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ČASTOLOVICE LÁKAJÍ TURISTY NA NOVOU STEZKU
Pro zvýšení a zatraktivnění turistického ruchu byla v Častolovicích zrealizována historická naučná stezka. Partnerem projektu
je polská obec Walim, se kterou městys
v loňském roce navázal úzkou spolupráci.
Samotné realizaci historické stezky předcházelo seznámení s partnerem
na polské straně, a to prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis.
Hlavním cílem je prezentace historických
památek na česko-polském pomezí.
„Každá obec navrhla investiční akci
na podporu rozvoje cestovního ruchu
v daném regionu. Partnerství s polskou
obcí a vzniklým dotačním programem
nám tak umožnilo začít s realizací dlouhodobě plánované historické naučné stezky,“
doplnil starosta městyse Zdeněk Praus.
V první fázi historické naučné stezky
postavili dva altány, jeden z nich se nachází na místním fotbalovém hřišti AFK
Častolovice a druhý u mateřské školky.
Na vybraná místa s historickým kontextem
byly umístěny informační panely s dobovými fotografiemi a doprovodným textem
k dané lokalitě, o které se zasloužil předseda Spolku přátel Častolovic Jiří Václavík.
Trasa o celkové délce 3,6 km provede místní obyvatele i turisty napříč celým
městysem po deseti historicky atraktivních
zastaveních. Začíná na fotbalovém hřišti,
pokračuje přes náměstí, tehdejší pivovar,
sokolskou zahradu, ulice Polnodvorská
a U Konopáče, přes nádraží, hasičskou
zbrojnici, lesopark až k mateřské škole.
„K této historické stezce se přidaly podpůrné projekty, které jsou součástí dotačního programu. Z investičních akcí se jedná
konkrétně o samotné panely, dále lavičky,
odpadkové koše a stojany na kola. Z projektu jsou zároveň hrazeny různé propagační
materiály,“ uvedl častolovický starosta.

V první řadě dojde k aktualizaci brožur městyse Častolovice, zejména k doplnění informací o nově realizované stezce, dále o Hudečkově galerii, muzeu a dalších pamětihodnostech, a to včetně fotografií. Kromě toho vznikne samostatný trojjazyčný leták pojednávající o stezce, ten bude volně k dostání v turistických informačních centrech, na místním
zámku či úřadě.
Z dotačního programu jsou financovány i další výdaje na publicitu, například plánovaná virtuální prohlídka Častolovic. Bude zpřístupněna skrze aplikaci nacházející se
na webových stránkách městyse. Občané si tak budou moci prohlédnout Častolovice
z ptačí perspektivy. Její součástí budou rovněž odkazy na historická místa s panoramatickými snímky.
„Poslední záležitostí k propagaci turismu v městysi v rámci dotačního programu bude
videospot o pětiminutové pasáži k propagaci výseče atraktivních míst městyse, například
zámku, kostelů, galerie, muzea, cykloturistiky či národní technické památky – náhonu
Alba,“ uvedl další typ propagace turismu v městysi starosta Častolovic.
„Účelem projektu je také dosažení povědomosti o vzniklém česko-polském přátelství.
Vyvrcholením celého projektu bude účast na dvou veletrzích cestovního ruchu. Na polské
straně na mezinárodním veletrhu ve Wroclavi v termínu od 23. – 25. února a v Hradci
Králové v termínu od 9. – 10. března, kde budou mít obce společný stánek,“ dodal Zdeněk
Praus usilující o přilákání polských turistů do této destinace.
Rozpočet celého projektu v tomto rozsahu byl stanoven na částku 30 000 eur. Vyhodnocení projektu se uskuteční v březnu 2018, do té doby bude veřejnosti zpřístupněna jak
virtuální prohlídka, tak videospot. Po uskutečnění obou veletrhů a doložení potřebných
dokumentů bude zároveň městysi proplacena částka ve výši 85 % financí vynaložených
na stezku.
Mgr. Martina Kalousová

Stezka provede návštěvníky po historicky atraktivních lokalitách v Častolovicích. FOTO: 2x Josef Poláček

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi,
a snad i zhodnotit uplynulý rok. A už stojíme na prahu roku nového s letopočtem 2018.
Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat všechno to, co čeká nás a městys Častolovice v nadcházejícím roce.
I proto, že o mnohém ještě ani nevíme. Společně s vámi však pevně doufám, že rok 2018 bude k našemu městysi přívětivý,
a my budeme svědky jejího dalšího rozvoje. K tomu, aby byl život v Častolovicích příjemný, budou směřovat všechna naše
rozhodnutí.
Dovolte mi, abych vám všem popřál krásný a pohodový nový rok plný radosti, štěstí a hlavně pevného zdraví. Dále
bych chtěl na tomto místě poděkovat za odvedenou práci pro městys všem svým spolupracovníkům, členům výborů a komisí, díky kterým se daří udržovat a vytvářet z Častolovic místo pro spokojený život.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Rada městyse (RM-77-2017)
dne 4. října 2017


schválila:








žádost paní M. R. o umístění atrakcí
pro Častolovickou pouť 2018 a pověřila
předsedu spolkové komise Miloše Málka projednáním potřebných náležitostí
se žadatelkou
navýšení počtu zaměstnanců ÚM pro
úsek místního hospodářství o dva pracovníky, a to jednoho od 1. listopadu
2017 a druhého od 1. ledna 2018
veřejnou výzvu č. 3 na výběrové řízení
na dvě pozice – pracovník pro úklid veřejných prostranství
jako nejvýhodnější nabídku na opravu
parkoviště před ŘD v ulici Bažantnická od SWIETELSKY stavební, závod
Dopravní stavby Východ, Týniště nad
Orlicí a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo

Rada městyse (RM-78-2017)
dne 18. října 2017
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smlouvy o nájmu části pozemku parcelní č. 7/2 v katastrálním území Častolovice o výměrách 17 m2 s nájemci panem
F. R. a panem Z. T. za účelem umístění
dvou mobilních plechových garáží a pověřila starostu podpisem smluv
nabídku na opravu zpevněných povrchů v ulici Školská u č. p. 360 a 361
od firmy Stavitelství EU s. r. o., Vam-



Rada městyse (RM-79-2017)
dne 31. října 2017
schválila:






schválila:


berk a pověřila místostarostu Bc. Tichého objednáním opravy
dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci MK ulice Bažantnická
mezi městysem Častolovice (investor)
a SWIETELSKY stavební, s. r. o. (zhotovitel) a pověřila starostu podpisem
dodatku č. 1

přijetí obou uchazečů, pana S. J. a pana
J. K. na pozice pracovník pro úklid veřejných prostranství a pověřila starostu
uzavřením pracovní smlouvy s oběma
zaměstnanci
výzvu k podání nabídky k zakázce
malého rozsahu – demolice objektů
u mandlu a pověřila referentku paní
Hojnou zveřejněním této informace
na úřední desce
nabídku dopravního projektanta pana
Ing. Filipa Eichlera, Ph.D. na zpracování projektové dokumentace křižovatky ulic Sokolská, Havlíčkova a Školská
v rozsahu DUR, DSP + DPS a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo



ší nabídky zakázky malého rozsahu
na stavební práce, demolici objektů
u mandlu, jako nejvhodnější nabídku
od společnosti STATING, s. r. o., Hradec Králové a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
na základě předložených nabídek nabídku na restaurátorský průzkum v kostele sv. Máří Magdalény od MgA. Lucie
Bartůňkové z Litomyšle a pověřila místostarostu Bc. Tichého objednáním restaurátorských prací
darovací smlouvou mezi Škoda Auto,
a. s. (dárce) a městysem Častolovice
(obdarovaný) č. 81/2017/SR/KK a pověřila starostu podpisem darovací
smlouvy

Rada městyse (RM-81-2017)
dne 29. listopadu 2017
schválila:




Rada městyse (RM-80-2017)
dne 14. listopadu 2017

záměr č. 4/2017/RM na pronájem nebytových prostor a pověřila referentku
paní Hojnou vyvěšením záměru
dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu části nebytových prostor v č. p. 47
v ulici Masarykova s paní Mgr. J. K.
a pověřila starostu uzavřením dohody
o ukončení pronájmu k 31. prosinci
2017

vzala na vědomí:
schválila:


na základě rozhodnutí hodnoticí komise zadavatele o výběru nejvhodněj-



ředitelkou ZŠ a MŠ osobně předloženou její písemnou informaci – vzdání
se vedoucího pracovního místa, v němž

RM sděluje, že se vzdává vedoucího
pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ
Častolovice ke dni 1. prosince 2017.
Ke stejnému dni předává agendu spojenou s řízením školy statutárními zástupci Mgr. Bc. Janě Řízkové.





Rada městyse (RM-82-2017)
dne 11. prosince 2017
schválila:




smlouvu č. 09/50/17/0258/Ho/F o podmínkách zajištění užívání silničního
pozemku ke stavební činnosti mezi
Správou silnic Královéhradeckého kraje (poskytovatel) a městysem Častolovice (uživatel) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
dohodu o ukončení nájemní smlouvy
na nebytové prostory v č. p. 11 k 31. led-

nu 2018 a pověřila starostu sepsáním
a podepsáním dohody
žádost na MÚ Kostelec nad Orlicí o posouzení stavu bezpečnosti nemovitosti
č. p. 78 v ulici Na Skalce a pověřila starostu zajištěním odeslání žádosti
záměr výstavby prodejny potravin v lokalitě náměstí formou modulárního
systému a pověřila architekta městyse
jednáním s potenciálním provozovatelem prodejny o vhodném umístění
a stavebních podmínkách pro realizaci

Rada městyse (RM-83-2017)
dne 19. prosince 2017
schválila:




vzala na vědomí:


závěr dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Častolovice za rok 2017, které dne
27. listopadu 2017 provedla skupina pověřených kontrolorů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jejich závěrečné zjištění, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky

dodatek č. 2 smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany
městyse Častolovice, kterou se posunuje účinnost smlouvy až do 31. prosince
2018 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
nabídku JH-KOVO-777 s. r. o., Častolovice na dovybavení vestavby dodávkového výjezdního vozidla Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Častolovice

vzala na vědomí:


předložení připomínek členů stavební komise v prvním týdnu roku 2018
k návrhu řešení křižovatky u základní
školy

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Zastupitelstvo městyse
(ZM-20-2017)
dne 13. prosince 2017
schválilo:








rozpočtové opatření č. ZM-4-2017
na základě poskytnutého daru od firmy
Škoda Auto, a. s. za účelem podpory
sportu v Častolovicích poskytnutí věcných darů organizaci AFK Častolovice
v maximální hodnotě 60 000 Kč
střednědobý rozpočtový výhled městyse Častolovice na roky 2019 a 2020
střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ
Častolovice na roky 2019 a 2020
rozpočet městyse Častolovice na rok
2018 dle vyvěšené skladby
definici závazných ukazatelů rozpočtu
městyse:
a) závaznými ukazateli rozpočtu příjmů jsou součtové hodnoty dle
druhového třídění, tj. daňové, nedaňové, kapitálové a dotační příjmy.
Sčítané řádky představují podrobný
rozpis rozpočtu a jejich změna (vč.
přidání či odebrání položky po-



drobného rozpisu) je při dodržení
schválené výše závazného ukazatele
v kompetenci správce příslušné rozpočtové kapitoly.
b) závaznými ukazateli rozpočtu výdajů jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu dle druhového třídění, tj.
výdaje běžné a kapitálové. Přidání
či odebrání položky je při dodržení
schválené výše závazného ukazatele
v kompetenci správce příslušné rozpočtové kapitoly.
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017
o společném školském obvodu mateřské školy

vzalo na vědomí:




zprávu o projektu Pošta partner a pověřuje finanční výbor zpracováním finančních dopadů do rozpočtu
zprávu o možnosti koupi nemovitosti
a rozšíření místní knihovny a muzea
Častolovic a pověřuje finanční výbor zpracováním finančních dopadů
do rozpočtu

stanovilo:


v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kompetence RM
Častolovice k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v rozpočtu městyse Častolovice na rok 2018 v následujícím rozsahu. Za podmínky zachování
celkového salda (rozdíl příjmů a výdajů) rozpočtu městyse může RM provádět:
a) Změny závazných ukazatelů v částkách do 100 000 Kč nad hodnotu
schválenou ZM Častolovice.
b) Přesuny akcí mezi běžnými a kapitálovými výdaji, nebo druhovým
tříděním příjmů při zachování účelovosti a výše částky (zejména z důvodu jejich správného zařazení dle
platné metodiky, případně z organizačních důvodů) bez finančního
omezení.
c) Zařazování účelových prostředků
(zejména přijatých dotací a darů)
ve shodné částce do příjmů a výdajů
rozpočtu bez finančního omezení.

AKCE BAŽANTNICKÁ
Považuji za potřebné poskytnout vám, občanům, zejména však občanům z okolí v titulku uvedené lokality, informace k největší investiční akci uplynulého roku 2017 – opravě a částečné rekonstrukci ulice Bažantnická.
Když na konci června, po dlouhém stavebně schvalovacím řízení, byla uskutečněna soutěž této zakázky, nikoho z vedení městyse ani
v nejhorším snu nenapadlo, kolik problémů nám přinese. Z osmi oslovených firem se soutěže zúčastnili tři, ostatní z kapacitních důvodů
odmítli.
S výrazným rozdílem půl milionu korun oproti druhé nabídce byla za zhotovitele vybrána velká stavební společnost SWIETELSKY
stavební s. r. o. Nejprve firma převzala z důvodu kapacity staveniště později, nežli jsme předpokládali. Záhy se však ukázalo, že slibovaná
garance profesionality jejich subdodavatele v praxi vůbec neplatila.
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Nadto nastal další nečekaný problém. Generální projektant
ve své projektové dokumentaci nedostatečně zohlednil skutečné
proporce komunikace – vedení a hustotu inženýrských sítí, podloží i výškové parametry. Projektová dokumentace proto musela být
narychlo upravována, což vedlo k dalšímu zdržení.
Aby se akce vůbec posunovala zdárně kupředu, musel být stavbyvedoucí na stavbě přítomen v podstatě od rána do večera sedm
dní v týdnu. Měl osobní dohled nad prováděním subdodavatelských prací, a opět nečekaně řešil také detailní výškové nedostatky
a nejasnosti projektu. Každý den na stavbu musel docházet technický dozor investora nebo zástupce investora.
Jaký je aktuálně výsledek? Dílo bylo dokončeno s měsíčním
zpožděním, ale nebylo pro více nedodělků a nedostatků kompletně investorem převzato. Dle smlouvy o dílo byly uplatněny městysem sankce za nedodržení termínu.
Na jaře 2018, za vhodnějších klimatických podmínek, bude
odfrézován ve značné části vozovky nekvalitní živičný povrch
a nahrazen novým na náklady dodavatele. Další detailní úpravy
budou prováděny i v místech parkovacích stání. Po Novém roce
bude dokončeno i nové veřejné osvětlení. Teprve až po odstranění
všech závad bude dílo převzato a dokončena fakturace akce za přibližně 4 miliony korun bez DPH.
Jsme si vědomi všech těžkostí i potíží, které se dotýkaly obyvatel ulic Bažantnická i Severní. Za všechny způsobené strasti se
tímto velmi omlouváme.
Snad nám všem bude útěchou to, že akce, v níž se nahromadilo
problémů a starostí na několik dalších podobných, nakonec pozvedne kvalitu bydlení tamním občanům, a zároveň umožní pohyb po této místní komunikaci všem častolovickým občanům, a to
bylo jejím smyslem.
Bc. Miloš Tichý, místostarosta

OPRAVA KOMUNIKACE
VE ŠKOLSKÉ ULICI
V polovině listopadu došlo k dokončení opravy a k rozšíření přístupové komunikace u domů č. p. 360 a 361 ve Školské ulici. Stavební práce provedla firma Stavitelství EU Vamberk za 300 000 Kč
vč. DPH. Rozšířením komunikace vznikla nová parkovací místa
pro obyvatele této lokality. Druhým důvodem je návaznost na dokončený lesopark, realizovaný v červnu loňského roku, jelikož se
jedná o jednu z přístupových cest k lesoparku. Postupně budou
opravovány i ostatní přístupové cesty v této oblasti.
Štěpán Tomašík

Rozšíření přístupové komunikace v ulici Školská. FOTO: Štěpán Tomašík
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SOUČASNOST A BUDOUCNOST
KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

Plánovanou rekonstrukcí se blýská kapli na lepší časy.
FOTO: Štěpán Tomašík

Kaple, která se nachází na místním hřbitově, byla před rokem 2010
dlouhá léta nevyužívaná a tvořila pouze smutnou a chátrající kulisu hřbitova. V období před dušičkami téhož roku se kapli začali
věnovat místní lidé pod vedením Jiřího Václavíka ze Spolku přátel Častolovic. Členové spolku kapli uklidili, vyzdobili, následně ji
o dušičkách a na Vánoce otevřeli veřejnosti. V této tradici pokračovali i v následujících letech.
Spolek přátel Častolovic pro místní obyvatele každoročně organizuje vánoční zpívání v kapli v období adventu a Vánoc. Zpočátku se zpěvu ujal František Albrecht, který se doprovázel na kytaru. V následujících letech zval spolek do kaple na vystoupení
dětské soubory a hudební tělesa. Z vánočního zpívání v kapli se
postupem času stala tradiční místní akce. Večerní koncerty v kapli
pouze za svitu svíček mají svou neopakovatelnou atmosféru.
Kaple však i přes péči spolku rok od roku chátrá. Objekt byl
původně v majetku Římskokatolické farnosti Častolovice, která
pro něj však neměla patřičné využití, a tedy ani důvod investovat do oprav. V červnu letošního roku došlo k uzavření darovací
smlouvy mezi městysem Častolovice a farností o bezplatném převodu budovy na městys.
Darovací smlouva od církve řeší i možné další využití kaple.
Jde především o to, aby využití budovy nebylo v rozporu s jejím
sakrálním charakterem a umístěním v prostoru hřbitova. V kapli
se i nadále mohou konat bohoslužby, církevní obřady, civilní pietní rozlučky, výstavy nebo komorní koncerty.
Nemovitá kulturní památka kaple bude v nejbližší době pozvolna opravována. Nejpalčivějším problémem kaple je značná
vlhkost zdiva, ke které neblaze přispěla i v minulosti realizovaná
betonová podlaha. Vlhkost vzlíná do zdí kaple, je tedy nutné odstranit vlhkost z omítky do přibližně dvou metrů.
Z tohoto důvodu na přelomu listopadu a prosince provedla
MgA. Lucie Bartůňková sondážní restaurátorský průzkum s cílem
prozkoumat stáří a hodnoty těchto omítek. Dospěla k tomu, že
v kapli se nachází hodnotné omítkové a barevné vrstvy a ve výklencích pravděpodobně figurální malby, které mohou pocházet
i z dob vzniku kaple. Další postup oprav omítek v hlavní lodi bude
řešen ve spolupráci s památkáři.
Další naplánovanou a památkáři odsouhlasenou prací je oprava obou vstupů do kaple, při které se opraví pískovcové portály.
Dveře budou nahrazeny replikami. Za dveřmi hlavního vstupu
do kaple bude vytvořena ozdobná mříž, která příchozím umož-

ní nahlédnout do kaple. Tyto úpravy vstupů by v součtu kamenických, truhlářských a zámečnických prací měly odhadem vyjít
na 200 000 Kč, tato částka však bude z 90 % hrazena z dotace.
V současné době kaple není napojena na elektrickou energii,
výhledově je však počítáno s jejím připojením k elektrice, a to
ve směru od řadových garáží. Poslední zatím plánovanou úpravou
je oprava oken, předběžně se uvažuje i o vitrážích. Uvedené práce
na kapli by měly pod dohledem památkářů a architekta probíhat
v roce 2018.
Kaple má tak nakročeno k tomu, aby došlo k její tolik potřebné
postupné rekonstrukci, a aby se stala místem pravidelného setkávání občanů při různých příležitostech.
Štěpán Tomašík

CHYSTÁ SE DEMOLICE BÝVALÉHO
MANDLU

VÁNOCE V ČASTOLOVICÍCH
Pro navození vánoční atmosféry městys Častolovice rozsvítil
a nazdobil stromy v parčíku u kruhového objezdu. Na výzdobu
stromů u frekventovaného místa finančně přispěla firma ŠKODA
AUTO a. s.
Vánoční stromek se již tradičně rozsvítil také u místní
hasičské zbrojnice, u které
den po Vánocích proběhlo
již tradiční vánoční zpívání.
Letos poprvé byl ozdoben
i stromeček u zdravotního
střediska nedaleko základní
školy. Konstrukci, na které
byly zavěšeny světelné řetězy,
instalovali členové kulturní
komise na konci listopadu
před prvním adventem.
Mgr. Martina Kalousová

Vánoční atmosféru
navozují stromky u školy
i kruhového objezdu.
FOTO: 2x Štěpán Tomašík

Budova mandlu bude zanedlouho minulostí. FOTO: Štěpán Tomašík

Rada městyse na svém jednání v poslední říjnový den odsouhlasila výzvu na zakázku malého rozsahu v ceně 724 000 Kč bez
DPH na demoliční práce v lokalitě mandl. V současné době se
čeká na doručení demoličního výměru a na odpojení budovy
č. p. 47 od distribuční sítě ČEZ. Výzva na demoliční práce je vypsána do 20. března 2018, dále bude záviset na odpojení budovy od distribuční soustavy. Současně probíhá územní rozhodnutí
na vybudování inženýrských sítí a nových komunikací, které by se
měly v lokalitě realizovat v příštím roce.
Štěpán Tomašík

PODĚKOVÁNÍ
ŘEDITELCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Děkujeme za příspěvky do čtvrtletníku Zdroj bývalé ředitelce ZŠ a MŠ Častolovice paní Mgr. Bc. Aleně
Bačíkové, která se rozloučila s místní školou v Častolovicích a od prosince nastoupila na Základní školu
Františka Kupky v Dobrušce. Rada městyse se s ředitelkou rozloučila na svém jednání 29. listopadu, poděkovala jí a popřála hodně úspěchů v nové práci. Při
této příležitosti jí předala věcný dar.
Redakční rada Zdroje

VÝZVA PRO OBČANY
Městys Častolovice hledá nájemce

PRO ZAVEDENOU RESTAURACI
NA HŘIŠTI V ČASTOLOVICÍCH.
Nástup možný od 1. března 2018,
případně dle dohody.
Bližší informace na úřadu městyse.
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RADNICE JEDNALA S HEJTMANEM O SILNIČNÍM PROVOZU
Při cestě do regionu navštívil v polovině listopadu městys hejtman Královéhradeckého
kraje PhDr. Jiří Štěpán, PhD. S radními městyse se sešel v prostorách Hudečkovy galerie
na jednání ohledně řešení nebezpečného úseku silnice č. II/318 v prostoru ulice Komenského, konkrétně části od kruhové křižovatky po sokolský park.
Projednávaná problematika se týkala zejména bezpečnostních opatření pro ochranu
chodců v úseku od kruhové křižovatky po zatáčku kulturního zařízení U Lva.
Dalším bodem jednání bylo zajištění vzájemné koordinace kraje a městyse na přípravě
projektové dokumentace křižovatky u školy, kde dochází ke křížení komunikací v majetku
kraje a městyse. Rovněž se připravuje projektová dokumentace na tento prostor, která by
měla být dokončena zhruba v dubnu roku 2018.
Rada rovněž seznámila hejtmana s chystanou novou komunikací pro pěší v prostoru
plánované nové zástavby v lokalitě u mandlu. Zmíněná komunikace umožní chodcům
přístup z ulice Komenského. Městys nadto požádal hejtmana, aby se na ní kraj podílel
jakožto na jednom z řešení problémů ulice Komenského.
Jiří Štěpán přislíbil, že se všemi uvedenými záležitostmi bude zabývat.
Štěpán Tomašík
Radní městyse projednávali s hejtmanem aktuální situaci v silničním provozu. FOTO: Miloš Tichý

ČASTOLOVICE NAVŠTÍVIL
PRVNÍ NÁMĚSTEK HEJTMANA
V krátkém čase, po návštěvě krajského hejtmana, zavítal do Častolovic i druhý nejvyšší představitel Královéhradeckého kraje
Mgr. Martin Červíček. Přijel na pozvání vedení radnice proto,
aby se osobně seznámil s tíživou dopravní situací, která panuje
na exponovaném a hlavně nebezpečném úseku, na krajské silnici
č. II/318, v úseku od kruhové křižovatky k sokolskému parku.
Spolu s ním přijel i Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu KHK. Se starostou a místostarostou městyse si prošli celý problematický úsek. Zástupci vedení
městyse jim zdůraznili zejména nejvíce kritické dopravní body.
Výsledkem schůzky a celého jednání byla shoda na vypracování nového bezpečnostního posudku, na jehož základě se následně
uskuteční dopravně-bezpečnostní opatření k větší ochraně chodců ve zmiňovaném úseku.
Sjednána byla i součinnost kraje v roce 2018 při postupu plánované opravy ulice Sokolská, která je současně i krajskou silnicí
III. třídy, zejména v kritické oblasti křižovatky u základní školy.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

Vyjednávání ohledně řešení tíživé dopravní situace v ulici Komenského.
FOTO: Zdeněk Praus
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PREZIDENTSKÉ VOLBY
Volby prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 – 22.00 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 od 08.00 – 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta se koná:
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 – 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 08.00 – 14.00 hodin.
Místem konání volby prezidenta ČR je volební okrsek č. 1
se sídlem v budově ÚM Častolovice na adrese Masarykova 10, Klub důchodců, přízemí budovy. Hlasování probíhá
pouze ve volebních místnostech na území ČR.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém
kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl
věku 18 let.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději
3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě,
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě nebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů Úřad městyse a ve dnech voleb i okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České
republiky volič obdrží ve dnech konání volby, a to ve volební místnosti.
Úřad městyse Častolovice

MĚŘENÍ IMISÍ V OKOLÍ ZÁVODU
V říjnu Zdravotní ústav provedl pomocí měřicích vozů měření imisí
v Častolovicích i Česticích v areálech
mateřských škol obou obcí. Měření
se realizuje v pravidelné periodě tří
let. Jelikož v mezidobí od posledního měření proběhla jiná dvě měření
formaldehydu pomocí detekčních
trubiček pro potřeby diplomových
studentů vysokých škol, máme nyní
možnost porovnat výsledky obou
metod.
Byly měřeny tyto látky: oxid
siřičitý (SO2), suma oxidů dusíku
(NOx), oxid dusičitý (NO2), oxid
uhelnatý (CO), suspendované částice PM10 (prach pocházející zejména z dopravy), ozon (O3), benzen,
toulen a xylen, formaldehyd, fenol
a amoniak.
Z vyhodnocení, které je součástí protokolů měření, vyplývá,
že imisní limity nebyly překročeny na žádném stanovišti a u žádné
z měřených látek. Výsledky měření
formaldehydu jsou dlouhodobě stabilní a naměřené hodnoty se nacházejí hluboko pod limitem.

Výsledky 24hodinových průměrů vzhledem k limitům
Látka

3. – 4. 10. 2017
Častolovice
(μg/m3)

3. – 4. 10. 2017
Častolovice
(μg/m3)

4. – 5. 10. 2017
Čestice
(μg/m3)

5. – 6. 10. 2017
Čestice
(μg/m3)

Limit
(μg/m3)

SO2

14,9

19,1

17,5

16,5

350

NO

9,1

7,4

8,9

4,9

---

NOx

36,6

28,6

23,1

15,9

200

NO2

24,0

18,5

12,1

10,3

200

CO

296,3

330,2

282,6

252,6

10 000

PM10

17,0

14,0

13,0

15,0

50

Ozon O3

22,0

28,6

49,4

52,7

120

Benzen

0,9

1,0

0,8

0,7
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Toulen

3,9

6,8

4,0

3,8

---

Xylen

3,8

4,3

4,0

3,7

---

Formaldehyd

3,1

2,3

60*

Fenol

Pod mezí stanovitelnosti

Pod mezí stanovitelnosti

20*

Amoniak

7,2

5,7

100**

*

Pro formaldehyd a fenol není vyhlášen imisní limit. Uvedená hodnota limitu je referenční koncentrací
vyhlášenou Státním zdravotním úřadem v Praze.
** Pro amoniak není vyhlášen imisní limit. Uvedený limit pochází z dnes již neplatného NV č. 350/2002
Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení
kvality ovzduší.
Lubomír Meller, EHS manažer závodu Isover Častolovice

ČASTOLOVICKÉ ŽITO
NAROZENINY SLAVÍ –
75 let paní Irena Křešničková
paní Eva Fikeisová
paní Anežka Burianová

Výročí ve IV. čtvrtletí r. 2017
81 let pan Jiří Hůla

87 let paní Vlasta Uhlířová

82 let pan Karel Jiruška
paní Milada Jehličková

88 let paní Věra Tichá

76 let pan Stanislav Dolana
paní Emilie Hodná

83 let pan Josef Förstel

91 let paní Věra Mrázová

77 let paní Marie Vilímková
pan Stanislav Vlček

84 let paní Blanka Valachová
paní Jaroslava Šumichrastová

80 let paní Jitka Morávková
pan Jan Kotouč

85 let pan Bohuslav Kunc

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ODEŠLI

POČET OBYVATEL

Narozené děti ve IV. čtvrtletí
r. 2017

Úmrtí ve IV. čtvrtletí r. 2017

V Častolovicích nyní žije
1640 obyvatel.

paní Marta Bělková

r. 1925

Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví a spokojenost.

Ina Hlaváčková
Ať vám dětičky dělají jen radost.

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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ČASTOLOVICE PŘIVÍTALY NOVÉ OBČÁNKY
V prostorách Hudečkovy galerie se
25. listopadu v dopoledních hodinách uskutečnilo pravidelné vítání
nových občánků Častolovic. Akce se
zúčastnili tito noví občánci: Šimon
Pleger, Petr Mráz, Terezie Beránková,
Vanessa Müller a Veronika Bačíková
s rodiči a příbuznými. Slavnostního
projevu se ujal místostarosta městyse
Bc. Miloš Tichý. O program se postaraly děti z místní mateřské a základní
školy. Novým občánkům Častolovic
přejeme do života jen to dobré.
Radnice přivítala pět nových občánků Častolovic. FOTO: Štěpán Tomašík

Štěpán Tomašík a redakční rada Zdroje

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané! Jestliže jsou mezi Vámi manželé, jimž od slavnostního manželského slibu uplyne v roce 2018
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 na čísle 606 840 434.

KULTURA V MĚSTYSI
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V SÁLE U LVA

DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK

Kulturní komise městyse Častolovice přichystala pro děti loutkové divadelní představení. Na první adventní neděli sehrálo v sále
U Lva Loutkové divadlo Kozlík pohádku s písničkami O Luciášovi.
Po představení si děti mohly zahrát s loutkami a nechat se od rodičů vyfotografovat na památku. A pak už dorazil Mikuláš s děsivým čertem. Hodné děti po rozhovoru s Mikulášem obdržely
za básničku či písničku drobnou nadílku a slíbily čertovi, že budou
pořád hodné. S nadílkou pomohli Mikulášovi místní zahrádkáři
a městys Častolovice.

Kulturní komise městyse Častolovice letos již potřetí uspořádala dětský vánoční jarmark, na který jako vždy navazoval koncert
v kostele sv. Víta. Jarmark se poprvé konal předloni před kostelem,
vloni ve školní jídelně a letos v sobotu 25. listopadu ve zrekonstruovaném sále kulturního zařízení U Lva. Děti prodávaly krásné
vánoční předměty převážně své vlastní výroby. Účast byla hojná
jak ze strany šikovných dětí, tak nakupujících spoluobčanů.

Štěpán Tomašík

Do sálu U Lva dorazil děsivý čert a Mikuláš s nadílkou.
FOTO: Štěpán Tomašík
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Děti ukázaly svou šikovnost na vánočním jarmarku.
FOTO: Štěpán Tomašík

ŠPUNTI OSLAVILI 25 LET
OD ZALOŽENÍ KAPELY

Vystoupení Alla Breve v kostele sv. Víta. FOTO: Štěpán Tomašík

Letos se na koncertu v kostele sv. Víta představil soubor
Alla Breve prezentující starší hudbu s vystoupením Nuž všichni
hlasem veselým. Soubor na více než hodinovém koncertě představil 23 písní. Obě akce byly příjemnou přípravou na advent.
Poděkování patří jak kulturní komisi, tak dětem za skvěle připravenou akci.
Štěpán Tomašík

PĚT SESTER V AKCI
Kulturní komise městyse Častolovice zorganizovala na páteční
večer 27. října v sále U Lva divadelní představení. V komedii Pět
sester v akci se představili ochotníci spolku Mošna pocházející ze
Žďáru nad Orlicí. Hru dle předlohy Jana Mužáka upravila a zrežírovala R. Šťastná.
V úsměvné detektivce se představilo šest herců, jmenovitě
Martina Benešová, Kamila Berounská, Simona Němcová, Iveta
Trejtnarová, Petra Koblmüllerová a Richard Protivinský.
Vystoupení se hercům vydařilo, o čemž svědčila i slušná účast
diváků v hledišti.
Štěpán Tomašík

Místní kapela Špunt v loňském roce oslavila 25. výročí od jejího
založení. Pro zpravodaj Zdroj jsme vyzpovídali Tomáše Hodného,
jednoho z členů oblíbené častolovické kapely.
„S kapelou Špunt to začalo někdy na podzim roku 1992. V té
době se kluci scházeli v častolovické hospodě u nádraží. Zpočátku
to bylo jen takové posezení s kytarami, až časem se hraní stalo pravidelným a dalo tak vzniknout kapele Špunt,“ rozvykládal se jeden
z členů kapely.
„Z původní sestavy je v současné době v kapele kytarista Pavel
Všetička a hráč na banjo Tomáš Mrkvička, oba ještě zvládají hru
na foukací harmoniku. Během let se v kapele vystřídalo několik
muzikantů, například Standa Macháček, Milan Podolský, Miloš
Sejkova, jako zvukař zde působil Kamil Bednář. Pokud jsem někoho opomenul, tak se omlouvám.
Základní kámen však tvoří zmínění hráči Pavel s Tomášem. Současnou sestavu dále tvoří Tomáš Hodný na basu, občas naskočí i Vašek Kolář nebo Jarda Švarc na housle. Repertoár kapely je především
ve stylu country a blue grass, ale hrajeme i nějaké rockové písničky.
Za ty roky se uskutečnilo mnoho vystoupení, ať už na country
bálech, hudebních soutěžích nebo na různých kulturních akcích,
oslavách, výročích, svatbách, i jen tak u ohně pro radost. Několik
let po sobě se hrávalo na čarodějnicích v Častolovicích, Divadýlkování v Rychnově nad Kněžnou nebo v hudební soutěži Tomáše
Linky na Vochtánce u Potštejna.
V současné době jsme pravidelně zváni na zahrádkářskou výstavu do Častolovic. Jednou jsme hráli i v hradeckém Aldisu. Kolik
takových vystoupení bylo, už nikdo nemůže spočítat. Nějaká se vydařila, ale občas se i něco nepovedlo, nikdo není dokonalý.
Scházíme se nepravidelně, bez zkoušek by nějaké veřejné
hraní nešlo. Některé písničky jsou náročnější, některé zahrajeme
„z fleku“. Hraní nás baví, bez toho by to samozřejmě nešlo. Snad
nám ten elán ještě chvíli vydrží.
Letos v říjnu se na sále U Lva uskutečnila oslava výročí 25 let
kapely Špunt. Moc nás potěšilo, že sál byl plný a atmosféra báječná.
Chtěl bych touto cestou za to poděkovat městysi Častolovice, který
celou akci zaštítil. Poděkování patří především Tomáši Mrkvičkovi
a Miloši Málkovi, kteří se zorganizování této akce ujali.
Snad naše příznivce hraní neomrzí. Budou se na našich hudebních akcích scházet i nadále, posedí s námi a budou se dobře bavit.
V případě zájmu o vystoupení nebo nějaké hudební produkce
můžete využít stránku www.kempwestern.cz, kde je uvedený kontakt, vše je pak o domluvě.“
Štěpán Tomašík

Kapele Špunt přejeme za redakci Zdroje do dalších let mnoho
hudebních úspěchů a věrných posluchačů.

Kompletní sestava ochotníků spolku Mošna při závěrečně děkovačce.
FOTO: Štěpán Tomašík

Kapela Špunt oslavila v roce 2017 25. výročí od založení kapely.
FOTO: Jiří Václavík ml.

9

TÉMA ZDROJE
FARÁŘ ONDŘEJ KUNC DŘÍVE PRODÁVAL KAMNA
Místní kostel Sv. Víta a přilehlá fara v Častolovicích má od srpna nového faráře, který zaujal volné místo po odcházejícím faráři
Arnoštu Jílkovi. Ondřej Kunc poskytl zpravodaji Zdroj rozhovor.
Kněží zpravidla působí na území dané diecéze v rámci kraje.
Kde jste působil předtím?
„Původně pocházím z Vysočiny z obce Věžnice u Jihlavy. Mým
minulým působištěm byla farnost Červený Kostelec, což je poměrně živá farnost v naší diecézi. Červený Kostelec a přilehlá města
jsou známá vysokým počtem věřících, na mši se tam v neděli sejde
i na 600 lidí. Působil jsem tam tři roky jako kaplan, vypomáhal
jsem jim po stránce duchovní. Častolovice jsou mojí druhou farností.“
Není to tedy tak, že by kněz působil celý život na jedné farnosti.
„Znám jednoho kněze, který byl ve farnosti necelých šedesát let,
ale to je opravdu rarita. Nepsaným pravidlem je, že kněží nezůstávají na jediné faře, ale po pár letech farnost změní. Hlavní slovo
o působení kněze mají vždy biskupové, jen výjimečně podávají žádost o přesun sami kněží.“
Měl jste možnost seznámit se s předchozím farářem? Znají se
faráři v rámci diecéze?
„S panem Jílkem jsme se několikrát potkali před předáním farnosti, dřív jsme se bohužel neměli možnost potkat. Většinou se
všichni kněží, je nás kolem 200, každoročně setkávají na Velikonoce v Hradci. Znám kněze ve stejné generaci a kněze ze semináře.
S ostatními se poznávám za chodu.“
V církvi působíte teprve čtvrtým rokem. Čím jste se zabýval
před kněžstvím?
„Předtím jsem čtyři roky pracoval v Jihlavě ve firmě s krbovými a kuchyňskými kachlovými kamny. Měl jsem na starosti obchod a vypracovával jsem návrhy na sortiment. Rozhodl jsem se
však změnit svou životní cestu, nebyl jsem však zdaleka jediný,
na seminář docházeli i bývalí policisté či automechanik. Někteří
mají jasno už po škole, jiní se rozhodnou pro kněžství až po čtyřicítce.“
Co vás přimělo k tomu docházet na teologický seminář a nakonec se oddat službě Bohu?
„Těžko se o tom mluví, protože je to hodně niterné. Prvním impulsem byly různé celostátní akce, na které jsme jako mladí jezdili. Oslovovali mě na nich promluvy kněží, kteří říkali to, co jsem
v danou chvíli potřeboval slyšet. Chtěl jsem vědět o víře a o Bohu
to, co vědí oni. Čím dál častěji jsem zvažoval myšlenku kněžství,
ale nedával jsem to vůbec najevo. Místní farář mi pak při zmínce
o tom řekl, že už to dva roky tušil.“
Jak všeobecně probíhá samotná teologická příprava na kněze?
„Samotná příprava na kněžství je poměrně dlouhá, trvá přibližně
sedm let. Budoucí kněží se po dobu pěti let formují na semináři.
Zároveň dochází na studia na teologickou fakultu do Olomouce
pro moravské diecéze nebo do Prahy pro české diecéze. Někteří
kněží si mohou dodělat postgraduál a působit jako vysokoškolští
profesoři.“
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Místní fara má od léta nového faráře Ondřeje Kunce.
FOTO: Martina Kalousová

Měl jste možnost za dobu svého působení ve farnosti také oddávat?
„Zatím jsem oddával jenom párkrát. Svatba je osobnější kontakt
s lidmi, předchází jí přípravy – několikrát se sejdeme na faře a promluvíme si o vnímání svatby z pohledu církve. I když kněží nejsou ženatí, můžou jim nabídnout pohled zvenku a poradit jim,
jak manželství utužovat. Zároveň má kněz evangelizační odpovědnost, aby zaujal i svatebčany, kteří do kostela běžně nechodí.
Trendem dnešní doby je, že si lidé přejí mít svatbu v kostele, i když
do něj nechodí a naopak.“
Zvažoval jste někdy, že byste se vrátil zpět do zaměstnání?
„Do kněžství jde člověk s tím, že to je služba na celý život a naplnění vnitřní touhy. Za samotou spatřuji tak trochu boží milost.
Není moc času přemýšlet o tom, že bych službu opustil, musel by
to být delší proces a vnitřní nahlodání obdobně jako v situaci, kdy
jsem se pro kněžství rozhodl. Spíš si pokládám otázku, jak bude
kněžství vypadat za pět až deset let.“
Jak nejraději trávíte volný čas na faře?
„Baví mě motorismus, sám si v případě potřeby opravím auto. Vystudoval jsem stavařinu, takže sleduji, jakým směrem se stavebnictví ubírá v nových materiálech, zdivech či zatepleních. Udržuju si
přehled především o stavebnictví, motorismu, emisích a používaných technologiích. Občas si přečtu odbornou teologickou knihu,
z které pak čerpám inspiraci do kázání. Někdy se zajedu podívat
na Vysočinu za rodiči nebo kamarády.“
V Častolovicích jste teprve pár měsíců, měl jste možnost je už
poznat?
„Byl jsem se podívat na zámku, sice ne přímo uvnitř, ale v oboře
a minizoo. Procházel jsem si louky kolem splavu a směrem k lesu
a navštívil jsem obchody, hlavně železářství. Zvykl jsem si tu, nejvíce přijdu do styku s lidmi na faře nebo se žáky základní školy,
kde jednou týdně vyučuji náboženství. Jsem rád, že fara může fungovat i v režimu, kdy zde známí nebo lidé, kteří tráví dovolenou
po farách, mohou i přespat.“
Mgr. Martina Kalousová

Z NAŠEHO REGIONU
NAŠE ŠKOLA, TO JE ŠKOLA!
Spolu s vámi už druhým rokem diskutujeme o kvalitě vzdělávání
a společně hledáme cesty, jak na to. Děkujeme Místnímu akčnímu
plánu vzdělávání pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko.
Co se nám spolu s vámi podařilo? Otevřeli jsme debatu v území a posbírali spoustu zajímavých námětů od vás, rodičů, učitelů, starostů, ředitelů, odborníků i dětí. Dozvěděli jsme se, co by
se dalo dělat pro zlepšení úrovně vzdělávání. Sesbírané náměty
a potřeby jsme začali realizovat a v plné šíři je rozvineme v následujících čtyřech letech v navazujícím projektu s podporou EU
a MŠMT.
Také jsme na pravidelných setkáních ředitelů propojili školy
a školy se starosty. Zvláště důležité to bylo v obcích, kde komunikace mezi úřadem a školou v poslední době chyběla. O aktuálních
palčivých tématech, která hýbají českým školstvím, se hovořilo
u kulatých stolů učitelů s odborníky na inkluzi, se zástupci orgánů
sociálně-právní ochrany dětí a České školní inspekce.
Výhodou bylo i to, že vzdělávací semináře, šité na míru pracovníkům ve vzdělávání, se konaly v místě nebo poblíž jejich pra-

covního působiště. Konference Cesta ke škole 21. století v Novém
zámku v Kostelci nad Orlicí pak dala školám příležitost ukázat
veřejnosti, v čem jsou dobré a čím se odlišují. Znovu vnesla do našeho území témata, o kterých je dobré se bavit.
Žáci ze šesti škol se propojili na setkání žákovských parlamentů. Ve spolupráci a sdílení dobrých zkušeností budou pokračovat
i nadále.
A jaké jsou ohlasy rodičů? „Díky MAP jsem se blíže poznala se
zástupci institucí, které se týkají mých dětí a mohla jsem si s nimi promluvit jako s lidmi, a ne formálně jako se zástupci instituce. Pomohlo
mi to pochopit jejich motivaci a záměry v situacích, kdy jsem nerozuměla jejich jednání. Zároveň jsem si ujasnila, že není v jejich moci
změna, kterou bych si ve školství přála a rozhodla jsem se jednat sama.
Na jednání pracovní skupiny jsem se seznámila s jednou kolegyní, se
kterou jsme vytvořily projekt (technologického klubu), který by mohl
mnou požadované změně napomoci,“ řekla Jana Zaňková.
Další informace k místnímu akčnímu plánu, který realizuje
MAS NAD ORLICÍ, najdete na http://map.nadorlici.cz/kostelecko/.
Mgr. Jana Fajfrová, MAP Kostelecko

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČASTOLOVICE
ADVENT U SLUNÍČEK
Adventní období, čekání na ježíška, se nese ve znamení vyrábění, zdobení,
povídání si o Vánocích. K Vánocům v neposlední řadě patří i pečení cukroví. S dětmi jsme si nejdříve řekli, co vše do těsta patří, které druhy cukroví
pečou doma s maminkami a pak se již pustily do práce.
Děti vyvalovaly vanilkové rohlíčky, z lineckého těsta vykrajovaly zvonečky, hvězdičky, kolečka a dávaly je na plech. Bylo znát, že některé děti již
doma při pečení pomáhají mamince, protože byly moc šikovné. Kuchařky
nám cukroví upekly a děti ho po obědě ochutnaly.
Touto cestou bychom všem rády popřály hlavně hodně zdraví a štěstí
v novém roce.
Děti a učitelky z MŠ

Děti se učily péct vánoční cukroví. FOTO: Archiv MŠ Častolovice

VÝLET MOTÝLKŮ DO TŘEBECHOVIC
Osmého prosince jsme se s třídou Motýlků vydali na vánoční
výlet do třebechovického muzea betlémů. Po kratičké procházce po třebechovickém náměstí jsme byli přivítáni v místním muzeu, kde jsme zahájili prohlídku. Na úvod na nás čekal největší pohyblivý Proboštův betlém ze dřeva, který nám
vyprávěl příběh Ježíška. Pro představu, jak se takový betlém
pohybuje, jsme mohli nahlédnout i do jeho mechanismu.
Následovala prohlídka dalších betlémů z různých materiálů, která nás na závěr zavedla do hracího a tvořivého koutku.
Vyrobením vlastní postavičky jsme mohli obohatit místní papírový betlém, děti si zahrály s dřevěnou interaktivní tabulí
nebo hračkami, které jsme našli pod tamním vánočním stromečkem. Plni pěkných zážitků jsme se rozloučili a cestou zpět
nechali doznívat naše vánoční dojmy.
Učitelky z MŠ

Děti obohatily betlém o vlastnoručně vyrobené postavičky. FOTO: Archiv MŠ Častolovice
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KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…

Zámecká zákoutí

Komiksový workshop

V říjnu a listopadu 2017 měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu fotografií Petra Václavíka s názvem Zámecká zákoutí.

Komiksový workshop s Danielem Vydrou
se konal v klubovně hasičů 23. listopadu
pro žáky 2 – 3. tříd. Daniel Vydra je komiksový scenárista, mimo jiné vytvářel scénáře komiksu pro dětský
časopis Pojď si hrát, připravoval náměty kresleného humoru pro
časopisy Dikobraz, Podvobraz a další. Výtvarnicí jeho příběhů je
Markéta Vydrová.
Žáky základní školy
ozřejmil s historií komiksu, objasnil jim jeho vznik,
jednotlivé části komiksu
či význam bublin. V další části se děti proměnily
ve scenáristy a ilustrátory, rozdělily se do skupin
a týmovou prací vytvářely
komiks, který si následně
i sehrály, a mohly si tak
díky tomu ověřit své dramatické schopnosti. Jejich
společné a velmi povedeSvět komiksů dětem představil
né práce jsou vystaveny
scenárista Daniel Vydra.
v knihovně na nástěnce.
FOTO: Romana Wajglová

Zázvorový čaj
Hudební country uskupení zapálených muzikantů a zpěváků
Zázvorový čaj jsme u nás opět velmi rádi přivítali, a to ve středu
8. listopadu v klubovně hasičů. Repertoár složený zejména z písní Greenhornů a Pavla Bobka přilákal mnoho příznivců country
hudby. Všichni jsme si společně zazpívali známé písničky při popíjení zázvorového čaje.

Autorské čtení:
Věra Fina a její knihy s duší
Hostem knihovny 27. října byla Věra Fina, která je autorkou knih
s duší, spisovatelkou, fotografkou, ilustrátorkou a milovnicí života
a jeho krás. Věra Fina představila své knihy Máma, Moje Máma
a Moje knížka.
Z každé přečetla ukázku a doplnila ji poetickým vzpomínáním
na jedno dávné dětství. Povídání bylo velmi něžné a dojemné, nechyběl ani skřítek Povídáček a další postavičky, které jsou hlavními hrdiny její dětské knížky Moje knížka. V dnešním světě je to
skutečné zastavení a pohlazení po duši.

Poezie podzimu
V naší knihovně opět vystoupil ve středu 11. října neurolog Julius
Šimko, který nám představil svou vlastní mluvenou i zhudebněnou poezii v recitálu Poezie podzimu. Julius Šimko je všestranný
umělec – píše básně, skládá písničky, které si sám otextuje, doprovází se na kytaru a zpívá za hudebního doprovodu harmoniky
a basové kytary v podání Jana Šimka a Jana Židlického. Byl to velice příjemný večer plný poetických písniček.
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Prostory knihovny na podzim zdobily fotografie Petra Václavíka.
FOTO: Romana Wajglová

Univerzita třetího věku
Naše knihovna se v roce 2017 stala konzultačním střediskem
VU3V. Proběhl zde první semestr tohoto vzdělávání na téma Genealogie. V šesti lekcích se posluchači dozvěděli, jak se tvoří rodokmen, co všechno se dá zjistit v archivech a matrikách a mnoho
dalších informací.
Hledání svých předků zaujalo 21 seniorů, kteří se ke studiu přihlásili. Podmínkou úspěšného ukončení studia bylo nejen vyslechnutí přednášek, ale i vyplnění dílčího testu ke každé lekci a nakonec
i závěrečného testu. Hluboce smekám před vědomostmi seniorů.

Vážení senioři, místní knihovna připravuje
již druhý semestr přednášek VU3V na téma

ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE.
Budeme začínat v březnu, máte-li zájem se vzdělávat,
tak neváhejte a přihlaste se.

Omlouváme se všem čtenářům za problémy
s půjčováním nových knih ke konci roku 2017.
Problémy byly způsobeny
přechodem knihovny na jiný knihovnický program,
o který bylo zažádáno již v březnu roku 2017.
Stále na něj bohužel čekáme, nemůžeme zpracovávat
nové knihy do počítače, a tudíž je ani půjčovat.
Děkujeme vám za vaši trpělivost.

Milí čtenáři knihovny,
nový rok 2018 nám přináší opět nová poselství.
Přejme si v tomto období navzájem lásku
a též přátelství!
Ať štěstí, pohoda a zdraví provází každý váš krok,
ať je velmi úspěšný celý příští rok.

Romana Wajglová, knihovnice

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ZO ČZS ČASTOLOVICE
Zahrádkářské bilancování roku 2017
Na konci každého roku bývá zvykem bilancovat, hodnotit výsledky a dávat si dobré předsevzetí na další období. Ne jinak je
tomu i u zahrádkářů v Častolovicích. Prvním hlavním úkolem
v měsíci lednu bylo uskutečnit kvalitní výroční členskou schůzi,
na které se musí schválit veškeré důležité dokumenty. Do posledního obsazeného místa v zahrádkářské klubovně probíhalo
jednání ve slavnostním ovzduší. Děti ze ZUŠ přednesly krátký
kulturní pořad, dále schůze pokračovala dle stanoveného programu.
Jsme rádi, že jsou na těchto jednáních přítomni i představitelé
obce, škol, společenských a zájmových organizací včetně družební
organizace zahrádkářů z Kostelce nad Orlicí a nadřízené složky
z ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou. Každý z přítomných obdržel
schválený plán činnosti na celý rok, a tím získal i konkrétní představu o činnosti zahrádkářů.
V tomto měsíci tradičně probíhá jednání jak na radě městyse,
tak i s vedením ZŠ Častolovice. Tématem je nejen možná celoroční
spolupráce, ale také určitý příslib vzájemné pomoci. Je škoda, že
spolková komise při městysi Častolovice nedostává přehled pořádaných akcí v celém roce u ostatních organizací. Předešlo by se pak
zbytečnému zdvojení, někdy i ztrojení pěkných akcí, což má veliký
vliv na účast.
V měsíci únoru tradičně uskutečňujeme degustaci ovoce, která ukazuje, jaké ovoce bychom
na našich zahrádkách
měli pěstovat. I když
účast „častolováků“ je
na této ochutnávce mizivá, přesto je klubovna
nabita jak odborníky, tak
i pěstiteli ovoce. Protože
při této akci uskutečňujeme velikou propagaci
podzimní zahrádkářské
výstavě, budeme v tom
V únoru se uskutečnila tradiční
i nadále pokračovat.
degustace odrůd jablek.
V měsíci únoru souFOTO: Archiv ZO ČZS Častolovice
časně s vedením školy
vyhlašujeme soutěž ve výtvarné výchově – v kreslení. Celou soutěž dotujeme jak materiálem, tak odměnami pro nejlepší. Výbor
ZO ČZS každoročně připravuje pro své členy kulturní zájezd
do divadla. Letos jsme navštívili Klicperovo divadlo v Hradci Králové s hrou Kati. V měsíci únoru jsme nezapomněli ani
na naše dříve narozené členy a výbor uskutečnil přátelské posezení v zahrádkářské klubovně. Byl to velmi příjemný večer s celou řadou vzpomínek a nových námětů k činnosti.
Nejvíce akcí jak pro naše členy, tak častolovickou veřejnost
uskutečňujeme v měsíci březnu. Začínali jsme oslavou MDŽ. Vážíme si práce našich zahrádkářek a dobře víme, že bez jejich aktivní
pomoci se neobejde žádná akce. Bohaté občerstvení a kytička je
malá odměna za jejich celoroční snažení. Pro veřejnost jsme uspořádali další úspěšnou akci Harmonikáři. Pravidelně zaplněný sál se
nechává unášet staročeskými písničkami.

Zahrádkáři ocenili práci žen oslavou MDŽ.
FOTO: Archiv ZO ČZS Častolovice

V tomto období klademe hlavní důraz na přípravu výstavy
Velikonoce – svátky jara. Také letos byla této akci věnována veliká pozornost. Změnilo se celkové aranžmá. Vysoká návštěvnost
svědčí o tom, že se výstavy líbí, a Častolovice se díky tomu stávají
výstavním centrem nejen v rámci východních Čech. Součástí této
výstavy je i soutěž v aranžování květin, aranžmá následně vystavujeme v samostatné kompozici na výstavě.
Výboru ZO ČZS se podařilo uskutečnit i celou řadu dalších
akcí, například prohlídky zahrádkových osad. Aktivně jsme se zapojili do Mezinárodního dne dětí v Častolovicích, pomáhali jsme
při přípravě častolovické pouti, dále při opékání kýt pro členskou
základnu, odborném zájezdu do Kladrub, přátelském posezení
s dříve narozenými při kulturní akci Kapka v sále U Lva. To vše
patnáctičlenný výbor dokázal v letošním roce uskutečnit.
Hlavní úkol však nastal s měsícem září, ve kterém výstavní výbor začal pilně pracovat na přípravách výstavy Zahrada východních Čech. Pro návštěvníky jsme si připravili celou řadu charakteristických změn a novinek, kupříkladu jsme vylepšili a zkvalitnili
logistické zabezpečení. Náročnost přípravy a provedení této akce
dosvědčuje 2 945 brigádnických hodin. Dvacet jedna dní před výstavou se sokolská zahrada změnila k nepoznání. Ačkoliv mnohdy
déšť, vítr a zima ztěžovaly veškeré práce, na samotnou výstavu se
však počasí usmálo a všichni návštěvníci tak mohli být spokojeni.
Celá výstava probíhala v duchu oslav 60 let od vzniku ČZS. Tento
fakt se podařilo skloubit s krásou květin, ovoce a zeleniny. Pořadatelé
připravili i bohatý doprovodný program. Celou výstavu dokreslovalo vystoupení hudebních orchestrů BaŠaPa, Lázeňského orchestru
z Vamberka, Bigbítu, Špuntů a dalších skupin, stejně tak přednášky
a besedy o bylinkách, aranžování květin a pěstování peckovin. Podle
odborníků a zápisů v kronice výstavy to byla jedna z nejlepších výstav.
Tímto výčtem však činnost zahrádkářů neskončila. Odměnou
za celoroční práci v organizaci bylo posezení s aktivními členy
po výstavě a tradiční listopadové vepřové hody v myslivecké chatě.
Jednou z posledních akcí v měsíci prosinci bylo společné zasedání
výborů ZO ČZS, Bělá 1, Bělá 2 a Konopáč. Zde se vyhodnocovala
bohatá práce i na osadách a probíhal anonymní průzkum ohledně
plánu činnosti na rok 2018. Úplně poslední akcí roku 2017 byla
příprava a realizace Novoročního pochodu s překvapením. Trasa
pochodu vedla v okolí Častolovic v délce 5 km a konala se za každého počasí. Na tuto akci byli zváni všichni zájemci.
Co říci závěrem. Byl to úspěšný zahrádkářský rok s oslavami 60 let ČZS. Bohužel několik dobrých zahrádkářů se s námi
rozloučilo a nyní nás budou jen kontrolovat z jiného světa. Byl
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to rok, kdy naše organizace byla odměněna nejvyšším svazovým
oceněním – Zlatou medailí za rozvoj zahrádkářského hnutí.
Do nového roku přeje výbor ZO ČZS všem pevné zdraví, trochu více sluníčky, dobré nálady a vzájemného porozumění.
Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Zpívání v kapli
Milým a lidským pohlazením pro duši bylo pro všechny návštěvníky hřbitovní kaple sv. Máří Magdalény v Častolovicích zpívání,
které se uskutečnilo 21. prosince. Svá vánoční poselství v mrazivém hávu chladných stěn kulturní památky přednesli Julek Šimko
(kytara, zpěv), Jan Šimek (foukací harmonika, zpěv) a Dáša Mazalová (zpěv). Zazněla autorská tvorba účinkujících, malá vzpomínka na Wabi Daňka, vše zakončilo pásmo známých koled. Akci
pořádal Spolek přátel Častolovic a zúčastnilo se jí asi 40 diváků.

Výstava k 100. výročí vzniku ČSR
Vážení příznivci Spolku, facebookové skupiny Častolovice – toulky zdejší minulostí a regionální historie, v roce 2018 si budeme
připomínat 100. výročí vzniku Československé republiky. I my
chceme na toto významné výročí zareagovat, důstojně jej oslavit,
a proto již teď připravujeme výstavu zaměřenou na vznik a trvání
republiky z častolovického pohledu.
Realizaci výstavy plánujeme zahájit hned po skončení výstavy
Kouzlo Vánoc. Z tohoto důvodu budeme moc vděčni, pokud zapátráte ve svých rodinných archivech a poskytnete nám materiály, které s daným tématem souvisí, a pomůžete nám tak obohatit expozici.
Jedná se nám například o korespondenci častolovických vojáků v RU armádě, materiály k zahraničním legionářům, návštěvám a životu T. G. Masaryka, E. Beneše, oslavám výročí republiky
a prvního prezidenta, kolektivizaci, poznatky k výsadbě památných stromů, letem 1939-1945, roku 1968, 1989 apod. Za vaši podporu a pomoc velice děkujeme.
Jiří Václavík ml.,
předseda Spolku přátel Častolovic

Kaplí sv. Máří Magdalény se rozezněla vánoční poselství.
FOTO: Jiří Václavík ml.

Expozice Kouzlo Vánoc

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Myslivecká Poslední leč
Myslivecký spolek Střezmá Olešnice ve spolupráci s městysem
Častolovice uspořádal Poslední leč. Taneční bál se konal 11. listopadu v sále U Lva. Vyzdobenému sálu vévodila vystavená divočina, trofeje, nezbytnou součástí mysliveckého reje byla i bohatá
tombola. K poslechu zahrála skupina Biza band Praha, zkrátka
klasická myslivecká zábava se vším všudy.
Štěpán Tomašík

Výstava Kouzlo Vánoc nabídla průřez dobovými betlémy.
FOTO: Jiří Václavík ml.

Členové Spolku přátel Častolovic v listopadu připravili výstavu
s názvem Kouzlo Vánoc. Tu mohli místní navštívit v Muzeu Častolovicka během týdne v pracovní době úřadu městyse, o víkendech
od 3. – 23. prosince 2017 v čase od 10.00 do 15.00 hodin. V expozici byl k vidění velký kralický betlém, průřez dobovými pohlednicemi, betlémy, vrkoče a ozdoby z různých materiálů.
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Klasická myslivecká zábava v sále U Lva. FOTO: Štěpán Tomašík

Z dění v MS Střezmá
Vážení spoluobčané,
listopadové ani prosincové dny zatím neukázaly moc z toho, co
nám chystá paní zima, sníh zatím zůstal spíše na horách. Naše
první dva podzimní hony však i tak patřily k velmi zdařilým akcím. Po prvním honu se na výřadu objevily mimo jiné dvě lišky,
při druhém honu se zase podařilo ulovit divočáka, všechny myslivecké tradice tedy zůstaly zachovány. Byl vyhlášen Král honu,
s nímž se i ostatní myslivci radovali z jeho úspěchu do pozdních
hodin. Loveckou sezonu zakončíme tradičním společným setkáním po Vánocích.
Máme před sebou nejen lov, ale měsíce, kdy bude zvěř potřebovat naši pomoc při zimním strádání. Jsme rádi, že se letos s vydatným přispěním ZD Mostek podařilo zajistit kvalitní plevy pod
zásypy. Farma Moravec nám zase umožnila oboustranně prospěšnou brigádu na pytlování obilí.
Při ulovení černé zvěře odezdáváme vzorky na vyšetření na trichinelózu, nyní též krev na vyšetření na Aujezskyho chorobu. Pro
mysliveckého hospodáře i pro lovce tak přibyly další povinnosti.
Mezi první dva naše hony na drobnou zvěř se vtěsnala 11. listopadu Poslední leč, taneční zábava U Lva v Častolovicích. Děkujeme všem návštěvníkům za účast a podporu nás myslivců i kultury v našem městečku, taktéž městysi Častolovice za jeho podíl
na přípravě této nevšední akce. Je na účastnících zábavy, aby nám
vystavili hodnocení, drobné chyby se samozřejmě vyskytly.
Z našeho pohledu to byla po stránce organizační vydařená
akce, jejíž výsledek a návštěvnost ale neodpovídají, s ohledem
na velmi náročnou přípravu, vynaloženému úsilí mnoha lidí a našim představám. Domnívám se, že k velkým kladům patřila výborná kapela, bohaté losování o ceny, komentované ukázky loveckých
skladeb předvedené trubači i pěkná výzdoba v opraveném sále
kulturního domu.
Na sklonku roku nás čeká ještě jedna velmi pěkná událost.
Pan Bohuslav Kunc z Častolovic na konci prosince oslaví krásné
životní jubileum – 85. narozeniny. Těšíme se na to, že mu k tomuto pěknému výročí zajdeme popřát a s Bohoušem zavzpomínáme
na jeho dlouhá myslivecká léta.

V lednu srdečně zveme veřejnost na Myslivecký ples do Čestic,
který se uskuteční 13. ledna 2018 od 20.00 hodin. Vstupenky můžete objednat u Jiřího Malého na tel. 604 980 389.
Nový výbor našeho spolku bude mít za sebou rok své činnosti.
Snad se mu zatím daří nést dál předanou štafetu. Za výbor děkuji
za práci a podporu dalším členům spolku. Naše poděkování a přání
do nového roku 2018 posílám také do všech obcí a firem, které na nás
nezapomínají se svou podporou, a do všech rodin v našich spádových obcích. Třeba v některé z nich časem vyroste to, které si oblíbí
náš pěkný tradiční koníček, českou myslivost, a připojí se k nám.
Radek Podolský, jednatel MS Střezmá-Olešnice

INFORMACE
REDAKČNÍ RADY ZDROJE
Redakční rada informuje autory zasílaných článků
ke zveřejnění, že redakční rada se řídí při své práci
dokumentem

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ
OBECNÍHO ZPRAVODAJE ZDROJ,
který vydala rada městyse
dne 29. listopadu 2016.
Tento dokument kromě jiného ukládá redakční radě
prioritní témata Zdroje, jeho poslání a apolitičnost.
Zároveň pravidla řeší to, co do Zdroje nepatří.
Tento dokument je od svého vydání zveřejněn
na internetových stránkách městyse,
případně vám bude na úřadu městyse poskytnut
na vyžádání v písemné formě.
Redakční rada Zdroje
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JSDH A SDH ČASTOLOVICE
Výjezdy JSDH Častolovice
15. prosince v 16.33 hodin – technický zásah: spadlý strom
na železniční trať. Jednotka byla s vozem DA 8 - L1R povolána k odstranění spadlého stromu, který tvořil překážku na železniční trati Častolovice – Solnice, v úseku Synkov. Po příjezdu
na místo události byl strom ve spolupráci s profesionálními hasiči z Rychnova nad Kněžnu vyhledán a následně rozřezán pomocí motorové řetězové pily. Jednalo se o olši (dvoják). Na místě
hasiči spolupracovali s příslušníky HZS ČR stanice Rychnov nad
Kněžnou a HZS ČD Česká Třebová, kterým bylo místo zásahu
předáno. Jednotka o pěti zasahujících členech se vrátila zpět
na základnu v 17.45 hodin.
10. listopadu v 22.14 hodin – technický zásah: únik plynu.
Jednotka byla s vozem DA 8 - L1R povolána k úniku neznámé
látky (plynu) v objektu Restaurace U Lva v Častolovicích, který
v kuchyni signalizovalo čidlo oxidu uhelnatého zn. Honeywell.
Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu byl hledán původce úniku. Ve spolupráci s příslušníky HZS byla měřena přístrojem GASALERT nebezpečná koncentrace, která se pohybovala
v rozmezí 10 -13 ppm. Zasahující hasiči vypnuli plynový kotel
a uzavřeli přívod plynu do kotle. Provozovatelka restaurace byla
seznámena s nutnosti zajištění kontroly plynového kotle revizním
technikem plynových zařízení. Na místě hasiči spolupracovali
s příslušníky Policie ČR. Jednotka o sedmi zasahujících členech se
vrátila zpět na základnu v 22.52 hodin.
7. listopadu v 09.00 hodin – práce o obec: čerpání a čištění studny.
Jednotka o třech členech vyjela s CAS 32 Tatra 815 do zámeckého
parku, kde na žádost majitelky zámku a po dohodě se správcem
zámku, provedla pomocí dvou elektrických kalových čerpadel napájených elektrocentrálou odčerpání vody a vyčištění zdejší studny (cca 54 m3). Návrat na základnu v 12.30 hodin.

6. listopadu v 08.48 hodin – technický zásah: únik ropných produktů na komunikaci. Jednotka o sedmi zasahujících členech byla
povolána k úniku ropných produktů v ulici Bažantnická v Častolovicích. Na místo události vyjela s vozy CAS 32 Tatra 815 a DA
8 - L1R Fiat Ducato. V ulici již zasahovala jednotka HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou a hlídka
Policie ČR. Jednalo se o skvrnu od nafty v úseku silnice z Častolovic až na Paseky v malém množství. Členové jednotky po dohodě
s velitelem zásahu nejprve zůstali v pohotovosti na místě zásahu a následně, po prověření situace velitelem, byli odeslání zpět
na svou základnu v 09.11 hodin.
29. října v 08.06 hodin – technická pomoc: odstranění spadlých
stromů. Jednotka o devíti zasahujících členech byla povolána k odstranění několika stromů, které spadly na komunikace v obcích
Libel, Častolovice a Paseky. Zasahující hasiči provedli rozřezání
stromů pomocí motorových řetězových pil a odklizení kmenů
a větví mimo komunikace. Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
a DA 8 – L1R. Návrat na základnu v 11.08 hodin.
6. října v 16.19 hodin – požár vinotéky. Na místo události se
z jednotky JSDH Častolovice jako první dostavila osádka DA 8 L1R Fiat Ducato v počtu dvou členů. V tuto dobu již na požářišti
zasahovala jednotka JSDH Kostelec nad Orlicí s CAS. Jednalo se
o požár vinotéky v pracovně rodinného domu. Dům byl zakouřen
zplodinami hoření. Jedna osoba se nadýchala zplodin, druhá (dítě)
byla v prvních fázích zásahu pohřešována. Dále se na místo události dostavila CAS 32 Tatra 815 se třemi členy. Zasahující hasiči
prováděli nejprve vyhledávání osoby, přičemž bylo zjištěno, že nejmladší syn odešel mimo dům na fotbalový trénink. Následně byla
nemovitost odvětrána přetlakovou ventilací JSDH Kostelec nad
Orlicí a přirozeně otevřenými okny a dveřmi. Návrat na základnu
v 17.01 hodin.

Zpívání u vánočního stromu
Den po Vánocích se na prostranství před hasičskou zbrojnicí
uskutečnilo Zpívání u vánočního stromu. Tuto tradiční akci pořádá Sbor dobrovolných hasičů Častolovice už několik desítek let.
Pořadatelé tímto děkují Tomáši Hodnému a Pavlu Všetičkovi ze
skupiny Špunt, kteří zpívání už druhým rokem zachránili svou
účastí, trubačům z Konor Horns, bez nichž by akce neměla onu
sváteční atmosféru, panu Františkovi Čepelkovi za zvučení, všem
přítomným lidem za podporu, městysi za finanční spoluúčast
a všem členům za přípravu. Nashledanou v roce 2018.

Hasiči při výjezdu k častolovickému zámku.
FOTO: Archiv JSDH Častolovice

7. listopadu v 12.52 hodin – technický zásah: únik ropných produktů na komunikaci. Jednotka o pěti zasahujících členech byla
s automobily CAS 32 Tatra 815 a DA8-L1R povolána k olejové
skvrně na komunikaci a parkovišti u motorestu Čestická hospoda. Po průzkumu zasahující hasiči zasypali skvrnu vapexem
a provedli úklid komunikace od přibližně 2 l oleje. Na místě spolupracovali s hlídkou Policie ČR. Původně povolaná jednotka
HZS Královéhradeckého kraje ÚO Rychnov nad Kněžnou byla
během výjezdu převelena k jiné události (DN v Ličně). Návrat
na základnu v 13.23 hodin.
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Trubači z Konor Horns zahájili zpívání u vánočního stromu.
FOTO: Josef Poláček

Zvonkohra
I v letošním roce se podařilo u vánočního stromu před hasičskou
zbrojnicí instalovat elektronickou zvonkohru, která každý den
v době adventu a svátků od rána až do 22.00 hodin večer pravidelně vždy v celou hodinu, vyzváněla vánoční skladbu.

Čerti v hasičárně
Zvěsti nelhaly, častolovickou hasičskou zbrojnici v sobotu 2. prosince navštívili čerti a Mikuláš s andělem. Akci připravili členové
SDH Častolovice pro své nejmladší. K vidění bylo také loutkové
divadlo, básničky i slzičky. Samozřejmě nechyběla ani radost dětí
z nadělených dárečků.

Hasičský výcvik
V rámci spolupráce s obcí a pravidelným školením členů JSDH
Častolovice, kteří mají oprávnění pracovat s motorovými řetězovými pilami, proběhl 2. prosince a 7. prosince výcvik na stromech
určených ke skácení, a to v ulici Masarykova u č. p. 47 a v ulici
Školská. Při výcviku byl rovněž připraven a instalován vánoční
strom před hasičskou zbrojnicí.

Školení první pomoci
Sváteční dopoledne 17. listopadu se věnovalo deset členů jednotky
čtyřhodinovému školení zdravovědy. O dva dny později proběhlo
proškolení druhé skupiny členů JSDH z KPR (kardiopulmonální
resuscitace) a použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru) Lifepak 1000, kterého se zúčastnilo osm členů. Hasiči si
pod dozorem inspektorů provozu ZZS Královéhradeckého kraje
vyzkoušeli praktické modelové situace a možnosti záchrany života.

Hasiči disponují automatizovaným
externím defibrilátorem
Výjezdová jednotka letos na podzim zakoupila z rozpočtu městyse
Častolovice automatizovaný externí defibrilátor. Všichni členové absolvovali zaškolení pro práci s ním. Defibrilátor je lékařský
přístroj používaný k defibrilaci, tedy zrušení fibrilace komor při
kardiopulmonální resuscitaci. Defibrilátor je schopný elektrickým
výbojem obnovit správnou činnost srdce. Při komorové tachykardii či fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli
nekoordinovaným stahům.
V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav
pomocí silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo
pravidelně rozběhnout. Aby mohla být defibrilace úspěšná, musí
být srdce schopno samostatné činnosti – nesmí být například příliš poškozeno infarktem. Lifepak 1000 bude využíván v případě
zdravotních problémů našich spoluobčanů a nasazen na voze DA
8 - L1R.

Velká brigáda
Sbor uspořádal na 11. listopadu velkou brigádu, při které proběhl
úklid garáží, klubovny, skladu masek, zasedací místnosti, instalace
historické vitríny, odzkoušení a odtlakování hadic, instalace držáku přetlakové ventilace. Prací se zúčastnilo 23 členů a členek, kterým patří obrovský dík. Odměnou za odvedenou práci bylo všem
přítomným následné neformální posezení spojené s ochutnávkou
svatomartinských vín a společným pozdním obědem – pečenou
husou.

Jednotka při nácviku umělého dýchání. FOTO: Archiv JSDH Častolovice
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AFK ČASTOLOVICE
Starší přípravka
AFK Častolovice/FK Kostelec
Podzimní část sezony starší přípravky začala již v polovině srpna letošního roku. Hned na prvním tréninku se přihlásilo 25 dětí
z Častolovic a Kostelce. Počet byl následně navýšen o další dva
hráče, kteří projevili zájem hrát za náš skvělý klub.
Jako již tradičně náš tým zahájil sezonu 2017/2018 s ambicemi
hrát krajský přebor Královéhradeckého kraje. Vzhledem k velkému
počtu dětí byla přihlášena i okresní soutěž pod hlavičkou OFS Rychnov nad Kněžnou. Již v průběhu prvních tréninků se nám vykrystalizoval A tým, který čekal perný podzim s týmy krajského přeboru.
Začátky byly těžké, a to zejména pro hráče roku 2008, kteří přešli z mladších přípravek a museli se adaptovat na rychlejší a důraznější styl hry. Brzy si však zvykli a začalo se vyhrávat. Celkem jsme
nasbírali 19 bodů a umístili se na konečném 4. místě z šesti týmů.
Podzimní část vyhrál s přehledem celek Rychnova nad Kněžnou.
Náš B tým nemá cenu hodnotit z pohledu výsledků, protože každý víkend hrál tým v jiném složení. Jeho hlavním cílem bylo, aby si
zahráli i ti, kteří momentálně nemají výkonnost na áčko. Tým byl průběžně doplňován i hráči z A týmu, aby mu napomohli nejen výsledkově, ale hlavně herně. Mnoho hráčů se tak vedle těch zkušenějších
začalo zlepšovat, což bylo právě hlavní myšlenkou tohoto záměru.
Závěr podzimu se pak nesl v duchu neustálého boje s počasím.
Vzhledem k neustálým dešťům byla tréninková plocha stále podmáčená a čím dál bahnitější. Museli jsme tak po delším laborování
přistoupit k náhradnímu řešení a několikrát navštívit umělou trávu
v Černíkovicích. Díky tomu se nám podařilo splnit si tréninkový
plán a dětem tak předat maximum z fotbalového umu. Takto můžeme jen závidět umělé tréninkové plochy některým sousedním mužstvům, které tak mohou bez problémů trénovat i v zimním období.
V průběhu podzimu se toho mnoho stihlo a mnoho dobrého povedlo, za což je potřeba poděkovat především trenérskému
kolektivu ve složení Tomáš Vik, Martin Beneš, Lukáš Bolehovský
a Jan Nývlt a také rodičům a všem malým fotbalistům, jelikož tréninková docházka na všech trénincích byla téměř stoprocentní.
Nyní nám začala zimní sezona, na kterou se již všichni těšili. Čeká nás několik halových turnajů včetně Zimní halové ligy
OFS RK. Do ročníku 2018 pak budeme vstupovat s cílem dalšího
sportovního rozvoje našich svěřenců a budeme doufat v ještě hojnější podporu všech, kteří se jakýmkoliv způsobem mohou angažovat do výchovy mládeže.

Úplně opačná situace než u mladších žáků je v letošním roce
u stavu kádru starších žáků. Potýkáme se s nedostatkem hráčů zejména ročníku 2003. Hráči ročníku 2004 si teprve zvykají na fotbal
na velkém hřišti.
Když už se nám po prvních utrápených zápasech podařilo
mužstvo výkonnostně zvednout, zranil se na konci září klíčový
hráč – Štěpán Rojek, který nebyl k dispozici až do konce podzimní
části soutěže. Mužstvo pravidelně doplňují mladší žáci. Doufám,
že se přes zimní přestávku podaří kvalitně potrénovat a v jarní části předvedeme lepší výkon než v té předešlé podzimní.
Závěrem musím poděkovat trenérům mladších žáků ve složení Luboš Hojný, Radek Šmída, Josef Plocek a Jaroslav Hájek, kteří
mají letos tuto kategorii na starost. Bez jejich práce by mládežnický fotbal nemohl existovat.
Evžen Šupler, prezident AFK Častolovice

Mladší přípravka – turnaj Liga Mistrů
Stejně jako v minulých sezonách, tak i letos v předvánočním čase
zavítala do místní Sokolovny velká mužstva. Pro kategorii mladší
přípravky jsme uspořádali v sobotu 3. prosince miniturnaj s názvem Liga mistrů s mikulášskou nadílkou. Turnaje se zúčastnilo
13 hráčů ročníku 2009 až 2012. Hráči se rozdělili do pěti mužstev
zvučných jmen.
FC Barcelona: Marek Fabián, Martin Praus a Filip Šupler
Juventus Turín: Marek Beneš, Vojta Horák a Matyáš Frýda
Real Madrid: Jakub Karásek, Tobiáš Bělka a Tomáš Cejpek
Arsenal FC: Tomáš Kapucián, Dan Kubec a Tadeáš Trejtnar
Bayern Mnichov: Tonda Zářecký a trenéři

Tomáš Vik, trenér starší přípravky

Mladší a starší žáci
AFK Častolovice/FK Kostelec
Do podzimní části vstupovalo mužstvo mladších žáků s velkými
ambicemi. Sezonu 2017/2018 hrají hráči ročníků 2005 a 2006. Stejně
jako v minulém roce spojená kategorie mladších žáků odehraje dvě
soutěže – krajský přebor Královéhradeckého kraje a okresní přebor.
A mužstvo splnilo roli favorita ve své podzimní skupině, kterou dokázalo vyhrát se ziskem 47 bodů (84:17) z 20 zápasů. Mezi
nejlepší střelce týmu patřili Maxim Štěpánek a Ondřej Šupler,
kteří dali dohromady 44 gólů. Maxim byl s 27 brankami druhým
nejlepším střelcem skupiny C. Stejně jako loni i letos si na jaře
mužstvo zahraje finálovou skupinu krajského přeboru. Uvidíme,
zda se podaří obhájit či vylepšit loňské 4. místo v celém Královéhradeckém kraji. B mužstvo přezimuje na průběžném 3. místě
okresního přeboru.
18

Po turnaji Liga mistrů čekala chlapce mladší přípravky návštěva z pekla.
FOTO: Archiv AFK Častolovice

Po urputných bojích a deseti zápasech každý s každým se nakonec z prvního místa radovalo mužstvo Arsenalu FC, druhý skončil
Juventus Turín a třetí Real Madrid. Nejlepším střelcem turnaje byl
s pěti brankami Dan Kubec.
Po vyhlášení výsledků kluky navštívila i nečekaná návštěva
z pekla. Chlapci se nezalekli a čertovi předvedli své fotbalové
dovednosti. Za své výkony byli všichni odměněni mikulášskou
nadílkou.
Doufám, že se turnaj líbil jak hráčům, tak i přítomným rodičům, kteří se postarali o výbornou atmosféru po celou dobu konání turnaje. Dále děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě turnaje
a těm, kteří věnovali drobné ceny za účast v turnaji. V příštím roce
turnaj opět zopakujeme.
Evžen Šupler, trenér mladší přípravky

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Cvičení rodičů s dětmi
Měsíc prosinec zaklepal na dveře, nejmladší děti z oddílu Sokola již nedočkavě vyhlížely na prvním prosincovém cvičení příchod Mikuláše, čerta a anděla. Jako každoročně dorazili s velkým humbukem, aby si prověřili sportovní výkony nejmenších členů spolku. Aby si
děti zasloužily ovoce a sladkost, předvedly svou fyzickou zdatnost na sestavené dráze a odrecitovaly básničky. Našli se i odvážlivci, kteří
přeskákali tělocvičnu v čertovském pytli.
Cvičení rodičů a dětí probíhá každé pondělí od 16.30 hodin, je určené pro děti od dvou do šesti let v doprovodu rodičů nebo prarodičů. V současné době je do něj zapsáno 26 aktivních členů jak místních, tak i z blízkého okolí.
Rády bychom touto cestou poděkovaly vedení městyse Častolovice za příspěvek, za který jsme mohly v tomto roce nakoupit nové
cvičební pomůcky a realizovat dětské soutěže a nadílku. Děkujeme oddílu volejbalu, za jehož pomoci se každoročně tato akce koná.
Mnoho sportovních zážitků v roce 2018 vám za oddíl Cvičení rodičů a dětí přejí Soňa Frydrychová a Tereza Málková

Mikuláš s čertem a andělem si prověřili sportovní výkony dětí. FOTO: Archiv TJ Sokol Častolovice

HC ČASTOLOVICE
Druhé veřejné bruslení zdarma
I letos jsme si pro vás mezi svátky připravili 1,5 hodinové veřejné bruslení zdarma. Sešli jsme se v hojném počtu přibližně 70 lidí
ve středu 27. prosince na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou. Poděkování patří spolku HC Častolovice, který zajistil hrací
plochu a ve spolupráci se spolkovou komisí vše zorganizoval. Děkujeme i vám všem, kteří jste se této sportovní akce zúčastnili. Pevně
věřím, že i nadále budeme v této započaté tradici pokračovat.
Miloš Málek

PODĚKOVÁNÍ
SPOLKU PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Chtěla bych poděkovat panu Jiřímu Václavíkovi a všem, kteří se podíleli na uspořádání hezké vánoční výstavy v Muzeu
na městském úřadu v Častolovicích. A nejen za výstavu, ale
i za založení Muzea, za vydání krásné knihy o Častolovicích
a hlavně za to, že pro další generace uchovává vzpomínky
na naší malou krásnou obec. Pane Jiří, děkujeme.
Dana Pourová, obyvatelka Častolovic
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PF 2018

Ať je váš příští rok plný toho, co máte nejraději.
Hezké Vánoce a šťastný nový rok 2018 přeje
Generali Pojišťovna a.s.
Martina Šůlová
M 725 836 136
martina_sulova@generali.cz
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