzo-
rek, který se následně otestuje v laboratoři.
V případě, že výsledek vyjde dobře,  po-
stoupíte do dalšího kola (smích). Tam už na
vás čeká přístroj, který odebere krev či
plazmu. 
Kritéria pro darování krve jsou napsané 
v dotazníku, který se vyplňuje před zaháje-
ním odběru. Například mezi kritéria patří:
věk: 18–65 let (první odběr do 60 let),
hmotnost minimálně 50 kg, žádné chro-
nické nebo psychiatrické onemocnění. Dále
se musí nemocnice ujistit, že jste neprodělal
žloutenku B, C, nejste HIV pozitivní, ne-
prodělal jste malárii, nejste alkoholik, ne-
patříte do rizikové skupiny, neměl jste
rizikový pohlavní styk a další. 

V minulém roce jste oslavil jubilejní
počet odběrů a dostal jste prestižní oce-
nění v podobě plakety Dar krve – dar ži-
vota. O jaký počet odběrů se jednalo 
a jak ceremoniál probíhal? 
Jedná se o poslední ocenění Českého červe-
ného kříže, které se uděluje za 250 odběrů.
Celý ceremoniál probíhal za účasti prezi-
denta Českého červeného kříže pana Jukla

v Kaiserštejnském paláci na Malostranském
náměstí. Doprovodnou a zároveň kulturní
vložkou bylo vystoupení herečky Danieli
Šinkorové a celým programem nás provedl
moderátor Karel Voříšek. 

Když se vrátíme o pár let dozadu, tak jste
byl vybrán Českým červeným křížem
mezi dárce, kteří mohli navštívit Pražský
hrad a strávit jeden den s první dámou.
Jak tato událost probíhala? 
Toto pozvání probíhalo už za Masaryka 
a poté tuto tradici obnovila prezidentova
žena Dagmar Havlová a její následovnice 
v tom nadále pokračují. V našem případě
pozvala první dáma 10 účastníků, kteří měli
možnost prohlédnout si Pražský hrad s do-
provodem hradního kancléře. Následně
jsme autobusem pokračovali do barokního
zámku Lány, kde se pokračovalo v pro-
hlídce. Velmi rád na tento den vzpomínám. 

Mohl byste potenciální dárcům popsat
proč je důležité darovat krev?
Dokud je člověk zdravý, moc o tom nepře-
mýšlí. Když se podíváte do odbornějších
studii, populace dárců stárne a nový bohu-
žel nepřichází. Starší dárci ze zdravotních
důvodu už nemohou darovat krev a ta
mladší generace se o to tolik nezajímá.
Takže bych chtěl apelovat na všechny
zdravé, pokud mohou, ať přijdou krev da-
rovat. 

Chcete něco vzkázat čtenářům? 
Je to všechno o zdraví. Musíme být hlavně
pozitivní a ještě víc negativní (smích). 

Český červený kříž již více než půl století oceňuje bezpříspěvkové dárce krve vyznamenáním podle počet odběrů. Mezi námi se
od minulého roku nachází člověk, který je oceněn Zlatým křížem ČČK 3. třídy za 80 odběrů, Zlatým křížem ČČK 2. třídy za
120 odběrů, Zlatým křížem ČČK 1. třídy za 160 odběrů a Plaketou ČČK Dar krev – dar života. Plaketa se uděluje za 250 odběrů
a je nevyšším oceněním, které je možné v České republice získat.  I proto jsme se rozhodli oslovit pana Jaromíra Havla z Čer-
veného Kostelce, aby nám přiblížil život bezpříspěvkového dárce krve.
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Prim. MUDr. Miroslav Škoda: Neurologie se
vyvíjí, oddělení se musí také posouvat dál
Po 26 letech ve funkci primáře neurologického oddělení se MUDr. Miroslav Škoda rozhodl předat žezlo svému nástupci. „Neu-
rologie je progresivní obor a oddělení se musí stále vyvíjet. Proto jsem se rozhodl předat jej mladšímu kolegovi, který ho opět
posune dál,“ říká dlouholetý primář, pod jehož vedením vzniklo v náchodské nemocnici iktové centrum či akreditované centrum
pro léčbu bolestí hlavy. V náchodské nemocnici strávil celý svůj profesní život, ale medicína ho přitom stále baví. I proto do
penze ještě zcela neodchází, dva dny v týdnu se bude věnovat svým pacientům v neurologické ambulanci.

Skončit po 26 letech ve vedoucí funkci je
velká životní změna. Jak ji prožíváte?
Sám jsem zvědav, jak se s tímto životním
mezníkem vyrovnám. Jsem rád, že s neuro-
logickým oddělením zůstanu v kontaktu,
práce mě stále baví a mám rád lidi. Vyhod-
notil jsem to tak, že nadešel čas předat pri-
mariát mladšímu kolegovi. Oddělení
povede MUDr. Petr Štěpán, který je vedou-
cím lékařem iktového centra, na náchodské
neurologii pracuje téměř 13 let, s novou rolí
si určitě dobře poradí.

Na co se vy osobně těšíte?
Těším se, že budu mít víc času na své ko-
níčky. Mám rád tenis, atletiku, cyklistiku,
turistiku, výtvarné umění, potěší mě i dobré
jídlo a kvalitní víno. S manželkou rádi ces-
tujeme. Mám čtyři děti a čtyři vnoučata,
bydlím přímo v centru Náchoda s krásným
výhledem na náměstí a zámek. Náchod
mám od studia na gymnáziu velmi rád,
mám tady mnoho známých i dobrých přátel,
takže se určitě nudit nebudu.

Když porovnáte své někdejší představy o
svém profesním životě se skutečností, co
Vás napadá?
Původně jsem chtěl být učitelem, protože
můj tatínek byl ředitelem na vesnické škole,
takže práce s dětmi mě lákala a bavila.
Názor jsem změnil ve třeťáku na gymnáziu,
kdy jsem se rozhodl, že půjdu na medicínu.

Trochu mě tehdy ovlivnila moje tehdejší
přítelkyně, která šla studovat medicínu. Stu-
doval jsem tedy lékařskou fakultu v Hradci
Králové a nikdy jsem nelitoval. Vždycky
jsem se chtěl věnovat internímu oboru spíše
než chirurgii, proto jsem zvolil internu.
Neurologie se jako příbuzný obor v padesá-
tých letech z interny oddělila a tady v Ná-
chodě vzniklo tehdy jedno z prvních
neurologických oddělení v republice. Zalo-
žil ho roku 1953 pan primář Kříž. Za bez-
mála sedmdesát let se tu vystřídali pouze tři
primáři.

Kde jste po studiích začínal?
Moje první zaměstnání bylo v OÚNZ Ná-
chod, kdy jsem v roce 1982 začal pracovat
jako sekundář na interním oddělení v Brou-
mově. V červenci 1984 jsem pak přestoupil
na neurologii do náchodské nemocnice,
když mě emeritní primář Kamil Kříž pře-
svědčil o krásách tohoto oboru. S panem
primářem jsem občas cestoval autobusem
do broumovského výběžku a poslouchal
jsem jeho příhody z medicínské praxe. Byl
to neuvěřitelně vtipný a erudovaný lékař,
který ve své době patřil k nejprogresivněj-
ším odborníkům v oboru. Dodnes mám
uschovány seznamy jeho odborných prací 
a přednášek. První atestaci z neurologie
jsem absolvoval v roce 1986 a druhou v roce
1991. Primariát jsem převzal po paní pri-
mářce Benešové 1. ledna 1996 a od té doby
jsem působil bez přerušení na stejné pozici.

Jak se za tu dobu váš obor vyvíjel?
Neurologie jako obor zaznamenala v po-
sledních desetiletích neskutečný pokrok.
Když jsem začínal, bylo v Hradci Králové
k dispozici jedno CT vyšetření mozku za
měsíc. Dnes je normou, že pacient s pode-
zřením na cévní mozkovou mrtvici musí ab-
solvovat CT vyšetření spolu s mozkovou
angiografií a perfuzí (zobrazením průtoku
krve určitými oblastmi mozku) do několika
minut po příjezdu do nemocnice. Dalším
průlomem v diagnostice neurologických
onemocnění bylo zavedení magnetické re-
zonance (MRI), zejména v diagnostice roz-
troušené sklerózy mozkomíšní (RSM) a
dalších neurologických onemocnění. Díky

pokrokům v léčbě je možno při včasném zá-
sahu zcela vyléčit množství pacientů s moz-
kovou mrtvicí, a u třetiny pacientů s RSM
zastavit progresi onemocnění. To se ještě
koncem 20. století zdálo utopií.

Současně vám ale také přibyli pacienti 
s cévní mozkovou příhodou. Čím to je?
Ano, nárůst cévních mozkových příhod
(CMP) je poměrně vysoký. Na oddělení při-
jmeme ročně okolo 500 pacientů s tímto
onemocněním. Pozitivním trendem naopak
je, že současně poklesla četnost mozkových
krvácení, a to zejména díky kvalitní léčbě
vysokého krevního tlaku. Nárůst CMP je
dán především stárnutím populace, ale svou
roli hraje také špatný životní styl, nízká po-
hybová aktivita a obezita. Dalšími význam-
nými rizikovými faktory pro vznik mrtvice
jsou zejména vysoký krevní tlak, kouření 
a nedostatečná léčba srdeční arytmie.
Jakou roli hraje v tomto onemocnění stres?
Nadměrný stres vede právě k hypertenzi,
nadměrnému vyplavování adrenalinu a po-
ruchám metabolismu glycidů. Je tedy také
jedním ze závažných rizikových faktorů ce-
rebrovaskulárních onemocnění.

Ještě nějaký další trend ve svém oboru
pozorujete?
Je pravdou, že v posledních letech výrazně
přibylo pacientů s nádory mozku, primár-
ními nebo metastatickými při postižení ji-
ných orgánů. Určitě je to částečně
způsobeno zlepšenou diagnostikou (CT,
MRI) ale i zhoršující se kvalitou životního
prostředí. Přibylo i vertebrogenních one-
mocnění (obtíže s páteří) což s sebou nese
současný životní styl.

Jako primář oddělení jste stál u zrodu ik-
tového centra v náchodské nemocnici. Co
to náchodské neurologii přineslo?
Boj o iktové centrum (IC) probíhal několik
let. Akreditaci pro jeho provoz jsme nako-
nec získali v roce 2012. Velkou zásluhu při
založení centra má současný primář MUDr.
Petr Štěpán se svou erudicí v intenzivní me-
dicíně. Ruku v ruce s otevřením IC se nám
otevřely možnosti přístrojového dovyba-
vení oddělení, radiodiagnostiky a rehabili-
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Neděle 6. března 2022
Při všech mších svatých požehnání maminkám, které očeká-
vají narození dítěte.

Pátek 11. března – sobota 12. března 2022
Postní duchovní obnova – vede P. Martin Sedloň, OMI, mi-
sionář milosrdenství. Téma: Obrazy vykoupení u evangelistů.
Začátek v pátek v 18:00 mší sv., poté přednáška v kostele. 
V sobotu přednášky v 9:00, v 10:45 a ve 14:00. Od 15:00
možnost adorace a svátosti smíření. Zakončení mší sv. 
v 17:00. Je možné zúčastnit se jen části programu.

Neděle 20. března 2022
Mše sv. v 9:00 s rytmickým doprovodem.

Neděle 27. března 2022
V 15:00 koncert sboru Bohemiachor v kostele sv. Jakuba, re-
pertoár: světová a česká soudobá klasická a lidová hudba.

Aktuální informace o chodu farnosti a o dalších případ-
ných změnách spojených s vládními opatřeními naleznete
na stránkách farnosti – www.farnostck.cz a www.farnost-
bousin.cz.

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

V březnu každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin bude otevřený
kostel sv. Jakuba. Zveme vás všechny k jeho návštěvě, která
dává prostor ke ztišení a modlitbě. 

V postní době jsou pravidelné křížové cesty. V kostele sv. Ja-
kuba budou v pátek od 17:30, v olešenské kapli sv. Antonína kaž-
dou neděli ve 14:00 a ve Lhotě v kapli sv. Josefa v úterý v 18:30
a v neděli ve 14:00. Zádveří kostela sv. Jakuba je otevřeno každý
den od 8:00 do 17:30. Je zde možné si pustit videa o historii kos-
tela, o svatojakubské cestě a další. 

P. Miloslav Brhel, farář

Církev československá husitská

Manželů Burdychových 305,
54941, Červený Kostelec

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

Program na březen

2.března 2022 od 18:00 
POPELEČNÍ STŘEDA - BOHOSLUŽBA 

24. března 2022 od 17:30
CÍRKEV  A SOUČASNÉ ETICKÉ PROBLÉMY - přednáší
M. Chadima ThD.

CÍRKEV

tace prostřednictvím dotací. V té době jsme-
pořídili celou řadu přístrojů, včetně počíta-
čového tomografu (CT) a ultrazvuku.
Iktové centrum je přínosem zejména pro pa-
cienty z našeho regionu, kteří nemusejí být
převáženi až do Hradce Králové, ale včas-
nou diagnostiku a léčbu jim můžeme po-
skytnout už během několika minut po
vzniku mozkové příhody, což je rozhodující
faktor pro další prognózu nemocného.

Neurologie je komplexní obor, který člo-
věka vnímá možná celistvěji než mnohé
jiné specializované obory. O to složitější
je ale možná někdy najít příčinu potíží…
Někdy je to skutečně pátrání, a to mě právě
baví. Neurologie je velmi zajímavý obor 

s úžasným potenciálem, zvláště v dnešní
době, kdy je již k dispozici celá řada sofis-
tikovaný diagnostických metod a nových
terapeutických postupů. To samozřejmě vy-
žaduje neustálé studium a celoživotní vzdě-
lávání lékařů. A proto je zapotřebí, aby se
oddělení dále vyvíjelo. To je jeden z dů-
vodů, proč by měl vedoucí funkci převzít
někdo mladší, kdo oddělení posune opět
dál.

Co byste se svými bohatými zkušenostmi
v současném zdravotnictví změnil?
Určitě je to současný komplikovaný systém
vzdělávání. Velké množství medicínských
oborů tak trpí nedostatkem lékařů. Zejména
obory jako dětská neurologie nebo psychi-

atrie nejsou v rámci našeho kraje dostatečně
personálně zajištěné. To samé platí u zdra-
votních sester, kde je podle mého názoru 
i nízké platové ohodnocení, vzhledem k ná-
ročnosti jejich práce. Také mám pocit, že se
zhoršují i interpersonální vztahy mezi lé-
kaři, trochu se tady vytrácí etiketa. Často
vázne i spolupráce nemocnic s praktickými
lékaři, lékaři v nemocničních ambulancích
suplují práci praktických lékařů u diagnóz,
které nepatří do péče specialisty.

Děkuji za rozhovor. Ať se Vám v další ži-
votní etapě daří.

Lucie Chytilová, 
mluvčí Oblastní nemocnice Náchod
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MŠ Náchodská

Začátkem února se děti starší 4 let zúčastnily dlouho plánova-
ného týdenního lyžařského výcviku v areálu lyžařské školy
K+K Ski School Janské Lázně – Formánek. Děti se pod vede-
ním zkušených instruktorů naučily lyžovat a jezdit na vleku. 

Každé ráno děti odjížděly autobusem od mateřské školy do Jan-
ských Lázní, během dopoledne probíhala výuka a po menší svačině
se vracely zpátky na oběd. Aby jim cesta ubíhala rychleji, mohly
se dívat v autobuse na pohádky.

První den si instruktoři vyzkoušeli všechny děti na malém svahu,

a poté si je rozdělili do týmů podle jejich dovedností. Šikovnější
děti se od druhého dne přesunuly na větší svah s velkým vlekem, a
děti, které bylo potřeba naučit více, pokračovaly na menším svahu
s pásem. V pátek měli rodiče možnost se přijet podívat na své malé
šikovné lyžaře.

Děti se každý den vracely nadšené, plné elánu. Tímto děkujeme
školičce K+K Ski School Janské Lázně za veškerou péči a budeme
se těšit zase za rok. 

MŠ Náchodská

ZŠ Lhota
Samozřejmě, že na známky v pololetí žádná kouzla neplatí! Ale
za poctivě odvedenou práci je na místě si užít trochu veselí 
a legrace! Těsně před pololetními prázdninami se totiž konaly
třídní karnevaly. 

Soutěže, promenády v maskách, taneční rej…Zároveň děti s na-
pětím sledovaly skvělá čísla pana kouzelníka a jeho spolupracov-
nice. Kouzlení s barvami, s lanem, květinami, kartami, létající
stoleček…Prostě to stálo za to!

Díky aktivitě spolku Lhoťák mohly být nejlepší masky odmě-
něny hezkými cenami a také realizováno kouzelnické překvapení
pro všechny školáky. Velice vám děkujeme a vážíme si podpory!

Za celý tým Jitka Česenková

Zveme kluky, holčičky do lhotecké školičky!

Zápis do 1. ročníku proběhne v pátek 8. 4. 2022 od 14:00
do 18:00 hod. v budově školy na adrese Bratří Čapků 138 ,
549 41, Červený Kostelec.
E-přihlášení:
Zákonní zástupci, kteří podají žádost elektronicky, budou
mít žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro svoje dítě
vytištěnou a připravenou k podpisu. Elektronická přihláška
k zápisu bude otevřena od 01. 03. do 31. 03. 2022 na we-
bových stránkách školy www.skolalhota.cz v kategorii Zápis
do 1. třídy a v podkategorii E-Přihláška k zápisu.

Základní informace:
Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců
dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Při předání
žádosti o přijetí k povinné školní docházce potřebujete mít
s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o svěření
dítěte do péče (u pěstounů, adopce, apod.), u žádosti o od-
kladu doporučení od dětského lékaře a z poradenského pra-
coviště (PPP. SPC), rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno).

Renata Jakubíková, ředitelka školy
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ZŠ Václava Hejny

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ V. Hejny se koná v pátek
8. dubna 2022 od 13:30 do 18:00 hod v přízemí budovy
1. stupně
Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců
dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 i dětí, které
měly letos odklad školní docházky. 
Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz. Děti, které budou navštěvo-
vat školu v Horním Kostelci, přijdou k zápisu do města 

a rozdělení dětí do tříd bude provedeno dodatečně.
Přihláška ke přijetí nebo k odkladu a další podrobnější in-
formace budou k dispozici na www.zsvhejny.cz ve druhé
polovině března. 
Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, po-
třebujete dvě doporučující posouzení: 
1. z příslušného školského poradenského zařízení
2. od dětského lékaře nebo klinického psychologa

Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy

Zimní měsíce nás přímo vybízejí k změnám aktivit, které či-
níme během celého roku. Toho využila hned dvakrát třída 3. B
s paní učitelkou Naimanovou. Nejdříve správně načasovali
hrátky na sněhu a vyrazili na kopec se všemi možnými pomoc-
níky: boby, saně, lopaty a pekáče.

Radosti a smíchu si užili do sytosti. Druhá aktivita byla pečlivě
naplánovaná a dohodnutá. Děti měly pro sebe zamluvené celé klu-
ziště v Hronově. Hry na honěnou, závody na rychlost a jiné ozvláš-
tnily už tak speciální hodinu. Samozřejmě, že družinová oddělení
chodila „na kopec“ co to jen šlo, aby si děti sněhu užily. Dost bylo

sněhu. Krátká zpráva z plaveckého bazénu k Vám letí. Od měsíce
února se snaží zdokonalit ve svých plaveckých umech žáci 4. roč-
níků. Budou na to mít přesně devět lekcí ve městě Náchod. Poté je
ještě na jaře vystřídají 3. třídy. Na závěr trochu matematiky. Žáci
pátých tříd měli možnost přes Vánoce se zapojit do matematické
olympiády. Okresní kolo nakonec řešil pouze Vojtěch Stodůlka 
a v něm obsadil krásné 4. místo. Moc gratulujeme za skvělý výkon
i reprezentaci naší školy. 

Jana Stodůlková

Novinky z prvního stupně

Novinky ze školní družiny

Zimní dny jsou velmi dlouhé, ale ani tak jsme se ve družině ne-
nudili.  Některá  oddělení  opět navštívila knihovnu, sportovali

jsme s „Dětmi na startu“, často jsme bobovali  a sáňkovali  
a připravovali olympijské hry.

Provoz oddělení byl omezen pro žáky čtvrtých tříd – děkujeme
rodičům za pochopení při nelehké situaci rozdělit žáky podle tříd 
i ročníků.

Mladší děti se dověděly zajímavosti o ptácích v zimě a jejich
správné potravě v krmítkách. Společně své obrázky vystavili i se
zimní krajinou  žáků z dalšího oddělení. Starší žáci vytvořili plakát
na zimní olympijské hry, kam doplňovali informace a zajímavosti
získané ze sledování sportovních pořadů. Kromě fandění českým
sportovcům fandili také sobě v olympijských družinových hrách. 

Těšíme se na jaro a připravíme všem pro radost velikonoční vý-
stavu našich prací ve školní jídelně. 

IW
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V 1. třídě se děti v rámci finanční gramotnosti učily poznávat
české koruny - mince

Zkoušely jimi platit za nákup. Při výtvarné výchově kreslily
olympijský oheň, olympijské kruhy a sportovce. V hodinách tě-
lesné výchovy uspořádaly „běh na lyžích a souboj v curlingu“. 

V lednu pirátské týmy 2. třídy zachraňovaly ostrov Tykata
Tím, že piráti přečetli všechny knihy o zvířatech, seznámili se 

s Charlesem Darwinem (už vědí, jak na naší planetě vznikl život),
poznali obrazy malíře Zdeňka Buriana a našli tajný poklad.  Za od-
měnu 31. 1. celá pirátská banda vyrazila na dobrodružnou expedici
do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. V ZOO je čekal vzdělávací
program se zoolektorkou. Prohlédli si celou ZOO a v pavilonu

ptáků si předali vysvědčení a pirátský diplom.
Třeťáci v lednu ukončili plavecký výcvik, kam každé pondělí
rádi jezdili

Zlepšili své plavecké dovednosti a výcvik završili závody. Díky
sněhové nadílce mohli zahájit návrat do tělocviku sáňkováním na
kopci za školou. Zimní radovánky se spolužáky byly úžasným zpe-
střením školního dne a odpočinkem od probíraných záludností vy-
jmenovaných slov.

Čtvrtá třída zakončila plavecký výcvik závody a získáním mok-
rého vysvědčení

V lednu navštívili knihovnu. Paní knihovnice si pro děti připra-
vila dvě hromádky knih. Jednu spíše pro kluky a druhou naopak
určenou spíše pro holky. Toto rozdělení však nebylo podmínkou
pro následující výběr. Objevilo se několik kritérií, podle kterých
děti vybíraly– obálka knihy, tloušťka knihy, velikost písmen, počet
obrázků, ale i známý autor, od kterého čteme knihu i ve škole. Ná-
sledně se děti do knížek měly začíst. Bylo vidět, že se děti do knih
po pár okamžicích ponořily a následujících 20 minut mohly neru-
šeně číst. Děti si mohly své vybrané tituly půjčit domů, to jim vždy
udělá velikou radost.  

Pátá třída se v lednu zabývala projektem o sousedních státech
České republiky

Ve skupinách se zaměřili na jednotlivé země a snažili se získat
co nejvíce informací a zajímavostí o těchto státech. Společně vy-
tvořili naučné plakáty pro sebe i mladší spolužáky. V únoru jsme
se zapojili do projektu Zimní olympiády. Seznámili jsme se s její
historií, symboly i maskotem. Každý den jsme sledovali výsledky
našich sportovců a jejich sportovní výkony.

ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec

Základní umělecká škola Červený Kostelec

13. ročník výtvarné soutěže Naše galerie pro občany Náchodska
neslo téma Malé věci, velké věci. Soutěž vyhlašuje Galerie vý-
tvarného umění Náchod. Naši žáci výtvarného oboru se úča-
stnili s několika pracemi, z toho dvě práce získaly ocenění.

Dne 21. 1. se konala vernisáž se slavnostním vyhlášením vítězů.
V kategorii děti do 6 let získaly 1. místo Ester Bartoňová se svou
malbou Moje rodina. V kategorii děti 7–11 let se umístila na 3.
místě Anna Laštovičková s dílem Recept na bábovku. Výtvarná
díla můžete vidět na výstavě v Galerii výtvarného umění Náchod
od 22. 1. do 20. 2. 2022. Všem zúčastněným, a hlavně výhercům
děkujeme za jejich práci při hodinách výtvarného oboru. 

Pavla Kejzlarová, učitelka VO

Výtvarná soutěž Naše Galerie 2021

ZŠ Olešnice

Zápis do Základní školy v Olešnici se uskuteční v pátek 8. dubna 2022 od 15:00 do 17:00 hodin. Bližší informace a přihlášku
ke stažení najdete na webových stránkách www.webskoly.cz/zsmsolesniceck.

Mgr.Vendula Ságnerová, ředitelka školy 
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S postupným oteplováním a blížícím se jarem stoupá spotřeba zimních zásob, v bře-
znu je to cca 3-5 kg medu za měsíc. Včelky zároveň začínají nosit pyl, vodu a nektar.
Pyl obsahuje bílkoviny důležité pro výživu larviček, nektar je zdrojem energie.

Zásobování je hlavním úkolem včelích dělnic, tedy včelek, které se starají především 
o matku, larvy, čistotu v úle a stavbu plástů. Matka postupně klade víc a víc vajíček každým
dnem. Je-li včelstvo silné, má chuť vychovávat i trubce. Ti se na rozdíl od dělnic a matky
líhnou z neoplozených vajíček, a protože jsou větší, potřebují i větší buňky.

O všechnu práci v úlu se nyní starají dlouhověké včely narozené vloni v podletí a na
podzim. Žijí 6-8 měsíců a jejich život se tak pomalu krátí. Nahradí je nové včelky - naro-
zené z prvních vajíček.

Včelaři v Kostelci se sešli v neděli 6. února na výroční členské schůzi. Kromě jiných si
schválili plán aktivit na tento kalendářní rok. Následující setkání se uskuteční v neděli 6.
března od 9 hodin v restauraci Divadlo a na tomto setkání pohovoří přítel Jaroslav Vít 
o jarní prohlídce včelstva. Zveme tedy opět všechny zájemce.

Roman Hásek

Včelaři

Po loňském nepříznivém počasí v zimních měsících a covidových omezeních se letos
partě hasičů povedlo po čtrnácti dnech snažení nastříkat ledovou plochu na hřišti za
hasičskou zbrojnicí. 

Po rekonstrukci plochy hřiště, která je slíbena městem, to půjde daleko lépe, protože
současná plocha je dosti propadlá a trvá dlouho plochu vyrovnat poléváním vody. Plocha
byla denně využívána, a to i ve večerních hodinách. Uspořádaly se závody v rychlobruslení
a proběhl i zápas v hokeji členů mladých hasičů. Plocha vydržela celý měsíc, ale současné
počasí nedává moc šanci na další provoz. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na
tvorbě i údržbě ledové plochy.  

P.N

Hasiči Bohdašín

Jsme na počátku třetího měsíce roku 2022 a musíme s radostí konstatovat, že se
situace stále ještě v době kovidové značně zlepšila. Vždyť přesně před rokem jsme
museli konstatovat, že na prahu března jsme se díky kovidovým opatřením ještě
nemohli  setkat. Letos to je něco úplně jiného. Vždyť máme za sebou již devět krás-
ných akci a doufáme, že ještě padesát tři před sebou.

Potěšující je také situace v naší spolupráci s klubem PTTK Zabkowice, ke které se
vztahuje ilustrační foto. Během měsíce února jsme odsouhlasili plánované aktivity 
z polské strany. Dva projekty, které jsou již dokončené, budeme společně realizovat 
v měsíci září. V sobotu třetího září máme před sebou tradiční, již devátou, Pielgrzymku
Zabkowickou. Druhou akcí, na kterou nás naši kolegové z Polska pozvali, budou v so-
botu 24. září lidové bramborové slavnosti. Prý se máme na co těšit. Minulý měsíc jsme
ještě zahájili jednání na další dvě akce, které jsme zakončili podepsáním Deklarace
partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů z Euroregionu Gla-
censis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Jedná se o dvě čtyř-
denní akce v rámci tohoto programu Výpravy po stopách společné historie. Jedna akce
by měla být výprava od Zabkowického hradu na hrad Vízmburk. Druhá pak v podstatě
putování po stopách uznávané princezny Mariany Oranžské. Tyto dva projekty ještě
mají před sebou jednání a schválení finančního zabezpečení.

Z naší české strany máme plně zajištěnou jednu akci. Na další akci, kterou bychom
chtěli pro PTTK připravit v rámci Mezinárodního folklorního festivalu, nemáme zatím
bohužel finanční zajištění. Doufáme však, že se nám toto společně s vedením našeho
města podaří zajistit.

Na závěr ještě připomínka. V pátek 4. 3. 2022 v 16:00 se v sále Grafoklubu koná
VČS Klubu turistů Červený Kostelec. Zveme také zájemce o členství v našem klubu.

Otto Ressl

Turisté
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Po dvou letech konečně oddílová výprava na lyže, protože 
v loňském roce nám bohužel covidová situace výpravu neumož-
nila. Po dlouhých dvaceti letech jsme změnili místo zimního
soustředění a zabydleli jsme se v ubytovně TJ Sokol v Jablonci
nad Jizerou. Prý ubytování pro nenáročné, které ale nejen spl-
nilo očekávání, ale i předčilo. Bylo slyšet nejedno: „Týjo, to je
poprvé, co s Kadetem spíme na postelích s peřinami, a ne ve
spacáku.“

Přijeli jsme ve čtvrtek večer, vynosili veškeré lyže, snowboardy,
tašky a batohy a rozdělili se do pokojů. Povlékání postelí nám dalo
docela zabrat, ale zvládli jsme to. Po večeři, kterou nám přibalily
maminky, jsme vyrazili na průzkum nejbližší sjezdovky – skiareál
Kamenec. Před spaním jsme ještě skoukli filmeček – Bleskův prů-
řez Kadetem. 

Ráno jsme se nasnídali, sbalili lyže, obuli lyžáky, namazali sva-
činy a vyrazili na svah. Na rozjezd jsme vybrali areál Šachty ve
Vysokém nad Jizerou, byla to příjemná lyžovačka. Sníh byl po-
měrně měkký, dobře se na něm jezdilo a také se do něj krásně pa-
dalo (jako do peřin). Někteří zdatní lyžaři se i pohoupali 
v záchytných sítích na okraji sjezdovky. Na svah se vydalo i pár
odvážných snowboardistů. Šťouvíček nám během dopoledne pěkně
uválela svah, ale odpoledne už docela frčela, měla dobrého učitele,
Zelího. Na snowboard vyrazila taky Anička, která dobře ovládá
jízdu po jedné či druhé straně, ale jejich střídání pomocí oblouku
ji zatím zůstává zcela utajeno. Další snowboardisti jako Franta, Me-
loun a Véna už jezdili docela pěkně. Ani lyžaři nezůstávali pozadu

a všichni sjížděli svah samostatně. K obědu jsme si dali předem
připravený chleba se šunkou a sýrem a k tomu mandarinku. Po po-
silnění jsme brázdili svahy až do 16. hodiny. Po příjezdu zpět bylo
krátké volníčko před a po večeři. Museli jsme nechat slehnout gu-
lášovku a knedlíky s uzeným, abychom mohli ještě řádit v tělo-
cvičně – dali jsme fotbálek, dušičkovou…, krátký film a hurá do
postýlek.

Ráno jsme opět vše naložili a vyjeli do Pasek nad Jizerou. Po
náročném zaparkování a koupení skipasů jsme konečně mohli vy-
razit. V tomto středisku nás čekali 2 sedačkové lanovky, a proto
jsme museli udělat skupinky, aby menší děti nejezdily na lanovce
samy. Terén byl o poznání prudší a hlavně o hodně zmrzlejší. Do-
polední lyžování nebyl žádný odpočinek a hlavně skupina snow-
boardistů se trochu trápila, takže prkna po obědě vyměnili za lyže
a odpoledne už to všem pěkně svištělo. 

Protože jsme lyžování ještě neměli dost, vydali jsme se na ve-
černí lyžování na Kamenec, to je sjezdovka přímo v Jablonci nad
Jizerou. Sjezdovku nestihli úplně upravit a byly na ní ledové
hroudy, no, co bychom taky čekali na „kamenci“. Vydrželi jsme ale
do konce lyžování a už se těšili na večeři, protože jsme stihli jen
polévku a už jsme měli hlad. K večeři bylo kuřecí masíčko se ze-
leninou a bramborem. Vše jsme snědli a padli do postelí.

Ráno už jsme jen zabalili a vyrazili k domovu. Konečně po
dlouhé době pořádná společná akce, na které jsme si řádně zama-
kali a užili si to.

Lenka

Lyžovačka v Krkonoších
Oddíl Kadet, Červený Kostelec

Festival Expediční kamera 2022 je zpět !
Dětský oddíl Kadet vás zve na jubilejní 10. ročník úspěš-
ného festivalu Expediční kamera, přehlídku nejúspěšněj-
ších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulých
sezón. Akce se koná v kině Luník v Červeném Kostelci 
v pátek 18. 3. 2022 od 18:30.
Mimo skvělých filmů se můžete těšit na zajímavou besedu 
s Mirečkem Novosvětským, který vám povypráví o Madeiře
v době Covidové. Prostřednictví filmového plátna se připo-
jíme k expedici k nejvyšším vodopádům světa, se zatajeným
dechem budeme sledovat vodáky na peřejích řeky Keve 

a Kwanza, zavzpomínáme na poslední květnový den roku
1970, kdy se kvůli zemětřesení odtrhla značná část severní
části šestitisícovky Huascarán Norte a v podobě laviny ledu
a kamení pohřbila v základním táboře všechny členy české
Expedice Peru 1970 a s Lenkou Vacvalovou budeme hledat
odvahu zaběhnout nejdelší turistickou trasu na Slovensku –
770 km z Dukly do Děvína s převýšením v 31 km. I letos
bude vstupné na celý program festivalu symbolických 99 Kč
a celý výtěžek bude věnován na činnost červenokosteleckého
oddílu Kadet. Mimo besedy a filmů Vás čeká bohatá tombola
a skvělé občerstvení.
Předprodej vstupenek v IC Červený Kostelec.
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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

18. 3. 2022 od 18.30 hod. 
Červený Kostelec A – Škola České Budějovice

19. 3. 2022 od 10 hod. 
Červený Kostelec  A – Škola České Budějovice

Krajský přebor mužů (dvojzápasy)
5. 3. 2022 od 10 a 13 hod. 
Červený Kostelec  A – SKO Hlinsko

12. 3. 2022 od 11 a 15 hod. 
Červený Kostelec  A – Sokol Česká Třebová

Krajský přebor žen (dvojzápasy)
12. 3. 2022 od 9 a 13 hod. 
Červený Kostelec  B – TJ Sokol Jilemnice

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.   

Volejbal Červený Kostelec by rád poděkoval sponzorům za celý
uplynulý rok, který nebyl vůbec jednoduchý. Jmenovitě děku-
jeme společnostem TRANSPORT Trutnov s.r.o. a Saar Gummi
Czech s.r.o.. Nedílnou součástí je i podpora ze strany institucí
– MěÚ Červený Kostelec, Národní sportovní agentura a Krá-
lovéhradecký kraj. Děkujeme.

Loňský rok byl dokončen tříletý projekt Příměstských táborů 
v Červeném Kostelci za finanční podpory Ministerstva práce a so-
ciálních věcí v programu podpora zaměstnanosti.

Sokol Lhota, Červený Kostelec
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim sponzorům 
a partnerům za podporu v uplynulém těžkém roce. Zejména
děkujeme institucím MěÚ Červený Kostelec, Národní spor-
tovní agentura a Královéhradecký kraj. 

Rok 2021 byl náročný pro všechny, proto moc děkujeme a pře-
jeme všem hodně zdraví. Loňský rok byl dokončen tříletý projekt
příměstských táborů ve Lhotě za finanční podpory Ministerstva
práce a sociálních věcí v programu podpora zaměstnanosti.

Současnou situaci ohledně pandemie vám zajisté nemusíme po-
pisovat. Přesto však připravujeme všechny akce na první pololetí
tak, jak jsme si stanovili, to je: Zájezd do Častolovic na jarní vý-
stavu v pátek dne 8. dubna. Odjezd z autobusového nádraží 
v Č. K. pro nečleny je cena zájezdu 150 Kč. Cestou na výstavu se
zastavíme na zámku v Opočně. Přihlášky přijímá do 25. března př.
Linhartová na telefonu 776 352 502. V případě, že by se z jakého-
koli důvodu zájezd nemohl uskutečnit, dáme vám o tom vědět pro-

střednictvím naší skřínky na aut. nádraží.
Výroční členská schůze bude v sobotu 16. dubna ve 14:00 

v Malém sále divadla. Bližší informace v dubnovém zpravodaji. 
V únoru naše členky navštívily paní Hájkovou, dlouholetou

členku naší organizace, u příležitosti jejích krásných 95. narozenin.
Do dalších let jí jménem celé organizace přejeme pevné zdraví 
a hlavně optimismus v této hektické době.

za ZO ČZS Jiří Linhart

Výbor ČZS

SPORT
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KLADSKÉ POMEZÍ

Před 25 lety se zrodila myšlenka k založení organizace, která
bude propagovat okolí Náchoda jako turistický cíl. Byl to re-
voluční počin, protože v České republice tehdy bylo jen několik
takových organizací, dnes jich je téměř padesát. 

Odborně se nazývají organizace destinačního managementu 
a mezi jejich hlavní cíle patří marketing a komunikace, spolupráce
s národními institucemi, tvorba produktů cestovního ruchu či pro-
hlubování spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Právě po-
slední zmiňované je jedním z hlavních principů fungování
organizace Kladské pomezí, která sdružuje 42 členů. 

Letem světem: 
● V letech 2000–2005 se organizace podílela především na

komplexní tvorbě a značení cyklostezek celého regionu. 
● Od roku 2005 se stále více orientuje na marketingové ak-

tivity, spolupráci s aktéry cestovního ruchu a usiluje o soustavné
zkvalitňování služeb. 

● Každoročně zajišťuje provoz cyklobusů a úpravu lyžař-
ských běžeckých tratí. 

● Díky evropským dotacím se Kladské pomezí stalo inves-
torem při výstavbě tří rozhleden – Čáp, Na Signálu a Žernov. 

● Je nositelem značky Regionální produkt Kladské pomezí.
Výrobky jsou oceňovány s ohledem na původ surovin, podíl ruční
práce i ekologii.  

● Pyšní se nabídkou zajímavých produktů cestovního
ruchu. Toulavý baťoh je bezmála deset let stálicí v nabídce turis-
tických možností pro rodiny s dětmi. Festival zážitků je projekt,
který nabízí zážitkové akce jako program pro týdenní pobyt a pod-
poruje spolupráci mezi českými a polskými turistickými cíli. Další
produkty představují region prostřednictvím českých velikánů,
kteří zde prožili své dětství. Jsou to Karel, Josef a Helena Čapkovi
a Božena Němcová. 

Co chystáme v jubilejním roce?
Letní turistické noviny dostanou po 13 letech nový kabát. Pro

podnikatele připravujeme podporu v podobě kampaně „I my tvo-
říme příběh Kladského pomezí“, pro členy z veřejného sektoru
bude vytvořena individuální on-line kampaň. Stěžejními tématy
letní sezóny budou vojenské pevnosti, ale také osobnost Boženy
Němcové. Hlavním motivem vizuálního stylu a marketingové ko-
munikace se stane vodní nádrž Rozkoš, jako jeden z nejvýrazněj-
ších krajinných prvků celého regionu, s přesahem na téma vody
obecně (řeky, lázně). 

Postřehy našich členů, přínosy spolupráce i přání k výročí zve-
řejníme ve speciální „narozeninové“ sekci našeho webu www.klad-
skepomezi.cz. Těšit se můžete také na postupné představení našich
nejvýznamnějších aktivit a ke konci roku oslavy uzavřeme soutěží
o zajímavé ceny.

Kladské pomezí, o.p.s

Kladské pomezí slaví 25 let!

4. března 2022 od 19:00

KONCERT THE BROWNIES
Místo konání: Zahradní kavárna Trees s.r.o.

The Brownies – v roce 2022 trio The Brownies slaví 11 let
existence. Spojuje mnoho žánrů a jeho styl je těžké definovat.
Soul, latinsko-americký jazz, swing, reggae, blues. 

Rezervace vstupenek na tel.: 491 520 334 vstupné 180 Kč

26. března 2022 od 17:00

KONCERT DVOU ŽÁNRŮ
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla

ZUŠ Červený Kostelec a spolek SRPDŠ při ZUŠ zve na kon-
certní vystoupení Smyčcového komorního orchestru Junior
Big Band a sólisté a vystoupení pozvaných hostů. 

Předprodej IC Červený Kostelec, vstupné 100 Kč.

KALENDÁRIUM AKCÍ
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Restaurace Na Maltě
Vás zve na tyto akce:

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

14. dubna 2022
ZELENÝ ČTVRTEK

15. dubna 2022
VELKÝ PÁTEK
Od 20 hodin – hraje „Douda“ Jiří Sedláček

17. dubna 2022
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Jaro přivítáme i jarní gastronomií, která tradičně patří k Ve-
likonocům

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

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

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

22. července 2022 od 20 hodin
PRÁZDNINOVÁ ZÁBAVA S COMPOTEM
Přijďte si užít bigbeat s rtyňskou skupinou COMPOT

2. září 2022 od 20 hodin 
ROZLOUČNÍ S LÉTEM – CUGRUNT & PEGAS
Zábavou s rockovými skupinami CUGRUNT a PEGAS se
rozloučíme s létem.

16. září 2022 od 19 hodin
ABBA Na Maltě
Koncert pražské kapely ABBAcz, která opět k poslechu i
tanci zahraje 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

1. dubna 2022 od 18:00

Jak podpořit a neškodit?
Místo konání: Zahradní kavárna Trees s.r.o.

Seminář pro rodiče, prarodiče, trenéry, pedagogy a další zá-
jemce. Zastavení nad strategiemi optimální podpory. Zásady
motivace dítěte ve výkonnostním prostředí. Věnuje se vaše
dítě sportu, hudbě či ho zajímá studium? Chcete, aby se zlep-
šovalo a rozvíjelo? Přemýšlíte nad tím, jak ho nejlépe pod-
pořit? O tom všem a mnohém dalším s naším hostem Mgr.
Janou VANČÁKOVOU, PhD.
Rezervace míst na 491 520 334, Vstupné 100 Kč

Neděle 27. března 2022 od 15:00

Koncert sboru BOHEMIACHOR
Místo konání: Kostel sv. Jakuba Většího v Č. Kostelci

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností ČK a ZŠ Červený
Kostelec se poslední březnovou neděli v kostele sv. Jakuba
uskuteční koncert sboru Bohemiachor. Sbor patří k nejlepším
amatérským tělesům v zemi, je veden špičkovými sbormistry
a během své historie koncertoval v mnoha zemích Evropy. 
Toto zhruba padesátičlenné osmihlasé výběrové těleso má ne-
typický ráz: skládá se ze zpěváků z celé České republiky,
kteří se scházejí pětkrát do roka na soustředění v nejrůzněj-
ších koutech Česka, během nichž intenzivně připravují kon-
cert s unikátním repertoárem. Ten tvoří většinou soudobá
vážná hudba, okořeněná kousky ze spirituálové či lidové
tvorby. Z našeho regionu soubor v minulosti navštěvovaly
sestry Kožnarovy, v současnosti v něm působí sourozenci
Štěpánovi. Pozice hostujícího dirigenta se zhostí tempera-
mentní dirigent Lukáš Prchal.

Sbormistři: Lukáš Prchal j. h., Vít Novotný, Jiří Mátl, Igor
Karpilovskij. Zpěváci z celé České republiky. Repertoár: svě-
tová a česká soudobá klasická hudba (Jaakko Mäntyjärvi,
James Steven aj.).
Vstupné dobrovolné

Sobota 26. března. 2022 v 15:00
KARNEVAL PRO DĚTI
SDH pořádá v restauraci NA BOHDAŠÍNĚ karneval.

Pátek 25. března 2022 v 18:00
PEČENÁ VEPŘOVÁ KOLENA
Restaurace NA BOHDAŠÍNĚ zve na vepřová kolena.

Informace o akcích tel. 605 180 876
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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.

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 kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také
neodmyslitelnou 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 je 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 na 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. 

Sobota 5. března 2022 od 19:00

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

K dokončení abonentního divadelního cyklu za rok 2020 nám stále chybí ještě
dvě inscenace. Jedna z nich je nově Novecento (1900), která nahradí původní in-
scenaci Teď mě zabij. Ale litovat nemusíme, protože to bude úchvatný divadelní
zážitek. Představení je oceněno např. Cenou Thálie 2015 – Radim Madeja za roli
Tima Tooneyho.
Inscenace je zařazena do divadelního předplatného 2020. Vstupenky v ceně 390
Kč / 370 Kč / 350 Kč jsou v prodeji v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem divadelního abonentního cyklu je společnost Zdeněk
Bejr Spedition s.r.o.
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DUHA - Dětské učení hravě, atraktivně

Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené prostředí po-
mocí Montessori pomůcek, waldorfských hraček, sensory
play apod. 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

V prostorách Kina Luník (bývalé “Káčko") nově naleznete rodinné centrum Luňáček, které nabízí celou řadu pravidelných i
nepravidelných aktivit pro děti, dospělé i seniory. Každá generace si přijde na své.

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. Na spolupráci 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 kojení a o všem, co 
s ním souvisí. Vhodné pro těhotné a kojící ženy i jejich děti.  

Ženské kruhy 
Ženské kruhy - je to setkání žen, sdílení zkušeností.

Látkové plenky  
Povídání o látkových plenkách - rady, tipy, pomoc se sesta-
vením ideální výbavy, porada při obtížích a mnoho dalšího.

Ergonomické nošení
O nošení v šátku či nosítku.

Na setkání se těší A. Nedvědová a Bc. H. Kleinerová.

15:30 – 17:00  

HÝBÁNKY – pohybové aktivity / tanec 

Pro děti 3 - 6 let. Pravidelné lekce formou hry, tančení, roz-
víjení osobnosti, vše podkresleno hudbou s pohodovou atmo-
sférou... s lektorkou Bc. Marií Chaloupkovou.

10:00 – 12:00  

Rodinné centrum Luňáček je otevřeno

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

Hrátky s dětmi
Hraní pro maminky s dětmi (0-3 roky). Zazpíváme si, řek-
neme říkánky a pohrajeme si.  Na setkání se těší lektorka Mo-
nika Červíčková.

9:00  – 11:00
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Další aktivity a kurzy 
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).
Termíny: sobota 5. března a 2. dubna vždy od 13 do 17 hodin
Cena: 699 Kč / kurz, zvýhodněná cena obou kurzů 1 399 Kč

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

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

Informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na www.lunacek-rc.cz. Pro návštěvu jednotlivých kurzů prosím využívejte
rezervační systém na webu. Kapacita kurzů je omezena. Díky rezervaci máte jistotu, že nepřekročíme kapacitu, a můžete se
zúčastnit kurzu ve vybraném termínu. Nákup permanentek v IC Červený Kostelec. Nákup jednotlivých vstupenek v IC Červený
Kostelec nebo online u jednotlivých termínů kurzu na webu.

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
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REKLAMA

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 pro koně, skot, ovce, slepice, králíky,

široký výběr substrátů, hnojiva, přípravky pro chemické oše-
tření rostlin, sirné svíce a knoty, sadbové brambory. 

Otevřeno: po-pá od 8:00 do-12:00, od 13:00 do 15:30
Tel. 731 171 360

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

Truhlářství Jiří Průša, Východní Čechy
Tel : 733 260 927

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

Pronájem pozemku v Červeném Kostelci
Máte vážný zájem o chov dom. zvířat, vlastní ovoce a zeleninu? 

Telefon: 723 582 257.

Knihařské práce O. Linhart 
Havlíčkova 656, Č. Kostelec, tel. 728 772 635, 602 177 185.

Pedikúra Delta - centrum zdraví a krásy s.r.o.
Nabízíme vám pedikérské služby za zvýhodněné ceny!

Kontaktujte nás na: 732 547 693
Budeme se na Vás těšit v Dolní Radechové!

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

Pronájem bytu 2+kk v centru města.Tel.728308835.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Fotografie při západu slunce nám do redakce poslala paní Nermuťová. Výběr zajímavých lokalit společně s ideálním
časem pro fotografování vykouzlilo nádherné snímky zimní přírody.

Odstíny teplých a studených barev vykreslují typickou zimní atmosféru. Za zaslání fotografií paní Nermuťové velice děku-
jeme a budeme se těšit na další.

Posledním přispěvovatelem se stává ostřílený fotograf pan Jan Kutílek. Ten pro měsíc březen uzavírá naší fotogalerii 
a v dalším měsíci se možná už dočkáme prvních jarních snímků.
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QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Jan Kordina

Zadní strana: Od 17. února do 20. února 2022 se v Divadle J. K. Tyla konal 25. ročník Krajské postupové přehlídky
amatérského činoherního a hudebního divadla. Letošního ročníku se zúčastnilo 14 soutěžních představení, 13 sou-
borů (185 účastníků). Byly zastoupeny čtyři kraje: Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Olomoucký..
Foto: Ivo Mičkal
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