
REALIZACE STUDIE LESOPARKU „ŠKOLSKÁ“
Roky, spíš však pár desetiletí, zůstal nedotčen a neřešen v podstatě centrální prostor Častolovic mezi bytovými domy ulice Školská a hřbi-
tovem. V uplynulém volebním období bylo zrekonstruováno okolí hřbitova a garáží. Nyní chceme v kultivaci této lokality pokračovat. 
Proto byla vypracována architektonická studie lesoparku „Školská“. Tu dopracovala na základě připomínek vedení městyse i zástupců 
tamních bytových domů paní Ing. Hladíková, autorizovaná krajinářská architektka. Ve studii se respektovaly již vyšlapané cestičky mezi 
domy. V lesoparku pak budou upraveny do podoby mlatových cest s obrubou. Vzniknou také jakási tři parková křížení, která budou 
později doplněna lavičkami. Dominantou lesoparku však bude samozřejmě zeleň. Dojde na  výsadbu různých druhů stromů i  keřů. 
Nicméně všechno má v přírodě svůj čas. Pevně věříme, že po několika letech vznikne v této lokalitě příjemný i obyvateli vyhledávaný 
klidný, odpočinkový prostor. Jak by měl lesopark „Školská“ vypadat, můžete vidět na obrázku. Stavební práce na jeho realizaci by měly 
být zahájeny a dle počasí snad i dokončeny ještě letos. Výsadba bude uskutečňována v několika etapách.

Bc. Miloš Tichý, místostarosta
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Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda, před námi 
je snad i  pěkný podzim. Za  poslední 
dva roky jsme využili příspěvek od Úřa-
du práce v  Rychnově nad Kněžnou 
a  zřídili jsme celkem pět pracovních 
míst. Snažíme se, aby každý, kdo se ko-
lem sebe rozhlíží, mohl uznat, že péče 
o obecní majetek, veřejná prostranství 
a  veřejnou zeleň je na  vysoké úrovni. 
V rámci těchto aktivit jsou o prázdni-
nách vytvářena krátkodobá pracovní 
místa pro místní studenty. Samozřejmě 
k  tomu přispívá i  obměna komunální 
techniky a  investice do  techniky nové. 
V  tomto trendu bychom chtěli pokra-
čovat i  v  dalších letech, abychom na-
bídli občanům kvalitnější servis. Jsem 
rád, že poskytnutá dotace na  zpraco-
vávání bioodpadu je hojně využívána 
občany a že rozmístěné kontejnery jsou 
stále plné. Budeme rádi za každou vaši 
připomínku ke zkvalitnění této služby. 
Vedení městyse dále jedná ohledně sběrného dvora, který by naši 
spoluobčané mohli využívat k umístění dalších druhů odpadu, kte-
rý nelze třídit na již zřízených místech v Častolovicích. Doufám, že 
se nám povede do konce roku připravit návrh na separaci odpadů 
pro odsouhlasení v zastupitelstvu městyse. Díky dobrým ekono-
mickým prognózám a zejména rychlému růstu průmyslové zóny 
Kvasiny jsou rozprodány všechny pozemky pro stavění rodinných 
domů. Minulý týden jsem byl přítomen na jednání svolané Mini-
sterstvem pro místní rozvoj ČR, kde se probíraly možnosti další 
výstavby rodinných a  bytových domů v  okolí průmyslové zóny. 
Uvědomil jsem si, že se Častolovice stávají jednou z  nejlepších 
lokalit pro bydlení v širokém okolí. Zastupitelstvo potvrdilo tuto 
připravenost a plánuje možnou výstavbu bytových domů v lokalitě 
za čp. 47. Do konce roku chceme mít stavební povolení na inže-
nýrské sítě. V příštím roce konečně vybudujeme novou bezpečnou 
spojnici mezi ulicemi Školská a Masarykova. Už se nebudeme mu-
set bát chodit na náměstí po nejnebezpečnějším chodníku v ulici 
Komenského. Budeme dále shánět kvalitní investory, jako je Krá-
lovéhradecký kraj, který jako první v této lokalitě proinvestuje dva 
miliony za koupi pozemků a dalších více než třicet za plánované 
stavby. Postupujeme dle představené studie p. arch. Bittnera a dle 
dobře zpracovaného územního plánu Častolovic, který je na vý-
stavbu nových domů připraven. Územní plán počítá s  možností 
navýšení populace městyse Častolovice na 2 500 obyvatel. Pojďme 
a využijme dění v našem okolí, za několik let můžeme být třeba 
malým městem. K tomuto chceme přispět studií na nové využití 
prostoru náměstí, kde může vyrůst dalších 100 bytových jednotek, 
komerční prostory a  veřejné prostranství. Stal jsem se starostou 
Častolovic, abych pomohl vám občanům bydlet v hezkém městysi. 
Kandidoval jsem do krajských voleb, abych mohl lépe sledovat vý-
voj kraje a jeho budoucí investice týkající se našeho městyse a blíz-
kého okolí. Děkuji za vaši důvěru. Rovněž chci poděkovat svým 
kolegům, kteří se podílí na rozvoji našeho městyse. 

Ing. Zdeněk Praus, starosta

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE

Pohled z ulice Masarykovy.

Pohled za mandlem čp. 47.

Pohled z ulice Husovy.
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VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE

 Doporučuje na základě stanoviska da-
ňového poradce uhradit odvody za so-
ciální a  zdravotní pojištění z  odměn 
provozním zaměstnancům z  běžných 
výnosů.

 Požaduje rozdělit přidělenou částku 
do  Fondu odměn rovnoměrně všem 
provozním zaměstnancům ZŠ a  MŠ 
(uklízečky a  kuchařky) v  termínu 
do  31. 8. 2016 a  doložit RM do  15. 9. 
2016 o tom vyúčtování.

 Schválila Záměr č. 3/2016/RM prona-
jmout část pozemku, parcelní č. 1302/3 
o výměře 180 m2 v katastrálním území 
Častolovice.

 Vzala na  vědomí příkaz č.j. KU-
KHK-21226/EK/2016 z KÚ KHK k ulo-
žení pokuty ve výši 5 000 Kč za spáchání 
správních deliktů a 1 000 Kč za úhradu 
nákladu řízení.

 Vzala na  vědomí nabídku společnosti 
ČEZ s  konstatováním výhrady, že na-
bídka neřeší revizní závady.

 Potvrdila provádění revizí, evidenci 
revizí i odstraňování závad současným 
způsobem, který má v  gesci místosta-
rosta Podzimek.

 Vzala na  vědomí, že v  roce 2015 bylo 
vytříděno v městysi a předáno k využití 
celkem 74,08 tun, za což městys obdržel 
od EKO-KOM a. s. fi nanční prostředky 
ve výši 226 278 Kč.

 Schválila žádost paní M. K. o umístění 
atrakcí na  Sokolské zahradě ve  dnech 
13. 6. – 20. 6. 2017 pro akci Častolovic-
ká pouť 2017.

 Vzala na vědomí oznámení OSSZ o za-
hájení správního řízení č.j. 46006/
009715/16/110/MJ/NP/SD/9/PO/16 
za pozdní předložení Oznámení o ná-
stupu do  zaměstnání od  zaměstnance
Ing. M. F. 

 Vzala na vědomí bez připomínek opat-
ření k  nápravě chyb a  nedostatků dle 
Zprávy o  výsledku přezkoumání hos-
podaření městyse Častolovice za  rok 
2015, která zaslal starosta městyse 
ve stanovené lhůtě na KÚ KHK.

Rada městyse (RM-49-2016)
dne 27. července 2016:

 Schválila úpravu návrhu Smlouvy 
o  uzavření budoucí smlouvy kup-
ní a  smlouvy o  právu provést stavbu 
a pověřila starostu předložením návrhu 
na KÚ Královéhradeckého kraje.

 Vzala na  vědomí Rozhodnutí OSSZ 
o  uložení pokuty 1  000 Kč za  správní 
delikt.

 Vzala na vědomí vyjádření právního 
zástupce Mgr.  Bc.  A. B. k  záležitosti 
snížení osobního příplatku.

 RM schválila pronájem části pozem-
ku parcelní č. 770/7 o  výměře cca
180 m2 panu V. P. za 200 Kč/rok a po-
věřila starostu připravením nájemní 
smlouvy.

 Neschválila prominutí 5% poplatku 
(723 Kč) z  vybraného vstupného panu 
M. B. za kulturní akci „Na stojáka“ ko-
nanou dne 16. 7. 2016 na  hřišti AFK 
Častolovice.

 Vzala na  vědomí závaznou přihláš-
ku Bc.  A. a  J. J. k  výstavbě rodinného 
domu na parcele č. 508/54 v ulici Pol-
nodvorská a doporučuje zastupitelstvu 
městyse závaznou přihlášku na příštím 
jednání schválit.

 Schválila rozpočtové opatření městyse 
Častolovice č. RM-3-2016.

 Doporučuje zastupitelstvu městyse
schválení žádosti o  bezúplatném pře-
vodu všech pozemků ve  vlastnictví 
Státního pozemkového úřadu na měs-
tys a pověřuje místostarostu Bc. Tiché-
ho připravením podkladů pro jednání 
ZM.

 Rozhodla preferovat tzv. „modrou“ tra-
su přeložky silnice II. třídy z „Územně 
technického posouzení přeložky silnice 
II. třídy“ a pověřila starostu informo-
váním o tomto rozhodnutí KÚ KHK.

 Schválila nabídku a  smlouvu o  dílo 
s  fi rmou Monarc na  výrobu vybavení 
pro Klub důchodců v Častolovicích.

 Schválila nejvýhodnější nabídku na
úpravu dětského hřiště u MŠ od fi rmy 
Stavitelství EU, s. r. o. Vamberk za cenu 
152 926, 18 Kč + DPH.

 Schválila opravu dešťové kanalizace 
u  ZŠ od  fi rmy Stavitelství EU, s. r. o. 
Vamberk.

Rada městyse (RM-50-2016)
dne 31. srpna 2016:

 Vzala na  vědomí návrh smlouvy 
o  výměně pozemků mezi městysem 
Častolovice a  panem J. Č., a  to po-
zemků, parcelního č. 84/2 o výměře 
95 m2 ve vlastnictví městyse Častolovi-
ce, parcelního č. 85/2 o výměře 88 m2

a parcelního č. 1402 o výměře 7 m2 

ve vlastnictví pana J. Č.
 Na  doporučení stavební komise roz-

hodla, že nemá námitek k PD „Doplň-
kové stavby rodinného domku čp. 491“ 
a  pověřila referentku paní Hojnou in-
formováním žadatele.

Rada městyse (RM-47-2016)
dne 20. června 2016:

 Vzala na vědomí účetní závěrku a závě-
rečný účet městyse Častolovice za  rok 
2015. 

 Pověřila starostu předložením účetní 
závěrky a  závěrečného účtu městyse 
Častolovice za rok 2015 na jednání za-
stupitelstva městyse.

 Schválila rozpočtové opatření RM-2-
2016.

 Schválila jednací řád rady městyse 
Častolovice.

 Schválila dle §6, odst. 6, písm. b) sta-
vebního zákona č. 183/2006 Sb. žádost 
obce o pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu městyse Častolovice.

 Pověřila starostu podáním žádosti 
na  stavební odbor Městského úřadu 
Kostelec nad Orlicí.

 Vzala na  vědomí bez připomínek 
Oznámení o podaném odvolání a výzvě 
k podání vyjádření ve věci opravy silni-
ce I/11 v úseku městyse Častolovice.

 Vzala bez připomínek na  vědomí 
Oznámení o  zahájení řízení a  sezná-
mení s  podklady o  změně povolení 
k  provozování vodovodu a  kanalizace 
pro veřejnou potřebu pro společnost 
AQUA SERVIS, a. s. z  důvodu změny 
odborného zástupce společnosti.

 Vzala na  vědomí oznámení Hydro-
geologické společnosti, s. r. o. Praha 
5 o  hloubení průzkumného vrtu pro 
společnost Saint-Gobain Construction 
Products CZ a. s.

 Neschválila nabídku WAZA Security 
na  střežení objektů městyse i  služby 
obecní stráže.

 Vzala na  vědomí veřejnou vyhlášku – 
opatření obecné povahy na  přechod-
nou úpravu provozu na  silnici I/11 
v místě železničního přejezdu č. P4097.

 Schválila uzavření dohod o provedení 
práce s  uchazeči o  letní prázdninovou 
brigádu na úřadu městyse a pověřila re-
ferentku Ing. Voborníkovou zpracová-
ním, dle prázdninových týdnů, přehledu 
o  pracovních možnostech jednotlivých 
brigádníků dle schváleného rozpočtu 
městyse Častolovice na rok 2016.

Rada městyse (RM-48-2016)
dne 11. července 2016: 

 Vzala na vědomí výsledek šetření České 
školní inspekce podnětu od Policie ČR 
na postup vedení ZŠ a MŠ Častolovice 
při řešení incidentu, v němž se konsta-
tuje, že tvrzení podnětu je nedůvodné.
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Zastupitelstvo městyse
(ZM-12-2016)

dne 29. června 2016:
 Schvaluje závěrečný účet městyse Čas-

tolovice za  rok 2015 a  souhlasí s  ce-
loročním hospodařením s  výhradou 
dle §17, odst. 7, písmene b) zákona
č. 250/2000 Sb. a  pověřuje starostu 
městyse odstraněním nedostatků v sou-
ladu s platnou legislativou.

 Schvaluje účetní závěrku městyse 
Častolovice podle zákona č. 128/2000 
Sb. a 220/2013 Sb. a výsledek hospoda-
ření za rok 2015.

 Bere na vědomí účetní závěrku a závě-
rečný účet DSO Orlice za rok 2015.

 Bere na  vědomí účetní závěrku a  zá-
věrečný účet DSO Obecní voda za rok 
2015.

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
 Schvaluje rozpočtové opatření ZM/

2/2016.
 Schvaluje prodej pozemku z  majetku 

městyse Častolovice parcelní č. 508/65 
o  výměře 1 157 m2 v  katastrálním 
území Častolovic za  cenu 800 Kč/m2 
manželům J. a P. P. a pověřuje starostu 
podepsáním kupní smlouvy.

 Schvaluje prodej pozemku z  majetku 
městyse Častolovice parcelní č. 508/53 
o  výměře 1 003 m2 v  katastrálním 
území Častolovic za  cenu 800 Kč/m2 
do společného jmění panu L. K. a paní 
Š. Š. a pověřuje starostu podpisem kup-
ní smlouvy.

 Schvaluje prodej pozemku z  majetku 
městyse Častolovice parcelní č. 508/69 
o  výměře 1 151 m2 v  katastrálním 
území Častolovic za  cenu 800 Kč/m2 

 Neschválila žádost pana M. B. o sníže-
ní nebo prominutí platby za zábor ve-
řejného prostranství při rekonstrukci 
domu čp. 64 v ulici Masarykova.

 Vzala na  vědomí závaznou přihláš-
ku paní M. Ch. k výstavbě rodinného 
domu na parcele č. 508/73 v ulici Pol-
nodvorská a doporučila zastupitelstvu 
městyse závaznou přihlášku schválit.

 Schválila rozpočtové opatření městyse 
Častolovice č. RM-4-2016.

 Schválila vnitřní směrnici č. 3-2016 
o pokladní službě a ceninách.

 Schválila návrh přechodného doprav-
ního značení v  průběhu výstavy „Za-
hrada východních Čech“ ve  dnech
6. – 9. října 2016 a  pověřila místosta-
rostu Bc. Tichého zajištěním stanovení 
přechodné úpravy provozu dle přísluš-
ného zákona o provozu na pozemních 
komunikacích.

 Vzala na vědomí informaci z GFŘ, že 
od  1. 11. 2016 je poplatníkem daně 
z  nabytí nemovitostí vždy nabyva-
tel vlastnického práva k  nemovitosti 
a pověřila starostu zapracováním změ-
ny do  návrhů kupních smluv prodeje 
nemovitého majetku.

 Schválila s platností od 1. 9. 2016 ce-
ník poskytovaných služeb úřadem 
městyse.

 Schválila začlenění potřeby zajiště-
ní klimatizace pro Galerii Antonína 
Hudečka do  návrhu rozpočtu na  rok 
2017.

 Schválila uzavření Fit Centra v  soko-
lovně a  omezení provozu sokolovny 
v  době rekonstrukce elektroinstalace 

ve  dnech 19. – 29. 9. 2016 a  pověřila 
paní Ing.  Voborníkovou informová-
ním vedení Základní školy a mateřské 
školy, TJ Sokol, ZO ČZS a  zajištěním 
informování veřejnosti na  webových 
stránkách městyse. Zednické, malířské 
a  úklidové práce budou zajištěny za-
městnanci úřadu městyse.

Rada městyse (RM-51-2016)
dne 12. září 2016:

 Schválila rozpočtové opatření č. RM-5-
2016.

 Vzala na  vědomí obě písemná sdělení 
i osobně podané informace.

 Vzala na  vědomí všechny informace 
od ředitelky ZŠ a MŠ Častolovice.

 Pověřila starostu zajistit do  příštího 
jednání RM, aby vedení ZŠ a  MŠ po-
dalo písemné doplnění informací, kte-
ré vyplynuly z  jednání s  ředitelkou ZŠ 
a MŠ.

 Vzala na vědomí informaci od zástup-
ců ZO ČZS o přípravách, realizaci a po-
žadavcích na  pomoc od  úřadu měs-
tyse pro podzimní výstavu „Zahrada 
východních Čech“, která se uskuteční 
ve dnech 6. – 9. října 2016.

 Nemá námitek k  PD pro plynofi kaci 
domu čp. 351 a čp. 352 v ulici Školská.

 Vzala na  vědomí analýzu a  návrh 
na optimalizaci sběrné sítě pro tříděný 
odpad v městysi od společnosti EKO-
KOM, a. s. a pověřila místostarostu 
Bc.  Tichého projednáním plánu roz-
voje sběrné sítě s regionálním zástup-
cem EKO-KOM, a. s.

 Schválila smlouvu o  uzavření budoucí 
smlouvy č. 16_SOBS02_4121216651 
o připojení elektrických zařízení k dis-
tribuční soustavě do  napěťové hladiny 
0,4 kV (NN) mezi ČEZ Distribuce, a. s. 
a městysem Častolovice a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

 Bere na vědomí, že na pozemcích měs-
tyse parcelní č. 817/26, 817/28, 3477 
a  3059 v  katastrálním území Častolo-
vice budou provedeny montážní práce 
v rámci stavby „Častolovice – Kostelec-
ká Lhota, VN 2368, rekonstrukce“. 

 Schválila Veřejnou výzvu č. 3/2016 
na pozici „Pracovník úřadu městyse – 
uklízečka“.

 Schválila, že nařezání a dovoz palivové-
ho dřeva z kalamitní těžby z obecního 
lesa občanům Častolovic v  množství 
do  10 prm dle ceníku poskytovaných 
služeb bude zajištěno zaměstnanci 
městyse.

 Schválila prodej dřeva fi rmě Matrix, a. s.,
která předložila cenově nejvýhodnější 
nabídku.

 Pověřila starostu požádáním právního 
zástupce městyse, aby zahájil potřebné 
právní kroky za  účelem navrácení ra-
dou městyse neschválené odměny ředi-
telce ZŠ a MŠ.

do  společného jmění panu J. J. a  paní
A. K. a  pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

 Schvaluje poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory AFK Častolovice ve  výši 
302 000 Kč a pověřuje starostu uzavře-
ním veřejnoprávní smlouvy. Použití 
investiční podpory musí být v souladu 
s  novým povodňovým plánem. Reali-
zaci úpravy plochy pro mládež odsou-
hlasí RM s  podporou povodňové ko-
mise.

 Schvaluje poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory Sokolu Častolovice ve  výši 
117 733 Kč a pověřuje starostu uzavře-
ním veřejnoprávní smlouvy.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBU DŮCHODCŮ 
Při čtvrtletní výroční schůzi v  klubu dů-
chodců dne 15. září došlo ke  slavnostní-
mu otevření nově opravených prostor pro 
setkávání našich seniorů. Dovolím si po-
užít slova jedné z  nich, když jsem ji zval 
do  klubu důchodců: „Jsem ráda, že jsem 
se toho dočkala“. Když jsem tuto větu sly-
šel, byl jsem trochu v  rozpacích. Už když 
jsem nastupoval do úřadu na pozici staros-
ty, byl jsem překvapen, v  jakých, nepříliš 
vhodných, prostorách se musí tito občané 
scházet. Já i moji kolegové jsme věděli, že 
musíme něco udělat. Jsem moc rád, že se to 
povedlo v tak krátké době a v kvalitě, kte-
rou jsme si představovali. Myslím, že jsme 
odvedli dobrou práci. Při reakcích našich 
seniorů se mně to jen potvrdilo. Doufám, že senioři využijí veškerou vybavenost nového klubu důchodců, který bude sloužit i jako za-
sedací, školící a prezentační místnost. 

Ing. Zdeněk Praus, starosta

REALIZACE
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
Určitě jste si všimli úpravy dětského hřiš-
tě u mateřské školy. Důvodem byli reakce 
našich maminek a babiček, které nejčastěji 
chodí na  toto hřiště s  dětmi. Spojili jsme 
praktické s užitečným – optimalizací hra-
cích prvků jsme dosáhli lepší údržby to-
hoto hřiště. Dále se připravil vydlážděný 
prostor pro nový altán, který bude instalo-
ván s novým pískovištěm na začátku jarní 
sezóny. Celý prostor bude veřejný a  od-
dělený od  Základní a  mateřské školy. Už 
méně jsem spokojen s  průtahem ohlášky 
na stavbu nového dětského hřiště u byto-
vého domu Konopáč. I  tam jsme projekt 
konzultovali s  občany, kteří toto hřiště
využívají a budou ho navštěvovat po re-
konstrukci. Vaše názory vedli k  úpravě 
projektu, za což jsme rádi. Doufám, že nové 
hřiště k vaší spokojenosti otevřeme na jaře. 
Vím, že tyto hřiště slouží hlavně menším 
dětem. Chystáme tedy proto i lokalitu pro 
náročnější a již fyzicky zdatnější mládež. 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 
V návaznosti na zákon č. 274/2001 Sb. si dovolujeme upozornit občany Častolovic, že bude probíhat oslovování občanů 
fi rmou AQUA Servis z Rychnova nad Kněžnou kvůli analýze fakturovaného množství odebrané pitné vody z veřejného

vodovodu a odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace na vašem odběrném místě. Zaměstnanci AQUA Servisu
prověří i to, že kromě napojení na veřejný vodovod využívají občané i vodu z vlastního individuálního zdroje.

Dále vás chceme upozornit na možnost instalace zpětných klapek ve třech variantách, které si můžete objednat
i u fi rmy AQUA Servis, a to z důvodu zpětného proudění přes vodoměry a kontaminaci vodovodního řádu

(např. rozvody teplé vody a topení v domě, pračky, toalety, sprchy atd.).
Děkujeme za pochopení.

Dětské hřiště „U Konopáče“.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

Klub důchodců – kuchyňka.Klub důchodců – zasedací místnost.
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PŘEDSTAVENÍ STUDIE OBCHVATŮ ČASTOLOVIC 
Firma Sudop a. s. Praha, která je dodavatelem studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení plánovaného obchvatu silnice I/11, 
dopracovala přes letní měsíce studii, o které jsem vás informoval v minulém čísle zpravodaje. V září proběhla plánovaná schůzka ve fi r-
mě Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., divize Isover Častolovice, kde jsme společně se zástupci investora, Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR, řešili sjezd z plánovaného obchvatu do centra Častolovic a nové napojení závodu Isover v Častolovicích. V souladu 
s Územně plánovací dokumentací Častolovic a vymezením koridoru pro přeložku silnice I/11 byla vyprojektována kruhová křižovatka 
před závodem Isover se sjezdem do Častolovic a plánovaným napojením výrobního závodu západním směrem od Čestic. Dojde také 
k malé přeložce stávající cyklostezky formou podjezdu za kruhovou křižovatkou. Vše si můžete prohlédnout na přiložených fotografi ích. 
Napojení silnice I/11 mezi Kostelcem nad Orlicí a Častolovicemi zůstává v podobě pětiramenné kruhové křižovatky. Další průběh ob-

Obchvat silnice I/11.

Okružní křižovatka se sjezdem na I/11.
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Varianty obchvatu silnice II/318.

chvatu na katastrálním území Kostelce nad Orlicí a jeho odsouhla-
sení bude projednáváno se zástupci vedení města Kostelce. Odhad 
stavebních nákladů této stavby I/11 Častolovice – Kostelec nad 
Orlicí dlouhé 7,5 km převyšuje 1 miliardu korun. V ceně stavby 
jsou zahrnuty čtyři okružní křižovatky, sjezdy, napojení přilehlých 
komunikací a  pět mostních těles. Odsouhlasená studie provedi-
telnosti bude následně předána k posouzení vlivů na životní pro-
stření (EIA). Ze zmíněného pětiramenného kruhového objezdu je 
plánován obchvat silnice druhé třídy II/318 směrem na průmys-
lovou zónu Kvasiny. Obchvat je teprve ve fázi začlenění do Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK). Budou-
cím investorem bude Královéhradecký kraj a fi rma Surpmo a. s. 
Hradec Králové pro něho prověřuje územně technické podmín-
ky pro vymezení koridoru přeložky silnice II. třídy, tzv. obchva-
tu Častolovic dle varianty E. V rámci projednávání 1. aktualiza-
ce ZÚR KHK bylo Ministerstvem kultury ČR k  řešení přeložky 
silnice II/318 (DS36A) vydáno nesouhlasné stanovisko z důvodu, 
že toto řešení obchvatu prochází severní částí ochranného pásma 
zámku v Častolovicích. Zároveň byl vznesen požadavek na vedení 
koridoru přeložky silnice II. třídy mimo ochranné pásmo kulturní 
památky. Cílem nové územní studie je tedy navrhnout možnosti 
úprav výsledné varianty E mimo ochranné pásmo kulturní památ-
ky zámku v Častolovicích (viz obrázek). Územní studie je dle §30 
stavebního zákona jedním z  územně plánovacích podkladů pro 
pořizování územně plánovací dokumentace a bude tedy podkla-
dem pro zapracování změn do územních plánů Častolovic, Kostel-
ce nad Orlicí a Synkova - Slemena. V Hradci Králové byly se všemi 
dotčenými orgány projednány závěry studie. „Žlutá“ varianta je 
nyní optimálním, kompromisním řešením z  hlediska technické-
ho, dopravního i z hlediska ochrany přírody a ochranného pásma 
zámku. Změnou došlo tedy především k posunutí severního smě-
rového oblouku blíže k Synkovu - Slemenu na hranici ochranného 
pásma zámku. Nová varianta překonává mostním tělesem želez-
niční trať v dostatečné výšce pro železniční dopravu, VTL Plyno-
vod, tok Kněžné a celou aktivní zónu záplavového území Synkova 
- Slemena. Věřím, že brzy dojde k dohodě všech zástupců dotče-
ných katastrálních území a že bude výsledná varianta zapracována 
do  ZÚR KHK a  bude moci dojít ke  změnám ÚPD jednotlivých 
obcí dotčených stavbou. 

Ing. Zdeněk Praus, starosta

V ČASTOLOVICÍCH ZAZNĚLY ŠLÁGRY 
Páteční podvečer 23. září se zcela zaplněným sálem U Lva v Často-
lovicích rozezněly staré známé melodie z dob našich babiček a dě-
dečků, jako například Po  starých zámeckých schodech, Růžové 
psaníčko, Ta naše písnička česká, Čechy krásné, Čechy mé apod. 
Hostovali zde pražští umělci Blanka Tůmová a Pavel Skalický se 
svým programem „Z babiččiny krabičky a dědečkova kufru“, kte-
rým navázali na úspěšný pořad České televize ze 60. –70. let s po-
dobným názvem „Babiččina krabička“. Pořad, určený zejména pro 
starší generaci a dřívější ročníky, byl přijat s nadšením. K celkové 
spokojenosti účinkujících i diváků přispěla i vlídná přátelská at-
mosféra večera. Pamětníci si připomněli jak známé staropražské 
melodie, tak i  atmosféru kavárniček a  hospůdek z  dávno minu-
lých časů. Mluveným slovem zavzpomínali účinkující na dřívější, 
někdy i  trochu pozapomenuté autory starých šlágrů a  přiblížili 
přítomným jejich mnohdy nelehké životní peripetie. Pořadatelé – 
kulturní a sociální komise při městysi Častolovice – doufají, že se 
diváci dobře pobavili a těší se na další podobná setkání.

Marie Kubalíková, sociální a zdravotní komise

A ŠKOLA ZASE ZAČALA… 
Rok se s rokem sešel, prázdniny utekly jako voda v řece a znovu 
přišel první školní den. Tak jako každým rokem i letos začaly škol-
ní povinnosti pro nových 36 prvňáčků ZŠ a MŠ v Častolovicích. 
Po  slavnostním přivítání u  budovy školy se noví žáčci přemísti-
li do svých tříd. Tam už na ně čekaly na lavicích pomůcky, mezi 
nimi i box plný školních a výtvarných potřeb v hodnotě 1000 Kč.
Ten, stejně jako v  loňském roce, věnoval novým žáčkům městys 
Častolovice jako příspěvek, který ocení děti a jistě i jejich rodiče. 
Zástupci městyse popřáli novým školákům úspěšný vstup do nové, 
dosud neznámé, etapy života. Ať mají děti radost ze získávání
nových vědomostí i z poznávání nových kamarádů.

Marie Kubalíková,
sociální a zdravotní komise
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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 2016

iž 50 let a více a přáli by si tuto skutečnost oslavit společně s námi – zástupci městyse, žádáme vás tímto, aby se přihlásili 
na ÚM u pí Hojné k dojednání podrobností a dalších náležitostí. Oslava dne, kdy jste si řekli své „ANO“ se bude konat

v obřadní síni městyse Častolovice. Starosta městyse Častolovice i ostatní zástupci pokládají za čest oslavit s vámi
vaše krásné výročí. Dále připomínáme, že kdo bude mít zájem oslavit výročí svatby se zástupci z komise,

nechť se telefonicky domluví s pí Marií Kubalíkovou na čísle 606 840 434.

NAROZENINY SLAVÍ – Výročí ve III. Q r. 2016 

ČASTOLOVICKÉ ŽITO

82 let
paní Božena Čestická 
pan Pavel Peška 

83 let 
paní Naděžda Janušová 
paní Danuše Pourová 

84 let
paní Dagmar Škopová 

85 let
pan Bohumil Paták 
paní Filomena Severinová 

86 let
paní Jana Hubáčková 
pan Josef Janeček 
pan Ludvík Uhlíř 

87 let 
pan Karel Čestický 

88 let
pan Josef Matoušek 
paní Věra Chvojková 

92 let 
pan Josef Kohoutek  

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Narozené děti ve III. Q r. 2016

Vítek Šabata (červen) 
Lucie Staňková
Natálie Hovorková 
Jan Podolský
 

Ať Vám dětičky
dělají jen radost.

POČET
OBYVATEL

V Častolovicích nyní žije
1656 obyvatel.

ODEŠLI

Úmrtí ve III. Q r. 2016 

paní Božena Valášková r. 1928

Všem pozůstalým přejeme
upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

70 let 
pan Jan Janeček 
paní Jana Izáková
pan Miloslav Havlík 

75 let 
paní Mária Císařová 
paní Irena Bartošová 

76 let
paní Ludmila Svícencová 

77 let
pan Josef Izák

78 let
paní Marie Hovorková 
paní Ludvika Morávková 
paní Ludmila Holšánová

79 let 
paní Anna Oborníková 
paní Marie Patáková 

80 let 
paní Růžena Bednářová 
pan Miroslav Petro 

81 let 
pan Josef Hovorka
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NAŠE ŠKOLA – TO JE ŠKOLA!
Semináře pro veřejnost jsou zaměřené na seznámení s Montessori 
pedagogikou nebo s výukou matematiky podle profesora Hejné-
ho na školení pro pedagogy či setkání a kolokvia ředitelů základ-
ních a  mateřských škol. Tyto a  další aktivity přispějí k  naplnění 
potřeb společné strategie vzdělávání v regionu. Jako první kroky 
je do konce roku uspořádá realizační tým Místního akčního plá-
nu vzdělávání (MAP) na Kostelecku, Třebechovicku a Černilov-
sku. „Ve dvouletém projektu ale nejde jen o rozšiřování povědomí 
všech, kteří mají ke  vzdělávání co říct,“ uvedl Petr Kulíšek, ma-
nažer projektového týmu z  NAD ORLICÍ o.p.s. „Záměrem mi-
nisterstva školství je především nastavení efektivní komunikace 
a spolupráce škol, rodičů i dětí a také společné plánování investic 
ve školství v našem regionu,“ ozřejmil tuto problematiku manažer. 
Mezi 24 zapojenými školami je také častolovická škola. Ředitelka
Alena Bačíková se podílí na  vzniku strategie a  zasedá v  řídicím 
výboru MAP. „Základní kámen MAP jsme položili v červnu, v té 
době zástupci pedagogů, ředitelů, starostů, odborníků a veřejnosti 
zformulovali první vizi vzdělávání v našem regionu do roku 2023,“ 
dodal Kulíšek.

Naše vize
Vzdělávání v regionu se rozvíjí v tvůrčím, moderním, 
podnětném prostředí a zázemí a v atmosféře důvěry. 

Spolupráce aktivních pedagogů s rodiči
v otevřených školách a s komunitami respektuje

interakci s dětmi a žáky a posiluje jejich aktivní vnímání 
života a rozvoj jejich osobností.

Vyrůstající generace všestranně připravují pro život
kompetentní a inspirující pedagogové a rodiny tak,

aby každý získával nové znalosti, schopnosti
a postoje a aby uměl využívat příležitosti

ve stále se měnící společnosti.

„Také bylo stanoveno pět prioritních oblastí, které chceme dlou-
hodobě rozvíjet, prodiskutovat je se všemi a  dál je naplňovat.
1. Komunikativní a  spolupracující prostředí pro vzdělávání,
2. Individualizace vzdělávání, 3. Kvalitní vzdělávání otevřené změ-
nám a odpovídající době, 4. Kompetence školy a osobnost učitele,
5. Prostředí a atmosféra školy,“ objasňuje cíle pan Kulíšek. Po první 
etapě sběru informací, zejména od vedení škol, se projektový tým 
nyní zaměří na zjišťování potřeb a názory dětí a žáků, jejich rodičů 
a pedagogů. „Vyzýváme ty, kteří chtějí vstoupit do diskuze nad po-
dobou vzdělávání v regionu, aby nás kontaktovali. A širokou veřej-
nost zveme na listopadové semináře,“ uzavřel Petr Kulíšek. 

3. listopad – Co dětem pomůže, aby byly šťastné?
(seminář o Montessori pedagogice)
- zaměřeno na děti do 6 let, 8.00 – 12.00 hod., MŠ Borohrádek 

15. listopad – Matematika podle metody prof. Hejného
17.30 – 19.00 hod., ZŠ Gutha Jarkovského, Kostelec nad Orlicí

Semináře jsou zdarma,
registrujte se na anezka.pavlisova@nadorlici.cz.

Mgr. Jana Fajfrová, MAP Kostelecko

SLUŽBY PRO OBČANY

VZDĚLÁVÁNÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU
Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou již několik let nabízí v prů-
běhu jednoho podzimního týdne řadu zajímavých akcí pro širokou 
veřejnost, které spolupořádá se středními školami, vzdělávacími 
institucemi, zájmovými organizacemi, kluby a dalšími kulturními 
zařízeními našeho regionu. Letos se opět pokusíme v období od 
7. do 11. listopadu 2016 sestavit program zaměřený převážně na 
vzdělávání dospělých, uplatnění dovedností na trhu práce, osobní 
rozvoj, komunikaci, rekvalifi kace, dny otevřených dveří a také na 
možnosti využití volného času apod. Akce povedou zkušení lektoři. 
Věříme, že si každý z naší nabídky vybere. Aktivity budou probíhat 
v prostorách spolupracujících organizací a úřadu práce. Až uvidíte 
letáky s nadpisem Týden vzdělávání dospělých 2016, tak se jedná 
o tuto pestrou nevšední akci, jejímž zadavatelem je Královéhradec-
ký kraj a záštitu nad ní převzal hejtman Královéhradeckého kraje 
Bc. Lubomír Franc. Možná, že jste loni byli jedni z mnoha účast-
níků, kteří si vybírali z  různě orientovaných akcí. Přijďte i letos! 
Všechny přednášky, dílny a semináře jsou zdarma. Kompletní pro-
gram bude zveřejněn v regionálním tisku, plakátovacích plochách 
a na www.kr-kralovehradecky.cz. Všechny Vás srdečně zveme na 
Týden vzdělávání dospělých 2016 od 7. do 11. listopadu 2016. 

Mgr. Libuše Sychrová, 
pracovnice poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce ČR v RK
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DOTACE PRO REGION MAS NAD ORLICÍ

Místní akční skupina bude během podzimu 2016 a zimy 2017 
vyhlašovat nové výzvy pro obce, školy, zemědělce, podnikatele, 
neziskové organizace atp. 

Základní informace o Fichích/dotačních opatřeních: 

PRV 1 – Vzdělávání pro podnikání = aktivity v oblasti odborného vzdělávání, získání dovedností a informační akce v oblasti
  podnikání
PRV 2 – Podpora místního zemědělství = projekty na podporu posílení role místní ekonomiky v oblasti zemědělství – živočišné
  i rostlinné výrobě 
PRV 3 – Rozvoj místní produkce = podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje
  zemědělských produktů. Produkty by měly především pocházet z místních surovin nebo by měly být připravovány
  dle regionálních receptů
PRV 4 – Cesty v krajině = obnova lesních cest
PRV 5 – Rozvoj venkovského podnikání a turistiky = podpora drobných místních podnikatelů
PRV 6 – Les pro odpočinek = zvýšení rekreační funkce lesa – stezky, altány, lesní tělocvičny…
PRV 7 – Podpora lesnických technologií a strojů = nákup strojů a technologií pro těžbu a zpracování dřeva
PRV 8 – Spolupráce mezi podnikateli = spolupráce v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a dalšími subjekty v regionu
PRV 9 – Podpora lokálního odbytu = propojení mezi zemědělci, potravináři a spotřebiteli. Propojení může být např.
  prostřednictvím farmářské prodejny, organizací farmářských trhů, přímého prodeje ze dvora apod.

IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i práce = výstavba chodníků, přechodů, bezpečnostních prvků, a to především u škol
IROP 2 – Na kole do školy a do práce = podpora zvýšení bezpečnosti pro cyklisty – cyklostezky, pruhy pro cyklisty
IROP 3 – Kvalitní sociální služby = podpora terénních a ambulantních sociálních služeb
IROP 4 – Komunitní centra = vybudování, rekonstrukce komunitního centra obce
IROP 5 – Sociální bydlení = podpora vzniku sociálních bydlení 
IROP 6 – Zázemí pro sociální podnikání = vznik či rozvoj sociálních podniků, které umožní zaměstnání sociálně vyloučeným
  osobám
IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách = stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v následujících klíčových
  kompetencích: komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti
  práce s digitálními technologiemi, podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, nákupu
  kompenzačních pomůcek a vybavení pro děti s SVOP 
IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu = stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v následujících
  klíčových kompetencích: Komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje = pořízení územní studie na území ORP

OP Z 1 – Sociální a komunitní služby = podpora terénních a ambulantních sociálních služeb 
OP Z 2 – Komunitní práce v regionu = podpora komunitní sociální práce mimo/nad režim zákona o sociálních službách
OP Z 3 – Zaměstnanost = podpora bude směřována na vstup na trh práce znevýhodněným osobám, rekvalifi kaci a vzdělávání
  začínajících podnikatelů
OP Z 4 – Sociální podnikání = Fiche má za cíl podpořit vznik či rozvoj sociálních podniků, které umožní zaměstnání sociálně
  vyloučeným osobám 
OPZ 5 – Prorodinná opatření = příměstské tábory, hlídací kluby, dětské skupiny 

Další informace naleznete na webových stránkách www.nadorlici.cz

Máte svůj záměr? Domluvte si konzultaci na emailové adrese martina.lorencova@nadorlici.cz
nebo na telefonu 733 351 657. 

Za MAS NAD ORLICÍ Bc. Martina Lorencová, vedoucí zaměstnanec SCLLD

Místní akční skupina Nad Orlicí
Kostelecké Horky 57, 517 41

www.nadorlici.cz
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OTEVŘENÝ DOPIS
NĚKTERÝM MLADÝM ČASTOLOVANŮM 

Milí mladí spoluobčané, 
prázdniny utekly a s nimi i příjemné večery, které jste někdy ně-
kteří z vás trávili na lavičce sokolského parku u sokolovny. Nepo-
chybuji, že ty chvíle byly příjemné. Však jste k nim popíjeli pivko 
i nealko, jedli brambůrky a trvanlivé pečivo, kouřili cigárka, neboť 
obaly od tohoto zboží byly odkopnuty pod schody a hozené do trá-
vy, ale z velké většiny nesešlápnuté dokonce vhozeny i do sudu, jež 
je k tomu účelu hned vedle lavičky. Za to díky. Daleko horší však 
je, že jsem už několikrát, jdouc kolem ráno na koupi, viděla sud 
převalený a dokonce sešlápnutý s nepořádkem vůkol. A tak mně to 
už dvakrát nedalo a dala vše do pořádku krom navrácení do správ-
ného tvaru, na to nemám fortel. Kolikrát tak museli jen za prázd-
niny činit pracovníci v partě pana Severina, nevím. Mně to může 
jednou dosvědčit mladá paní, co v partě pracuje, když se začátkem 
srpna krátce po poledni ke mně přidala a bylo na ní vidět, že něco 

NÁZORY OBČANŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE

tak pošetilého jako třídit odpad z rozsypaného sudu by ji v živo-
tě nenapadlo. Podruhé mě viděl už u konce té bohulibé činnosti 
sám pan starosta. Byl pátek 26. srpna 10.45 dopoledne. Když jsem 
ten den šla kolem poprvé ráno po  sedmé, pomyslela jsem si, že 
se sem nikdo z odpovědných za pořádek asi nedostane. Zapředla 
jsem s panem starostou rozhovor na téma CO S TÍM? Odvětil, že 
to musí hlavně škola. Já si zas myslím, že vy jste všichni už dávno 
škole odrostlí a krom toho ve škole jdou tyhle věci jedním uchem 
tam a druhým ven. Nehledě na to, že by se ve škole snad nic jiného 
nemuselo dělat, když si děti nepřinesou návyk z domova. Aspoň 
v mém dětství tomu tak bylo. Co myslíte, viděli jste někdy stejný 
binec třeba hned za našimi hranicemi v Rakousku či severských 
zemích? Jistě cestujete a mladí tam vesele popíjejí taky, ne že ne. 
Jak to jen ti lidé tam dělají, že se vajgly a obaly hází zpravidla jen 
do  košů či kontejnerů? Naučte aspoň své děti, až je budete mít, 
že odpadky se neházejí, kam koho napadne a odpadkové koše se 
nesmějí plné povalit. To by snad dokázalo jen divé zvíře. 

Jana Albrechtová

Název kroužku Vedoucí kroužku T ída Termín Cena

GYMNASTIKA I. Mgr. Gabriela Luxová 1. – 4. ST 13.30 – 14.30 1 400,-

GYMNASTIKA II. Mgr. Gabriela Luxová 5. – 9. PO 13.45 – 14.45 1 400,-

VA ENÍ Mgr. Lucie Adámková 1. stupe 1x za 14 dní dle domluvy 1,5

FLORBAL I. Bc. Marika Št pánková 3. – 5. ÚT 13.30 – 14.30 1 400,-

FLORBAL II. 2. stupe ST 14.30 – 15.30 1 400,-

P EHAZOVANÁ 2. STUPE Bc. Marika Št pánková 6. – 9. 1 400,-

BASKETBAL 2. STUPE Bc. Marika Št pánková 6. – 9. T – dle domluvy 1 400,-

KERAMIKA Mgr. Radka P ibylová 1. – 2. PO 12.00 – 13.30 1,5 550,-

KERAMIKA Barbora Tesa ová 3. – 4. ÚT 13.30 – 15.00 1,5 550,-

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Mgr. Miroslav Charvát 8. – 9. PO 14.30 – 15.30 1 400,-

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK Mgr. Ladislava Va ková 1. – 9. dle domluvy 1 300,-

VESELÁ ANGLI TINA Barbora Tesa ová 1. – 2. PO 12.30 – 13.30 1 450,-

ANGLICKÁ KONVERZACE Barbora Tesa ová 7. – 9. PO 13.30 – 14.30 1 450,-

Barbora Tesa ová 1. – 5. T 14.30 – 15.30 1 400,-

MALOVÁNÍ (fantazii se meze nekladou) Barbora Tesa ová 3. – 5. PÁ 12.45 – 13.45 1 450,-

TENÁ SKÝ KLUB Mgr. Jana Mazánková, BA T 13.25 – 14.25 1 zdarma

LOGICKÉ HRY Mgr. Jana Mazánková, BA ST 12.25 – 13.25 1 zdarma

KURZ ANGLI TINY 1. – 6. 1

Jind ich Žid, Jitka Židová PO 16.00 – 18.00 2 zdarma

Cena kroužku je za 1 pololetí. Kroužky probíhají od íjna do konce kv tna. Kroužek bude otev en p i po tu min. 10 d tí.

Týdenní 
dotace (hod)

300,- (+ nákup 
surovin)

Jitka Cserenyiová 

Út 15.15 – 16.15

TANCOVÁNÍ (zumba, aerobic,  zákl. 
gymnastické pr pravy)

ATLANTA (Šárka Králí ková)   
www.atlanta-kurzy.cz

PÁ 12.00 – 16.00 skupinky 
max. 6 d tí

info ATLANTA

RYBÁ SKÝ KROUŽEK ( eský rybá ský svaz) 1. – 9. ro . 
(vhodné i pro dívky)

P ihlášku na kroužek najdete na webových stránkách školy: www.zs castolovice.cz Vypln nou p ihlášku doneste vedoucímu kroužku, p ípadn t ídnímu u iteli.

První sch zka 12.10.2016

První sch zka 17.10.2016

NABÍDKA KROUŽKŮ –  ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
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SLOVO ŘEDITELKY 

Vážení čtenáři,
se  začátkem školního roku 2016 /2017 mi dovolte popřát mnoho 
úspěchů ve škole všem žákům, kteří 1. září slavnostně zahájili do-
cházku do základní školy. Mnoho sil v novém školním roce přeji 
i všem zaměstnancům školy. V letošním školním roce se nám zvý-
šil počet žáků, otevřeli jsme dvě první třídy a zaznamenali zvýšený 
zájem o výuku v naší škole. V současné době má škola 13 kmeno-
vých tříd a 276 žáků. Nabízíme širokou paletu zájmových kroužků, 
do kterých se mohou žáci přihlásit. Žáci jsou vedeni ke vzájemné 
spolupráci, podněcujeme v nich zájem o učení, podporujeme roz-
voj estetického a sociálního cítění. Nový školní rok přináší i změny 
v legislativě – do škol vklouzla inkluze. I my pedagogové se chceme 
zapojit do evropských projektů. Zpracovali jsme žádost „Šablony“, 
která by škole a školce mohla přinést přes 1 milion korun. Šablony 
mají být využity na kroužky pro žáky, speciálního pedagoga a psy-
chologa. V  průběhu prázdnin byly vymalovány některé učebny 
a schodiště a obloženy boční stěny učeben 2. stupně.

Mgr. Bc. Alena Bačíková, ředitelka školy Slavnostní zahájení nového školního roku.

Prvňáčci poprvé zasedli do školních lavic.

CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…

Pasování na čtenáře
Koncem června se rozrostl počet čtenářů o 27 nových tváří z řad 
dětiček. Cestu do knihovny měly děti zpestřenou zábavným úko-
lem, který spočíval ve  sběru knih, které poztrácela stará paní. 
Děti s  obrovským zápalem nalezené knihy společně odnesly 
do knihovny, kde je přivítal panoš krále Karla IV., který dětem za-
dal další pohádkové úkoly. Po  jejich absolvování je přivítal král 
s královnou. Děti si vyslechly také pohádku o kouzelníkovi, který 
ovládal všemožná kouzla, ale bohužel nemohl naučit děti číst. Při 
slavnostním pasování slíbili prvňáčci spanilému rytíři, že se peč-
livě a  svědomitě naučí poznávat písmenka, že zachovají věrnost 
knihám a budou je ochraňovat. Odměnou za slib jim byla knížka 
a  drobné dárky. Doufejme tedy, že si v  knihách najdou zalíbení 
a budou pomocí nich rozvíjet vlastní fantazii.

KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

Pasování na čtenáře v knihovně.
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Prázdninová tvořeníčka
Jsi-li dítko tvořivé, máš-li rádo hry, kreslení, čtení či jinou zába-
vu, přijď do knihovny, s námi se nudit nebudeš. Tato magická for-
mulka přilákala děti na již tradiční prázdninové tvořivé čtvrtky v 
knihovně. V průběhu prázdnin, od 14. července až do 4. srpna, 
měly děti o program i zábavu postaráno. Z užitečně strávených 
hodin v knihovně si domů odnesly nejenom krásné výrobky vlast-
noruční výroby, ale i spoustu zážitků. 

Knihovna získala atraktivnější vzhled
Nemilou zprávou pro všechny vášnivé čtenáře byla jistě informa-
ce o uzavření knihovny v srpnu, konkrétně v termínu od 8. do 
31. 8. Mělo však své důvodné opodstatnění. V tomto období se 
uskutečnila výměna podlahové krytiny, ta byla nahrazena zcela 
novým PVC. Zároveň došlo k mírné změně v přemístění regálů, 
díky čemuž se rozšířily prostory knihovny. Poté již následovalo 
náročné stěhování knih zpět do regálů, s čímž ochotně vypomohli 
dobrovolníci. Od září se návštěvníci knihovny a čtenáři mohou 
těšit na zútulněné prostory knihovny. Přijďte se podívat na změnu 
vzhledu. Děkuji městysi za fi nancování této akce.

Výroba šperku při prázdninových tvořeníčkách.

Hlasování o nejlepší zpravodaj Rychnovska. 

Nové PVC prostorám knihovny prospělo.

Výstava zpravodajů
Knihovna v Častolovicích se zapojila do výstavy obecních a měst-
ských zpravodajů Rychnovska, kterou již čtvrtým rokem pořádá 
Knihovna U Mokřinky Mokré. V termínu od 1. do 4. srpna měli 
obyvatelé a čtenáři možnost hlasovat o nejlepší zpravodaj. Výsled-
ky putovní výstavy budou známé na podzim. Hlavním mediálním 
partnerem této soutěže je web orlicky.net, který zároveň vyhlásil 
hlasování o cenu Obecní a městský zpravodaj roku 2015 čtenářů 
tohoto zpravodajského portálu. V hlasovacím formuláři na jejich 
webových stránkách si stále můžete prolistovat jednotlivé přihlá-
šené zpravodaje a poté dát svůj hlas jednomu z nich. Hlasování 
probíhá od 16. září do 28. října 2016.  

AKTUÁLNĚ…

Výstava novinářských fotografií
Neobvyklé tituly výstavy v  místní knihovně v  Častolovicích – 
Foto: Ludvík Uhlíř a Text a foto: Ludvík Uhlíř – naznačují, o ja-
kou výstavu jde. Vztahuje se k novinářské fotografi i, jelikož takto 
bývá uváděn autor snímků otištěných v  novinách a  časopisech. 
Jde o soubor černobílých (především) i barevných snímků, který 
vzešel jakožto namátkový výběr z autorova výstřižkového archivu, 
jenž čítá na  tisíce fotografi í a  textů.  Pozornost je upřena hlavně 
na lidi. Instalováno je na 180 exponátů, které jsou průřezem půso-
bení fotoreportéra od roku 1947 do současnosti. Začínal fotogra-
fovat přístrojem 9x12 cm na skleněné desky, jímž byl obdarován 
přítelkyní z  Častolovic, a  kterým nepohotově a  s  obtížemi poři-
zoval snímky předních chovatelů koní ze sousedních obcí. Poté 
přešel na  svitkový fotoaparát 6x9 cm, který získal jako válečnou 
trofej (z něj pocházela první v novinách otištěná fotografi e často-
lovického zámku s čapím hnízdem). Většina fotografi í ale pochází 
z „endéerské“ komory 6x6 cm Pentacon six (pro niž lid vynalezl 
přiléhavý název Pentacon kiks, takže mu jich za ta léta prošlo ruka-
ma deset), v posledních letech přešel na digitální fotoaparáty (pro 
fotoreportéra k nezaplacení – teď nacvakáte reportáž, a za chvíli už 
jsou fotky v redakci připravené k otištění – žádná temná laboratoř, 
honění uzávěrky). Výstava dokumentuje, jak pestrý je život fotore-
portéra, kde všude a co všemožné nasnímal a zveřejnil. S kým vším 
se při práci setkal, koho pro periodika zvěčnil, jak se mu dařilo 
poskytovat obrazové a textové informace a také jak se mu povedlo 
nafotit objekt tak, aby se na snímek v novinách či „časáku“ dalo 
koukat. A dokdy můžete vystavené fotografi e zhlédnout? Výstava 
potrvá do konce října, knihovna je přístupná v pondělí, ve středu 
a čtvrtek.

Ludvík Uhlíř
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POZVÁNKY 
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2016

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
PANA LUDVÍKA UHLÍŘE 

2. LISTOPAD - 22. PROSINEC 2016
VERNISÁŽ OBRAZŮ JIŘÍHO MICHALÍKA

Knihovna ve spolupráci s Galerií
Jaroslava Dostála, z. s. pořádá vernisáž obrazů 

Jiřího Michalíka, amatérského malíře
z Týniště nad Orlicí.

9. LISTOPAD 2016 
CESTA PO INDII

Provede vás po ní paní Dusílková
z Rychnova nad Kněžnou.

10. LISTOPAD 2016, OD 17 HODIN
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ BESEDA

Na vlnách tónů a slov – Miloň Čepelka
a Josef Pepson

26. listopad 2016
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

V NOVÉM ROCE
SE MŮŽETE TĚŠIT

na
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU 

V KNIHOVNĚ.
Jak se udržet v dobré fyzické a psychické kondici

i v důchodovém věku a aktivně se podílet
na společenském dění?

Sledujte knihovnu, koncem roku se dozvíte
více informací.

NOVINKA
Od října jsou v knihovně k zapůjčení rovněž
SPOLEČENSKÉ STOLNÍ HRY.

Webové stránky knihovny
I nadále naleznete odkaz na knihovnu

na webových stránkách městyse Častolovice
www.ou-castolovice.cz/knihovna.

Rovněž tam jsou uvedené informace
o otevírací době knihovny, chystaných či již

uskutečněných akcích knihovny.
Aktuální telefonní kontakt: 778 764 703.

Sháním na zapůjčení na výstavu
Sháním na zapůjčení na výstavu do knihovny

staré kuchařky a zvonečky
různých materiálů i velikostí.

Knížky a zvonečky potřebuji nashromáždit
do konce října. Výstava se koná od listopadu

do prosince v místní knihovně. Výstava zprostředkuje pestrý život fotoreportéra.

Věra Zaňková, knihovnice

– Koupím byt v okrese RK, rychlé jednání,
 cenu respektuji, tel: 776 814 141

– Mladá rodina hledá dům nebo chalupu.
 Finančně zajištěni, mob: 608 444 424

– Zaplatím až 15.tis/měs za pronájem bytu,
 kauce samozřejmostí, mob: 773 111 567

NEMOVITOSTI  
poptávka
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MYSTICKÁ HRADOZÁMECKÁ NOC
V ČASTOLOVICÍCH
Zámek v Častolovicích poslední srpnový víkend otevřel brány ná-
vštěvníkům nočních prohlídek a posluchačům živého hudebního 
vystoupení v rámci Hradozámecké noci. Ze soboty na neděli při-
lákal zámek v Častolovicích hojný počet návštěvníků na tajuplnou 
atmosféru nasvíceného nočního sídla. Ti se mohli již po šesté zú-
častnit celorepublikové akce s názvem Hradozámecká noc a prožít 
tak výjimečný zážitek z  netradiční večerní prohlídky historické 
expozice Za  zámeckou minulostí. „Téma prohlídek prvních čtyř 
ročníků bylo zaměřené na knihu Cesta, kterou sepsala maminka 
současné majitelky paní Sternbergové. V autobiografi ckém romá-
nu je zachycen její příběh, od opuštění zámku a následnou emi-
graci z  tehdejšího Československa až po  návrat zpátky. Poslední 
dva roky jsme se na Hradozámecké noci zaměřili víc na informace 
přímo o paní Sternbergové, tak aby návštěvníci získali povědomí 
o tom, o co se na zámku zasloužila a co vlastním úsilím vybudo-
vala,“ uvedl manažer zámku Zdeněk Bachman. Změny v interiéru 
si mohli návštěvníci prohlédnout na  dobových fotografi ích, kte-
ré byly umístěné v jednotlivých místnostech expozice a porovnat 
je tak se současnou podobou. Inovace však nejsou patrné pouze 
ve vnitřních prostorách sídla, ale kupříkladu i v takzvané růžové 
zahradě, kterou s oblibou vyhledávají zamilované páry. Málokoho 
by asi napadlo, že na jejím místě původně stálo volejbalové hřiště. 
„Expozice na zámku neustále oživujeme, a to nejen v rámci Hrado-
zámecké noci, ale i v průběhu celé sezóny. Paní Sternbergová chce 
totiž návštěvníkům tímto způsobem co nejvíce přiblížit dřívější 
život na zámku,“ dodal Zdeněk Bachman. Vůbec poprvé za dobu 
konání Hradozámecké noci v Častolovicích si mohli návštěvníci 
zpříjemnit posezení na nádvoří zámku poslechem živé hudby na-
místo obvyklé reprodukované. Francouzské šansony a frankofonní 
písně východočeského dua Nos Dames, ve složení Martina Forej-
tková a Kateřina Prokešová, umocnilo jedinečnou kouzelnou at-
mosféru nočního sídla. O atraktivnosti této akce svědčilo nádvoří 
zámku zaplněné do  posledního místa i  zvýšený zájem o  večerní 
prohlídku. Bránami zámku prošlo během tohoto kouzelného ve-
čera na 600 návštěvníků. Nejimpozantnější na celé Hradozámecké 
noci bylo zejména divadelní nasvícení zámku, pohled na  zámek 
za setmění a klavírní hudba linoucí se z Rytířského sálu.

Mgr. Martina Kalousová

ŽIVOTNÍ PERIPETIE
SOCHAŘE LADISLAVA BENEŠE
V roce 1921 absolvoval Ladislav Beneš poznávací cestu po Itálii, 
která ovlivnila jeho další umělecký vývoj. Po návratu domů propa-
dl Beneš krizi a uzavřel se do sebe. Na začátku 20. let 20. století se 
zúčastnil soutěže na pomník Josefa Mánesa a navrhl českosloven-
ský dukát, za který získal čestné uznání. Jako zajímavost lze uvést, 
že se v roce 1922 zúčastnil umělecké soutěže vyhlášené Spolkem 
výtvarných umělců Mánesa a českoskalickým odborem Klubu čes-
koskalických turistů na  vytvoření pomníku Boženy Němcové 
v  Ratibořicích. Soutěž nakonec vyhrál návrh sousoší Babička 
s dětmi sochaře Ota Gutfreunda, předložený mimo soutěž. Koneč-
né architektonické úpravy a umístění pomníku provedl prof. Pavel 
Janák. S  fi gurálním řešením Ceny vítěze (1923) vyhrál soutěž 
o cenu Autoklubu Československé republiky. Do období tzv. civil-
ní plastiky patří díla Běžec (1924), Boxer (1924), Start (1924) i Vr-
hač koulí (1925). Pro banku Slavii vymodeloval postavu Slávie 
(1925) – ženský půlakt stojící u mladé lípy a držící v ruce holubici 
jako symbol mírového založení Slovanů. Touto sochou obeslal Me-
zinárodní výstavu dekorativního umění v Paříži a v roce 1925 za ni 
získal zlatou medaili. Pro československé velvyslanectví ve Varšavě 
vytvořil lustr pro kuřácký salonek. Velkým soutěžním úkolem byly 
také dvě ženské a dvě mužské postavy pro Úrazovou pojišťovnu 
v Praze na motivy Práce, Starobní pojištění, Mateřství a Pojištění 
1926–1927. Stěžejním dílem Benešovy kariéry měla být jezdecká 
socha Jana Žižky před památníkem osvobození v Praze na Vítko-
vě. Do soutěží se přihlásil v roce 1926 a 1928. V roce 1926 měl so-
chu v  podstatě vyřešenou. Porota však první cenu nevyhlásila 
a o druhou cenu se Ladislav Beneš dělil se sochařem Karlem Dvo-
řákem. Z užší soutěže měl jeden z nich vzejít jako vítěz a realizátor 
pomníku, ale po zákulisních machinacích vytvořil pomník Bohu-
mil Kafk a, který se soutěže vůbec nezúčastnil. Neúspěch v soutěži 
a především neočekávaný zásah do výběru tvůrce pomníku zvenčí 
nesl Ladislav Beneš těžce po zbytek života. Vrátil se k plastice Zory 
a vytvořil ležící akt Svítání. V období let 1920 –1929 vznikala také 
plastika Poutník Kamanita, objevuje se Bohyně války, Meditace, 
Země (1926) a Matka země (1928). Jako bezprostřední odpověď 
na  sochařovo vnitřní rozpoložení vznikly sochy Bivoj, Ikaros, 
Samson, Magdaléna a  Prométheus. Z  tanečních motivů zvěčnil 
tance Widmannové – Klečící, Ruth Saint-Denisové – Oheň a umě-
ní Taťány Karsaviny. Na základě předchozích zklamání se rozho-
duje opustit Prahu a roku 1930 odchází na venkov do Častolovic 
do vily čp. 226, což bylo letní sídlo přítele a význačného českého 
malíře Mistra Antonína Hudečka. Zde hledal a možná i trochu na-
šel klid. Mariana Vorlová, matka dvou synů, z nichž mladší Jiří byl 
prohlášen za vlastního syna Antonína Hudečka, se stala Benešo-
vou ženou. V roce 1931 odjel Beneš na svou druhou cestu po Itálii 
trvající dva měsíce. Po svém návratu realizoval na základě veřejné 
zakázky sochu Primavera. V roce 1933 vznikla Stařena (Chudoba), 
Myslitel (1934), Zrání (1934), Tanečnice (1934) a Šebastián (1934). 
Těsně před válkou v roce 1936 získal veřejnou zakázku na pomník 
Bedřicha Smetany v Pardubicích. Peníze za pomník sice obdržel, 
ale dílo nebylo kvůli příchodu II. světové války postaveno, což po-
važoval Ladislav Beneš za  další znamení osudu. Během války 
vznikla díla Lotova žena (1939–1941) a  Válka (1942–1945). 
Od těchto drobných plastik se neustále vracel k modelu Jana Žižky. 
Vytvořil rovněž několik pomníků obětem fašismu. Z jeho díla pří-

HUDEČKOVY ČASTOLOVICEHRADOZÁMECKÁ NOC

Vystoupení skupiny Nos Dames na Hradozámecké noci.
Autor fotografie: Š. Tomašík
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Nejúspěšnější střelci Ceny kamaráda.

mo čišelo vlastenectví a láska k národu. V průběhu druhé světové 
války byla Mariana Benešová dosazeným správcem sternberského 
zámku a svým krajanem Rakušanem Kotkem několikrát pozvána 
k účasti na pořádaných akcích. Její prvorozený syn Jaroslav Vorel 
vstoupil do německé armády a aktivně se účastnil bojů na východ-
ní frontě. Oproti tomu ve stejném období vytvářel Ladislav Beneš 
plastiku vojevůdce asyrského krále Nabukadnésara-Holofernese 
a protektorátního prezidenta Emila Háchy. Obě díla pak byla, z ne-
pochopení umělcovy myšlenky a skutečného záměru, použita jako 
důkazní materiály u soudu. Rachitická postava muže (aktu) s obli-
čejem Adolfa Hitlera a nadměrně velkou přilbou držící v ruce uťa-
tou hlavu není zcela jistě symbolem vítězství Říše, jak bylo soudu 
mylně interpretováno. Ani busta Emila Háchy umístěná při proce-
su chybně na podstavci, původně určená na zem se zakončeními 
nápadně připomínajícími lidské lejno, rozhodně neopěvovala his-
torickou osobnost, tehdy označenou za zrádce národa. Nic platné, 
vypracování přesného posudku Benešova díla nebylo povoleno ani 
renomovanému kunsthistorikovi Janu Balekovi, a tak byl Ladislav 
Beneš odsouzen k sedmi letům těžkého žaláře do věznice Mírov. 
Až v roce 1952 se s podlomeným zdravím a  tuberkulózou vrátil 
z vězení zpět do Častolovic. Ani během výkonu nespravedlivého 
trestu však Ladislav Beneš umělecky nezahálel a vytvořil několik 
kreseb a soch vězňů i svých věznitelů. Po dobu umělcovy nepří-
tomnosti byl bohužel častolovický ateliér několikrát vykraden, při-
čemž z něj zmizely kromě uměleckých děl i veškeré sochařské po-
můcky, které si pak Ladislav Beneš musel znovu pořizovat. Ironií 
osudu je pak zvláště skutečnost, že s  pomůckami a  uměleckými 
díly zmizely i  Benešovy deníky a  zápisky, které by byly schopny 
jednoznačně prokázat sochařovu nevinu. Po návratu z vězení byla 
osobnost Ladislava Beneše v  Častolovicích, až na  pár výjimek 
a přátel, vnímána velice komplikovaně a odtažitě. Teprve později 
se veřejné mínění spoluobčanů otáčí na umělcovu stranu. Ladislav 
Beneš dožil v ústraní v nevytápěném zahradním ateliéru zdobe-
ném asyrskými reliéfy. Nedostatek peněz ho často přivedl k tomu, 
že za drobné služby platil svým dílem nebo portrétoval lidi ze sou-
sedství. Nezbývá, než jen uvést smutné konstatování, že již zmiňo-
vanému doktoru Janu Balekovi, významnému českému teoretikovi 
a historikovi výtvarného umění, zabývajícímu se moderním čes-
kým a západoevropským malířstvím, sochařstvím a grafikou 

20. a 21. století, nebyl překvapivě umožněn přístup do depozitáře 
Orlické galerie v Rychnově nad Kněžnou ani v roce 1990, kdy začal 
pracovat na Benešově monografi i a chtěl za tímto účelem pořídit 
fotografi e umělcových soch. Z děl Ladislava Beneše, která se na-
chází přímo v Častolovicích, jmenujme následující: busta Antoní-
na Hudečka, umístěná jednak na místním hřbitově, jednak v Hu-
dečkově galerii, několik soch na zahradě vilky čp. 226 a divadelní 
maska nad jevištěm sálu U Lva. V blízkém okolí nalezneme jeho 
díla v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, na ličenském mlý-
ně je instalována pamětní deska humanistického badatele Antoní-
na Truhláře, tamějšího rodáka. Ladislav Beneš je autorem návrhu 
a modelu, který z bronzu odlil Franta Anýž v Praze. Ladislav Beneš 
zemřel 6. 10. 1956 ve svém ateliéru v Častolovicích. Krátce před 
smrtí vytvořil hlavu Janka Kozice Vlka inspirovanou dílem A. Ji-
ráska. V roce 1956 vzniklo jeho poslední dílo – Tanečnice smrti – 
symbol smíření. Podorlické městečko se nakonec stalo i místem 
sochařova posledního odpočinku. Je pochován na zdejším hřbito-
vě v rodinné hrobce. Před smrtí se stihl postupně rozloučit se vše-
mi blízkými, vyjma milované Mimi, které se bohužel nedočkal. 
Nechal si důstojně zapálit poslední cigaretu, a ta mu s posledními 
údery srdce odpadla na zem. Svému mladému příteli Otakaru Je-
línkovi stačil ještě říct: „Otáku, odcházím do  věčných lovišť. Přál 
jsem si, abych byl jako Michelangelo, tolik věcí jsem chtěl ještě udě-
lat, teď už vím, že to určitě nestihnu.“ Sochaře Ladislava Beneše lze 
bezesporu řadit mezi nejvýznamnější umělce své generace. Jeho 
díla byla vystavována v Kolíně nad Rýnem, Záhřebu, Bělehradě, 
Lublani, Mnichově a Vídni. V Čechách byl a je doposud neprávem 
opomíjen. Zasloužil by si jistě více naší pozornosti, už proto, že šlo 
podle dosud žijících pamětníků o člověka charakterního, citlivého 
a lidsky upřímného. Osobnost Ladislava Beneše, člověka vynikají-
cích kvalit a umělce evropské úrovně, by měla být konečně správně 
pochopena, ne-li společensky rehabilitována. 

Autor čerpal informace pro svůj článek ze zvláštního otisku časopisu 
Ústavu pro teorii a  dějiny umění, ročník XV-1967, Nakladatelství 
československé akademie věd, internetu a vzpomínek pamětníků, ze-
jména doc. dr. Otakara Jelínka Csc.

Jiří Václavík, Spolek přátel Častolovic

MS STŘEZMÁ OLEŠNICE

Vážení spoluobčané! 
Stromy na zahradách i v přírodě se začaly převlékat do podzim-
ních barev, ze stromů padají kaštany či žaludy, z polí zmizela kuku-
řice jako poslední krytina a potrava pro zvěř. To všechno ukazuje 
na to, že léto a teplé noci, při kterých mohli myslivci prosedět při 
měsíčku celou noc na posedu u strniště po obilí a čekat na divo-
čáka nebo lišku, jsou již minulostí. I když se někteří z nás v  let-
ních týdnech vydali na dovolenou, stihli jsme v našem spolku opět 
uspořádat na Třešňovce Myslivecký den pro vlastní členy i jejich 
rodiny, zorganizovat střeleckou soutěž o Cenu kamaráda, posta-
vit další pozorovací kazatelnu v naší honitbě a připravit pro zvěř 
potravu k  zimnímu přikrmování. Tři naši členové připravovali 
na zkoušky z lovecké upotřebitelnosti svého mladého psa nebo si 
pořídili nové štěně, kterému se intenzivně věnovali. Na našich lo-
veckých chatách jsme umožnili pořádání akcí pro dospělé i děti, 

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
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Do ukázek zapojují i přihlížející děti.

KYNOLOGIE ČASTOLOVICE

Léto častolovických kynologů 
Léto bývá obdobím dovolených, ale na  cvičišti v  Častolovicích 
probíhaly výcvikové hodiny bez přerušení po celou letní sezó-
nu. Ještě před prázdninami jsme pořádali ofi ciální zkoušky dle 
mezinárodních pravidel, které posuzoval pan rozhodčí Vyčí-
tal z Chocně. Z naší organizace splnilo sedm psů limit zkoušek. 
František Vanžura ml. s  bíglem Kenym přitom absolvovali nej-
vyšší stopařskou úroveň FH2, při které pes vyhledává stopu cizí 
osoby po třech hodinách. Na stopě je přitom několik lomů, ob-
louků a  rovněž poztrácené předměty, které je všechny potřeba 
najít, stopa je navíc přešlapaná dalším člověkem. Vyšší zkoušky 
všestrannosti splnili také Milan Bělka a  Vadim Deduchin s  ně-
meckými ovčáky. Týden předtím se naše výprava zúčastnila Celo-
státní soutěže malých plemen v Chlumci nad Cidlinou, kde jsme 
zvítězili v nejvyšší kategorii všestrannosti ZMP3. Období prázd-
nin patřilo zejména ukázkám výcviku. Vystupovali jsme na Lou-
čení s prázdninami v Týništi nad Orlicí a v Jílovicích u Českého 
Meziříčí. Na ukázkách předvádíme různé psí disciplíny s velkými 
i menšími psy – poslušnost, obranu psovoda, záchranářské práce 

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC

Minulost není ničím, není-li
zaznamenána, uchována a sdílena 
Pojďte s námi utvářet historii Častolovic. Zavzpomínejte sami 
nebo se svými blízkými na život v našem městysi, rozhlédněte se 
po okolí a podělte se s námi o své příběhy, historické dokumenty 
a půdní nálezy. Nevyhazujte nic, co souvisí s častolovickou historií 
do odpadkového koše. Za jakékoliv předměty, materiály, příspěvky 
i podněty k naší práci jsme vděční. Děkujeme za spolupráci.

Jiří Václavík, Spolek přátel Častolovic

Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice srdečně zve širokou veřejnost   
 

na 
působivou přednášku našeho kolegy, myslivce, a kamaráda p.Jaromíra Dostála ,  

doplněnou filmovou projekcí  
 

 

 

 

 

 

 

 
která se koná dne:  v sobotu 22.10.2016 od 17.00 hod na myslivecké chatě  

MS Střezmá v Častolovicích v Bažantnici (program cca 3 hod) 

Vstupné : 80,-Kč …… v ceně vstupného je zahrnuto podání občerstvení – srnčí guláš 
Pro rezervaci míst volejte :   p. Jiří Malý – tel. 604 980 389 

 

či canisterapie (tj. využití psa pro pomoc nemocným). Nedílnou 
součástí našich ukázek je vždy zapojení obecenstva a možnost si 
nakonec s našimi psy pohrát a pomazlit se s nimi. Desátého září 
jsme uspořádali klubový závod, do kterého se mohli všichni za-
pojit v  disciplínách tradičních, ale i  těch méně tradičních, jako 
je například aportování rohlíku či převoz psa na vozíku. Více než 
o výsledky a rivalitu šlo ale zejména o zábavu. Akci jsme ukončili 
společným posezením s grilovanými kuřaty a občerstvením. Naše 
cvičiště je otevřeno dalším zájemcům z  řad veřejnosti, cvičíme 
každou neděli dopoledne. Další informace naleznete na  našich 
stránkách zkocastolovice.wz.cz.

výbor ZKO Častolovice

Posvícení konané při příležitosti výročí posvěcení kostela jako již 
každoročně připadá na datum 28. září, kdy má svátek sv. Václav. 
V  tento den byla sloužena také mimořádná mše. Další nejbližší 
avizovaná akce je naplánovaná na  listopad. Devatenáctého listo-
padu se v kostele sv. Víta od 16.00 hodin uskuteční varhanní kon-
cert, a to v rámci celorepublikového českého varhanního festivalu. 
Na pořádání této akce se mimo jiné podílí také kulturní komise. 
Na tyto a další události se snažíme širokou veřejnost upozorňovat 
na farní vývěsce u školy, ale také na internetových stránkách far-
nosti: www.farnostcastolovice.wz.cz, kde budete o mších a dalších 
akcích farnosti průběžně informováni. 

Jaroslav Lounek

FARNOST

pro myslivce i  pro ty, kteří třeba jen chtěli uspořádat rodinnou 
oslavu. Někteří členové našeho spolku si zpestřili léto účastí na ně-
které z okolních střeleckých soutěží ve střelbě na asfaltové terče. 
Léto nebylo tentokrát ani tak o výsledcích, počtech a soutěži, ale 
spíše o pohodě a klidu. Přesto se sluší zmínit výsledky Ceny kama-
ráda na Třešňovce, které se zúčastnilo 46 střelců. Zvítězil Tomáš 
Petrášek z  Vamberka, který v  rozstřelu porazil Miloslava Zaňku 
mladšího poté, co oba předtím shodně trefi li 36 ze 40 terčů. Ni-
koho nepřekvapí, že nejlepším střelcem domácího spolku byl opět 
Josef Vanický mladší (celkově obsadil 4. místo s 34 zásahy) násle-
dován Romanem Mitanou. Avšak i naši veteráni Jindřich Laštovič-
ka a Bohuslav Kunc, kteří porazili značnou část startovního pole, 
mile překvapili sebe i ostatní. Říjen bude patřit kulturním akcím. 
Prvního října jsme se sešli na naší chatě na společném posezení 
při divokém prasátku na rožni, které se po sklizni kukuřic povedlo 
kamarádům ulovit. Na  sobotu 22. října pak zveme v  17.00 hod. 
širokou, především častolovickou veřejnost, na  přednášku Jaro-
míra Dostála o lovu losů na Dálném ruském východě. Akce bude 
plakátována, místa je však třeba si předem telefonicky rezervovat 
u místopředsedy spolku A. Malého. 

S přáním krásného podzimu R. Podolský, jednatel
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Vydařený ročník podzimní zahrádkářské výstavy.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
– SYMBOL PODZIMU

Podzimní zahrádkářská výstava v Častolovicích Zahrada východ-
ních Čech s podtitulem Radost, krása, užitek se konala již tradičně 
první týden v říjnu. Pořadatelé osmnáctého ročníku výstavy si pro 
návštěvníky připravili zcela nové aranžmá květin, které zkombi-
novali s vodními prvky. Sokolská zahrada a zahrádkářská budova 
se tak na čtyři dny proměnily v rozkvetlou podzimní zahradu. Pro 
návštěvníky byly připraveny odborné poradny na téma pěstování 
ovoce a biologické ošetření, ve stáncích si mohli mimo jiné zakou-
pit květiny a zahrádkářské potřeby. Pro letošní ročník výstavy or-
ganizátoři výstavy zajistili nové vymalování vnitřních prostor so-
kolovny a výrazně zvětšili aranžérskou výstavní plochu. Nazdoben 
byl tak nejenom prostor před zahrádkářskou budovou a vstupem 
na sokolskou zahradu, ale aranžmá se dočkaly i hangáry. Vnitřní 
část výstavy postupně provedla návštěvníky jednotlivými částmi 
vnitřních expozic. Rozkvetlé zahradě dominovaly typické pod-
zimní květiny – begonie, chryzantémy, lilie či gladioly, které jsou 
na častolovickou výstavu pěstovány. „Na výstavě jsme měli i celou 
řadu dalších květin. Speciálně na výstavu jsme vybudovali novou 
pergolu, která v kombinaci s vodní kaskádou umocnila atmosfé-
ru tohoto sálu,“ uvedl hlavní pořadatel zahrádkářské výstavy Josef 
Helmich. Raritou byl výstavní sál nazvaný Užitkový sklep, který 
poukázal na houby, které se dají pěstovat ve sklepích a prezentoval 
produkty náchodského pivovaru, opočenské a kostelecké moštár-
ny. Zajímavý byl zejména střed místnosti, kde bylo na velké točně 
naaranžováno hroznové víno doplněné svíčkami a  zeleninovou 
dekorací. Součástí sklepa byla i ochutnávka vín s posezením při 
petrolejkách s reprodukovanou cimbálovou hudbou. V následující 
výstavní části, Selském dvoře, byli k  vidění staročeské pomůcky 
a nářadí, čert na vyorávání brambor, ruchadlo, staré trakaře, kola, 
cepy – zkrátka vše, co patří na  dvůr. Charakter Selského dvora 
dokreslily regionální potraviny – česnek, cibule, brambory, kolek-
ce zelí a  papriky. Hlavní sál nesoucí název Krása domova nabí-
dl návštěvníkům to nejlepší, co se dá na výstavě spatřit – ovoce 
z výzkumného ovocnářského ústavu, bylinky z botanické zahra-
dy Univerzity Karlovy z Hradce Králové a Prahy, bonsaje, květi-
ny z dalekého Holandska či africké fi alky. „Součástí hlavního sálu 
byla i  expozice broušeného skla v  kombinaci s  ovocem, kolekce 
hrušek z výzkumného ústavu a kolekce se starými dobovými prv-
ky starých odrůd ovoce. Vlastní expozici měla i  škola Opočno, 
která vytvořila svatební tabuli s prvky zahrádkářské gastronomie,“ 
doplnil hlavní pořadatel. Podzim symbolizoval žebřiňák se selkou, 
sedlákem a sklizenou kukuřicí umístěný ve středu sokolské zahra-
dy. Ve venkovních expozicích se prezentovali velkopěstitelé jablek, 
chovatelé včel, ornitologové, ale také regionální závody a  fi rmy 
– ROJEK a Agrico. Zájmu veřejnosti se těšila také ukázka a na-
bídka skleníků, doprovodný hudební program, přednáška paní 
Kvasničkové o aranžování čerstvých květin či přednáška o pěsto-
vání zdravého ovoce pana Matejska. Výstava se i  přes nepřízeň 
počasí vydařila, návštěvníků a zájemců o  tuto podzimní událost 
bylo nespočet. Nejvyhledávanějším místem výstavy byla jako již 
každoročně tradiční soutěž o nejlepší aranžmá ovoce a zeleniny. 
Letošní ročník výstavy se může pochlubit rekordní účastí, přihlá-
silo se do ní 26 soutěžících. Na prvním místě se umístila s nejlépe 
naaranžovanou miskou s  č. 1 Bohumila Máslová z  Chroustovic,
následovala ji Taťána Borecká z Trnova s miskou č. 4, třetí skončila 

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH

Šárka Kapuciánová z Častolovic s miskou č. 22. Závěrem bych ráda 
jménem hlavního organizátora poděkovala obyvatelům za  tole-
ranci při omezení spjatém s větším množstvím zaparkovaných aut 
a hlučností v době přípravy i v průběhu výstavy. 

Mgr. Martina Kalousová
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TJ SOKOL ASTOLOVICE 

VÁS ZVE NA 

CVI ENÍ RODI  S D TMI 
OD 2 DO 6 LET 

 
 

 
KAŽDÉ POND LÍ 

OD 16:30 V MÍSTNÍ SOKOLOVN  

ZA ÍNÁME 17. 10. 2016 
P EZ VKY A PITÍ S SEBOU 

www.loutkovepohadky.cz 

  Loutkové divadlo Kozlík   
  uvádí originální veselou  

  pohádku s písničkami. 
 

O Perníkové chaloupce 
 

 

 

 

 
… příchod Mikuláše a Čerta 

v sobotu 3. 12. 2016 v 17:00 
Sál u Lva, Častolovice 
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