
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
V BARVÁCH PODZIMU
Sedmnáctý ročník podzimní výstavy Zahrada vý-
chodních Čech začal netradičně již ve  čtvrtek
1. října a trval až do neděle 4. října. Poprvé v historii 
zahrádkářské výstavní činnosti byla výstava prodlou-
žena na čtyři dny, což se později ukázalo jako krok 
správným směrem. Areál výstaviště o ploše 3 000 m2

zaplnily tematické podzimní dekorace, nově byly 
naaranžované všechny venkovní lokality, a to včetně 
prostorů před stany a u vstupu. Fascinující podíva-
ná se naskytla návštěvníkům výstavy v hlavním sále, 
v němž byla umístěna kaskáda osvětlená barevným 
světlem obestřená bonsajemi. Vodní tematika ve for-
mě tekoucího potoku či vodotrysku v  kombinaci 
s ovocem se nacházela i na několika dalších místech. 
Květena byla zastoupena v několika expozicích, jimž 
vévodily řezané květiny – zejména jiřiny, chryzantémy, ale také lilie, orchideje, africké fi alky či růže dovezené až z Holandska. Návštěvníci 
mohli zhlédnout i expozice z významných ústavů, například bylinky z botanické zahrady UK z Hradce Králové. Zahrádkáři na výstavě 
umístili ovoce a zeleninu celkem z devíti okresů, a to jak z Pardubického, tak z Královéhradeckého kraje. „Jsem velmi rád, že se nám 
podařilo dát do jednoho sálu jak expozice nových odrůd jablek, tak odrůd starších, jablek našich dědů,“ dodává hlavní pořadatel výstavy 
Josef Helmich. Oblíbenou součástí výstavy je volba nejlepší naaranžované ošatky ovoce a zeleniny. Konkurenci porazila Marta Rambous-
ková z Častolovic, která vyhrála s miskou číslo šest. „Návštěvníci si rovněž cení toho, že je po celou dobu výstavy k dispozici odborná 
poradna, kterou hojně využívají,“ doplňuje Josef Helmich. Na výstavě nechyběly ani tradiční expozice zaměřené na prezentaci různých 
závodů a institucí, zemědělské či zahradní techniky a nářadí, ani chovatelé včel či drůbeže. Pro příchozí byl rovněž připravený bohatý 
hudební program, beseda o pěstování ovoce či ukázka aranžování květin. Výstava se připravovala tři dny dopředu, podílelo se na ní přes 
padesát zahrádkářů a rodinných příslušníků a navštívilo ji přes 11 000 lidí. „Ceníme si pomoci základní školy v Častolovicích a pedago-
gického sboru za zapůjčení vybavení. Děkujeme občanům Častolovic za tolerantnost při některých ztížených podmínkách, které vznikly 
při pořádání výstavy v městysi Častolovice,“ uzavírá Josef Helmich.

Mgr. Martina Kalousová
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ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
na tomto místě jste v posledním čísle našeho zpravodaje dostali od pana starosty dost obsáhlé informace o připravovaných, rozpracova-
ných i již realizovaných projektech pro letošní rok. Chtěl bych na tyto informace navázat a třeba poněkud strohý písemný text „oživit“ 
i několika fotografi emi.
Na konci letošních letních prázdnin byla dokončena rekonstrukce víceúčelového hřiště na Sokolské zahradě (viz foto vlevo). Tam bude 
možné hrát nejen fotbal, nohejbal, volejbal, ale částečně také basketbal. Umělý povrch je rovněž velmi vhodný i pro hokejbal a in-line 
bruslení, navíc v zimě může občanům sloužit jako ledová plocha. Záleží jenom na tom, zda budete mít chuť využít všech možností, které 
s sebou investice v částce 850 000 Kč přináší. Velmi pěknou podobu dostala zbývající část ulice Mírové (viz foto vpravo). Výsledek (in-
vestice v řádu 1 500 000 Kč) byl nakonec důkazem toho, že když je ochota, tak se dají skloubit často protikladné představy projektanta, 
investora s praktickým pohledem tamních obyvatel.

Aktuálně nejrozsáhlejší akcí, kterou musíme zvládnout ještě do konce roku, bude zateplení kulturního zařízení U Lva. Trochu očeká-
vanou, přesto však nepříjemnou fi nanční komplikací této přeměny je stav střechy. V návaznosti na budoucí plánované rozšíření sálu 
o foyer, využití půdních i sklepních prostor bude nezbytné střechu zcela zrekonstruovat. 

V závěru roku obdržíme z dotačních prostředků nový vůz Multicar M 27 + kontejnery a štěpkovač Laski. Tato technika se stane jakýmsi 
vkladem či první etapou realizace projektu nového odpadového hospodářství v městysi. Na to budou navazovat další kroky – ukládání 
bioodpadu, úprava míst pro separovaný odpad a zejména sběrný dvůr. Konkretizace těchto počinů bude upřesněna v příštím čísle Zdroje.

Těsně před realizací je slibovaný bezbariérový vstup do zdravotního střediska. Patrně v říjnu či listopadu zastupitelé a členové stavební 
komise projednají a poté architekt městyse veřejnosti představí základní kostru studie řešení „Centrální části Častolovic“. Jedná se o pá-
teřní osu, která začíná Sokolskou zahradou, pokračuje přes ulici Školskou a sídlištní prostor mezi obytnými domy u hřbitova. Rovněž 
pojímá prostor objektu bývalého mandlu, náměstí a směřuje až do sportovního areálu AFK. Kromě toho se nám podařilo za poměrně 
malých fi nančních prostředků, díky využití části starého zařízení, zkvalitnit chod místního rozhlasu. Je jen dobře, že Častolovice se staly 
také zájmem silnějšího investora – Správy železničních a dopravních cest. Cestující do Rychnova nad Kněžnou již určitě oceňují upra-
vené nástupiště železniční zastávky a přilehlé okolí. 
Je potěšující, že po známých komplikacích je ještě stále „ve hře“ oprava silnice I/11 v našem městysi, která je tentokrát plánovaná na příští 
rok. Po pouhé rétorice je snad úspěchem značný posun při našem jednání s kompetentními složkami o obchvatu Častolovic. V rubrice 
Úřad městyse Častolovice naleznete aktuální informace k tomuto tématu, z nichž vyplývá, že realizace obchvatu už není pouze utopií. 
Pokud navštívíte závěrem roku místní úřad městyse, shledáte ne-
jen částečně nové personální obsazení, ale i úpravu kancelářských 
prostor včetně jejich nového uspořádání. Zmíněné jednání bude 
zcela jistě prezentováno v duchu obecně negativního vnímání čes-
kých úředníků, s  tím ale bohužel nic nenaděláme. Pravdou však 
je, že záměrem tohoto rozhodnutí byla snaha o  zajištění většího 
soukromí i zachování důstojnosti při jednání s Vámi o Vašich po-
třebách, připomínkách i nápadech. Velmi stojíme o Vaše názory 
prezentované ústně či písemně, avšak slušnou formou.

Za  vedení městyse Vám přeji pokud možno příjemný podzim, 
a v jeho sychravých dnech pevné zdraví. Každý den věnujte mini-
málně jeden úsměv nejen svým nejbližším.

Bc. Miloš Tichý, místostarosta



3

VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE

- Schválila licenční smlouvu o veřejném 
provozování hudebních děl s  Ochran-
ným svazem autorským za akci Čardáš 
klaunů.

- Vzala na  vědomí výpověď podanou 
paní účetní městyse Častolovice – Vě-
rou Benkovou ke dni 31. 8. 2015.

- Schválila, že vypíše veřejnou výzvu 
na  pozici „referent/ka státní správy 
a samosprávy – rozpočtář, fi nanční re-
ferent, účetní“.

Rada městyse (RM-24-2015)
dne 17. srpna 2015:

- Vzala na  vědomí soupis a  ocenění po-
zemků – trvalý travní porost a orná půda.

- Pověřila starostu jednáním o možných 
směnách pozemků s  paní D. S. a  po-
zemkovým úřadem.

- Schválila proplacení faktury č. 15045 
od JUDr. Mothejzlíkové za právní služby.

- Schválila nabídku ing.  J. V. na zpraco-
vání projektové dokumentace na dětská 
hřiště u mateřské školy a U Konopáče.

-  S c hv á l i l a  prop l a c e n í  f a ktu r y
č. 9101051920 za projednání přestupků 
za rok 2015 Městským úřadem v Kos-
telci nad Orlicí.

- Schválila prodej autobusu společnosti 
Bazar Roudnice.

Rada městyse (RM-25-2015)
dne 24. srpna 2015:

- Schválila žádost obce o  bezúplat-
ný převod zemědělského pozemku
č. 786/1 v  katastrálním území Často-
lovic na městys Častolovice a pověřila 
starostu podpisem žádosti.

- Schválila Výzvu k  vrácení části před-
mětu výpůjčky (dvou ordinací a  bytu 
školníka) a předání výzvy ředitelce Zá-
kladní a mateřské školy.

- Schválila úhradu dopravného autobu-
sem na zájezd Klubu důchodců ze dne 
10. 9. 2015 do Slatiňan a Hlinska v částce 
cca 5 000 Kč.

Rada městyse (RM-26-2015)
dne 31. srpna 2015:

- Vzala na  vědomí informaci, že plnění 
příjmové strany rozpočtu 2015 se nachá-
zí v odpovídajícím procentním poměru.

- Schválila Návrh spolupráce při výstavě 
„Zahrada východních Čech“ a pověřila 
místostarostu Bc.  Tichého zajištěním 
příslušných bodů spolupráce připadají-
cích na městys Častolovice.

- Schválila novou fakturaci za  opravy 
rozvodů vody ve školní jídelně v částce 
19 710 Kč od fi rmy Vonásek z Kostelce 
nad Orlicí na  Základní a  mateřskou 
školu v Častolovicích.

Rada městyse (RM-27-2015)
dne 14. září 2015:

- Na  základě rozhodnutí hodnotící ko-
mise pro výběr nejvhodnější nabídky 
schválila za zhotovitele akce „Zateplení 
kulturního zařízení U Lva“ fi rmu KER-
SON s. r. o. v  Dobrém a  pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy o dílo.

- Schválila na  základě doporučení hod-
notící komise přijmutí na  pozici „re-
ferentky státní správy a  samosprávy 
– rozpočtáře, fi nančního referenta 
a účetní“ paní Bc. Hanu Jedlinskou, DiS 
a pověřila starostu uzavřením pracovní 
smlouvy s termínem nástupu od 1. 10. 
2015.

- Schválila záměr pronájmu pozemku, 
parcely č. 1302/11 o výměře 180 m2.

- Doporučuje zastupitelstvu městyse 
schválit bezplatné převzetí nemovité-
ho majetku AFK Častolovice. Rovněž 
pověřila starostu připravením smlouvy 
o bezplatném převzetí nemovitého ma-
jetku AFK Častolovice.

- Vzala na  vědomí informaci ředitelky 
Základní a  mateřské školy o  postupu 
při přijetí dítěte do  MŠ po  uvolnění 
kapacity a  pověřila ji vypracováním 
nových kritérií na školní rok 2016/2017 
v souladu se zřizovatelem.

- Vzala na  vědomí vyjádření ŘSD ČR 
v  Hradci Králové k  opravě problema-
tického sjezdu ze silnice I/11 do domu 
č. p. 64 v ulici Masarykově s tím, že zá-
ležitost bude řešena při dalším jedná-
ní s ŘSD ČR v HK v rámci plánované 
stavby „I/11 Častolovice, oprava vo-
zovky“.

- Schválila Dohodu o  ukončení nájmu 
nebytových prostor v  č. p.  47 uzavře-
nou mezi městysem Častolovice a paní 
Mgr. J. K. 

Rada městyse (RM-28-2015)
dne 21. září 2015:

- Vzala na vědomí informace pro postup 
při úpravě Zřizovací listiny Základ-
ní a  mateřské školy a  pověřila radní 
Mgr.  Zvěřinovou připravením návrhu 
nové Zřizovací listiny.

- Schválila smlouvu č. NET/OSUM/339-
2/2014-3 o  zřízení věcného břemene 
mezi SÚS KHK, RWE GasNet s. r. o.

Rada městyse (RM-21-2015)
dne 29. června 2015

- Schválila nákup PC programu „Baka-
lář“ pro Základní a  mateřskou školu 
Častolovice. Částka 20  000 Kč bude 
uhrazena z Rezervního fondu ZŠ a MŠ.

- Vzala na  vědomí, že starosta jednal 
na  Finančním úřadu v  Rychnově nad 
Kněžnou ve  věci platebního výměru 
na odvod za porušení rozpočtové káz-
ně a  zaslal Žádost o  posečkání platby 
na Odvolací fi nanční ředitelství v Brně, 
které věc postoupilo Finančnímu úřa-
du pro Královéhradecký kraj v Hradci 
Králové.

- Schválila jako cenově, produkto-
vě i  servisně nejvýhodnější nabídku 
od  ALIS s. r. o. v  částce 56  886 Kč + 
DPH a  pověřila starostu podpisem 
smlouvy a dojednáním postupných im-
plementací jednotlivých soft warů.

- Potvrdila výsledek Hodnotící komise 
veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Oprava MK ulice Mírová, 
II. etapa“ ze dne 17. 6. 2015 a schválila 
za dodavatele fi rmu Stavitelství EU s. r. o.,
Vamberk.

Rada městyse (RM-22-2015)
dne 13. července 2015:

- Schválila opravy kanálu v  ulici Za-
hradní a  Bažantnické a  pověřila mís-
tostarostu Bc.  Tichého jednáním 
o  opravách se správcem sítí – fi rmou 
Aqua Servis.

- Schválila fi nanční dar ve výši 5 000 Kč 
Regionálnímu centru Asociace sportu 
pro všechny z Rychnova nad Kněžnou.

- Schválila vyvěšení záměru městyse 
Častolovice č. 2/2015/ZM na  prodej 
pozemků v ulici Polnodvorské a pově-
řila starostu zajištěním vyvěšení zámě-
ru na úřední desce a zařazením jednání 
o tomto záměru na příštím jednání za-
stupitelstva městyse.

- Schválila Příkazní smlouvu mezi měs-
tysem Častolovice a paní J. P. na zajiš-
tění technického dozoru investora při 
realizaci stavby „Oprava MK ulice Mí-
rová – II. etapa“ a „Rekonstrukce kana-
lizačních šachet v ulici Mírová“ a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

Rada městyse (RM-23-2015)
dne 3. srpna 2015:

- Schválila nabídku Sdružení podnikatelů 
Pražák a Dudek na opravu dlažby pří-
stupového chodníku u základní školy.
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a  městysem Častolovice a  návrh 
na vklad do katastru nemovitostí a po-
věřila starostu podpisem smlouvy i ná-
vrhu na vklad do něj.

- Schválila smlouvu o dílo fi rmy Dalkon 
CZ s. r. o. na výrobu a montáž bezba-
riérového přístupu do  zdravotního 
střediska a pověřila starostu podpisem 
smlouvy. 

- Schválila návrh smlouvy fi rmy En-
vipartner s. r. o. na  vyhotovení digi-
tálního povodňového plánu městyse 

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

Zastupitelstvo městyse
(ZM-6-2015)

dne 1. července 2015:
- Nesouhlasí s poskytnutím návratné fi -

nanční výpomoci MAS NAD ORLICÍ 
o. p. s. ve výši 100 000 Kč.

- Schvaluje smlouvu o partnerství a vzá-
jemné spolupráci s MAS NAD ORLICÍ 
o. p. s.

- Schvaluje územní příspěvek 20 Kč 
za  každého obyvatele městyse Často-
lovice do  MAS NAD ORLICÍ o. p.  s. 
na rok 2015.

- Schvaluje darovací smlouvu v  částce 
70  000 Kč od  fi rmy Škoda Auto a. s. 
z grantového programu na vybudování 
bezbariérového přístupu do zdravotní-
ho střediska.

- Bere na vědomí předložený návrh smí-
ru s fi rmou Sovis s. r. o.

- Schvaluje přidělení dotace na „Zateple-
ní kulturního zařízení U Lva č. p. 80“.

- Schvaluje přidělení dotace na „Svážíme 
bioodpad z městyse Častolovice“.

Zastupitelstvo městyse
(ZM-7-2015)

dne 5. srpna 2015:
- Schvaluje vyvěšený záměr č. 2/

ZM/2015 vyvěšený dne 14. 7. 2015 
na prodej pozemků z majetku městyse 
Častolovice na  parcelní čísla 508/53, 
508/54, 508/60, 508/65, 508/66, 508/69, 
508/72 a  508/73 v  katastrálním území 
Častolovice za cenu 800 Kč/m2.

- Schvaluje prodej pozemků z  majetku 
městyse Častolovice v  katastrálním 
území Častolovic za  cenu 800 Kč/m2 
s  parcelním číslem 508/60 o  výměře 
887 m2 paní MUDr. A. M. a s parcel-
ním číslem 508/73 o výměře 1.042 m2 
manželům – paní I. a panu M. P. a po-
věřuje starostu podepsáním kupní 
smlouvy. 

- Souhlasí se sepsáním souhlasného pro-
hlášení mezi manžely – paní M. a pa-
nem O. V. a  městysem Častolovice, 
ve kterém pozemek (orná půda) s par-
celním číslem 508/63 o výměře 866 m2 

bude poté výlučným vlastnictvím měs-
tyse Častolovice.

- Schvaluje předloženou nabídku smír-
ného vyřešení soudního sporu mezi 
společností Sovis s. r. o. a  městysem 
Častolovice ve  výši 5  950  000 Kč vč. 
DPH a  pověřuje starostu k  podpisu 
nabídky a jejímu podání k Okresnímu 
soudu v Rychnově nad Kněžnou.

- Schvaluje rozpočtové opatření dota-
ce na červen 2015: příjmy rozpočtu se 
zvyšují o částku 69 540 Kč a výdaje roz-
počtu se zvyšují o částku 69 540 Kč.

- Schvaluje rozpočtovou změnu – vytvo-
ření položky příspěvek MAS NAD OR-
LICÍ o. p. s. ve výši 32 680 Kč.

- Bere na vědomí stížnost občanů Často-
lovic na provoz S-Clubu v ulici Havlíč-
kova. 

- Pan starosta seznámil občany Častolo-
vic s postupem řešení při těchto situa-
cích.

PŘÍPRAVY NA
REALIZACI OBCHVATU
V září se uskutečnila gremiální porada
ředitelů krajských správ ŘSD s gene-
rálním ředitelem ŘSD Ing. Kroupou, 
kde bylo rozhodnuto o zahájení prací 
na přípravě obchvatu městyse Často-
lovice a  města Kostelce nad Orlicí. 
V  následujícím období budou pří-
pravy staveb ve správě ŘSD pokračo-
vat. Do konce roku dojde ke společné 
schůzce starostů s ředitelem ŘSD, pa-
nem Ing. Novotným. Doufejme, že se 
konečně v našem regionu bude něco 
dělat pro zlepšení dopravy po komu-
nikaci I/11 a silnici II/318.

Bc. Miloš Tichý, místostarosta

ÚŘAD ZJEDNAL NÁPRAVU
Děkujeme Obecnímu úřadu v Častolovicích za odstranění letité černé skládky u řadových 
garáží, která se nacházela v lokalitě bývalého „Šutráku“. Domníváme se, že tímto krokem 
došlo nejen ke zlepšení životního prostředí, ale rovněž ke zpříjemnění procházek po další 
části Častolovic.

Majitelé řadových garáží

s využitím fi nančních prostředků z do-
tačního Operačního programu Životní 
prostředí – OSA 1 a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy i žádosti o dotaci.

- Schválila záměr č. 2/2015/RM na pro-
nájem části budovy – místnosti o  vý-
měře 21 m2 v  č. p.  47 a  jeho vyvěšení 
ke dni 1. 10. 2015.

- Schválila vytyčení a  zaměření kabelů 
VO v ulici Masarykově a pověřila mís-
tostarostu Podzimka zajištěním těchto 
prací.

- Schválila žádosti o  územní souhlas 
na  opravu vsakovacího zařízení sráž-
kových vod u základní školy a na opra-
vu veřejného osvětlení v  ulici Mírová 
po opravě místní komunikace. 

- Schválila výměnu klíčů od Sokolovny, 
která se uskuteční ve dnech 24. 9.–4. 10.
2015 a  pověřila místostarostu Pod-
zimka a radního Sršně zajištěním vý-
měny.

Areál bývalé černé skládky u řadových garáží.
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ZMĚNA PROVOZNÍ 
DOBY
HŘBITOVA
Na přání občanů Častolovic byla 
změněna doba zavírání místního 
hřbitova v zimním období (říjen – 
březen) na 18:00 hodin. 
Provozní doba, v jejímž průběhu je 
pohřebiště přístupné veřejnosti, je 
stanovena takto:

V letním období:
duben – září od 7:00 do 20:00 hod. 
V zimním období:
říjen – březen od 7:45 do 18:00 hod.                                           
V období Památky zesnulých,
Velikonoc, vánočních svátků
od 7:45 do 21:30 hod.

městys Častolovice

„KOTLÍKOVÉ DOTACE“
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové 
dotace“) je fi nanční podpora na výměnu zastaralých zdro-
jů tepla na pevná paliva. Je poskytována fyzickým osobám, 
konkrétně majitelům rodinných domů, a  to prostřednic-
tvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014–2020. Předmětem podpory je výměna 
nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za kotel na pevná pali-
va, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. V rámci 
uvedených opatření je možné nainstalovat solárně-termic-
kou soustavu pro přitápění/teplou vodu nebo „mikro“ energetické opatření ke  snížení 
energetické náročnosti objektu, například při zateplení střechy, půdních či sklepních pro-
stor, podlahy atd. Náklady na tzv. „mikro“ energetické opatření přitom mohou dosahovat 
max. 20 000 Kč. Předpokládaná výše podpory se odvíjí od celkových nákladů na realizaci 
projektu, ty mohou být však max. do výše 150 000 Kč. Výše poskytnutých fi nančních pro-
středků činí 70 % v případě pořízení kotle na uhlí, 75 % v případě plynového kondenzač-
ního a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa), 80 % v případě tepelného čerpadla nebo 
kotle pouze na biomasu. V rámci projektu se potencionální zájemce o „kotlíkové dotace“ 
patrně setká s pojmem „způsobilé výdaje“. Za ty jsou považovány zejména náklady na sta-
vební práce, dodávky a služby, které bezprostředně souvisejí s předmětem podpory. Bližší 
informace o dotaci lze získat na adrese www.kr-kralovehradecky.cz pod odkazem „Kotlí-
kové dotace“.

TJ SOKOL ASTOLOVICE
VÁS ZVE NA

CVI ENÍ RODI S D TMI

PRO D TI OD 2 DO 6 LET
SRDE N VÁS ZVEME NA CVI ENÍ RODI S D TMI, KTERÉ SE BUDE KONAT

KAŽDÉ POND LÍ OD 16:30 HODIN VMÍSTNÍ T LOCVI N

ZA ÍNÁME 12. 10. 2015 OD 16:30
P EZ VKY A PITÍ S SEBOU.
T ŠÍME SE NA VAŠI Ú AST!

WWW.TJ CASTOLOVICE.CZ

LETNÍ KINO

Všichni, kteří pamatují provoz letního kina v přírodním areálu v Častolovicích, na tuto společenskou událost jistě 
rádi vzpomínají. V letošním roce jsme si připomněli, jaké to bylo, když se chodilo o večerech „do letňáku“. Městys se 
ve spolupráci se členy kulturní komise rozhodl, že naváže na mnohaletou tradici. Nejdříve však bylo potřeba zajistit 
náhradní lokalitu, jelikož s areálem bývalého letního kina již bohužel nelze počítat. Novým místem k promítání se 
nakonec stal volnočasový areál u místního fotbalového hřiště. Po pořízení příslušné techniky, promítacího plátna, 
po zajištění ozvučení a dalších náležitostí spjatých s jeho provozem mohla být znovu obnovena tradice letního kina. 
Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta městyse, pan Ing. Zdeněk Praus. Při té příležitosti na zašlou slávu venkovního biografu krát-
ce zavzpomínal patron bývalého letního kina pan Jiří Malý. Letní sezónu odstartoval v sobotu 20. června fi lm Příběh kmotra, po němž 
následovaly další atraktivní fi lmové snímky. Každý další pátek se u hřiště rozběhl kinematograf, na plátně se střídaly různé žánry – 
od akčního, romantického až po thriller. Návštěvníci mohli zhlédnout nespočet zajímavých titulů, jako například Vlka z Wall Street, 
fi lmy Postradatelní 3, Moje krásná učitelka či dokument natočený podle skutečných událostí – Ghoul. Největší zájem vzbudil u diváků 
posledně zmiňovaný snímek Ghoul, na který přišlo neuvěřitelných 210 návštěvníků. Nezapomnělo se však ani na děti, pro které byl určen 
fi lm na samém konci prázdnin. Letošní sezónu tak uzavřel fi lm pro děti i dospělé – Asterix a Obelix: sídliště Bohů, který se s počtem 
163 diváků stal druhým nejnavštěvovanějším fi lmem v průběhu letního provozu kina. Krásné počasí s mnoha tropickými dny a teplými 
večery umocnilo atmosféru příjemně prožitých okamžiků při sledování fi lmů na plátně. Pořadatelé chtějí nadále pokračovat v promítání 
i v zimním období, a to v prostorech kulturního zařízení restaurace U Lva. V současné době je však překážkou započatá rekonstrukce 
sálu, ta by ale měla být dokončena do konce letošního roku. Již teď se tedy můžeme těšit na pokračování promítání. Naplánované jsou jak 
nejnovější snímky, tak fi lmy pro pamětníky a samozřejmě i pohádky pro dětské publikum.  

Za provoz letního kina Jiří Kubalík
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů se narození a životní jubilea 
občanů mohou zveřejňovat pouze s písemným souhlasem 
dotyčné osoby, u narozených dětí s písemným souhlasem 

zákonných zástupců. Bez písemného souhlasu
odevzdaného na ÚM Častolovice nebude jméno

zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ. 

Zároveň prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko,
a kteří budou mít zájem zúčastnit se

vítání občánků,
aby se dostavili k pí Hojné na ÚM Častolovice,

kde jim budou sděleny bližší informace. 

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané!!!

Jestliže jsou mezi vámi manželé, jimž od slavnostního 
manželského slibu uplyne v roce 2015 již 50 let a více

a přáli by si tuto skutečnost oslavit
společně s námi – zástupci městyse,

žádáme je tímto, aby se přihlásili na ÚM u pí Hojné
k dojednání podrobností a dalších náležitostí.

Oslava dne, kdy jste si řekli své „ANO“ se bude konat
v obřadní síni městyse Častolovice.

Starosta městyse Častolovice i ostatní zástupci pokládají
za čest oslavit s vámi vaše krásné výročí.

Dále připomínáme, že kdo bude mít zájem oslavit výročí 
svatby se zástupci z komise, nechť se telefonicky

domluví s pí Marií Kubalíkovou 
606 840 434.

NAROZENINY SLAVÍ – Výročí v III. Q r. 2015 

ČASTOLOVICKÉ ŽITO

82 let
paní Naděžda Janušová
paní Danuše Pourová

83 let
paní Dagmar Škopová

84 let
pan Bohumil Paták
paní Filoména Severinová

85 let
paní Jana Hubáčková 
pan Josef Janeček
pan Vlastimil Bednář
pan Ludvík Uhlíř

86 let
pan Karel Čestický

87 let
pan Josef Matoušek
paní Věra Chvojková 

91 let
pan Josef Kohoutek

ř

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Narozené děti ve III. Q r. 2015
Sebastien Bradna  
Jakub Koucký
Šimon Pavlík 
Radek Moravec
Josef Vašata

Ať Vám dětičky dělají radost.

POČET OBYVATEL

V Častolovicích nyní žije
1 646 obyvatel.

ODEŠLI

Úmrtí ve III. Q r. 2015 
pan František Růžička r. 1921
paní Jaroslava Hovorková r. 1930

SŇATEK UZAVŘELI

ČERVEN
paní Michaela Tancošová
a pan Jiří Hloušek

SRPEN
paní Marie Kroupová
a pan Milan Gujda

Všem oslavencům přejeme pevné 
zdraví a spokojenost.

70 let
paní Alena Kottová           
paní Eva Klementová

75 let 
paní Ludmila Svícencová

76 let 
pan Josef Izák
paní Vlasta Kuncová

77 let
paní Marie Hovorková
paní Ludvika Morávková
paní Ludmila Holšánová

78 let
paní Anna Oborníková
paní Marie Patáková

79 let
paní Růžena Bednářová
pan Miroslav Petro

80 let
pan Josef Hovorka

81 let
paní Božena Čestická
pan Pavel Peška
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SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři, dovolte mi Vás pozdravit po prázdninách a infor-
movat Vás o dění v Základní škole Častolovice. Prvního září na-
stoupilo do školy 264 žáků, z toho 27 žáků prvního ročníku, které 
jsme uvítali při slavnostním zahájení školního roku na sále U Lva. 
Čtrnáct žáků dochází z okolních škol a obcí, 31 žáků opustilo la-
vice deváté třídy. S novým školním rokem 2015/2016 se v peda-
gogickém sboru objevily nové tváře: zkušený učitel matematiky, 
učitelka českého jazyka, a poprvé za existenci školy v pedagogic-
kém sboru pracuje na druhém stupni kvalifi kovaná učitelka těles-
né výchovy. Ve škole byly zřízeny funkce asistentů pedagoga, kteří 
jsou k dispozici žákům v 1., 2., 3. a 6. ročníku. Škola má dlouho-
leté zkušenosti s prací se žáky se specifi ckými poruchami učení, 
kterým se věnují učitelky v reedukačních hodinách. Žáků vyžadu-
jících speciální péči má škola padesát. Škola spolupracuje s peda-
gogickými poradnami, speciálními centry a dalšími institucemi. 
Pracovníci školy i  externí pracovníci nabízí žákům mimoškolní 
aktivity v široké nabídce kroužků sportovních, vzdělávacích i es-
tetických. Zájemci mají možnost je navštěvovat a  trávit tak ak-
tivně svůj volný čas. Informace o této nabídce naleznete na webu 
školy. Žáci v průběhu prázdnin čerpali síly do nového školního 
roku, zatímco učitelé se v  jejich průběhu vzdělávali. Studijní ja-
zykový pobyt v  Anglii absolvovaly tři učitelky, které si rozšířily 
znalosti cizího jazyka a  porovnaly je v  celosvětové konkurenci. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE

PROJEKT: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A JAZYKOVÁ VYBAVENOST

 PROJEKT: ROZVOJ TECHNICKÝCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
Během hlavních prázdnin byl vyhlášen další projekt MŠMT, do kterého se naše škola zapojila. V současné době již máme ofi ciálně po-
tvrzeno ministerstvem školství, že náš projekt s názvem „Rozvoj technických a komunikačních dovedností“ byl podpořen v plné výši 
částkou 394 781 Kč. Výstupem projektu je zvýšení technických dovedností žáků, kteří budou zpracovávat výrobek dle dané technické 
dokumentace. V rámci fi nanční podpory bude možné obnovit vybavení školní dílny potřebným nářadím a úložnými prostory. Zvy-
šování komunikačních dovedností bude probíhat s  pomocí 
kombinovaného výukového systému (blended learningu). To-
hoto vzdělávání se budou účastnit nejenom žáci, ale i učitelé 
v anglickém a německém jazyce.

Mgr. Bc. Jana Řízková

Vedení školy v  průběhu prázdnin rovněž nezahálelo. Jakmile 
MŠMT vypisovalo výzvy k podání projektů, tak jsme se do nich 
aktivně zapojovaly a nabízené projekty zpracovávaly.  Vyhlášení 
podpořených projektů jsme vždy s napětím očekávaly. Čekání se 
vyplatilo – jejich výsledek přinese škole více než 900 000 Kč. Byli 
jsme podpořeni v oblasti jazyků – studijním pobytem pedagogů, 
jazykovým pobytem žáků v Anglii a čtenářskými dílnami pro žáky 
celé školy. Druhá výzva znamená pro školu přínos v oblasti tech-
nického vzdělávání a e-learningu jazyka anglického a německé-
ho, do kterého budou zapojeni jak učitelé, tak žáci. Tradiční akce 
školy jako jsou divadelní představení pro žáky vyšších ročníků, 
bowlingové klání a nákup šerp jsou částečně hrazeny ze sponzor-
ských darů, které škola získává již třetím rokem. Novinkou letoš-
ního roku bude dotované divadelní představení pro žáky prvního 
stupně. Děkuji tímto pedagogickému sboru, který se do realizace 
jednotlivých projektů aktivně zapojuje. Nejenom, že zvládají dů-
ležitá vzdělávání v rámci projektů, ale tyto nové poznatky aktivně 
začleňují do výuky žáků. Se začátkem školního roku zavedla škola 
nový systém evidence žáků, který umožní používání elektronic-
kých třídních knih a žákovských knížek, které zvýší komfort in-
formovanosti zákonných zástupců. Děkuji tedy všem za podporu 
a  neocenitelnou práci celého pedagogického sboru. Přeji všem 
mnoho sil do nového školního roku 2015/2016.

Mgr. Bc. Alena Bačíková, ředitelka školy

Základní škola a  mateřská škola 
Častolovice se zapojila do projek-
tu vyhlášeného MŠMT, v  němž 
byla úspěšně podpořena. Peda-
gogové jako první vyjeli na  stu-
dijní pobyt do zahraničí. V rámci 
projektu s  názvem „Čtenářská 
gramotnost a  jazyková vybave-
nost“ navštívili Bristol ve  Velké 
Británii, kde 2 týdny prohlubo-
vali své znalosti v  cizím jazyce. 
Součástí projektu bude jazykový 
pobyt žáků v  Anglii, dále rozvoj 
čtenářské gramotnosti s využitím 
čtenářských dílen, které pro žáky 
připravují učitelé českého jazyka. Díky tomuto projektu bude zároveň dovybavena školní knihovna. Celková výše podpořeného projektu je 
556 011 Kč. 
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SPORTOVNÍ DEN 

V  pátek 4. září žáci 2. – 5. ročníku navštívili volnočasový areál 
v Častolovicích. V rámci sportovního dne zde děti plnily různé ne-
tradiční disciplíny. Poměřily své síly v hodu polenem na cíl, v běhu 
v maxiholinách, při přenášení vajíčka na lžíci, slalomu s kolečkem, 
skákání v  pytlích, rychlosti navíjení tahačů a  jiných sportovních 
disciplínách. V přestávkách se měly možnost zapojit do míčových 
her, cvičení gymnastiky, běhu kolem hřiště a skákání přes švihadlo. 
Celé dopoledne probíhalo ve sportovním duchu, vládla skvělá nála-
da a všichni si to opravdu užili. Dík patří i starším spolužákům, kte-
ří pomáhali na stanovištích a plnili funkci rozhodčích. Sportu zdar!  

učitelky 1. stupně

SPORTOVNÍ DEN PRVNÍ TŘÍDY 
Počasí bylo ráno poměrně nejisté, takže jsme 
disciplíny z  přírodního areálu zámeckého 
parku radši přesunuli do  tělocvičny. Děti 
soutěžily o  medaile nejrychlejšího běžce, 
největšího siláka, nejlepšího akrobata, střelce 
a skokana. Někdo byl natolik zdatný, že se umístil ve všech disciplí-
nách, a tak vyhrál medaili nejlepšího sportovce. Počasí se nakonec 
umoudřilo, a tak jsme si neodpustili pobyt na čerstvém vzduchu 
a  šli jsme se podívat na  koně k  zámeckému parku. Děti musím 
pochválit, byly vytrvalé a hodné.

Mgr. Gábina Luxová

SPORTOVNÍ DEN 2. STUPNĚ
V pátek se konal na druhém stupni sportovní den, který se ten-
tokrát uskutečnil na Sokolské zahradě. Po jeho zahájení zápolili 
jednotlivci v  netradičních disciplínách – v  překážkovém běhu 
s pálkou a míčkem, číslovaných kuželech, hodu tenisovým míč-
kem na  cíl, v  ringu, hodu medicinbalem apod. Soutěžící si vy-
zkoušeli svoji přesnost, rychlost a obratnost. Po skončení těchto 
disciplín se třídy přesunuly na  nově opravené hřiště s  umělým 
povrchem, kde se jednotlivé ročníky utkaly mezi sebou ve fotbale 
a vybíjené. Sportovní den byl zakončen vyhodnocením vítězných 

ročníků a nejlepších žáků v jednotli-
vých disciplínách. I přes ranní nepří-
zeň počasí se den vydařil a vyhlášení 
výsledků probíhalo pod slunečnou 
oblohou.

Mgr. Irena Lohniská
a Mgr. Petra Zábrodská

SLAVNOSTÍ PŘIVÍTÁNÍ ŽÁKŮ

Přivítání žáků do  nového školního roku 2015/16 se slavnostně 
uskutečnilo 4. září na sále U Lva. Žáci deváté třídy uvedli na pó-
dium prvňáčky a  předali jim uvítací balíček zakoupený školou. 
Při pohledu na  žáky deváté třídy si člověk rázem uvědomil, jak 
čas rychle utíká. Mnozí učitelé zavzpomínali na  to, jaké to bylo, 
když naši letošní „mazáci“ byli v první třídě. Po představení no-
vých žáků a po rozloučení s těmi, kteří nás po tomto školním roce 
opustí, se všichni rozešli do  tříd. Odcházejícím žákům devátých 
tříd zbývá jen popřát úspěšné zakončení základní školní docházky. 
Ať dosáhnete svých cílů v dalším vzdělávání. 

Mgr. Gábina Luxová

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Čtvrtého září měly děti v  první třídě připravenou nadílku za-
koupených školních pomůcek, kterou fi nančně podpořila škola, 
Královéhradecký kraj, městys Častolovice a  také fi rmy Laktea 
a Stamont. Krásné plné boxy a dárkovou tašku se školními po-
třebami předal osobně pan starosta Praus s  paní Kubalíkovou. 
Zatímco se konala informační schůzka rodičů s třídní učitelkou, 
Mgr.  Luxovou, děti provedla po  škole vedoucí družiny – paní 
Iva Hlaváčková Morávková. Na závěr prvního školního dne byli 
školou provedeni i rodiče, jelikož škola má co ukázat. Závěrem 
zbývá jen popřát prvňáčkům mnoho příjemných chvil strávených 
ve školních lavicích. 

Mgr. Gábina Luxová 

Na pódiu se společně sešli žáci devátých tříd s prvňáčky. Sportovní den nabízel mnoho netradičních disciplín.

Děti obdržely na začátku školního roku množství školních pomůcek.
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Lákadlem v zámeckém imagináriu byly i pohyblivé loutky.

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ
Dne 7. a 16. září se žáci 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu 
pod vedením Mgr. Zdenky Ženatové z Pedagogicko-psychologic-
ké poradny v Rychnově nad Kněžnou. Kurz probíhal v příjemném 
prostředí školní družiny. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit přátel-
ský kolektiv a stmelit žáky, kteří přišli ze spádových škol na druhý 
stupeň naší školy. Celý kurz se nesl v přátelském duchu. Všichni 
žáci včetně třídních učitelů se se zájmem zapojili do aktivit.

Mgr. Petra Klausová

EXKURZE DO DDM A MÍSTNÍHO ZÁMKU
Dne 22. září dětem cesta pěšky do  DDM v  Kostelci nad Orlicí 
rychle utekla. Absolvovali jsme s dětmi prohlídku budovy a viděli 
jsme i prostory, kde probíhají zájmové kroužky. Děti si společně 
povídali o náplni kroužků, o příměstských táborech, na kterých již 
některé z nich byly. Největší zájem byl o drobná zvířátka, o která se 
děti v zájmovém kroužku starají. Kdo dobře poslouchal, dozvěděl 
se o křečcích, osmácích, zakrslých králících, šnecích a vodních žel-
vách mnoho nových a zajímavých informací. Do Častolovic jsme 
se vraceli příjemnější cestou – bez dopravního ruchu jsme vyšli až 
do zámeckého parku. Někdo se musel „pochlapit“, protože ho už 
bolely nohy, ale při procházení zámeckými komnatami na  to již 
každý zapomněl, neboť průvodkyně byla moc fajn, uměla výklad 
přizpůsobit dětem a zaujmout je. A tak se děti dozvěděly, kdo byla 
Marie Terezie a co prosadila, kdo je převtělen do černé slepice, kdo 
bude jednou novým majitelem zámku, jak se jmenují psi naší hra-
běnky a spoustu jiných pro děti „stravitelných“ informací.

Mgr. Gabriela Luxová

ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM A KINO
Úterní dopoledne 22. září jsme prožili úplně jinak než ve školních 
lavicích. Hned ráno se druháci, třeťáci, čtvrťáci a  páťáci vydali 
procházkou do Kostelce nad Orlicí. První zastavení bylo na Rab-
štejně, kde pro nás bylo připraveno fi lmové představení. Zhlédli 
jsme animovanou pohádku Píseň moře, jejíž příběh se odehrával 
u irského pobřeží. Obdivovali jsme originální výtvarné zpracová-
ní, které se úplně lišilo od známých kreslených fi lmů a pohádek. 
Přímo nás okouzlili snové krajiny a podmořský svět se svými kraj-

kovými vzory. Z příběhu na nás dýchalo tajemno pradávných kel-
tských bájí, které ještě podmanila hudba. Dokonce někteří z nás 
u tohoto baladického příběhu otírali slzičky. Druhé zastavení nás 
čekalo v krásném prostředí kosteleckého zámku, kde jsme navští-
vili výstavu Zámecké imaginárium. Ocitli jsme se ve světě fantazie, 
pohyblivých hraček a  loutek. Všichni jsme se tady skvěle bavili, 
mohli jsme loutky rozpohybovat různými hejblátky, tlačítky, páč-
kami nebo klikami. Užívali jsme si toho, že se můžeme všeho do-
tknout a pohrát si. Také jsme se bavili v obludáriu nebo u malova-
ných panelů. Plni skvělých zážitků jsme se ještě trochu porozhlédli 
po upraveném zámeckém parku a vypravili jsme se zpět do Často-
lovic k naší škole. Byl to prima den! 

Mgr. Ladislava Vaňková
 
EXKURZE – BÍLÁ VĚŽ, MUZEUM
V úterý 22. září nešel v Častolovicích, a tím pádem ani ve škole, 
elektrický proud, a tak jsme se se třídou 7. A a v doprovodu paní 
učitelky Chaloupkové a  Horákové vydali na  exkurzi do  Hradce 
Králové. Když jsme dojeli vlakem do cíle, došli jsme pěšky k Bílé 
věži, která byla uvnitř nově zrekonstruovaná. Uprostřed věže byl 
třetí největší zvon v České republice jménem „Augustin“. Na vršku 
se nám otevřel krásný výhled na Hradec Králové i jeho okolí, nád-
herně byly vidět Orlické hory, Chlum a významné budovy města. 
Po sestupu jsme si mohli prohlédnout krásný skleněný model Bílé 
věže. Poté jsme se přesunuli do Muzea východních Čech, kde jsme 
zhlédli výstavu „Na  vlnách pod plachtami“. Viděli jsme propra-
cované modely plachetních lodí, 700 kg vážící kotvu, různě vel-
ká lodní děla, vybavení lodí a další předměty potřebné k námoř-
ní plavbě. Průvodkyně nás také interaktivně zapojila – žáci byli 
rozděleni do tří skupin: truhlářů/ tesařů, navigátorů a obchodní-
ků. První skupina se seznámila se stavbou lodí a nářadím k tomu 
potřebným. Druhá skupina se zabývala navigačními pomůckami 
a  třetí skupina měla za úkol zjistit něco o koloniálním obchodu 
a o zboží, se kterým bylo obchodováno. Všechny tři skupiny si pak 
vzájemně prezentovaly, co o  daném tématu zjistily. Bylo to moc 
poučné, exkurze se nám líbila. 

Mgr. Stanislava Chaloupková

EXKURZE – EUROCENTRUM
22. září se žáci 8. a 9. ročníku rozjeli do Hradce Králové, aby zde 
navštívili Eurocentrum, které se nachází na Pivovarském náměstí 
v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. V Eurocentru 
získali naši žáci zábavnou formou základní informace o Evropské 
unii. Seznámili se se vznikem Evropské unie a s jejími institucemi. 
Do pracovního listu doplňovali jednotlivé údaje, které pak moh-
li využít během soutěže. Žáci vítězné skupiny získali sladkou od-
měnu. Exkurze do Hradce Králové se vydařila, žáci si užili pěkný 
zářijový den.

Mgr. Irena Lohniská

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
Ve středu 23. září vyrazili žáci naší školy na dopravní soutěž do Tý-
niště nad Orlicí. Děti si vyzkoušely atmosféru soutěže, která pro 
ně byla přípravou na soutěž v Rychnově nad Kněžnou. Závodilo 
se ve čtyřech tradičních disciplínách – v jízdě po dopravním hřiš-
ti, jízdě zručnosti, testech z dopravních předpisů a první pomoci. 
V nejstarší kategorii (7. třída) byl bezkonkurenční Natanel Skřivá-
nek, který obsadil 1. místo. Ve společné kategorii páté a šesté tří-
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dy se našim žákům nepodařilo dostat na „bednu“, většina z nich 
však předvedla slušné výkony. Někteří odhalili své slabší stránky, 
na kterých ještě zapracují. 

Mgr. Stanislava Hovorková

MINIFOTBAL
Čtvrtek 1. října se v  Rychnově nad Kněžnou 
konal turnaj žáků 8. a 9. ročníků v minifotbale. 
Turnaje se zúčastnilo 9 základních škol z našeho okresu – Javor-
nická z  Rychnova nad Kněžnou, Gutha-Jarkovského z  Kostelce 
nad Orlicí, z Týniště nad Orlicí, z Vamberka, z Častolovic, T. G. M.

z  Borohrádku, ze Slatiny nad Zdobnicí 
a  z  Českého Meziříčí. Po  rozlosování 
byly týmy rozděleny do  dvou skupin. 
Nás čekali papírově slabší soupeři. Přes 
počáteční naději našeho týmu na postup 
do  semifi nále jsme se vrátili do  reality 
ihned po prvním odehraném utkání se 
ŽS z  Kostelce nad Orlicí. Tento zápas 
jsme prohráli po nešťastném gólu s vý-
sledným skóre 1:0. Ve  druhém utkání 
proti žákům z Českého Meziříčí naši chlapci neproměnili spous-
tu gólových šancí, čehož nakonec využil náš soupeř, který vyhrál 
2:0. Před třetím zápasem došlo ke změně v sestavě našich hráčů. 
Tímto krokem se naše hra zpřesnila a  výsledkem bylo vítězství 
1:0 se ZŠ z Vamberka. Nabuzeni tímto výkonem jsme se chystali 
na nejsilnějšího soupeře ze skupiny, ZŠ Javornickou z Rychnova 
nad Kněžnou. Bohužel se předpoklady brzy vyplnily a toto utká-
ní skončilo jasnou výhrou domácího týmu 3:0. Po čtvrtém místě 
ve skupině nás čekalo poslední utkání o celkové 7. místo na turnaji 
s družstvem ZŠ ze Slatiny nad Zdobnicí. Projevila se zde bojovnost 
celého týmu, po dvou gólech bylo rozhodnuto. Zápas skončil naší 
jasnou výhrou 2:0. Všem hráčům bych chtěla poděkovat za účast 
a nasazení po celou dobu turnaje.

SESTAVA:

Jedlička A., Šreibr O., Šimerda F. (1), Kapucián L. (2), Izák A.,
Boháč F., Mráz M., Vanický L., Jáneš M., Hloušek O., Michera J.

Bc. Marika Štěpánková

Žáci na dopravním hřišti absolvovali i jízdu zručnosti.

NABÍDKA KROUŽKŮ – ŠKOLNÍ ROK 2015/16

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU TŘÍDA TERMÍN TÝDENNÍ
DOTACE CENA

KERAMIKA Bc. Iva Hlaváčková Morávková 1. – 9. ÚT 13:30 – 15:00 1,5 hod 500,-

VÝTVARNÝ KROUŽEK Bc. Iva Hlaváčková Morávková 1. – 9. PO 13:30 – 15:00 1,5 hod 500,-

SPORŤÁČEK Mgr. Gabriela Luxová ST 12:00 – 13:00 1 hod 400,-

VAŘENÍ Mgr. Lucie Adámková 1. stupeň ST 12:30 – 14:00 1,5 hod 400,-
(+ nákup surovin)

MATEMATICKÝ KROUŽEK Mgr. Evžen Kučera 9. ST 13:45 – 14:45 1 hod 400,-

GYMNASTIKA Mgr. Lucie Ryšková ST 13:30 – 14:30 1 hod 400,-

AEROBIC Mgr. Jana Mazánková BA 1. – 3. PO 12:30 – 13:30 1 hod 400,-

SPORTOVNÍ KROUŽEK Mgr. Jana Mazánková BA 4. – 5. PO 13:20 – 14:20 1 hod 400,-

FLORBAL Bc. Marika Štěpánková 1. stupeň PO 14:15 – 15:15 1 hod 400,-

BASKETBAL Bc. Marika Štěpánková 2. stupeň ST 13:00 – 14:30 1 hod 400,-

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK Mgr. Ladislava Vaňková 3. – 9. dle domluvy
14:00 – 15:30 1 hod 300,-

FLORBAL Jitka Cserenyiová 2. stupeň ST 14:30 – 15:30 1 hod 400

ANGLICKÝ JAZYK HROU Cecílie Sejkorová 1. – 2. PÁ dle domluvy 1 hod 450,-

KERAMIKA Mgr. Radka Přibylová 1. – 3. ST 13:30 – 15:00 1,5 hod 500,-

Cena kroužku je za 1 pololetí. Kroužky probíhají od října do konce května. Kroužek bude otevřen při počtu min. 10 dětí.
Přihlášku na kroužek najdete na webových stránkách školy: www.zs-castolovice.cz
Vyplněnou přihlášku doneste vedoucímu kroužku, případně třídnímu učiteli.
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NÁVŠTĚVA ZAHRÁDKÁŘSKÉ VÝSTAVY

MATEŘSKÁ ŠKOLKA ČASTOLOVICE

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Děti přišla do mateřské školy přivítat i ředitelka Mgr. Alena Bačíková.

Největším zážitkem na výstavě bylo pro děti česání králíčků. 

CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…

Zámecké imaginárium
Předposlední červencový páteční den se uskutečnil ve zna-
mení výletu do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Spo-
lečně s dětmi jsme 24. července navštívili výstavu v Galerii 
Kinský s názvem Zámecké imaginárium – 13 (ne)pokojů 
kosteleckého zámku. V prvním patře zámku byli k vidě-
ní různí komedianti, loutkaři, malíři, cirkusové tanečni-
ce a zvířátka. Všechny rázem obklopil kouzelný svět plný 
hravosti, který rozdmýchal fantazii nejednoho z nás. Po-
hádková atmosféra byla podpořena divadelními kulisami 
a rovněž rozličnými předměty z představení divadla Bra-
tří Formanů. Součástí výstavy bylo obludárium, kterému 
vévodily postavy a malované panely Josefa Sodomky, dále 
fotografi e Ireny Vodákové, hybohledy a inspectákly Pavla 
Macka. Děti si mohly samy vyzkoušet pohyblivé hračky 
a  loutky, které do  výstavy zapůjčili Andrea Sodomková, 
Stáňa Stuchlá, manželé Lhotákovic, Tereza Komárková 
a Tereza Vostradovská. Úsměvy na tvářích všem vykouz-
lily veselé obrázky Tomáše Paula. Ve  třinácti komnatách 
našli potěšení nejen děti, ale i dospělí. 

KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

Pohádkové kulisy v zámeckém imagináriu. 

V úterý 1. září se po chodbách naší mateřské školy ozýval lítosti-
vý pláč, který vycházel ze třídy Berušek. Odloučit se od maminky 
a hrát si v neznámém prostředí s tolika novými dětmi není vůbec 
jednoduché. Ale každý začátek je těžký. Paní učitelky všechny tří-
dy krásně vyzdobily a upravily, aby se dětem u nás líbilo a lépe se 
adaptovaly. Čekaly na ně hračky a pomůcky v dětských koutcích, 
konstruktivní stavebnice, panenky s  kočárky, pohádkové knížky, 
hry na přemýšlení… Uvítat je přišla i paní ředitelka Mgr. Alena Ba-
číková společně se zástupkyní Mgr. Janou Řízkovou. Vyslovily přá-
ní, aby všechny děti do mateřské školy chodily rády a s chutí, aby 
si našly nové kamarády a společně prožily mnoho krásných chvil. 
K tomuto přání se připojuje i celý kolektiv naší mateřské školy. 

D. Mačátová

Ve čtvrtek 1. října jsme s dětmi ze třídy Sluníček a Motýlků navští-
vili již tradiční výstavu Zahrada východních Čech. Prohlédli jsme 
si podzimní aranžmá květin a zeleniny, různé odrůdy jablíček, za-
hradní techniku i stánek našich myslivců. Dětem se moc líbila naa-
ranžovaná jezírka s tekoucí vodou. Asi největším zážitkem pro děti 
však bylo kartáčování domácích králíčků a  hledání včelí královny 
v proskleném úlu. Výstava byla velmi pěkná. Již teď se těšíme na pří-
ští ročník. 

J. Boudková
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Prázdninová pondělní dopoledne patřila, jako již tradičně, dětem. 
A co všechno děti během dílniček zažily? Vyráběly si modelínu ze 
slaného těsta, z kterého následně tvarovaly rozličné postavičky, zví-
řátka, kytičky nebo trpaslíky. Svou šikovnost a schopnost kreativity 
si ověřily při tvarování klícek na ptáčky vytvořených z materiálu 
pedigu nebo při vyrábění pohárů na pití z pet lahví. Kromě toho 
hrály různé hry venku i uvnitř, vystřihovaly různé motivy, četly si, 
vyprávěly si s maňásky a také zpívaly. V prázdninových dílničkách 
strávilo čas celkem padesát dětí. 

Mé soukromé století
Herečka Jitka Smutná, energická, osobitá a  extrovertní členka 
Městských divadel pražských, zavítala v  pátek 18. září do  naší 
knihovny s pořadem Mé soukromé století. Svou hereckou éru za-
počala ve východočeských Pardubicích, v roce 1976 však odešla 
za  režisérem Janem Kačerem do  Ostravy, kde strávila plodných 
14 let. Založila tam rodinu a hlavně tam sehrála spoustu velkých 
rolí, mezi něž patří kupříkladu Fanka v Loupežníkovi, Agáta v Že-
nitbě či Miranda v  Bouři. V  roce 1990 se vrátila do  Prahy, kde 
nastoupila do  Národního divadla, ve  kterém účinkovala napří-
klad ve hrách: Pekař Jan Marhoul, Sbohem Sokrate, Sekretářky či 
Pygmalion. Diváci na ni chodili i do Divadla bez zábradlí (Racek, 
Hlučná samota) či divadla Kolowrat (Smlouva od A. Goldfl ama, 
Černé mléko). Za  roli pokladní v  posledně zmiňované hře byla 
dokonce nominovaná na cenu Th álie. Za zajímavou rolí neváhala 
dojíždět zpátky do Ostravy (chůva ve hře Romeo a Julie). Známá 
je rovněž z českých fi lmů (Sedm hladových, Návrat idiota, Otesá-
nek). Značné popula-
rity a oblíbenosti se jí 
dostává i díky televiz-
ním seriálům – Ordi-
nace v  růžové zahra-
dě, Soukromé pasti, 
Cesty domů, Vyprávěj 
či Vinaři. Její vlídné 
vystoupení jistě obo-
hatilo všechny pří-
tomné posluchače ne-
jen o historky z jejího 
soukromého života, 
ale i zahřálo na srdíč-
ku při poslechu nád-
herných písniček z její 
vlastní tvorby. 

Prázdninové dílničky 

Herečka Jitka Smutná představila
posluchačům své autorské písničky.

Modelína ze slaného těsta měla mezi dětmi úspěch.

POZVÁNKA 
Od začátku října do konce roku se bude v knihovně konat
VÝSTAVA OBRAZŮ
MALOVANÝCH NA HEDVÁBÍ
+ VÝSTAVA KERAMIKY z dílny žadatelů o azyl
z uprchlického tábora z Kostelce nad Orlicí. 

Soukromé století herečky Jitky Smutné
Knihovnice Věra Zaňková si pro čtenáře připravila bezpochyby 
atraktivní dárek k 95. výročí knihovny. Na besedu s názvem Mé 
soukromé století pozvala herečku Jitku Smutnou, která poslední 
čtyři roky jezdí vlaky a autobusy po malých knihovnách v městeč-
kách, kde potkává své diváky, které jinak nemá možnost zblízka 
spatřit. „Když jsem na jevišti, tak nevidím vaše tváře, jediná mož-
nost, jak je vidět, je přijít za vámi ještě za světla,“ dodává vstřícně 
Jitka Smutná. Herečka svým dobrosrdečným vyprávěním a autor-
skými písničkami v doprovodu kytary vykouzlila úsměv na  tváři 
nejednomu z posluchačů. Nechala je nahlédnout do svého niter-
ného soukromí, humorné historky se volně prolínaly se zmínkami 
o tehdejší době, v níž žili její prarodiče a rodiče. Pátrala po leto-
počtech týkajících se její rodiny, které se odehrávaly na pozadí 20. 
století, jelikož naše lidské intimní osudy ovlivňuje doba ze všeho 
nejvíce. Její babička žila na  přelomu 19. a  20. století, pocházela 
z chudé rodiny. V sedmnácti letech odjela do Prahy sloužit, poz-
ději se však přestěhovala na statek, kde si vzala čeledína. Zatímco 
děda se živil jako ledař, babička hokynařila po  vesnici. Jednoho 
léta však nevydělali dostatek peněz, museli prodat střechu nad hla-
vou a vrátit se zpět do Prahy na Vinohrady. Pozůstatek rodinných 
kořenů na  sobě herečka pociťuje i po  letech. „Mám v  sobě něco 
selského, měla jsem pracovat s půdou, ne s dušemi.“ Na babičku 
vzpomíná jako na skvělou vypravěčku pohádek a člověka, který jí 
vtisknul do paměti, že v životě je nejdůležitější mít práci. Mamin-
ka, Andula Smutná, žila celý svůj život ve stínu sovětského svazu. 
Ve svých osmnácti letech se provdala za fotografa, se kterým měla 
syna Vladimíra a jednovaječná dvojčata – Eduarda a Tomáše. Její 
nestarší bratr se ujal režie fi lmu o Miladě Horákové, v němž si Jit-
ka Smutná zahraje. Dvojčata, Eduarda a Tomáše dali rodiče v 11,5 
letech do vojenské školy v Bratislavě, v  té době bylo herečce šest 
let, a už tehdy rozhodnutí rodičů nechápala. Tatínek pocházel ze 
šesti sourozenců, táta mu však umřel dřív, než ho stačil víc poznat 
– v pouhých čtyřech letech. Uměleckým směrem se vydal i strýc 

Týden knihoven
Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků se letos zúčastnil již 19. ročníku Týd-
nu knihoven, který se v Častolovicích konal v termínu 5. – 9. 10. 
Noví čtenáři v tomto týdnu měli roční poplatek zdarma a dlužníci 
byli zbaveni pokut za pozdní navrácení knih.
Součástí Týdne knihoven byl i Maratón čtení, který se uskutečnil 
7. 10. od 16 hodin, v rámci něhož si čtenáři mohli číst ze zapůjče-
ných nebo z domu přinesených knih.

Scénické čtení
Ve čtvrtek 8. 10. od 17 hodin se v knihovně uskutečnilo Scénic-
ké čtení s podtitulem Život je zábavné drama. Slovem prováze-
la Anna Matějková, o hudební doprovod se zasadil David Andrš. 
Čtenáři si navíc mohli zakoupit knihu úvah Anny Matějkové.
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Karel, živil se jako fotograf a kameraman. Jitka Smutná během studia gymnázia na hereckou kariéru ani nepomýšlela. K divadlu se dostala 
tak trochu omylem. Ve svých dvanácti letech docházela na literárně-dramatický kroužek, kde jí doporučili, aby se přihlásila do výtvarného 
kroužku. Obdržela seznam s výtvarnými potřebami, které si má zakoupit. Když si však spočítala, že přibližná cena odpovídá částce, kterou 
si maminka půjčovala od sousedky, z kroužku nebylo nic. Na té samé chodbě však byly zrovna přijímací zkoušky na literárně-dramatický 
obor, do kterého byla přijata. Teprve tam byla sama sebou. „Spolužáci si mysleli, že budu někde v archivu, protože jsem vůbec nemluvila,“ 
dodává herečka s úsměvem. Přitom jako malá absolvovala nejednu recitační soutěž. Kulturu měla ráda již od malička, přečetla spoustu 
knih, bez nichž by dle jejích slov určitě nebyla tam, kde je dnes. „Knihovna, literatura a pan profesor, co mě poslal na výtvarný kroužek, 
jsou důvodem, proč jsem se dostala k divadlu,“ uzavírá své vyprávění herečka Jitka Smutná.

Mgr. Martina Kalousová

prostoru grilu a věnovali jsme se také údržbě hasičské zbrojnice 
a techniky. Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo dalších soutěží 
náležejících pod Podorlickou ligu. Domácí soutěž, jež se usku-
tečnila 12. září na Sokolské zahradě, se vcelku vydařila. Soutěžní 
družstva se přítomným divákům představila ve dvou pokusech, 
a rozhodně bylo na co se dívat. Borci z Častolovic se snažili a na-
konec vybojovali skvělé druhé místo s  časem 23,3 vteřiny. Pr-
venství si odvezlo družstvo Trnova za čas 22,21, na  třetím mís-
tě skončilo družstvo Semechnice B. V kategorii žen bylo pořadí 
na  prvních místech následující: 1. Kvasiny (24,12), 2. Opočno 
(24,68) a na místě třetím se umístila děvčata z Dlouhé Vsi (24,77). 
Celkem soutěžilo jedenáct družstev mužů a devět mužstev žen. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří 
nám pomohli se zajištěním soutěže, jmenovitě Saint-Gobainu 
Častolovice, hospodářství Sternberg, nákupnímu centru TESCO 
v Rychnově nad Kněžnou a úřadu městyse Častolovice. Od září 
se začal opět scházet kroužek mladých hasičů pod vedením sta-
ronových vedoucích pana Řeháčka a pana Svatoně. Scházíme se 
každou středu od 15:45 v hasičské zbrojnici. Kroužek je otevřen 
všem, kteří chtějí mezi nás přijít. Další akcí, na kterou jste všichni 
srdečně zváni, bude již tradiční zpívání u vánočního stromu před 
hasičskou zbrojnicí.

Martin Svatoň, starosta SDH Častolovice

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Letošní, v  mnoha směrech rekordní horké 
léto skončilo. Pro nás myslivce začíná pod-
zimní lovecká sezóna. Až následující měsíce 
nám dají odpověď na to, jak se velká vedra 
odrazila na kondici a početnosti zvěře. Pro tu se totiž v létě stala 
voda na mnohých místech honitby zcela nedostupnou. I kapka 
ranní rosy na  listu trávy byla mnohdy její jedinou záchranou. 
Nebývale rychle proběhly žně a  především sklizeň kukuřice. 
Díky stále modernější zemědělské technice se navíc často str-
niště podmítá dřív, než z  něj odjede kombajn na  obilí. Ze dne 
na den se tak zvěř musí vyrovnávat i s těmito faktory, častěji musí 
za potravou putovat. To s sebou nese zvýšené riziko kolize s auty 
na silnicích. Pod jejich koly padlo hodně kusů srnčího i divočák 
u  Čestic. Při srážce s  ním bohužel došlo k  pozdnímu nahláše-
ní řidičkou a ke znehodnocení zvěřiny. Na konci srpna členové 
spolku odevzdali své brigádnické průkazy, v nichž každý z členů 
potřebuje mít zapsaných alespoň 40 hodin. Do  práce se zapo-
jili i dva noví členové MS, které jsme přijali na březnové schů-
zi. Lidé v Olešnici si mohou všimnout postupných proměn naší 
hospodářské budovy, která mimo jiné rekonstrukcí získala nová 
okna a dveře, rovněž se počítá i s novou omítkou. Několik vel-
mi pěkných střeleckých akcí a přátelských setkání se uskutečni-

KYNOLOGIE ČASTOLOVICE
Výcviky i stopařský speciál
Ani v  období prázdnin a  raného podzimu často-
lovičtí kynologové nezaháleli. Osmého srpna jsme 
pořádali ofi ciální zkoušky výcviku, jež zahrnují 
cviky té nejvyšší obtížnosti, jako například sledování cizí osoby 
po uplynutí třech hodin, ovladatelnost psa na vzdálenost 15 metrů 
pouze na  posunky bez ústních povelů, hledání ztracených klíčů 
na velkém prostoru apod. I přes nečekaná čtyřicetistupňová hor-
ka se našim psům dařilo. František Vanžura st. se stafordšírským 
bulteriérem a František Vanžura ml. s bíglem opět splnili zkušební 
limity pro nejnáročnější zkoušky ZMP3, díky čemuž se kvalifi ko-
vali na podzimní Mistrovství republiky.
Pro velký zájem následovaly další zkoušky výcviku 19. září, ve kte-
rých z  naší organizace uspělo šest psů různých plemen. Mimo 
jiné jsme také zdárně zvládli dvě obtížné mezinárodní stopařské 
zkoušky, jež byly splněny dokonce téměř s maximálním bodovým 
ziskem. Na významnosti jim dodává fakt, že takových zkoušek se 
podaří za rok splnit jen několik v republice. Zúčastňují se jich také 
zástupci okolních kynologických organizací. Hned za týden jsme 
na  tento úspěch navázali dalším ročníkem Stopařského závodu 
(tzv. speciálu), kde naši psi opět potvrdili dobré stopařské schop-
nosti, navíc v konkurenci ostatních psovodů patřili k těm nejlep-
ším. Nadto se snažíme také podporovat kynologické dění v širším 
regionu. Z této oblasti můžeme zmínit naši členku Eriku Fianto-
vou, která byla klíčovou postavou pro uspořádání velkého závodu 
v tzv. dogtrekingu (tj. v běhu či chůzi se psem na větší vzdálenosti 
na čas) v Chrudimi nebo našeho předsedu Františka Vanžuru, kte-
rý byl pozván žambereckým kynologickým klubem, aby se podílel 
na jimi připravovaném Mistrovství republiky mládeže ve stopách. 
Samozřejmě nezanedbáváme také „běžný“ výcvik, kdy k nám zá-
jemci docházejí v neděli dopoledne na cvičiště, aby se naučili zá-
kladní ovladatelnost psa či vyřešili nějaký konkrétní problém. Vel-
ké úsilí věnujeme také průběžné údržbě cvičiště, kde nás poslední 
dobou trápí zřejmě úmyslné poškozování oplocení areálu. 

výbor ZKO Častolovice

HASIČI ČASTOLOVICE

Soutěžní klání hasičského sboru
Třetí čtvrtletí tohoto roku se u  hasičů neslo 
ve znamení příprav 19. ročníku soutěže v po-
žárním útoku s  názvem „O  putovní pohár 
starosty obce Častolovice“ a 10. ročníku „Me-
moriálu Mirka Frýdy“. Kromě pořádání a pří-
prav na soutěže jsme dokončili nové zastřešení 

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

lo
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lo na Třešňovce. Chata v Častolovicích, která slouží občas nejen 
myslivcům, ale též různým skupinám na oslavy, svatby a rodinné 
akce, bohužel patrně dozná změn v provozu a v půjčování. Ná-
vštěvníci totiž často nerespektovali naše příkazy a nedodržova-
li pokyny uvedené v  provozním řádu. K  tomu kroku nás vede 
opakované poškozování malby a četnost v ničení nové výzdoby, 
tj. trofejí zvěře i ručně vyřezávaných štítků pod trofejemi. Proto 
budeme zřejmě chatu půjčovat pouze na akce, při kterých bude 
garantem některý z  členů, popřípadě vyhovíme potřebám spo-
lečenských organizací našich obcí. Chceme totiž, aby chata byla 
naší chloubou i na další léta, ne pouze na  jednu sezónu. V ne-
děli 9. srpna jsme uspořádali výlet do  Jihlavy na dřevorubecké 
mistrovství Evropy. Autobus doplněný o naše honce a jejich děti 
byl zaplněn téměř do  posledního místa. Většina z  nás cestou 
z parkoviště prošla jihlavskou zoo, a pak už nás čekal od slunce 
rozpálený betonový přírodní amfi teátr podobný tomu, jaký bý-
val kdysi v Častolovicích. Nejednomu z nás asi proběhly hlavou 
vzpomínky na akce v Častolovicích a na to, že byla škoda o tento 
krásný areál přijít. Ale zpět do Jihlavy. K vidění byly i přes nároč-
né podmínky špičkové výkony dřevorubců. Smekám před nimi 
stejně jako před seniory z  našeho zájezdu, kteří v  té betonové 
výhni zvládli celodenní program. Společná neděle se nám nad-
míru vydařila. Na podzim nás čekají tři společné hony, respek-
tive vycházky na drobnou zvěř. Na schůzi 26. září jsme odhlaso-
vali nové stanovy, a uzná-li soud, že odpovídají novému zákonu 
o spolcích, začnou platit společně s naším novým názvem – My-
slivecký spolek Střezmá Olešnice. 

S přáním krásně barevných podzimních dnů
Radek Podolský, jednatel

TJ SOKOL ČASTOLOVICE 

Den sportu a zábavy
Devatenáctý zářijový den se pro Častolovice odehrál ve znamení 
sportu a zábavy. Na víceúčelovém hřišti se toho rána sešlo více 
jak 50 dětí, které si zasoutěžily v šesti disciplínách. Čas si mohly 
zpříjemnit i malováním na sádrové odlitky nebo pokusy v malé 
chemické laboratoři. Některé děti využily šikovných rukou Ivy 
Morávkové a  nechaly si nakreslit speciálními barvami rozličné 
motivy na obličej. Vedle předškolních a školních dětí do 10 let 
přišly své síly poměřit i  starší děti a  mládež. Pro ně bylo při-
praveno celkem sedm netradičních disciplín. Do  boje vstoupi-
lo v  kategorii mládeže celkem šest smíšených družstev. Hlavní 
cenu si odnesl tým pojmenovaný Hvězdičky ve složení Vendula 
Jírová, Veronika Jírová a  Karolína Hlaváčková. V  kategorii do-
spělých soutěžil o putovní pohár pouze jeden tým nazvaný Ko-
přiva ve  složení Magdaléna Koubová, Vojtěch Vejnar a  Štěpán 
Přibyl. Všechny děti si odnesly za svůj sportovní výkon odměnu 
ve  formě malého občerstvení (koláč, jablko, pitíčko) a  diplom 
za účast. Přítomní se také mohli zajít posilnit do blízké hospůd-
ky „Na  Cestě“, kde si mohli zakoupit pečené kuře, guláš nebo 
klobásu. Ve  dvanáct hodin mnozí mohli poprvé na  vlastní oči 
spatřit novou sportovní disciplínu – králičí hop. Představit nám 

ho přijeli členové zájmového spolku z Rychnova nad Kněžnou, 
který funguje od roku 2013. Bylo vidět, že si jak čtyřnozí mazlíčci 
– „hopáci“, tak jejich majitelé zdolávání překážek doslova uží-
vají. Od čtrnácti hodin pak upoutali publikum svou obratností 
a  dovednostmi i  členové sboru místních dobrovolných hasičů. 
Věříme, že jejich zajímavá a hlavně velice záslužná práce přiláká 
další nové mladé členy do zájmového kroužku mladých hasičů. 
Všem sportovcům i divákům děkujeme za jejich účast a vítězům 
srdečně blahopřejeme. Také bychom rádi touto cestou poděko-
vali i našim sponzorům, jmenovitě ličenské pekárně BEAS a. s., 
která nám věnovala výborné koláče a panu Ešpandrovi za výteč-
ná jablka z nedalekých sadů v Synkově. V neposlední řadě dě-
kujeme také všem organizátorům, kteří věnovali této akci svůj 
volný čas, v němž pro děti připravili tento bezesporu vydařený 
den. Těšíme se na další ročník.

VÝSLEDKY:

Kategorie mládeže:
1. Hvězdičky
 (Vendula Jírová, Veronika Jírová, Karolína Hlaváčková)
2. A – Team
 (Lenka Ešpandrová, Kryštof Lounek, Vítek Hanzlíček)
3. Merlyn – Team
 (Kateřina Šuplerová, Tereza Kubcová, Štěpán Rojek)
4. Šikulky
 (Šárka Kapuciánová, Marta Rambousková, Josef Rambousek)
5. Teenagers
 (Andrea Jarkovská, Eliška Ságnerová, Anna Ságnerová)
6. Křečáci
 (Tomáš Fajgl, Kateřina Horáčková, Patrik Dřevecký)

Kategorie dospělých:

1. Kopřiva
 (Magdaléna Koubová, Vojtěch Vejnar, Štěpán Přibyl)

Tereza Málková
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JAN CABALKA Z ČASTOLOVIC
MISTREM EVROPY V SOFTBALLU
V  červenci, ve  dnech 13. až 
18. července se v Mostě ode-
hrálo již deváté mistrovství 
Evropy v soft ballu v kategorii 
juniorů. Do  české reprezen-
tace byla nominována i  pě-
tice kosteleckých soft balistů, 
mezi nimiž své důležité mís-
to zaujal také zadopolař Jan 
Cabalka. Teprve osmnácti-
letý hráč havlíčkobrodského 
klubu má za sebou již několik 
úctyhodných úspěchů. Vede 
pálkařské statistiky – ovládá 
tabulku dvoumetových a  tří-
metových odpalů. Vrcholem 
jeho kariéry je bezesporu 
mistrovství Evropy, kde ve  fi nále s  Dánskem posledním startem 
na pálce dopomohl týmu k získání titulu mistrů Evropy v soft ballu.  

Jak dlouho se aktivně věnuješ soft ballu a co tě k němu přivedlo?
Přibližně od deseti let, osmým rokem. Původně jsem hrál fotbal. 
Spolužáci mě však lákali, ať se přijdu podívat na trénink soft ballu, 
tak jsem šel. Zaujalo mě to natolik, že jsem ho začal hrát. Ještě ně-
jakou dobu potom jsem hrál zároveň fotbal a sofb all, ale nedalo se 
to moc sloučit. Začal jsem se naplno věnovat soft ballu. 

Momentálně působíš v klubu Havlíčkův Brod. S kterým klubem 
jsou však spjaty tvé počátky? 
Začínal jsem v klubu v Kostelci nad Orlicí. Později se mě ujal tre-
nér z Havlíčkova Brodu.
I nadále ale trénuji v Kostelci nad Orlicí. Občas tam i hostuji, ale 
jinak hraji za klub Havlíčkův Brod za juniory. V České republice 
je tato kategorie do 22 let. Trénuje se tak třikrát týdně, teď máme 
po sezóně, takže mě nejbližší trénink čeká až tak za měsíc.

Vedeš pálkařské statistiky na dvoumetrových a třímetových od-
palech – co na tvé úspěchy říká rodina, přátelé či známí? 
Rodina se mě v tom, co dělám, snaží všemožně podporovat. Dů-
ležité pro ně je hlavně to, abych se tomu věnoval naplno. Nejvíc 
mě motivuje asi táta, který dřív také sportoval, hrál fotbal a hokej. 

Česká juniorská reprezentace má již zlatý hattrick (obhájila zlato 
z roku 2013 a 2011), tenkrát se konalo mistrovství v Kostelci nad 
Orlicí – zúčastnil ses ho také? 
Tenkrát ne, do reprezentace jsem vstoupil až v roce 2014. Předtím 
jsem hrál za klub, teprve až výsledky mě dostaly do reprezentace. 

Na  turnaji v  mistrovství Evropy bojovaly s  domácím výběrem 
o vítězství reprezentace Dánska, Izraele, Chorvatska, Velké Bri-
tánie a Polska. Jak hodnotíš jednotlivé zápasy na mistrovství Ev-
ropy s odstupem času? 
Nejtěžším soupeřem bylo určitě Dánsko, které bylo přibližně 
na stejné úrovni jako tým České republiky. Všeobecně Česká re-
publika společně s Dánskem v dospělém soft ballu trénují asi nejvíc 
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z Evropy, což je vidět i při hře juniorů. Polský tým byl na mistrov-
ství vůbec poprvé, bylo na  nich znát, že ještě nejsou dostatečně 
sehraní.

Co bylo na fi nálovém zápase s Dánskem nejtěžší? 
Nepodcenit soupeře, hrát tak, abychom zápas odehráli s chladnou 
hlavou a  co nejlépe. Zkrátka, snažit se ze sebe vytáhnout maxi-
mum. Navíc, v Evropě není soft ball na  tak vysoké úrovni, takže 
jsem naše vítězství trochu očekával. Byla by to ostuda, kdybychom 
to nezvládli. 

V čem byla silná stránka domácího výběru na mistrovství Evropy 
oproti ostatním týmům? 
Rozhodně nadhazovač s cacherem, ale kvalitní byla i obrana a pál-
ka – co jsme potřebovali, to jsme odpálili, takže spokojenost. 

Jak ses cítil, když jsi věděl, že můžeš zápas svým odpalem ukončit 
a dopomoci tak týmu k titulu mistra Evropy? 
Byl jsem dost nervózní. Musel jsem se soustředit jen na  nadha-
zovače a jít na to s klidnou hlavou. Když se to takhle potká, je to 
nádhera.

Příští rok čeká váš tým mistrovství světa – připravuješ se na něj 
intenzivněji nebo jiným způsobem než na ostatní zápasy? 
Trenéři tomu přípravu určitě přizpůsobí, máme trenéry na fyzič-
ku, obranu a správnou techniku palby. Navíc budeme každý měsíc 
absolvovat třídenní soustředění. V lednu nás čeká turnaj v USA, 
na Floridě, který pro nás bude přípravou na červencové mistrov-
ství v USA. 

Mgr. Martina Kalousová
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POČÁTKY KNIHOVNY

Knihovny v Častolovicích byly celkem tři, první vznikla na zám-
ku, a to ještě za působení Leopolda Sternberga (1770 – 1856). Ob-
sahovala díla vědecká, beletristická, tisková i  rukopisná, kromě 
toho v ní můžeme nalézt i vpisky z roku 1669. Velkou milovnicí 
literatury byla maminka současné hraběnky, paní Diany Sternber-
gové, ta rozšířila literární fond na 3 500 výtisků anglické, němec-
ké a francouzské dobové literatury, ale nalezneme v něm i na 500 
svazků našich novodobých spisovatelů z let 1890–1914 (například 
B. Němcovou, J. Nerudu, K. Světlou, A. Jiráska či K. V. Raise). 
Svého času byla v Častolovicích zřízena i Hraběcí půjčovna knih, 
ke  které se dochoval katalog. Roku 1814 byla z  popudu faráře 
Františka Raymana otevřena farní knihovna s převážně nábožen-
skou tematikou. Veřejná knihovna byla v obci založena roku 1920 
a nacházela se v budově radnice. 

 

Místní knihovna: šlépěje minulosti

Místní kronika shromažďuje podrobné informace o správě a zří-
zení veřejného místa k půjčování knižních publikací, rovněž zahr-
nuje informace o počtu publikací a fi nančních nákladech. Zákon 
z  roku 1919 uložil politickým obcím zřídit veřejnou knihovnu. 
Tehdy, v roce 1920, dostávala příspěvek na jednoho čtenáře v hod-
notě 50 haléřů. V  tomto roce byla zvolena také místní knihovní 
rada. V roce 1923 se ujal správy knihovny pan J. Brandejs, který 
tituly vypůjčoval každou neděli od  13 do  15 hodin. Vypomáhal 
mu zdejší řídicí učitel, pan Ignác Böhm. Působení knihovny bylo 
krátce přerušeno druhou světovou válkou. K  obnovení činnosti 
knihovny došlo na podzim roku 1946, knihovníkem se stal Old-
řich Hanousek, předsedou knihovnické rady byl zvolen Jan Bran-
dejs. Zásadním způsobem se změnila skladba knih, pořídily se 
nové seznamy, knihy byly vytříděny a především byla odstraněna 
fašistická díla na úkor pořízení nových knih. V knihovně v té době 
bylo umístěno na 2 500 knih, které si mohlo zapůjčit 48 čtenářů 
po zaplacení zápisného v hodnotě 5 Kčs. Téhož roku byl založen 
čtenářský kroužek, poplatek činil 20 Kčs pro dospělého čtenáře, 
10 Kčs pro mládež. Předsedu O. Hanouska vystřídal v roce 1959 
bývalý ředitel školy, pan Jelínek. Za jeho správy získala knihovna 
86 nových čtenářů, literární fond se obohatil o dalších 107 titulů 
a knihovnu navštívilo na 1 200 návštěvníků. V roce 1961 byly zří-
zeny pobočky pro Hřibiny a  Malou Ledskou. Počet návštěvníků 
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knihovny v následujících letech zvolna narůstal, pro malý zájem 
však byly v roce 1966 zrušeny nově zřízené pobočky v Hřibinách 
a v Malé Ledské. Místní knihovna se v roce 1967 ocitla v menší 
krizi, a to v důsledku nemoci dlouholetého knihovníka Jaroslava 
Bárty, jenž se funkce vzdal a za něhož se nenašel náhradník. V roce 
1968 se v knihovně i nadále nepůjčuje. Nevyhovující nosná plocha 
z překližky a slabé železné konstrukce již nebyla schopná udržet 
množství knih, regály se pod jejich tíhou prohýbaly. Náprava byla 
zjednána až v polovině roku 1969 za vedení nové knihovnice Jiřiny 
Kašparové a pomoci pracovnic Okresní knihovny. Byly namonto-
vány nové regály, provedla se revize knih a byla vyčleněna litera-
tura pro mládež. Fond obohatilo 271 nových svazků, čtenáři měli 
k dispozici přes 3 500 knih. V letech 1970 – 1971 knihovna o část 
knih nenávratně přišla. Následující roky probíhaly ve znamení ob-
měn na  pozici knihovnice – Darja Militká, Alena Zikmundová, 
tak ve zdokonalování interiéru. V důsledku narůstajícího množ-
ství čtenářů i zakoupených knižních titulů a nově také časopisů za-
čínají být prostory knihovny o jedné místnosti značně nedostaču-
jící. V roce 1977 se již žádné tituly nemohly kvůli nedostatku místa 
kupovat, dochází k  meziknihovní výpůjční službě s  pobočkou 
v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1979 dochází k dočasnému uza-
vření knihovny z důvodu nedostatečného vytápění v době velkých 
mrazů, dlouhodobě se jedná o přesunutí knihovny na vhodnější 
místo, ale zatím bezvýsledně. Ukazuje se, že pro zkvalitnění prá-
ce se čtenáři by bylo zapotřebí zvětšit prostory knihovny a  roz-
šířit pracovní úvazek. Za  nové knihovnice Růženy Sekyrové se 
roku 1982 vypůjčilo téměř 8 000 knih, nové se již nenakupují, ale 
půjčují se v sousední pobočce v Kostelci nad Orlicí. V roce 1984 
dochází k  vytouženému přesunu knihovny do  prostor hasičské 
zbrojnice, ve kterých se uskutečnilo hned několik besed o knihách 
s básníkem z našeho regionu, s panem Vladimírem Brandejsem. 
V budově hasičské zbrojnice dlouhodobě působil knihovník pan 
Frýda, který se o činnost knihovny staral úctyhodných dvanáct let. 
Posledních devět let se o čtenáře stará knihovnice Věra Zaňková.

Místní knihovna: současnost 

Od roku 2006 se knihovna viditelně zprofesionalizovala. Knihov-
na je pro veřejnost otevřena třikrát v týdnu. Návštěvníci mají mož-
nost využívat čtyři počítače s přístupem na internet, který je zde 
poskytován zcela zdarma. Od roku 2007, kdy zde bylo přihlášeno 
70 čtenářů, do současnosti značně vzrostl počet zájemců o knihy, 
a  to přibližně o  140 čtenářů. Rovněž vypůjčky vzrostly o  téměř 
2 000 titulů, několikanásobně se zvýšil i počet pořádaných kultur-
ních akcí. Knihovnice Věra Zaňková se aktivně podílí na vytváření 
programu, v průběhu roku uspořádá na padesát různých akcí jak 
pro děti, tak pro dospělé, například setkání se spisovateli, literární 
pořady, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, čtení 
pohádek pro děti, letní tvůrčí dílničky, občasné výlety po okolí či 
literární soutěže pro děti. Knižní fond koncem roku pravděpodob-
ně dosáhne hranice 5 000 svazků. Čtenáři rovněž hojně využívají 
meziknihovní výpůjční službu. Návštěvnost za  loňský rok činila 
3 500 návštěvníků. Od listopadu loňského roku se navíc knihovna 
pyšní bezbariérovým vchodem, zateplením budovy a novou fasá-
dou, na kterou získalo dotaci bývalé vedení městyse. 

V  článku jsou použity informace z  výňatku z  kroniky dostupné 
na webových stránkách http://knihovna-castolovice.cz.

Veřejná knihovně se původně nacházela na radnici.
foto: Spolek přátel Častolovic


