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Na letošní častolovické pouti vystoupila populární zpěvačka Heidi Janků.
Foto: Štěpán Tomašík

www.ou-castolovice.cz
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Častolovický fotokoutek: Častolovická pouť

Několik fotografií z letošní častolovické pouti.
FOTO: Štěpán Tomašík
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Úřad městyse Častolovice
Vážení spoluobčané,
máme tu léto a s ním dovolené a prázdniny. Redakční rada ZDROJE Vám přeje krásné letní dny plné odpočinku s rodinou. A ať je pro Vás v tomto horkém
období náš ZDROJ příjemným společníkem.

Rozvoz obědů seniorům
13. 5. 2019 začal rozvoz obědů seniorům v Častolovicích. Úřad dlouho přemýšlel, jak znovu obnovit rozvoz
obědů starším lidem po Častolovicích, který probíhal v minulých letech. Ve spolupráci se základní školou,
pod kterou patří i naše jídelna, se podařilo vymyslet bezpečnou cestu, jak tuto sociální službu obnovit. Vedení obce zakoupilo automobil Škoda Fabia, který propůjčila své příspěvkové organizaci.
Základní škola zakoupila nové termo obaly, ve kterých se obědy dostanou včas, teplé a bezpečně k Vám.
Obědy se rozvážejí od pondělí do pátku. Další případní zájemci se mohou hlásit u vedoucího školní jídelny.
Přejeme, ať tato činnost slouží našim lidem.
Ing. Zdeněk Praus, starosta městyse Častolovice

Zábava nebo cvičení?
Čas postupuje stále dopředu a i lidé a věci se vyvíjejí, a proto i v Častolovicích, uprostřed
Sokolské zahrady, bylo postaveno nové workoutové a parkourové hřiště. Abychom pochopili, co tyto nové pojmy, ale i nový druh zábavy znamenají, otevřel jsem internetovou
encyklopedii Wikipedia, která formuluje tyto pojmy takto. Workout (rus. trénování, hovor.
venkovní fitness) je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky
na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní
důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé, kteří se workoutem zabývají, nazývají sami sebe porůznu: workouteři, pouliční (street) sportovci atd.
Parkour (někdy též leparkour a také jako zkratka PK) neboli l’artdudéplacement (umění
pohybu/umění přemístění) je druh pohybu francouzského původu, jehož základem je
schopnost dostat se z bodu A do bodu B efektivně, s co nejmenší spotřebou energie,
hezky a účinně za použití vlastního těla, a to prostřednictvím akrobatických prvků, salt
tzv. flipů, přeskoků apod. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi.
Jsem velice rád, že jsme byli v loňském roce osloveni firmou Škoda Auto a. s. v Kvasinách.
V rámci jejich strategie společenské odpovědnosti Škoda ForFuture investují do zvyšování atraktivity svých regionů a tento projekt byl zaměřen na zlepšování veřejného prostoru a aktivní trávení volného času. Škoda Auto a. s. nám poskytla dar ve výši 900.000 Kč
na výstavbu tohoto workoutového hřiště. Rada městyse rozhodla, že v rámci předložených
nabídek od doporučených firem rozšíří hřiště o prvky parkouru, a přidala částku ze svého
rozpočtu ve výši 300.000 Kč. Výsledkem je největší hřiště tohoto typu na našem okrese.
Hřiště realizovala regionální firma Lamaro s.r.o. Výsledná podoba vzešla ze spolupráce
techniků této firmy, našich workoutových cvičenců a v neposlední řadě zástupců základní
školy v Častolovicích. V pátek 21. 6. jsme v rámci oficiálního otevření hříště mohli za přítomnosti žáků naší školy sledovat, jak se cvičí a skáče na instalovaných prvcích.
Jak už jsem avizoval v názvu článku a sám jsem si ověřil po prvních dnech otevření, nové hřiště slouží opravdu pro širokou veřejnost složenou z různých věkových
skupin. Doufám, že cvičení nebo zábava na novém hřišti bude sloužit všem a dlouho.
Ing. Zdeněk Praus, starosta městyse Častolovice, foto: Štěpán Tomašík
3

Zpravodaj městyse Častolovice | 2/2019

Bezplatná WiFi síť
Rád bych Vás seznámil se záměrem vedení městyse na rozšíření veřejně přístupného internetu prostřednictvím bezplatné WiFi sítě. Na realizaci tohoto záměru jsme získali voucher v hodnotě 15.000 EUR z iniciativy Wifi4EU. Projektem WiFi4EU Evropská komise podporuje obce v zavádění bezplatného systému pro WiFi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách (parky, hřiště, náměstí, úřady, veřejné budovy, knihovny, zdravotní
střediska nebo muzea). Dne 13. 1. 2019 byl náš městys zaregistrován na portálu WiFi4EU. Výzva s názvem Call2 byla zahájena 4. 4. 2019 v 13.00 hod.,
od tohoto okamžiku se mohly elektronicky posílat žádosti. Nutno podotknout, že obce byly vybírány v pořadí podle data a času podání žádosti, proto
bylo nutné odeslat žádost ihned po zahájení výzvy. Dne 7. 6. přišla zpráva z Výkonné agentury pro inovace a sítě o kladném vyřízení naší žádosti. Rada
městyse 24. 6. schválila podepsání grantové dohody. Od podpisu má obec 18 měsíců na plné zprovoznění WiFi sítě.
Získání dotace byl první, velice důležitý, krok v realizaci našeho záměru. V dalších částech nás čeká vytipování vhodných lokalit, výběr dodavatele
technologie, který musí být taktéž registrován a akreditován pro dodávku síťového vybavení WiFi4EU. Musíme dodržet kritéria daná EK, jako je např.
minimální rychlost 30 Mb/s nebo zajistit konektivitu a hradit náklady na provoz sítě po dobu tří let a mnohé další.
Tento projekt přispěje k posílení mobility a podpoře využití digitálních služeb veřejného sektoru. Společně s aplikací Moje obec tak občané budou
moci využívat další službu, v dnešní digitální době již zcela běžnou.
Adam Mitana – radní městyse Častolovice

Co se událo v sociální komisi?
Sociální komise se schází pravidelně každý měsíc v hojném počtu. Na svých setkáních řeší
návštěvy seniorů starších 80 let, které po dohodě navštíví, předají malou kytičku a drobnou
sladkost s poukázkou na odběr zboží v hodnotě 300 Kč. Setkání probíhají vždy s úsměvem
a milým popovídáním a vzpomínáním na aktivní léta života. I pro členy komise jsou příjemným zážitkem.
Jsme nápomocni při vítání nových občánků, kdy ve spolupráci s Komerční bankou městys
Častolovice poukazuje příspěvek 1.000 Kč na rodiči nově zřízené dětské konto.
Za velké spolupráce základní školy a městyse Častolovice se nám pro seniory podařilo zabezpečit rozvoz obědů z místní školní jídelny. Městys na tyto obědy přispívá částkou 5 Kč lidem
starším 70 let s trvalým bydlištěm v Častolovicích.
Jako každý rok připravujeme balíček v hodnotě 1.000 Kč pro budoucí žáky 1. třídy ve školním roce 2019/2020. Balíček bude obsahovat výtvarné a školní
potřeby podle dispozic třídní učitelky.
Pro dříve narozené připravujeme společenský večer – posezení s dobrým vínkem a poslechem s cimbálovou muzikou.
Rádi pomůžeme i radou – obraťte se na nás.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům komise za práci, kterou vykonávají ve svém volném čase, a popřát jim pěkné a slunné prázdniny.
Mgr. Alena Zvěřinová a Marie Kubalíková

Exkurze na nové čistírně odpadních vod
Na pozvání DSO Obecní voda proběhla v pátek 26. 4. 2019 od 16 hodin
exkurze po nově zrekonstruované čistírně odpadních vod v prostoru
za ORSILEM. V rámci připojení dalších obci z DSO na tuto ČOV proběhla
její celková obnova a intenzifikace technologické části čistírny.
E xkurze se konala před úplným spuštěním zařízení do provozu.
Za Častolovice se exkurze zúčastnili starosta Ing. Zdeněk Praus, členové zastupitelstva Tomáš Hovorka a Štěpán Tomašík a předseda stavební komise Jiří Malý.
Text a foto: Štěpán Tomašík
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„Hrdina“ naší doby
Pro popis této těžko pochopitelné události jsem si „vypůjčil“ název románu ruského básníka a prozaika 1. poloviny 19. století Michaila Lermontova.
Autor měl svého hrdinu – Pečorina. Člověka znuděného, škodícího lidem, pro něhož byla romantickými literáty vytvořena definice tzv. „zbytečný
člověk“. V páteční večer, první den častolovické pouti, se i v našem městysi takový Pečorin (možná Pečorinové) objevil. Jenom čtyři dny jsme se
mohli všichni těšit z toho, že na silničním mostě přes řeku Bělou máme novou květinovou výzdobu. Naše technické služby umístily na zábradlí
mostu 16 plastových truhlíků osázených květinami. V sobotu ráno mi volal jeden z našich zaměstnanců, který měl za úkol zalít květiny, že tam
zůstaly pouze tři, zbývajících 13 bylo vhozeno přes zábradlí do řeky! Proč? Z nudy? Co to bylo za člověka? Byl to „zbytečný člověk“! Pro tuto společnost zcela určitě!
Bc. Miloš Tichý – místostarosta

Společenská rubrika
Narozeniny slaví Výročí v II. čtvrtletí r. 2019
70 let
paní Vlasta Bendáková
pan Josef Novák
paní Zdeňka Petrášová
paní Marie Podzimková

81 let
pan František Vokál
paní Bohumila Valachová
82 let
pan Jiří Pelc

75 let
paní Hana Helmichová
pan Josef Rygr

83 let
paní Žofie Luxová
84 let
paní Marie Nováková
paní Božena Vašatová
paní Alena Šeligová

76 let
pan Václav Bednář
paní Šarlota Dolanová
pan Miloslav Vašátko
pan Pavel Michera

85 let
pan Jiří Novák
pan Adolf Křešnička

77 let
pan Miloš Fikeis
paní Pavla Jirušková
paní Jana Máchová

87 let
pan Jaroslav Valach
pan Stanislav Lejsek

79 let
paní Jana Petrová
paní Milena Mrkvičková

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

80let
pan Adam Mitana
paní Libuše Kalecká

Navždy odešli
Vítání občánků

Úmrtí v II. čtvrtletí r. 2019
paní Marianna Myšáková r. 1948
paní Blanka Valachová r. 1933
pan Josef Matoušek
r. 1928

Děti narozené v II. čtvrtletí r. 2019
Barbora Ešpandrová
Ať vám dětičky dělají jen radost.

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

5
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V Častolovicích
nyní žije
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Slavnostní vítání nových občánků
15. 6. 2019 od 9 hodin proběhlo v prostorách Hudečkovy galerie pravidelné vítání nových občánků Častolovic. Místostarosta Bc. Miloš Tichý přivítal
do našich řad tyto nové občánky: Davida Hrušku, Ellu Kouckou, Michaelu Poláčkovou a Antonína Šimerdu. O program se postaraly děti z mateřské
a základní školy. Novým občánkům Častolovic přejeme do života jen to dobré. Se souhlasem rodičů si dovolujeme zveřejnit pár fotografií z této akce.

Foto: Štěpán Tomašík

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 se souhlasem zákonných zástupců). Pokud někdo písemný souhlas
nepředá na ÚM Častolovice, nebude jeho jméno zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ.
V této návaznosti na výše uvedený zákon prosíme i rodiče, kterým se narodilo miminko a kteří budou mít zájem zúčastnit se vítání
občánků, aby se dostavili na ÚM Častolovice, kde jim budou sděleny bližší informace.
Děkujeme za pochopení.
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V úterý 23. 4. 2019 zemřel pan Arnošt Jílek
Narodil se 18. 6. 1958 ve Dvoře Králové nad Labem. Na kněze byl posvěcen 28. června 1985
v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Službu Kristova kněze začal vykonávat jako
farní vikář v Pardubicích, odkud spravoval farnost v Moravanech. Následně působil jako
administrátor v České Bělé, Pohledu a Dolní Krupé. Od roku 1999 sloužil v Častolovicích,
kde se stal farářem. Z častolovické farnosti administroval farnost Lično, určitou dobu
i farnosti Borohrádek, Týniště nad Orlicí a Vamberk. Necelé poslední dva roky působil jako
výpomocný duchovní v Rosicích nad Labem.
Čest jeho památce.

V květnu letošního roku zemřel pan Josef Matoušek
Narodil se v roce 1928 v malé
obci Žampach v okresu Ústí
nad Orlicí. Velkou část svého
života prožil v Častolovicích,
kde se vyučil kolářem v dílně
Františka Poura, a poté pracoval v Rychnově nad Kněžnou
v dílně sportovního kolářství
Vojtěcha Šklíby, kde se mimo
jiné podílel na výrobě hokejek
pro československé národní
mužstvo a brankářských holí
Josef Matoušek
pro legendárního Ing. BohuslaFoto: archiv Spolku přátel Častolovic
va „Bóžu“ Modrého. V roce 1948
nastoupil do automobilky v Kvasinách a tomuto podniku zůstal věrný
až do zaslouženého odchodu do důchodu. Zemřel 11. května 2019 u své
dcery v Častolovicích.

stoupala strmě vzhůru. V roce 1954 byl s výkonem 51,0 m na jedenáctém
místě v republice. Stal se krajským přeborníkem a od roku 1955 startoval
za Spartak Hradec Králové, v jehož barvách získal roku 1959 titul mistra
republiky výkonem 61,90 m. Úspěšně hájil barvy i Bohemians Praha.
Vše vypadalo slibně. Josef Matoušek měl formu a připravoval se
na Olympijské hry v Římě roku 1960. Jenže kromě něj měla jet na olympiádu také jedna mladičká výškařka a už pro ni nebylo ve výpravě místo. A tak za ním přijeli funkcionáři atletického svazu i s šéftrenérem
Lázničkou a vysvětlovali mu, že je potřeba udělat místo mladším a že
on už je na kvalitní výkony starý. Josef ustoupil, ale olympiáda byla
jeho životním snem, za kterým si cílevědomě a tvrdohlavě šel. Řekl:
„Pokud Vám přijdu do Říma starý, tak do Tokia už určitě pojedu, protože
budu daleko lepší.“
V roce 1963 byl se svým výkonem 67,78 m třetí na světě. Roku 1964
se stal výkonem 68,78 m československým rekordmanem a s ohledem
na své výkony a místo ve světovém žebříčku byl (musel být) nominován na Olympijské hry v Tokiu. Olympiáda mu však úplně nevyšla,
hlavní závod probíhal za chladu a silného deště. Hodem dlouhým
64,59 m se umístil na devátém místě. Nebyla to sice medaile, ale ostudu rozhodně neuděl a nechal za sebou spoustu skvělých kladivářů
z Japonska, Polska, Ameriky, Maďarska a Německa. Nejhlubší dojem
z olympiády v něm zanechal závěrečný nástup na olympijský stadion.
Sportovci totiž nešli rozděleni podle států pod svojí vlajkou, ale všichni
pohromadě. Nezáleželo na barvě pleti, řeči či politické příslušnosti. Byl
to projev přátelství mezi všemi národy a doslova se tu naplnilo heslo
barona de Coubertina – „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.

Josef Matoušek byl vynikajícím atletem – kladivářem, sokolem, olympionikem, někdejším československým rekordmanem, ale i loutkohercem a aktivním důchodcem. V mládí se, asi jako většina jeho vrstevníků, věnoval běžným sportům – běhal, skákal, lyžoval. A právě na lyžích
se mu stala nehoda, která podstatně ovlivnila jeho další život. V roce
1949 utrpěl velmi těžká vnitřní zranění a musel podstoupit náročnou
operaci. Při odchodu z nemocnice mu primář řekl, že sice přežil, ale
zdraví mu může vrátit pouze sport. A tak se zarputile vrhnul na jízdu
na kole, koupil si oštěp, kouli, disk a začal trénovat.
V roce 1951 se oženil s Miloslavou Jirsovou a postupně se jeho rodina
rozrostla o syna Milana (1953), syna Luboše (1956) a dceru Janu (1958).
Jednou při tréninku v roce 1953 desetibojař Jaroslav Šifelda vytáhl kladivo a Josef s ním zkoušel házet. Šlo mu to docela dobře, a tak mu Jaroslav toto kladivo dal, ať si s ním trénuje. Nejdřív trénoval na kousku
neobdělaného pole za humny v Častolovicích, kde si udělal kruh. Pole
však zemědělci brzy obdělali, a tak začal házet na Sokolské zahradě.
Jenže kam padlo kladivo, tam přestala růst tráva, a tak byl i ze hřiště
na Sokolské zahradě vykázán. Dalším jeho kladivářským kruhem se stala silnice a cílem opět pole. Nakonec mu v Kvasinách za automobilkou
našli šikovný plácek, kde si udělal kruh a tam pak trénoval celý život.
S atletikou začínal v Tatranu Solnice. Jeho sportovní kariéra a výkonnost

Josef Matoušek startoval v 29 mezistátních utkáních, z toho 19x zvítězil,
5x překonal československý rekord, 7x se stal mistrem republiky. Reprezentoval republiku na Světových hrách v Helsinkách, Poháru národů v Římě, mistrovství Evropy (7. místo), zúčastnil se Olympijských her
v Tokiu (9. místo). Byl vůbec prvním českým kladivářem, kterému se
podařilo překonat hranici 65 metrů. Dne 17. dubna 2004 obdržel v Sazka
aréně, u příležitosti životního jubilea, nejvyšší vyznamenání Asociace
sportu pro všechny – vyznamenání za celoživotní práci pro sport.
Čest jeho památce.
Zpracoval Jiří Václavík ml.
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Častolovické (historické) kalendárium výročí:
3. 4. 1944

byl u Vysoké nad Labem vysazen diverzní paravýsadek Barium, který krátce
působil i v Častolovicích a následně se ukrýval v okolí (Synkov, Lhotka), 75. výročí

18. 4. 1829

se narodil farář, vlastenec, básník a spisovatel Alois Potěhník, 190. výročí

24. 4. 1874

se narodil Bohumil Bek, tvůrce častolovického betlému, 145. výročí

25. 4.1894

se narodil legionář Jaroslav Novák, 125. výročí

5. 5. 1854

se narodil řídící učitel a spisovatel Josef Gotthard Lašek, 165. výročí

9. 5. 1899

zemřela Ernestina Hlavatá (manželka historika Augusta Sedláčka),
pochována v Častolovicích, 120. výročí

14. 5. 1754

zemřel Jan Jiří Španěl, stavitel častolovických varhan, 265. výročí

3. 6. 1829

zemřel farář, vlastenec a spisovatel František Raymann, 190. výročí

23. 6. 1929

se na častolovickém nádraží zastavil T. G. Masaryk, 90. výročí

Příjezd T. G. Masaryka na nádraží do Častolovic. Foto: archiv Spolku přátel Častolovic

23. 6. 1979

se v letním kině konal I. ročník Filmového festivalu pracujících, 40. výročí

23. 6. 1979

se uskutečnil I. ročník oblíbeného turistického pochodu Mezi Orlicí a Bělou, 40. výročí

24. 6. 1944

zemřel hrdinskou a dobrovolnou smrtí odbojář Antonín Šeda, 75. výročí

29. 6. 1924

byl založen rybářský spolek, 95. výročí
Zpracoval: Jiří Václavík ml.
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Kultura v městysi
Kulturní okénko městyse
září 2019
ZÁZVOROVÝ ČAJ
– country kapela – knihovna, termín bude upřesněn

17. října 2019
RECITÁL S IVO JAHELKOU
– sál U Lva

21. září 2019
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
– hraje GALILEO BAND – sál U Lva

25. října 2019
ŠAŠEK NEBO POLITIK – sál U Lva
– divadelní představení souboru TEMNO z Týniště n. O.

3. – 6. října 2019
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
– podzimní výstava – areál Sokolské zahrady

9. listopadu 2019
POSLEDNÍ LEČ
– myslivecká zábava – sál U Lva

13. října 2019
VARHANNÍ FESTIVAL – kostel sv. Víta

Host povyprávěl o Freddiem a o společných zážitcích a promítl vzpomínkové fotografie. Pan Freestone se významně podílel
i na tvorbě filmu „Bohemian Rhapsody“ a dalších projektech spojených s Queen a Freddiem Mercurym. Na naši kulturní akci ho
doprovázel jeho manažer pan Milan Šatník, který povídání moderoval a překládal do češtiny. Pan Šatník je zpěvák, muzikant a herec, který se mihnul i v malé roli v promítaném filmu. Oba pánové
spolupracují s managementem kapely Queen a nadací v boji proti
AIDS – Mercury Phoenix Trust, která oficiálně podporuje vzdělávací
projekt pro základní a střední školy v boji proti AIDS s názvem TFA
Project. Součástí programu bylo i promítnutí úvodního videoklipu
tohoto projektu, ve kterém činnost pánů podporuje kytarista Queen
Brian May. Milan Šatník zazpíval naživo tři skladby skupiny Queen
a předvedl i píseň ze své tvorby, ke které mu text složil Peter Freestone. Oba pánové se ochotně vyfotili s místními fanoušky a poté
následoval film „Bohemian Rhapsody“. Domů jsme se vrátili skoro
o půlnoci, ale stálo to za to. Akci připravila Kulturní komise a Kino
Častolovice ve spolupráci s Městysem Častolovice.

QUEEN – „Bohemian Rhapsody“
Celá naše generace vyrostla na muzice kapely Queen a je až neuvěřitelné, že to letos bude už 28 let od smrti jejího legendárního
zpěváka Freddieho Mercuryho na zákeřnou nemoc AIDS. Oscarový
film „Bohemian Rhapsody“ připomněl tohoto legendárního umělce.
V Častolovicích jsme chtěli nabídnout něco víc než jen promítnutí
tohoto zdařilého filmu, který všichni milovníci Queen už určitě viděli v multikinech. Proto byla akce, která proběhla 27. 4. 2019 v sále
U Lva, pojata jako večer věnovaný Freddiemu Mercurymu. Podařilo
se pozvat na besedu a povídání pana Petera Freestona, osobního
asistenta Freddieho Mercuryho, který pro zpěváka pracoval každý
den posledních 12 let jeho života.

Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic vnímám jako takové první jarní venkovní
sousedské setkání dospělých a dětí. Akce se konala letos již poněkolikáté v areálu AFK Častolovice. Účast dětí a dospělých byla hojná.
Čarodějky z řad místních spolků a komisí připravily pro děti soutěže
a hry. Na místě bylo možné pohladit si hada, zažonglovat si, něco hezkého si vytvořit, nebo si třeba prolézt hasičský vůz. Proběhla ohňová show.
9
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Častolovická pouť
Pouťové atrakce, stánky, živá muzika. To vše se nacházelo na častolovické pouti, která proběhla v Sokolské zahradě od 14. 6. do 16. 6. Každý návštěvník si tu našel to svoje. Na pódiu vystoupili tito umělci: Heidi
Janků se svojí skupinou, QUEEN revival, DJ Čenda, Band-a-SKA, Rusted
a Nešlapeto. Většinu pouťového víkendu vydrželo i celkem slušné počasí.

Bylo zajištěno bohaté občerstvení. Mokrá vatra sice nechtěla chytnout, ale nakonec se oheň podařilo zapálit. Akci završila rocková
zábava. Velké díky všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
této zdařilé události.

Koncert v kostele sv. Víta
Dětská olympiáda

V pátek 24. 5. 2019 od 18 hodin proběhl v kostele sv. Víta v Častolovicích koncert souboru POLYFONNÍ SDRUŽENÍ pořádaný kulturní komisí.

Jako součást programu častolovické pouti proběhla na víceúčelovém
hřišti již tradiční DĚTSKÁ OLYMPIÁDA. Akci zorganizovala TJ Sokol Častolovice. Obdiv patří nejen dětem za jejich sportovní výkony, ale i organizátorům, že v horkém počasí při teplotě nad 30 °C akci úspěšně zvládli.

Dětský den
Fotografie a texty: Štěpán Tomašík

V sobotu 1. 6. 2019 se pro naše děti konal v Sokolské zahradě DĚTSKÝ
DEN. Proběhlo odpoledne plné her a soutěží. Poděkování patří všem,
kteří se na akci podíleli, jmenovitě SRPDŠ-MŠ, sokolům, hasičům, rybářům, kynologům, zahrádkářům, firmě Isover Častolovice, kulturní
komisi, prodejně Bala a všem ostatním.

Letní kino Častolovice
pro Vás letos znovu bude v období

od

21. 6. 2019 do 30. 8. 2019
promítat

NOVÉ FILMY
ve volnočasovém areálu Na hřišti.
Program najdete na vloženém plakátu.
Všichni jste zváni.
Občerstvení zajištěno.
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Pozvánky na kulturní akce v okolí
Některé letní akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Správní budova Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalá kasárna), tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
CELOROČNĚ
Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
PLACHETKŮV PAMÁTNÍK
– expozice ornitologické sbírky, sbírka Karla Plachetky

CELOROČNĚ
Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
FOTOHISTORIE MĚSTA RYCHNOVA N. KN.
– snímky mapující historické události města

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách,
tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz

26. dubna – 27. října 2019
„PROSTŘENO!“
Výstava stolování v různých venkovských i městských
domácnostech v průběhu času.

20. července 2019 od 17 hodin
Přednáška na téma
„NA KOLE PŘES RUMUNSKO DO BOSNY - DRUHÁ ČÁST“
Martin Adámek je cestovatel, který během svých expedic
na kole, lehokole a koloběžce navštívil mnoho evropských zemí
a najel tisíce kilometrů.

26. dubna – 15. září 2019
„ZAŠITÁ KRÁSA V KRAJCE“
Skupina Ten to Twelve představuje kolekci textilních obrazů,
ve kterých skloubí různé techniky.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk, tel.: 494 541 518,
e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz

26. dubna – 15. září 2019
„PŘÍVĚTIVÉ KRAJINY JOSEFA HOLUBA (1870-1957)“
Výstava prací Mařákova žáka a předního českého krajináře,
který konec života prožil v Kvasinách.

1. května – 1. září 2019
Výstava na téma „STANISLAVA LOSOVÁ: MŮJ SVĚT Z NITÍ“
Výstava k životnímu jubileu textilní výtvarnice,
krajkářky Stanislavy Losové

22. června – 27. října 2019
„MĚSTA, OBCE A PAMÁTNÁ MÍSTA
NAŠEHO KRAJE NA KRESBÁCH JANA VENUTA“
Drobné veduty kreslíře, na kterých jsou zachycena mnohá města
a místa Orlických hor a Podorlicka.

28. června – 28. července 2019
IX. Bienále české krajky
Prestižní soutěž a přehlídku současné krajkářské tvorby.

Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno, tel.: 494 534 015,
e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
Od července 2018
Expozice na téma „OPOČNO V PROUDU ČASU (1068 – 2018)“
V roce 2018 uplynulo 950 let od první písemné zmínky o Opočně. Při této příležitosti byla v prostorách nejstaršího městského
domu č. 55 v Opočně otevřena expozice věnovaná historii města.
Jan Venuto Vamberk r. 1810

Změny akcí vyhrazeny.

22. června – 15. září 2019
„ROBIN KALOČ: VÝBĚR Z MALÍŘSKÝCH A GRAFICKÝCH CYKLŮ“
Výstava graﬁk a maleb rychnovského rodáka, výtvarníka Robina Kaloče.

Aktualizace a bližší informace na www.moh.cz
a na facebooku muzea a jeho poboček.
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Téma Zdroje
Rozhovor se starostou Ing. Zdeňkem Prausem o silnicích a komunikacích
dodavatelem stavby. Z prodlení, které nastává při zpracování avizované dokumentace, jsem pohoršen a chápu občany, že nemůžou
pochopit, že značky ještě chybí. Doufám, že v dalším slíbeném červnovém termínu obdržíme dopravní řešení, které předložíme k vystavení rozhodnutí. Přeji si, aby aspoň do konce prázdnin byly značky
na svých místech.

Častolovice trápí přetížená silniční doprava, která projíždí
naší obcí po silnici první i druhé třídy. Na to navazují i komplikace spojené s místními komunikacemi. Požádal jsem starostu
městyse Častolovice o rozhovor na toto téma a pokusil jsem
se položit i ožehavé otázky, které zajímají naše občany. Chcete
říci něco úvodem, pane starosto?
Dobrý den, vážení spoluobčané, jsem
velice rád, že můžu v tomto rozhovoru
odpovědět, vysvětlit, potvrdit nebo vyvrátit některé věci, které tíží vás i nás.
Děkuji šéfredaktorovi za tuto příležitost
dotknout se více témat v Častolovicích,
které byly splněny, nebo jsou stále nedořešené a čekají na svou realizaci.
Než se dostanu k položeným otázkám,
chtěl bych se zmínit o dvou klíčových
faktorech, které ovlivňují už nejen náš region, ale celou republiku. Míra
nezaměstnanosti je nejnižší v historii České republiky a troufám si říci
i v Evropské unii. Z ekonomického hlediska jsme za nezdravou mírou
pro celé naše hospodářství a přináší nám to negativum v podobě nedostatku zaměstnanců ve firmách, které mohou vyrábět, zhotovovat,
provádět či projektovat zakázky nejen pro občany, firmy, ale i obce.
Přebujelá byrokracie v součinnosti s nepřehlednými zákony a pro nás
zejména se zákonem stavebním dávají neskonalou příležitost plánované věci nesmyslně a neúměrně prodlužovat.

Po celé délce ulice Masarykova vznikla místa na přecházení.
Tato místa jsou již dokončená, nebo tam ještě vznikne nějaké vodorovné značení? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jako
místa pro přecházení se tyto body použít téměř nedají a ani
projíždějící vozidla nedonutí ke snížení rychlosti. V této podobě mi připadají zbytečná.
Musím přiznat, že negativum v podobě délky vydání stavebního povolení nese s sebou i určitá pozitiva. V původní navrhované verzi
nebyl ani autobusový záliv, ani žádné místo pro přecházení. Jelikož
jsme již v roce 2015 začali uvažovat o vzniku nového náměstí, podařilo se dohodnout s ŘSD začlenění jak zálivu, tak i čtyř nových míst pro
přecházení do stavby. Proč to bylo důležité? Městys není majitelem
pozemků pod silnicí ani chodníků. Po dokončení rekonstrukce silnice
by nám již nebylo dovoleno roky na této silnici něco realizovat. Autobusový záliv svoji funkci plní již dnes a je součástí nového projektu
náměstí. Místa pro přecházení plní především funkci zúžení profilu
vozovky, které nutí všechnu dopravu držet se osy vozovky a méně
obtěžovat chodce na chodnících. Chápu, že v tuto chvíli úplně neplní
funkci na přecházení, ale do budoucna se z každého tohoto místa
dá lehce udělat přechod pro chodce tím, že se doplní osvětlením
a vodorovnými pruhy.

Dovolím si první otázku, pane starosto. Bude to za chvíli rok,
kdy došlo k opravě průjezdu silnice č. I/11 procházející Častolovicemi jako ulice Masarykova. Trvalo dva roky, než byla stavba
zahájena, protože se navrhované řešení nelíbilo majitelům nemovitostí při této silnici. Zejména z důvodu posunutí osy silnice. Jaké jsou s odstupem času názory a zkušenosti starosty
s touto opravou a úpravou?
Stavební povolení se připravovalo už v lednu 2015, ale stavba se začala realizovat až za 3,5 roku v červnu 2018. Jsem velice rád, že se
většina argumentů, které bránily v realizaci, nepotvrdila. Stavba splnila svůj účel tím, že se eliminovaly rázy do přiléhajících nemovitostí
a použitím speciálního povrchu došlo i ke zmírnění hlučnosti, což
potvrzují i reakce občanů bydlících podél této komunikace.
Tato akce je již téměř rok dokončená a stále chybí dohotovení
dopravního značení, především v odbočce do ulice Štefánikova, která je z tohoto důvodu i poměrně nepřehledná a nebezpečná. Proč není značení doděláno?
Stavba ŘSD byla oficiálně ukončena v září 2018 a stavební práce
vyvolané obcí byly s nedodělky skončeny v listopadu 2018. V lednu
2019 jsme požádali projektanta stavby, aby nám zpracoval konečné
dopravní řešení. To musí odsouhlasit Policie ČR a ORP Kostelec nad
Orlicí a dle toho budou stanoveny značky, které budou instalovány

Jaké budou další kroky z hlediska dopravního v prostoru náměstí ve spojitosti s plánovanou výstavbou?
Jak jsem již řekl, nový autobusový záliv tvoří nedílnou součást nového náměstí. Chtěli bychom ještě stavebně poupravit záliv směrem na Hradec Králové a doinstalovat stejný přístřešek pro čekající
na autobus.
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Proč v prostoru u radnice vznikl místo parkovacích míst zmrzlinový stánek?
Rada městyse obdržela žádost na provozování stánku se zmrzlinou.
Jsem přesvědčen, že prostor na náměstí se pro tuto službu výborně
hodí. Jsme ve stádiu pozvolné revitalizace náměstí a do budoucna
se počítá, že služby a obchody najdou své místo v parteru vybudovaných bytových domů. Co se týká míst k parkování, musím jenom
kvitovat, že po částečné revitalizaci plochy vedle obchodu s potravinami vznikla řada dalších parkovacích možností, a tím se navýšila
kapacita parkoviště v této lokalitě.

Má dojít k navýšení parkovacích míst v ulici Sokolské při Sokolské zahradě. Můžete občanům říci pár podrobností k plánovanému řešení tohoto parkoviště?
Úpravou křižovatky s bezpečnostními prvky v okolí základní školy
již nebude možné parkovat přímo v křížení ulic Sokolské, Školské
a Havlíčkovy. Budou vybudovány čtyři parkovací stání přímo na Sokolské zahradě při budově sokolovny. Další kolmá parkovací místa
vzniknou za křižovatkou podél celé zahrady, kde budou zakončena
autobusovou zastávkou. Takto vznikne cca 30 dopravně schválených parkovacích míst.

Má dojít k opravám kruhové křižovatky. Je již znám termín
a jaké to bude mít dopady na dopravu v obci?
Oprava kruhové křižovatky má vydané platné povolení a dle vyjádření
investora ŘSD by oprava měla navazovat na opravu kruhového objezdu
v Česticích, což je v měsíci červenci. Investor v tuto chvíli nemá odsouhlasené finanční krytí opravy a vše bude dořešeno po uzávěrce tohoto rozhovoru. Pokud stavba začne, budeme občany všemi prostředky informovat.

Podařilo se již posunout stavební záměr vybudování bezpečného průchodu pro chodce z ulice Školské dolů na ulici Masarykovu po pozemku bývalého mandlu?
Tady zase musím být smutný. Dva a půl roku máme zažádáno
a demoliční výměr bývalého mandlu a podanou žádost o vydání územního rozhodnutí na vybudování dopravní infrastruktury. Po sérii odvolání, která řeší až ministerstva, nám bylo dáno
za pravdu a dostali jsme rozhodnutí na demolici této budovy,
která proběhne na podzim tohoto roku. Dále běží DUR na infrastrukturu, kde se odvolávají stejní občané se stejnými důvody.
Doufám, že i tady vyhraje zdravý rozum nad tím úředním a bude
nám vydáno pravomocné rozhodnutí. Myslím, že si všichni občané zaslouží nové a bezpečné spojení s dolním náměstím průchodem touto lokalitou.

Dojde v nejbližší době k nějakým úpravám nejnebezpečnější části
obce ulice Komenského mezi kruhovou křižovatkou a školou?
Stav silnice II/318 od přírodního divadla po kruhový objezd jsme
procházeli s projektanty již minulý rok. Původně měla být vozovka
pouze vyfrézovaná a daný nový kryt. Po obhlídce se zjistily tak velké
trhliny, že pokud se dle mého názoru neudělá celková sanace, jako
byla provedena na silnice I/11 v ulici Masarykova, je původní navržená varianta jenom vyhazování peněz. Nicméně dílčí opravy se tento
rok již provedly a doufám, že majitel vozovky, Královéhradecký kraj,
najde peníze na celkovou rekonstrukci vozovky.

Mluví se již nějakou dobu o nutnosti oprav silničních mostů
u zámku a nad železnicí. Jsou již známy nějaké termíny, kdy
budou tyto mosty opravovány?
Na tyto mosty musíme nahlížet odděleně, i když jsou na stejné silnici. Most u výrobního závodu přes železnici prošel rekonstrukcí
vrchní části s obnovou krytu. Další fází je údržba, případně oprava
spodní nosné konstrukce, která se v dohledné době nebude realizovat. Most přes řeku Bělou řešíme s projektanty a majitelem
ŘSD více jak dva roky. Tento objekt je v havarijním stavu a bude
se kompletně předělávat, což bude znamenat omezení na deset
měsíců, kdy doprava bude převedena v obou směrech kyvadlově.
Investor nemá platné stavební povolení a s ohledem na délku rekonstrukce, pokud se nezačne v únoru daného roku, nemůže být
zahájena stavba. Rádi vás s předstihem budeme informovat, pokud
tato situace nastane.
Další významnou stavební akcí, která naruší dopravu v Častolovicích, bude rekonstrukce železniční trati na Rychnov nad
Kněžnou. Jaké následky a omezení spojené s touto akcí lze
očekávat?
Ano, bude se jednat o další etapu stavební „mega-akce“ ve vztahu
k průmyslové zóně Kvasiny – Solnice – Rychnov nad Kněžnou. Pro
představu čtenářů uvedu několik údajů. Předpokládané zahájení:
01/2020 a dokončení: 10/2021. Řešen bude úsek trati Týniště nad
Orlicí – Častolovice – Solnice. Kromě úpravy nástupišť v Častolovicích a v Rychnově n. Kn. – nádraží (zde je hotovo) se budou budovat
nová nástupiště v zastávkách Lípa n. O., Čestice, Synkov, Slemeno,
Rychnov n. Kn. – zastávka, Lipovka a Solnice. Instalován bude nový
most přes řeku Bělou směrem na Solnici. Vznikne nový zabezpečo-

Již nějakou dobu se řeší úprava křižovatky u školy, zejména
s ohledem na bezpečnost dětí. Bude tato akce zahájena v letošním roce? Jaké jsou hlavní myšlenky této úpravy?
Avizovanou rekonstrukci jsme plánovali na tento rok. Jelikož se jedná o komplikované křížení nejen dopravních cest, cyklostezky, ale
i navazujících úprav Sokolské zahrady s účelem vybudování nových
parkovacích míst a nového veřejného osvětlení, prodloužily se projekční práce a žádost o stavební povolení. Kombinace s tím, že stavební firmy ohlásily již v květnu nedostatek kapacit na letošní rok,
rozhodli jsme o vypsání soutěže na podzim tohoto roku s realizací
na jaro 2020.
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návat a další možností je vybudování přechodu hned za mostním
tělesem, což úzce souvisí s vydáním stavebního povolení na opravu
mostu.

vací systém v celé délce, nové výhybny Rašovice a Tutleky a hlavně
kompletně nový spodek i svršek trati Častolovice – Solnice. Dle
ujištění investora i projektanta by odstávka na trati Častolovice
– Solnice však měla být v celkovém úhrnu asi 10 týdnů. Celá akce
bude znamenat pro Častolovice další ztížení už tak značně složité
a někdy i kritické dopravní situace. V souvislosti s celou přípravou
této akce nás velmi mrzí, že při vynakládání veřejných prostředků
není bohužel ochota ze strany státních organizací SŽDC i projektanta zakomponovat některé velmi potřebné a smysluplné projekty
a řešení, zejména pak třeba propojení z cyklostezky u železničního mostu do středu městyse i z cyklostezky u vlakové zastávky
na Rychnov nad Kněžnou. Písemné i ústní odpovědi na drtivou většinu požadavků se nesou v duchu „vysvětlující“ informace „proč
to nejde“!

Je mi známo, že se městys Častolovice pokusil zažádat MÚ Kostelec nad Orlicí o zákaz kamionové dopravy ulicí Komenského.
Jak tato žádost dopadla?
Myslím si, že nejhorší situace je právě v kopečku od kruhové křižovatky nejen stavem vozovky, ale i bezpečností. Rada městyse
se již dlouhou dobu snaží tuto situaci řešit žádostmi o zákaz průjezdu nákladních automobilů nad 12 tun. Obě žádosti byly zatím
zamítnuty dle našeho názoru nerelevantními argumenty ze strany
Policie ČR. Rada rozhodla o dalším postupu a zadala tento problém
advokátní kanceláři, která navrhla postup k vyvrácení zaslaných
argumentů.

Z Častolovic do Lible má být vybudována cyklostezka. Je již
možné k této akci poskytnout více informací?
Tady se musím všem omluvit, už z toho důvodu, že plán výstavby cyklostezky spojující Častolovice a Libel vzešel z mé aktivity.
Neúměrně dlouhá příprava projekční části, která povede k vydání
stavebního povolení, se protáhla již na jeden rok. Dlouho se vyjednávalo s Povodím Labe o přemostění řeky Bělé, které skončilo
kladným stanoviskem, protáhlo se i vyjednávání s dotčenými orgány, které mají na starosti obchvat silnice II/318 a nová cyklostezka se musí vyhnout jejímu napojení. Doufám, že vám budu moci
na podzim tohoto roku představit již konkrétní podobu průběhu
nové cyklostezky.

Z ávěrem asi to nejdůležitější. V jaké fázi jsou obchvat y
Častolovic?
Téma obchvatů je velmi složité a obšírné a dalo by to na další jeden
rozhovor. Proto se vyjádřím jenom krátce a požádám šéfredaktora o další prostor v podzimním čísle. Obchvaty jsou dva a každý
má jiného investora a jiného zpracovatele, se kterými se scházíme
na společných schůzkách. Společná vize obou, ale i nás je ve stejnou dobu spojit obě části na kruhovém objezdu v Kostelci nad Orlicí nad potokem Štědrá.
Rád se s Vámi v příštím čísle k tématu „Obchvaty“ podrobněji
vrátím. Moc děkuji za rozhovor.
Také děkuji za rozhovor a přeji všem občanům krásné letní dny
a mnoho zážitků s rodinami na společných dovolených nebo i při
odpočinku doma.

Také se hovořilo o tom, že se plánuje přechod přes silnici č. I/11
na fotbalové hřiště. Bude se realizovat?
Městys o tento přechod intenzivně usiluje. Minulý rok jsme avizovali, že se vybuduje mezi kruhovou křižovatkou a mostem. Opět negativní stanovisko Policie ČR a nesoučinnost ŘSD zamezilo vzniku
přechodu pro chodce v tomto prostoru. Snažíme se ve věci vyjed-

Rozhovor připravil Štěpán Tomašík.

Situační plánek úprav okolí křižovatky u základní školy

tel/fax: +420 776 273 779

eichler@prodost.cz ▫ e.filip@seznam.cz
IČO: 761 76 355
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ZŠ a MŠ Častolovice
Sálem U Lva se ve středu 10. dubna nesl veselý zpěv, tleskání v rytmu,
některé děti dokonce zvedla hudba ze židlí a s chutí si zatančily, když
k nám do Častolovic zavítala hudební skupina Marbo se svým hudebně
vzdělávacím programem „Tajemství písniček“.

Základní a mateřská škola Častolovice
Blíží se konec školního roku a učitelé i žáci naší školy uspořádali nebo
se zúčastnili velkého množství akcí. Pro Vás, čtenáře časopisu ZDROJ,
vybíráme:
Ve středu 27. března 2019 jsme se zúčastnili krajského kola chlapců
ve florbalu v Hostinném.

Žáci prvního stupně společně se školkovými dětmi pátrali po tom, co
skrývají písničky. Objevovali tajemství not, rytmu, tempa nebo pomlk
a vyzkoušeli si jejich používání v praxi přímo na písničkách. Zazněly
známé písničky doplněné o vlastní tvorbu autorů této skupiny.
V turnaji jsme skončili na 5. místě, ale hlavně jsme v Hostinném ukázali, že i florbalisté z Častolovic umí hrát a bojovat!!!
Ve středu 3. dubna proběhlo v Rychnově nad Kněžnou okresní kolo
fyzikální olympiády, kterého se zúčastnili čtyři žáci naší školy.

Odznak všestrannosti je nedílnou součástí sportovních aktivit naší
školy, a proto jsme se 17. dubna zúčastnili okresního kola v Rychnově
nad Kněžnou. Naše výprava byla velmi početná, školu jelo reprezentovat celkem 20 závodníků různých věkových skupin.

Naši zástupci soutěžili pouze s žáky gymnázií z Rychnova a Dobrušky.
Nejlépe se vedlo Adamu Klapalovi, který obsadil krásné 2. místo a získal titul úspěšného řešitele okresního kola. Škoda, že pro osmáky není
krajské kolo.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů založili dva zlatí olympijští
medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle – absolvent
Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Roman nás přijel
do svého rodného města navštívit a při té příležitosti slavnostně otevřít
stadion po kompletní rekonstrukci. Naši žáci si vedli skvěle. 6 žáků se
umístilo na stupních vítězů a čtyři žáci postoupili a jeli poměřit své síly
se závodníky z celého kraje v šesti disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, shyby na šikmé lavičce, lehy-sedy a běh
na 1000 m.
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Krajské kolo OVOV se konalo v úterý 14. května v Hradci Králové na atletickém stadionu ZŠ Štefcovy.

29. května se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže „MLADÝ
ZAHRÁDKÁŘ“ v Rychnově nad Kněžnou.

Ve čtvrtek 16. 5. se vybraní žáci 6. ročníků zúčastnili okresního kola
ve vybíjené v Kostelci nad Orlicí. Celkem přijelo 8 týmů z rychnovského okresu a ve dvou skupinách se hrál systém každý s každým. Naši
chlapci si zaslouženě z turnaje odváželi 1. místo a do sbírky naší školy
díky nim přibyl krásný pohár.

V této soutěži nás reprezentovali čtyři žáci. Vít Lounek a Eliška Francová zvítězili ve svých kategoriích a budou reprezentovat naši školu
v národním kole v Praze – budeme jim držet palce.
Imitovaný nářek zraněných dětí se rozléhal ve středu 24. 4. 2019 v zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou, kde se konalo oblastní kolo
soutěže Hlídek mladých zdravotníků.

Naše dívky po výsledném sečtení všech bodů nakonec skončily na 4. místě.
Dne 29. 5. 2019 navštívil naši školu p. Cyril Podolský, který je autorem
knihy „Strašidelný herbář“. Kromě knihy žákům představil i svou práci
animátora. Je spoluautorem seriálu Krysáci a podílel se i na animaci filmů Pat a Mat. Děti se formou besedy dozvěděly mnoho zajímavých informací o práci scénáristy a animátora. Pan Podolský názorně
na loutkách předváděl, jak vzniká animovaný film. Podrobně popsal
i výrobu jednotlivých postaviček, prostředí, ve kterém animátoři pracují, a vše zakončil několika zábavnými ukázkami své tvorby.
16
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Naši zdravotníci si v nelehkém klání vedli výborně, prokázali skvělé
znalosti a dovednosti v poskytování pomoci zraněným osobám. Hlídka
druhého stupně získala krásné druhé místo a hlídka prvního stupně
vybojovala zlato a postoupila do regionálního kola.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ČASTOLOVICE
Den dětí v MŠ
Všechny děti z naší školky už netrpělivě očekávaly oslavu Dne dětí,
který byl plný her, soutěží a sladkého překvapení. V horkém letním
dni se děti nejvíce těšily na zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou.
Na něm si pochutnaly v krásném prostředí zámeckého parku s výhledem na rybníček s vodním ptactvem. Poté jsme se prošli celým parkem
a obdivovali nádhernou faunu a flóru. Děkujeme SRPDŠ při MŠ za finanční zajištění.

29. května 2019 vyrazila hlídka prvního stupně ve složení Natálie Jarkovská, Sofie Učíková, Petra Knížková, Zlata Zahradníková a Vojtěch
Brandejs poměřit své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci do Svitav, kde se konalo regionální kolo soutěže Hlídek mladých
zdravotníků pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Náš tým se opravdu snažil, bojoval ze všech sil, přestože ve velké konkurenci neobsadil
žádné medailové místo, zaslouží si pochvalu za skvělou reprezentaci
školy i okresu Rychnov nad Kněžnou. Pochvala patří všem mladým
zdravotníkům, kteří pracují celý rok ve Zdravotním kroužku a věnují se
přípravě, jak mohou pomoci sobě, svým blízkým či cizím lidem.
Mezi tradiční akce školy patří Velikonoční jarmark. Žáci prodejem
vlastních výrobků nashromáždili nemalou částku a je zvykem, že tyto
peníze sami předávali zástupcům Nadačního fondu dětské onkologie
Krtek na charitativním koncertě žáků ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
v kostele sv. Víta v Častolovicích. Bohužel na poslední chvíli jsme se
dozvěděli, že zástupkyně fondu, který podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno,
se nemůže akce zúčastnit, proto žáci parlamentu naší školy rozhodli,
že osobně předají celkovou sumu v sídle nadace v Brně. Žáci Základní
školy a mateřské školy Častolovice věnovali Nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek výtěžek charitativní akce „Velikonoční jarmark“ ve výši
28.000 Kč a žáci Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
věnovali výtěžek charitativního koncertu ve výši 3.540 Kč.

Text a foto: Dana Mačatová

Vám všem, kteří jste se podíleli jakoukoliv pomocí či příspěvkem, velmi
děkujeme!!!

Divadélko v MŠ
V pátek 14. 6. 2019 k nám do MŠ zavítalo divadlo Perštejn s pohádkou
„O statečném kapitánu Ploutvičkovi“. Pohádkový příběh o pirátech
a kapitánu Ploutvičkovi byl podán zábavnou a didaktickou formou.
Dětem se pohádka moc líbila a na závěr se poučily, že se lidé mají
k sobě chovat hezky, pomáhat si a že se nesmí krást ani lhát.

Školní výlety patří k měsíci červnu a každá ze tříd prvního i druhého stupně
vyrazily poslední dny školního roku za zážitky kulturními, společenskými,
ale i adrenalinovými. I naše školní družina uspořádala výlet na krásný zámek v Hrádku u Nechanic, jehož součástí byla návštěva včelí farmy.
Výlety jsme se rozloučili se starým školním rokem. Než se po rozdání
vysvědčení rozejdeme, děkujeme všem žákům za příkladnou reprezentaci školy a přejeme sluníčkové léto a krásné prázdniny.
Mgr. Martin Odl
ředitel Základní a mateřské školy Častolovice

Text a foto: Iveta Školníková
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Knihovna městyse Častolovice
Velikonoční tvoření

Pasování prvňáčků

Ve čtvrtek 18. dubna 2019
proběhlo u nás v knihovně
velikonoční tvoření pod
vedením knihovnice Věry
Zaňkové. Sešly se děti, maminky, babičky, kamarádky
a vyráběly si věnečky, barvily vejdunky, zdobily březová polínka. Pro všechny
to bylo moc příjemné odpoledne.

Ve středu 29. května 2019 proběhlo v knihovně pasování prvňáčků
na čtenáře. Z třídy 1.A bylo pasováno celkem 17 dětí.

VU3V – Výlet do Polska
Na středu 24. dubna 2019
byl pro studenty Virtuální univerzity třetího věku,
jejich rodinné příslušníky
a přátele připraven výlet
do Polska, který se konal
v rámci VU3V, téma „Cestování“. Navštívili jsme
Walimské štoly a hrad
Grodno. Výlet byl spojený
s obědem v příjemné restauraci u hradu. Zájezd
se opravdu vydařil a přálo nám i krásné počasí.

Budoucí čtenáři museli nejdříve splnit několik úkolů a po zaznění
slavnostní fanfáry přivítali prince Velena a princeznu Večernici. Poté
princ po složení věrnostního slibu poklepem mečem na rameno pasoval děti na čtenáře. Dvorní dáma jim předala členský průkaz a hned ho
mohli vyzkoušet při půjčení první knížky. Nakonec každý nový čtenář
dostal od pana starosty Ing. Zdeňka Prause tašku s překvapením –
novou knížku s věnováním a malé dárečky.

Knihovna připravuje…
Vystoupení zpívajícího právníka JUDr. Iva Jahelky
Známý písničkář nás
s humorem sobě vlastním provede mezi paragrafy a soudničkami.
Koncert se uskuteční
v sále U Lva v Častolovicích ve čtvrtek 17. října 2019 od 17.00 hodin.

Knihovna se opět zapojila
do boje proti rakovině
Místní knihovna se opět připojila k celonárodní veřejné sbírce Český
den v boji proti rakovině, který se konal ve středu 15. května 2019.
V knihovně byly k zakoupení žluté kytičky měsíčku lékařského se
stužkou v meruňkové barvě. Každý, kdo si kytičku koupil, obdržel
také leták s informacemi o rizikových faktorech plicních nádorů,
o možnostech jejich prevence a také užitečné odkazy na odbornou
pomoc. Celkem se vybralo 1.967 Kč. Upřímně děkuji Všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Virtuální univerzita třetího věku
opět pokračuje

Výstava obrazů „Snové malování“
paní Květy Demešové

Další semestr bude začínat začátkem října 2019. Z široké nabídky témat si studenti vybrali téma „Barokní architektura v Čechách“. Přednášejícím je doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Délka jednoho semestru
zahrnuje 6 přednášek, 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 9.00 hodin. Při
přednáškách je vždy přítomen vedoucí konzultačního střediska, který
s účastníky spolupracuje při zhlédnutí videopřednášky a hromadném
vyplnění testu. Zájemci o studium jsou srdečně zváni.

Výstava je prodejná a bude k zhlédnutí do 15. července 2019.

Výstava
„Svět panenek a kočárků“
Exponáty panenek zapůjčila paní Věra Zaňková a exponáty kočárků
paní Eva Hlásková. Výstava potrvá do konce července.

Text a foto: Romana Wajglová
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Z činnosti spolků
Nosným prvkem bude ovoce, zelenina a květiny. Aby byla výstava každým rokem jiná, snaží se pořadatelé navazovat spolupráci s netradičními
vystavovateli, chystá se nová aranžerie, ochutnávka a recepty různých
salátů, specialit, navazují se kontakty s dalšími zájmovými organizacemi.
Chybět nebudou chovatelé, včelaři, houbaři, ornitologové a další. Vystavovat bude 8 okresů východních Čech, výzkumné ovocnářské ústavy,
botanické zahrady, velkovýrobci i drobní podnikatelé a řada dalších. Pro
milovníky všeho pěkného se chystá veliké překvapení. Po celou dobu
výstavy bude rozšířen jak zábavný, tak i odborný doprovodný program.
Bohatý stánkový prodej včetně občerstvení je samozřejmostí. Organizátoři již dnes zvou všechny občany na tuto výstavu a přejí všem krásné
zážitky. Vstupné zůstává již 10 let stejné, parkování vozidel bude zdarma.

ZO ČZS ČASTOLOVICE
Z činnosti zahrádkářů
Jaro je pro zahrádkáře jedním z nejdůležitějších ročních období, kdy stále platí pořekadlo: „Jak na jaře zaseješ, tak na podzim sklidíš“. A protože
se většina zahrádkářů aktivně zapojila do příprav a provedení výstavy
s názvem „Velikonoce – svátky jara“, doháněly se rychle agrotechnické
lhůty. Práce bylo dost, a tak na zahrádkách, v zahrádkových osadách či
okolo rodinných domů bylo stále rušno. Vše se celkem podařilo stihnout,
ale počasí nebylo příznivé. Několikrát se opakující mrazy, i když mírné,
stačily zničit nejen úrodu na ovoci, ale také na zelenině. Některým zahrádkářům zmrzly všechny květy a malé plody nejen na jabloních, hrušních, švestkách, ale především na broskvích, meruňkách a vinné révě.

Josef Helmich

Alespoň trochu dobré nálady přinesla všem tradiční akce opékání kýt,
kterou uspořádal výbor. Pozváni byli všichni členové organizace, kteří
se sešli v pátek 31. května 2019 u zahrádkářského domu v Častolovicích. V dopoledních hodinách byl postaven stan, připraveny židle, stoly
a hlavně celá souprava na opékání. Od 15.30 hod. se scházeli zahrádkáři a přinesli si s sebou nejen dobrou náladu, ale také trochu pochutin
k zakousnutí. Jídla a pití bylo dost, a tak se přibližně osmdesát lidí
nejen dobře bavilo, ale také řešilo celou řadu problémů a zahrádkářských věcí. O tom, že se tato akce vydařila, svědčí i doba ukončení, kdy
poslední účastníci odcházeli v pozdních večerních hodinách.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČZS ČASTOLOVICE,
ÚS ČZS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A MĚSTYS ČASTOLOVICE

pořádají 21. zahrádkářskou výstavu s názvem

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
která se uskuteční ve dnech

3. – 6. 10. 2019
ve výstavním areálu v Častolovicích
a bude otevřena každý den v době
09.00 hod. – 17.00 hod., v neděli do 16.00 hod.
Výstava bude uskutečněna 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:
-

-

-

Další zahrádkářská činnost se projevila při pořádání tradiční pouti v Častolovicích, kdy po domluvě s vedením městyse výbor zapůjčil a postavil dva
velké stany pro návštěvníky této akce. Protože v plánu činnosti organizace
jsou i kulturní zájezdy, byl naplánován a zorganizován jednodenní zájezd
na Čapí hnízdo a okolí. Zahrádkáři pozvali jak své členy, tak rodinné příslušníky. Zájem byl veliký, a proto musel být objednán velký autobus.

-

V současné době se plně připravuje již 21. výstava s názvem „Zahrada východních Čech“. Výbor ZO ČZS začátkem června projednal organizační směrnici k této akci a zvolil výstavní výbor. Je potěšitelné, že již
dnes o tuto akci mají veliký zájem nejen zahrádkáři a milovníci přírody
z celých Čech, ale je i příslib účasti státních a odborných orgánů. V době
výstavy v Častolovicích bude zasedat i Představenstvo republikové rady
ČZS. Samotná výstava se uskuteční tradičně první týden v měsíci říjnu,
a to od 3. do 6. 10. 2019.

-

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 techniku a nářadí,
moštárenské a pivovarnické výrobky, tropické rostliny,
odborná poradna, soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce,
odborný doprovodný program,
samostatné kompozice s praktickými ukázkami včelařů, drobných
chovatelů, sběratelů hub, 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 info na tel. 721311719
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Kluci za celou sezonu zaslouží obrovskou pochvalu, jejich tréninková
a zápasová docházka byla naprosto výjimečná. Skoro pořád jsme hráli
i trénovali v plném počtu hráčů. Za tento fakt patří obrovské díky i rodičům, kteří jezdili v hojném počtu povzbuzovat kluky na turnaje.

AFK ČASTOLOVICE
Mladší přípravka AFK Častolovice
Do sezóny 2018/2019 jsme s mladší přípravkou vstupovali plni očekávání, zda kluci potvrdí vzestup výkonnosti, který byl znatelný už na konci
minulé sezóny. Kluci ho do puntíku potvrdili a v součtu podzimu a jara
dokázali před finálovým turnajem vyhrát 42 zápasů, 2x remizovali a pouze 3x jsme odešli poraženi. Na začátku jarní sezóny jsme navíc dokázali
vyhrát silně obsazený memoriál Petra Janáčka v Týništi a turnaj na umělé
trávě v Černíkovicích. Navíc oba tyto turnaje kluci vyhráli bez porážky.

V červnu jsme ještě připravili dětem i rodičům trénink a besedu s bývalým hráčem Častolovic, který nyní hraje 1. polskou ligu za Raków
Częstochowa, Tomášem Petráškem. Tato akce se všem zúčastněným
moc líbila a Tomáš dokonce přijel klukům fandit na domácí turnaj.
Záměrně zde nevyzdvihuji jednotlivce, protože po hráčích chceme, aby
hráli především jako tým.

I proto jsme odjížděli na finálový turnaj, který se konal 9. 6. 2019 v Týništi,
za účasti osmi nejlepších týmů celé sezóny, jako favorité. Do skupiny nám
byly přiřazeny týmy Kostelce, Solnice a Týniště/Albrechtic. Turnaj jsme otevírali zápasem s Albrechticemi a kluci jasně zvítězili 6:1. V dalším zápase
jsme nastoupili proti odvěkému rivalovi z Kostelce a kluci i v tomto zápase
dokázali vyhrát. Kostelec odešel poražen 4:2. S ohledem na ostatní výsledky jsme měli po tomto duelu zajištěné první místo ve skupině a poslední
zápas už si kluci užívali a v pohodě Solnici přehráli poměrem 7:2.
Nejdůležitější zápas měl ale teprve přijít. Semifinále proti domácímu
Týništi. Bohužel v tomto zápase jsme neuspěli, udělali jsme spoustu
individuálních chyb a i přesto, že jsme, dle mého názoru, byli lepším
týmem, odešli jsme poraženi. Frustrace kluků po prohraném semifinále se promítla i do zápasu o 3. místo, kdy jsme nastoupili opět proti
Kostelci a chvilku po zahájení zápasu jsme prohrávali 3:0. Pak ale kluci
ukázali svou sílu, neskutečně zabojovali a dokázali zápas otočit a vyhrát 8:3. Pro nás trenéry bylo krásné vidět, jak se kluci nesmířili s faktem, že z tohoto turnaje mohou odjet bez medaile, a doslova se vydali
ze všech sil, aby v tomto zápase byli úspěšní. Z turnaje jsme i proto odjížděli nakonec spokojeni s bronzovou medailí a pohárem za 3. místo.

Za mužstvo pravidelně nastupovali tito hráči: Jan Lubínek, Tadeáš Trejtnar, Tomáš Kapucián, Tobiáš Bělka, Marek Beneš, Marek Fabián, Matyáš
Frýda, Tomáš Praus, Vojta Keprta, Vojta Horák, Filip Šupler, Daniel Kubec.
Miroslav Frýda

Předpřípravka AFK Častolovice
V kategorii předpřípravek, ročník 2012 a mladší, jsme se potýkali
s nedostatkem hráčů a byli jsme nuceni spojit síly s Kostelcem, který má stejný problém. Turnaje předpřípravek se konají vždy na jaře
a hrají se turnajově o čtyřech účastnících systémem každý s každým.
Zápasy se hrají o třech hráčích, na menší hřiště i branky.
Naši hráči střídali úspěšné turnaje s neúspěšnými, ale myslím, že
nakonec sezonu můžeme hodnotit jako vcelku úspěšnou. Kluci
dokázali dva turnaje vyhrát, jednou byli druzí a ve dvou turnajích
jsme skončili poslední. Mužstvo táhli především dva hráči, kteří
už pravidelně nastupují za starší kategorii, Matyáš Frýda a Martin Praus.Za toto mužstvo nastupovali hráči Častolovic: Matyáš
Frýda, Martin Praus, Pavlínka Plašilová, Sebastian Lipták, Radim
Kozel, Michael Žižka a doplnili je hráči ze sousedního Kostelce
Matyáš Kundrát, Míra Král a Lukáš Ptačovský.
Závěrem bych chtěl ještě vyjádřit obrovské poděkování firmě Lékařské nástroje Plašil František za zakoupení krásných dresů pro
naše nejmenší, které jim udělaly obrovskou radost.
Miroslav Frýda
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Starší přípravka přeborníkem okresu
V sobotu 8. června vyrazili fotbalisté starší přípravky FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice do Sopotnice na závěrečný turnaj okresního přeboru.
Ve své skupině zaznamenali vítězství nad Ohnišovem 2:1 a Kosteleckou Lhotou 3:1. V dalším zápasu uhráli remízu s favoritem celé soutěže ze spojeného
mužstva Doudleby/Sopotnice 4:4.
Ve skupině díky horšímu skóre obsadili druhé místo a v semifinále se utkali
s vítězem druhé skupiny Vamberkem. Z postupu do finále se nakonec radovali naši chlapci, když po dramatickém průběhu zvítězili 3:2. Zde opět narazili na obávaného soupeře Doudleby/Sopotnice
Zápas byl velmi kvalitní a vyrovnaný a o vítězi musely rozhodnout až pokutové kopy. Díky skvělému zákroku brankáře a stoprocentní úspěšnosti
našich střelců jsme se stali okresními přeborníky starších přípravek. Naše vítězství bylo překvapivé, ale nikoli náhodné. Kluci poctivě trénovali
celou sezónu, v jejímž závěru potvrdili rostoucí formu a chuť vítězit. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Lukáš Bolehovský, vítězem dovednostní soutěže ve slalomu s míčem se stal Marek Horák. Zasloužené ocenění a zlaté medaile naši borci převzali z rukou zástupců OFS Rychnov n. Kn.
a senátora JUDr. M. Antla.
Jan Šlaj

Stěhování muzea

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC

V průběhu měsíce května a první poloviny června probíhal přesun exponátů a nábytku z původních prostor Muzea Častolovicka do nových
prostor v č. p. 55, kde zároveň naši spolupracovníci Milan Línek ml. a
Michal Hons instalují jedinečnou výstavu radiových a televizních přijímačů, kterou budete moci brzy navštívit.

Pozvánka na výstavu historické radiotechniky
v Muzeu Častolovicka
Vážení čtenáři našeho ZDROJE, dovoluji si Vás všechny pozvat na výstavu historické radiotechniky a elektrospotřebičů, která bude probíhat v letní výstavní sezóně našeho Muzea Častolovicka. Expozici pro
Vás připravili sběratelé Milan Línek ml. a Michal Hons, kteří mají přechodné bydliště v našem městysi. Oba pánové se sběratelstvím těchto
předmětů zabývají již více než 20 let a v regionu patří k největším sběratelům v tomto oboru. Součástí expozice jsou i dobové plakáty a propagační tiskoviny. Myslím si, že každého, kdo má rád starou techniku,
výstava v našem muzeu zaujme. Otevřeno bude o víkendech, provozní
doba bude upřesněna na vstupu do našeho muzea, které se nově nachází v domě naproti radnici. Těšíme se na Vás.
Spolek přátel Častolovic, Milan Línek a Michal Hons

Jiří Václavík a Martin Urban při stěhování muzea.

Foto: Štěpán Tomašík

Poděkování a prosba
Spolek přátel Častolovic srdečně děkuje všem spoluobčanům, kteří našemu muzeu ochotně a nezištně věnovali nové předměty a písemnosti
související s častolovickou historií. I nadále máme zájem o jakékoli materiály (např. fotografie, skleněné negativy, novinové články, písemnosti,
obchodní korespondenci, pohlednice, psí známky, pivní lahve atd.) mapující minulost našeho regionu a budeme Vám velice vděčni, když si na
nás vzpomenete při vyklízení pozůstalostí, třídění rodinných alb, uklízení
půd apod. Stačí nás kdykoli kontaktovat na mobilním telefonu předsedy
spolku pana J. Václavíka ml., tel. 724 178 772. Zbytek už dohodneme, zařídíme. Děkujeme.
Jiří Václavík – předseda Spolku přátel Častolovic

Sběratelé Milan Línek a Michal Hons v našem muzeu.
Foto: Štěpán Tomašík
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Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána k požáru
nákladního automobilu v obci Čestice. Na místo v 14.24 h vyjela osádka
CAS 32 Tatra 815 v počtu 1 + 2. Po příjezdu k hořícímu vozu a provedeném
průzkumu zahájili členové JSDH hasební zásah jedním C proudem a zřídili
druhý proud C se smáčedlem. Postupně na místo dorazili členové JSDH
Týniště nad Orlicí, kteří vystřídali na proudnicích naše hasiče bez dýchací
techniky a dohasili požár, jednotka HZS Královéhradeckého kraje – Územní
odbor Rychnov nad Kněžnou a místní JSDH Čestice.

JSDH ČASTOLOVICE
Požár starého kurníku a kompostu se štěpkou
Vyhlášení poplachu: 23. 4. 2019 v 08.17 hodin
Návrat na základnu: 23. 4. 2019 v 08.52 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Masarykova 203
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815, DA8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 5
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána k požáru
dřevníku u rodinného domu č. p. 203 v Častolovicích. Na místo do 3 minut
od ohlášení vyjela osádka CAS 32 Tatra 815 v počtu 1 + 2, kterou doplnila
osádka DA 8 L1-R v počtu 2 členů. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu zahájili častolovičtí hasiči zásah jedním 1 C proudem a následně
společně se členy JSDH Kostelec nad Orlicí a příslušníky HZS Královéhradeckého kraje – Územní odbor Rychnov nad Kněžnou provedli rozhrnutí
a obkopání kompostu, rozebrání kurníku, dohašování ohnisek a přerovnání části hromady palivového dřeva. Ke škodě ani zranění osob nedošlo.
Uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 2.500.000 Kč.

Požár objektu v demolici
Vyhlášení poplachu: 21. 4. 2019 v 14.56 hodin
Návrat na základnu: 21. 4. 2019 v 16.23 hodin
Místo zásahu: Letovisko Mírov u Kostelce nad Orlicí
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 3, záloha na základně 4
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána k požáru
střechy na vile letoviska Mírov u Kostelce nad Orlicí. Na místo do 3
minut od ohlášení vyjela osádka CAS 32 Tatra 815 v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu doplňovali členové JSDH vodu
z CAS do cisterny JSDH Kostelec nad Orlicí, dále dohašovali ohniště
se spalovaným materiálem 1 C proudem se smáčedlem a střídali hasiče zasahující v DT na střeše. Jednotka spolupracovala s příslušníky
HZS Královéhradeckého kraje – Územní odbor Rychnov nad Kněžnou
a místní JSDH Kostelec nad Orlicí. Ke zranění osob nedošlo.

Foto: archiv JSDH Častolovice
Členové JSDH Častolovice spolupracovali s výše uvedenými jednotkami a hlídkou PČR. Na zbrojnici byla přítomna záloha v počtu 4
mužů. Po uhašení požáru byla cisterna s osádkou odeslána na svou
základnu. Ke zranění osob nedošlo.

Požár lesního porostu
Vyhlášení poplachu: 4. 4. 2019 v 15.53 hodin
Návrat na základnu: 4. 4. 2019 v 16.49 hodin
Místo zásahu: Synkovská stráň (Synkov - Slemeno)
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 3
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána k požáru
hrabanky a zbytků po pálení klestu na synkovské stráni u obce Synkov.
Na místo vyjela osádka CAS 32 Tatra 815 v počtu 1 + 2. Po příjezdu
na požářiště zde již zasahovala jednotka HZS Rychnov nad Kněžnou.
Zásah komplikoval silný nárazový vítr. Členové jednotky dle pokynů
velitele zásahu prováděli obkopání ohnišť jednoduchými hasebními
prostředky (kopáči). Jednotka spolupracovala s HZS, PČR a místostarostou obce Synkov. Po uhašení požáru byla cisterna s osádkou odeslána na svou základnu. Ke zranění osob nedošlo.

Odborná stáž
V neděli 23. 6. 2019 absolvovalo 6 členů JSDH Častolovice s technikou CAS 32 Tatra 815 a DA 8 L1R Fiat Ducato celodenní odbornou stáž
na HZS Královéhradeckého kraje – Územní odbor Rychnov nad Kněžnou. Naše neobvyklá směna začala společným nástupem. Po něm jsme
pomáhali s mytím a údržbou techniky. Zbývající část dopoledne nám
vyplnil nový protiplynový polygon, který jsme absolvovali v dýchací
technice, zásahových oblecích a s fyzickou zátěží. Za absolutního zakouření jsme po zátěžovém cvičení překonávali překážky, vypořádávali
se s tepelnou zátěží, stroboskopickými záblesky světla, řinčením skla,
brečícími dětmi a úzkostnými stavy. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli
evakuaci osoby ze zakouřeného bytu a tzv. krabí pozici. Na odpoled-

Foto: archiv JSDH Častolovice

Požár nákladního automobilu
Vyhlášení poplachu: 16. 4. 2019 v 14.21 hodin
Návrat na základnu: 16. 4. 2019 v 15.12 hodin
Místo zásahu: Čestice, silnice č. I/11
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 3, v pohotovosti na základně 4
22

Zpravodaj městyse Častolovice | 2/2019

Vítězové: mladší kategorie – 1. Filip Matouš (629 cm), 2. David Matouš
(456 cm), 3. Eliška Vlčková (416 cm)
starší kategorie – 1. Jakub Chmelař (574 cm), 2. David Forche (371 cm),
3. Vojtěch Vašata (253 cm)

ne pro nás kolegové z HZS připravili výškovou techniku – prohlídku
automobilového žebříku AZ 42 s dosahem 42 m, kterou nečekaně přerušil ostrý výjezd k dopravní nehodě několika osobních automobilů
se zraněním u obce Ještětice. Zde jsme plnili pokyny velitele zásahu,
spolupracovali s jednotkami PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Solnice
a Policií ČR. V místě nehody řídili členové jednotky provoz na silnici
I/14. Stáž předčila naše očekávání, posunula nás zase o krůček dál a již
teď se těšíme na další spolupráci.
Zpracoval Jiří Václavík ml.

SDH ČASTOLOVICE
Brigáda a dětský den
V sobotu dne 1. 6. 2019 se v prostorách hasičské zbrojnice uskutečnila
členská brigáda, při které provedli členové výjezdové jednotky a ženy
z SDH Častolovice úklid šaten, vinárny a přilehlých prostor. Odpoledne
od 14 h se osádky CAS 32 Tatra 818 a DA 8 L1-R Fiat Ducato zúčastnily
dětského dne na Sokolské zahradě, kde obsluhovaly stanoviště s prostředky požární ochrany.
Jiří Václavík ml.

MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům, pořadatelům a zvláště sl. Kyselové, která zajišťovala hodnotné medaile.
S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.
Text a foto: výbor MO ČRS Častolovice

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Tradiční dětské rybářské závody
(Memoriál Bohuslava Kysely)

VÝBOR MO ČRS ČASTOLOVICE
srdečně zve všechny příznivce rybářského sportu na

II. ročník
RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ PRO DOSPĚLÉ,

Tradiční dětské rybářské závody (Memoriál Bohuslava Kysely) pořádal
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Častolovice dne 4. května
2019 na Obecním rybníku. Ve vyhlášených kategoriích se sešlo celkem
22 aktivních účastníků. Za nízkou účast může předpověď počasí – mělo
být zima a déšť. Nakonec tomu tak nebylo. Rybník byl bohatě zarybněn, a tak o úlovky nebyla nouze. Občerstvení bylo zajištěno pro účastníky závodů, jejich doprovod a příznivce rybářského sportu.

který se uskuteční

14. 9. 2019
na Obecním rybníku.

Závody byly rozděleny do dvou věkových kategorií: děti do deseti
let a děti od jedenácti do patnácti let. Soutěžilo se ve dvou poločasech. Lovilo se na jednu udici s jedním návazcem. Z 22 účastníků bylo
v mladší kategorii 15 dětí, ve starší kategorii 7 dětí. Vítězové obdrželi
krásné medaile a vybírali si z hodnotných cen. Drobné pozornosti obdržel každý účastník letošního ročníku.

Prvního ročníku se zúčastnilo 58 závodníků
a doufáme, že letošní počet chytajících bude vyšší.
Bude se skutečně na co dívat.

Občerstvení zajištěno.
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Výroční členská schůze MO ČRS Častolovice
Dne 23. 3. 2019 se konala výroční členská schůze MO ČRS Častolovice. Členové se sešli v hojném počtu v sále restaurace U Lva, kde si
poslechli jednotlivé zprávy za rok 2018 (zpráva o činnosti, finanční
zpráva, zpráva rybářských hospodářů, zpráva o brigádnické činnosti,
zpráva o činnosti dětského kroužku).

řezna jsme společně s rodinnými příslušníky vyrazili vlakem do Potštejna na vycházku se psy, při které jsme urazili cca desetikilometrovou trasu přes vyhlídku na Kapradi horem do Modlivého dolu a přes
Vochtánku zpět na nádraží.
13. dubna jsme si udělali vnitroklubovou soutěž složenou z různých i
méně tradičních disciplín.
11. května jsme pak pořádali na našem cvičišti zkoušky Kynologické
jednoty Brno pod dohledem rozhodčí Jany Svobodové, kde několik
našich psovodů úspěšně složilo zkoušky z výcviku. Vedle toho jsme
vyjeli na několik akcí do okolních organizací a 18. května přivezl František Vanžura ml. s bíglem 1. místo z celostátní soutěže malých plemen
ve Zbraslavi u Brna.

Velmi kladně byla hodnocena prezentace, která se promítala v průběhu schůze. Prezentace obsahuje více jak 700 fotografií a dokumentuje činnost organizace a jednotlivé akce v dlouhém časovém období.
V průběhu schůze bylo podáváno občerstvení a letošním jubilantům
byly předány drobné ceny u příležitosti jejich životních výročí.

1. června jsme se účastnili dětského dne na častolovické Sokolské zahradě, kde jsme zajišťovali jednu z disciplín pro děti a předvedli jsme
ukázku výcviku. Tato ukázka byla bohužel přerušena náhlou průtrží
mračen, kvůli které byl dětský den ukončen. To jsme si pak vynahradili
při dětském dni pro veřejnost na našem cvičišti 9. června, kde jsme s
ukázkou pokračovali a nabídli jsme možnost dětem vyzkoušet si několik branných disciplín včetně střelby ze vzduchovky.

Bližší informace na www.mocrscastolovice.cz.
Text a foto: výbor ČRS MO Častolovice

ČKS ČASTOLOVICE
Jaro častolovických kynologů
Letošní sezónu jsme zahájili 27. ledna členskou schůzí, kde jsme zhodnotili minulý rok a domluvili se na klíčových akcích pro rok letošní. Při
této příležitostí bylo z pověření předsednictva Českého kynologického
svazu (ČKS) předáno našemu předsedovi Františku Vanžurovi nejvyšší
svazové vyznamenání Zlatá plaketa ČKS jako ocenění jeho padesátiletého působení ve funkci instruktora a rozhodčího výcviku psů.

Společný výcvik a výchova štěňat probíhá pravidelně každou neděli dopoledne, další informace se dozvíte na našich stránkách či Facebooku.
Text a foto: ZKO Častolovice
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Historické okénko
ČÁPI V ČASTOLOVICÍCH
Čápi na továrním komíně v areálu Sedláčkovy truhlárny (nyní strojírny pana Jana Hláska) k Častolovicím už tak nějak patří. Letos vyvedli
tři mladé. Do redakce nám přišly jejich fotografie od paní Evy Hláskové, pana Milana Línka st. a od pana Rudolfa Prchlíka. S Jiřím Václavíkem, který bude ve ZDROJI připravovat historické okénko, jsme se
dohodli, že v tomto čísle věnujeme okénko našim opeřencům. Čápi v
Častolovicích hnízdí velice dlouho, ještě v 80. letech je bylo možné
spatřit na východním křídle častolovického zámku. Přinášíme vám
malý náhled do ptačí říše. Snad Vás publikované fotografie potěší.
Jedna z fotografií od Rudolfa Prchlíka z června 2019.

V roce 1976 čápi na častolovickém zámku zahnízdili již po padesáté a vyvedli 3 mláďata.
Čapí rodinka při krmení na fotografii Evy Hláskové z června 2019.

Pracovníci KPPOÚP Opočno čistí v roce 1981 čapí hnízdo na častolovickém zámku.

Pan Milan Línek pozoruje čápy dalekohledem ze svého domu, květen 2019.

V roce 1982 se hnízdění čápům nevyvedlo, mláďata zahynula.
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„Malí“ a velcí neznámí hrdinové
Při úklidu rodinného domu č. p. 182
v Častolovicích byla nedávno nalezena menší plechová krabička se
starými zaprášenými fotografiemi.
Fotografie noví majitelé domu nezištně věnovali Muzeu Častolovicka,
což je rozhodně lepším řešením, než
aby skončily v popelnici, potažmo
na skládce odpadů. Část snímků
se podařilo ihned identifikovat, neboť je na nich zachycen dlouholetý
a oblíbený častolovický farář pan
Jan Kosek. Část z nich tiše a mlčky
čekala na své zařazení (znovuobjevení), které přišlo zcela nenadále
a nečekaně, při sledování jednoho
z dílů televizního dokumentu „Neznámí hrdinové“.

Jan Kosek – vlevo nahoře

Nejprve si připomeňme některé historické události. Ve středu
24. června 1942 vypálili nacisté osadu Ležáky na Chrudimsku a v letošním roce si připomínáme 77. výročí této tragické události. Jedním
z hrdinů ležácké tragédie je vrchní četnický strážmistr Karel Kněz,
který se narodil 16. ledna 1899 v obci Nehodiv, okres Klatovy a zemřel
22. června 1942 mezi Habrovčí a Loukou u Vrbatova Kostelce, nedaleko Ležáků. Vyučil se obchodním příručím. Záhy však musel narukovat do první světové války, v níž v roce 1917 bojoval na italské frontě.
Po návratu z války vstoupil do československého četnictva. Mezi roky
1922 a 1932 sloužil ve Starém Kynšperku (okres Cheb), odkud přešel
do Chomutova, kde zůstal až do roku 1934. Dne 5. července 1934 byl
přidělen do Vrbatova Kostelce. Krátce po 15. březnu 1939, kdy začala
německá okupace Čech, Moravy i Slezska, založil Karel Kněz se svými
přáteli odbojovou skupinu nazvanou „Čenda“. Ta měla více než dvacet
pět členů. Jejím úkolem bylo shromažďování a ukrývání zbraní. Předávali rovněž zprávy o přesunech okupačních vojsk spolu s údaji o společenském a hospodářském stavu na okupovaném území. V lomu
Hluboká v Dachově u Ležáků a později ve Švandově mlýně v Ležácích
přechovávali radiotelegrafistu Jiřího Potůčka ze skupiny „Silver A“,
kterému umožňovali z vysílačky Libuše zasílat depeše do Spojeného
království. V době vysílání, což bylo mezi 22. hodinou a 5. ranní, střežil
strážmistr Kněz v rámci své pochůzky přístupovou cestu k místu vysílání, tím měl radiotelegrafista klid na práci. Vysílačka odtud zajišťovala spojení se zahraničním odbojem a Jiří Potůček patřil k nejpilnějším
radiotelegrafistům ze všech výsadků na našem území.

Poté se strážmistr Kněz vrátil domů, rozloučil se s manželkou Annou
a pohledem i se svými syny, starším Karlem a mladším Jaroslavem,
a odešel do Habrovče, v níž bydlela rodina Doležalových, což byli jeho
přátelé. Vylíčil jim, že se bude muset zastřelit, neboť by ho čekaly
těžké výslechy na gestapu. A tím, že spáchá sebevraždu, uchrání své
spolupracovníky i svoji rodinu. Doležalovy ještě navíc požádal, aby se
postarali o jeho manželku i dva syny. Následně odešel směrem k Louce a cestou se na vyvýšeném místě, odkud je rozhled do kraje, zastavil a svou zbraní zastřelil. Přestože vrchní četnický strážmistr Karel
Kněz ukončil život vlastní rukou, nemůže být rozhodně považován
za sebevraha. Tuto skutečnost si uvědomovali lidé už tenkrát, když ho
tamní farář s hrobníkem odmítli přes urgence okupačních německých
úředníků pohřbít za hřbitovní zdí. Pohřbu se nesměl zúčastnit nikdo
z místních, pouze manželka a synové. Jeho hrob se nachází ve Vrbatově Kostelci a je zde pohřbený i s milovanou ženou. Události nabraly
rychlý spád, osud Ležáků byl zpečetěn. Ležáky dopadly dokonce hůře
než Lidice. Všichni muži i ženy nad 15 let byli zastřeleni, přežily pouze
dvě děti (sestry Šťulíkovy), které byly dány na převýchovu. Ostatní
děti skončily v plynových komorách v Chelmu.
Nu a zde, téměř na konci celého příběhu a ležácké tragédie, se dostáváme k rozuzlení tajemství starých fotografií. Farářem, který odmítl
pohřbít Karla Kněze jako sebevraha, byl s největší pravděpodobností
farář Jan Kosek, jenž později všemožně podporoval jeho rodinu, synovi
Jaroslavovi vystrojil veselku. Jan Kosek se narodil 21. 12. 1904 v Hrošce,
knězem se stal 29. 6. 1940 a do Častolovic byl přeložen místo faráře
Jana Lebedy dne 1. 7. 1948. Zemřel 27. 2. 1979 a je pochován na ličenském
hřbitově. Fotografie z jeho pozůstalosti skončily u tehdejší hospodyně,
která pobývala v rodinném domě č. p. 182 a odtud se popsanou cestou dostaly až do archivu Muzea Častolovicka. Jsou na nich momentky
z veselky Jaroslava Kněze a z prvního poválečného pietního aktu v Ležákách. Velkou nápovědou mi byl dokument „Neznámí hrdinové: Muž,
který se obětoval“, kde byly obdobné snímky použity.
Jiří Václavík ml.

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha začalo být mezi odbojáři horko. Gestapo zadrželo a vyslýchalo
na jaře roku 1942 i Karla Kněze, ale tentokrát se ještě dostal na svobodu. 17. června 1942 opustila Ležáky po varování vysílačka Libuše.
O čtyři dny později, večer 21. června již Karel Kněz věděl, že gestapo
zatklo ležáckého mlynáře Jindřicha Švandu, k němuž Kněz chodíval
na spiklenecké porady pod záminkou hraní mariáše. Odvezli proto
spolu s dalším odbojářem Čeňkem Burešem uschované zbraně pryč.
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Přišlo do redakce
Kamenná socha sv. Václava s praporcem před častolovickým kostelem sv. Víta ve východočeském kraji z roku 1939 byla jeho diplomovou prací na akademický titul.
Jan Dawidko, Lično

Vzpomínka na kamaráda
Vzpomínka na akademického sochaře Ladislava Faltejska (2. srpna 1912
v Dolní Čermné – 20. července 1989
v Kostelci nad Orlicí). V letech 1929 –
1934 byl žákem vynikajícího českého
sochaře prof. Josefa Mařatky. S ohledem na široké rozpětí sochařského
vyjádření Ladislava Faltejska lze rozdělit jednotlivá autorská díla do tří
základních skupin, jež jsou zároveň
i jeho třemi tvůrčími polohami.

Poděkování i přání
Článek Věry Zaňkové, emeritní knihovnice, jak se nazvala v 1. čísle
ZDROJE letošního roku, definitivně potvrzuje, že její aktivní služba
ve zdejší knihovně skončila.
Jak pro malé, tak pro velké čtenáře a návštěvníky početných pořadů, které
Věra zorganizovala, to bude skoro dvanáct let, na která budou určitě stále
rádi vzpomínat, pro nás dva níže podepsané osm let plodné a radostné
spolupráce a poznávání, na něž se také nezapomíná.

Sochařské portréty umělec vytvářel buď podle živého modelu, anebo
podle věrohodných fotografických materiálů. Za zmínku stojí jmenovat alespoň portrét otce, Boženy Němcové, Petra Jilemnického
a portrét vnučky.

Přijmi, Věrko, naše díky a také přání zdraví a stále tak neutuchajícího elánu
do nové etapy Tvého života. Ať se Ti daří a stále Tě těší žít!
Manželé Albrechtovi

Svými sochařskými realizacemi monumentálního charakteru se
Faltejsek snažil vystihnout dobu, ve které ztvárněná osobnost žila.
Jeho nejoblíbenější ženskou postavou byla bezesporu Božena Němcová, kterou vypodobnil v několika velikostech.

Poděkování za kulturní komisi a čtenáře

Faltejskovou třetí uměleckou polohou byly drobné plastiky, pamětní
desky a figurální pomníková tvorba. Uveďme alespoň díla s názvy
„Ruka“, „Ptáci“ nebo „Horácká matka“. Tato díla jsou nejenom upřímnou Faltejskovou výpovědí o nastřádaných životních zkušenostech,
ale i o vzácných událostech v jeho životě a soukromí.

Přejeme Vám také pevné zdraví a rodinnou pohodu.

K poděkování a přání paní Věře Zaňkové se dovolujeme připojit za
kulturní komisi. Myslíme si, že pro Častolovice bylo ctí mít v knihovně
tak tvořivého, pracovitého a univerzálního člověka jako jste Vy.

Členové kulturní komise

Inzerce
Jelení steak - recept
Olivový olej smícháme s nadrobno nakrájeným rozmarýnem. Jelení maso rozdělíme na steaky a potřeme
olejem s rozmarýnem. Necháme asi 1 hodinu v lednici odležet.
Pánev nebo gril rozehřejeme na vysokou teplotu a jelení steak na ní zprudka opečeme
z každé strany 2 - 3 minuty podle preferovaného stupně propečení. Na propečení medium potřebuje
maso 2 minuty z každé strany. Před podáváním necháme jelení steak další 3 minuty odpočinout. Nakonec maso osolíme a opepříme z obou stran.
Jelení steak můžeme před podáváním nakrájet na plátky. Jako příloha se hodí brambory nebo bramborová kaše a brusinkový kompot.

Jelení steak

390,- Kč/kg

Grilovací klobása

Norimberská

189,- Kč/kg

173,- Kč/kg

s nivou

GRILOVACÍ SEZÓNA

grilovací klobása

Klobása

se zeleným pepřem

149,- Kč/kg

OTEVÍRACÍ DOBA - PRODEJ ZVĚŘINY:
STŘEDA, PÁTEK: 14:00 - 17:00 hod.

NA FARMĚ TŘEBEŠOV

Třebešov 1, 516 01 Třebešov, Irena Tomasová - 778 438 043, irena.tomasova@farmatrebesov.cz
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Co nového na zámku
Pejsci na zámku

Slunce na zámku v Častolovicích

U příležitosti Dnů soukromých hradů a zámků 24. 5. – 26. 5. 2019
proběhla na zámku v Častolovicích Výstava pejsků z Psího domova
v Lukavici. Výstava byla zahájena promenádou pejsků po nádvoří.
Každý pejsek byl krátce představen přihlížejícím návštěvníkům. Po
skončení promenády bylo možné si některého z nabízených pejsků
vypůjčit a zamířit s ním na poznávací procházku zámeckým parkem.
Dobrovolníci, kteří pomáhají útulku v Lukavici, si pro děti připravili
doprovodný program v podobě drobných her a soutěží, které probíhaly za zámkem.
Kateřina Kovaříčková

Ve středu 29. 5. přijely na častolovický zámek handicapované děti
z nadace Slunce pro všechny. Tuto nadaci založila paní PaedDr. Blanka
Dvořáková za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami. U zrodu nadace stála také paní Olga Havlová, kterou pojilo úzké
přátelství s majitelkou zámku, paní Franziskou Dianou Sternbergovou,
která každoročně zve děti i dospělé klienty této nadace na zámek
do Častolovic, kde je pro ně vždy připraven bohatý program. A ne jinak
tomu bylo i v letošním roce.

Růže v zámeckém parku
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, který tak návštěvníkům od jara do podzimu nabízí své
různé proměny v podobě kvetoucích keřů, stromů a dalších rostlin.
Nedílnou součástí z nich jsou také růže.

Paní Franziska Diana Sternbergová, majitelka zámku
a Pheadr. Blanka Dvořáková, ředitelka Nadace Slunce pro všechny.
Po příjezdu byly děti přivítány zaměstnanci zámku převlečenými do pohádkových kostýmů. Následovalo občerstvení v prostorách Oranžerie,
diskotéka, prohlídka zámeckých interiérů a samozřejmě také návštěva zvěřince, projížďky golfovými autíčky po parku nebo divadlo pod
širým nebem. Celý den se nesl ve znamení dobré nálady, spokojenosti
a usměvavých tváří dětí a dospělých, kteří se tohoto dne účastnili, což
bylo hlavním cílem.

Paní Sternbergová začala vysazováním růžových keřů ihned po svém
návratu na zámek a pokračuje v tom dodnes. Takže v současné době
čítá sbírka růží v zámeckém parku na 220 druhů. Jedná se jak o druhy růží moderních, tak především o historické, které kvetou pouze
jednou a vyznačují se krásně naaranžovanými korunními lístky s výraznou vůní. Rozárium dále doplňují růže anglické, vyšlechtěné Davidem Austinem, které spojují prvky moderních a historických růží do
jednoho. Všechny tyto druhy jsou k vidění a přivonění v zámeckém
parku, jelikož právě nyní nadešel jejich čas a začínají kvést.
Prohlídka zámeckých interiérů.
Text: Kateřina Kovaříčková, foto: archiv zámku v Častolovicích

Text: Kateřina Kovaříčková, foto: archiv zámku v Častolovicích
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice
Rada městyse (RM-12-2019)
dne 1. dubna 2019
schválila:
 pověřit velitele JSDH Častolovice p. Jiřího
Václavíka zpracováním žádosti o neinvestiční
dotaci pro JSDH Častolovice zařazenou v kategorii JPO III na rok 2019.
 vypsání výzvy pro podání nabídky k zakázce
malého rozsahu „Plynová zařízení v Kulturním
domě U Lva“.
 příkazní smlouvu s V***M*** na poradenskou činnost ve stavební oblasti, zajišťování
potřebných dokumentů, získávání stavebních
povolení a zajišťování TDI na investičních akcích
v městysu Častolovice.
 přijetí paní M***E*** na místo Referent/ka
státní správy a samosprávy dle dohody.
 Dodatek č. 1 s firmou František Sejkora –
Renova na stavební práce „Demolice objektů č.
p. 13 a 14 Častolovice“ rozšíření předmětu plnění
o vybudování základů pro gabionový plot v částce 218.146 Kč bez DPH na p. č. 45 a 66.

Rada městyse (RM-13-2019)
dne 15.dubna 2019
schválila:
 pověření místostarosty Bc. Tichého zjištěním majitele zatrubeného potoku Konopáč
a následné kontroly firmou Aqua Servis, a. s.,
zda nedochází k porušování pravidel kanalizačního řádu
 smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRD01-0005
v částce 1.000.000 Kč na modernizaci hasičské
techniky nákupem nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Častolovice.
 že souhlasí se zavedením služby na rozvážení obědů seniorům v Častolovicích prostřednictvím příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola v Častolovicích od
1. května 2019.
 koupi ojetého automobilu Škoda Fabia
combi v částce 30.000 Kč a smlouvu o výpůjčce
automobilu Základní škole v Častolovicích k zajištění rozvozu obědů.

 Deklaraci partnerství v mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko s projektovým partnerem
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu v českém
a polském jazyce a pověřuje starostu podpisem.

Rada městyse (RM-14-2019)
dne 29. dubna 2019
schválila:
 že souhlasí s nákupem materiálu od firmy
Gabiocentrum na výstavbu gabionového plotu
na p. č. 64 a 65, která bude součástí nového náměstí v ceně 239.000 Kč.
 že nesouhlasí s pohybem pracovníků firmy
T-Mobile po katastru Častolovic, kteří by občany seznamovali s nabídkou dotace na projekt
„Zrychlujeme Česko“.
 že bere na vědomí návrh studie na obnovu
Sokolské zahrady v Častolovicích a pověřuje starostu svolat schůzku s dotčenými organizacemi
a představit jim tuto studii.

Rada městyse (RM-15-2019)
dne 13. května 2019
schválila:
 že souhlasí s užíváním parcel č. 3562 a 3473
v k. ú. Častolovice pro parkování aut zaměstnanců firmy Sain-GobainConstructionProducts
CZ, a. s., Divize Isover Častolovice po dobu rekonstrukce parkoviště od 1. června do 31. srpna
2019 za dodržení podmínky zachování průjezdu
nákladních automobilů na ČOV k č. p. 30 a dotčené pozemky se uvedou do původního stavu.
 výsadbu 10 kusů stromů na Sokolské zahradě v částce 54.000 Kč a osázení nově vzniklých
přechodových míst v ulici Masarykova v částce
10.000 Kč.
 nájemní smlouvu na nebytové prostory
v č. p. 55 1. NP s panem T***P*** IČO 67433235,
a to na zřízení prodejny sportovního vybavení.
 rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky „Modernizace ÚT a kotelny KD
U Lva“ – nejvhodnější nabídka: ZIKA CZ, s. r. o.,
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 65228537
za nabídkovou cenu bez DPH 581.005 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
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Upozornění majitelům
budov
Úřad městyse Častolovice upozorňuje všechny
majitele budov v katastru na povinnost vyplývající z § 31, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že
budova musí být označena číslem popisným.

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 městys Častolovice. Rádi bychom,
aby pozemky zůstaly v extravilánu městyse.

Děkujeme.

CENÍK
PLACENÉ INZERCE
Ve ZDROJI lze v omezené míře zveřejňovat plošnou placenou reklamu a inzerci. O zveřejnění inzerce
a o rozsahu v daném čísle rozhoduje
redakční rada. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených
v placené inzerci a reklamě.

Ceník:
1
/8 strany – 500 Kč
¼ strany – 1.000 Kč
½ strany – 2.000 Kč
1
/1 strany – 4.000 Kč
Pro reklamu a inzerci lze použít
pouze vnitřní strany ZDROJE.
Formát inzerátu musí odpovídat
grafickému členění stránky.
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Vizualizace náměstí
V minulém čísle ZDROJE jsme Vám slíbili představit na tomto místě vizualizace náměstí, jak by mělo vypadat za pár let. Zveřejňujeme ochutnávku
ze studie vypracované projekční kanceláří Ing. arch. Oldřicha Bittnera. Podrobnosti tohoto projektu budou veřejnosti představeny při prezentaci
na veřejném jednání zastupitelstva městyse v září.
Vizualizace: BITTNER ARCHITECTS, s. r. o.
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Častolovický fotokoutek: Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic v areálu AFK Častolovice
Foto: Štěpán Tomašík
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DĚTSKÝ DEN A DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

Fotografie z dětského dne 1. 6. v Sokolské zahradě a z dětské olympiády
na víceúčelovém hřišti 15. 6.
Foto: Štěpán Tomašík

ZDROJ
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