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ZÁVOD SAINT-GOBAIN VYVINUL EKOLOGIČTĚJŠÍ TECHNOLOGII
Ožehavým tématem obyvatel Častolovic v posledních několika měsících je vznik nové výrobní linky s pořadovým číslem ČA3, která se v nejbližších několika letech stane součástí
divize Isover. Nová linka doplní stávající dvě linky ČA1 a ČA2, a to zcela bez rozšíření
nad rámec územního plánu. „Závod Saint-Gobain se v zásadě nebude rozšiřovat, jelikož
nová linka bude umístěna do jedné ze stávajících hal, která je v současné době využívaná
jako sklad. V této hale se částečně zvedne střecha v místech nedostačující výšky pro budoucí linku. V souvislosti s třetí výrobní linkou se postaví nový 50metrový jednotubusový
komín. Linka bude napojena na již existující balicí centrum s přidáním jednoho balicího
stroje,“ objasnil budoucí umístění nové linky ředitel divize Isover, Ing. Robert Kazda.
Za zcela revoluční a inovativní se dá považovat úplný začátek linky, na kterém se bude
tavit samotný materiál. Hlavním palivem stávajících kupolových pecí je koks, zatímco
u třetí linky bude spalování probíhat za použití plynu, což s sebou, dle slov Roberta Kazdy
nese řadu výhod. „Kyslíko-plynová pec nám umožní změnit způsob recyklace v rámci
závodu. Spalování zemního plynu je obecně výrazně ekologičtější z hlediska emisí nežli
u koksu. Jelikož aktuálně meziprodukty nevyvážíme, až na výjimky, na skládku, vracíme
tento materiál zpět do výrobního procesu briketováním,“ porovnal jednotlivé způsoby
recyklace Ing. Robert Kazda.
Recyklace briketami sice eliminovala vyvážení na skládku, nicméně problematické je, že
v tomto procesu figuruje cement obsahující velké množství síry, která se uvolňuje do ovzduší. „Koncentrace emisí, konkrétně oxidu siřičitého, které závod v současné době vypouští
do atmosféry, již nesplňuje nové normy. Nabízejí se v zásadě dva způsoby opatření, jak
na tuto situaci reagovat. Prvním z nich je částečné odsíření, při tomto procesu však nutně
vznikají odpady, které se zpravidla vyvážejí na skládku. Druhou možností je již zmíněná
kyslíko-plynová pec,“ nastínil konkrétní varianty pro splnění norem Ing. Robert Kazda.
„Již několik let před platností nových emisních limitů (v roce 2016) probíhal vývoj
nového typu pece na kyslíko-plynové bázi. Na přelomu roku 2015/2016 jsme byli v pozici,
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Třetí výrobní linka bude šetrnější k životnímu prostředí.

kdy jsme touto technologií ještě nedisponovali. Požádali jsme tedy o výjimku na pět
let, do roku 2020, která měla vytvořit prostor pro dokončení již rozpracované technologie. Nespornou výhodou této pece je
možnost vláknitý materiál vpravit přímo
do pece bez briketového mezikroku, čímž
se vyhneme použití cementu a roztavíme
ho přímo v této peci. Kombinace ekologického projektu nám současně umožňuje
navýšit kapacitu závodu, z hlediska tavicí
kapacity o 10 % a z hlediska hotového výrobku o 25 %,“ vyjmenoval emisní, recyklační a ekologické efekty pece Ing. Robert
Kazda, který zároveň dodává, že se nejedná
o zásadní navýšení v rámci závodu.
Tato technologie je již otestovaná
a prototypově vyzkoušená, realizovala se
v moderním závodě koncernu v Saudské
Arábii i v Evropě. „V ostrém provozu pro
nás bude řízení tavicího pásma něčím zcela
novým. Aktuální kupolové pece mají tavicí kapacitu okolo 9–11 t/h, nová pec bude
mít kapacitu pouze okolo 5 t/h. Věřím, že
v plynových pecích je budoucnost i pro
pece stávající a že se v budoucnu naučíme
řídit devíti či jedenáctitunovou kyslíko-plynovou pec se stejnou efektivitou jako
novou pětitunovou pec. Jsou tu předpoklady pro to, že do budoucna bude moct tento
typ pece nahradit i současné dvě kupolové
pece plněné koksem,“ popsal novum třetí
linky Ing. Robert Kazda.
Kyslíko-plynová technologie by tak
mohla do budoucna výrazně přispět k vývoji z hlediska ekologie i flexibility továrny.
„Projekt vybudování třetí linky v zásadě
dopad na životní prostředí zlepšuje, nedochází při něm ke zhoršování parametrů
vlivu na životní prostředí. Třetí linka řeší
interní recyklaci materiálů v našem závodě,
při němž bude síra vypouštěna ve výrazně

nižší míře. Technologie přímého vpravování materiálu do tavicího
pásma nám navíc umožňuje zavést nový typ nízkoformaldehydového pojiva, tudíž nejen síra (o 30–40 %), ale i formaldehyd (o více
než 90 %) klesnou. Již dnes jsme u formaldehydových emisí výrazně pod koncentračními limity,“ rozvedl vlivy technologie na životní prostředí ředitel divize Isover Ing. Robert Kazda.
„Třetí linka se nestaví primárně kvůli tomu, aby se zvyšovala
výroba, ale z důvodu nových emisních limitů, na základě kterých
firma Saint-Gobain navrhla opatření ke snížení emisí v ovzduší.
Alternativa odsíření by vytvořila větší množství odpadního materiálu a zatížila by životní prostředí vývozem na místo, které by
bylo řadu let zdrojem ekologického rizika. Rozhodla se tedy pro
novou technologii, která výrazně sníží emise za předpokladu, že
jedna linka, briketárna, zanikne a druhá ekologická doplňující stávající kupolové pece vznikne. Dojde tak k zabezpečení provozu fir-

my na delší dobu než odsířením,“ dodal k hlavní příčině výstavby
nové linky starosta Ing. Zdeněk Praus.
„Předpokládáme, že do dvou let od doby dokončení procesu
EIA a nového integrovaného povolení vznikne nová výrobní linka.
Naší ambicí je, aby byla postavena v druhé polovině roku 2019.
Zhruba rok a půl před skončením výjimky bychom tedy byli schopni přejít do výrazně ekologičtějšího režimu nežli v současné době.
Občané vizuálně zaznamenají pouze nový komín, který bude obdobně vysoký jako ty současné, úpravy haly takřka nezaregistrují.
V souvislosti s novou výrobní linkou očekáváme nábor dvaceti až
třiceti nových zaměstnanců. Nedokážeme tímto projektem učinit
závod neviditelný, zcela nehlučný, bezemisní, přínos realizace tohoto projektu firmy Saint-Gobain je však značný,“ upřesnil termín
realizace třetí výrobní linky ředitel divize Isover Ing. Robert Kazda.
Mgr. Martina Kalousová

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE
SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Milé spoluobčanky, milí spoluobčané!
Oproti posledním letem nezvykle intenzivní letošní zima vyvolala
korektury v plánech prací i připravených činnostech v péči, údržbě a rozvoji majetku právě pro toto období. Prioritou tak zůstala v podstatě jen údržba místních komunikací. Naši zaměstnanci
místního hospodářství se se sněhovými přívaly a kolísavými teplotami vypořádali velice dobře – spotřebovali téměř trojnásobné
množství soli a drti ve srovnání s minulými roky. Osvědčila se i komunální technika, kterou máme k dispozici.
Jistě jste počínaje novým rokem zaznamenali i určité zklidnění
v okolí náměstí. Nemám však na mysli dopravu, ale ukončení některé obchodní činnosti v této lokalitě – potravin, drogerie a trafiky, což je škoda. Chtěl bych však zdůraznit, že vedení městyse
nemohlo nijak ovlivnit především komerční důvody, které k tomu
vedly. Doufáme, že brzy se uskuteční návrat obchodních aktivit
do nyní opuštěných prodejen.
V zimních měsících byly demolicí odstraněny také objekty
u sálu U Lva. V době, kdy zpravodaj dostanete do schránek nebo
krátce potom, by měl být už celý prostor řádně upraven, a to včetně přilehlých parkovacích míst. Po dvouměsíční nucené přestávce
byly obnoveny i práce na lesoparku u hřbitova. Do konce března
by už mělo být vše hotovo po stavební stránce, na něž naváže zahradnická firma, která realizuje kompletní výsadbu zeleně.
V období vegetačního klidu jsme na základě podkladu odborného dendrologického posudku přistoupili k odstranění třinácti
stromů v sokolském parku, a to zejména z důvodu bezpečnosti. Ze
stejného důvodu se pokácely stromy u základní školy, v blízkosti
fotbalového areálu a u rybníka U Vlčků. Při zmínce o fotbalovém
areálu bych chtěl zmínit, že od 1. 1. 2017 je, dle schválení zastupitelstva městyse, celý fotbalový areál majetkem městyse. Jednou
z prvních investic městyse v tomto území bude v příštích týdnech
dlouho oddalovaná a nezbytná rekultivace prostoru mezi hlavní
hrací plochou a železniční tratí, kde je v plánu vybudovat dvě až tři
malá fotbalová hřiště pro mládež.
S příchodem snad již konečně jarního počasí budou moci odstartovat další plánované akce pro tento rok. Do poloviny dubna
budeme mít už klimatizované prostředí v noblesních prostorách
Galerie Antonína Hudečka využívaných i pro zasedání zastupitelstva městyse. Připravujeme výběrové řízení pro patrně finančně
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největší akci letošního roku, a to pro kompletní rekonstrukci ulice
Bažantnická. Neuvěřitelně zdlouhavý a složitý povolovací proces
tyto plány však značně zpomaluje. Nicméně doufám, že v dalším
čísle našeho zpravodaje už vám budeme moci poskytnout konkrétní informace.
V brzké době rovněž zrealizujeme oplocení u mateřské školy
a dětského dopravního hřiště. Na první polovinu července je naplánována rekonstrukce čekáren pro pacienty praktického i zubního lékaře, kteří budou mít proto v této době dovolenou. Dojde také
na rekonstrukci dětského hřiště v ulici U Konopáče. V přípravě
pro výběrové řízení je také instalace nového veřejného osvětlení
do ulic Mírová a Štefánikova.
Chtěl bych vás informovat i o několika dalších záměrech vedení městyse, které zatím nejsou vidět. Pracujeme na přípravách území v lokalitě u bývalého mandlu pro získání stavebního povolení
na inženýrské sítě, které je nezbytným předpokladem pro dodržení harmonogramu následné výstavby investorem, Královéhradeckým krajem. Na to bude úzce navazovat i výstavba nových bytů.
O investorském řešení dalších tří plánovaných domů by mohlo být
jasno do konce tohoto roku.
V nejbližších dnech budeme také vědět, jestli byl úspěšný náš
společný česko-polský projekt s Gminou Walim. Pokud ano, dojde v našem městysi k realizaci historické naučné stezky. Bližší detaily vám přineseme třeba příště. Vedení městyse není lhostejná
ani neutěšená dopravní situace v přetížené křižovatce u základní
školy. Návrh řešení pro předložení zastupitelům i veřejnosti ještě
letos vypracují společnými silami dopravní projektant a architekt
městyse. Do úspěšného konce míří i záměr bezplatného převzetí
kostela Sv. Máří Magdalény na místním hřbitově.
Jsme si vědomi toho, že v našem městysi rezonují mezi občany i dvě velmi zásadní stavební akce překračující významem naše
území. Oprava silnice č. I/11 od firmy Saint-Gobain, divize Isover,
ke kruhovému objezdu a oprava mostu přes řeku Bělou. K prvnímu bodu aktuálně víme jen to, že byla na podzim loňského roku
předána na Ministerstvo zdravotnictví k hygienickému posouzení.
Na základě dohody mezi městysem, investorem ŘSD a projektantem k opravě mostu nedojde dříve než v roce 2019.
Přeji vám všem příjemné jarní dny a s probouzející se přírodou
i častější důvody k úsměvům na vašich tvářích.
Bc. Miloš Tichý, místostarosta

VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE











Rada městyse (RM-58-2016)
dne 6. prosince 2016:



Schválila stanovisko městyse Častolovice k projektové dokumentaci „Stavba – I/11, Častolovice, most evidenční
č. 11-053“ a pověřila starostu podpisem
stanoviska a odesláním dokumentu
projektantovi.
Vzala na vědomí informaci o vzniku
potřeby v navýšení stavebních prací
na realizaci cestiček akce „Lesopark –
Školská“ z důvodu kvalitnějšího podkladu pro zasakování vody v mlatových
cestičkách.
Schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na stavební práce „Lokalita Školská –
komunikace pro pěší“ s firmou Václav
Daněk ze Solnice v částce 207 379,52 Kč
bez DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Nesouhlasí s vysvětlením ředitelky ZŠ
a MŠ Mgr. Bc. Aleny Bačíkové, které
podala k porušení rozpočtové kázně
v § 518.
Konstatuje, že na rok 2016 na § 518
bylo rozpočtováno 259 200 Kč (ZŠ
167 000 Kč, MŠ 52 000 Kč a ŠJ 40 200 Kč,
k tomu, na požadavek ředitelky ZŠ
a MŠ, byla přesunuta částka 80 000 Kč
na položku č. 518 310 (stočné a srážková
voda) – viz usnesení č. 16 RM-57-2016.
Není pravdivé tvrzení ředitelky ZŠ a MŠ,
že na § 518 bylo rozpočtováno 0 Kč.



Rada městyse (RM-59-2016)
dne 19. prosince 2016:








Schválila smlouvu č. 09/50-16-0234/
Ho/F o právu provést stavbu inženýrské
sítě a omezení užívání nemovitosti při
stavebních akcích „Rekonstrukce místní komunikace ulice Severní, Častolovice“ a „Rekonstrukce místní komunikace ulice Bažantnická, Častolovice“
mezi Správou silnice Královéhradeckého kraje, p. o. a městysem Častolovice
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila likvidační komisi pro vyřazování majetku po inventarizaci za rok
2016 ve složení Bc. Tichý, Ing. Voborníková a Bc. Jedlinská, Dis.
Schválila zažádání firmy Aqua Servis,
a. s. o zajištění nového rozboru vody
na výstupu z plynové kotelny v bytových
domech U Konopáče na náklady městyse.
Schválila podlicenční smlouvu k výkonu práva na audiovizuální díla mezi
městysem Častolovice a Digsen s. r. o.
Praha 9 a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

Schválila rozpočtové opatření č. RM10-2016.
Schválila zřízení živností:
1. Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona.
2. Hostinskou činnost a podání žádosti o koncesi – prodej kvasného lihu
a lihovin.

Rada městyse (RM-60-2017)
dne 9. ledna 2017:


















Schválila stanovisko městyse vypracované místostarostou Podzimkem k projektové dokumentaci přeložky vedení
veřejného osvětlení a místního rozhlasu v připravované akci opravy mostu
přes řeku Bělou na silnici I/11.
Schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
č. VP_2016_175993 s OSA – ochranným
svazem autorským.
Schválila Dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě č. OS201620100008
uzavřenou mezi EKO-KOM, a. s.
a městysem Častolovice a pověřila starostu podpisem dohody.
V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí pověřuje starostu podle § 45, odst. 5 tohoto
zákona vydat s platností od 1. 1. 2017
osvědčení na uvolněné místo člena zastupitelstva městyse Častolovice pro
paní Šárku Fajglovou.
Na základě rozhodnutí rady městyse
Častolovice RM-56-2016, bod č. 29
schválila neplatnost doplňovacích voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Častolovice.
Pověřuje ředitelku školy vypsat nové
platné volby do Školské rady ZŠ a MŠ
dle volebního řádu ŠR ZŠ a MŠ Častolovice nejpozději do 60 dnů.
Pověřuje ředitelku školy znovu přepracovat první verzi výroční zprávy dle
připomínek ze schůze ŠR ze dne 13. 10.
2016 a předložit zřizovateli do data
31. 1. 2017.
Schválila finanční dar 3 000 Kč pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou jako
příspěvek na služby pro jednoho častolovického občana.
Schválila dodatek č. 1 (č. 9112016),
smlouvy o dílo s firmou Václav Daněk
na stavební práce „Lokalita Školská“ –
komunikace pro pěší.

Rada městyse (RM-61-2017)
dne 23. ledna 2017:
















Důrazně se ohrazuje proti odmítavému, nekonstruktivnímu postoji, s jakým přistoupili zástupci zúčastněných
stran v podstatě ke všem bodům zaslaného stanoviska městyse, a to v záležitosti opravy mostu přes řeku Bělou,
která by zcela zásadním způsobem
postihla občany, obchody a instituce
v Častolovicích a vyvolala nepochybně
dopravní kolaps v městysi.
Schválila dva vzory kupních smluv
připravených právníkem městyse
Mgr. Šromem na záměr odkupu pozemků pod místní komunikací v ulici
Mírová a pověřila Ing. Voborníkovou
připravením všech návrhů kupních
smluv týkajících se odkupu pozemků
pod místní komunikací v ulici Mírová, a to na příští jednání zastupitelstva
městyse.
Na základě vyhodnocení spolkové komise (viz zápis č. KSP-15-2017) schválila předložená vyúčtování dotací spolků
za rok 2016.
Schválila žádost pana F. Č. o ukončení
smlouvy o výpůjčce a bezplatném spravování kulturního zařízení U Lva.
Schválila žádost Spolku Lungta ze dne
10. 3. 2017 ohledně připojení se k vyvěšení tibetské vlajky na budově úřadu
městyse k akci „Vlajka pro Tibet“ a pověřila starostu informováním žadatele.
Schválila zaplacení členského příspěvku za městys na rok 2017 Euroregionu
Glacensis ve výši 6 732 Kč, což činí 4 Kč
na obyvatele městyse.
Schválila dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu restaurace Na Hřišti
a pověřila starostu podpisem tohoto
dodatku.
Schválila navýšení nájemného za nebytové prostory v majetku městyse
o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu
spotřebitelských cen za 12 měsíců roku
2016 proti průměru 12 měsíců roku
2015, která činila v ČR 0,7 %.

Rada městyse (RM-62-2017)
dne 6. února 2017:


Schválila cenu 65 Kč/m2 na pozemky
směněné a nabyté ve směnných smlouvách s panem J. Č., a to parcelní č. 84/2
o celkové výměře 95 m2 za parcelní
č. 85/2 o celkové výměře 88 m2 a parcelní č. 1402 o celkové výměře 7 m2
v katastrálním území Častolovice.
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Vzala s výhradami na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
v roce 2016 a podstupuje Finančnímu
výboru prověření čerpání financí ZŠ
a MŠ za rok 2016.
Schválila navýšení hodnoty pozemků o 2 471 566,85 Kč po provedených
komplexních pozemkových úpravách
v extravilánu (nezastavěné části) městyse.
Schválila nabídku projektanta K. H.
na vyhotovení projektové dokumentace
(územní rozhodnutí, stavební povolení,
provedení stavby) na vybudování komunikací a zpevněných ploch, opěrných
zdí a veřejného osvětlení v lokalitě pro
bydlení – areálu „U mandlu“ a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Na základě doporučení spolkové komise schválila dotace spolkům z rozpočtu
městyse pro rok 2017 takto:
- ZO Českého zahrádkářského svazu
Častolovice ve výši 49 000 Kč,











- Český rybářský svaz, a.s., místní
organizace Častolovice ve výši
32 000 Kč,
- Myslivecké sdružení Střezmá-Olešnice, o. s. ve výši 49 000 Kč,
- Spolek přátel Častolovic, o. s. ve výši
19 014 Kč,





- ZO aVZO TSČ ČR Častolovice,
kynologové ve výši 19 000 Kč,
- Spolek HC Častolovice ve výši
32 000 Kč,





- SDH Častolovice, hasiči, ve výši
26 000 Kč.
Schválila Záměr č. 1-2017-RM ohledně
výpůjčky nemovitého majetku a pověřila referentku paní Hojnou vyvěšením
záměru.
Vzala na vědomí informaci o výsledku zkoušky vody provedené v kotelně
č. p. 488 v ulici U Konopáče, která prokázala nulovou hodnotu legionelly.

Rada městyse (RM-63-2017)
dne 27. února 2017:
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Vzala na vědomí nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/020004-H,
které stanoví mimořádná veterinární
opatření k zamezení šíření nebezpečné
nákazy – aviární influenzy, tzv. ptačí
chřipky.
Požaduje písemné vyjádření ředitelky
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Častolovice p. Bačíkové ohledně způsobu
uhrazení záporného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Častolovice za rok
2016, a to do 10. března 2017.

Schválila jako nejvýhodnější cenovou
nabídku klimatizace do Galerie Antonína Hudečka tu od firmy MH Servis plus,
s. r. o. Rychnov nad Kněžnou a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Schválila žádost o výpůjčku nemovitého
majetku pro AFK Častolovice, z. s. dle
zveřejněného Záměru č. 1/2017/RM.
S ohledem na získané informace a komplexní posouzení celé problematiky doporučuje, aby oprava mostu přes řeku
Bělou byla provedena nejdříve v roce
2019 a aby projektant spolu s investorem předložil k posouzení RM komplexní řešení a dopady možné nové varianty stavební akce – úplné odstavení
mostu přes řeku Bělou.
Schválila výzvu k podání nabídky k zakázce malého rozsahu „Technologické
vybavení KD U Lva“, a to včetně zadávací dokumentace a pověřila starostu
zajištěním zveřejnění výzvy.
Na návrh sociální komise schválila finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec, Domov sv. Josefa, a to
ve výši 3 000 Kč.
Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse pro rok 2017 pro Římskokatolickou farnost ve výši 39 000 Kč.
Schválila smlouvu s ČEZ Prodej, s. r. o.
č. 1200094463 o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí pro nové odběrné místo, č. p. 479
– část bývalého objektu AFK Častolovice, s platností od 1. 3. 2017 a pověřila
starostu podpisem smlouvy.













mezi GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem
a městysem Častolovice pro lokalitu
„za mandlem“ (za č. p. 47) a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Schválila nabídku malíře, natěrače E. J.
ze Solnice na vymalování ZŠ a školní kuchyně a pověřila místostarostu
Bc. Tichého objednáním prací na letní
prázdniny.
Schválila nabídku B+B Gastro, Vyhnanice, na nákup přístrojů a zařízení
do školní kuchyně a jídelny a pověřila
místostarostu Bc. Tichého objednáním
dodání i montáže.
Schválila nabídku MH servis plus s. r. o.,
Rychnov nad Kněžnou na klimatizaci
do výdejny školní kuchyně a pověřila
místostarostu Bc. Tichého objednáním
zařízení včetně montáže.
Schválila finanční dar ve výši 2 000 Kč
na akci „10. ročník čištění koryta řek
a přilehlých břehů v Přírodním parku
Orlice od civilizačního odpadu.“
Schválila smlouvu č. 1615700060
k udělení licence k užívání zvukových
a obrazových záznamů pro promítání
filmů se společností Intergram, Praha 1
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Vzala na vědomí sdělení závěru šetření odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra ČR v citovaném znění: „Na základě prověření
podnětu pisatele Ministerstvo vnitra
sděluje, že z hlediska jeho dozorových
a kontrolních oprávnění nebylo v postupu městyse Častolovice ve výše uváděné záležitosti shledáno vytýkané pochybení.“

Rada městyse (RM-64-2017)
dne 6. března 2017:


Ve věci veřejné dražby nemovitých věcí
a postupu uvedených v usneseních č. 8,
9, 10 a 11/ZM-16-2017 schválila maximální výši podání do 250 000 Kč.

Rada městyse (RM-65-2017)
dne 13. března 2017:




Schválila dopravně-provozní řád Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Častolovice, který upravuje podmínky
pro zabezpečení provozuschopnosti,
provozování a údržby silničních motorových vozidel Tatra 815 – reg. zn. TR
56 – 93 a Fiat Ducato – reg. zn. 5H2
0419 a pověřila starostu podpisem dopravně-provozního řádu.
Schválila smlouvu o podmínkách
napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí, nájemní
č. 9417000396/2017/4000207234/021

MĚSTYS ODKOUPÍ
POZEMKY
V ČASTOLOVICÍCH
Městys Častolovice má,
v případě rozhodnutí
soukromého vlastníka
k prodeji pozemku,
vážný zájem o odkoupení
pozemků v katastrálním území
Častolovice.
Pokud by tedy někdo uvažoval
o prodeji pozemků, obraťte se
prosím na úřad městyse.
Rádi bychom, aby pozemky
zůstaly v extravilánu městyse.
Děkujeme.

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Zastupitelstvo městyse
(ZM-15-2016)
dne 14. prosince 2016:









Bere na vědomí rezignaci člena rady
městyse Častolovice, pana Miloslava
Sršně s účinností k 31. prosinci 2016.
Zvolila, v souladu s § 84 odst. 2, písm.
m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
na volné místo neuvolněného člena rady městyse Častolovice pana
MVDr. Václava Hodného s účinností od 1. ledna 2017. Za výkon funkce
v radě městyse Častolovice přiznává
odměnu od 1. ledna 2017 dle vydaného usnesení č. 8 – ZM 2/2014.
Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě a právo provést
stavbu na pozemcích s parcelními
č. 84/1 – zahrada o celkové výměře
1314 m2, 83/4 – zahrada o celkové výměře 367 m2, 88/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o celkové výměře 547 m2
a 1337 – zahrada o celkové výměře 73 m2
dle nového geometrického plánu
č. 803-58/2015 mezi Královéhradeckým krajem a městysem Častolovice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schvaluje rozpočet městyse Častolovice na rok 2017 dle vyvěšené skladby.
Schvaluje definici závazných ukazatelů
rozpočtu městyse:
1) Závaznými ukazateli rozpočtu příjmů jsou součtové hodnoty dle
druhového třídění, tj. daňové,
nedaňové, kapitálové a dotační
příjmy. Sčítané řádky představují
podrobný rozpis rozpočtu a jejich
změna (vč. přidání či odebrání
položky podrobného rozpisu) je
při dodržení schváleného výše závazného ukazatele v kompetenci
správce příslušné rozpočtové kapitoly.
2) Závaznými ukazateli rozpočtu výdajů jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu dle druhového třídění, tj.









výdaje běžné a kapitálové. Přidání
či odebrání položky je při dodržení
schválené výše závazného ukazatele v kompetenci správce příslušné
rozpočtové kapitoly.
Stanovuje v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kompetence rady městyse Častolovice
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozpočtu městyse
Častolovice na rok 2017 v následujícím rozsahu. Za podmínky zachování
celkového salda (rozdíl příjmů a výdajů) rozpočtu městyse může rada městyse provádět:
1) změny závazných ukazatelů v částkách do 100 000 Kč nad hodnotu
schválenou ZM Častolovice,
2) přesuny akcí mezi běžnými a kapitálovými výdaji, nebo druhovým
tříděním příjmů při zachování
účelovosti a výše částky (zejména
z důvodu jejich správného zařazení
dle platné metodiky, případně z organizačních důvodů) bez finančního omezení,
3) zařazování účelových prostředků
(zejména přijatých dotací a darů)
ve shodné částce do příjmů a výdajů rozpočtu bez finančního omezení.
Schvaluje prodej pozemku z majetku
městyse Častolovice parcelní č. 508/53
o výměře 1 003 m2 v katastrálním území Častolovice za cenu 800 Kč/m2 vč.
DPH paní M. Ch. a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Schvaluje prodej pozemku z majetku
městyse Častolovice parcelní č. 508/73
o výměře 1 042 m2 v katastrálním území Častolovice za cenu 800 Kč/m2 vč.
DPH paní J. V. a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Schvaluje darovací smlouvu mezi SaintGobain Construction Products a. s.,



divizí Isover a městysem Častolovice
v částce 650 000 Kč.
Schvaluje jako zástupce do DSO
Obecní voda pana Bc. Miloše Tichého
s účinností od 1. 1. 2017.

Zastupitelstvo městyse
(ZM-16-2017)
dne 1. března 2017:










Bere na vědomí složení slibu p. Šárky Fajglové podle § 69 odst. 2 zákona
o obcích 128/2000 Sb., která se stala
členem zastupitelstva dne 1. 1. 2017
po rezignaci p. Miloslava Sršně jako
první náhradnice za stranu KSČM.
Ve věci veřejné dražby schvaluje účast
městyse Častolovice ve veřejné dražbě, která byla nařízena dražební vyhláškou vydanou finančním úřadem
pro Zlínský kraj na Třídě Tomáše Bati
21, 761 86 Zlín, územním pracovištěm v Kroměříži na Husově náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, pod č. j.
91718/17/3304-00540-706917 ze dne
25. 1. 2017, jejímž předmětem bude
dražba nemovitých věcí – pozemku
parcelní č. 3180 o výměře 10 589 m2
a parcelní č. 3323 o výměře 5 243 m2,
vše v katastrálním území Častolovice
zapsané na LV č. 1365.
Schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory spolku AFK Častolovice
ve výši 175 000 Kč a pověřuje starostu
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Schvaluje Vnitřní směrnici č. 2 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Schvaluje vyvěšení záměru městyse
Častolovice č. ZM-1-2017 na prodej
části pozemku č. 1205/1 o výměře
40 m2 v katastrálním území Častolovice za cenu 65 Kč/m2.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V MĚSTYSI
Obvodní oddělení Policie ČR v Kostelci nad Orlicí provedlo vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru městyse Častolovice za
období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Za uvedené období bylo spácháno 24 trestných činů, 190 přestupků, z toho bylo 160 na úseku
bezpečnosti silničního provozu. V uvedeném období došlo rovněž k několika dopravním nehodám, které byly řešeny příslušníky OOP
Kostelec nad Orlicí nebo skupinou dopravních nehod DI Rychnov nad Kněžnou.
Bezpečnostní situace v katastru Častolovic je tedy po několik let obdobná a stabilizovaná. Obvodní oddělení v Kostelci nad Orlicí se
snaží o prevenci, čímž zabraňuje trestné činnosti a páchání přestupků. Spolupráce s Obecním úřadem Častolovice je na dobré úrovni.
Policie bude usilovat o to, aby se i nadále rozvíjela ku prospěchu městyse a občanů.
Územní odbor Policie ČR, Rychnov nad Kněžnou
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UKLÁDÁNÍ BIOODPADU DO KONTEJNERŮ
Po roční zkušenosti s rozmístěním a odvozem kontejnerů na bioodpad můžeme konstatovat, soudě dle frekvence využívání občany, že
záměr byl úspěšný a setkal se s pozitivní odezvou. Bohužel dobrého úmyslu bezplatné nabídky služby si ne všichni váží. Mezi bioodpad
rozhodně nepatří například ratanový nábytek, stavební suť, posekaná tráva včetně plastového pytle apod. I toto se totiž objevuje buď
přímo v kontejnerech nebo vedle nich.
Je nutné brát ohled i na ostatní občany, kteří chtějí využít přistavených kontejnerů. Když se do kontejneru umístí celý strom i s kořeny,
tak se do něj už opravdu mnoho bioodpadu nevejde. Neohleduplné chování některých občanů pak vyžaduje častější svoz nádob, a tedy
i víc propálené nafty na „převoz vzduchu“. Žádáme proto občany, aby se snažili co nejvíce zhutnit bioodpad v kontejnerech a umisťovat
do nich jen skutečně to, co do nich patří. Děkujeme.
Bc. Miloš Tichý, místostarosta

DODRŽUJTE PRAVIDLA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Komíny a topidla

•

Dbejte na svou bezpečnost a zajistěte u svých spotřebičů na plynná, kapalná nebo pevná paliva pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty oprávněnou osobou v oboru kominictví. Dodržujte
vyhláškou stanovené lhůty pro čištění a kontrolu spalinové cesty.
U kotlů do výkonu 50 kW kontrolujte spalinové cesty 1x za rok, při
sezónním provozu čistěte pevná paliva (2x za rok), plynná a kapalná paliva (1x za rok), při celoročním častěji – pevná (3x za rok),
plynná (1x za rok), kapalná (2x za rok).
• Při spalování vlhkého dřeva se zvyšuje množství usazenin
a tedy i riziko vzniku požáru komínu.
• Dodržujte předepsaný způsob topení výrobcem topidla a používejte palivo určení k topení ve vašem spotřebiči.
• Při výměně spotřebičů paliv za výkonnější typ je nutná revize
spalinové cesty.
• Neukládejte žhavý popel do plastových popelnic ani jej neukládejte do blízkosti hořlavých látek – uskladněné dřevo, uhlí,
brikety.
• Dodržujte min. bezpečnou vzdálenost 50 mm mezi hořlavou
látkou a komínovým tělesem. Tato mezera musí být provětrávaná – obložení z palubek, stropní a stěnové konstrukce.
• V případě krbů a udíren je nutné udržet vzdálenost mezi povrchem topidla a uskladněným palivem. Ve směru hlavního
sálání je tato vzdálenost 800 mm, v ostatních směrech 200 mm.
• Při vznícení sazí v komíně, nehaste vodou, ale suchým pískem!

•

Zkontrolujte, zda nejsou přívodní vodiče nebo prodlužovací
šňůry „skříplé“ pod nábytkem nebo jinak zdeformované.
Nepřetěžujte povolenou proudovou zátěž u prodlužovacích
přívodů.

Požár
•

•
•
•

•

V případě požáru nepanikařte, nepohybujte se ve vzpřímené
poloze. Než otevřete dveře, sáhněte na kliku, jestli není horká,
pokud ano, pokuste se zvolit jinou trasu.
Hasiče volejte, až budete venku z budovy.
Do hořícího objektu se nevracejte! Vyčkejte příjezdu hasičů.
Každý požár jste povinni bezodkladně oznámit územně příslušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru na telefonním čísle 112 nebo 150, což platí i v případě, že
požár sami uhasíte a hodláte škodu hlásit pojišťovně.
Při nahlášení požáru je třeba uvést: KDE hoří, CO hoří, KDO
volá.

Pálení
Pálení rostlinného odpadu jste povinni nahlásit územně příslušnému operačnímu středisku HZS. Nahlášením pálení nedochází
k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním
střediskem HZS Královéhradeckého kraje. Evidence slouží jen
pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
Pro online nahlášení využijte odkaz: www.paleni.hzshk.cz.

Domácnost
PÁLENÍ VŽDY HLASTE OPERAČNÍMU STŘEDISKU.
Do obydlí zkolaudovaných před rokem 2008 doporučujeme zakoupit a instalovat kouřový hlásič, který vás varuje před nebezpečnou situací například během spánku. Pořídíte ho za 200 – 1500 Kč,
hodnota vašeho života je však nevyčíslitelná.
•
•
•
•
•
•
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Umístěte přístroj poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že je
signál slyšitelný také v ložnicích.
Alespoň 1x měsíčně vyzkoušejte přístroj stisknutím testovacího tlačítka.
Vytvořte pro rodinu únikový plán z domu, pakliže by se ozval
varovný tón alarmu.
Pořiďte si domů univerzální hasicí přístroj s min. hasicí schopností 34A.
Užívejte elektrické spotřebiče pouze v souladu s návodem výrobce.
Dbejte zvýšené opatrnosti při nabíjení el. zařízení obsahujících
Li-On baterie. Nikdy nenabíjejte Li-Pol baterie bez dozoru. Nabíjecí adaptéry před odchodem z domu vyjměte ze zásuvky.

Kpt. Bc. Marek Kříženecký, HZS Královéhradeckého kraje

FOTO: Archiv HZS Královéhradeckého kraje.

ČASTOLOVICKÉ ŽITO
NAROZENINY SLAVÍ –
70 let
paní Jaroslava Urnerová
75 let
pan Stanislav Michera
paní Věra Marková
76 let
paní Jaroslava Kotoučová
78 let
paní Marta Jelínková
79 let
pan Jiří Bednář
80 let
paní Marie Kudláčková
pan Jaroslav Mácha

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Výročí v I. čtvrtletí r. 2017

Narozené děti v I. čtvrtletí r. 2017

82 let
pan Josef Mládek
pan Ladislav Horský
83 let
paní Olga Šmejkalová
84 let
pan Vladimír Mrkvička
paní Marie Zvěřinová
85 let
paní Alena Bělková
paní Marie Zemánková
88 let
pan Jaroslav Fiedler

Lukáš Podolský
Lukáš Adamčiak
Alice Pourová
Josef Štichauer
Michal Friml
Karolína Popová
Ať vám dětičky dělají jen radost.

POČET OBYVATEL
V Častolovicích nyní žije
1658 obyvatel.

ODEŠLI
Úmrtí v I. čtvrtletí r. 2017

92 let
paní Marta Bělková

paní Marie Matoušková

r. 1929

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE VČEL

V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška
č. 1/2010 ze dne 15. 12. 2010 a č. 1/2015 ze dne 6. 3. 2015 o místním poplatku ze psů, která majiteli ukládá povinnost každého
psa zaregistrovat na ÚM v Častolovicích a zaplatit poplatek dle
vyhlášky, a to v termínu do 25. dubna běžného roku. Vyzýváme
tímto občany, kteří nemají zaplacen poplatek pro rok 2017, aby
tak učinili v co nejkratším termínu.

Upozorňujeme všechny chovatele včel na povinnost hlášení
trvalého stanoviště včelstev a jejich počtu na Úřadu městyse
Častolovice, v jehož katastru jsou včelstva umístěna. Podmínky
a povinnosti včelařů stanovuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel,
zvěře, vodním organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin.

Barbara Hojná, ÚM Častolovice

Barbara Hojná, ÚM Častolovice

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané! Jestliže jsou mezi vámi manželé, jimž od slavnostního manželského slibu uplyne v roce 2017
již 50 let a více a přáli by si tuto skutečnost oslavit společně s námi – zástupci městyse, žádáme vás tímto, aby se přihlásili
na ÚM u pí Hojné k dojednání podrobností a dalších náležitostí. Oslava dne, kdy jste si řekli své „ANO“ se bude konat
v obřadní síni městyse Častolovice. Starosta městyse Častolovice i ostatní zástupci pokládají za čest oslavit s vámi
vaše krásné výročí. Dále připomínáme, že kdo bude mít zájem oslavit výročí svatby se zástupci z komise,
nechť se telefonicky domluví s pí Marií Kubalíkovou na čísle 606 840 434.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se narození a životní jubilea občanů
mohou zveřejňovat pouze s písemným souhlasem dotyčné osoby, u narozených dětí s písemným souhlasem zákonných
zástupců. Bez písemného souhlasu odevzdaného na ÚM Častolovice nebude jméno zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ.
Zároveň prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko, a kteří budou mít zájem zúčastnit se vítání občánků,
aby se dostavili k pí Hojné na ÚM Častolovice, kde jim budou sděleny bližší informace. Děkujeme za pochopení.
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KULTURA V MĚSTYSI
SESTRY CHALUPOVY ROZDÁVALY
ÚSMĚVY V SÁLE U LVA
Taneční družení žen ze Skalice u Hradce Králové Sestry Chalupovy slaví úspěchy napříč celou Českou republikou. Začátkem
února navštívily sál U Lva v Častolovicích, kde vystoupily s módní přehlídkou na téma Elegance první republiky. V jednotlivých
obrazech prezentovaly tehdejší dobu, kdy vládla slušnost, elegance a dobré mravy. Módní přehlídku zahájily výstupem s názvem
Kuchařky Anuše Kejřové tančí, kterou postupně následovaly další obrazy – Malé černé, Návštěva lázní, Ples, Digi, Digi a Jedeme
na výlet. Krátké mluvené vstupy záhy vystřídala módní přehlídka
s detailně propracovanými doplňky tehdejší doby. Rozhovor nám
poskytla vedoucí spolku Jiřina Bělohoubková.
Název Sestry Chalupovy svádí k myšlence, že je mezi vámi příbuzenský vztah. Jak však tento název vznikl?
„K založení názvu nás inspirovala Anuše Kejřová, která měla poměrně pohnutý osud. Dcera jí zemřela v patnácti letech, vrhla se
však do práce, pořádala kurzy, jezdila po kraji a založila gymnázium. Učila mladší i starší hospodyně, jak mají vést domácnost a jak
ušetřit. Byla to akční žena, která vydala několik kuchařských knih.
Vedla kočovné kurzy vaření nejen pro dámy z vyšší společnosti, ale
i pro ženy z lidu – Růžu a Máňu Chalupovy.“
Společně vystupujete již od roku 2013, tedy přes čtyři roky. Nicméně, kdy vznikla myšlenka založení tohoto sdružení?
„Sdružení napadlo založit mě, ale důležitou roli hrají všechny
řadové členky. Moc si vážím toho, že se rozhodly být součástí
sdružení, jezdit na vystoupení a absolvovat tréninky, jelikož tyto
aktivity zaberou mnoho času a financí. Pořizování kostýmu není
zrovna nejlevnější záležitost. Zatím nemáme žádné sponzory, vše
si pořizujeme za vlastní úspory. Vystupujeme jenom za cestovné,
za drobné občerstvení jsme rády.“
V tanečním sdružení je celkem dvanáct aktivních členek. Mění se
choreografie, když vás vystupuje na jevišti méně?
„Celkem nás skutečně tančí dvanáct, ale to je málokdy. Složení
sdružení je proměnlivé, občas některá z členek odejde a nahradí
ji jiná, jádro však zůstává stále stejné. Většina z nás už je důchodového věku, pouze tři z nás ještě pracují. Příprava na vystoupení
je poměrně časově i fyzicky náročná, každý týden máme trénink
a jezdíme na tři až čtyři vystoupení za týden. Největší odměnou je
pro nás úsměv na rtech – rozdávej radost a ta se ti bude vracet.“

Prezentujete módu první republiky. Proč jste se rozhodly pro volbu právě této historické éry?
„Jedné z kolegyň zemřela maminka, přinesla mi tedy ukázat oblečení a různé dobové doplňky, kabelky a klobouky z pozůstalosti.
Inspirovalo mě to ke vzniku našeho tanečního sdružení. Dřívější
doba byla nádherná, ženy se dokázaly vkusně ustrojit na každou
příležitost, což už se dnes moc nevidí. Chtěly bychom docílit toho,
aby lidé při kulturních událostech více dbali na volbu vhodného
oblečení a užili si to i po stránce estetické.“
Některé dobové kostýmy si na sebe šijete samy. Máte některé
z nich aktuálně na sobě?
„Kostýmy si opravdu povětšinou šijeme sami nebo je případně dostáváme darem. Máme zachovalou stoletou sukni po tetičce nebo
šedesát let starou blůzu, dříve se totiž šilo z materiálů, které vydržely. Šijeme repliky kostýmů podle tehdejšího oblečení, půjčujeme
si dobové knihy a časopisy, nápady čerpáme i z internetu. Kostýmy
do detailu odpovídají dřívější éře, a to včetně nezbytných doplňků,
čelenek či šperků. Usilujeme o maximální autenticitu, jelikož nás
sledují i profesionálové.“
Trénuje vás profesionální choreografka Eva Kuršová. Jak dlouho
trvá nacvičení jednotlivých výstupů?
„Naše choreografka je perfekcionistka, každé číslo musí být provedeno do detailů. Některé výstupy nám jdou snadněji, jiné nás
trochu potrápí. Téměř vždy vystupujeme v jiném počtu, proto jezdíme na vystoupení dřív, abychom si jednotlivé vstupy vyzkoušely v aktuální sestavě. Našimi vystoupeními chceme ukázat našim
vrstevnicím, že důchod není konečná a že i lidé v důchodu mohou
být stále aktivní.“
Sdružení Sestry Chalupovy se těší čím dál větší popularitě – v loňském roce jste přesáhly padesát vystoupení za rok. Na které z nich
nejraději vzpomínáte? Očekáváte podobně nabitý program i letos?
„Velkým zážitkem pro nás bylo loňské vystoupení na festivalu
Rock for People, kde jsme v rámci doprovodného programu módní přehlídkou doplnily orchestr Ježkovy stopy. Na některá místa
nás zvou pravidelně, například do Prahy. Do Letovic u Brna se
letos chystáme již potřetí. Každý měsíc obstaráváme kulturní program klientům ve Velichovkách. V březnu jsme vystupovaly celkem osmkrát, už teď máme naplánováno 28 vystoupení, některá
z nich už jsme musely dokonce odříct.“
Mgr. Martina Kalousová

NEŠLAPETO VYSTOUPÍ U LVA
Městys Častolovice ve spolupráci s kulturní a sociální komisí
připravuje pro občany vystoupení skupiny Nešlapeto. Zábavný
písničkový pořad se bude konat na sále U Lva v Častolovicích
dne 21. dubna od 18 hodin. Přijďte se pobavit a zazpívat si. Těšíme
se na vás.
Marie Kubalíková, sociální komise

DO ČASTOLOVIC PŘIJEDE POUŤ
Sestry Chalupovy vystupují s elánem jim vlastním.
FOTO: Martina Kalousová
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Srdečně vás zveme na častolovickou pouť, která se koná od pátku
16. června až neděle 18. června v areálu sokolského parku. Bohatý
kulturní program zajištěn.

TÉMA ZDROJE
PROČ „STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE“

REVITALIZACE SOKOLSKÉHO PARKU

Kdo si schovává místní zpravodaj Zdroj, najde v prvním čísle roku
2009 sloupek s výše uvedeným názvem, který jsem si jako autorka
onoho článku vypůjčila z titulu španělského dramatika Alejandra
Casony. V tehdejším článku mi šlo o skutečné stromy, ne o podobenství. Roku 2008 otřásl republikou případ ze Zlína, kdy bez varování, vstoje, spadl strom na skupinku nic netušících lidí a usmrtil
dva dvanáctileté chlapce. Nebyl to však jediný případ, rok předtím
vyvrátila silná vichřice i několik stromů na naší sokolské zahradě.
Štěstím bylo, že se tak stalo v noci a nikdo nebyl poblíž.
Pod vlivem těchto událostí přistoupilo tehdejší vedení městyse
ke kontrole zdravotního stavu všech stromů stojících poblíž komunikací či ve veřejných prostorách u zástavby. Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR bylo pak po ohledání stromů stanoveno, že
bude pokácen starý kaštan u kostela a celá stoletá alej lip u hřbitova.
Na toto téma jsem napsala článek, který naleznete ve Zdroji 1/2019.
Informace jsem čerpala z úplného znění dendrologického posudku,
který mimo jiné popisuje, že lipová alej u městského hřbitova nebyla v minulosti systematicky prořezávána a že v současné době jsou
některé stromy silně poškozeny zlomky hlavních kosterních větví.
U 11 stromů byly ořezem odstraněny pouze suché větve a zlomky.
V závěru článku jsem prosila všechny občany Častolovic o připomínky či poznámky k článku. Ve Zdroji 3/2009 vyšla občanská
replika na článek pod titulem Fakta k lipové aleji, kde se mimo
jiné psalo, že po výběrovém řízení v roce 1995 byla celá alej odborně ošetřena a prořezána firmou Karola Mára z Letohradu
za 70 000 Kč. Vznikl nový posudek, alej byla omlazena řezem, dva
stromy byly pokáceny a ostatní věkovité lípy u hřbitova ponechány.
Stromy a parková zeleň v zástavbě jsou pokladem, plícemi
obce. Poskytují úkryt ptákům, drobným živočichům i hmyzu, jsou
inspirací pro malíře i fotografy. Lidé, kteří před stoletím zakládali
zdejší lipovou alej, si toho byli vědomi. A ti, kteří založili překrásný
park u sokolovny, věděli, že listnaté stromoví svou okrasu na podzim ztrácí.
Proč tohle všechno píšu? V době od 20. února do 3. března
letošního roku bylo pokáceno celkem 13 statných stromů. Jestliže první posudek na staré lípy u hřbitova roku 2009 vyzněl jako
rozsudek smrti, který pak nebyl vykonán, protože se stoletá alej
dala omladit, jak uvěřit, že těch třináct statných stromů v sokolské
zahradě bylo tak zchátralých, že by se omladit nedaly? Nebo přijde
skácení levněji než nepohodlný, obtížný řez? A kolik jich takhle
beze slova vysvětlení ještě musí padnout, aby nebylo tolik listí, jež
je pak zatěžko včas uklízet? Podle mých informací budou pokáceny
v příštích letech ty stromy, které jsou označeny oranžovou barvou,
stromy se zeleným označením zůstanou zachovány. Na sokolské
zahradě jsou oranžové značky na všech velikánech i drobnějších,
mladších stromech. Značka je i na lípě vsazené na počest vzniku
republiky r. 1918 i na té nejmladší, kterou sázeli zahrádkáři na počest krásného jubilea založení spolku v roce 2011. Zelená značka
spolu s oranžovou byla i na břízách, které byly nejen skáceny, ale
i rychle uklizeny v pátek 3. března.
Starat se o zdraví stromů je povinností každého dobrého hospodáře, o stromy na katastru městyse se stará vedení městyse. Proč
současné vedení nedokáže rovně, čestně, podloženě mluvit o věcech
tak veřejných, jako jsou vzrostlé a krásné stromy, to nepochopím.

Domníváme se, že na prvním místě je postarat se, aby veřejné prostory, které navštěvujete, byly příjemné a krásné, ale hlavně bezpečné.
V roce 2016 jsme započali práci na revitalizaci sokolského
parku. Park hojně navštěvují místní za účelem relaxace či sportu
a škola při výuce tělesné výchovy. V jeho areálu se konají také zahrádkářské výstavy a hasičské závody.
Celý Sokolský park byl nejdříve geodeticky zaměřen oranžovými značkami na stromech a poté byl zpracován dendrologický
posudek krajinářskou architektkou p. Ing. Lenkou Hladíkovou.
Studie byla představena 19. října 2016 zastupitelům a veřejnosti,
současně byla zveřejněna na webových stránkách městyse Častolovice. Z posudku vyplynulo, že třináct stromů bezprostředně ohrožuje zdraví občanů, kteří park navštěvují. Stromy byly posouzeny
pracovníky životního prostředí v Kostelci nad Orlicí, poté bylo
vydáno rozhodnutí o kácení těchto nebezpečných dřevin. Tyto
stromy byly označeny zelenými značkami dle předepsané normy,
a pokácely se na začátku roku 2017.
Mrzí nás, že i takto dobře připravená a projednaná akce nezamezila jedné zastupitelce podat udání na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Níže uvádíme rozhodnutí inspekce, která
provedla místní šetření dne 9. března 2017.
ČIZP provedla kontrolu kácení dřevin v parku za sokolovnou v Častolovicích. Ta měla k dispozici dendrologický průzkum
dřevin v tomto areálu vypracovaný Ing. Hladíkovou. Dendrologický průzkum zmapoval a zinventarizoval veškeré dřeviny, které se v parku nacházejí. Každá dřevina byla posouzena zejména
z hlediska jejího zdravotního stavu, estetické hodnoty a další perspektivy přínosu a růstu v dané lokalitě. Stav dřevin byl zpracován
do přehledné tabulky, ze které vyplývá jejich další životaschopnost.
Z celkového posouzení parku vyplývá, že v první etapě revitalizace je navrženo ke skácení třináct kusů dřevin z celkového počtu
238, které jsou neperspektivní, přestárlé nebo napadené chorobami. V druhé etapě revitalizace je navrženo odstranění sedmi dalších dřevin. Celá situace se zákresem všech skácených i nepokácených dřevin je zpracována graficky s průmětem do kapie mapy
katastru nemovitostí.
Úřad městyse Častolovice, jako příslušný orgán ochrany přírody, vydal dne 29. 12. 2016 rozhodnutí ve věci povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les, jehož součástí je dendrologický posudek se zákresem jednotlivých dřevin. ČIŽP pochůzkou na samotném místě zkontrolovala počet pokácených a okolních dřevin.
Počet pokácených dřevin odpovídá jak počtem druhové skladby,
tak počtem dřevin. ČIŽP zjištěné skutečnosti nepovažuje za porušení ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
Je škoda, že někteří občané chtějí jenom škodit městysi na místo toho, aby se nejdříve informovali o vydaných materiálech a rozhodnutích. Předně je potřeba rozlišovat, zda jde ještě o životní
prostředí nebo již o hazardování s lidskými životy.
V roce 2015 se v Častolovicích u cyklostezky, místní komunikace na Čestice a u aleje k vodojemu vysázelo 250 ks nových dřevin, rok nato přibylo 15 stromů u mateřské školy a v ulici Sokolská.
Aktuálně probíhá výstavba nového parku v lokalitě u hřbitova, kde
se vysází 67 ks vzrostlých stromů a keřů. Sokolský park čeká revitalizace, dojde k nové výstavbě stromů.

Jana Albrechtová, čtenářka Zdroje

úřad městyse Častolovice
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Z NAŠEHO REGIONU
VLHČENÉ UBROUSKY DO KANALIZACE NEPATŘÍ
Zaměstnanci vodohospodářské společnosti AQUA SERVIS, a. s. objevují při pravidelném čištění kanalizace velké množství vlhčených ubrousků, kosmetických tyčinek
a dalších hygienických potřeb, které se na rozdíl od toaletního papíru nerozloží a způsobují tak problémy nejen na čistírnách odpadních vod, ale zejména na čerpacích stanicích, kde dochází k ucpávání čerpadel.
„Na odstranění havárií a na následné opravy čerpadel vynakládá naše společnost
nemalé prostředky,“ řekl vedoucí provozu Jiří Petřík. Upozornil, že pokud se zjistí viník,
hrozí mu nejen sankce od vodoprávního úřadu, ale i úhrada opravy čerpací techniky.
Lidé si navíc takovým chováním mohou způsobit velké problémy v podobě ucpaNevhodný materiál může ucpat odpad
ného odpadu v domácnostech nebo zanesení domovní kanalizační přípojky. Hygienicv domácnosti. FOTO: Archiv AQUA SERVIS, a.s.
ké prostředky z domácností, mezi něž se kromě vlhčených ubrousků, vatových tyčinek
řadí také například dětské pleny nebo jednorázové kuchyňské utěrky, patří vždy do popelnic na komunální odpad.
Podobné problémy ve veřejné kanalizaci způsobují také použité tuky a oleje nebo zbytky potravin, které jsou navíc i vítanou potravou potkanů. Lidé jimi tato zvířata, která se ve městech a obcích musí pravidelně a náročným způsobem hubit, nevědomky živí.
Společnost AQUA SERVIS, a.s. proto již třetím rokem pokračuje ve vzdělávacím projektu DOODPADU, který upozorňuje na předměty a látky, které by neměly končit v toaletních mísách a dřezech. Na webových stránkách www.doodpadu.cz zájemci najdou konkrétní
případy i rady, jak s takovým odpadem správně naložit.
AQUA SERVIS, a. s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE
KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
S ÚČASTÍ ADAMA KLAPALA
Dne 22. 3. se konalo krajské kolo
zeměpisné olympiády, do kterého
postoupil z 1. místa žák 6. ročníku Adam Klapal. Tohoto úspěchu
si ceníme o to více, jelikož konkurence byla velká. Mezi silné soupeře řadíme například gymnázium FMP Rychnov nad Kněžnou,
gymnázium Dobruška a ZŠ Masarykova a Javornická Rychnov
nad Kněžnou.
Adamovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude
konat v Hradci Králové. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší
školy.
Bc. Marika Štěpánková

Adam Klapal výborně
reprezentoval základní školu.
FOTO: Archiv ZŠ Častolovice.

ŽÁCI ZŠ NAVŠTÍVILI ČESKÝ ROK
Pestré dopoledne jsme strávili s žáky 1. – 4. třídy v pátek
10. března. Navštívili jsme baletní vystoupení Český rok, které si
pro nás připravily děti ze ZUŠ F. I. Tůmy pod vedením L. Neubauerové. O hudební doprovod se postarali svěřenci hudebního oboru
ZUŠ p. V. Klecandra. Okteto Konor Horns pod dirigentskou taktovkou pana Zdeňka Gregora představilo dětem devět slovanských
tanců od A. Dvořáka. Svou účastí na koncertu jsme přispěli nadačnímu fondu KRTEK. Po kulturním zážitku jsme procházeli okolo
záplavy bledulí a talovínů v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí.
Mgr. Radka Přibylová
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Šestého února byl zahájen lyžařský výcvik, který se konal v Jestřabí
v Krkonoších. Po desáté hodině jsme dorazili na rozcestí poblíž
hotelu Eden, zbývajících 500 m jsme došli po svých. Veškerá zavazadla nám vzápětí přivezl skibus. Po ubytování dětí a obědě nás
v 13.30 hod. odvezl skibus přímo ke sjezdovce. Následně rozřazovací jízdy zařadily děti do skupin dle jejich schopností. Večer je
čekala přednáška od zdravotnice na téma první pomoci a chovaní
na svahu.
Do úterního rána jsme se probudili plni optimismu. Po vydatné snídani jsme se opět vydali skibusy na svah a všichni se vrhli
do zdokonalování svých lyžařských dovedností. A pokroky byly
opravdu znát! Děti byly již od pondělí rozděleny do pěti skupin.
Dvě skupiny tvořili snowboardisté (začátečníci a pokročilí), do
dalších skupin byli rozřazeni lyžaři. Zatímco začátečníci trénovali
na kratším kopečku vybaveném lanovkou, ostatní sjížděli modrou
a červenou sjezdovku a nahoru se nechávali vyvézt sedačkovou lanovkou. Po náročném dni plného lyžování jsme večer zhlédli pořad o telemarkovém lyžování.
Třetí den lyžařského výcviku začal jako obvykle budíčkem
v sedm hodin, snídaní a cestou na svah. Pak ale přišla první, a tohoto dne zdaleka ne poslední změna oproti ostatním dnům. Většina lyžařů – začátečníků se vydala poprvé ve svém životě na velkou
sjezdovku – všichni si vedli skvěle! Ostatní skupiny zdokonalovaly
techniku a užívaly si své jízdy. Po obědě se děti mohly rozhodnout,
jak stráví odpoledne, a to buď opět na svahu, nebo procházkou
po blízkém okolí a zimními radovánkami na sněhu.
Po sladké svačince začala být na mnohých znát nervozita.
A nebylo divu, vždyť již po večeři měla vypuknout soutěž inspirovaná známým televizním pořadem Tvoje tvář má známý hlas.
Konaly se poslední kostýmové i hlasové zkoušky, po lehké večeři vše vrcholilo. Přihlášených hudebních vystoupení bylo celkem
osm, o šest z nich se postarali žáci, o zbývající pak paní učitelky.

Nezapomenutelný lyžařský výcvik v Jestřabí v Krkonoších. FOTO: Archiv ZŠ Častolovice.
Nervozita byla velká, ale celkem zbytečná. Všechna vystoupení se zdařila, a byla diváky i porotou, kterou tvořili instruktoři lyžování,
oceněna velkým potleskem. A protože výkony všech byly opravdu skvělé, porota stála před velmi těžkým úkolem. Oceněni byli nakonec
všichni a odnesli si sladkou odměnu nejen od pedagogů, ale i od přihlížejícího personálu hotelu. Všem zúčastněným patří ještě jednou
velké poděkování za jejich nemalou snahu a mnohdy i náročnou a dlouhodobou přípravu svých vystoupení.
Ve čtvrtek na svah konečně občas vysvitlo i sluníčko. Po dobrém obědě se opět lyžovalo, po večeři se už většina těšila na slibovanou
diskotéku. Ještě před jejím zahájením někteří využili připraveného mikrofonu a vyzkoušeli si své pěvecké umění. Pak už přišel na řadu
tanec a překvapení od personálu hotelu – jejich taneční vystoupení, které motivovalo i některé doposud váhající tanečníky.
V pátek dopoledne už nás čekalo rozloučení se svahem v podobě volných jízd, rychlé balení a cesta domů. Věříme, že se lyžařský
výcvik dětem líbil a domů si přivezli nejen spoustu zážitků z lyžování, ale i ze společné zábavy se svými spolužáky.

ORIGINÁLNÍ BÁSNĚ Z IV. A
Základní škola a mateřská škola Častolovice
zve všechny předškoláky a jejich rodiče na

„ZÁPIS NANEČISTO“,
který se koná dne 5. dubna 2017
od 15.00 hod. v budově základní školy
Akce pro všechny budoucí školáky a jejich rodiče,
při které se děti seznámí s učitelkami budoucí
první třídy a vyzkouší si, co je čeká u skutečného zápisu.
Rodiče budou mít příležitost popovídat si
se speciálním pedagogem o školní zralosti
a s paní ředitelkou o tom, jak to ve škole funguje.

V páteční hodině literatury v VI. A třídě jsme probírali rýmy.
Po přečtení a rozboru několika ukázek jsem chtěla v žácích probudit jejich fantazii, a proto dostali za úkol vymyslet na každý druh
rýmu krátkou básničku. Žáci byli velice aktivní. Jak se s úkolem
vypořádali, si můžete přečíst v ukázkách.
Blondýna si řekla.
„Chci být na den zrzka.“
Co pomůže?
Meruňková zmrzka.

Byla jedna Zuzka,
na náměstí se vydala.
Hele, tam je zmrzka,
rozzářila se a do kroku přidala.
Mgr. Ivona Kindlová

Základní škola a mateřská škola Častolovice
zve všechny předškoláky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2017/18, který se koná 19. dubna 2017
od 15.00 hod. v budově základní školy
Zápisu se účastní děti, kterým k 31. 8. 2017 bude 6 let
a děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky.
S sebou přineste: rodný list dítěte, OP zákonného
zástupce, cizinci mimo zemí EU přinesou platné
povolení k pobytu, formuláře potřebné k zápisu najdete
na webových stránkách školy

V posledním čísle zpravodaje Zdroj 4/2016, v článku
Termín odevzdání přihlášek na střední se blíží,
vznikla nedopatřením pravopisná chyba, za což se tímto
paní Mgr. Bc. Aleně Bačíkové moc omlouváme.
redakce zpravodaje Zdroj
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ČASTOLOVICE
•

JARO JE TADY
S dětmi ze třídy Sluníček jsme se vydali na procházku do kosteleckého zámeckého parku. Na vlastní oči jsme chtěli vidět tolik
vyhlášené „koberce“ bledulí. Bledule byly vidět už z dálky, ale
teprve z blízka to byla ta pravá podívaná. Cestu jsme si chvílemi
krátili různými druhy chůze, poskoky i během. Na pozdrav nám
zahoukal vlak, viděli jsme několik kačenek a v parku jsme dokonce
zaslechli datla. Do školky jsme se vraceli příjemně unavení.

•

M. Plocková

•
•

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí
dítěte do mateřské školy.
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je
imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které
se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ Častolovice v kritériích.
Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty
volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním
na webových stránkách MŠ apod.

Pokyny pro rodiče
1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formulář (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) na webu mateřské školy nebo si ho osobně vyzvedne v mateřské škole.
2. Formulář řádně vyplněný (+potvrzení o očkování) a podepsaný odevzdá zákonný zástupce ve stanoveném termínu zápisu,
tj. 10. 5. 2017 v mateřské škole. Podáním žádosti je zahájeno
správní řízení.
Vítání jara v kosteleckém zámeckém parku.
FOTO: Archiv MŠ Častolovice.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
DO MŠ V ČASTOLOVICÍCH
Jak přihlásit dítě do mateřské školy
pro školní rok 2017/2018
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Základní informace pro rodiče
•

•

•
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Předškolní vzdělávání je určeno zpravidla dětem ve věku od
3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné (§ 34a, 34b školského z.)
Školským obvodem pro mateřskou školu je městys Častolovice
– dítě s místem trvalého pobytu v Častolovicích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo
městys.
Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí
dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný
průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.

3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
- registrační číslo
- informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se
k podkladům rozhodnutí (18. 5. 2017)
4. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 22. 5. 2017. Na webu
školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých
dětí. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí
o nepřijetí zasláno nebo si ho budou moci vyzvednout osobně
v mateřské škole.

Základní škola a mateřská škola Častolovice
vás zve k

ZÁPISU DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2017/2018
Zápis se koná dne 10. 5. 2017
od 9.00 hod. do 11.15 hod. ve třídě Sluníček
a od 12.30 do 16.00 hod.
v kanceláři zástupkyně ředitelky mateřské školy
Vezměte si s sebou: rodný list dítěte, doklad o jeho
trvalém pobytu a vyplněnou žádost o přijetí
s potvrzením o očkování dítěte
(viz webové stránky MŠ)

SRPDŠ-MŠ ČASTOLOVICE
TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
Na neděli 19. února přichystalo SRPDŠ-MŠ ve spolupráci s kulturní komisí na sále U Lva tradiční dětský karneval. Sál opět zaplnily děti v krásných a roztomilých kostýmech. Karneval roztančily
malé mažoretky Marlen z Kostelce nad Orlicí. Pro děti byly přichystány soutěže, malování na obličej a písničky v podání DJ Martina Dohnálka, který celou akci moderoval. Nechybělo ani domácí
pohoštění v podobě sladkých i slaných dobrot a barevná výzdoba.
Letošní losování tomboly jsme zkusili pozměnit. Nicméně bohužel
v takovém množství účastníků nebylo vůbec lehké předávání zorganizovat, z tohoto důvodu se v příštím roce vrátíme k tradičnímu
a osvědčenému losování tomboly. Přidáme i více soutěží, do kterých budou děti moci zapojit i své rodiče. Na další setkání se již
moc těšíme a slibujeme, že si to společně užijeme.
Šárka Fajglová, SRPDŠ-MŠ

Děti si užily již tradiční dětský karneval. FOTO: Archiv SRPDŠ-MŠ.

KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
BILANCOVÁNÍ KNIHOVNY
ZA ROK 2016
počet registrovaných čtenářů: 199,
z toho 100 dětí
počet návštěvníků knihovny: 3 830
počet vypůjčených knih:
4 169,
z toho 1 058 dětských
knihovní fond:

4657,
z toho 504 nových knih,
470 vyřazených starých knih

počet kulturních akcí
pro veřejnost:

43

CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…
Dobrodruh z Lupenice

Pozvánku na cestopisnou besedu konající se 11. ledna v naší
knihovně přijal český publicista, vydavatel, ilustrátor, námořník
a dobrodruh Rudolf Krautschneider z nedaleké Lupenice. Postavil
několik lodí, plavil se po všech mořích, mimo jiné na plachetnici
obeplul Antarktidu. Napsal již patnáct knih, z nichž některé byly
přeloženy do polštiny, němčiny a angličtiny, natočil několik dokumentárních filmů. Na čtyřicet posluchačů vtáhl pan Ruda na otevřené moře a oceány, aniž by se zmáčeli, i když vlny byly někdy
hodně vysoké a voda cákala až do lodi.

Zázvorový čaj zaplnil klubovnu
Veřejná zkouška country uskupení Zázvorový čaj opět nezklamala a rozproudila nabitý sál klubovny u hasičů. Zato tradiční
čtení pohádek se letos potýkalo s dosti malou účastí, a to i přesto, že nám na pomoc přišli maňásci. Publikum čítalo maximálně
pět dětiček, ale o to víc si děti pohádky užily, a ani se jim pak
nechtělo domů.

Knihovna hostila vernisáž obrazů
Stěny v knihovně znovu ožily pestrými barvami, a to při vernisáži
pana Štěpána Hetfleische, jehož realistické scenérie působí jako by
vystupovaly přímo z plátna. Některé obrazy je možné v knihovně
i zakoupit. Výstava potrvá do konce dubna, vystřídají ji fotografie
paní Vlasty Hlaváčkové z Doudleb nad Orlicí.

Březen – měsíc čtenářů

Cestovatel na své lodi obeplul i Antarktidu.
FOTO: Archiv Rudolfa Krautschneidera.

Knihovna nabídla čtenářům výlet do okolních knihoven (do Olešnice, Borohrádku, Kostelce nad Orlicí a Doudleb nad Orlicí), aby
se podívali pod pokličku u sousedů. Farářka Českobratrské církve
evangelické Mgr. Alena Najmanová z Rychnova nad Kněžnou přivezla návštěvníkům knihovny návod na povzbuzení mozkových
buněk, aby nezakrněly. Pokud máte zájem o kompletní desetidílný
kurz, je možné se do něj v knihovně přihlásit. Kurz pravděpodobně proběhne v podzimních a zimních měsících, stejně jako virtuální univerzita třetího věku.
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Pro děti první a druhé třídy základní školy zprostředkovala
knihovna autorské čtení paní Mgr. Jarmily Ševčíkové z Kostelce
nad Orlicí. Dětem předčítala z vlastní knihy Pohádky zahradního
skřítka, kterou původně psala pro svá vnoučata. Děti se od autorky
dozvěděly nejenom o vzniku samotné knihy, ale také o zahradním
skřítkovi nebo víle Kultilce, která v noci navštěvuje všechny děti.
Předškoláci se tak seznámili nejen s knihovnou, ale mohli si prohlédnout i dětské knížky.

VÝPŮJČKY ČASOPISŮ
V knihovně si můžete rovněž zapůjčit i časopisy,
a to nejen pro děti – DRÁČEK,
ale také pro dospělé – KVĚTY, MEDUŇKA
a nově také časopis RYBÁŘ.
Půjčit si můžete i stolní společenské hry pro děti.

Opozdilcům vracejícím knížky pozdě, byl prominut poplatek z prodlení. V březnu se také noví čtenáři mohli zaregistrovat zdarma.

POZVÁNKY
KNIHOVNA NA WEBU
Odkaz na knihovnu naleznete na hlavním panelu
webových stránek městyse Častolovice:
www.ou-castolovice.cz/knihovna.
Nacházejí se tam informace o chystaných akcích, otevírací
době knihovny, online katalog či knihovní řád.
Kontakt: Věra Zaňková, tel.: 778 764 704,
e-mail: knihovna.castolovice@seznam.cz.

31. března od 16.30 hodin
NOC S ANDERSENEM
6. dubna od 17.00 hodin
UKÁZKA ZDOBENÍ PERNÍKŮ
paní Ireny Řehákové z Kostelce nad Orlicí.
Součástí programu je ukázka technik zdobení perníků.
Účastníci si navíc sami mohou perníky ozdobit
dle vlastní fantazie.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČRS MO ČASTOLOVICE

KYNOLOGIE ČASTOLOVICE
Letošní plány častolovických kynologů

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Častolovice
pořádá tradiční

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
(MEMORIÁL BOHUSLAVA KYSELY)

KVĚTEN 2017
(přesný termín bude upřesněn)

„OBECNÍ RYBNÍK“ V ČASTOLOVICÍCH
prezentace: 6.30 hod.
zahájení: 7.00 hod. 1. POLOČAS: 7.00 – 9.30 hod.
ukončení: 11.30 hod. 2. POLOČAS: 10.00 – 11.30 hod.
vyhodnocení a předání cen: 11.45 hod.
kategorie 1: do 10 let
kategorie 2: 11 až 15 let
Organizační pokyny budou upřesněny
před zahájením závodů.
Občerstvení a ceny jsou zajištěny
pro všechny účastníky závodu.
Srdečně zveme rodiče a příznivce.
Přijďte povzbudit mladé „rybaříky“.
PETRŮV ZDAR

Rok 2017 jsme zahájili výroční členskou schůzí dne 22. ledna, na níž
jsme zhodnotili rok 2016 a stanovili si plán akcí pro rok letošní.
Zhodnocení loňského roku vnímáme pozitivně. Uspořádali jsme
tři oficiální zkoušky vycvičenosti a dvě soutěže, a to vše s účastí
psovodů našich i reprezentantů kynologických klubů z širšího okolí. Kromě toho jsme svou účastí reprezentovali na několika akcích
po celé republice. Z největších úspěchů je třeba zmínit dvě nově
složené mezinárodní stopařské zkoušky FH2, což se podaří za rok
pouze tak 30 – 40 psovodům v republice. Na základě této zkoušky
se soutěží na stopařském mistrovství světa, na cvičáku máme už
celkem tři psy s touto zkouškou. Oblíbené jsou také naše ukázky
výcviku psů, které pořádáme zejména pro děti. Cvičiště také dále
zvelebujeme, vloni jsme se mimo jiné pustili do rekonstrukce plotu.
Tento rok se pro nás nese ve znamení 45. výročí založení klubu, které chceme oslavit nejen u skleničky dobrého moku, ale také
úspěchy na cvičišti. Oslava jubilea se uskuteční v září. Kromě toho
máme v plánu uspořádat, dle zájmu psovodů, dvě až tři zkouškové
akce a jednu soutěž. Na květen jsme byli opět pozváni na akci složek Integrovaného záchranného systému pro školní děti, která se
tentokrát uskuteční v Borohrádku. Na těchto akcích předvádíme
různé možnosti využití psů včetně záchranářského vyhledávání,
děti si mohou se psy také pohrát. Aktivity pro děti připravujeme
i na našem cvičišti. Vedle toho chceme s laskavým příspěvkem
městyse letos dokončit zmíněnou rekonstrukci části oplocení.
Budeme se těšit na setkání s dalšími zájemci o výcvik psa z řad
místních občanů i občanů okolních obcí. V současné době k nám
dojíždí psovodi například až z Holic či ze Slatiňan. Na cvičišti se
scházíme každou neděli dopoledne.
František Vanžura, výbor ZKO Častolovice
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MS STŘEZMÁ OLEŠNICE
Vážení spoluobčané,
po letošní celkem tuhé zimě se rychle přihlásilo jarní počasí, které
přineslo mnoho povinností pro myslivce při práci v honitbě i při
údržbě a úklidu našich zařízení. Úvod března však patří v posledních letech také naší výroční členské schůzi.
Skončilo další pětileté období výboru, který pracoval po celou
dobu v nezměněném složení a převedl naši organizaci obdobím,
kdy se z našeho občanského sdružení stal ze zákona spolek. Jak už
jsme dříve uvedli, výbor po mnoha letech opustil na vlastní žádost
pan Miloslav Zaňka, kterému jsme připravili k jeho odchodu malé
dárky a naše velké poděkování. Tato emotivní chvíle jinak většinou
tvrdému chlapovi vlila do očí slzy dojetí.

na letošní rok byl již nastaven, nicméně nový výbor se musí nejprve
sejít a dohodnout se na tom, jak budeme společně se všemi členy
spolku toto usnesení naplňovat, aby myslivci zůstávali dál dobrým
partnerem pro obce, které nás podporují, pro zemědělce, kteří nás
občas potřebují, a my zase je, a aby ve spolku dál vládla dobrá nálada a zájem členů o naši časově náročnou činnost a krásný koníček.
Letošní rok začal vesele lednovým tancem na Mysliveckém plese v Česticích. Hlavně pro občany, kteří by rádi za kulturou také
do opraveného obecního zařízení U Lva v Častolovicích, máme potěšující zprávu. Vyslyšeli jsme volání vedení radnice a dohodli jsme
se na tom, že v sobotu dne 11. listopadu 2017 uspořádáme v této restauraci taneční zábavu – „Poslední leč“. V poledne si můžete dopřát
svatomartinskou husu k obědu a večer si zajít zatančit, a třeba ještě
v tombole vyhrát divokou kachnu. Překvapení pro vás je nachystáno
i v podobě výborného hudebního doprovodu, ale to zatím zůstane
tajemstvím… V Česticích jsme měli 15 po sobě vyprodaných plesů, věříme, že nás rádi podpoříte i v Častolovicích, a začneme spolu
s vámi vytvářet novou tradici. Těšíme se na vás! Přejeme vám všem
krásné jaro a hodně slunce do vašich domovů.
R. Podolský, jednatel

ZO ČZS ČASTOLOVICE
Zahrádkáři zvou na velikonoční výstavu

Míla Zaňka přebírá dárek za svou dlouholetou práci v MS.
FOTO: Archiv MS Střezmá-Olešnice.

Novým předsedou se ve veřejné volbě stal pan Josef Vanický
ml. ze Synkova, který zvolna pracuje na přesídlení zpět do rodných Hřibin. Po něm uvolněné místo finančního hospodáře převzal nový člen výboru – pan Jaroslav Pultar z Pasek. Na dalších
místech ve výboru zůstávají pánové Jiří Malý, Pavel Žid a Radomír
Podolský. Jirka je nejen místopředsedou, ale i výborným kuchařem, o čemž nás na výroční schůzky přesvědčil svou výbornou
svíčkovou.
Nezapomenutelným dnem se stala výroční schůze i pro Dominika Šimerdu z Čestic, který byl po příkladném zapojení ve zkušebním období zvolen za člena spolku. Totéž se už tolik nevydařilo panu Matějkovi z Čermné, který nás nepřesvědčil, a žádost
o členství mu byla zamítnuta. Novými čekateli členství se stali pan
Aleš Libotovský z Pasek, o členství si požádal též pan Josef Carda
z Malé Ledské, kterého mnozí znají zatím spíše díky provozování
dančí a mufloní obůrky na Ledské.
Máme tak opět 28 členů a dva čekatele, Dominik zaplnil uvolněné místo po jiném báječném chlapovi, panu Ladislavu Vaňkovi
z Častolovic, jenž odešel nedlouho před Vánocemi lovit do lovišť,
ze kterých již není návratu. Všichni vzpomínáme na pohodového,
nekonfliktního pracovitého člověka a dobrého kamaráda! Ve zprávě jednatele mnohé překvapila zpráva, že ve srovnání s rokem
2007 z tehdejší členské základny o 37 lidech již v roce 2017 není
z různých důvodů 14 z nich! Máme na čem pracovat – po kroužku
mladých ochránců přírody stále častěji volají i ze zdejších radnic,
udivíme tedy, zda se někdo ze členů této aktivity chopí.
Minulé období se vyznačovalo pro náš spolek poměrně časově
i finančně náročnými úpravami budov v Olešnici i Častolovicích.
V příštích pěti letech tak potřebujeme především stabilizovat naše
finanční prostředky a trochu zvolnit. Plán práce a finanční rozpočet

Již sedmnáctá jarní výstava „Velikonoce – svátky jara“ s novodobou historií přibližuje všem návštěvníkům staročeské velikonoční
tradice. Pořádá ji ZO ČZS Častolovice ve spolupráci s městysem
a ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou. Jako již tradičně se uskuteční
v sokolovně a přilehlém areálu sokolské zahrady, a to ve dnech
7. – 9. dubna. Ukazuje nejen zvyky a krásu tohoto období, ale poskytuje i návody na zpříjemnění a zkrášlení příchodu jara. Výstava
se uskuteční v celém výstavištním areálu – v sokolovně v prvním
patře a přízemí, ve vestibulech, v zahrádkářské budově a na celé
sokolské zahradě. Bude otevřena každý den v době od 09.00 hod.
do 17.00 hod., v neděli pak do 16.00 hod. Výstavní plocha se rozšíří na téměř 2 500 m2.
K vidění budou kupříkladu různě malované a zdobené kraslice připomínající velikonoční krásu. Součástí programu budou
praktické ukázky zdobení vajíček malováním, tepáním, oplétáním
a dalšími technikami. V letošním roce může návštěvník zhlédnout
zajímavý soubor staročeských řemesel – výrobu dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování, ukázky práce na hrnčířském kruhu,
na kolovrátku, dále keramiku, figurky a předměty ze šustí, pedigu,
syselu, rákosu či krouceného papíru. Představí se i skláři s výrobou
skleněných předmětů, dále umělecký kovář, dráteník a řezbář. Příjemným překvapením budou překrásné kroje z Podorlicka v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady.
Největší křesťanský svátek v roce je spjatý nejen s charakteristickými výjevy, ale i názorninami a přírodními doplňky. Křesťanské přísloví a zvyky budou vyobrazeny den po dni od zeleného
až po velikonoční pondělí. Chybět nebude ani široký sortiment
velikonočních pamlsků. Návštěvníci si budou moci sami porovnat
ukázku staročeského pečení našich babiček v kontrastu s velkopekárenskými výrobky.
Hlavnímu sálu výstavy bude vévodit samostatná expozice
proutěného zboží, keramiky či velikonočních ozdob. Chloubou
celé výstavy budou zdobené předměty s velikonoční tematikou
z dílny uměleckých družstev. Živé symboly Velikonoc – zajíci a beránci – budou jistě největším zážitkem nejen pro děti. Expozice
v celém výstavištním areálu vhodně doplní krásné aranžerie jarních cibulovin či květin z Holandska.
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Atraktivní bude i každoroční soutěž o nejlepší kolekci tří kusů
velikonočních kraslic, do níž se může kdokoliv před výstavou
přihlásit. Se svou kolekcí kraslic se můžete přihlásit do 6. dubna
do 12.00 hod. přímo na výstavišti v Častolovicích. Samotná soutěž
bude vyhodnocena 9. dubna v 15.00 hod. v hlavním sále, přihlášení obdrží věcné ceny.
Pro všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej všeho, co je spojeno s příchodem jara. Nebude chybět ani odborná
zahrádkářská poradna, ukázka nejlepších odrůd ovoce, prodej
květin, cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření
a různých pochutin. K dobré náladě jistě přispěje i bohaté občerstvení. Parkovné je zdarma. Bližší informace na tel.: 721 311 719
a na www.zahradkari.com.

Častolovice – toulky zdejší minulostí
Spolek přátel Častolovic již dva roky aktivně využívá sociální síť
Facebook, na kterém založil a úspěšně provozuje uzavřenou skupinu zaměřenou na častolovickou historii s názvem Častolovice –
toulky zdejší minulostí. Za toto období bylo ve skupině zveřejněno více než 2000 obrázků, k většině z nich probíhá i čilá diskuse.
Výbornou zprávou pro všechny patrioty je, že se podařilo objevit
i řadu neznámých snímků a materiálů. Pokud máte podobný zájem, není nic jednoduššího než se zaregistrovat a zapojit. Rádi vás
do skupiny přijmeme. Jsme ochotni pomoci i s připojením a případnými technickými problémy. Podobně zaměřené skupiny fungují například i v Týništi či Kostelci nad Orlicí.
Jiří Václavík, Spolek přátel Častolovic

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Náhon Alba
Ve středu 18. ledna se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
uskutečnila spolková beseda na téma Náhon Alba. Přítomní členové Spolku přátel Častolovic si zde prohlédli novodobé i historické
snímky této technické památky, seznámili se s výsledky mapování
náhonu v září 2016 a na dostupných mapách zjistili autora založení a jeho důvody či místo průtoku kanálu.

Vánoce v kapli
Spolek přátel Častolovic uspořádal na Štědrý den v kapli sv. Máří
Magdalény koncert, na kterém vystoupily děti ze ZUŠ v Kostelci
nad Orlicí s pásmem známých koled. Děkujeme dětem a jejich doprovodu za vynikající hudební zážitek.
Dva dny před Vánocemi zavítal do hřbitovní kaple sv. Máří Magdalény týnišťský lékař a hudebník Julek Šimko se svými přáteli, aby
navodil sváteční atmosféru a za svitu hořících svíček představil své
autorské skladby, po nichž následovalo společné zpívání vánočních koled. Skladba Kaple se světovou premiérou byla věnována
přímo kapli sv. Máří Magdalény.

Josef Matoušek v muzeu
V rámci natáčení filmového medailonku Videostudia D – Credit
s.r.o. Jana Duška zavítal 14. března do Muzea Častolovicka sportovec a olympionik Josef Matoušek. Při bezmála hodinovém povídání
vznikl záznam, jehož část byla využita v již veřejně publikovaném
medailonku. Celá nahrávka
se stane součástí spolkového a muzejního archivu,
za což autorovi a kameramanovi v jedné osobě, panu
Janu Duškovi, děkujeme.
Z řady vzpomínek a mnohdy neuvěřitelných životních
příběhů na štáb zapůsobil
zejména moment, při kterém
si pan Matoušek, ve svých
88 letech, poprvé od olympiády v Tokiu roku 1964,
znovu oblékl reprezentační dres. Panu Matouškovi,
sportovci tělem i duší a opJosef Matoušek si po letech oblékl
ravdovému šiřiteli olymreprezentační dres.
pijské myšlenky, přejeme
FOTO: Jan Dušek.
hlavně dobré zdraví.
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JSDH A SDH ČASTOLOVICE
Přijd´te mezi nás!
Vážení příznivci hasičů, naši dědové Sbor dobrovolných hasičů
v Častolovicích založili, otcové zvelebili, doplnili technické vybavení, jednotku téměř zprofesionalizovali a nyní je jen na nás,
pokračovatelích, jak dobře a smysluplně budeme v této tradici
pokračovat.
Výjezdová jednotka ročně zasahuje u 20 až 30 událostí. Jedná se o technické zásahy, likvidaci požárů, odstraňování následků průmyslových havárií, dopravních nehod a živelních pohrom.
Na samotné záchranáře, jejich odbornost a připravenost jsou kladeny čím dál tím vyšší požadavky, zároveň se ale zlepšuje i jejich
technické vybavení. Nejen z tohoto důvodu bychom rádi ve svých
řadách uvítali nové členy, kteří jsou ochotni zapojit se do našeho
kolektivu, pomáhat svým spoluobčanům a osvojovat si nové dovednosti. Získáte spoustu nových přátel, zajímavé zážitky, výcvik
na úrovni profesionálních hasičů, menší finanční odměnu od obce
a možnost být v centru záchranářského dění.
Požadujeme věk nad 18 let, bydliště v Častolovicích nebo
nejbližším okolí, dobrou fyzickou a psychickou zdatnost a dobrý zdravotní stav. Velkou výhodou je řidičský průkaz skupiny C
a praxe v řízení nákladních automobilů, neboť šikovných řidičů,
strojníků, není nikdy dost. Za určitých podmínek je dokonce možné prostřednictvím naší jednotky získat příspěvek na rozšíření řidičského oprávnění.
Pro bližší informace nás kontaktujte na facebooku, e-mailu
hasici.castolovice@seznam.cz, mobilním tel.: 724 178 772 nebo
v hasičské zbrojnici, kde se scházíme každé pondělí od 19.00 hodin.

Výcvik na protiplynovém polygonu
V sobotu 25. února absolvovali nositelé dýchací techniky JSDH
Častolovice náročný, ale velice zajímavý výcvik na protiplynovém
polygonu HZS Královéhradeckého kraje v Trutnově. Zařízení simuluje reálný požár, nechybí v něm tma, kouř, plameny, překážky
či zvukové vjemy. Cvičící musí ve skupině zdolat připravené nástrahy a ověřit si množství spotřebovaného vzduchu pro případný
ostrý zásah. Akce se zúčastnilo celkem sedm členů.

Školení velitelů
Den předtím absolvovali čtyři velitelé družstev JSDH Častolovice
na Požární stanici Rychnov nad Kněžnou osmihodinové velitelské
školení V8 ke zdokonalení svých odborných znalostí.

Školení řidičů
Jedenáctého února se šestnáct členů JSDH Častolovice zúčastnilo
od 8.00 – 16.00 hod. pravidelného školení řidičů, které se konalo
v hasičské zbrojnici v Kostelci nad Orlicí.

Výjezdy k událostem

Zabijačkové hody

4. února v 00.10 hodin – požár chaty v areálu letoviska Sklenářka
u Kostelce nad Orlicí. Byla nasazena technika CAS 32 Tatra 815.
Jednotka na místě události spolupracovala s JSDH Kostelec nad
Orlicí, JSDH Borohrádek a HZS Rychnov nad Kněžnou. Jednotka byla ponechána na požářišti jako záloha a později odeslána
na svou základnu.

V rámci spolkové činnosti SDH Častolovice jsme v sobotu 11. března uspořádali pro své členy a jejich rodinné příslušníky Zabijačkové hody. Samotným hodům předcházelo páteční zpracování masa
a výroba tradičních specialit – ovaru, prdelačky, jitrnic, prejtu,
tlačenky, krup a řízků. Akce se vydařila, zúčastnilo se jí postupně
padesát jedlíků, a ti, dle obdržených ohlasů, odcházeli spokojeni
a s plnými pupíky. A právě o to hasičům při uspořádání této společenské akce pro členy šlo. Děkujeme všem, co přiložili ruku k dílu.

24. února v 10.18 hodin – technická pomoc při orkánu. Odstranili
jsme spadlé stromy na komunikaci mezi obcemi Olešnice a Hřibiny. Byla nasazena technika DA8 Fiat Ducato a dvě motorové řetězové pily. Jednotka po příjezdu na místo události pomocí motorových řetězových pil provedla rozřezání a odklizení dvou vzrostlých
stromů, které spadly na komunikaci mezi obcemi Olešnice a Hřibiny a tvořily zde překážku. Ke zranění osob nedošlo.
Jiří Václavík ml.,
velitel JSDH Častolovice

Jiří Václavík ml., SDH Častolovice

Výjezdová jednotka: Jiří Václavík ml., velitel,
tel.: 724 178 772, jiri.vaclavik@seznam.cz
Spolek SDH Častolovice: Martin Svatoň, starosta sboru,
tel.: 737 557 452, svaton.martin@centrum.cz

AFK ČASTOLOVICE – Mladší žáci hrají ﬁnále krajského přeboru
Podzimní část odehrálo jedno mužstvo dospělých (okresní přebor po podzimní části získal 1. místo) a mužstvo mladší přípravky U9
(po podzimu skončilo na 5. místě z 12). Nově své zápasy odehrálo i mužstvo předpřípravky, ve kterém hráli hráči narození v roce 2010
a mladší. Soutěž nejmenších fotbalistů byla založena nově, jedná se tedy o první ročník.
Dále pokračujeme ve spolupráci s klubem FK Kostelec nad Orlicí, v němž máme obsazené celkem čtyři nejvyšší krajské soutěže. Hráči našeho klubu hrají za starší přípravku, která po podzimní části skončila na čtvrtém místě ve skupině C krajského přeboru. Pro jarní
sezónu jsme se rozhodli, že vytvoříme ještě jedno družstvo této kategorie, které bude hrát okresní přebor starších přípravek, tak aby si
zahráli všichni hráči. Dále naši hráči hrají za mužstvo starších žáků U15, po podzimní části je mužstvo ve středu tabulky na šestém místě.
Za toto mužstvo již nastoupilo několik mladších žáků, a musím říct, že se vůbec neztratili a odehráli několik kvalitních utkání.
Největšího úspěchu dosáhlo mužstvo mladších žáků, které ve skupině C obsadilo krásné druhé místo, a tím pádem postoupilo do finálové skupiny jarní části soutěže, v němž se utká devět nejlepších mužstev Královéhradeckého kraje o celkového vítěze krajského přeboru v kategorii U13. Držte našim hráčům palce, aby dosáhli co nejlepšího výsledku. V této kategorii máme obsazen i okresní přebor, kde
hrají naše dvě další družstva.
Muži již odehráli své první utkání v jarní části – v sobotu 18. 3. porazili Kosteleckou Lhotu „A“ 2:0 (odehráno na UMT v Černíkovicích).
Další zápasy jsou následující:
22. kolo: 6. května v 17.00 hod.
16. kolo: 25. března v 15.00 hod.
FC České Meziříčí „B“ – AFK Častolovice
Sokol Křivice – AFK Častolovice
23.
kolo:
13.
května v 17.00 hod.
17. kolo: 1. dubna v 16.00 hod.
Sokol
Žďár nad Orlicí – AFK Častolovice
AFK Častolovice – Loko Borohrádek
24.
kolo:
21.
května
v 17.00 hod.
18. kolo: 8. dubna v 16.30 hod.
AFK
Častolovice
– SK Petrovice nad Orlicí
Sokol Deštné v Orlických horách – AFK Častolovice
25.
kolo:
27.
května
v
17.00
hod.
19. kolo: 16. dubna v 17.00 hod.
1. FC Rokytnice v Orlických horách – AFK Častolovice
AFK Častolovice – Sokol Javornice „A“
26.
kolo:
3.
června v 17.00 hod.
20. kolo: 22. dubna v 17.00 hod.
AFK
Častolovice – Sokol Lukavice
FK Kostelec nad Orlicí „B“ – AFK Častolovice
14.
kolo:
10.
června
v 10.15 hod.
21. kolo: 30. dubna v 14.00 hod.
FC
Zdelov
1963 – AFK Častolovice
AFK Častolovice – SK Přepychy
Mladší žáci zahájí své účinkování ve finálové skupině na turnaji Novém Městě nad Metují v sobotu 1. dubna. Na následující termíny
domácích turnajů můžete přijít povzbudit naše hráče:
16. dubna od 10 hod. – soupeři Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem (hřiště Kostelec)
23. dubna od 9 hod. – soupeři Sokol Třebeš a Třebechovice
13. května od 9 hod. – soupeři Jaroměř a Chlumec nad Cidlinou/RMSK Cidlina
28. května od 9 hod. – soupeři Sokol Třebeš a Třebechovice
Starší přípravka odehraje první turnaj v Dobrušce v neděli 2. dubna, dále je čeká dalších deset turnajů jarní části, které se odehrají
v domácím prostředí:
8. dubna od 9 hod. – soupeři Náchod, Třebechovice a Broumov
22. dubna od 9 hod. – soupeři Broumov, Olympia HK a Červený Kostelec
14. května od 9 hod. – soupeři Náchod, Dobruška/Opočno, Červený Kostelec
27. května od 9 hod. – soupeři Náchod, Třebechovice a Broumov
11. června od 10 hod. – soupeři Náchod, Dobruška/Opočno, Červený Kostelec (hřiště Kostelec)
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Rozlosování okresních soutěží – mladší přípravka, předpřípravka, mladší žáci a nově i mužstvo starší přípravky bude známo
až v pondělí 27. března po okresním losovacím aktivu.
Veškeré informace naleznete na nových stránkách klubu:
www.afk-castolovice.cz.
Evžen Šupler, prezident klubu AFK Častolovice

PLESOVÁ SEZÓNA
PLES GENERALI NA TÉMA
PRVNÍ REPUBLIKY
Po velkém úspěchu předchozích ročníků reprezentačního plesu
pojišťovny Generali v Častolovicích se 7. ledna uskutečnil již čtvrtý
ročník, který se nesl v noblesním stylu první republiky. Po skvělém
tanečním swingovém vystoupení studia ZIG-ZAG tap & swing
jsme se přenesli úchvatnou prvorepublikovou módní přehlídkou
do jiné doby. V prostorách restaurace nechybělo mobilní casino,
kde si všichni mohli zahrát ruletu, poker a black jack. Kdo měl
zájem, dostal za poukaz s logem Generali 50 žetonů a šel zkusit své
štěstí. Tři nejlepší hráči se mohli radovat z Bohemia sektu.
Během večera proběhla i miniškolička charlestonu, kterou
mohli všichni zúčastnění zúročit v průběhu celého večera, kterým
nás doprovázela skupina FOORS. Na všechny čekala bohatá tombola, hlavní výhrou byl wellness pobyt pro dvě osoby.
Velký dík patří všem, kteří přišli dobově oblečení a doladili tak
atmosféru celého večera. Už teď se těšíme na další ročník, který
proběhne 13. ledna 2018 v benátském stylu.
Martina Šůlová, vedoucí agenturní kanceláře

hájil tak vydařený večer.
Hudební skupina Streyci svým umem, stejně
jako minulý rok, hrála
do noty všem věkovým
skupinám a hravě vyháněla na parket tance
chtivé jedince, jejichž
neúnavné výkony byly
v první části večera jen
na pár minut přerušeny
zajímavým tanečním
vstupem, latinsko-ameDominika Keslová a Šimon Švandrlík
rickým tancem, v pov rytmu latinsko-amerického tance.
dání profesionálů DoFOTO: Archiv TJ Sokol Častolovice.
miniky Keslové, členky
TJ Sokol a jejího partnera Šimona Švandrlíka. Jejich vystoupení
umocnilo výborně rozjetou taneční atmosféru.
Druhou část večera příjemně zpestřilo ženské seskupení zasloužilých maminek kostelecko-častolovického mažoretkového Mamateamu, jejichž náboj a zapálení pro věc bylo obdivuhodné. O ozvláštnění večera se zasloužila i bohatá a zajímavá tombola, o kterou byl
enormní zájem – lístky se vyprodaly během první půlhodiny konání
plesu. Za tombolu patří velký dík širokému spektru našich sponzorů, kteří nám, doufejme, zůstanou nakloněni i pro rok příští.
Po celý průběh večera naši mladí členové nabízeli vyhladovělým tanečníkům k prodeji drobné občerstvení, kterého se zhostili
naši členové a příznivci TJ Sokol. O sladké potěšení se postarala
Pekárna Lično, za jejich neskutečně lahodné koláčky jim ještě jednou moc děkujeme.
Pro letošní rok si můžeme za 2. Sokolský ples připsat bod. Nezbývá než konstatovat, že již minulý rok byl položen dobrý základ
pro budování této nové tradice. Závěrem bychom rádi poděkovali
všem návštěvníkům, pro něž jsme, doufáme, připravili zajímavý
a zábavný večer v příjemném prostředí. V neposlední řadě děkujeme i členům a příznivcům TJ Sokol za jejich obětavý a zodpovědný přístup k zajištění celé akce.
V roce 2018 se na vás těší TJ Sokol Častolovice

V BESEDĚ TANČILI HASIČI
Třetího února uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Častolovice
Hasičský bál, který se konal na malém sále restaurace Beseda.
K tanci a poslechu výborně hrála skupina Brillant Band. Bálu se
zúčastnilo přibližně 70 spokojených návštěvníků.
Jiří Václavík, SDH Častolovice

Letošní ples Generali se nesl v prvorepublikovém duchu.
FOTO: Archiv Martiny Šůlové.

DRUHÝ SOKOLSKÝ PLES
PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ
Ve sportovně laděném sálu zdůrazněným tlumeným světlem
mihotajících svíček jsme po loňské velmi vydařené premiéře sokolského plesu netrpělivě vyhlíželi první účastníky. Předseda spolku
TJ Sokol Miloš Sršeň symbolickým přípitkem plný sál přivítal a za18

Hasičům hrála k tanci skupina Brillant Band.
FOTO: Archiv SDH Častolovice.

LETNÍ KINO
PROJEKCE POD ŠIRÝM NEBEM
Vážení přátelé, příznivci kinematografie a dobrých filmů! Zima se již téměř odporoučela, nastává čas připravovat se na jaro a léto. Postupně opustíme prostory na sále U Lva, kde probíhaly pravidelné filmové projekce pro děti i dospělé v měsících, kdy venku vládlo mrazivé
počasí. V průběhu zimního období nás velmi potěšila spolupráce se ZŠ Častolovice, s níž jsme navázali na dřívější filmové projekce pro
žáky školy tak, jak tomu bývalo, když jsme byli malí. Žáci si mohli sami vybrat a odhlasovat titul, který by chtěli zhlédnout. Z reakcí všech
zúčastněných na promítání bylo patrné veliké nadšení. K tomuto projektu se připojily i ZŠ Olešnice a ZŠ Lípa nad Orlicí. Představení
sklidila u žactva velmi kladný ohlas. Rádi bychom touto cestou poděkovali za pozitivní a vstřícný přístup vedení všech jmenovaných škol.
Avšak ještě než opustíme prostory sálu U Lva, nezapomeneme ani na sportovní fanoušky. Pro ně jsou opět připraveny, ostatně jako
každý rok, přenosy z Mistrovství světa v ledním hokeji 2017. Pořadateli světového šampionátu jsou Německo a Francie, zápasy se budou
hrát v Kolíně nad Rýnem a v Paříži. Jelikož chceme místním fandům zprostředkovat co nejživější sportovní zážitek, bude v sále připravena velkoplošná projekce o rozměrech 6x3 metry. Chybět nebude samozřejmě ani občerstvení, a to včetně točeného piva.
V letních měsících uvedeme pro diváky již pravidelnou filmovou projekci pod širým nebem v areálu letního kina. Tento rok nás čekají
některé změny, které letní kino v Častolovicích posunou zase o kousek dál. Doufáme, že díky uvažovaným úpravám budeme moci divákům nabídnout komfortnější zážitek z promítaných filmů. Připravujeme pro vás zajímavé filmové tituly, ze kterých si snad každý vybere
ten svůj a odnese si domů pěkný filmový zážitek. Snad nám bude přát počasí, jak se patří na letní filmovou sezonu.
Veškeré informace o letním kině naleznete na facebookových stránkách kina https://www.facebook.com/kinocastolovice.cz/, na vývěsce u ZŠ Častolovice, na plakátovacích plochách, v místním rozhlasu a na stránkách Zdroje. Přejeme příjemné prožití letních měsíců.
Těšíme se na vás v letním kině Častolovice!
Jiří Kubalík, tým kina Častolovice

SPORT
TOUR DE STREJC

ČASTOLOVICKÝ BIATLON

Na třetím ročníku Tour de Strejc Winter se sešla parta nadšenců
a kreativců, kteří na místním kopci Strýc předvedli své podomácku vyrobené závodní „stroje“, které je měly zdárně dopravit do cíle.
Zimní radovánky na klasických bobech či sáňkách tak nahradily
neotřelé a originální nápady dospělých v jízdě na čemkoliv. Po minulém ročníku tedy už téměř nikoho nepřekvapil závodník na tříkolce s připevněnými lyžemi, pojízdná paleta či zahradní kolečko
s důmyslným ovládáním.
Účastníci klání a diváci se na kopci začali scházet již kolem
sobotní jedenácté hodiny. Po registraci všech závodníků započal
vlastní závod, kterého se letos zúčastnilo patnáct osob, z toho osm
závodních týmů. Samotné klání bodově ohodnotila tříčlenná porota, která se zaměřila nejenom na rychlost dojezdu účastníků závodu do cílové rovinky, ale také na kreativitu, kostýmy a mnohdy
originální styl jízdy.
Ačkoliv pořadatelé vynaložili maximální úsilí udržet na kopci
dostatek sněhu, o krkolomné pády nebyla nouze. Jízda po rozbředlé sněhové pokrývce za vydatné podpory přihlížejících byla však
nadmíru netradiční a zábavnou podívanou.
Ze závěrečného hodnocení poroty nejlépe vyšel dvoučlenný
tým složený z Honzy Šedy a Tomáše Uhnavého, kteří si porotu získali svou jízdou na zahradním kolečku zkombinovaným s paletou.
Následoval je Jarda Minařík na tříkolce, na třetím místě se umístily
Simona a Verča za tým Sněhuláci v jízdě na igelitovém pytli. Vítězové klání obdrželi od pořadatele Daniela Bureše putovní pohár,
a nechyběly ani medaile pro tři nejlepší závodníky. Cenu za nejkreativnější stroj si převzali účastníci týmu Joker Cider, kteří svoje
pojízdné vozítko zkonstruovali pomocí palet a prázdných sudů
od cideru.
Dospělí se tak v netradičním závodě vrátili zpět do dětských let
a zavzpomínali na zimní radovánky na místních kopcích.

Hned s prvním letošním přídělem sněhu se parta nadšenců kolem TJ Sokol pustila 8. ledna do pořádání zimního biatlonu. Ještě
předcházející den to však vypadalo na jeho sibiřskou verzi, ale počasí se naštěstí umoudřilo, mráz se stal snesitelným, a dokonce se
v průběhu závodu ukázalo i sluníčko. Na závodníky čekal na sokolské zahradě 650metrový okruh pro volnou techniku lyžování,
na jehož přípravě se značně podílel ÚM Častolovice.
Závodu se zúčastnili jak ženy, tak muži. Ženy běžely dvakrát,
pokaždé absolvovaly střelbu vleže i vestoje. Muži absolvovali vše
dvakrát, tedy čtyři okruhy, dvakrát střelbu vleže a dvakrát vestoje.
K dispozici byly tři střelecké stavy s padacími terči. Zúčastnilo se
38 startujících, z toho osm žen. První příčky obsadily ženy takto: 1. Jana Podolská, 2. Majda Koubová a 3. Veronika Svobodová. U mužů bylo pořadí následující: 1. Tomáš Podolský, 2. Martin
Kouba, 3. Roman Mitana. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že
se příští rok přihlásí znovu. Příjemně nás překvapila účast a fandění veřejnosti.
Na stejné trati se 21. ledna pořádal závod pro děti a mládež. Trochu nás však zklamal zájem zejména místních dětí. Zúčastnilo se ho
pouze sedm dětí ve všech věkových kategoriích. Děti si vyzkoušely
sport, který je dnes v zimním období nejpopulárnějším sportem.
Klání se zúčastnili Amálka Štěpánková, Alenka Guldánová (7 let),
Vítek Guldán, Ondřej Šupler, Karolína Koubová, Adéla Přibylová
a Kateřina Šuplerová. Pořadí nebylo podstatné, medaili a sladkou
odměnu vybojovaly všechny děti.
Zvláštní poděkování za pomoc při organizování závodů patří
zejména M. Beránkovi, J. Škorvánkovi, J. Forchemu, J. Bednáři,
R. Mitanovi, T. Podolskému, M. Hanzlíčkovi, M. Tejklovi, M. Tomšovi, P. a T. Chlebným, M. Vítkové, R. Vítkovi a spoustě dalším,
kteří přiložili ruku k dílu.
Pro sportovní nadšence mohu již teď prozradit, že připravujeme letní verzi biatlonu.

Mgr. Martina Kalousová

Jiří Chlebný
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FARNOST
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 ZÍSKALA REKORDNÍ VÝTĚŽEK
Sobotní ráno 7. ledna začalo trochu rozpačitě. Při pohledu na venkovní teploměr nám spadla čelist a pochybovali jsme o funkčním teploměru. Ale bylo to tak: - 23°C. Co s tím? A záhy telefon: „To chcete chodit s dětmi v takovém mrazu?“ Bylo zřejmé, že vznikla patová situace. Všechno připravené, děti zamluvené a natěšené a zima na nás tak krutá. Naštěstí jsme měli telefonní kontakt na rodiče dětí a všichni
zareagovali pružně. Odložili jsme pořádání sbírky na odpolední čas téhož dne. Tedy až na jednu skupinku, jejíž borci se žádného mrazu
nelekli a vyrazili hned dopoledne. Zbylé tři skupinky se tedy vypravily na cestu po Častolovicích až odpoledne.
Na faře jsme děti oblékli – vystrojili z nich „krále z Východu“, vybavili je obvyklými „dary“ – kalendáříky, cukříky a zapečetěnými kasičkami na dary a vystrkali to živé stádečko na mráz. To byl mráz již „pouhých“ - 12°C. Rozešli jsme se po již tradičních trasách. Děti sklízely
obdiv za vytrvalost při účasti na sbírce. Všude jsme zpívali tradiční Tříkrálovou koledu a předávali svoje poselství – požehnání pro dům
s nápisem K+M+B 2017 a také poselství charity – lásku pomáhající lidem. Lidé, kteří tomuto poselství rozumí, nám štědře přispěli do sbírky.
Po více než tříhodinovém putování jsme se lehce unavení opět shromáždili na faře. Všichni jsme byli zvědaví, zda se nám podařilo
vykoledovat více peněz než v loňském roce. Na tuto skutečnost se muselo počkat, až se pokladničky rozpečetí na ÚM. Letos jsme shromáždili vaše dary ve výši 21 497 Kč. Jde o rekordní výtěžek! Tyto peníze jsme odeslali poštou na bankovní účet pořadatele sbírky, Charitu
České republiky.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude použit podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově
nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením, seniory, pro rodiny s více dětmi ve městě a regionu, rodiny
s postiženým dítětem, rodiny v nouzi, na pomoc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s „Adopcí na dálku“, na podporu projektů misie
v Hondurasu a na pomoc při mimořádných situacích.
Děkujeme všem štědrým dárcům za zapojení se do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků v roce 2017!
Vaši K+M+B 2017

2017

www.vintage-provence.cz
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
DO OPĚT OTEVŘENÉHO OBCHŮDKU
NA ZÁMKU V ČASTOLOVICÍCH!
Najdete u nás bytový textil, dekorace, dárky,
luxusní kytice, drobnosti, módní doplňky
a mnoho dalšího.
Vše pouze ruční výroba z regionu.
OTEVÍRACÍ DOBA:
duben + květen+ červen + září víkendy od 9 do 18 h
červenec + srpen denně mimo pondělí od 9 do 18 h
DOPLŇKOVÝ PROGRAM:
14. 3. velikonoční minidílnička pro děti
1/2 hod./50 Kč (materiál v ceně)
18. – 20. 7. kreativní příměstský tábor
1600 Kč (materiál a strava v ceně)
8. – 10. 8. kreativní příměstský tábor
600 Kč (materiál a strava v ceně)
22. 7. celodenní kurz šití pro úplné začátečníky
1900 Kč (materiál a strava v ceně)

MISS TABLO
Orlický týdeník opět pořádá
fotograﬁckou soutěž pro letošní
maturantky a dívky, které ukončují
učební obory s maturitou.

Jste ambiciózní a rády byste se
staly novou Miss tablo
roku 2017?
Zašlete nám fotograﬁi z tabla
s vyplněnými osobními údaji:
-

jméno a příjmení, věk
adresa bydliště
kontakt (telefon a email)
název střední školy/učiliště
popisek pod foto
(oblíbení učitelé, zájmy, plány do budoucna)

na adresu: Školní náměstí 34,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
nebo na e-mail: redakce@orlickytydenik.cz
Fotograﬁe dívek představíme na stránkách
Orlického týdeníku, našem webu a facebooku.

Uzávěrka soutěže je 30. června 2017
Vítězka se může těšit na pobyt v Letovisku Studánka.
Přihlášené dívky obdrží atraktivní ceny,
např. poukazy na focení, kosmetiku či kadeřnictví.
Aktuální informace o konání soutěže naleznete
na stránkách Orlického týdeníku, našem webu
a facebooku.
www.orlickytydenik.cz
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