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Častolovický fotokoutek: Tradiční pouť

Od 15. - 17. června se v sokolském parku konala tradiční častolovická
pouť. V průběhu víkendu se na pódiu vystřídalo několik interpretů,
například Petra Janů, týnišťská kapela Band-a-SKA či revival kapely
Iron Maiden.
FOTO: 6x Josef Poláček
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Úřad městyse Častolovice
Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
připravili jsme pro vás další číslo zpravodaje, ve kterém najdete všechny podstatné informace o dění v obci, o projednávaných bodech na radách a zastupitelstvech a samozřejmě také pozvánky na nadcházející
kulturní akce.
I když astronomicky léto začalo teprve nedávno, počasí je už dlouho letní, díky čemuž se školáci a studenti o to víc těší na prázdniny.
Také toto číslo zpravodaje se k vám dostane těsně před prázdninami.
Všem nám přeji, abychom také my využili letních dnů k příjemnému
prožití dovolených a načerpali trochu nových sil.
Letošní rok se možná bude jevit jako rok stavební, protože nás dohnalo více staveb najednou. Některé z nich byly roky zablokované, jiné
jsou nutností z důvodu havarijních stavů, další reagují na požadavky
občanů a v neposlední řadě tu jsou plánované rekonstrukce. Dovolte
mi v krátkosti tyto stavební akce zmínit.
Zastavme se u té nejviditelnější, což je rekonstrukce silnice první třídy. Příprava této rekonstrukce začala na sklonku roku 2014 a vše
bude dokončeno v září letošního roku. Přetížená komunikace, po které
denně projede několik tisíc aut, byla za svou životností a jsem rád, že
se na ní konečně začalo pracovat.
V rámci této akce musela být zrekonstruována i zastaralá kanalizace a vodovodní řad, který stál náš rozpočet několik milionů korun. Vše
se muselo naplánovat společně s Ředitelstvím silnic a dálnic a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Navíc jsme do stavby vložili i několik bezpečnostních prvků, jako jsou nová místa pro přecházení
a autobusové zálivy na náměstí.
Buďme ještě chvíli shovívaví k dopravnímu omezení při realizaci,
protože finální provedení této komunikace bude na dlouhé roky sloužit
právě našim občanům. Důvod? Připravovaný obchvat nahradí tuto silnici, která se poté stane místní komunikací.
Když už jsem se zmínil o opravách kanalizací a vodovodů, nemůžu
opomenout ani dlouho naplánovanou intenzifikaci čistírny odpadních
vod, na kterou se napojují obce Čestice a Olešnice.
Ve stínu opravy průtahu jste jistě zaznamenali i demolici č. p. 11
na náměstí v Častolovicích. Jedná se o jednu z příjemnějších stavebních akcí, kterou realizujeme na podněty vás občanů. Nedostačující
kapacita prodejních ploch potravin nás nutila vyřešit tuto situaci.
Po dlouhých jednáních jsme vybrali možnost vybudovat dočasnou
stavbu mobilních nákupních ploch, které budeme pronajímat za účelem prodeje potravinářského sortimentu. I když je to k nevíře a v tuto
chvíli bych ani já nevěřil, že se může něco tak rychle podařit, nájemce,
Konzum, obchodní družstvo z Ústí nad Orlicí, otevře prodejnu na začátku srpna.
Poslední větší stavební zásah se uskuteční v ulici Severní, která se
dočká po letech opravy. Díky novým technologiím dojde i v této lokalitě
k sanaci kanalizačního řadu, která nezatíží občany bydlící v této ulici.
Doufáme, že výsledný stav bude řádně sloužit k vaší spokojenosti.
Popisuji tu záležitosti, které se právě realizují, zároveň při tom paralelně pracujeme na dalších projektech. Stanovili jsme si prioritu pro

Vizualizace projektu křižovatky nacházející se poblíž
místní základní školy.
každou další plánovanou dopravní stavbu, a tou je bezpečnost na našich komunikacích. Z toho vychází i velký zásah do komunikací, které
obklopují sokolský park a výrazně ovlivňují bezpečnost našich dětí, ale
i vás, občanů, při návštěvě nebo jen průchodu okolo Základní školy
v Častolovicích.
Na posledních dvou veřejných zastupitelstvech jsme společně
s architektem městyse Častolovice představovali koncepci řešení této
lokality, do které vstupuje množství vzájemně propojených aktivit,
například již zmiňovaná bezpečnost průchodu občanů, řešení parkovacích míst, umístění kontejnerů na tříděný odpad, pořádání společenských akcí na sokolské zahradě a v neposlední řadě průjezd nové
cyklostezky od katastru Libel.
Víme, že nic nelze realizovat tak, aby byl každý stoprocentně spokojen. Ale musím zdůraznit, že při řešení velkého množství připomínek
a návrhů k úpravě této lokality vždy převládla zvolená priorita, a tou
je bezpečnost našich občanů. Projekt bude brzy dokončen, jeho realizace se připravuje na příští rok. Pro lepší představu přikládám vi3
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zualizaci okolí inkriminované křižovatky zpracovanou dle navrhované
dokumentace.
Chápu, že někteří z vás budou probíhajícími opravami zasaženi
více a někteří méně. Zkusme ještě chvíli vydržet, protože výsledky
oprav a úprav posunou komfort žití v Častolovicích na vyšší úroveň.
Nic se nerealizuje nahodile, ale všechny akce jsou promyšlené a plánované, aby na ně plynule navazovaly záměry budoucí.
V současné době jsou v různých fázích připravenosti jak další dopravní stavby v oblasti komunikací, tak stavební projekty na výstavbu
bytů a rodinných domů nebo rekultivace veřejné zeleně, parků atd.
O všem vás rádi informujeme právě v tomto obecním čtvrtletníku, který
je k tomu určen.
Dalším krokem k lepší informovanosti bylo přesunutí veřejného zastupitelstva na sál U Lva, kde vám tyto skutečnosti můžeme představit
a společně o nich diskutovat. Budu rád, když se společně zase setkáme na zářijovém jednání, kde budou představeny avizované projekty.
Na veřejné jednání vás tímto srdečně zvu.
Závěrem vám milí spoluobčané přeji krásnou, pohodovou, prosluněnou a především přátelskou a bezpečnou dovolenou, ať už se vypravíte kamkoliv.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

Na náměstí přibude obchod
s potravinami
Od jarních měsíců probíhají práce na výstavbě dočasné stavby obchodu potravin nacházejícího se v prostoru náměstí vedle radnice. Již se
realizovala demolice domu č. p. 11 a zpevnily se zdi sousedních staveb.
Na místo stavby obchodu byl přiveden nový vodovod a nový přívod
elektro. V nejbližší době bude přivedena i nová kanalizace. Betonují
se základové pásy a připravuje se spodní stavba pro montáž obchodu.

Místní budou již brzy mít možnost nakoupit potraviny i na náměstí.
Montovaný obchod bude dodán firmou KOMA MODULAR s.r.o., Vizovice. Stavebnice obchodu by měla být do Častolovic přivezena na začátku července. Samotná montáž budovy a její připojení na inženýrské
sítě potrvá zhruba dva týdny. Po předání hotové stavby dojde na konci
července k její kolaudaci.
Nájemcem nového obchodu bude KONZUM, obchodní družstvo
Ústí nad Orlicí. Prodejna potravin bude pro zákazníky otevřena v průběhu srpna. Zahájení provozu obchodu bude korespondovat s ukončením stavebních prací na silnici č. I/11 a s dokončením autobusového
zálivu v prostoru náměstí.
Štěpán Tomašík

Chystané úpravy křižovatky
poblíž školy
Z důvodu bezpečnosti chodců v prostoru u základní školy dojde
k úpravě silnice III/3184 – v ulici Sokolská a jejího napojení do ulic Komenského, Školská a Havlíčkova. Městys Častolovice akci připravuje
v součinnosti s Královéhradeckým krajem, který je vlastníkem silnic
III. třídy.
Na základě toho dochází k zadání bezpečnostního auditu, který byl
předjednán při návštěvě náměstka Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka v Častolovicích. Audit se bude týkat hlavně prostoru
u školy.
Projektant tohoto prostoru spolupracuje na přípravě projektu se
SÚS Královéhradeckého kraje, proto trvá příprava poměrně dlouho, aby
odpovídala všem příslušným předpisům. Projekt prostoru je poměrně
složitý, protože řeší i parkovací místa, nové veřejné osvětlení, napojení cyklostezky směr Libel a úpravu okrajů sokolské zahrady a vjezdů
do ní.
Území je poměrně složité, protože jím procházejí všechny inženýrské sítě, které se musely vzít při projektování v potaz, aby se nemusely
draze překládat. Zároveň se budou upravovat místa pro tříděný odpad.
V prostoru křižovatky se musejí vyřešit i majetkové vztahy k pozemkům.
Projektem navrhované dopravní řešení již bylo odsouhlaseno PČR,
může se tedy žádat o stanoviska dalších dotčených orgánů. Je snaha,
aby do konce roku 2018 bylo vydáno stavební povolení. Realizace akce
je ve spolupráci s Královéhradeckým krajem plánována na rok 2019.
Vedení městyse doufá, že z tak nelehké křižovatky se podaří dostat
maximum pro všechny, kteří ji používají. Z bezpečnostního hlediska
nelze vyhovět všem požadavkům, prioritou je ale ochrana našich dětí
při jejich cestě do školy a ze školy.
Štěpán Tomašík

Příprava oslav 100 let republiky
V lesoparku se 12. června sešli starosta městyse Ing. Zdeněk Praus, předseda Spolku přátel Častolovic Jiří Václavík ml., místopředseda spolku
a JUDr. Karel Jiruška, aby projednali program oslav výročí 100 let republiky.
Na konečnou podobu oslav si však ještě chvíli počkejte. Již teď
však můžeme prozradit, že se v prostoru lesoparku chystá vysazení
lípy svobody s ozdobným ručně kovaným plůtkem a pomníčkem věnovaným místním obětem válek.
Štěpán Tomašík

Přípravy na oslavy 100 let republiky jsou v plném proudu. FOTO: Štěpán Tomašík
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Studium zajišťovala místní knihovna ve svých prostorách a proběhlo v rámci Provozně ekonomické fakulty při České zemědělské
univerzitě v Praze. O rozvoj této formy studia v okrese Rychnov nad
Kněžnou se zasloužil Ing. Vladimír Hulman, který spolu se starostou
městyse Ing. Zdeňkem Prausem a knihovnicí Romanou Wajglovou
úspěšným absolventům předali absolventský pamětní list.
Slavnostní předání diplomů za zdárné ukončení druhého semestru
se konalo 23. června v Hudečkově galerii.
Štěpán Tomašík

Rekonstrukce ulice Severní
V květnu byla vybrána firma na rekonstrukci ulice Severní, zakázku získala společnost Stavitelství DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Po špatných zkušenostech z loňské rekonstrukce ulice Bažantnická byl zvolen
jiný postup. Akce byla rozdělena na část stavební spojenou s rekonstrukcí komunikace a souvisejících náležitostí a na část spojenou
s opravou inženýrských sítí.
Oprava sítí, kanalizace a vodovodu byla zadána firmě AQUA servis
a.s., Rychnov nad Kněžnou. V současné době je provedena oprava kanalizace vyvložkováním a pracuje se na rekonstrukci vodovodu, a to
včetně dvou nových přípojek pro občany. Po ukončení těchto prací nastoupí Stavitelství DS na rekonstrukci povrchů.
K opravě kanalizace došlo naštěstí bezvýkopovou formou, díky
čemuž nemusí být kompletně uzavřena ulice. Ulice Severní zůstane
v průběhu prací průjezdná a bude se opravovat vždy jen jedna strana
komunikace. V ulici bude nainstalováno i nové veřejné osvětlení. Předpokládaný termín úplného dokončení je na konci srpna.
Štěpán Tomašík

Místní hřbitovní kaple v novém
O plánovaných opravách kaple sv.
Máří Magdalény, která je nově v majetku městyse Častolovice, jsme vás
již informovali v předchozím vydání
zpravodaje. Na opravách kaple se postupně pracuje, v současnosti získala
nové hlavní i vedlejší vstupní dveře.
Za hlavním vchodem do kaple byla
instalovaná nová ozdobná mříž, která
umožňuje návštěvníkům nahlédnout
do interiéru kaple. Až půjdete kolem
kaple, zkuste vzít za kliku u vstupních
dveří, a pokud budou dveře odemčeny, můžete vstoupit k mříži a do kaple nahlédnout.
Štěpán Tomašík

Poslední etapa vybavení sálu U Lva je
téměř u konce
V letošním roce probíhá poslední etapa z plánovaných čtyř projektů
na vnitřní vybavení sálu U Lva. V této etapě se realizuje instalace audio
a video vybavení, tj. promítacího plátna, rozmístění audio systémů po
obvodu sálu a kabelového systému do nové ovládací místnosti, která
vznikne za balkonem. Ovládací místnost bude mít průhled do sálu a
bude se z ní ovládat zvuk, osvětlení a videotechnika. Ovládací místa
pro tato zařízení budou i v prostoru pódia.
Po dokončení prací bude sál funkční pro jakoukoliv akci – divadla,
koncerty, veřejná zasedání, besedy, plesy apod. Inspirace pro technické provedení sálu byla převzata z kulturního domu v Chocni.
Pro příští plesovou a divadelní sezonu bude dokončen a otevřen
balkon, čímž dojde ke zvýšení kapacity sálu. Poslední potřebnou rekonstrukcí v sále je rekonstrukce šaten, její realizace však závisí na
rozpočtech následujících období.
Štěpán Tomašík

Nové vstupní dveře místní kaple.
FOTO: Štěpán Tomašík

Historie vodovodu a kanalizace
v Častolovicích – 2. část
Píšou se 80. léta minulého století, v té době byl vybudován veřejný
vodovod. S vodovodem jde ruku v ruce ČOV – podmínka dalšího rozvoje
Častolovic. Místní národní výbor to v té době myslí s ekologií vážně. Jinde v té době rostly kulturní domy, ale zde se přistoupilo k výstavbě ČOV.
A jak jinak než opět v akci Z – jiná možnost ani nebyla. Chcete novou
bytovou výstavbu, nové ulice, tak si vybudujte čistírnu odpadních vod.
Po dobrých zkušenostech se projekční přípravy chopil opět Stavoprojekt Hradec Králové, středisko Pardubice. Vzhledem k členitosti
území bylo vybráno místo v lukách za závodem ISOVER (dříve Stavební
izolace), a to z toho důvodu, že ČOV budou využívat jak Častolovice, tak
i zmíněný závod. Ten následně zajistil a financoval technologické vybavení a zajistil množství brigádnické práce, a to zejména při montáži
armatury monobloku. Státní dotace na akci byla opět ve výši přibližně
pět milionů korun, a to za předpokladu úspory 20 %.
Zvolena byla ČOV typu Hydroconsult Bratislava MČ 2500 s biologickou jednotkou pracující na principu dlouhodobé aktivace se současnou stabilitou kalu bez primární sedimentace. Skládala se z dvojice
aktivačních nádrží, čtyř dosazovacích nádrží a dvou zásobních kalových nádrží včetně provzdušňování, AN je řešeno aretátory. Kal je čerpán na kalová pole. Toť suchý výčet některých stavebních objektů.
Vlastní realizace v podmínkách inundačního území luk byla prubířským kamenem tehdejšího MNV, který by se bez obětavé a nezištné bri-

Slavnostní ukončení semestru
Univerzity třetího věku
Na častolovickém zámku se v sobotu
7. dubna v 18 hodin uskutečnilo slavnostní předání pamětního listu, který
obdrželi absolventi prvního semestru Virtuální Univerzity třetího věku
za zdárné ukončení studia. Tématem
prvního semestru studia byla Genealogie – hledáme své předky.
Na fotce jeden z úspěšných absolventů
prvního semestru. FOTO: Štěpán Tomašík
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Čím konkrétně jste k tomu přispěli?
„Především zavedením občany pozitivně hodnoceného nákupu, umístěním a svozem kontejnerů na bioodpad. K tomu určitě i zdarma rozdáním kompostérů na bioodpad do mnoha domácností a dále rozšířením
sítě a počtu nádob na tříděný odpad, díky čemuž v popelnicích tak
nemuselo končit to, co se dalo zužitkovat jinak, smysluplněji.“

gádnické pomoci občanů nepodařilo vůbec uskutečnit. Samotná kanalizace v lukách daleko od zástavby by bez přivaděče byla zcela nefunkční.
ČOV zásobuje páteřní kmenová stoka A /DN 400 - 1000/, která prochází od ČOV k železniční trati ČD a jde v souběhu s ní na její jižní
straně. V této části podchází i náhon Alba, následně podchází pod tratí
ČD a dále vede ulicí Na Drahách, kde podchází silnici č. I/11 a vede
k „zatrubenému“ potoku Konopáč směrem k 96. b. j.
Dílo bylo zrealizováno opět za přibližně pět milionů korun s úsporou 20 % a vybudované také v rámci akce Z. Z úspor se ještě podařilo
vybudovat garáže pro techniku místních hasičů na č. p. 211.
Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1988 a smluvně bezúplatně převedeno společnosti VČVAK Rychnov nad Kněžnou. V roce 2010
byla provedena intenzifikace, která se týkala oprav a výměny rozhodujících částí.
Na páteřní stoku jsou napojeny veškeré kanalizační řády jak staré,
tak nově vybudované. Kapacita ČOV je v současnosti taková, že je využívána pouze jedna biologická jednotka.
Jiří Malý

Jak vnímáte nakládání s odpadem, jste s ním spokojený?
„To rozhodně ne. V oblasti nakládání s odpady a vůbec vztahem k lidmi ničenému životnímu prostředí je stále hodně co napravovat. Bude
třeba se připravit na skutečnost, že od roku 2024 už nebude možné
skládkovat směsný komunální odpad na skládkách! I když je to za relativně krátký čas, tak se mi zdá, že v řešení, jak dodržet tuto evropskou
normu, zatím tápe stát a potažmo i kraj. Pravděpodobně by všechno,
co nepůjde roztřídit a zpracovat jako druhotnou surovinu či zkompostovat, mělo být dováženo do spaloven na přeměnu v energii. Spaloven
ale moc není, navíc i přeprava směsného odpadu na delší vzdálenost
do spalovny by představovala zátěž pro životní prostředí.“
Vraťme se do Častolovic. Městys sice získal Odpadového Oskara,
ale určitě jste si vědom toho, že v městysi není vše v oblasti odpadů úplně v pořádku.
„Máte pravdu, sebeuspokojení není na místě. Chtěl bych tímto opravdu
velmi poděkovat všem našim občanům, kterým není lhostejno jejich okolí,
zodpovědně třídí i zodpovědně ukládají do nádob, i těch na bio, vytříděný
odpad. I když je to drtivá většina, přece jenom se najdou tací, kteří asi „nemají sílu“ sešlapat krabici, „spletou“ si nádoby či pod rouškou noci odloží
k nádobám, co jim doma překáží…. Za to všechno pak z rozpočtu městyse
platíme. Ten nepořádek naše technické služby musí odvézt na skládku
nebo do sběrného dvora a zaplatit. Od letošního roku nově platíme recyklační poplatek za svezený vyseparovaný plast – 1 300 Kč/t znečištěnou
komunálním odpadem a 700 Kč/t za ostatní znečištěné komodity.“

Odpadový Oskar míří do Častolovic
Místostarosta městyse Častolovice Bc. Miloš Tichý
31. května přebíral za městys Častolovice v budově
Senátu Parlamentu ČR tzv.
Odpadového Oskara.
Můžete čtenářům zpravodaje tuto událost trochu přiblížit?
„Od neziskové organizace
Arnika, jejímž předmětem
činnosti jsou aktivity v oblasti životního prostředí,
Místostarosta městyse v Praze
jsem obdržel informaci, že
převzal ocenění za nejnižší produkci
městys Častolovice obsadil
komunálního odpadu.
1. místo v KrálovéhradecFOTO: Archiv městyse Častolovice
kém kraji a 7. místo v rámci
celé ČR mezi obcemi s počtem 1 001 – 5 000 obyvatel. Ve čtvrtém ročníku
soutěže Odpadový Oskar jsme toto ocenění získali za nejnižší produkci
směsného komunálního odpadu.
S touto informací zároveň přišla i pozvánka na seminář pod patronací dvou senátorek, jehož součástí bylo slavnostní předání uděleného
ocenění. Příjemnou atmosféru celé akce samozřejmě podtrhlo prostředí krásného Valdštejnského paláce. Po velmi zajímavých vystoupeních
hostů a jejich podnětných prezentacích proběhl v závěru samotný akt
předávání ocenění. Dokonce i s možným vyslovením pár slov a poděkováním. Zkrátka jako na opravdových Oskarech.“

Dalo by se něco na odpadovém hospodářství v městysi zlepšit?
„Chybí nám tu sběrný dvůr nebo tzv. centrální sběrné místo. Prvně
zmíněná varianta je sice dobrá, ale zároveň i velmi drahá záležitost,
a to jak investičně, tak i provozně. Jako vhodnější řešení bych viděl
právě centrální sběrné místo – oplocený prostor s kontejnery, kam by
občané za poplatek či zdarma, řekněme dvakrát týdně, měli možnost
dojet a uložit odpad. Případně bychom také mohli, třeba 1x měsíčně, se
svozem pomoct technickými službami městyse.
V roce 2017 byla možnost tohoto řešení spoluprací s jistým podnikatelským subjektem, který chtěl podnikat ve Dvoře Polná, jenže záležitost nakonec ztroskotala. Mám na stole pár dnů starou podrobnou
analýzu od společnosti EKO-KOM a.s., od níž bylo požadováno zpracovat současný stav kvality naší sítě na tříděný odpad, dostupnost míst
občany a návrhy řešení.
Kromě toho bych ještě rád získal inspiraci od těch, kteří byli v Praze oceněni také a ovládají odpady opravdu dobře. Po utřídění všech
informací pak najít pro Častolovice nejvhodnější řešení.
Pozornost by měla být upřena na realizaci centrálního sběrného
místa, stavební úpravy některých míst na tříděný odpad a zefektivnění
celého systému sběru tříděného odpadu. To vidím jako úkoly pro příští
volební období.“
Štěpán Tomašík

Jak jste na ocenění reagoval?
„Poděkoval jsem za něj organizátorům. Cena patří samozřejmě občanům našeho městyse a já ji za vedení městyse jenom přebírám! Vedení
městyse se k tomu podařilo za poslední roky snad i trochu přispět.“
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Častolovické žito
Vítání občánků

Narozeniny slaví
Výročí ve II. čtvrtletí r. 2018
70 let
pan Stanislav Mikysa
paní Miluše Mikysová
pan Václav Vlček
75 let
pan Václav Bednář
paní Šarlota Dolanová
pan Miloslav Vašátko
pan Pavel Michera
76 let
pan Miloš Fikeis
paní Pavla Jirušková
paní Jana Máchová
78 let
paní Jana Petrová
paní Milena Mrkvičková
79 let
pan Adam Mitana
paní Libuše Kalecká

Narozené děti ve II. čtvrtletí r. 2018
Quynh Anh Pham (březen)
Lilien Drahorádová
Ondřej Vídeňský
Natálie Hendrichová
Nuzair Julius Rahman
Tomáš Hovorka
Amálie Tóth

81 let
pan Jiří Pelc
82 let
paní Žofie Luxová

Ať vám dětičky dělají jen radost.

83 let
paní Marie Nováková
paní Božena Vašatová
paní Alena Šeligová

Odešli

84 let
pan Jiří Novák
pan Adolf Křešnička

Úmrtí ve II. čtvrtletí r. 2018
paní Jaroslava Kyralová r. 1956
paní Lenka Kodádková r. 1981
pan Zdeněk Brandejs
r. 1958
pan Jiří Špáta
r. 1948

86 let
pan Jaroslav Valach
pan Stanislav Lejsek

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

97 let
pan Jiří Hloušek

Počet
obyvatel
V Častolovicích
nyní žije
1649 obyvatel.

Nejstarší obyvatel Častolovic
V současné době nejstarší obyvatel Častolovic pan Josef Hloušek
oslavil krásné 97. narozeniny. Na
fotografii s ročním pravnukem
Jiřím Hlouškem. Jubilantovi přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

80 let
pan František Vokál
paní Bohumila Valachová
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

Slavnostní přivítání malých spoluobčanů
V prostorách Hudečkovy galerie proběhlo v sobotu 9. června dopoledne vítání nových občánků Častolovic.
Slavnostně jsme mezi sebou přivítali tyto malé spoluobčany:
Inu Hlaváčkovou, Hanu Brandejsovou, Marii Bělkovou, Václava Matouška, Quynh Anh Pham,
Ondřeje Vídeňského, Nuzaira Julia Rahmana, Amálii Tóthovou a Lilien Drahorádovou.
O kulturní program se postaraly děti z místní mateřské a základní školy. Slavnostní projev pronesl
starosta městyse Ing. Zdeněk Praus. Pro větší počet dětí se akce uskutečnila ve dvou skupinách v 9.00
a v 9.30 hodin. Dovolujeme si popřát novým občánkům Častolovic do života jen to dobré.
Štěpán Tomašík
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Kultura v městysi
Kulturní okénko městyse
28. června – 27. září 2018
ČERNOBÍLÝ SVĚT – výstava obrazů Lukáše Mlejnka, knihovna
17. července 2018 od 19.00 hodin
GOOD WORK – koncert pop gospelové skupiny, kostel sv. Víta
14. září 2018 od 18.00 hodin
SADOVANKA
společenský večer s moravskou kapelou, sál U Lva

22. září 2018 od 8.00 hodin
MEMORIÁL MIRKA FRÝDY – soutěž v požárním útoku O putovní pohár
starosty Častolovic, sokolská zahrada
4. – 7. října 2018 od 9.00 do 17.00 hodin, v neděli do 16.00 hodin
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH – podzimní výstava, sokolská zahrada
14. října 2018, čas bude upřesněn
VARHANNÍ KONCERT – kostel sv. Víta
19. října 2018, čas bude upřesněn
CESTA KOLEM SVĚTA V ŽIGULÍKU – cestopisná beseda, sál U Lva

Téma Zdroje
ZŠ Častolovice má od července nového ředitele
studoval kombinované bakalářské studium, obor školský management,
které jsem však nedokončil, jelikož jsem v roce 2012 odešel ze školy.“

Novým ředitelem ZŠ a MŠ Častolovice se
stane Mgr. Martin Odl, rodák z Opočna, který vyhrál výběrové řízení na uvolněné místo
ředitele po bývalé ředitelce Mgr. Bc. Aleně
Bačíkové. Do školy oficiálně nastoupí k datu
2. července, ještě předtím se však seznámil
s chodem na škole a zejména se svými budoucími kolegy. Svou cestu k ředitelování
čtenářům Zdroje přiblížil v rozhovoru.

Vaše další kroky však nesměřovaly přímo do školství, jak by se
dalo očekávat…
„Studium školského managementu mě hodně obohatilo, ale paradoxně
jsem se na jejím základě rozhodl, že odejdu ze školství. Necelý rok jsem
pracoval jako poradce v oblasti PR, HR a IT pro jednu soukromou firmu.
Pak jsem vyhrál výběrové řízení na pozici vedoucího výroby do Podorlické kartonážní, kde jsem působil dva roky. Poté jsem se oklikou vrátil
zpět do školství, když jsem nastoupil na odbor školství na krajský úřad
do Hradce Králové, kde pracuji dodnes.“

Nový ředitel ZŠ a MŠ
Co vás vedlo k tomu stát se ředitelem
Častolovice
Mgr. Martin Odl.
základní školy?
FOTO: Archiv městyse
„V podstatě už v mateřské školce jsem si vysČastolovice
nil profesní dráhu, které se striktně držím. Už
v té době jsem se totiž chtěl věnovat školství – být učitelem. Mám to dané
víceméně i geneticky, jelikož táta je učitel. Na povolání učitele se mi líbilo
to, že jste neustále v kontaktu s lidmi, se žáky, rodiči, vyhovovalo mi i prostředí. Zároveň se mi zamlouvalo to, že škola je velmi organizovaný systém.
Moje cesta k ředitelování však byla mnohem delší a složitější…“

Zatím znáte školu spíš z pohledu učitele a ředitelování je pro vás premiéra.
„Ano. Nicméně v průběhu let jsem se na tuto funkci systematicky připravoval získáváním znalostí. Každá z předchozích prací mi něco dala,
ať už řízení výroby a práce s lidmi v dobrušské firmě, práce na úřadě –
administrativa či řešení problematiky škol. Na úřadě jsem byl ve styku
s řediteli, měl jsem možnost vidět jejich práci a ledacos se od nich
přiučit. Jsem rád, že jsem dostal tuhle příležitost.“

Mohl byste čtenářům přiblížit vaše studium a samotnou cestu
k ředitelování?
„Narodil jsem se v roce 1973. Na gymnáziu jsem se v prvním ročníku rozhodl, že chci studovat chemii a tělesnou výchovu. Po maturitě jsem se
přihlásil na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze,
která tuto kombinaci předmětů nabízela. Při studiu jsem zároveň vyučoval chemii i tělocvik na pražské základní škole a systematicky tak pracoval na tom, abych byl dobrý učitel. Po absolvování jsem rovnou nastoupil
jako učitel na gymnázium do Dobrušky, kde jsem učil 16 let. Mezitím jsem

Do funkce ředitele oficiálně nastupujete ke 2. červenci. Jak probíhá vaše začleňování do školy?
„Byl jsem panem starostou představen na pedagogické radě budoucím
kolegům v základní i mateřské škole a setkal jsem se se zástupkyní ředitelky. Jelikož nastupuji o prázdninách, neuvidím žáky, rodiče ani kolegy, s nimi se setkám prakticky až v přípravném týdnu. O prázdninách
budu mít v podstatě dva měsíce na to, abych se seznámil s detaily
ohledně školy ještě před začátkem nového školního roku.“
8
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Máte už teď nějakou vizi, co byste na škole rád změnil nebo
do školy zavedl?
„Budu usilovat zejména o to, aby se škola dál rozvíjela. Časem se bude
pravděpodobně navyšovat její kapacita díky počtu dětí v souvislosti
s rozvojem průmyslové zóny v Kvasinách. Škola má vysoký potenciál dosahu, časem má dojít i k výstavbě nových rodinných a bytových
domů. Zároveň musí škola reagovat na změny, které ve školství nastávají a na které se musíme předpřipravit.“

„GDPR dosavadní principy o ochraně osobních údajů zpřesňuje, přibyly povinnosti, které je nutné dodržovat, zavedení vnitřní směrnice či
proškolení zaměstnanců. Například diplomy vyvěšené ve škole zvyšují
motivaci žáků, jejich sebevědomí i prestiž školy. Otázkou je, kdo bude
posuzovat, zda jsem jejich zveřejněním někoho poškodil, primární pro
nás bude souhlas žáka i jeho zákonných zástupců. Naštěstí úřad městyse má svého pověřence, který bude k dispozici i škole.“
Jak rád trávíte svůj volný čas?
„Na prvním místě je rodina – manželka a tři děti, s kterými rád podnikám různé výlety. Hlavním koníčkem je Taneční klub Akcent, jehož
jsem prezidentem, trenérem i choreografem. Hraju fotbal v okresním
přeboru se starou gardou v Dobrušce. Před osmi lety jsem se zase
nadchnul pro svahové létání, létal jsem na padákovém kluzáku v zahraničí – v Itálii a ve Slovinsku. S rodinou do Častolovic jezdíme často,
navštěvujeme místní zámek, park a minizoo.“
Mgr. Martina Kalousová

Co byste osobně chtěl škole přinést?
„Věřím tomu, že škole přinesu bohaté zkušenosti, byť zatím nemám
zkušenosti s řídicí funkcí na škole. Mám ideje, se kterými bych se chtěl
podělit s kolegy. Každého, s kým jednám, hodnotím bez předsudků,
jako na startovní čáře. Výrazně to usnadňuje jednání s kýmkoliv.“
Tématem poslední doby je nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Ovlivní GDPR fungování školy?

MŠ Častolovice
Sluníčka vyrazila na výlet do ZOO

Den dětí v mateřské škole

Na čtvrtek 7. června se těšily snad všechny děti včetně paní učitelky.
Hned ráno jsme vyrazili autobusem do zoologické zahrady ve Dvoře
Králové. Cesta byla poměrně dlouhá, ale nám rychle uběhla. Celý týden předtím jsme si povídali o exotických zvířatech, a tak jsme byli
zvědaví, jak vypadají ve skutečnosti. Zajímala nás hlavně barva srsti,
rozdíl mezi samcem, samicí a mládětem, druh krmiva či jejich nebezpečnost.

V úterý 1. června u příležitosti Mezinárodního
dne dětí k nám zavítali manželé Novákovi
z Prahy, aby děti obveselili pohádkou O Palečkovi. Pohádka byla
vtipná, poučná a plná
pěkných písniček. NaDěti strávily část svého dne pojídáním
konec jsme si s herci
zmrzlinového poháru.
zazpívali jejich veselou
FOTO: Archiv MŠ Častolovice
písničku.
Co by to ale bylo za oslavu, kdyby chybělo nějaké překvapení.
To na nás čekalo v příjemném prostředí zámeckého parku u altánu
Gloriet, kde si děti pochutnaly na zmrzlinovém poháru. Touto cestou
děkujeme výboru SRPDŠ při MŠ za poskytnutí finančních prostředků
na divadélko i osvěžující překvapení pro děti.
učitelky MŠ

Děti čtou dětem

Putování od výběhu k výběhu nás v tak horkém počasí přece jenom
trochu unavilo, a tak jsme se osvěžili čokoládovým nebo vanilkovým nanukem. Kdo měl ještě sílu, mohl zkusit přejít lanový most na dětském hřišti.

Od měsíce března chodí každé pondělí a pátek děti z 3. třídy číst předškolákům do MŠ pohádky před odpočinkem. Předškoláci se na školáky
vždy moc těší a pozorně poslouchají jejich pěkné čtení. I třeťákům se
líbí vracet se do prostředí školky, kam chodili, navíc nám mohou ukázat, co se ve škole za tu dobu již naučili. Je to přínosné a zajímavé pro
obě strany. Tímto dětem i paní učitelce Luxové moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na další čtenáře.

učitelky MŠ

P. Pešková

Společné foto Sluníček při poznávání exotických zvířat v ZOO Dvůr Králové.
FOTO: Archiv MŠ Častolovice
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Mateřská škola oslavila 40 let od otevření
Kolektiv mateřské školy v Častolovicích si na termín 22. května pro návštěvníky připravil den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Konal se
u příležitosti 40. výročí od otevření mateřské školy. Příchozí měli možnost
nahlédnout do prostor školky a jejího zázemí a porovnat, jak vypadala
dříve, před čtyřiceti lety, a jakými změnami prošla do nynějších dnů.
„Původně jsme plánovali větší oslavy ve spolupráci se základní
školou, ale jelikož jsme aktuálně bez nově zvoleného ředitele, který
do své funkce oficiálně nastoupí až v červenci, oslavy jsme pojali v trochu komornějším duchu,“ uvedla k akci zástupkyně ředitele školy pro
předškolní vzdělávání Zdenka Čestická, která je s mateřskou školou
spjatá od jejího začátku v roce 1978.
Den otevřených dveří se konal ve všední den již od ranních hodin,
aby měli návštěvníci možnost zhlédnout běžný denní režim v dopoledních hodinách, a to jak u předškolních dětí, například při používání
interaktivní tabule, tak u aktivit s těmi nejmenšími. Odpolední část programu ve školce je zaměřen na odpočinek a zájmové činnosti dětí.
„Školka prošla za tu dobu značnými proměnami ve vnějších prostorách – zateplení budovy, výměna oken, nová fasáda, úprava zahrady, na níž
vznikly nové herní prvky pro děti či domeček na nářadí. Stále je co vylepšovat, uvítali bychom nové hrací prvky či altán pro děti, kde by mohly trávit
čas v parných dnech,“ vyjmenovala některé ze změn Zdenka Čestická.
Inovací však za ty roky prošly i vnitřní prostory, postupně se kompletně zmodernizovalo vybavení školky, zakoupil se nový nábytek,
sanitární zařízení či umyvadla. Do budoucna by určitě bylo vhodné
vyměnit stávající dlažby a obklady v koupelnách.

Používání interaktivní tabule na procvičování slov je pro děti atraktivní.
FOTO: Martina Kalousová
„Stále se snažíme zázemí pro předškoláky i ty nejmenší podle
našich finančních možností vylepšovat, a to jak v interiérech školky,
tak na přilehlé zahradě. Před čtyřmi roky jsme pro děti zakoupili dvě
interaktivní tabule, které jsou u dětí velmi oblíbené. Kvalitní vzdělávací
programy umožňují dětem přitažlivou a nenásilnou formou získávat
očekávané kompetence dané ŠVP PV. V poslední době jsme se zaměřili na nákup kvalitnějších dřevěných didaktických hraček, které jsou
odolnější proti poškození,“ dodala zástupkyně ředitele.
Zatímco v dřívějších dobách byly u holek nejpopulárnější kočárky,
miminka a vaření v kuchyňkách, dnes se radši zabaví hrou s plyšovými
zvířaty, panenkami barbie, skládáním puzzlí nebo kreslením. Kluci vyhledávají magnetické stavebnice z různých materiálů, zabaví se stavbou autodráh a vyhrají si spíš s malými autíčky nežli s tatrou, jak tomu
bývalo dříve. Děti jsou celkově zvídavější a rády si povídají, od toho se
odvíjí i jejich odlišné zájmy.
Mgr. Martina Kalousová

SRPDŠ MŠ Častolovice
Aprílové světluškování

Tradiční pálení čarodějnic

Šestého dubna v podvečer se konala akce pro děti a rodiče s názvem
Aprílové světluškování, kterou připravil spolek SRPDŠ MŠ Častolovice.
Program začal divadelním představením Zlatovláska, kterou nastudovaly děti ze školy v Olešnici. V povedeném představení v roli koně Zlatohříváka vystoupil živý koník.

V areálu AFK Častolovice se v poslední
dubnový den za skvělého počasí proháněly čarodějnice, a to
v rámci již tradičního
pálení čarodějnic, které se koná každoročně. Pro děti i dospělé
byl připraven bohatý
doprovodný program,
z k rá t k a p o h o d i č k a
s dostatkem občerstvení a příjemnou náTradiční pálení čarodějnic
ladou.
se ani letos neobešlo bez úkolů pro děti.
Na akci se organiFOTO: Štěpán Tomašík
začně podílely následující organizace: kulturní komise, spolková komise, AFK Častolovice,
SRPDŠ MŠ, městys Častolovice a SDH Častolovice. Velké díky patří
všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.
Štěpán Tomašík

V rámci akce Aprílové světluškování se představil divadelní soubor
s hrou Zlatovláska. FOTO: Štěpán Tomašík
Po představení se děti vypravily na menší pěší výlet, při kterém
plnily úkoly na téma pohádky. Za splněné úkoly byly děti v cíli v myslivecké chatě odměněny drobným dárkem. Jako občerstvení se podával
guláš, bylo možné si opéct i špekáček. Počasí se vydařilo, a tak ani při
večerním návratu za svitu lampiónů dětem nebyla zima.
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Knihovna městyse Častolovice
Knihovna se zapojila do boje proti rakovině

Knihovna připravuje…

Místní knihovna se již podruhé připojila ke sponzorské akci Český den
v boji proti rakovině, který se konal ve středu 16. května. V knihovně
byly při této příležitosti k zakoupení oranžové kytičky s vínovou stužkou. Celkem se vybralo 2 750 Kč. Všem, kteří podpořili tuto bohulibou
akci, moc děkujeme.

Prázdninové tvořivé čtvrtky
Zveme všechny děti, které si rády hrají, tvoří, dovádí a čtou na čtvrteční
prázdninová dopoledne, a to každý čtvrtek vždy od 9.00 do 12.00 hodin.

Výstava obrazů Černobílý svět
Třída Motýlků navštívila knihovnu

Srdečně vás zveme na výstavu obrazů Lukáše Mlejnka s názvem Černobílý svět. Ke zhlédnutí je od 28. června do 27. září, a to vždy v otevírací dobu knihovny mimo dovolené v srpnu. V tomto termínu zároveň
probíhá výstava porcelánových míst, tzv. terin, Jiřího Macháčka.

V pondělí 16. dubna navštívily knihovnu děti z mateřské školy v Častolovicích, a to třída předškoláků Motýlci. Seznámily se s knihami, naučily se, jak se k nim mají chovat, kde naleznou dětské, pohádkové,
dobrodružné knížky nebo ty o zvířátkách či encyklopedie. Poté jim paní
knihovnice přečetla krátký pohádkový příběh o kočičce. S radostí si
prohlédly dětské obrázkové knížky, leporela, komiksy. Nakonec paní
knihovnici zazpívaly jarní písně a zarecitovaly básně.

Co se událo v knihovně…
Pasování prvňáčků na čtenáře

Absolventi úspěšné zakončili
Univerzitu třetího věku

Letos již podesáté byli budoucí prvňáčci pasováni na čtenáře. Akce,
která se konala v prostorách místní knihovny 21. června, se zúčastnilo 29 dětí ze dvou tříd, z 1. A a 1. B. Součástí pasování byl zároveň
i doprovodný program, v rámci něhož každý z nich musel splnit úkol,
aby se mohl stát čtenářem v knihovně. Odměnou dětem byla průkazka
do knihovny, každé z dětí si navíc odneslo jako dárek knížku a další
drobnosti. Nakonec si každý nově pasovaný čtenář mohl „odpípnout“
svou první půjčenou knížku z knihovny.

Opravdovým ukončením zimního semestru 2017/2018 Virtuální Univerzity třetího věku na téma Genealogie – Hledáme své předky bylo
slavnostní předávání diplomů a výkazů o studiu na zámku v Častolovicích.
Sešli jsme se v sobotu 7. dubna v 10.00 hodin v Růžové restauraci.
Studujícím zahrály lidové písně Jaroslava Ševčíková na kytaru a děvčata Dimmerovy na zobcové flétny. Úvodního slova se ujal Vladimír Hulman, vedoucí konzultačního střediska VU3V v Rychnově nad Kněžnou,
předávání diplomů se ujal starosta městyse Častolovice Ing. Zdeněk
Praus. Prožili jsme příjemné dopoledne, které jsme završili prohlídkou
zámku.
V druhém semestru VU3V jsme pokračovali tématem Čínská medicína v naší zahrádce, kterou jsme ukončili 19. dubna, poté již následovaly závěrečné testy. Předávání diplomů tohoto semestru se uskutečnilo v sobotu 23. června v Galerii Antonína Hudečka.
Dalším tématem VU3V bude Cestování – Co jste možná nevěděli.
Začínáme 4. října.
Romana Wajglová, knihovnice

Prvňáčci byli oficiálně pasování na čtenáře. FOTO: Archiv knihovny

Příprava dětí na pasování
Pasování prvňáčků na čtenáře předchází návštěva knihovny, která se
uskutečnila ve středu 13. června, v rámci které nás navštívila 1. třída
základní školy. Děti byly seznámeny s chodem knihovny, s řazením knížek v regálech či s jejich zacházením při četbě. Zároveň si prohlédly
mnoho zajímavých knížek. Zatím si ještě knížku s sebou domů neodnesly, na to si počkaly do příštího týdne, kdy se oficiálně staly čtenáři.
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Z činnosti spolků
ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČRS MO ČASTOLOVICE

Velikonoční výstava se i přes nepřízeň počasí
vydařila

Memoriál Bohuslava Kysely 2018
Český rybářský svaz s. z., místní organizace Častolovice uspořádal
19. května na Obecním rybníku již tradiční dětské rybářské závody přezdívané také jako Memoriál Bohuslava Kysely. Ve vyhlášených kategoriích se sešlo celkem 35 účastníků. Občerstvení bylo zajištěno pro účastníky závodů, jejich doprovod a příznivce rybářského sportu. Letošní počasí
bylo k účastníkům a pořadatelům příznivé. Počet úlovků byl letos nižší,
ale věříme, že si všichni užili krásný den.
Závody byly rozděleny do dvou věkových kategorií – děti do 10 let a děti
od 11 do 15 let. Soutěžilo se ve dvou poločasech a lovilo se na jednu udici
s jedním návazcem. Z 35 účastníků závodu bylo v mladší kategorii 18 dětí
a ve starší 17 dětí. Vítězové si vybrali z hodnotných cen. Drobné pozornosti,
včetně pamětního diplomu, obdržel každý účastník letošního ročníku.

Častolovičtí zahrádkáři po jarní výstavě Velikonoce - svátky jara podrobně celou akci vyhodnotili. Protože Velikonoce v letošním roce byly
podstatně dříve nežli v minulém období, byla i výstava již v termínu
od 23. – 25. března.
I přes nepřízeň počasí se organizátorům podařilo připravit ukázku některých nových záležitostí, například novou vstupní velikonoční
expozici v zahrádkářském domě, ukázku práce uměleckého řezbáře,
snížení stropu v hlavním sále velikým počtem barevných balonků, koledovnu s koštováním vín, výstavu zimních odrůd jablek s odbornou
zahrádkářskou poradnou, venkovní aranžmá jarních květin a živé symboly Velikonoc ve venkovním stanu.
Úspěšná byla i soutěž o nejlepší kolekci kraslic, které se zúčastnilo
28 soutěžících s 30 krásnými vzorky kraslic. O tom, že návštěvníci mají
o tuto soutěž zájem, svědčí i 1 324 vhozených platných žetonů do osudí.
Podle zápisu v kronice výstav a ohlasu návštěvníků se výstava
líbila, což také dosvědčuje i vysoká návštěvnost. Pořadatelé děkují
všem, kteří se více či méně podíleli na tomto úspěchu. Poděkování patří i častolovické škole, která se prezentovala samostatnými kolekcemi
na výstavě a pomohla tuto výstavu připravit.

Vítězové:
mladší kategorie
1. Filip Matouš (252 cm)
2. Jiří Novák (211 cm)
3. Adam Bednář (167 cm)

starší kategorie
1. Josef Hájek (272 cm)
2. Aleš Bednář (225 cm)
3. Jakub Chmelař (202 cm)

Vítězové mladší kategorie – zleva Filip Matouš, Jiří Novák a Adam Bednář.
FOTO: ČRS MO Častolovice
Zahrádkáři vyrazili na zájezd do zahradnictví v Chrudimi.
FOTO: Archiv ZO ČZS Častolovice
Výbor ZO ČZS v jarním období připravil pro své členy několik zajímavých akcí. Již 18. května pozval celou členskou základnu na tradiční
opékání vepřových kýt, které se uskutečnilo před zahrádkářskou budovou. Vysoká návštěvnost, velmi dobré jídlo a dobrá nálada, to byly
charakteristické znaky této akce.
Úspěšné byly také dva zájezdy, které se uskutečnily 26. května, kdy
jsme vyrazili do Chrudimi a 9. června do Prahy. První zájezd byl organizován do velkého zahradnictví v Chrudimi, dále do muzea loutkových
hraček, a byl zakončený prohlídkou zámku v Pardubicích a výletem
lodí po řece Labi. Na druhém zájezdu si všichni prohlédli krásný Obecní dům v Praze a navštívili divadlo Hybernia na muzikál Mefisto. Oba
zájezdy byly úspěšné a všichni členové se již teď těší na další akce,
které pro ně výbor základní organizace připraví.
Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice

Vítězové starší kategorie – zleva Josef Hájek, Aleš Bednář a Jakub Chmelař.
FOTO: ČRS MO Častolovice
MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům, pořadatelům
a zvláště slečně Kyselové, která zajišťovala a předávala hodnotné medaile. Těšíme se na další ročník. Petrův zdar.
výbor MO ČRS Častolovice
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Za II. světové války byli zatčeni a popraveni tito spoluobčané:
Malý Maxmilián, narozen 5. ledna 1903, bydliště Častolovice 86. V roce
1928 si vzal za ženu slečnu Marii Šimonovou, která se po II. světové válce
vrátila do Častolovic. Zatčen 23. září 1940 a vězněn v Hradci Králové a Gollnowě, popraven 15. března 1944 v Gollnowě. Důvod zatčení a popravy
nezjištěn. Jeho žena bydlela v naší obci až do roku 1992, kdy zemřela.
Nosek Rudolf, úředník, narozen 10. dubna 1905, bydliště Častolovice, později Praha, den zatčení nezjištěn, vězněn v koncentračním táboře Mauthausen, umučen 14. dubna 1945 v Mauthausenu. Důvod zatčení nezjištěn.
Otčenášek Václav (někdy psán též jako Očenášek), dělník, narozen 16.
září 1889 v Novém Bydžově, bydliště Častolovice 307, zatčen 17. října
1944, vězněn v Hradci Králové a policejní věznici Terezín, umučen 11.
dubna 1945 v Terezíně. Přesný důvod zatčení nezjištěn.
Šeda Antonín, dělník, narozen 26. listopadu 1895 v Častolovicích, bydliště Týniště nad Orlicí, zemřel 24. června 1942 u Čestic. Jeho smrt
souvisela s poskytnutím pomoci uprchlému vězni Jaroslavu Svatošovi
z královéhradecké věznice. Byl krutě vyslýchán hradeckým gestapem.
Z obavy, aby při dalším výslechu nikoho neprozradil, zvolil raději dobrovolný odchod ze světa a skočil u Čestic pod vlak.

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Pamětní deska se jmény padlých
Vážení přátelé, Spolek přátel Častolovic ve spolupráci s městysem
Častolovice připravuje v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé
republiky zřízení památníku (pamětní desky) obětem obou světových
válek z řad rodáků a obyvatel městečka. Níže uvádíme seznam padlých,
které se nám doposud podařilo dopátrat. Dovolujeme si vás touto cestou požádat o případná doplnění, upřesnění, jakékoliv poznatky, tištěné
a obrazové materiály apod. Rádi bychom na pamětní desce uvedli co
nejpřesnější údaje a neradi bychom na někoho z padlých zapomněli.
Děkujeme za spolupráci.
Rodáci:
Bareš Jan – nar. 1872, zemřel 1. 12. 1916 Vladimir, Volyňský
Burian Josef – nar. 1873 (obuvník), zemřel 21. 5. 1915 Ježov, Halič
Fidler František – nar. 1890, zemřel 22. 9. 1915 Perekladowicze, Volyň
Fridrich Stanislav – nar. 1891, zemřel 14. 7. 1916 Monte Zebio, okres Asiago,
Itálie
Hartmann František – nar. 1898, zemřel 24. 10. 1917 Mrzlí Vrch, Přímoří, Itálie
Hladík Václav – nar. 1897, zemřel 11. 7. 1916 Monte Zebio, okres Asiago, Itálie
Holub František – nar. 1872, zemřel 8. 12. 1914 Vídeň, Dolní Rakousy
Hrubeš Tomáš – nar. 28. 2. 1890, zemřel 18. 3. 1915 Ropica Ruska, Gorlice,
Halič (?)
Jedlinský Josef – nar. 1885, zemřel 8. 11. 1915 Ujezdcy, Polsko
Jiruška Václav – nar. 1893, zemřel 23. 9. 1915 Topule, Rusko
Kapucián Bohumil – nar. 1895, zemřel 23. 7. 1916 Malá Belem
Kopecký František – nar. 1893, zemřel 5. 9. 1915 Sinkow, Halič
Kovaříček Jan – nar. 1882, zemřel 19. 8. 1917, italské bojiště
Michera Adolf – nar. 1880, zemřel 10. 6. 1915 zajatecký tábor Ak-Tepe,
nedaleko od Ašchabádu v Turkestánu (Rusko)
Michera Miloslav – nar. 1881, zemřel 2. 10. 1914 Radymno, Jarosłav, Halič
Mráz František – nar. 24. 6. 1878, zemřel 19. 12. 1916 vojenská nemocnice
Kyjev
Pinka Antonín (zedník) – nar. 1866, zemřel 8. 4. 1917 polní nemocnice 901
v Movilla Miresei, Rumunsko
Sláma Stanislav – nar. 1894, zemřel 2. 3.1915 Wola Michowa, Sanok, Halič,
kóta 750
Šklíba (Skliba) Jaroslav – nar. 1893 v Častolovicích, zemřel 5. 9. 1915
u Sinkow, Halič

Navázání spolupráce se SŠŘ Jaroměř
V pondělí 28. května navštívili předseda a místopředseda Spolku přátel
Častolovic Střední školu řemeslnou v Jaroměři, kde dojednali možnosti
spolupráce na vytvoření kovaného plůtku k plánované výsadbě Stromu
republiky.
Studenti této školy jsou opravdovými mistry svého řemesla, o čemž
se budete moci sami přesvědčit letos na podzim.

Výlet za opevněním Orlických hor
Spolek přátel Častolovic ve spolupráci s Klubem vojenské historie Hradec Králové uspořádal na termín 8. května výjezdní připomínku československé historie s názvem Mobilizace v Orlických horách aneb Po
stopách 11. roty II. praporu, 19. hraničářského pluku. Na Den vítězství si
členové spolku, někteří obyvatelé Častolovic a příznivci vojenské historie společně připomněli válečné události let 1938–1945. Role zasvěceného průvodce se ujal Rudolf Prchlík z Častolovic. Dále se na zajištění
akce podíleli provozovatelé bunkrů RS-87 Průsek a RS-88 Mlází. Výjezdní připomínky se zúčastnilo 43 zájemců o regionální historii. Příspěvek
na dopravu autobusem poskytl městys Častolovice.
Jiří Václavík,
předseda Spolku přátel Častolovic

Zdejší obyvatelé:
Burián František – nar. 7. 6. 1883, zemřel krátce po válce 27. 9. 1921
Forejtek František
Holub Rudolf (uváděn v Pamětní knize SDH Častolovice)
Malý Josef (číšník)
Otčenášek Josef
Svatoš Ladislav – nar. 17. 3. 1895 (pocházel z Kostelce nad Orlicí,
později se přestěhoval do Častolovic, kde měl obuvnickou živnost)
– italský legionář, popraven v Colle di Guarda na Piavě 15. 6. 1918
Šimon Josef (hraběcí kočí, který rozvážel pivo z častolovického
pivovaru, otec pěti dětí)
Vávra František (uváděn v Pamětní knize SDH Častolovice)
Vávra Jan

Několik desítek zájemců o regionální historii se vydalo Po stopách 11. roty.
FOTO: Štěpán Tomašík
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Výpomoc při pálení čarodějnic
Posledního dubna jsme se zúčastnili tradičního pálení čarodějnic
na hřišti AFK, kde jsme nejprve vodou zakropili okolí hranice, předvedli
část vybavení a techniky a zcela neplánovaně ošetřili několik drobných dětských bolístek.

Školení a výcvik
Členové jednotky 23. dubna absolvovali praktický výcvik s vodou, při
kterém si v terénu vyzkoušeli, jak dostat z cisterny vodu a jak s ní na
proudnici správně hospodařit.

Instalace regálů ve skladu
V prostorách skladu materiálu situovaných v přízemí hasičské zbrojnice provádí členové výjezdové jednotky instalaci nových regálů, které
se v letošním roce podařilo zakoupit z rozpočtu městyse Častolovice.
Díky této investici se zlepší přehlednost a způsob uložení používaného
i skladovaného hasičského materiálu.

SDH, JSDH ČASTOLOVICE
Byla podána žádost o dotaci
na pořízení nové CAS

Výjezdy jednotky JSDH Častolovice
20. května v 17.39 hodin – dopravní nehoda v Častolovicích
Jednotka byla KOPIS KHK
kraje povolána s vozidlem
DA 8 - L1R k dopravní nehodě se zraněním do ulice
Masarykova. Jednalo se
o osobní automobil Škoda Fabia, který skončil
předními koly v hlubokém
výkopu na silnici č. I/11.
V době příjezdu na místo
události zde již zasahovala
JSDH Kostelec nad Orlicí,
které byl vyhlášen poplach
o něco dříve, a ta poskytovala předlékařskou pomoc
zraněné osobě. Osm členů Řidič Škody Fabie nedbal zákazu a skončil
zaparkovaný ve výkopu.
naší jednotky po provedeFOTO: Archiv JSDH Častolovice
ném průzkumu provádělo
zajištění místa nehody a pomáhalo při odstranění poškozeného vozu
z výkopu. Návrat na základnu v 21.36 hodin.

Městys Častolovice,
coby zřizovatel výjezdové jednotky sboru
dobrovolných hasičů,
se rozhodl řešit špatný s tav cis ternové
automobilové stříkačFotografie cisterny CAS 30 9000/540 S2VH
ky CAS 32 Tatra 815.
pořízená roku 2017 hasiči Červeného Kostelce
Na základě podkladů
ve Lhotě. FOTO: pozary.cz
připravených velitelem
jednotky Jiřím Václavíkem ml. podal starosta Ing. Zdeněk Praus ke dni
4. června žádost o dotaci na pořízení nové CAS kategorie 2 pro smíšený
provoz, těžké hmotnostní třídy (nad 16 000 kg), ve speciálním redukovaném provedení s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob, s požárním čerpadlem o výkonu 3 000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu nad 6 000 l.
Dotaci zabezpečuje Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. V případě úspěšného schválení
dotačního titulu může výše dotace dosáhnout až 70 % nákladů akce,
maximálně však 2,5 mil. Kč.

Prohlídka firmy Saint-Gobain ISOVER Častolovice
23. května absolvovali členové výjezdové jednotky JSDH Častolovice
pracovní prohlídku firmy Saint-Gobain ISOVER Častolovice. Již od pondělí probíhaly podobné prohlídky za účasti příslušníků HZS Rychnov nad Kněžnou.
Akce se konala
díky vstřícnému
přís tupu f irmy.
Odborného výkladu se ujali pracovníci bezpečnostního úseku
a vedoucí výroby.
Společná fotografie členů JSDH Častolovice

11. května v 20.53 hodin – požár stromu od vedení VN v Častolovicích
Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána k požáru stromu a vedení vysokého napětí na viadukt silnice č. I/11 u Orsilu. Po příjezdu hasičů na místo
události bylo informováno KOPIS o hrozícím nebezpečí pádu namáhaného vodiče pod napětím na komunikaci. Po dohodě s Policií ČR byla silnice
č. I/11 z preventivních důvodu uzavřena a na místo byl povolán pracovník
firmy ČEZ. Členové jednotky prováděli nasvěcování místa zásahu a řízení
provozu. Dva členové zůstali v pohotovosti na základně. Šest zasahujících hasičů spolupracovalo s Policií ČR a jednotkou HZS Rychnov nad
Kněžnou. Ke zranění osob nedošlo. Návrat na základnu v 22.20 hodin.
21. dubna v 17.44 hodin – požár grilu na propan-butan v Olešnici
Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána k požáru propan-butanového
grilu na zahradě u rekreační chalupy č. p. 47 v obci Olešnice. Po vyhlá-

a sloužící směny A HZS
z Rychnova nad Kněžnou z exkurze.
FOTO: Archiv JSDH Častolovice
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šení poplachu vyhodnotil jeden z osmi členů jednotky, který se aktuálně v Olešnici nacházel, situaci tak, že nejel do hasičské zbrojnice, ale
doběhl k nedaleké chalupě a vzniklý požár uhasil nádobami s vodou.
Po příjezdu hasičů na místo byla ohořelá tlaková láhev z grilu demontována, ochlazena vodou, uzavřena a pomocí termokamery změřena její
povrchová teplota. Zasahující hasiči spolupracovali s Policií ČR a jednotkami HZS Rychnov nad Kněžnou a JSDH Olešnice. Ke zranění osob
nedošlo. Návrat na základnu v 18.19 hodin.
18. dubna v 16.01 hodin – požár odsávání linky ČA1, Saint-Gobain
Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána k požáru komína. Na místo
události dorazila jako první. Po provedeném průzkumu zahájila ve spolupráci s dalšími jednotkami a zaměstnanci firmy hasební zásah z místní hydrantové sítě. Po ukončení hasebních prací zůstali členové na požářišti a do rána vykonávali dohlídku. Zasahující hasiči spolupracovali
s Policií ČR a jednotkami HZS Rychnov nad Kněžnou, HZS KHK kraje,
JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Týniště nad Orlicí, JSDH Borohrádek
a JSDH Doudleby nad Orlicí. Ke zranění osob nedošlo. Návrat na základnu 19. dubna v 07.45 hodin.

Myslivci při květnovém zahájení lovu srnců. FOTO: MS Střezmá-Olešnice

Členové MS Střezmá a pozvaní hosté se sešli začátkem června
na Třešňovce, aby si připomněli a oslavili červen jakožto Měsíc myslivosti. Krásný víkend pokračoval příjezdem loveckých přátel ze Slovenska, s nimiž se jubilejní desátý ročník pořádaný ve spolupráci se
společností Saint-Gobain Isover velmi vyvedl. Několik mladších členů
se postaralo o lovecký doprovod, Míla Zaňka o zpracování zvěřiny, Bohouš Martínek o grilování masa, Milan Žid o několik dnů dříve o úklid
kolem chaty a zvelebení sedaček za chatou. Jirka Malý se ujal pasování
lovce srnčí zvěře při slavnostním výřadu. Program pro hosty byl velmi
pestrý včetně výjezdů za krásami okolí.
Jak je z řádků výše patrné, jaro ve Střezmé bylo hodně bohaté
a nelze zde vyjmenovat nyní všechny, kteří se nějak zapojili a přispěli k tomu, že se již nyní můžeme těšit na Třešňovku na střelecké závody k datu 14. července, na společné podzimní hony do Častolovic
a tamtéž i na Poslední leč v restauraci U Lva v sobotu 10. listopadu.
Naše velké poděkování za veškerou pomoc posíláme i těmto členům,
kamarádům, obecním úřadům našich obcí a vedení společnosti SaintGobain Isover.
S přáním radostného léta všem spoluobčanům
Radomír Podolský, jednatel

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Jaro v duchu mysliveckých akcí i budování
Vážení spoluobčané,
letošní jaro ukázalo, že má v sobě nedávno zvolený předseda mysliveckého spolku Pepa Vanický ml. spoustu energie, nápadů a entuziasmu.
Svým obrovským zápalem s sebou strhl několik dalších podobně zapálených myslivců, a tak se povedlo udělat mnoho prospěšné a záslužné
práce, která bude vidět ještě za mnoho let.
Pod Pasekami se podařilo dokončit budování dvou tůní, které budou sloužit pro zvěř a vodní ptactvo jako zásobárna vody a kryt. Zde
se o úspěch díla nejvíce zasloužil Aleš Libotovský, který zajistil většinu
potřebných dokladů.
V Častolovicích je těsně před dokončením rychlá přestavba sociálek, při nichž kromě modernizace došlo k vybudování sprchy a další
dámské toalety. Tato rekonstrukce si vyžádala vysoké finanční náklady, hlavně Pepa Vanický ml. při ní odpracoval více než 200 brigádnických hodin. Práce, které nemůžeme udělat sami, zajistili živnostníci z našeho okolí, kteří našemu spolku vždy ochotně vyjdou vstříc.
Za všechny mohu jmenovat alespoň Milana Bezdíčka nebo Jaroslava
Macháčka z Čestic, který nám do chaty vyrobil pěkný regál za výčep
i další drobnosti. Regály do komory u kuchyně častolovské chaty pak
vyrobil Jarda Pultar, který to se dřevem prostě umí. Petr Šimerda podobně ovládá práci s kovy, vyrobil zásobník na palivové dřevo pod přístřešek na rožnění.
V Olešnici u odchovny byl před plevníkem srovnán terén a položeny betonové panely, aby bylo možné snáze pod plevník navážet a přihrnovat obilné plevy.
Téměř do celé honitby jsou rozváženy krásné a pohodlné pozorovací posedy z dílny mistra Míly Zaňky, který stíhá kromě této významné
pomoci ještě vzorně reprezentovat spolek na střeleckých akcích po celém kraji. Další náš člen Josef Carda dokázal se svou fenou barváře
Aidou úspěšně absolvovat i nejnáročnější zkoušku barvářů v ČR, díky
čemuž fena může být uchovněna.

AFK ČASTOLOVICE
Dotace od Škoda Auto
našemu fotbalovému klubu
Na sklonku minulého roku byla poskytnuta společností Škoda Auto
a.s. dotace pro AFK Častolovice v celkové výši 120 000 Kč. Z dotace
byly zakoupeny fotbalové dresy pro starší žáky a sada dresů pro muže.
Dále bylo nakoupeno fotbalové vybavení pro mládež a dospělé, které
se skládá z fotbalových míčů pro starší přípravku, mladší a starší žáky
a muže.
V neposlední řadě jsme mysleli i na bezpečnost při zápasech –
byly zakoupeny fotbalové branky FIFA a celé příslušenství z hliníku.
Bohužel v jarních měsících nepřálo počasí a tyto brány budou instalovány na hlavním hřišti až po jarní sezoně. V rámci dotace byla ještě
pořízena nová lajnovačku Roll Liner.
V rámci rozpočtu na rok 2018 bylo nutné vyměnit travní traktůrek
pro úpravu fotbalového areálu. V minulém roce bylo zrekultivováno
dalších 8 000 m2 hrací plochy, navíc se stávajícím vybavením již nebylo
možné obhospodařovat tak velkou travní plochu.
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Letošní promítání letního kina zahájí snímek Zabiják a bodyguard.
FOTO: Jiří Kubalík
Letos vybral team kina Častolovice pestrou škálu filmů, snad každý
z diváků si najde ten svůj, ať už český film Tátova volha z nejnovější tvorby českých umělců nebo třeba starší krimi thriller Sedm, který je určen
především milovníkům napětí. Divákům však nabídneme mnoho dalších
atraktivních titulů. Na závěr filmového léta pro dětské diváky promítneme jednu z nejnovějších českých úspěšných pohádek Čertoviny.
Přivítáme vás opět ve volnočasovém areálu Na Hřišti. Začátky promítání jednotlivých snímků a výše vstupného budou uvedeny na plakátech.
Bližší informace naleznete také na webu městyse Častolovice, facebooku
Kino Častolovice a ve vývěsce s kulturou.
Vážení přátelé, přejeme vám krásné a pohodové léto a věříme, že
i my svou nabídkou přispějeme k letní spokojenosti a dobré náladě.
Těšíme se na setkání s vámi ve společnosti známých i méně známých
filmových lahůdek.
Jiří Kubalík, team kina Častolovice

Starší žáci Častolovice v nových fotbalových dresech. FOTO: AFK Častolovice
Doufáme, že nové vybavení a rozšiřování hrací plochy bude motivovat naši mládež a muže k výsledkům, které budou lahodit našim očím.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Děti ze Sokola zakončily letošní sezonu
Datem 11. června děti z oddílu
Sokola Cvičení rodičů s dětmi
absolvovaly poslední schůzku v letošní sezoně. Společně
jsme zašli na zmrzlinu. Přijali
jsme srdečné pozvání Evy Hláskové s manželem a rozhodli se
strávit odpoledne u bazénu.
Po dokonalé přípravě
všech potřebných plavacích
pomůcek děti vzaly bazén útokem. Nechybělo ani soutěžní
Soutěžní klání dětí ve sběru lentilek
klání všeho druhu, za které děti
pomocí brčka. FOTO: Archiv TJ Sokol
získaly sladké, slané, studené
a ovocné odměny. I ten nejmenší člen oddílu si zábavu užil po svém.
Závěrem si děti připily na zdraví a popřály si krásné prázdniny.
Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat hostitelům za krásný den,
ale i za pohoštění nejen pro maminky.

Zámek Častolovice
Na nádvoří zámku byly vysazeny
dva okrasné stromy
na počest Olgy Havlové
Od čtvrtka 24. května do neděle 27. května se uskutečnily Dny soukromých hradů a zámků, které pořádala Asociace majitelů hradů a zámků
s cílem přiblížit návštěvníkům rozmanitost a hodnotu kulturního dědictví, o které pečují soukromí vlastníci. Do tohoto projektu se zapojil
i zámek Častolovice se svým programem.

Šárka Fajglová, TJ Sokol Častolovice

Letní kino Častolovice
Letní kino 2018
Vážení příznivci a přátelé filmového světa!
Vítáme vás již ve čtvrté sezoně Letního
kina Častolovice. Letošní promítání jsme zahájili v pátek 22. června ve 21.30 hodin akční
komedií z americké produkce Zabiják a bodyguard.

Na nádvoří zámku byly na počest Olgy Havlové vysazeny okrasné stromy.
FOTO: Archiv Zámku Častolovice
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Ve čtvrtek 24. května byly na počest Olgy Havlové, která by v letošním roce oslavila 85. narozeniny, na nádvoří vysazeny dva stromy
pavlovnie plstnaté. Výsadba proběhla ve spolupráci s Výborem dobré
vůle, s nadací Olgy Havlové, a to v rámci projektu Strom pro Olgu Havlovou. Paní Havlová byla dlouholetou přítelkyní majitelky zámku Diany
Sternbergové. Přátelství začalo díky knížeti Karlu Schwarzenbergovi,
který se osobně celé akce zúčastnil, a bylo jedním z důvodů, proč
se paní Sternbergová rozhodla vrátit do Čech a získat zpět rodinný
majetek.
Další událostí konanou na zámku u příležitosti Dnů soukromých
hradů a zámků byla Výstava pejsků z Psího domova v Lukavici, která
proběhla 26. května, jejím cílem bylo nalézt pro některé pejsky nový
domov. Bylo možné si některého z nabízených pejsků vypůjčit a zamířit s ním na poznávací procházku zámeckým parkem. Během procházky si tři pejsci našli nové domovy, do kterých rovnou ze zámku
zamířili.

Farnost
Magická atmosféra na Noci kostelů
v Častolovicích
V kostele sv. Víta se k datu 25. května uskutečnila Noc kostelů, která se
každoročně koná po celé republice. Pozvolna si získává své příznivce
a stává se tradiční akcí tohoto období. Smyslem tohoto večera je volný
vstup a pobyt v kostele, možnost navštívit tuto budovu, která je součástí snad všech měst a velkých obcí. Kostel je totiž nejenom místem
pro bohoslužby, ale i kulturním místem, místem setkávání.
Věřím, že se vám letošní program líbil. Chtěl bych touto cestou poděkovat za vaši podporu a návštěvu místního svatostánku. Také chci
poděkovat kulturní komisi městyse, která se zasloužila o pozvání Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují, které jsme mohli ten
večer slyšet.

Zámecké rozárium je chloubou
Diany Sternbergové
Ke každému zámku neodmyslitelně patří park, který bývá stejně jako
zámek chloubou majitelů, a ne jinak je tomu i na zámku v Častolovicích.
Majitelka zámku paní Sternbergová věnuje velkou pozornost nejenom
detailům v interiérech zámecké expozice, ale také v zámeckém parku.
Park návštěvníkům od jara do podzimu nabízí své proměny v podobě
kvetoucích keřů, stromů a dalších rostlin. Jejich nedílnou součástí jsou
také růže.

Koncert Polyfonního sdružení na letošní Noci kostelů.
FOTO: Archiv Farnosti Častolovice
Zároveň vás rád zvu na další kulturní akci, která se v našem kostele odehraje letos v létě. V úterý 17. července v 19.00 hodin přijede
do Častolovic, v rámci turné po východních Čechách, koncertovat mládežnická skupina Good work, jejíž repertoár tvoří gospelové skladby
vlastní tvorby. I na tento zážitek jste srdečně zváni. V případě zájmu
je možné navštívit stejnojmenné webové stránky skupiny. Vstupné je
100 Kč.
Do letního období dovolených vám chci popřát vydatný oddech
a klidné cestování bez nehod a zbytečných starostí.

Nejkrásnější růže v okolí naleznete v rozáriu častolovického zámku.
FOTO: Archiv Zámku Častolovice
Paní Sternbergová začala s budováním zámeckého rozária ihned
po jejím návratu na zámek. V současné době čítá sbírka růží v zámeckém parku na 220 druhů těchto královen květin. Jedná se jak o druhy
růží moderních, tak především historických kvetoucích pouze jednou
a vyznačujících se krásně naaranžovanými korunními lístky s výraznou
vůní. Rozárium doplňují také růže anglické, vyšlechtěné Davidem Austinem, které spojují prvky moderních a historických růží do jednoho.

Ondřej Kunc, farář

Kateřina Kovaříčková, správa zámku Častolovice
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice
Rada městyse (RM-89-2018)
dne 19. března 2018
schválila:
 výzvu k podání nabídky k zakázce malého rozsahu Technologické vybavení AV KD
U Lva a zadávací dokumentaci pro zakázku
schválila výzvu k podání nabídky k zakázce malého rozsahu Rekonstrukce MK
ulice Severní Častolovice a zadávací dokumentaci pro zakázku


 na základě doporučení spolkové komise
finanční dotace spolkům na rok 2018 takto:
Římskokatolická farnost Častolovice
35 000 Kč,
Český rybářský svaz z. s., MO Častolovice
36 000 Kč,
Spolek přátel Častolovice 19 514 Kč,
ZO ČZS Častolovice 49 000 Kč,
MS Střezmá-Olešnice 49 000 Kč,
Spolek HC Častolovice 36 000 Kč,
AVZO TSČ ČR – ZO Častolovice 13 000 Kč,
SH ČMS – sbor dobrovolných hasičů
Častolovice 35 000 Kč

Rada městyse (RM-90-2018)
dne 28. března 2018
schválila:
 účetní uzávěrku a hospodářský výsledek
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Častolovice
za rok 2017
dodatek č. 2 smlouvy o dílo s firmou
Swietelsky stavební s.r.o., na opravu a rekonstrukci ulice Bažantnické


jmenuje:
na základě výsledků konkurzního řízení
ze dne 19. března 2018 Mgr. Martina Odla ředitelem ZŠ a MŠ Častolovice s účinností od
1. července 2018, a to v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů


Rada městyse (RM-91-2018)
dne 9. dubna 2018
schválila:
 z předložených nabídek na demolici objektu č. p. 11 cenově nejvýhodnější nabídku
od firmy František Sejkora – Renova Service
z Albrechtic nad Orlicí a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo
na základě výsledku hodnoticí komise nejvýhodnější nabídku zakázky malého
rozsahu na Technologické vybavení AV KD
U Lva od ELSEREMO a.s., Brumov-Bylnice
a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo

Rada městyse (RM-93-2018)
dne 15. května 2018
schválila:
 smlouvu č. 18_SOP_01_4121402877 a č.
18_SOP_01_4121402876 od ČEZ Distribuce
a.s., na připojení odběrného elektrického
zařízení – přímotopného topení pro nový objekt prodejny potravin na náměstí a pověřila
starostu podpisem smlouvy



vzala na vědomí:
projevený zájem jediného zájemce
reagujícího na záměr č. 1/2018/RM o pronájem budoucího objektu prodejny potravin na místě bývalého objektu č. p. 11, a to
od KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad
Orlicí. Zároveň schválila smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o nájmu prostor určených
k podnikání a smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a pověřila starostu podpisem smluv.


Rada městyse (RM-92-2018)
dne 25. dubna 2018
schválila:
 na základě výsledku hodnoticí komise
veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvhodnější nabídku na stavební práce akce
Rekonstrukce MK ulice Severní Častolovice
od Stavitelství DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany
městyse Častolovice od města Kostelec
nad Orlicí, v němž se nahrazuje příloha č. 1
přílohou č. 2 a pověřila starostu podpisem
dodatku smlouvy


smlouvu č. Z_S24_12_8120060385 o přeložce distribučního zařízení v lokalitě U mandlu u č. p. 47 mezi městysem Častolovice (žadatel) a ČEZ Distribuce a.s., Děčín (provozovatel)
a pověřila starostu podpisem smlouvy
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na základě výsledku hodnoticí komise
nejvhodnější nabídku zakázky malého rozsahu na Novostavbu prodejny Častolovice
od KOMA MODULAR s.r.o., Vizovice a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo


 na základě výsledku hodnoticí komise
nejvhodnější nabídku zakázky malého rozsahu na Místa pro přecházení a autobusový
záliv Častolovice od SWIETELSKY stavební
s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby Východ, Pelhřimov a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo

Rada městyse (RM-94-2018)
dne 28. května 2018
schválila:
 smlouvu o poskytování poradenských
a konzultačních služeb mezi městysem
Častolovice (objednatel) a ON-EPD s.r.o.,
Libina (poskytovatel), jejímž účelem je provedení auditu shody nakládání s osobními
údaji s nařízením Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 (GDPR), konzultační činnost, metodické řízení a vykonávání funkce
pověřence v problematice GDPR
vzala na vědomí:
oznámení pro Úřad na ochranu osobních údajů o pověřenci pro ochranu osobních údajů (GDPR), kterým bude JUDr. Milan
Ondrášek


 rozhodnutí Ministerstva kultury č. MK-S
5470/2018 OPP o posky tnutí příspěvku
na obnovu nemovité kulturní památky, kostela sv. Máří Magdalény
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Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse (ZM-22-2018)
dne 28. března 2018
schválilo:
 koupi pozemku parcelní č. st. 5/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 676 m2, jehož
součástí je stavba objektu bydlení – rodinný
dům č. p. 79 (v rekonstrukci), pozemek parcelní č. 8/3 – zahrada o výměře 103 m2 a pozemek
parcelní č. 8/8 – zahrada o výměře 14 m2, vše
zapsané na listu vlastnictví č. 1345 v katastrálním území Častolovice dle předložené kupní
smlouvy od T. a L. K. za cenu 2 000 373,39 Kč
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy

demolici stavby č. p. 47 určenou k bydlení
stojící na pozemku st. 88, a to za účelem prodeje pozemku na výstavbu obytného souboru
budov a demolici stavby č. p. 11 určenou jako
rodinný dům na pozemku st. 42, a to za účelem výstavby dočasné stavby prodejny potravin


veřejnou finanční podporu TJ Sokol Častolovice ve výši 157 200 Kč a veřejnou finanční
podporu AFK Častolovice ve výši 124 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv


přijetí daru ve výši 100 000 Kč od firmy
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
za účelem realizace opatření na zvýšení bezpečnosti souvisejících s dopravou v obci dle
darovací smlouvy a daru ve výši 400 000 Kč
od firmy Saint-Gobain Construction Products
CZ a.s., za účelem zlepšení kulturního a so

zprávu o uplatňování územního plánu
Častolovice (za období 02/2013 – 11/2017)
podle § 47 odst. 5) a § 55 odst. 1) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon)


ciálního vybavení v dané lokalitě obce dle darovací smlouvy
 mimořádný investiční příspěvek DSO
Obecní voda pro rok 2018 na uhrazení 50 %
díla v max. výši 1 985 000 Kč za účelem sanace potrubí DN400, opravy šachet a přípojek
(kanalizace) v ulici Masarykova v Častolovicích a zavazuje se doplatit druhou polovinu
ceny díla, a to v roce 2019, tedy zbývajících
30 % v max. výši 1 191 000 Kč a v roce 2020,
tedy zbývajících 20 % v max. výši 794 000 Kč

souhlasilo:
účelovým úvěrem č. 0536/18/5650 pro
městys Častolovice v max. výši 2 050 000 Kč
s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + marže 0,2 %
p. a. od ČSOB a.s., na financování nákupu pozemků uvedených ve smlouvě


ZDROJ
Vydává čtvrtletně městys Častolovice jako periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakce: ÚM Častolovice, Masarykova 10, Častolovice 517 50.
Kontakt: e-mail: zdrojcastolovice@seznam.cz
Šéfredaktorka: Mgr. Martina Kalousová
Redakční rada: Miloš Málek, Eva Jehličková, Štěpán Tomašík, Mgr. Martina Kalousová
Redakční rada si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky. Za obsah odpovídá vydavatel.
Náklad: 750 ks. Evidováno pod číslem E11935.
Sazba a tisk: tiskárna Jan Martinec AG-TYP Kostelec nad Orlicí.
Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2018
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Častolovický fotokoutek: Vítání občánků

V prostorách Hudečkovy galerie se v sobotu 9. června uskutečnilo vítání
nových občánků městyse Častolovice.
FOTO: 6x Štěpán Tomašík
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Základní organizace ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou a městys Častolovice pořádají
20. zahrádkářskou výstavu s názvem

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH,
která se uskuteční ve dnech 4. – 7. 10. 2018 ve výstavním areálu v Častolovicích
a bude otevřena každý den v době od 09.00 hod. – 17.00 hod., v neděli do 16.00 hod.
Výstava se uskuteční v celém zahrádkářském domě, v sokolovně v přízemí, v 1. patře a ve vestibulech,
na venkovní ploše v párty stanu, třech velkých hangárech, třech velkých stanech a na otevřené ploše zahrady.

Pro návštěvníky bude připraveno/vystaveno:
- jablka perspektivní z ovocnářských a šlechtitelských ústavů, jablka od velkopěstitelů i drobných zahrádkářů,
staré odrůdy i současně pěstované, hrušky, peckoviny, ořechy, hroznové víno, melouny
- ze zeleniny bude několik druhů paprik, rajčat, cibulí, česneku, brambor, listové a kořenové zeleniny
- z květin budou vystaveny jiřiny a jiřinky, chryzantémy, africké fialky, begonie, lilie, květiny okrasné listem,
pro aranžerii řezané květiny z dovozu z Holandska v kombinaci s vodou a aranžérskými prvky
- specializované firmy, organizace a jednotlivci budou vystavovat keramiku, broušené sklo, kaktusy, bonsaje,
okrasné stromky, veliké množství bylinek, pekárenské výrobky a domácí pečivo, skleníky, dřevěný nábytek,
zahradní technika a nářadí, moštárenské a pivovarnické výrobky, tropické rostliny
- odborná poradna, soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce, odborný doprovodný program
- samostatné kompozice z činnosti včelařů, drobných chovatelů, sběratelů hub, myslivců a ornitologů
- hudební a kulturní doprovodný program po celou dobu výstavy s příjemným posezením a odpočinkem
- široký stánkový prodej všeho, co potřebuje zahrádkář, bohaté občerstvení po celou dobu výstavy
Vstupné: děti 6-15 let 30 Kč, důchodci a studenti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodinné 170 Kč (2 dospělí 1-4 děti).
Parkovné po celou dobu výstavy je zdarma. Bližší informace na tel. 721 311 719

