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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Ve středu 30. listopadu 2022 se v malém sále Divadla J. K. Tyla uskutečnilo významné ocenění dárců krve, kteří si za
účasti zástupců Českého červeného kříže a zástupců města Červený Kostelec převzali celkem 48 medailí.

V sobotu 3. prosince od 15:00 bylo v Divadle J. K. Tyla připraveno pro diváky loutkové představení Kašpárek a princezna.
Pohádku obohatila návštěva opravdových čertů, která hodným dětem nadělila drobný dárek. Foto: Martin Kábrt

Na bronzovou neděli se v prostoru u autobusového nádraží uskutečnilo vystoupení žáků ZUŠ Červený Kostelec pod vede-
ním L. Urbanové a B. Rejholdové. 

Po skončení představení následoval grandiózní příchod samotného Mikuláše s andělem a dvěma čerty. Kdo uměl básničku,
se však nemusel ničeho bát.



Vážení občané Červeného Kostelce,
konec roku patří k těm dnům, kdy bilancujeme a připravu-
jeme se na další období. Finišujeme s tím, co jsme chtěli 
v daném období vykonat, a plánujeme, co uskutečníme 
v období následujícím. Dáváme si předsevzetí, která by-
chom rádi naplnili, ale ne vždy se to podaří, a zároveň před
sebe stavíme úkoly, které při jejich naplnění pomohou nám
i řadě lidí v našem okolí. Doufám, že řada takových úkolů
se objevila i v rozpočtu města na rok 2023, jehož příprava
a následné schválení zastupitelstvem města v minulém mě-
síci proběhla. Všem, kteří se na přípravě rozpočtu podíleli,
velice děkuji. Rozpočet města, který byl navržen jako
schodkový, však počítá nejen s tím, že se u řady akcí chys-

táme pokusit o získání případné dotace, ale zároveň si můžeme, jako město bez jakýchkoliv
dluhů, dovolit úvěr v rozumné výši. Toto jsme ostatně plánovali i v minulém období a na-
konec k tomuto kroku rozumnou finanční politikou města dojít nemuselo. Mezi nejvý-
znamnější akce nastávajícího roku bude jistě patřit rekonstrukce ul. Letná a dále dokončení
úprav náměstí T. G. Masaryka, či komunikace na Špicberkách. Zároveň by mělo dojít 
k provedení nebo minimálně zahájení prací na obnově parku A. B. Svojsíka, v závislosti
na získání dotace. Další akcí bude i zahájení rekonstrukčních prací na hlavní budově areálu
Brodský. Z drobnějších akcí bude ihned z jara provedeno dokončení parku mezi náměstím
a autobusovým nádražím. Také je naším zájmem příprava a případně i zahájení úprav návsi
ve Lhotě, komunikací ve Stolíně či chodníků a komunikací v Horním Kostelci, případně
rekonstrukce kaple na Bohdašíně. Bude probíhat projektová příprava dalších a dalších akcí
tak, aby byly připraveny k provedení v následujících letech, a to jak v oblasti infrastruktury,
kultury, sportu a dalších oblastech našeho života. Jak vidíte, úkolů je před námi pro další
období řada. K tomu, abychom vše zvládli, budeme samozřejmě potřebovat i vaši spolu-
práci, a především vaši trpělivost při provádění toho, co jsme si předsevzali, a to především
u akcí, které se vás budou bezprostředně týkat. Tato spolupráce bude jistě účinná i v tom,
pokud budeme k sobě navzájem ohleduplní i v drobnostech, a nebudeme muset řešit prob-
lémy týkající se běžného života a to, co jednotliví občané mohou sami ovlivnit. Pořádek
ve městě, úklid po našich psích miláčcích, které nebudeme nechávat volně pobíhat a bu-
deme je vodit na vodítku, či budeme dbát na nedělní a sváteční klid, ve kterém omezíme
naše hlučné počínání. Vše souvisí se vším. Naše práce i práce všech na úřadě úzce souvisí
s vaší spokojeností, ale i vstřícností. Ta ale zároveň vychází jak z našeho tak z vašeho jed-
nání.

Chtěl bych touto cestou také poděkovat za zodpovědnou práci v minulém roce všem
pracovníkům městského úřadu, a to i vč. technických služeb, městské policie, městského
kulturního střediska, městské knihovny, a samozřejmě i sboru dobrovolných hasičů, a dal-
ších, kteří s námi úzce spolupracují, a těším se na další spolupráci v následujícím roce.

Také velice děkuji za spolupráci vám, všem obyvatelům Červeného Kostelce, Bohda-
šína, Horního Kostelce, Lhoty u Červeného Kostelce, Stolína a Mstětína, i Olešnice, věřte,
že jsme v tom společně, v radostech i starostech. Zároveň doufám, že jste si prožili vánoční
a novoroční svátky v klidu, spokojenosti a v úzkém kruhu se svými blízkými nebo přáteli.
Přeji všem, aby ten následující rok byl pro nás všechny po všech stránkách odrazem ode
dna. Doufám, že se hospodářsky i společensky pohneme k lepší budoucnosti, a že se i cel-
ková situace ve světě zlepší natolik, že se budeme moci vrátit k běžným radostem i strastem
života.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza
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RADNICE INFORMUJE

Slovo starosty města

Aktuální informace 
v emailu či mobilu

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

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

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

odb. výstavby, matrika, sociální,
evid. obyvatel

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

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

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

Svozový kalendář 2023

popelnice (nádoby 110 l, 120 l a 240 l):
čtrnáctidenní svoz - odvoz 26x ve dnech podle rozpisu
měsíční svoz - odvoz 13x ve dnech podle rozpisu
dvouměsíční svoz - odvoz 7x ve dnech podle rozpisu 

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

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

čtrnáctidenní svoz měsíční svoz dvouměsíční svoz
žlutá známka šedivá známka tmavě modrá známka

Leden 2, 4 2 2
Únor 6, 8 6
Březen 10, 12 10 10
Duben 14, 16 14
Květen 18, 20, 22 18, 22 18
Červen 24, 26 26 26
Červenec 28, 30 30
Srpen 32, 34 34 34
Září 36, 38 38
Říjen 40, 42, 44• 42 42
Listopad •44, 46, 48 46
Prosinec 50, 52 50 50

  

Rozpis svozů směsných komunálních odpadů z domácností:

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

Svozové týdny : (podle kalendářního počítání týdnů v roce 2023)

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

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

popelnice PLASTY (nádoby 120 l a 240 l):
měsíční svoz - odvoz 13x ve dnech podle rozpisu

popelnice PAPÍR (nádoby 120 l a 240 l):
měsíční svoz - odvoz 13x ve dnech podle rozpisu

popelnice BIOODPAD (nádoby 240 l):
různá četnost svozu - odvoz 22x ve dnech podle rozpisu

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

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

měsíční svoz měsíční svoz
PLASTY  PAPÍR

Leden 3 1, 5•
Únor 7 •5, 9•
Březen 11 •9, 13
Duben 15 17
Květen 19 21
Červen 23 25
Červenec 27, 31• 29
Srpen •31, 35 33
Září 39 37
Říjen 43 41
Listopad 47 45
Prosinec 51 49

Rozpis svozů tříděných komunálních odpadů z domácností

Svoz „černých“ kontejnerů : (nádoby 1100 l)

Svoz podle kalendářního data v roce 2023:

   
  

 

 

týdenní svoz čtrnáctidenní svoz měsíční svoz
zelená známka žlutá známka šedivá známka

Leden 2., 9., 16., 23. a 30. ledna 9. a 23. ledna 23. ledna
Únor 6., 13., 20. a 27. února 6. a 20. února 20. února
Březen 6., 13., 20. a 27. března 6. a 20. března 20. března
Duben 3., 10., 17. a 24. dubna 3. a 17. dubna 17. dubna
Květen 1., 8., 15., 22. a 29. května 1., 15. a 29. května 15. května
Červen 5., 12., 19. a 26. června 12. a 26. června 12. června
Červenec 3., 10., 17., 24.  a 31. července 10. a 24. července 10. července
Srpen 7., 14., 21. a 28. srpna 7. a 21. srpna 7. srpna
Září 4., 11., 18. a 25. září 4. a 18. září 4. září
Říjen 2., 9., 16., 23. a 30. října 2., 16. a 30. října 2. a 30. října
Listopad 6., 13., 20. a 27. listopadu 13. a 27. listopadu 27. listopadu
Prosinec 4., 11., 18. a 25. prosince 11. a 25. prosince 25. prosince

Svozové týdny : (podle kalendářního počítání týdnů v roce 2023)

Svoz popelnic PLASTY, PAPÍR : (nádoby 120 l a 240 l)
Pondělí, úterý a středa v částech města, ulicích a oblastech Č. Kostelce vždy ve stejný den v týdnu jako směsný komunální odpad.

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

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

Svoz popelnic BIOODPAD: (nádoby 240 l)

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

8. a 22. listopadu 2023
20. prosince 2023

různá četnost svozu
BIODPAD

4. ledna 2023
1. února 2023

1. a 29. března 2023
12. a 26. dubna 2023
10. a 24. května 2023
7. a 21. června 2023

5. a 19. července 2023
2., 16. a 30. srpna 2023

13. a 27. září 2023
11. a 25. října 2023

čtrnáctidenní svoz čtrnáctidenní svoz
PLASTY PAPÍR

Leden 2., 16. a 30. ledna 3., 17. a 31. ledna
Únor 13. a 27. února 1. a 15. února
Březen 13. a 27. března 14. a 28. března
Duben 10. a 24. dubna 11. a 25. dubna
Květen 8. a 22. května 9. a 23. května 
Červen 5. a 19. června 6. a 20. června
Červenec 3., 17. a 31. července 4. a 18. července
Srpen 14. a 28. srpna 1., 15. a 29. srpna
Září 11. a 25. září 12. a 26. září
Říjen 9. a 23. října 10. a 24. října
Listopad 6. a 20. listopadu 7. a 21. listopadu
Prosinec 4. a 18. prosince 5. a 19. prosince

Svoz podle kalendářního data v roce 2023:

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

Svoz popelnic na bioodpad je prováděn ve středu na celém území města. 

Svoz podle kalendářního data v roce 2023:

Svoz komunálního odpadu začíná prvním dnem prvního týdne roku 2023, tj. od pondělí 2. 1. 2023. Ve dnech státních 
a ostatních svátků platí tento rozpis svozů, pokud nebude předem uveřejněn svoz odpadu v jiném náhradním termínu ob-
vyklým způsobem v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na internetových stránkách města Červený Kostelec.

Upozornění na ohlašovací povinnost plátce místního
poplatku za odkládání komunálního odpadu
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2021, ve znění vy-
hlášky č. 2/2022, a usnesením rady města ze dne 15. 12. 2021 měli
všichni plátci místního poplatku za odkládání komunálního odpadu
povinnost podat Městskému úřadu Červený Kostelec ohlášení
údajů rozhodných pro stanovení uvedeného poplatku nejpozději
do 31. 8. 2022. Ohlášení je učiněno vyplněním a podáním pří-
slušného formuláře, který je k dispozici na podatelně měst-
ského úřadu nebo na webových stránkách města.
Plátcem místního poplatku je vlastník bytu, rodinného nebo byto-
vého domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo společenství vlast-

níků jednotek. Ohlašovací povinnost se týká všech bytů, rodinných
nebo bytových domů a staveb pro rodinnou rekreaci evidovaných
v katastru nemovitostí nacházejících se na území města Červený
Kostelec. Spoluvlastníci nemovitosti jsou považováni za jednoho
společného plátce. Plátce vlastnící více nemovitostí má ohlašovací
povinnost pro každou tuto nemovitost zvlášť. Dojde-li ke změně
údajů uvedených v ohlášení, je povinnost plátce tuto změnu
oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala. Více informací lze zí-
skat na Městském úřadě Červený Kostelec, v Červenokosteleckém
zpravodaji – vydání leden a únor 2022, nebo na webových strán-
kách města Červený Kostelec.

Pokračování na další straně →
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Ohlášení podává vlastník i za nemovitosti, ve kterých nemá
nikdo bydliště anebo se z nich nesváží komunální odpad, např.
stavby pro rodinnou rekreaci nebo prázdné byty. U těchto ne-
movitostí splnila ohlašovací povinnost v řádné lhůtě jen část
vlastníků. Vyzýváme tedy všechny, kteří svou ohlašovací povin-
nost zatím nesplnili, aby tak učinili co nejdříve, a to nejpozději
do konce března 2023. Nesplnění ohlašovací povinnosti je pro-
tiprávní jednání, za které může být uložena sankce.

Placení místního poplatku za odpady
Povinnost zaplatit městu tento poplatek za rok 2022 je nejpoz-
ději do 31. 3. 2023. Tuto povinnost má plátce, tedy vlastník
bytu, rodinného nebo bytového domu, stavby pro rodinnou re-
kreaci nebo společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům
vzniklo, případně zmocněnec s plnou mocí; nikdo jiný. Zaplatit
poplatek je možné v hotovosti či platební kartou na pokladně Měst-
ského úřadu Červený Kostelec, případně bezhotovostně bankovním
převodem či jiným bezhotovostním způsobem. V tomto případě
doporučujeme plátci zkontrolovat si na pokladně vyměřenou výši
místního poplatku za rok 2022 a platební údaje. Od začátku února
budou také plátcům rozesílány poštovní poukázky k zaplacení po-
platku za rok 2022. Plátcům, kteří ve svém ohlášení uvedli, že ne-
mají žádný svoz nádoby na odpady nebo žádný plastový pytel 
v případě rekreační činnosti, nebo ti vlastníci nemovitostí, kteří ne-
podali za svou nemovitost ohlášení, mají povinnost zaplatit popla-
tek za odpady v minimálním základu. Navíc vlastníkům
neohlášených nemovitostí může být uložena sankce.

Poplatek za odpady pro rok 2023 je splatný až příští rok, a to do
31. 3. 2024. Městský úřad Červený Kostelec nebude přijímat
úhrady poplatku na pokladně pro rok 2023 dříve než v roce 2024.
Doporučujeme poplatky neplatit předem ani bezhotovostně. Sazba
poplatku pro rok 2023 se oproti roku 2022 nezměnila.

Pro svoz nádoby na odpad je třeba, aby byla opa-
třena příslušnou známkou
Na všech nádobách na odpad (popelnice i kontejnery) musí být vy-
lepena příslušná známka, aby byla tato nádoba svážena. Týká se
to nádob na směsný komunální odpad a také nádob na sběr tří-
děných plastů a papíru v domácnostech a také nádob na bio-
odpad v domácnostech. Známky jsou barevně rozlišeny podle
druhu odpadu a frekvence svozu nádoby. Na nádobách na směsný
komunální odpad je navíc známka označena příslušným rokem.
Takže pro rok 2023 je nutné si opatřit novou známku. Známky
je nutné nalepit bezodkladně. Bez známek nebudou nádoby svá-
ženy. Platnost známek pro rok 2022 končí 31. 3. 2023. Uvedené
známky jsou k dispozici v pokladně městského úřadu po podání
ohlášení plátce poplatku, jak je uvedeno výše. Známky je možné
obdržet na pokladně městského úřadu, a to nejdříve 15. dnem ode
dne podání uvedeného ohlášení nebo po řádném zaplacení místního
poplatku za odpady pro rok 2022, jak je uvedeno výše. Známky na
nádoby budou vydány jen plátci, tedy vlastníkovi nemovitosti, pří-
padně zmocněnci s plnou mocí. Pravidlo 15 dní platí i u plátců
ohlašující sběr směsného komunálního odpadu jen prostřednictvím
speciálních sběrných plastových pytlů v rámci rekreační činnosti
(nemají pravidelný svoz nádob).

Rozšíření svozů bioodpadů z domácností od roku 2023
Ve spolupráci a po dohodě se svozovou společností došlo od
roku 2023 k rozšíření svozů nádob o objemu 240 l na bioodpad
přímo z domácností na celoroční svoz v režimu leden – březen
1x měsíc, duben – listopad 1x 14 dní a v prosinci 1x měsíc – celkem
22 svozů/rok. (Původně byly tyto svozy bioodpadů prováděny jen

sezónně v období květen – říjen 1x 14 dní; v roce 2022 i v listopadu
1x14 dní). Termíny svozů pro rok 2023 jsou uvedeny v rozpisu
svozů (svozovém kalendáři odpadů).

Změna úhrady za svozy nádob na bioodpad 
Občané, kteří mají sjednaný svoz bioodpadů z domácností se
svozovou společností TRANSPORT TRUTNOV, od roku 2023
tento svoz svozové společnosti již platit nebudou. Uvedeným ob-
čanům svozy nádob na bioodpad budou i nadále zachovány. MěÚ
totiž od svozové společnosti převzal údaje o občanech, kteří mají
sjednaný svoz nádob na bioodpad. Náklady svozové společnosti
spojené s těmito svozy nově hradí za tyto občany město, které jsou
součástí rozpočtu města a mohou být městem následně promítnuty
do místního poplatku za odpady, jak to také vyžaduje legislativa.

Na nádobu na bioodpad o objemu 240 l v domácnosti je nutné na-
lepit příslušnou známku, aby vám svozová společnost i nadále svoz
prováděla. Tyto známky lze získat na pokladně městského úřadu,
jak je uvedeno výše.

I nadále platí, že nádobu 240 l na bioodpad do domácnosti dodává
případným novým občanům, kteří budou chtít tento svoz, svozová
společnost – jako to bylo doposud (může být spojeno s určitou
úhradou, která je stanovena svozovou společností), případně si
občan může nádobu pořídit vlastní. 

Podrobnosti budou zveřejněny v únorovém čísle Červenokostelec-
kého zpravodaje. Přihlásit se k těmto svozům nádob na bioodpad
v domácnostech bude možné později.

6 kroků, aby mi v roce 2023 sváželi odpad:

podat jako vlastník, tedy plátce poplatku, ohlášení za
po platníky na uvedeném formuláři – neplatí, pokud 
jsem tak učinil v loňském roce,

zaplatit poplatek za odpady za rok 2022 nejpozději do
31. 3. 2023,

vyzvednout v pokladně úřadu známku na nádobu 
včetně známek na nádoby na plasty, papír nebo 
bioodpad (u rekreantů plastové pytle),

neprodleně nalepit nové známky na nádoby,

provést změnu ohlášení, pokud se změní nějaký údaj,
do 30 dní,

až v roce 2024 zaplatit poplatek za rok 2023 na po
kladně (nejpozději do 31. 3. 2024).

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

Štěpán Křeček
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Hana Řezníčková 
Kukulová, DiS.

Tomáš Prouza (Spoluobčané)
starosta města
tomas.prouza@mestock.cz

Zodpovídá za oblast:
finance a rozpočet
bezpečnost a pořádek
investiční činnost
sport  
spolupráce s podnikateli

Jiří Regner  (KDU-ČSL)
místostarosta města
jiri.regner@mestock.cz

Zodpovídá za oblast:
majetek města
komise a OV
otevřené město
sociální a zdravotní péče  

Ing. Milan 
Hrstka

Patrik 
Volhejn

Ing. Pavel 
Kábrt

Tomáš 
Matyska

Richard 
Bergmann

Rada města Červený Kostelec

Zastupitelstvo města Červený Kostelec

Mgr. Bc. Roman
Hásek, Ph.D.

Mgr. Renata 
Jakubíková

Ing. Ladislav 
Jančík

Mgr. Jiří 
Kábrt

Mgr. Jan 
Kafka Ph.D.

Ing. Roman 
Kejzlar

Marcela 
Kollertová

Lukáš 
Kozák

PharmDr. Zuzana
Minaříková

Mgr. Štěpán 
Nosek

Pavel 
Novák

Petr 
Pacák

Tomáš 
Rýdl

Tomáš 
Šimek

Michal 
Škoda

Mgr. Markéta 
Šolcová

Jiří 
Vít
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VODA ČERVENÝ KOSTELEC, s.r.o. oznamuje
Od 1. ledna 2023 je upravena cena vodného a stočného pro od-
běratele na území města Červeného Kostelce. 

Kalkulace vodného a stočného vychází ze schváleného plánu hos-
podaření (nákladů a příjmů) s.r.o. Voda Červený Kostelec, v němž
je počítáno s výší běžných provozních nákladů vč. potřeb na pláno-
vané obnovy a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů. Kal-
kulace odpovídá cenovým předpisům, platné metodice zpracování
kalkulace a podmínkám, které nám byly stanoveny s přidělenou do-
tací na vybudování kanalizací v Olešnici a Bohdašíně.

Cena vodného je 45,45 Kč/m3 bez DPH, vč. 10%DPH 
50,00 Kč/m3, 
Cena stočného je 39,10 Kč/m3 bez DPH, vč. 10%DPH 
43,00 Kč/m3. 

I přes zvýšení cen, které je vynuceno zvýšenými náklady, stále
patří naše ceny vodného a stočného mezi ty nižší ve srovnání s jinými
vodárenskými společnostmi. Cena byla schválena radou města jako
valnou hromadou dne 28. 11. 2022, usnesením RM-2022/22/09.

VODA ČERVENÝ KOSTELEC, s.r.o.

Vítání občánků
V sobotu 3. 12. jsme uvítali 9 občánků našeho města.  Všem
zúčastněným děkujeme, že se s námi přišli podělit o svou ra-
dost, bylo i pro nás radostí jim pogratulovat a předat dárky
nejen pro děti, ale pozornost i maminkám. 

Další vítání občánků se uskuteční koncem února, proto se nevá-
hejte přihlásit a nám bude potěšením vás na tento slavnostní obřad
oficiálně pozvat a užít si ho společně s vámi a vašimi rodinami.

Přihláška ke stažení se nachází na: www.cervenykostelec.cz,

Žádosti a formuláře, Přihláška – vítání občánků.  Anebo se můžete
přijít přihlásit osobně n a MěÚ a to buď v kanceláři matriky, nebo
na podatelně, kde jsou pro vás přihlášky k vyplnění připravené.
Věk dětí nelimitujeme a rádi uvítáme i děti, které se narodily během
covidu, kdy setkávat se nebylo možné. V případě dotazů mě nevá-
hejte kontaktovat na emailové adrese petra.krejsova@mestock.cz,
nebo na telefonu 491 467 527.

Petra Krejsová                                                                                                            

Okénko místostarosty Červeného Kostelce
Máme za sebou krásné chvíle Vánoc a vstupujeme do nového
roku. Bilancování a nové plány provázejí tento čas. Rada města
Červeného Kostelce již jmenovala všechny komise.

V prosinci zastupitelé města schválili pravidla pro zřizování
osadních výborů. A v průběhu měsíců ledna a února budou po-
stupně zváni občané na Bohdašíně, v Olešnici, Lhotě a Horním
Kostelci na veřejné schůze, na kterých budou navrženi zástupci jed-

notlivých osad. Zastupitelstvo dne 28. února potvrdí zvolením
předsedů a určením členů činnost osadních výborů. Těším se, že
společně s členy komisí a výborů budeme moci cíleněji řešit rozvoj
a problémy našeho města. Přeji všem šťastný nový rok 2023 a sílu
k dobrému životu.

Jiří Regner, místostarosta

Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na
pozici referent/ka pro média a komunikaci s veřejností
Město Červený Kostelec má několik nástrojů pro informování
občanů. Jsou to webové stránky v členění na úřední a volnoča-
sový web, mobilní rozhlas a klasický rozhlas, Červenokoste-
lecký zpravodaj a sociální sítě jako je YouTube kanál a Twitter.

Od referenta(ky) pro média a komunikaci s veřejností je důležitá
spolupráce s vedením města, s odbory městského úřadu a se všemi

příspěvkovými a neziskovými organizacemi našeho města. Zodpo-
vídá po obsahové a grafické stránce za všechny publikované pří-
spěvky, musí zvládnout zdokumentování i všech participativních 
a kulturních akcí. Více k výběrovému řízení najdete na interneto-
vých stránkách města.

Jiří Regner - místostarosta
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Hospodaření a těžba v červenokosteleckých lesích

Poslední dobou se občané dotazují po důvodech zvýšené mýtní
těžby v červenokosteleckých lesích, zejména v Občině. 

Lesní porosty v Občině tvoří porosty převážně mýtného věku
(90–120 let), s dominantním zastoupením smrku a borovice. Vzhle-
dem k prioritní rekreační funkci mají zvýšené obmýtí i dobu ob-
novní a v minulosti jsme zde uplatňovali jemnější způsoby
hospodaření, tj. obnovu podrostními způsoby s využitím seče
clonné, seče násečné, případně maloplošné holoseče. Nyní ale 
z důvodu kůrovcové kalamity nemůžeme tímto způsobem hospo-
dařit a jsme nuceni těžit stromy v tzv. „kůrovcových ohniscích.“

V roce 2022 jsme je v Občině těžili hned v několika lokalitách
(U Kaštánku, naproti studánce, za Batistem a pod Prosovou lou-
kou), do kterých jsme se několikrát v průběhu roku vraceli po opa-
kovaných náletech kůrovce. (celkem 517 m3 na ploše 1,1 ha).

Víme, že zejména těžby kůrovcové hmoty v lokalitách U Kaš-

tánku a za Batistem kolidovaly s hojně využívanými cyklistickými
stezkami a pěšinami vedoucími přes lesní porosty, a tudíž omezo-
valy pohyb a komfort návštěvníků lesa. Proto bylo každé pracoviště
zajištěno červenobílými páskami a v době obnovy jsme jimi uza-
vírali všechny přístupové cesty a pěšiny. Bezpečnostní opatření
však často nebyla respektována a pásky byly opakovaně strhávány.
Přesto se podařilo tyto práce provést bez újmy na zdraví.

V zimním období 2022 – 2023 bude ještě dokončena kůrovcová
těžba při okraji lesního porostu pod Prosovou loukou a klest z pro-
vedených těžeb uklizen, aby mohly být vzniklé holiny zalesněny.

Rozsah a místo těžeb v Občině v roce 2023 nejsme schopni
přesně určit. Vzhledem k nekončící kalamitě předpokládáme, že
budeme zpracovávat další kůrovcová ohniska.

Prosíme návštěvníky lesa o pochopení současné situace, trpěli-
vost a spolupráci zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Za sdružení SILVA Jindřich Lukavský, Jiří Semerák, Jan Vosáhlo

Přihlašování se o nádobu na papír
Stále jste se nepřihlásili o nádobu na papír? Přihlaste se! Je pro
vás připravená zdarma. Podmínky pro získání nádoby jsou
zveřejněny na webových stránkách města www.cervenykoste-
lec.cz, nebo také v předchozích číslech zpravodaje.

Pokud chcete mít ve své domácnosti i nádobu na plasty, je
možné si ji pořídit vlastní (zakoupit v obchodě) na své vlastní ná-
klady a městu ji nahlásíte vyplněním formuláře zveřejněného na

webových stránkách města nebo odevzdáním vyplněného formu-
láře na podatelně MěÚ Červený Kostelec, aby vám byla takto po-
řízená nádoba svážena. V zimním období neprobíhá výdej nádob
pro přihlášené ve sběrném dvoře odpadů, jako doposud ve stano-
vené výdejní dny, ale výdej probíhá individuálně v provozní době
sběrného dvora. Děkujeme všem, kdo si nádoby pořídili.

Štěpán Křeček

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA
V pondělí 16. ledna 2023 bude ukončen příjem žádostí o dotace

z Dotačního programu města pro rok 2023. Více informací nale-
znete na stránkách www.cervenykostelec.cz, kategorie Významné
dokumenty.



9ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2023

RADNICE INFORMUJE

Starosta města Červený Kostelec v souladu s ustanovením § 34 odst.1  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých dalších zákonů, oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se bude konat v pátek dne 13. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin, a v sobotu  dne 14. ledna
2023 od 8 hodin do 14 hodin. V případě II. kola volby prezidenta se volba uskuteční dne 27. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin a
dne 28. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin.

2. Volební místnosti:

V okrsku č. 1 Bohdašín je volební místnost v knihovně 
v Mírové ul. Bohdašín pro občany podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:

Bohdašín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, E 1199, E1235 
Náměrky čp.: 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75

V okrsku č. 2 Horní Kostelec je volební místnost v Zá-
kladní škole V. Hejny Horní Kostelec pro občany podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Horní Kostelec čp.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 66, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152,
153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 169, 171,
172, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188,
195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210,
216, 217, 218, 219, 220, 221,223, 224, 227, 228, 230, 232, 233,
234, 237, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 249,252, 253, 255,
258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 269, 270, 272, 275, 277, 279,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
Jestřebí: 264, 1281
Končiny čp.: 68, 69, 73, 75, 112, 156, 162, 168, 273, 278
Na Strži: 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 72, 100, 108, 137, 140,
157, 173, 194, 199, 213, 214, 215, 226
Strmá čp.: 236
Souběžná: 13, 15, 16, 63, 65, 77, 126, 150, 186, 211, 212, 225,
229, 231, 242, 244, 250, 251, 254 256,261,267, 268, 274, 280
Podlesná čp.:  1, 222, 235, 238, 246, 257, 271, 276, 281, 282
V Ráji čp.: 179, 189, 190, 201, 206

V okrsku č. 3 Č. Kostelec je volební místnost v Základní
škole V. Hejny Červený Kostelec (přístavba) pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Borek čp.: 30, 250, 289, 290, 291, 308, 311, 323, 326, 329, 338,
343, 347, 350, 353, 354, 359, 360, 363, 454
Družstevní čp.: 921, 922, 1202
Jiráskova čp.: 38, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 79, 95,
99, 113, 128, 134, 154, 169, 175, 180,181, 182, 183, 184, 

Jiráskova čp.: 185, 187, 189, 193, 199, 204, 205, 214, 224,
230,232, 233, 234, 242, 248, 249, 253, 258, 260, 261, 266, 282,
283, 284, 286, 287, 292, 295, 324, 341, 344, 346, 382, 415, 442,
451, 467, 474, 485, 557, 589, 590, 605, 636, 637, 645, 673, 817,
841, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856,
857, 1028, 1139, 1160, 1206, 1224, 1329
Krátká čp.: 447, 926, 975, 989, 1344
Lánská čp.: 33, 64, 76, 85, 121, 179, 247, 259, 327, 395, 446, 552,
553, 560, 570,586, 688, 712, 713, 746, 755, 756, 797, 803, 838, 884, 951,
952, 953, 977, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1049, 1050, 1051, 1066, 1067, 1068, 1070, 1092, 1093,
1143, 1158, 1194, 1282, 1314, 1320, 1321, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336
Lesní čp.: 976, 979, 1189, 1229, 1248
Na Strži čp.: 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125, 126,238, 244, 1079,
1163, 1236, 1242, 1306
Přemyslova čp.: 50, 51, 86, 107, 150, 153, 225, 226, 352, 372,
408, 413, 443, 450, 544, 545, 827, 925, 1019, 1144, 1172, 1214,
1245, 1249, 1317
Řehákova čp.: 39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316, 381, 403, 468,
606, 607, 608, 609, 610, 611,698, 699, 711, 747, 778, 779, 825,
828, 836, 905, 906, 907, 914, 915, 917, 949, 950, 1024, 1162,
1217, 1221, 1289, 1340
Sadová čp.: 936, 1145, 1190, 1191, 1192, 1239, 1271, 1274
Severní čp.: 135, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 1025, 1041, 1042,
1047, 1048, 1069, 1264, 1297
Souběžná čp.: 90, 140, 496, 501, 530, 572, 626, 635, 840, 885,
920, 935, 1166, 1252, 1253
V Zahradách čp.: 72, 143,731, 833, 908, 909, 910, 911, 912, 913,
987, 988, 1027, 1065, 1154, 1155, 1161, 1171, 1188, 1199, 1205,
1207, 1208, 1216, 1240, 1256, 1258, 1263, 1266, 1305, 1338

V okrsku č 4. Červený Kostelec je volební místnost v Ma-
teřské škole v Náchodské ulici pro občany podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

B. Němcové čp.: 1, 31,34, 44, 67, 139, 157, 1195
Dvořáčkova čp.: 35, 36, 42, 385, 733, 739, 1177, 1203, 1210
Komenského čp.: 26, 243, 268, 537, 540 
Končinská čp.: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1112,1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1128, 1129,
1130, 1131, 1212, 1244,1250,1255, 1262, 1272, 1327
Letná čp.: 11, 24, 69, 84, 161, 237, 271, 301, 314, 331, 430, 469,
481, 499, 549, 550, 554, 574, 647, 648, 683, 718, 723, 730, 966,
997, 1098, 1140, 1268, 1345
Náchodská čp.: 32, 56, 62, 63, 66, 74, 100, 111, 122, 124, 133,
145, 152, 158, 170, 176, 192, 196, 200, 201, 212, 213, 218, 265,
270, 276, 310, 312, 313, 319, 332, 340, 342, 349, 355, 361, 369,
384, 397, 411, 412, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 462, 516, 555, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 696, 704, 749, 753, 776, 796, 816, 818, 819, 820, 821, 

Pokračování nahoře vpravo → Pokračování na další straně →

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
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Náchodská čp.: 822, 823, 824, 839, 1020, 1023, 1026, 1094,
1095, 1096, 1097, 1138, 1151, 1152, 1153, 1167, 1183,1213,
1235, 1260
Nám. T.G.M. čp.: 23, 28, 92, 93, 120, 163, 1278, 1343
Špicberky čp.: 1261, 1265, 1267, 1269, 1277, 1284, 1298, 1299,
1301, 1309, 1311, 1313, 1314, 1326, 1330, 1337
U Kaštánku čp.: 130, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 1280
Vyšehrad čp.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 679, 680, 681, 682, 784, 785, 786, 787, 788,
789, 790, 791, 1157, 1279
Vyšehradská čp.: 900, 901, 1184, 1243, 1286, 1287
Za Občinou: 573, 1341

V okrsku č. 5  Červený Kostelec je volební místnost v Gra-
foklubu  na Koubovce pro občany podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:

Koubovka čp.: 478, 571, 716, 774, 800, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877,
878, 879, 880, 881, 882, 883, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 1196 
Manželů Burdychových čp.:  209, 210, 219, 221, 239, 240, 245,
246, 252, 256, 274, 296, 297, 302, 303, 305, 318, 320, 325, 328,
330, 357, 362, 366, 367, 373, 448, 449, 471, 495, 672, 717, 724,
732, 740, 780, 858, 859, 890, 1057, 1058, 1156, 1225, 1227, 1230
Na Lukách čp.: 834, 1302, E 1053
Za Občinou čp.: 60, 61, 441, 748, 1148, 1149, 1150, 1241,1285
Žižkova čp.: 20, 1315
U Brodského: 1303, 1319, 1332, E123, E1238, E1240

V okrsku č. 6 Červený Kostelec je volební místnost v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici pro občany podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Českoskalická čp.: 18, 68, 131, 137, 146, 148, 149, 165, 364,
377, 418, 487, 646, 650, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 729,
737, 738, 769, 770, 771, 923, 948, 1141. 1339
Halašov: 264, 1179, 1181
Havlíčkova čp.: 188, 322, 375, 480, 591, 594, 598, 601, 639,
654, 655, 656,812, 983, 1164, 1175, 1232, 1294, 1323
Husova čp.: 115, 119, 285, 453, 488, 489, 490, 491, 492, 493,
494, 514, 561, 649, 659, 703, 709, 728, 766, 768,
Langrova čp.: 207, 529, 562, 563, 564, 565, 566,604, 657, 668,
669, 690, 691, 697, 702, 706, 722, 795, 813, 815, 1054, 1055,
1056, 1059, 1087
Na Skalce čp.: 16, 58, 70, 89, 91, 98, 103, 110, 117, 132, 191,
235, 255, 304, 321, 383, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 531, 539, 600, 741, 750, 758, 835, 918, 919,
980, 1021, 1022, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1198, 1204,
1220, 1222, 1223, 1231, 1246
Nerudova čp.: 102, 275, 309, 356, 409, 410, 463, 486, 511, 515,
532, 742, 744, 1310
Pazderna čp.: 10, 116, 155, 156, 168, 172, 337
Rybničná čp.: 269, 500, 567,568, 569, 685, 686, 689, 760, 794 
Sokolská čp.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 29, 71, 75, 81, 82, 104, 108, 109,
138, 141, 151, 162, 171, 173, 177, 178, 190, 194, 203, 206, 208,
211, 215, 216, 222, 241, 254, 257, 262, 263, 267, 278, 280, 281,
288, 293, 294, 299, 317, 339, 368, 396, 440, 444, 456, 476, 498,
541, 559, 638, 692, 837, 1173, 1201, 1257, 1259, 1273, 1322

Pokračování nahoře vpravo →

Žďárská čp.: 502, 506, 507, 508, 534, 535, 543, 546, 547, 707, 708
Červený Kostelec: E1234

V okrsku č. 7 Č. Kostelec je volební místnost v Základní
škole V. Hejny Červený Kostelec (přístavba) pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

5. května čp.:13, 73, 105, 118, 279, 429, 431, 432, 433, 497, 503,
512, 513, 593, 602, 603, 653, 666, 726, 757, 765, 775, 777, 805,
829, 830, 831, 832, 902, 903, 943, 982, 998, 1043, 1044, 1045, 1046,
1090, 1170,1072, 1226, 1308
Brodky čp.:15, 96, 159, 277, 1275, 1312, 1342, E 1155, E1156
Chrby čp.: 106, 300, 435, 436, 437, 438, 455, 457, 459, 551, 674,
675, 693, 694, 811, 961, 996, 1180, 1182, 1214E, 1239E, 1241E
Lipky čp.: 17, 112, 123, 378, 407, 460, 464, 465, 536, 538, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 651, 652, 676, 677, 678, 684, 695,
734, 751, 763, 799, 916, 941, 960, 962, 963, 964, 981, 1052, 1071,
1089, 1099, 1100, 1168, 1178, 1187, 1211, 1219, 1254, 1283, 1290,
1296, E1233
Na Hrázi čp.: 886, 887, 888, 889, 892, 893, 904, 937, 938, 1029,
1276, 1288
Okružní  čp.: 8, 736, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 985, 986,
990, 991, 992, 993, 994, 995, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1247
Palackého čp.: 484, 585, 588, 595, 596, 597, 599, 627, 641, 642,
643, 644, 700, 710, 725, 735, 762, 767, 924, 1218, 1234, 1316, 1346
Školní čp.: 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1176, 1200,
1233
Tyršovo náměstí čp.: 671, 687, 701
Větrník čp.: 40, 88, 380, 393, 479, 556, 720, 727, 743, 752, 754,
761, 781, 782, 783, 792, 793, 798, 804, 806, 807, 808, 809, 826,
891, 965, 967, 978, 999, 1018, 1053, 1073, 1088, 1142, 1169, 1174,
1185, 1186, 1193,1215, 1237, 1292, 1295, 1304, 1307, 1318, 1348
Zítkova čp.: 705, 719, 759, 772, 773 

V okrsku č. 8 Červený Kostelec je volební místnost v po-
žární zbrojnici SDH ul. Gen. Kratochvíla pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

17. listopadu čp.: 160, 220, 251, 272, 273, 298, 333, 334, 335,
336, 345, 348, 351, 358, 404, 405, 406, 414, 452, 461, 504, 505,
509, 510, 533, 542, 548, 640, 667, 714, 721, 764, 801, 814, 984,
1146, 1165, 1197,1270
Bř. Kafky čp.: 939, 940 
Budovatelská čp.: 944, 945, 946, 1060, 1147
Divadelní čp.: 370, 371, 399, 400, 401, 402, 416, 434, 466, 933, 934
Gen. Kratochvíla čp.: 1000, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,1251 
Nová čp.: 947, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1347
Pod Vodojemem čp.: 197, 715, 802, 810

Pokračování na další straně →

V okrsku č. 9 Lhota je volební místnost v požární zbroj-
nici SDH Lhota pro občany podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu:

Lhota čp.:  1, 2, 3, 23, 41, 43, 44, 46, 53, 58, 71, 79, 81, 86, 88,
89, 101, 103, 105, 109, 110, 115, 118, 122, 129, 147, 149, 150,
151, 155, 165, 169, 172, 174, 191, 193, 196, 203, 210, 220, 232, 
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Lhota čp.: 242, 245, 250, 254, 255, 258, 261, 262, 263, 264, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 284,
288, 290, 291,307,333, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355,
362, 363, 365, 369, 375, 378, 381, 382, 383, 384, 390, 396, 403,
420, 427, 429, 432, 434 (průmyslový objekt), 439, 443, 447, 448
5. května čp.: 40, 198, 200 
Devět křížů čp.: 98, 99, 100, 113, 114, 117, 123,132, 133, 134,
135, 142, 144, 146, 154, 171, 177, 181, 182, 187, 189, 195, 204,
206, 207, 209, 214, 222, 244, 246, 252, 256, 259, 287, 391, 394,
406, 409, 419, 422, 431, 433
Zemědělská čp.: 4, 5, 6, 7, 8, 54, 55, 57, 67, 95, 111, 112, 163,
178, 213, 257, 286, 321, 322, 368, 395, 400, 405, 414, 417, 430,
438, 440, 445, 450, 451
17. listopadu čp: 9, 10, 45, 47, 51, 62, 124, 153, 158, 166, 175,
176, 186, 197, 199, 234, 238, 283, 328, 329, 330, 331,339, 371

V okrsku č. 10 Lhota  je volební místnost v Základní škole
Lhota pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu:

Lhota čp.: 16, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 50, 52,
59, 60, 65, 66, 73, 74, 91, 94, 96, 97, 102, 106, 108, 120, 126,
127, 136, 139, 143, 148, 156, 157, 159, 179, 180,184, 188, 208,
211, 215, 219, 224, 225, 226, 228, 237, 240,243, 248, 249, 251,
274, 278, 281, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306,
314, 316, 317, 318, 319, 320, 327, 334, 340, 345, 351, 352, 356,
357, 361, 366, 374, 386, 388, 389, 393, 407,,410, 412, 413, 423,
E1227, E1242
Bratří Čapků čp.: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26,
28, 32, 56, 61, 64, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 87,
90, 92, 93, 125, 130, 131,138, 145, 161, 162, 183, 194, 201, 216,
217, 218, 221, 233, 235, 239, 253, 260, 265, 326, 358, 367, 397,
398, 402, 404, 435, 436, 437, 441, 444, 446
Brodky: 421
Budovatelská čp.: 324, 335, 336, 337, 416
Lipky čp.: 119, 128, 205, 227,  236, 241, 247, 267, 344, 372,
380, 401, 426, 449
Nová čp.: 332, 304
Školní  čp.:39, 294, 295, 300, 301, 338, 364, 370, 387 
Výsluní čp.: 35, 63, 80, 85, 104, 107, 223, 229, 230, 231, 285,
309, 310, 315, 323, 325, 373, 424, 425
5. května: 342, 353, 399, 442
17. listopadu čp.: 36, 37, 116, 121, 137, 140, 152, 160, 164, 167,
168, 170, 173, 185, 190, 192, 202, 212, 311, 312, 313

Pokračování nahoře vpravo →

V okrsku č. 11 Stolín je volební místnost v požární zbroj-
nici SDH ve Stolíně pro občany podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:

Stolín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 126, E1081,  E1168, E1228, E 1229

V okrsku č. 12 Olešnice je volební místnost v Základní
škole Olešnice pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

Olešnice čp.: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105,
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170,
172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
203, 204, 205, 206, 208, 213, 216, 217, 220, 240, 241, 245, 246,
247, 255, 263, 264, 309, 321, 322, 323,324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,  E147,E148 E152,
E1230

Mstětín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29
Olešnice čp.: 107, 115, 159, 161, 166, 171, 187, 221, 224, 257,
340, 358, 359
Náchodec: E1076,  E1080, E1081, E1134

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky), prokáže svou totožnost a ob-
čanství a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okr-
skové volební komise.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková komise ne-
umožní hlasování.

6. Při volbě prezidenta republiky je možné hlasovat do přenosné
volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena.Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti.

7. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb pre-
zidenta republiky dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

8. V případě II. kola volby prezidenta republiky obdrží volič hlaso-
vací lístky pro II. kolo pouze ve volební místnosti ve dnech voleb. 

V Červeném Kostelci dne  23. 12. 2022
Tomáš Prouza, v.r., starosta
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Nabídka zaměstnání
Společnost BATIST Medical Productions s.r.o. 
hledá nové kolegy/kolegyně na obsluhu balicí linky MULTIVAC.  
Potřebujeme práci ve stoje, ve 2-3 směnnném provozu. Nabízíme:
zajímavé finanční ohodnocení, volné víkendy, stravenky v hodnotě
100 Kč, 5 týdnů dovolené. Kontaktujte nás na 491 413 315 nebo
prace@batist.com.

Strojírenská společnost SEMET s.r.o. 
hledá nové kolegy na volné pracovní pozice: 
Svářeč - pracovní náplň: Skládání, heftování a sváření plechových
sestav podle výkresové dokumentace v čistém prostředí bez broušení.

Brusič - pracovní náplň: Broušení svařovaných plechových dílců
úhlovou a vibrační bruskou, práce ve dvousměnném provozu.
Obsluha ohraňovacího lisu - Ohýbání plechových dílů podle vý-
kresové dokumentace na moderních strojích zn. TRUMPF. Malo-
sériová a kusová výroba.
Co nabízíme: práci na HPP, zajímavé finanční ohodnocení, 2 x
ročně prémie, pravidelné plošné zvyšování mezd, pracovní úvazek
37,5 hod. / týden, po zapracování PP na dobu neurčitou, stravování
ve firmě (vlastní jídelna). 
Kontakt: Ing. Čeněk Hončl, 603 526 009, honcl@semet.cz,
www.semet.cz

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: leden 2023, so, ne, svátek 8–12 hod
1. 1. - MUDr. Jan Kubec, 17. listopadu 388, Police nad Metují, 491 543 398
7. 1. a 8. 1.  - MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636
14. 1. a 15. 1. - MUDr. Daniel Blažek, 17. listopadu 388, Police nad Metují, 491 543 844
21. 1. a 22. 1. - MUDr. Jana Šnajdrová, Náchodská 548, Velké Poříčí, 777 905 047
28. 1. a 29. 1. - MUDr. Renata Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937, Hronov 491 482 911

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: leden 2023, so, ne, svátek 8–12 hod
7. 1. a 8. 1.  - MUDr. Semerák, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
14. 1. a 15. 1.  - MDDr. Jana Kyselá, Rokolská 123, Nový Hrádek 495 496 030
21. 1. a 22. 1.  - MUDr. R. Sedláčková, MSc., Kostelecká 1204, Náchod, 491 426 926
28. 1. a 29. 1. - MUDr. Lucie Strnadová, Z. Němečka 130, Jaroměř, 491 812 495

Stomatologická služba
Rozpis služeb

Notářka

Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci (náměstí T. G. Masaryka 120, 549
41, Č. Kostelec) pro 1. pololetí roku 2023:

13. ledna 2023
10. února 2023
17. března 2023
14. dubna 2023 
19. května 2023

Úřední hodiny: od 8:00 do 11:45 hodin
Telefon: 491 423 256
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Adresa:
Řehákova 1300,
Červený Kostelec, 549 41

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

Kontaktní údaje

Provozní doba: ledenMěsto Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr odpadů pro odkládání a shromažďo-
vání 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. Na sběrném dvoře začínáme nový rok 2023, do
kterého vám přeji vše nejlepší.

V novém roce bude sběrný dvůr poprvé otevřený v pondělí 2. 1. 2023. Množství sebra-
ných odpadů ve sběrném dvoře za rok 2022 se dozvíte v únorovém čísle zpravodaje.

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

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

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

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

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

Pozor: Platí zimní kratší provozní
doba sběrného dvora odpadů.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 
Neděle

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
zavřeno
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
zavřeno
zavřeno
8:00 - 11:00
zavřeno
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Kontakt:

Telefon:
+420 491 463 384
+420 605 500 188

Email: 
reditelka@knihovnack.cz
pujcovna@knihovnack.cz

Oddělení pro dospělé 
pondělí 8:00 – 12:00   13:00 – 18:00
úterý 8:00 – 12:00   13:00 – 15:00
středa 8:00 – 12:00 
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek  zavřeno
sobota 8:00 – 11:00 (7. 1. a 21. 1. 2023)

Oddělení pro děti a mládež 
úterý 8:00  –  12:00     13:00 – 18:00
středa 13:00 – 15:00
čtvrtek 13:00 – 16:00

Sokolská 293
Červený Kostelec, 549 41

www.knihovnack.cz

Bookstart
Lednový Bookstart s Bc. Kristinou Ungrovou proběhne v sobotu 21. ledna
od 9:30 a přihlašování bude možné na stránkách www.knihovnack.cz.

Leden v Knihovně Břetislava Kafky Červený Kostelec

Dovolujeme si upozornit všechny čtenáře, že od 23. ledna do 10. února 2023 bude knihovna pro veřejnost zavřena z důvodu
revize knižního fondu, generálního úklidu a úpravy vnitřních prostor. Doporučujeme „předzásobit se“ literaturou, abyste
v této době měli co číst. Děkujeme za pochopení. V lednu se na vás v Oddělení pro dospělé čtenáře těšíme také v sobotu 
7. 1. a v sobotu 21.1. (8:00 - 11:00).

Připraveno v rámci klubu Pohoda s pozvánkou pro širokou
veřejnost jakéhokoliv věku

pondělí 9. ledna od 16:00 v podkroví knihovny
Beseda s Pavlem Labíkem a Janem Brožem
Jste srdečně zváni na besedu se známými červenokosteleckými ochotníky a drži-
teli Zlatého odznaku J. K. Tyla. Vstupné 40 Kč.

pondělí 16. ledna od 16:00 v podkroví knihovny
Proměny městského centra Červeného Kostelce v minulosti
Virtuální procházka archiváře a historika Mgr. Jana Kafky, Ph.D. po kosteleckém
náměstí a okolních ulicích s prezentací dobových fotografií, map a plánů. 
Vstupné 40 Kč

Kalendárium akcí na měsíc leden 2023

Doporučujeme nové knihy z našeho fondu:
Oddělení pro dospělé čtenáře:

Do posledních sil., Miloš Doležal
Kniha obsahuje tři dokumentární povídky z konce protektorátu. První povídka líčí pří-
běh zatčení, plahočení se po koncentračních táborech a smrti malíře a spisovatele Jo-
sefa Čapka. Druhá povídka přibližuje dramatickou životní cestu československého
parašutisty Vladimíra Hauptvogela, vysazeného do protektorátní jámy lvové v rámci
paraskupiny CHALK o Velikonocích roku 1944. Aktérkou posledního příběhu je Jo-
sefina Napravilová, žena, která po válce hledala po Evropě roztroušené lidické děti.
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1. Poplatky
Roční registrační poplatky 
Senioři (nad 70 let věku) 
Jednorázová výpůjčka 
2. Placené služby
Informační služba – písemně 1 záznam    
Tisk 1 strany z internetu, souborného katalogu 
MVS (mezivýpůjční služba)
Kopírování dokumentů dle formátu  
3. Upomínky a náhrady
Poplatek z prodlení (7. – 15. den)
Poplatek z prodlení - 1. upomínka (15 dní)
Poplatek z prodlení – 2. upomínka (30 dní po 1. upomínce)
Poplatek z prodlení – 3. upomínka 

oddělení pro děti a mládež
100 Kč

neposkytuje se

neposkytuje se
3 Kč
neposkytuje se
neposkytuje se

10 Kč
30 Kč
50 Kč
100 Kč

oddělení pro dospělé čtenáře
200 Kč     
100 Kč
100 Kč (+100 Kč záloha) 

3 Kč         
3 Kč     
zdarma (+ 100 Kč poplatek)
2, 3, 5, Kč   

20 Kč       
50 Kč       
60 Kč    
160 Kč

Ceník poplatků a služeb v roce 2023

Výpravy na východ, Fitzroy Maclean
Kniha, která posloužila jako jeden ze vzorů Flemingovy série románů o Jamesi Bon-
dovi, je svědectvím sira Fitzroye Macleana o jeho diplomatickém a vojenském půso-
bení na východě mezi lety 1937-1945.  Kniha má 3 části, první se odehrává 
v Sovětském svazu na konci 30. let 20. st., kdy probíhají stalinské monstrprocesy, druhá
líčí válečné působení v pouštním komandu v severní Africe a třetí mapuje roky 1941–
45 v Bosně a Srbsku a mimo jiné líčí přátelství s Titem. 
S nezaměnitelným autorovým vtipem a šarmem kniha přináší zásadní svědectví o sta-
linismu, bojích druhé světové války a o Titovi a tehdejší situaci na Balkáně. 

Oddělení pro dospělé čtenáře:

Sněhuláci z Mrkvonos, Ivona Březinová
Novinka osvědčené české autorky knih pro děti, paní Ivony Březinové, cílí na začína-
jící čtenáře. Text je vysázen velkými verzálkami a propojen s krásnými ilustracemi
Anny Bergmannové. Ospalou vesničku Mrkvonosy v zimě zabydlí spousta sněhuláků,
a to je vám pak legrace…

Oddělení pro děti a mládež:

Sára Kalamita, Eva Papoušková
Knížka určená dětem od 8 let je zajímavým způsobem upravená. Na každé stránce na-
jdete v horní části obrázek (jeden nebo i dva) od ilustrátorky Galiny Miklínové, která
tímto způsobem pomáhá vyprávět příběh o milé holčičce s kouzelnými schopnostmi.
Malá Sára vás určitě pobaví. Ukáže vám, že i vy máte čím své okolí překvapit. 

Záleží na tom, jak dobře žiješ, nikoliv jak dlouho.  (odpověď na zadní straně)
Otázka pro zvídavé na závěr: Kdo je autorem tohoto citátu?

Náhrada za poškození, zničení – dle knihovního řádu (o způsobu náhrady rozhoduje knihovna).
V případě ztráty knihy nebo dokumentů se hradí celá cena. 



15ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2023

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Oblastní charita Červený Kostelec

Vážení a milí spoluobčané,
na začátku ledna byl zahájen další ročník Tříkrálové sbírky, celo-
republikové tradiční akce. Sbírka bude probíhat do 15. ledna, při-
čemž v sobotu 7. ledna vyrazí v dopoledních hodinách do ulic
skupinky tří králů navštěvovat domácnosti. Budeme rádi, pokud
koledníky přijmete u svých prahů.

To, do jaké míry se podaří navštívit domácnosti, je dáno počtem
dobrovolníků, kteří se sbírky účastní. Pokud k vám skupinka tří

králů nedorazí, ale chtěli byste podpořit Tříkrálovou sbírku, můžete
tak učinit některým z následujících způsobů.

Přispět bude možno do stacionárních pokladniček umístěných
na označených místech v blízkém okolí v termínu od 1. – 15. 1.
2023. Oproti obvyklým místům z minulého roku lze kasičky najít
i na dvou nových místech. Další možností přispět je také využití
online kasičky na oficiálních stránkách Tříkrálové sbírky, či zaslat
příspěvek přímo na účet: 66008822/0800, VS: 777955001.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky bychom chtěli realizovat např.
nákup zdravotnické materiálu pro Mobilní hospic Anežky České,
úpravy parkovacích ploch u Hospice Anežky České a dále ho vy-
užít na podporu charitní pečovatelské služby, denního stacionáře,
mateřského centra v Háčku a část výtěžku věnujeme na rekon-
strukci výtahu pro vozíčkáře v Domově sv. Josefa v Žirči. 

Nejaktuálnější informace, včetně všech záměrů sbírky, najdete
na našich webových stránkách www.charitack.cz

Tříkrálovou sbírku se daří udržovat díky ochotě mnoha dobro-
volníků, ale i podporovatelů, díky kterým je možné v této tradici
každý rok pokračovat. Věříme, že i v letošním roce ve vás nale-
zneme oporu, která nám pomáhá nadále rozvíjet charitní dílo. 

Jan Kordina a Lenka Peterová
koordinátoři Tříkrálové sbírky za OCH Červený Kostelec

8. 1. 2023 od 17:00

Tříkrálový koncert
Místo konání: Kostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve na Tříkrálový koncert, který se usku-
teční v kostele sv. Jakuba Většího v neděli 8. 1. 2023 v 17 hodin. Účinkují Komorní
orchestr Slávy Vorlové a dětský pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod se svými sólisty.
Vstupné dobrovolné.

Na konci roku prožili senioři v pečovatelských domech příjemné chvíle

Oblastní charita Červený Kostelec

Každoročně byl poslední měsíc v roce v pečovatelských domech
naplněn spoustou různých akcí, besídek, koncertů. Jsme rádi,
že letošní rok to bylo možné, na rozdíl od přechozích let s covi-
dem. Vážíme si toho, že jsme mohli našim seniorům toto před-
vánoční období zpestřit a zpříjemnit tento sváteční čas.

Přišli nás potěšit pan Oldřich Nermuť a paní Jana Kejzlarová,
kteří se s námi podělili o své zážitky z cestování po Krkonoších,
které dokreslili svými krásnými fotkami z těch méně známých míst.
Již po několikáté se s námi přišli podělit o své cestopisné zážitky
manželé Kafkovi. Děkujeme všem cestovatelům za váš čas a krásné
fotky a zážitky.

Nemalým potěšením bylo rozsvěcení vánočního stromu na za-
hradě pečovatelského domu U Jakuba. Děti z MŠ Studánka (pře-
vlečené za zvířátka) přišly zazpívat a zahrát okolo tohoto stromku,
přičemž se náš stromek slavnostně rozzářil. Obyvatelé za okny po-
zorovali radostné děti, které se jim snažily trochu toho optimismu
rozdat. Děkujeme i vám za milé chvíle.

Pečovatelský dům navštěvuje každý rok Mikuláš, čert a anděl.
Letos jsme tuto družinu také rádi přivítali. Mikulášské pozdravení
se neobešlo bez dárečků, které naše družila roznosila všem zúčast-
něným, kteří si je však museli zasloužit. Každý účastník z pečova-
telských domů, ale i ze stacionáře, musel říci básničku nebo nějakou
krátkou písničku. Letošní rok čertík donesl i mošt na ochutnání,
který měl v lahvince od rumu, krabici bonbónů, a dokonce i met-
ličku. Celé dopoledne bylo naplněno smíchem a dobrou náladou.

Máme rok 2022 za sebou. Přinesl i spoustu dobrého a poznali
jsme i hodně ochotných, laskavých a obětavých lidí, kteří nám ne-
zištně a ochotně pomáhali v péči o naše nejstarší obyvatele. Všem,
kdo nám jakkoliv pomáháte, patří náš velký dík. Vážíme si všech,
kteří nám stále fandí a jsou nám nakloněni. Velké díky patří i vedení
Oblastní charity Červený Kostelec, které nám neustále pomáhá.
Přejeme vám všem požehnaný celý nadcházející rok 2023 a ať 
v celém roce máme příležitost k lásce, radosti a pokoji ve vašem
srdci i ve vašich vztazích. S velkou vděčností

Bc. Lenka Vlčková

Oblastní charita zve na Tříkrálový koncert
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Denní stacionář přeje vše nejlepší do roku 2023

Denní stacionář Červený Kostelec

Bezmála dva a půl roku provozu denního stacionáře v Červeném Kostelci nám ukázalo 
a stále ukazuje potřebnost takovéhoto zařízení. V počátcích jsme měli hlavní starost 
o propagaci našeho zařízení. Cílem bylo šířit informace o tom, jak denní stacionář pomáhá. 

Většina lidí už ví, že pomoc u nás naleznou lidé osamělí, hendikepovaní, nebo sociálně
vyloučení. Neopomíjenou pomocí je i pomoc rodinným pečujícím, kteří se 24 hodin denně
starají o osobu blízkou a potřebují si zajistit osobní záležitosti mimo domov. I v těchto pří-
padech je tu denní stacionář, ve kterém se o takovéhoto klienta v době nepřítomnosti pe-
čující osoby plnohodnotně postaráme. Jak týdny a měsíce běžely, informace o naší sociální
službě se šířily po blízkém i širokém okolí a nyní pomáháme převážně seniorům od Police
nad Metují až po Českou Skalici. O naše služby je zájem i mimo okres Náchod. Konkrétně
ve Rtyni v Podkrkonoší. A proč je o tuto službu takový zájem? Jistě to bude tím, že denní
stacionář je v náchodském okrese jedním z pouze dvou stacionářů. Ale hlavně to bude pří-
stupem a rodinnou atmosférou, kterou zajišťuje celý náš personál Anička, Jitka, Maruška,
Lenka a Viktor. Ti s klienty vytváří různé výrobky, pečou sladké i slané pečivo, luští kří-
žovky, zdokonalují se v paměti a celkově se snaží udržet a v některých případech i rozvíjet
schopnosti našich klientů. Velmi oblíbenými jsou také výlety za krásami přírody v našem
okolí nebo za kulinářskými dobrotami restaurací od Broumova až po Dvůr Králové. Pra-
videlné přednášky rovněž zpestřují pobyt našim klientům a přilákají i spoustu lidí z Čer-
veného Kostelce. Ti pak často zůstávají s klienty na kus řeči. I to je smyslem našeho
denního stacionáře. Propojit často osamělé lidi s běžným denním životem ostatních lidí.
Zkrátka se snažíme, aby pobyt v našem denním stacionáři byl naplněný nejrůznějšími ak-
tivitami a naši klienti se tu s námi cítili dobře. 

Rád bych vám všem popřál klidný a hlavně optimistický vstup do roku 2023 a také
pevné zdraví po všechny jeho dny. 

Za denní stacionář a všechny jeho zaměstnance Richard Bergmann 

CÍRKEV

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Neděle 1. 1. 2023 
Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte .

Sobota 7. 1. 2023 
Tříkrálová sbírka. Požehnání koledníkům při mši svaté v 8:00.

Neděle 8. 1. 2023 
V 17:00 v kostele sv. Jakuba Tříkrálový koncert. Účinkují Ko-
morní orchestr Slávy Vorlové a dětský pěvecký sbor Canto
ZUŠ Náchod se svými sólisty.

Úterý 24. 1. 2023 
V 18:30 ekumenická bohoslužba ve Sboru církve adventistů
sedmého dne v Č. Kostelci

Zádveří kostela sv. Jakuba je otevřeno každý den od 8:00
do 17:30. Je zde možné si pustit videa o historii kostela, 
o svatojakubské cestě a další.
Aktuální informace o chodu farností na www.farnostck.cz
a www.farnostbousin.cz.

Papež František na konci listopadu napsal list ukrajinskému ná-
rodu, ve které také píše, že se blíží Vánoce a dodává, že kdysi ona
vánoční noc byla zdánlivě jen chladem a temnotou. Avšak přišlo
světlo: nikoli od lidí, ale od Boha.

Také nám přeji toto světlo, především pak tam, kde se nám zdá,
že je jen chlad a temnota. Přeji nám světlo, které by prozářilo úplně
všechno, celý náš život.

P. Miloslav Brhel, farář

Přání

Plánované akce na leden 2023
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Poděkování
Děkuji tímto MěÚ za blahopřání a dárky k mým 92. narozeninám 
a panu Rydlovi za jejich doručení. 

Anna Balcarová

Upřímně děkuji MěÚ Červený Kostelec a MOKDU za blahopřání 
a dárky k mým 85. narozeninám. Dík patří panu Regnerovi a paní
Šolcové za milou návštěvu.

Walter Pitřinec

Vzpomínka

Za předobré srdce mateřské na světě náhrady není, proto
je tolik bolestné s maminkou rozloučení. 4. ledna 2023
vzpomeňte na nedožité 79. narozeniny drahé maminky
a kamarádky paní Blanky Čápové. 4. prosince by osla-
vila svůj svátek. 19. dubna vzpomeneme 30 let od doby,
kdy nás navždy opustila. Kdo jste ji znali, měli rádi, vě-
nujte jí spolu se mnou tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná dcera Hana

Dne 25.1.2023 uběhne již 10 smutných let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a manžel,
pan Milan Dohanič. Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku.  

Simona Sedláčková

12. ledna uplyne 10 let od úmrtí paní Marie Kanerové. Kdo jste ji znali,
věnujte jí spolu s námi tichou modlitbu a vzpomínku.

Stále vzpomíná manžel Josef a dcery s rodinami

Ve věku 98 let zemřela Jarmila Matysková, rozená
Špetlová, nejmladší z rodiny rtyňského truhláře. 
Svou vnější i vnitřní krásou okouzlila syna význam-
ného červenokosteleckého cukráře, Františka Matysku,
a stala se jeho manželkou na dlouhých 69 let.  Děku-
jeme, že jsme měli tu čest žít s Tebou. Tvůj odchod je

nesmírná ztráta, avšak navždy nám zůstaneš v našich srdcích.“ 
Vzpomíná rodina

Vzpomínka

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Zaznělo 3. zvonění, opona se otevřela a my jsme viděli KRÁ-
LOVNU. Zazněly první tóny, přicházeli různí zpěváci, kteří
svými hlasy působili radost v srdcích posluchačů. I já jsem byl
unešený nejen celou choreografií, ale i úžasnou prací techniků
a zvukařů, kteří byli ke zvuku velmi citliví, protože jsem po
dlouhé době seděl v hledišti a nikoliv jako účastník na jevišti.

Hanka Řezníčková, flétnistka a dirigentka tělem i duší, zařadila
do programu hlavně práci s dětmi, aby každému ukázala, že ten zá-
klad je pouze v rodině. Jak rodiče působí na své děti, takovou jdou
cestou. Byla tam malá zpěvačka Matysková, která nám ukázala za
saxofonem svého tatínka, ale také úžasná skupina 2 trubek a kla-
víru, která v orchestru měla také své rodiče. Slyšeli jsme i flétnič-
kový soubor. Překvapení však čekalo na každého až po přestávce.

Na jeviště přišla paní hraběnka – Eva Kubečková se svým pě-
veckým sborem. Jeviště bylo celé zaplněné. Aplaus za každou pís-
ničkou musel KRÁLOVNĚ Hance určitě dělat radost. A než se
zatáhla opona, přišel vše krásné popřát i pan starosta – abychom si
užili svátky ve zdraví, klidu a radosti. Eva Kubečková pozvala
všechny na koncert jejich pěveckých sborů dne 18. 12. 2022 do 
divadla a Hanka Řezníčková též pozvala spoluobčany pod vánoční

strom na den 24. 12. 2022, kdy zde bude i její orchestr, který fun-
guje díky úžasné spolupráci s ředitelem Městského kulturního stře-
diska Tomášem Šimkem. Zároveň připomněla všem, že za rok bude
městský dechový orchestr slavit své 160. narozeniny. Věří, že to
ještě do tohoto slavného výročí dotáhne. Děkujeme, Hanko, za
Tvoje neskutečné úsilí a za skvělý dárek k Vánocům 2022 v podobě
úžasného zážitku !!!

Po koncertu jsem zašel za Hankou Řezníčkovou a zeptal jsem
se: Jak jsi spokojená s výkonem orchestru? 
Každý koncert, který děláme, mi dává vzpruhu, protože vidím, že
všichni hráči se snaží a nakonec vše vyjde, a to mi dělá obrovskou
radost. Není to tedy zásluha moje, ale především všech hráčů, kteří
hrají a táhnou se mnou tu těžkou káru. Jsem moc ráda, že mou nej-
lepší kamarádkou je Eva Kubečková, která krásně doplní náš pro-
gram zpěvy jejích sborů. Mám kolem sebe hodně lidí, kteří mi
pomáhají. Zdeněk Möglich nám dělá hudební aranže, ale bez pod-
pory MKS a zejména jejího ředitele Tomáše Šimka bych to nikdy
nedokázala v takové nádheře. Je to člověk, na kterého se mohu plně
spolehnout, protože jemu na našem orchestru opravdu záleží, ale
jsem smutná z pohledu do budoucna. Nevidím totiž žádný cíl,
vidím totiž obrovskou tmu nezájmu ze strany naší ZUŠ a našeho
města, byť starosta nás  vnímá pozitivně.

Uvědomil jsem si tu složitost a najednou jsem cítil tu duševní
prázdnotu. Je někdo, kromě členů orchestru a divadelníků, kdo
Hance naslouchá? Je někdo, kdo o ni bojuje, aby stmelovala právě
děti z Červeného Kostelce a vedla je k hudbě právě ona?

A tak bych přál všem občanům Červeného Kostelce, aby ze-
jména o Vánocích 2022 si všichni uvědomili, že láska k druhému
je na 1. místě a právě toto je správná víra. Přeji tedy všem do 
nového roku nejen zdraví, ale hlavně mnoho Boží moudrosti, přeji,
aby ve všech rodinách vládla láska, aby všechny děti ve svých ro-
dičích viděli milující vzor a aby se všichni vždy dokázali postavit
za pravdu, když se někomu děje nepravost.

Text: Ing. Josef Vavřík
Foto: Martin Kábrt

VÁNOCE NA ZÁMKU - Přeplněný sál a v každém krásné očekávání
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Dne 1. října 1932 zahájila tělocvičná jednota Sokol biografická
představení na základě nově získané kinematografické koncese.
Zahajovacím představením byl český zvukový velkofilm „Ze
soboty na neděli“ od režiséra Gustava Machatého. Tělocvičná
jednota Sokol současně obstarala nejsilnější a nejlepší pro-
jekční přístroj systému Bauer a též nejdražší zvukovou apara-
turu světoznámé značky Phillips. 

Jak stojí v městské kronice: „Promítané obrazy byly skutečně
velmi čisté, zvuk zřetelný a zcela přirozený. Zajímavost, která ve
spojení s reprodukcí zvukovou byla zavedena jest, že mikrofonem
z biokabiny možno rozhlasem mluviti do velkého sálu. Poněvadž
jest velmi prostorný, dá se tohoto zařízení výborně použít při před-
náškách.“ Obchodní vedení tohoto sokolského podniku převzal sta-
rosta jednoty sokol Bedřich Machek. 

Kromě sokolského biografu v Červeném Kostelci působilo 
i stálé Městské bio, které po jistou dobu vedl Augustin Jirouch
(1884-1954). Ten nejprve jezdil se svým putovním biografem po
městech rakousko-uherského mocnářství, až získal koncesi k pro-
vozování kina v Červeném Kostelci. Během svého vedení  se opa-
kovaně dostal do sporu s představiteli města, kteří zvažovali, zdali
by biograf nemělo mít město ve své režii. K tomu nakonec i došlo.
Dne 5. října 1924 zahájil městský biograf svoji činnost v hotelu
pana Chrásky. Obec zakoupila na svoji dobu velmi drahý projekční
přístroj za 28 tisíc Kč. Podnik vedli váleční invalidé a operatérem
se stal Antonín Švorc. Rovněž bylo schváleno, že invalidé obdrží
20 % z čistého zisku a před každým představením budou promítány

reklamy místních obchodníků. Augustin Jirouch Červený Kostelec
opustil a promítal u cestovního biografu Orient, než zakotvil 
v Újezdu nad Lesy nedaleko Prahy.  

Na červenokostelecké kino vzpomínal během jednoho rozho-
voru pro časopis Kino v roce 1982 také místní rodák Martin Růžek:
„V mém rodišti, Červeném Kostelci, se tak často nefilmovalo, ale
zato mnohem častěji tam zpočátku zajížděla putovní kina a později,
když kino získalo důstojný stánek, stala se pravidelná návštěva bio-
grafu nepostradatelným kulturním zážitkem. Kdo z kluků by ne-
miloval grotesky s Pat a Patachonem, Busterem Keatonem 
a pochopitelně zbožňovaným Chaplinem.“  

V období druhé světové války zdejší biograf promítal kromě tý-
deníků také nové filmy. Na konci února 1942 se stal hitem celove-
černí film režiséra Františka Čápa „Noční motýl“. Zdejší kino bylo
zařazeno pod místní třídu II., z čehož vyplývalo, že kinooperatér
obdrží mzdu ve výši od 350 do 450 korun dle odsloužených let.
Operatér však musel být náležitě proškolen a k jeho povinnostem
bylo složit mistrovskou zkoušku. Na konci války, 21. března 1944,
tuto  mistrovskou promítačskou zkoušku složil Oldřich Středa (nar.
1911), promítač kina Barrandov v Červeném Kostelci. 

Naše ohlédnutí zakončeme rokem 1948, kdy v časopise Filmové
noviny stojí: „Zaměstnanci kina Divadla Červený Kostelec věno-
vali ČSF zřeknutím se části dovolené tyto částky… Celkem 
1 670,40 Kč. Vedoucí jmenovaného kina se zříká celé své čtyřtý-
denní dovolené a pomáhá při úpravě sedadel a malování.“ Tato
zpráva, již velmi poplatná době, v níž byla otištěna, však přece
jenom dokazuje, že zájem o provoz kina v Červeném Kostelci byl
a trval. Tak je tomu i v současné době. Dnešní návštěvníci červeno-
kosteleckého kina Luník mohou zažít zcela jiné a nevšední zážitky
z filmu, než tomu bylo před 90 lety. Dne 26. června 2012 bylo místní
kino plně digitalizováno s možností promítání ve formátu 3D. 

Použité zdroje: Pamětní kniha města Červeného Kostelce I.
1923-1925 a Pamětní kniha města Červeného Kostelce IV. 1930-
1933 (uloženy v SOkA Náchod); Kino. Praha: Panorama,
28.12.1982, 37(26), s. 3; Filmové noviny: Týdeník českosloven-
ského filmu. Praha: Československý film, 24.12.1948, 2(52). s. 7.

Text: Richard Švanda, Foto: Sokolovna v Č.K., nedatováno 

Před 90 lety vznikl v Červeném Kostelci sokolský biograf

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

Původní domovinou bažanta obecného je sice Asie, ale první
zprávy o jeho chovu v Čechách pocházejí z 11. století a není vy-
loučeno, že se k nám dostal už v dobách římské expanze. Oblí-
beným lovným ptákem se stal už ve středověku. 

Z jedinců pocházejících z umělých odchovů vznikaly divoké po-
pulace, které – s výjimkou vysokých hor – postupně obsadily celé
naše území. Do roku 1970 u nás jeho početnost stoupala až k 1,2

milionu kusů ulovených v celém Československu v roce 1971. 
K prudkému poklesu početnosti bažanta došlo po roce 1980 v dů-
sledku radikálních změn v hospodaření na zemědělské půdě, nasa-
zením těžké techniky, aplikací agrochemikálií a poklesem
rozmanitosti prostředí. V současnosti je chován a loven prakticky
jen v bažantnicích, zbytky divoké populace jsou lovu zpravidla uše-
třeny.

I v našem okolí se bažant na přelomu 70. a 80. let vyskytoval
běžně a byl pravidelně loven, ale i tady vývoj jeho početnosti ko-
píroval celostátní trend. V současnosti můžeme v okrese Náchod 
s trochou štěstí vidět jednotlivce nebo málo početné skupiny už jen
v nejnižších polohách v okolí přehrady Rozkoš nebo v nivách řek
Úpy a Metuje u Jaroměře. V našem nejbližším okolí však bažant
už dlouhou řadu let pravidelně nežije, jednotlivci pozorovaní od
roku 2017 u Žernova, Řešetovy Lhoty, Olešnice, Vysokova a Zá-
brodí byli ptáci uniklí nebo vypuštění z odchovů, o čemž svědčilo
jejich neobvyklé chování a malá plachost. 

Text: Tomáš Diviš, Foto: Tomáš Bělka       

Znáte ještě bažanta?
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Pokračujeme v pásmu regionálních besed…
Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

I v novém roce 2023 pro vás připravujeme pokračování pásma
regionálních besed. Zatím máme naplánované 4 termíny a už
nyní se těšíme na setkání s vámi.

Lednová beseda se bude konat ve čtvrtek 19. 1. 2023 opět v malém
sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci a její téma bude “Zima
v Kostelci”. Přijďte si prohlédnout, jaká bývala zima v časech dáv-
ných i nedávných, a pokud máte i své vlastní zajímavé fotografie,
doneste je. Můžeme tak společně vzpomínat, kdy byla zima nej-
tužší, nejdelší, mírná či bláznivá. Promítat a besedovat s vámi bude
známý červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť.
U dalších besed ještě ladíme jejich téma a obsah, ale již nyní si
dejte do kalendáře termíny 9. 2. 2023, 16. 3. 2023 a 13. 4. 2023, na

které plánujeme tyto jarní besedy. Besedy jsou opět naplánovány
vždy na čtvrtek a opět se sejdeme v malém sále Divadla J. K. Tyla
v Červeném Kostelci od 17:00 hodin.

Kde nás případně najdete...
Informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách na
adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz, případně i na
našem facebooku. Přímo se mnou se pak můžete sejít v Informačním
centru v Červeném Kostelci. Konzultační soboty v rámci našeho mu-
zejního depozitáře v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
se budou v listopadu konat v termínech 7. 1. 2023 a 21. 1. 2023.

Přejeme příjemné dny.
Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

čtvrtek 19. 1. 2023 od 17:00

Beseda s promítáním: Zima v Kostelci
Místo konání: malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec

Červený Kostelec, který se rozkládá v podhůří Jestřebích hor, v blízkosti majestát-
ních Krkonoš a nabízí v zimním období mnoho krásných a zajímavých pohledů na
krajinu, město i jeho okolí. Někdy jsou zimy mírné, jindy zase zima udeří se vší
silou a dokáže přinést i nemálo trápení. Přijďte si prohlédnout, jaká bývala zima 
v časech dávných i nedávných... Promítat fotografie a besedovat s vámi bude známý
červenokostelecký fotograf Oldřich Nermuť. Vstupné na akci je dobrovolné. Beseda
se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla, předpokládaná délka trvání
cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Více informací naleznete na www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz

Hadářek Červený Kostelec

Poslední listopadovou neděli roku 2022 se v Trutnově v rámci
slavnostního zahájení adventu konala tradiční akce Vánoční
strom. Mezi řadou dalších účinkujících se během odpoledne
představil i náš folklorní soubor.

Během půlhodinového vystoupení se na pódiu ukázali všichni
tanečníci včetně nejmenších dětí. Bylo poměrně pěkné a teplé po-
časí, a tak si děti výlet do Trutnova užily. Starší děti zatančily svůj
tradiční repertoár a mladší si připravily vystoupení na téma zimy a
Vánoc. Kromě samotného představení zhlédly i zajímavou světel-

nou show spojenou se samotným rozsvícením vánočního stromu.
Rok 2022 byl pro Hadářek ve znamení návratu po covidové

pauze. Děti se do souboru vrátily téměř všechny a během roku pře-
kročily laťku nastavenou v roce 2019. Na příští rok má soubor
spoustu plánů a již přislíbenou účast na několika folklorních festi-
valech v ČR i zahraničí. Nezbývá tedy než doufat, že se všechny
plánované akce uskuteční, a popřát všem úspěšné vykročení do no-
vého roku 2023.

Jiří Hloušek

Hadářek vystoupil při rozsvícení vánočního stromu v Trutnově
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Lhota

To, že se Lhoťáci rádi potkávají nám potvrdila druhá adventní
neděle, kdy se ve Lhotě na návsi za doprovodu vánočních pís-
niček i vystoupení dětí ze ZŠ Lhota rozsvítil vánoční stromeček. 

Občerstvení s nejen teplými nápoji a ozvučení akce zajistili lho-
teční hasiči, a tak si mohli příchozí zpříjemnit povídání třeba i sva-
řeným vínem. 

Velké poděkování dále patří pedagogickému sboru ZŠ Lhota 
a zejména paní učitelce Jitce Česenkové a Marušce Regnerové za
nastudování vánočního programu, panu Jiřímu Semerákovi, který
nám už druhým rokem věnoval krásnou jedličku, Pavlu Kuldovi,
který poskytl světýlka, Kamilu Regnerovi, který vytvořil dřevěný
betlémek, paní Mertlíkové, která rozdávala kremrole a dobrovol-
níkům z dnes už bývalého osadního výboru, kteří pomohli s orga-
nizací tohoto adventního setkání. 

Pevně věřím, že se Lhoťáci budou rádi potkávat i v roce 2023.
S přáním pevného zdraví a všeho dobrého v novém roce. 

Richard Bergmann

Ohlédnutí za adventním časem ve Lhotě

Včelaři, Červený Kostelec

Včelaři v Č. Kostelci se v roce 2022 sešli naposledy 4. prosince
2022. Mimo jiné projednávali plán činnosti na rok 2023. 

Na pravidelných setkáních vždy první neděli v měsíci nás čekají
zajímavá témata, například nemoci včel, léčba nemocí včel, rojení
včel, výroba medoviny a další zajímavosti ve včelařství. Na setkání
se také řešil vysoký úhyn včelstev, který je pravděpodobně způso-
ben kombinací více faktorů – viru a kleštíka (varroa). Chceme také
touto cestou upozornit včelaře na pečlivý odběr měli pro monito-

ring přítomnosti kleštíka. Odběr zimní měli je důležitý úkon při
ošetřování včelstva v zimě. Veškerá zimní měl smetená na konci
ledna se posílá do laboratoře k vyšetření a stanovení míry napadení
kleštíkem včelím. Zároveň také zveme všechny včelaře a zájemce
o včelaření na první schůzku v roce 2022, která se uskuteční 
8. ledna v 9:00 v restauraci Divadlo.   Jste srdečně zváni. 

Dovolte, abych za včelaře popřál všem čtenářům a občanům Č.
Kostelce hodně zdraví, klidu, pohody, úspěchů a radosti v roce 2023. 

Roman Hásek

Klub turistů, Červený Kostelec

Akce Klubu turistů Červený Kostelec daly možnost nejen svým 
členům prožít pěkné chvíle v dobré společnosti během posled-
ního měsíce roku 2022.

Hned 1. prosince vyjelo 39 účastníků ranním vlakem do Prahy,
kde jsme se nejdříve vydali na Petřín. Někteří pěšky, někdo lanov-
kou. Na Petříně byla pro někoho zajímavá návštěva bludiště, pro
jiné zase procházka petřínským parkem. Z Petřína jsme šli přes
Strahovský klášter k Loretě. Po poslechu loretánských zvonků jsme
pokračovali k Pražskému hradu, kde právě probíhala výměna stráží.
Na hradním nádvoří se nás ujaly dvě objednané průvodkyně a ve
dvou menších skupinkách jsme se vydali nejprve na prohlídku ka-
tedrály a následně do starého královského paláce. Pak jsme si ještě
prošli baziliku svatého Jiří, Zlatou uličku a Jelení příkop. Roman-
tickou procházkou po starých zámeckých schodech jsme sešli ke

Karlovu mostu, odkud šli někteří přímo na Staroměstské náměstí
a někdo ještě dříve na náměstí Malostranské. Tam jsme si dopřáli
malé občerstvení U kocoura, kde nás mimochodem mile překvapily
ceny, které byly příznivější, než ty v našem běžném okolí. Pak jsme
se vydali, již se soumrakem, přes Karlův most. Tam k romantické
předvánoční náladě přispělo setkání s lampářem, který na mostě
lampářskou tyčí rozsvěcel plynové lampy. Závěr, to už byla před-
vánoční pražská klasika: Staroměstské náměstí, Václavské náměstí
a večerním vlakem odjezd domů. 

Šest dní po návštěvě Prahy jsme si vyšli do Úpice navštívit An-
dělskou Dřevěnku. Tak byla nazvána letošní vánoční výstava v nej-
starším stavení Královéhradeckého kraje. Ve Dřevěnce jsou
opravdu k vidění stovky andělů, krásné betlémy a množství histo-
rických kočárků. Úpickému muzeu se opět podařilo připravit pro
návštěvníky něco úžasného. V prosinci, již po uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje, jsme ještě měli před sebou výlet do Police nad Metují
a silvestrovskou vycházku. 

Nový rok jsme snad tradičně zahájili novoročním výstupem na
Žaltman s cílem na Jestřebí boudě. Na druhou akci letošního roku
se však ještě těšíme a zveme všechny zájemce k účasti. Pojďte 
s námi první sobotu v novém roce 7. ledna ve 12:00 hodin na hrad
Vízmburk, kde přivítáme v hradním prostředí nový rok 2023. Vě-
říme, že ten letošní bude o něco lepší a hlavně, že se snad lidi ales-
poň trochu proberou a najdou k sobě cestu a trochu víc vzájemného
porozumění. Tak přátelé, ještě jednou hodně zdraví, štěstí a 365
šťastných dnů v roce 2023 vám přeje klub turistů.

Otto Ressl

Klub turistů vyrazil do Prahy
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MŠ a ZŠ Olešnice

V prosinci si děti užily ve školní družině čertovskou bojovku.
Krásný sváteční vánoční čas jsme přivítali školní besídkou Sta-
ročeské Vánoce.  Do školní družiny i mateřské školy zavítal Je-
žíšek s dárky a nadělil dětem mnoho krásných hraček.

A co nás čeká v novém roce? Školáci i starší školkové děti po-
kračují v plaveckém výcviku. Poté začneme jezdit bruslit. Snad nám
zima umožní i další zimní sporty – ve školní družině či sportovním
kroužku.Všem příznivcům naší školy a školky přejeme šťastné vy-
kročení do nového roku 2023 !

V. Ságnerová

Zima v Olešnici

ZŠ Horní Kostelec

Budovu školy, třídy i chodby jsme vyzdobili sněhovými vloč-
kami a zimními obrázky dětí. Navodili jsme tím tu správnou
předvánoční atmosféru. 

Hned první středu v měsíci pro nás páťáci vymysleli Pekelskou
středu. Děti přišly oblečené za čerty, andílky. Objevilo se i několik
Mikulášů. Do kostýmů se převlékly i paní učitelky. Všichni jsme
se učili trochu jinak …tak nějak po čertovsku…veseleji a zábav-
něji. Po velké přestávce jsme se společně vyfotili v tělocvičně.

V předvánočním čase si děti ve školní družině ozdobily per-
níčky.   Velký dík patří paní Ságner, která pro nás perníčky upekla,
připravila i polevy na zdobení. Sama dětem ukázala, jak se takové

perníčky zdobí. Ozdobené perníčky si děti s velkou radostí odnesly
domů. Týdnem před Vánocemi nás provázelo naše již tradiční
„Zpívání na schodech“. Každý den jsme začínali společným zpí-
váním koled s hudebním doprovodem paní učitelek. Na závěr zpí-
vání si vždy třída, která zpívala, zapálila prskavky. Ve čtvrtek
21.12. jsme společně navštívili kostelecké kino Luník, kde jsme
zhlédli film „Šoumen Krokodýl“. Poslední školní den jsme ve tří-
dách uspořádali vánoční besídky se zábavným programem pro děti.
Nakonec jsme si popřáli pěkné vánoční prázdniny. Děkujeme paní
Šimkové ze Saargummi za adventní kalendáře pro všechny třídy.

Jana Illnerová

Advent ve škole v Horňáku

ZŠ Lhota

Rozsvícení stromečku ve Lhotě na návsi
Druhou adventní neděli se náves naplnila zpěváčky ze lhotecké
školy i spoustou dospěláků, kteří si tu chvíli chtěli užít s nimi. Pan
Richard Bergmann všechny srdečně uvítal a pak předal slovo
malým hudebníkům. Vánoční písničky, zpívané s velkým odhod-
láním, doprovodily zvuky kláves i rytmické nástroje. Děvčata 

z páté třídy ještě přidala taneční vystoupení. Pořádný potlesk byl
dětem parádní odměnou. A pak už jsme společně odpočítávali čas,
kdy se stromeček rozzáří… Velké díky patří vám všem, kteří jste
své děti doprovodili ke stromečku a podpořili jejich snahu! Zvláštní
díky pak panu Peterovi za ozvučení celého vystoupení. 

Návštěva planetária
Páťáci se v přírodovědě učí o vesmíru. Nejenže vytvářeli pěkné 
a poučné skupinové projekty o planetách, ale navštívili také hra-
deckou hvězdárnu a planetárium, díky nimž si mohli ještě více roz-
šířit své poznatky a představy o nekonečném vesmíru. 

Vykročení do nového roku
Přejeme vám úspěšné vykročení do nového roku 2023. Zdraví, síla,
nový elán a odhodlání k dobrým věcem ať provází každého z nás.

Jitka Česenková 
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ZŠ Václava Hejny

I v novém roce vám přináším spoustu zajímavostí z prvního
stupně. Než ale k nim přejdu, dovolte mi, abych vám všem po-
přála do nového roku pevné zdraví a hodně životní energie.
Měsíce listopad a prosinec bývají nabité akcemi, které jsou pře-
vážně spojené s nadcházejícími svátky.

Ani letošek nebyl výjimkou. Na konci listopadu proběhl u nás
ještě jeden mimovánoční projekt s názvem “Medová snídaně” pod
záštitou Ministerstva zemědělství. Lektor z nejstaršího českého vče-
lařského učiliště v Nasavrkách přijel k nám do školy a povyprávěl

zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pomů-
cek o práci včelařů i včel. Děti si při tomto poutavém vyprávění
mohly zbaštit chleby namazané medem. Dále bych pokračovala tří-
dou 5. A, která vyrazila na cestu do nedalekého Dvora Králové,
který je znám nejen pro svoji zoo, ale také jako město, kde se pro-
dukují krásné vánoční ozdoby. A právě tam, tedy do výrobny ozdob,
se tato třída vydala. Děti měly možnost vidět, jak vánoční dekorace
vznikají už od samého začátku a pak si mohly na památku v místním
obchůdku něco pěkného zakoupit. Třídy 1. B a 4. B měly velmi na-
pilno v podzimním čase, protože chystaly dvě velké akce na prosi-
nec. Nejdříve 12. prosince pozvaly učitelky do školy rodiče s jejich
dětmi a všichni si užili zážitkové odpoledne, při kterém vytvářeli
tradiční i méně tradiční vánoční dekorace. Následně 21. prosince
byli pozváni do školy všichni jejich známí na vánoční jarmark. Lidé
si mohli zakoupit krásné výrobky tvořené jejich dětmi s láskou.
Během stříbrné adventní neděle jste mohli vidět na náměstí vaše
děti s našimi učitelkami Bartošovou, Kuřátkovou a Špeldovou.
Všichni společně si nachystali pásmo českých i anglických vánoč-
ních písní a básní. Poslední den v tomto kalendářním roce děti strá-
vily různými vánočními programy. Výjimečný program měla třída
4. B, která vyrazila za zážitkem do Jaroměře na laser game. 

J. Stodůlková   

15. listopadu jsme měli v ZŠ V. Hejny projektový den, v rámci
kterého jsme zamířili na sousedskou návštěvu do místní střední
školy – kostelecké zdrávky. Tady pro nás zdejší učitelé a stu-
denti připravili vydařený projekt na téma Zdravý životní styl.  

Holky a kluci naší třídy utvořili pět skupin a v příjemném pro-
středí se pustili do získávání informací a plnění úkolů týkajících se
správné péče o tělo i duši. 

Na figurínách si vyzkoušeli první pomoc. V kuchyňce popře-
mýšleli, jak správně sestavit potravinovou pyramidu, a se zaváza-
nýma očima ochutnávali a rozeznávali zdravé a nezdravé potraviny.
V učebně anatomie pro ně byly kromě modelů nachystány i oprav-
dové zvířecí orgány. Promluvili si o tom, jaké těžkosti způsobuje
užívání návykových látek. V tělocvičně cvičili jógu a v masérské
učebně meditovali na lehátkách. Za nabyté vědomosti týmy získá-
valy body a nejen vítězové odcházeli se sladkou odměnou. Někteří
žáci možná i s plány o budoucí profesi. 

Tímto bychom chtěli všem z kostelecké zdrávky poděkovat za
vynaloženou energii při přípravě tohoto projektu.

tř. uč. Kateřina Máslová, Markéta Prouzová 

7. A na návštěvě v „kostelecké zdrávce“ 

Střední zdravotní škola Červený Kostelec

Přednáška prof. V. Beneše
Dne 23. listopadu se uskutečnila na naší škole první odborná před-
náška, na které vystoupil uznávaný neurochirurg prof. Vladimír
Beneš. Zúčastnili se jí nejen žáci zdravotní školy, ale i občané města.
Přednáška byla přenášena online, takže ji mohli sledovat 
i žáci trutnovské a královéhradecké zdravotní školy. Velmi si vážíme
návštěvy tohoto významné českého specialisty a jsme vděční, že
jsme si mohli vyslechnout jeho zkušenosti a zážitky z bohaté praxe.

Adaptační den v Trutnově
8. prosince vyrazily oba první ročníky vlakem do Trutnova. Dopo-
ledne byl pro ně připraven program ve Středisku volného času 
v Trutnově Na Nivách. Po obědě jsme se přesunuli do nedaleké
zdravotní školy, kde proběhlo setkání s prvními ročníky trutnovské
zdrávky. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev, ve kterých spolupra-
covali na projektu Multikulturní ošetřovatelství. 

Den otevřených dveří
V pátek 9. prosince jsme uspořádali první Den otevřených dveří 
v tomto školním roce. Zájem rodičů a jejich dětí, převážně devá-
ťáků, byl obrovský. Po podrobné prohlídce celé školy se návštěvníci
mohli ve vyzdobené jídelně občerstvit teplým čajem, kávou a kolá-
čem. Případným zájemcům o studium na naší škole byla také na-
bídnuta možnost přijímaček nanečisto, které připravujeme na
březen.

Mgr. Marcela Frýbová
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Volejbal Červený Kostelec
Malé ohlédnutí za podzimní částí halových soutěží:

Ve starších žákyních máme hned dvojí zastoupení v krajském
přeboru. Po čtyřech kolech se družstvo A drží na 3. místě. V této
sezoně se družstvo A také účastní celorepublikového Českého po-
háru, do kterého se přihlásilo 67 týmů z České republiky. Po třech
odehraných kolech holky figurují ve 3. skupině z 9 možných, což
je moc pěkný průběžný výsledek a skvělá reprezentace klubu. Po
novém roce děvčata čekají další 3 finálová kola, kdy budou usilovat
o postup do druhé skupiny nebo alespoň o udržení ve třetí. Slovo
trenéra: „Zejména mám velkou radost z toho, jak se holky rvou i
proti daleko silnějším soupeřům a ukazují, že se i v tak malém
klubu dá hrát takový volejbal.“ Holky, děkujeme a dál držíme
palce!

Družstvo B se zatím sehrává, je v něm hodně nových hráček,
ale silnou stránkou je servis. Věříme, že se i těmto děvčatům začne
více dařit.

Kadetky v odehraných 12 zápasech krajského přeboru ztratily
jen 3 sety a suverénně vedou tabulku. Krajské přebory mužů a ju-
niorek jsou spojené - Královéhradecký s Pardubickým krajem. 
Juniorky svou hru na hřišti zlepšují, umí předvést dobrý volejbal,

ale jejich výkon je stále jako na houpačce. Muži A v obměněné se-
stavě hrají poměrně vyrovnané zápasy, ale koncovky jim moc ne-
jdou. Bohužel jsou tedy zatím na posledním místě. Věříme ale, že
se jejich výkon do druhé poloviny soutěže zlepší. Ženy A v 2. lize
po slabším a rozpačitém začátku svůj výkon zlepšují a po 16 kolech
jsou aktuálně ve středu tabulky.

Budeme rádi, když přijdete všem družstvům fandit! Všechny
rozpisy zápasů jsou na našem webu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v roce 2022
podporovali:

Město Červený Kostelec, Královéhradecký kraj, Národní spor-
tovní agentura, Královéhradecký krajský volejbalový svaz, Saar
Gummi Czech, Transport Trutnov, Primátor Náchod, NV stavby.
Moc děkujeme a těšíme se na spolupráci v letošním roce.

2. liga žen (dvojzápas)
14. 1. 2023 od 11 a 15 hod. 
Č. Kostelec A – TJ Sokol Šlapanice A

28. 1. 2023 od 10 a 14 hod.  
Č. Kostelec A – TJ Jiskra Havlíčkův
Brod

Krajský přebor mužů (dvojzápas)
14. 1. 2023 od 9 a 13 hod.  
Č. Kostelec A – TJ Sokol Kerhartice

Krajský přebor juniorek U22 (dvojzápas)
15. 1. 2023 od 10 a 13 hod. 
Č. Kostelec – TJ Sokol Nechanice

Krajský přebor kadetek U18 (dvoj-
zápas) - Sokolovna
14. 1. 2023 od 10 a 13 hod. 
Č. Kostelec – VKM Nová Paka

Domácí mistrovská utkání – sportovní hala:

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

Kuželky Červený Kostelec

A mužstvo – v tabulce po podzimní části 2. místo
19. 11. 2022
SKK Náchod – TJ Červený Kostelec 2:6, 
3466:3575, nejlepší výkon F. Adamů ml. 642

26. 11. 2022
TJ Červený Kostelec – Lokomotiva Tábor 7:1, 
3462:3305, nejlepší výkon D. Neumann 624

3. 12. 2022
TJ Červený Kostelec – KK Kosmonosy 8:0, 
3614:3413, nejlepší výkon F. Adamů ml. 629

10. 12. 2022
SKK Bohušovice - TJ Červený Kostelec 2:6, 
3232:3302, nejlepší výkon D. Bouda 565 

B mužstvo - v tabulce po podzimní části 4. místo
18. 11. 2022
TJ Č. Kostelec „B“ – TJ Lokomotiva Trutnov „B“ 11:5, 
2630:2517, nejlepší výkon P. Linhart 480

25. 11. 2022
Solnice „A“ - TJ Červený Kostelec „B“ 2:14, 
2422:2547, nejlepší výkon J. Wenzel 446

2. 12. 2022
TJ Č. Kostelec „B“ – Rychnov nad Kněžnou „B“ 14:2,
2679:2463, nejlepší výkon J. Wenzel 469

9. 12. 2022
Loko Česká Třebová „A“ - TJ Č. Kostelec „B“ 6:10,
2550:2550, nejlepší výkon D. Bouda 455

C mužstvo - v tabulce po 6. kolech 1. místo
18. 11. 2022
České Meziříčí „B“ - TJ Červený Kostelec „C“ 12:4, 
2572:2490, nejlepší výkon Z. Kejzlar 462

25. 11. 2022
TJ Červený Kostelec „C“ – Nová Paka „C“ 12:4, 
2442:2220, nejlepší výkon J. Kašpar 470

Výsledkový servis našich mužstev:
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Od 10:00

pondělí

Pravidelný program- termíny konání akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

8:30 – 11:30
Dětská hernička

8:30 – 11:30
Dětská hernička
Pro naše nejmenší je k dispozici herna.

pátek8:30 - 9:00 
NOVINKA: Hravá angličtina pro děti 2 až 
4 roky-Slávka Exner 
Angličtina hravou formou s lektorkou (maminkou dvou dětí),
která žila 14 let v Anglii.

15:30 – 18:00
Odpolední dětská hernička

16:45 – 17:45 
Malý badatel (1. stupeň základní školy)
Kroužek je určený všem, kteří chtějí objevovat svět kolem
nás. Kdo si chce na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují ně-
které fyzikální zákony, objevit svět pod mikroskopem, nebo
provést chemické pokusy? Těší se na vás Anna Šafránková.

středa

čtvrtek 

14:00 –  14:55; 15:00 –  15:55; 16:00 –  16:55
Cvičení s Ilonou Hemelíkovou
Posilování celého těla vlastní váhou + protažení.

17:30 – 18:30 nebo 18:30 – 19:30
Angličtina s rodilým mluvčím D. Pearson 
Určeno pro malé skupiny či jednotlivce.

9:30 – 10:30
Včeličky 
Kroužek je určen pro děti 0-3roky (s rodiči), které mají rády
říkanky, písničky, hry a dovednosti, které se opakováním
upevňují. Kroužek povede Bc. Marie Chaloupková.

8:30 – 9:20
fitMAMI-s dětmi v kondici
Cvičení pro maminky s dětmi s Bc. Marií Chaloupkovou.

9:00 - 10:30 
DUHA - Dětské učení hravě atraktivně
Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené prostředí po-
mocí Montessori pomůcek. Mgr. Tereza Adamová.

úterý

Rodinné centrum Luňáček

Informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na www.lunacek-rc.cz. Pro návštěvu jednotlivých kurzů, prosím, vy-
užívejte 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 vstupe-
nek v IC Červený Kostelec, na místě nebo online u jednotlivých termínů kurzu na webu.

10:00 – 12:00  
Jak bojovat s nemocemi v těhotenství, 
mateřství a při kojení 
s laktační poradkyní Andreou Nedvědovou v termínu 10.
ledna. Mýty o kojení v termínu 7. února.

středa

9:00 – 11:00
Hrátky s dětmi-Slávka Exner
Hraní pro rodiče s dětmi (0-3 roky).

16:00 – 16:45 
Příprava na přijímací zkoušky (9. třída)
Přípravu na přijímací zkoušky povede Mgr. E. Peterová

DALŠÍ AKTIVITY A KURZY
NOVINKA: Cvičení s fyzioterapeutkou Martinou 
Pojďte se naladit na svoje tělo, protáhnout si svaly, uvolnit se a udělat si pohodu. Zá-
roveň si zaposilovat, ať vám záda fungují u počítače, v práci či na zahrádce. 
Cvičení bude probíhat každou středu od 4. 1. 2023 v čase od 16:30 do 18:00 v Gra-
foklubu v Červeném Kostelci. Cena kurzovného za 10 lekcí je 1 200 Kč. Přihlásit se
můžete v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo přímo u lektorky paní Hol-
manové na tel.: 734 523 373, kde můžete získat i další bližší informace. Těší se na
vás Mgr. Martina Holmanová (Středová).
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Kurzy

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí, po-
kročilí, úroveň A1-B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září 2022 do května 2023 od pon-
dělí do čtvrtka v kině Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučova-
cích hodinách jednou týdně. Obsah kurzů bude přizpůsoben
požadavkům a úrovni účastníků – pro bližší informace kontaktujte
lektora Pavla Fišera na tel.: 775 327 045. Cena kurzovného je 
3 000 Kč / rok. Přihlásit se můžete kdykoli v průběhu roku v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci, nebo telefonicky u pana Fišera.

KURZ TAI-ČI
Tai-či má blahodárný vliv na zdraví i psychiku. Neučíme bojovou
formu. Naše cvičení není kontaktní, je cvičeno jednotlivci a je cvi-
čením zajišťujícím přísun a rozproudění energie, je meditací v po-
hybu, má velmi příznivé zdravotní působení (zlepšení srdeční
činnosti a dechové funkce, pokles hladiny cholesterolu, synchro-
nizace a zlepšení mozkové činnosti a paměti, stimulace orgánů
břišní dutiny, zlepšování látkové výměny, příznivý vliv na kloubní
a svalový systém, má antistresové antineurotizační účinky). Zá-
kladní i pokračovací kurz = smíšená skupina. Lektorem kurzu bude
Andrea Škvrnová-Aja. Lekce budou probíhat každých 14 dní. Cel-
kem 19 seminářů po 3 hodinách. Přihlásit se můžete kdykoli v prů-
běhu roku v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo online
na www.cervenokostelecko.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje písně, tance, říkadla
a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen
tančí a zpívají, ale předvádějí i různé dobové zvyky a profese. 
Soubor je rozdělen do tří věkových skupin a schází se každé úterý
od 15:45 v Grafoklubu za kinem Luník. 
Cena na školní rok 2022/2023 je 900 Kč. Přihlásit se můžete
celoročně v Informačním centru v Červeném Kostelci. Více
informací o souboru získáte u vedoucí paní Janušové na tel.:
603 461 639.

KURZ KALANETIKY
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které
během několika týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celulitidy.  Cvičení probíhá 
v Grafoklubu a je možné se přihlásit celoročně. Kurz vede skvělá
lektorka paní Poznarová. Cena kurzovného při koupi permanentky
na 10 lekcí je 500 Kč, jednotlivá lekce bez permanentky stojí 60
Kč. Zakoupit permanentku si můžete v informačním centru.

Mažoretky MERIAN
Moderní taneční sport pro děvčata od 4 let z Červeného Kostelce 
a okolí. Mažoretky jsou zaměřené na správné držení těla, ladnost,
hudební cítění, rytmiku. Děvčata se učí pracovat s hůlkou, pompony,
vystupovat před lidmi, osvojují si základní prvky gymnastiky, ba-
letu, aerobiku a dalších tanců. Zároveň se učí týmové spolupráci 
a velkým bonusem jsou krásné kostýmy, nové kamarádky a spousta
legrace. Více informací vám ráda sdělí vedoucí kroužku Mgr.
Jana Morávková na emailu merian@centrum.cz., tel. 736 285
258. Přidat se můžete celoročně. Těšíme se na vás.

MARYDANCE 
FITDANCE probíhá každou neděli od 16:45 venku/uvnitř dle tel.
domluvy. Vhodné i pro začátečníky.
Taneční kroužek pro děti probíhá každé úterý v sokolovně od
16:00. Děti od 6 do 9 let a děti od 10 do 15let od 17:00 pod vedením
M. Chaloupkové. Taneční kroužek v Grafoklubu probíhá od 15:00
pro děti od 10 do 15let a od 16:00 pro děti předškolního věku pod
vedením K. Hrochové a M. Vejrkové.
Pro více info: marydance@email.cz, +420 775 936 222, face-
book Marie Chaloupková.

Zápis do kurzu společenského tance pro dospělé
(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí)
V lednu 2023 pro vás připravujeme velmi oblíbený taneční kurz
pro dospělé, který začíná 8. ledna a zahrnuje celkem 7 nedělních
večerních lekcí, které budou rozděleny na 3 skupiny, a to skupinu
začátečníků, mírně až středně pokročilých a pokročilých. Kurz pro
začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz absol-
vovali 1 – 2x. Kurz pro mírně až středně pokročilé je vhodný pro
absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz pro začátečníky vícekrát,
nebo kteří absolvovali kurz pro mírně pokročilé, nebo před nedáv-
nou dobou taneční kurz pro mládež a mají zažité základy společen-
ských tanců. Kurz pro pokročilé je vhodný pro ty, kteří absolvovali
kurz pro mírně až středně pokročilé minimálně 2x. Kurz tradičně
povedou velmi oblíbení taneční mistři manželé Poznarovi. Taneční
kurz bude probíhat v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
26. února věnečkem, který  bude společný pro všechny kurzy. Ma-
ximální počet párů ve skupině je omezen, tak neváhejte a přijďte
se přihlásit. Přihlásit se můžete od 1. prosince v Informačním centru
v Červeném Kostelci nebo na www.cervenokostelecko.cz/kurzy.
Kurzy začínají v časech: pro začátečníky: 15:30 - 17:30, pro mírně
až středně pokročilé: 17:30 - 19:30, pro pokročilé: 19:30 - 21:30.
Cena kurzovného: 1800 Kč/pár.

Sobota 7. ledna 2023 od 19:00 

Divadelní abonmá odstartuje Odvolání divadla V Řeznické
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 
Hra amerického dramatika s komickými situacemi o osobní odvaze každého z nás,
zabývající se tématem nezávislosti v tradičně fungující instituci katolického semináře,
v němž se mladý posluchač obrátí na populárního faráře o pomoc, ale začne narážet
na církevní řád a za své neortodoxní přístupy je vyhoštěn z církve...

Vstupenky v ceně 430 Kč / 390 Kč / 370 Kč v prodeji v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz.

Připravované akce
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Neděle 29. ledna od 16:00 

Královéhradecké divadlo Drak přiveze pohádku O zlaté rybce
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla
Autorská inscenace na motivy klasického pohádkového příběhu o rybce, která
výměnou za svobodu dokáže plnit přání, a pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak
ještě mohli přát. Příběh, který už staletí děti i dospělé varuje před sílou přírodních
živlů, k nimž je radno se chovat s úctou.
Určeno divákům od 3 let. Inscenace je zařazena do dětského divadelního
předplatného. Vstupenky v ceně 90 Kč v IC Červený Kostelec nebo online
na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního abonentního cyklu jsou
Tiskárny BNB.

KINO LUNÍK 3D

16. – 19. 2. 2023

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

Rok se s rokem sešel a červenokostelečtí diváci se mohou těšit na již 26. východoče-
skou přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci.
Celkem se můžeme těšit na 11 inscenací, které budou bojovat o nominaci a postup na
další postupové přehlídky. Program přehlídky zveřejníme v příštím vydání zpravodaje
nebo je již nyní zveřejněn na www.mksck.cz. 

Od 1. 2. 2023 je možné v IC Červený Kostelec zakoupit zvýhodněné permanentky
na celý divadelní festival v ceně 400 Kč a pro držitele divadelního předplatného
za pouhých 300 Kč. V prodeji je omezený počet permanentek. Předprodej vstu-
penek na jednotlivé inscenace od 16. 1. 2023.

Připravované akce

Premiéry v lednu a program v kině Luník

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM 
Česká romantická komedie – Líba si každý rok k narozeninám
přeje jen to, aby se sešla se svými blízkými. Letos to ale do-
padne jinak.

BABYLON
Retro drama z Hollywoodu, který koncem 20. let procházel zvu-
kovou revolucí.

Program kina Luník bude i nadále zveřejňován ve 14denním cyklu na webu www.kinolunik.cz a na výlepových plochách města.
Může tak flexibilně reagovat na návštěvnost a poptávku po aktuálních filmech. 

NIC BYCH NEMĚNILA
Český dokumentární portrét Kateřiny Morozové – otevřená
zpověď je bezpochyby inspirací pro každého, kdo by si na svůj
život chtěl postěžovat.

ZOUBKOVÁ VÍLA
Animovaný rodinný film – Violettě je sice již 337 let, pravou
zoubkovou vílou ale ještě stále není …

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu, vaše kino Luník

Poděkování za Mikulášskou nadílku

Touto formou bychom chtěli velmi poděkovat společnosti Albi
za poskytnuté dárky, které jsme využili při Mikulášské nadílce v
kině Luník a následně také při návštěvě Mikuláše se svojí družinou

na městské tržnici. Díky vám jsme rozdali radost dvěma stovkám
dětí, děkujeme. 

Vaše městské kulturní středisko
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KALENDÁRIUM AKCÍ

20. - 21. ledna 2023

PIVNÍ SLAVNOSTI S BERNARDEM
Místo konání: Restaurace Na Maltě

Humpolec je daleko, tak vám piva z pivovaru Bernard přive-
zeme k nám do restaurace. Budete moci ochutnat i pivní spe-
ciály. Na čepu bude 7 – 8 druhů piva za speciální ceny do
vyčerpání zásob.

Sobota 28. ledna od 19:00

Koncert skupiny SARAH &THE ADAMS
Místo konání: Zahradní kavárna TREES 

Sarah & The Adams je kapela zpěvačky a pianistky Šárky
Adámkové, která během svého desetiletého působení na
scéně vydala tři autorské desky, z čehož poslední, Pověz mi,
je výhradně v češtině. V Trees je mimo jiné doprovodí kyta-
rista Michal Gregor. Pořadatel slibuje i koncertní překvapení.  

Rezervace vstupenek na 491 520 334, vstupné 150 Kč.

Sobota 7. ledna 2023

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

TJ Horní Kostelec z.s. s podporou města Červený Kostelec
zve na XLVI. ročník Novoročního běhu, který se bude konat
7. ledna 2023 od 10:00. Registrace proběhne od 8:30 před Zá-
kladní školou v Červeném Kostelci, kde se i celý závod ná-
sledně odstartuje. Délka trati je pro tento rok 11.500 m.

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON 
Lhota za Červeným Kostelcem, tel. 603 255 037

kosmetika, depilace, lash lifting a laminace obočí,
líčení, prodej kvalitní kosmetiky a dárkových poukazů.

KOUČINK pro Život v radosti
Darujte životní radost a pohodu do každého dne.

Více info. na tel. 732 647 202, www.zivot-v-radosti.cz

Andrea Nedvědová
porodní dula a laktační poradkyně

Připravím vás na porod a šestinedělí, doprovodím vás k po-
rodu, pomohu s kojením. Kontaktovat mne můžete na info@an-

dreanedvedova.cz nebo na tel. č.: 773930255. 
Více info na www.andreanedvedova.cz.

REKLAMA

Sobota 14. ledna 2023 od 20:00

53. LIDOVÝ PLES
Místo konání: Sokolovna Červený Kostelec

Znovu roztančíme červenokosteleckou sokolovnu v sobotu 14.
1. 2023 ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Dynamic. Před-
tančení, chutné občerstvení a tombola jsou samozřejmostí.

Vstupné 130 Kč, místenka 20 Kč. Předprodej v papírnictví
Ivín. Srdečně zvou kostelečtí lidovci.

Sobota 4. února 2023 od 20:00 

HASIČSKÝ PLES
Místo konání: Pohostinství Bohdašín

Hasiči Bohdašín vás srdečně zvou na tradiční hasičský ples,
který se koná v sobotu 4. 2. 2023 od 20:00 hodin v pohostin-
ství na Bohdašíně. K tanci a poslechu hraje skupina SIRIUS,
čeká vás i bohatá tombola. Na vaši návštěvu se těší hasiči
Bohdašín.

Sobota 4. února 2023 od 19:00 

Charitativní skautský ples
Místo konání: Sokolovna Červený Kostelec

Rádi bychom vás chtěli pozvat na 3. charitativní skautský
ples, který se bude konat 4. 2. 2023 od 19 hodin v sokolovně
v Červeném Kostelci. Součástí plesu bude i dražba výrobků
od skautů a skautek na podporu organizace Lékaři bez hranic,
která poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc v kon-
fliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemi-
ích ve více než 70 zemích světa. Přijďte si zatančit, pobavit
se, dozvědět se něco nového a podpořit dobrou věc.
Vstupné zdarma. Budeme se na vás těšit! 
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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

Studio Vize, kadeřnictví - Kateřina Kinclová
Tel.: 723 091 772. Pracovní doba: 8:00 - 20:00. Dle objednání!

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

SKLENÁŘSTVÍ S. K.
Provadí tyto práce: řezání skel, broušení skel, zasklívání oken,

výměna izolačních dvojskel. Tel.: 602 289 605. 
Otv. doba: po, st, pá od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30

Větrník 393, Dřevopodnik

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

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

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, ul. Zemědělská 408
nabízí brambory k uskladnění, odrůda ANTONIE

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

FOUKÁ VÁM MEZI OKNY?
Uniká z místnosti teplo? Rychlá pomoc! Vhodné těsnění do

okenního rámu (dveří) tomu zabrání. ZATĚSŇUJEME dřevěná
i plastová okna i dveře. Návštěva a zaměření zdarma.

Truhlářství Jiří Průša, východní Čechy
Tel : 733 260 927

MASÁŽE IVA KEJKLÍČKOVÁ – Červený Kostelec
relaxační, lávové kameny, lymfatická, Breussova,
kineziotaping, lymfotaping atd., dárkové kupony

tel. 737 042 373, www.masazecervenykostelec.cz

SHIATSU, MASÁŽE, KOSMETIKA, JÓGA
SHIATSU, MASÁŽE, KOSMETIKA, JÓGA 

Udělejte dobře svému tělu a své duši. 
Lucie Balcarová. Sokolská, ČK. Tel.775117688

Zemědělské družstvo Žernov Agroprodejna
nabízí pilinové brikety 10 kg za 108 Kč, slunečnice 1 kg za 29

Kč, propan-butan 10 kg za 440 Kč, granule pro psy EUROS-
TANDARD 20 kg za 415 Kč.

Provozní doba 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30 PO - PA
Tel. 731 171 360, Zemědělská 408, Červený Kostelec

Firma Marley
zabývající se prodejem palivového dřeva, vám nabízí štípané

dřevo o rozměrech 25 cm, 33 cm a 50 cm. Najdete nás na Bohda-
šíně (bývalý prasečák). Rozvoz do 15 km zdarma. Jiné rozměry

připravíme do 30 dnů. Jsme tu pro vás každý den od 8:00 do
18:00. Nejlépe se domluvíme, když se přijedete podívat nebo

zavoláte na tel.: 702 345 760.

KADEŘNICTVÍ JANA DUFKOVÁ
Kadeřnictví se nachází ve ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU.

Volat můžete na 605 534 169. Pracovní doba dle objednání.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na stříbrnou neděli bylo na tržnici v Červeném Kostelci opravdu veselo. Po celý den byl pro návštěvníky připraven bohatý
kulturní program, doplněný vánočními trhy. 

O kulturní zážitek se postarali MDO Červený Kostelec, Hadářek, ZUŠ Rtyně, MŠ a ZŠ Olešnice, Kostelecké hyeny, sku-
pina Klapeto z Náchoda a Michal Tučný revival. 

Jelikož byla uzávěrka lednového vydání stanovena na 10. prosince 2022, více fotogalerií z vánočních akcí naleznete na
webu www.ckzije.cz. Děkujeme za pochopení a přejeme pohodový vstup do nového roku. 
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Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Jan Kutílek

Zadní strana: V neděli 27. listopadu zahájila advent v Červeném Kostelci tradiční akce – slavnostní rozsvícení vánočního
stromu u náměstí T. G. Masaryka. Před betlémem se ve 16:00 sešla velká skupina obyvatel, aby si vychutnala společně strá-
vený čas u pěveckého vystoupení MŠ Větrník pod taktovkou Natálie Lelkové. Ještě před zahájením vystoupení si vzal slovo
starosta Tomáš Prouza s přáním klidného adventu. Jeho slova doplnit místostarosta Jiří Regner se zástupcem římskokato-
lické církve panem Miloslavem Brhelem a zástupcem církev čs. husitské Davidem Smetanou.

Odpověď: Lucius Annaeus Seneca
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