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Častolovický fotokoutek: Rybník „Obecňák“

Rybník „Obecňák“ se stal v této složité době cílem vycházek většiny z nás.
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Úřad městyse Častolovice
Vážení spoluobčané,
s radostí vstupujeme k Vám domů s čerstvým zpravodajem ZDROJ. Jelikož lednové číslo z důvodu pandemie a celkového uzavření společenského života nevyšlo, jde o první letošní vydání. Bylo by tedy slušné Vám za celou redakční radu popřát do letošního roku pevné zdraví, a ať
narůstající jarní počasí postupně zažene všechny viry a přinese nám všem pohodu a dobrou náladu do života. Jelikož se nám v době uzávěrky
tohoto ZDROJE protiepidemická opatření nerozvolnila, je toto číslo obsahově chudé, ale nechtěli jsme Vás připravit i o další vydání Vašeho
zpravodaje. Proto náročnější čtenáře prosíme o shovívavost.
Vaše redakční rada ZDROJE.

Slovo místostarosty
Proč platíme za vodné a stočné nyní víc?
prostředků státu bez hledání jednodušších, méně finančně náročných řešení odkanalizování obcí Čestice a Olešnice.
3) Naprosto nechápu, jak naši předchůdci ve vedení městyse mohli
schválit absolutně nevýhodné stanovy DSO Obecní voda pro největšího člena sdružení, městys Častolovice, a to co do objemu majetku i počtu obyvatel.

Je to prosté: protože došlo k realizaci podtlakové kanalizace a napojení
obcí Čestice a Olešnice na zrekonstruovanou čističku odpadních vod
v Častolovicích. To, na co jsme s panem starostou již přes šest let marně upozorňovali, coby zástupci v DSO Obecní voda, informovali o tomto
nebezpečí naše zastupitelky a zastupitele, jste nyní poznali reálně při
fakturaci. Projekt, započatý již asi před 11 lety původně za pár desítek
milionů korun, byl nakonec uskutečněn za částku 143 milionů Kč!

Solidarita v přerozdělování financí vygenerovaných spotřebou vody
častolovickými občany ve prospěch obcí Čestice a Olešnice je u konce! Boj za ochranu našich zájmů, zájmů vás, občanů Častolovic, však
nekončí…!
Bc. Miloš Tichý – místostarosta

Nyní se na nás budou hromadit vaše oprávněné dotazy, jako ten nedávný telefonický od občana pana Š.: „Pane Tichý, co znamená to zvýšení
ceny, proč?“ Sdělil jsem mu důvod. „Ale to vás lidi nebudou mít rádi!“
pokračoval. Opět můj souhlas, že to tak bude. „Takže my doplácíme
na jejich kanalizaci?“ rozvedl hovor dále. Moje odpověď:
„Ano, k tomu nás bohužel členství v tomto sdružení zavazuje.“
Pan Š. uzavřel: „Tak to je ten
spolek úplně k ničemu!“ Souhlas. Naprosto správně tímto
občanem vyjádřeno!
Moje poznámky na závěr:
1) Naprosto nechápu, jak
naši předchůdci ve vedení
městyse mohli souhlasit
(a nezabránit) s realizací
této megalomanské stavby,
když příklad jiného řešení
soustavou kořenových jezírek je funkční a výrazně
méně nákladný u jiného
člena DSO Obecní voda
v obci Hřibiny-Ledská.
2) Naprosto nechápu smysluplnost a lehkovážnost
vynaložených finančních
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Společenská rubrika
Zemřel Ludvík Uhlíř
– fotograf, kameraman, novinář…

Vítání občánků
Děti narozené ve IV. čtvrtletí r. 2020
Alžběta Šimerdová
Pavel Bartoš

6. února 2021 nás po krátké nemoci opustil ve věku 90 let náš spoluobčan pan Ludvík Uhlíř. V mládí pracoval jako lesní praktikant na panství
Šternberků. Kontakty na šlechtické vrstvy mu po roce 1948 uzavřely
možnost studia lesnických oborů. Po třech letech strávených na rolnické škole odešel Ludvík Uhlíř do pražské redakce Zemědělských novin.
Následně mnoho let působil jako novinář, fotograf, scénárista, kameraman a režisér.

Děti narozené v I. čtvrtletí r. 2021
Šimon Dušek
Ať vám dětičky dělají jen radost.

Počet obyvatel
V Častolovicích nyní žije 1 586 obyvatel.

Navždy odešli
Úmrtí ve IV. čtvrtletí r. 2020
pan Filip Izák
pan Antonín Kalous
paní Zdenka Malá

Autorovo jméno bychom mohli nalézt v nejrůznějších periodikách,
kalendářích i neperiodických publikacích. Dle jeho evidence mu bylo
publikováno celkem 2200 fotografií a téměř 600 textů různého rozsahu. Spolupodílel se na vydání 18 obrazových publikací z oblasti Orlicka
a Podorlicka. K rozsáhlejším dílům pana Ludvíka Uhlíře patří zejména
fotografické knihy doplněné o výpravné doprovodné texty s názvem
„Zelenými revíry s kamerou“ a „Lovy bez halali“. K dalším obsáhlým fotografickým publikacím patří například knihy „Na obzoru Orlické hory“,
„Tam kde plynou Orlice“ či „Lesy a háje Orlicka“.

r. 1994
r. 1943
r. 1956

Úmrtí v I. čtvrtletí r. 2021
pan Ladislav Horský
pan Ludvík Uhlíř
pan Jiří Novák
pan Petr Tomeš
pan Luboš Machač
paní Emilie Tichá
pan Oldřich Valach
pan Ivan Všetička

r. 1935
r. 1930
r. 1934
r. 1945
r. 1957
r. 1929
r. 1952
r. 1947

Věnujte panu Ludvíku Uhlířovi tichou vzpomínku.

Rád bych tímto velice poděkoval končící člence redakční
rady ZDROJE Lucii Morávkové, za odvedenou práci při
textových korekturách našeho zpravodaje. Bylo s tebou
radost spolupracovat.
Štěpán Tomašík

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Upozornění pro občany:
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko a budou mít zájem
zúčastnit se vítání občánků i zveřejnění do zpravodaje Zdroj, aby se dostavili na ÚM Častolovice k paní Hojné.
Děkujeme za pochopení.

4

Zpravodaj městyse Častolovice | 1/2021

Častolovické (historické) kalendárium výročí:
1. 1. 1881

byla ve škole povolena výuka ručních prací

2. 1. 1971

zemřel malíř Jiří Hudeček, syn slavného krajináře Antonína Hudečka

9. 1. 1921

byla založena firma ETERNITAS, akciové továrny dehtových výrobků a krycích hmot
v Hradci Králové (předchůdce firmy Isover)

26. 1. 1846

Častolovice a okolí postihly velké povodně

3. 2. 1421

obsadil velmož Půta z Častolovic bez boje město Chotěboř

28. 2. 1681

se v Chrudimi narodil významný barokní astronom, matematik, literát, hudebník
a vlastenec Eugenius Sebastiani, který užíval predikátu z Častolovic

26. 3. 1896

se narodil legionář, řezník a častolovický občan Josef Grosser
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ZŠ a MŠ Častolovice
Co se děje ve škole, když tam žáci nejsou?
Opět se v České republice uzavřely školy a žáci se učí z domova. Při čekání na jejich návrat se snažíme udělat školu pro děti zajímavou a veselou. Upravili jsme suterén, kde se nachází šatny a kudy žáci denně
několikrát prochází. Původní bílé stěny ožily. Až se děti budou z šatny
rozcházet do tříd nebo domů, uvidí na stěnách namalované evropské
památky a ukazatele, které spojuje cesta. Žáci mohou na ukazatele
a cestu, které jsou natřeny tabulovou barvou, psát to, co o dané památce vědí. A než se žáci vrátí, můžete si sami zkusit krátký kvíz z evropských památek. Pusťte se do toho, přejeme hodně štěstí!

3. Meteora jsou monastýry na vrcholcích slepencových skal.
Ve které zemi tuto přírodní i kulturní památku můžeme najít?
a) v Turecku
b) v Makedonii
c) v Řecku

1. Na obrázku vidíte známou památku Šikmou věž. Otázka zní,
ve kterém městě tato památka stojí?
a) v Sieně
b) v Pise
c) v Římě

4. Mešita se šesti minarety a modrými stěnami stojí ve městě,
které leží na evropském i asijském pobřeží Bosporské úžiny.
Jak se město jmenovalo v době byzantské říše?
a) Alanya
b) Nikomédie
c) Konstantinopol

2. Na této fotografii je žulový 80 metrů vysoký přílivový ostrov.
A my se ptáme, jak se tato krajinná dominanta jmenuje?
a) Mont-Saint-Michel
b) Mont-Saint-Chantal
c) Mont-Saint-Jacques
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5. Chorvatsko je Čechy nejvíce navštěvovaná země. Určitě si tato
země nezískala turisty jen pobřežím, ale také kulturními památkami. Jedna z těchto památek je na obrázku. Ptáme se, co
je to za památku?
a) katedrála sv. Jakuba
b) Diokleciánův palác
c) bazilika sv. Eufrazia
6. A kde tato památka stojí?
a) ve Splitu
b) v Poreči
c) v Šibeniku

10. Nechceme vyjmenovat všechny vlajky, ale přece jen ta jedna
nás moc zajímá. Chceme vědět, komu patří vlajka umístěná
vpravo nahoře (bílý podklad s bordó znakem uprostřed)?
a) Organizaci spojených národů
b) Světovému dědictví
c) Kypru
11. Jako světové dědictví se označují nejrůznější památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací
UNESCO. Které památky to jsou?
a) kulturní památky
b) přírodní památky
c) kulturní a přírodní památky

7. Katedrála Notre-Dame v Paříži, doslova katedrála Naší Paní,
česky označovaná jako Chrám Matky Boží. V podvečer 15. dubna katedrálu zachvátil ničivý požár a nás zajímá, jestli víte,
kterého roku?
a) 2017
b) 2018
c) 2019

12. Poslední památka, ze které Vás vyzkoušíme, je španělská stavba známá jako SagradaFamília. Celý název této stavby zní TemploExpiatorio de la SagradaFamilia, což v překladu znamená?
a) Chrám smíření, zasvěcený Svaté rodině
b) Chrám znovuzrození, zasvěcený Svaté rodině
c) Chrám nanebevzetí, zasvěcený Svaté rodině
8. Pro někoho známá a někoho neznámá stavba. My Vám rádi
poradíme, že je to klášter. Jen chceme vědět, jestli víte název
kláštera?
a) Rilský
b) Bačkovský
c) Asenovgradský

Správné odpovědi: 1.b, 2.a, 3.c, 4.c, 5.a, 6.c, 7.c, 8.a, 9.b, 10.b, 11.c, 12.a
Výsledky:
12–10 správných odpovědí: Gratulujeme! Máte výborné znalosti. Vypadá to, že se doma stále vzděláváte nebo rádi cestujete.
9–5 správných odpovědí: Dobrá práce! Ze základní školy jste si odnášeli ty lepší známky. Ale pokud chcete být nejlepší, opakování je
matkou moudrosti.
4–0 správných odpovědí: Bohužel! Špatný výsledek. Doporučujeme
oprášit encyklopedii nebo nás navštivte ve škole. Rádi Vás uvidíme.

9. A opět musíme položit často kladenou otázku, kde byl tento
klášter postaven?
a) v Rumunsku
b) v Bulharsku
c) v Srbsku

Bc. Iva Hlaváčková Morávková
7
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Den v maskách

Distanční výuka

Ani letos jsme si v naší třídě nenechali ujít masopustní veselí. Tentokrát
v trochu jiné podobě. Sice jsme přišli o průvod masek celou školou,
ale užili jsme si masopustní aktivity během celého Dne v maskách.
Děti se ve třídě proměnily v různé pohádkové bytosti, filmové hrdiny
či zvířátka. Společně si připomněly základní informace o masopustu
a pustily se do masopustní češtiny, karnevalové matematiky a nechybělo ani vyrábění masek. Také jsme zhlédli „Chaloupku na vršku“ – díl
Masopust, který se nám moc líbil. Ovšem nejvíce jsme si užili karnevalové hrátky, tentokrát bez zpěvu a cvičení, ale přesto to bylo fajn. Byl to
prima den! Teď se těšíme na svátky jara – Velikonoce.

S výročím narození Jana Amose Komenského jsme si 28. 3. připomněli
Den učitelů. Komenského odkaz je i v dnešní době velmi živý, i když si
myslím, že on sám by byl překvapen, jakými způsoby ho naplňujeme.
Zcela jistě by ho zaskočila prázdná a tichá škola, technické vymoženosti i celá distanční výuka. Ale věřím, že by byl hrdý na pedagogy,
kteří se v krátké době museli naučit novým dovednostem.
Naše škola není výjimkou. Pedagogové a asistenti vstupují při distanční výuce za žáky nepřímo do rodin. Víme, že některých vyučovacích
hodin se tak účastníte i vy, rodiče. Z vašich ohlasů se dozvídáme, že
oceňujete pracovní nasazení učitelů, kteří se snaží předat vašim dětem
srozumitelnou formou potřebné znalosti a dovednosti. Ceníte si i naší
trpělivosti a snahy vytvářet v hodinách stále pozitivní atmosféru. Vážíme si nejen této vaší podpory, ale hlavně bezproblémové spolupráce.
Všichni máme společný cíl. Podpořit naše žáky, aby zvládli co nejlépe
dlouhé období distanční výuky. Chápeme, že nejnáročnější je distanční
výuka pro prvňáčky. Tady je podpora a pomoc Vás rodičů nezastupitelná, stejně jako kvalitní spolupráce s paní učitelkou třídní.
Distanční výuka také vystavuje pedagogy, žáky a rodiče dlouhé stresové zkoušce. Učitelé mají potřebu být svým žákům nablízku, pomáhají
jim formou individuálních konzultací, snaží se na dálku posilovat třídní
klima během třídnických hodin. V rámci primární prevence využívají třídy online programy Semiramis, které jsou zaměřené na sdílení
aktuálních emocí a na hledání zdrojů, kterými si žáci mohou zajistit
duševní pohodu.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat firmě Saint – Gobain Častolovice za sponzorský dar 27 osobních počítačů. Byla to včasná pomoc
v zabezpečení a doplnění chybějící techniky v rodinách a umožnilo to
zapojit všechny žáky do distanční výuky.
Všechno má svůj začátek i svůj konec. Proto pevně věříme, že již brzy
se někteří žáci budou moci vrátit do opuštěných tříd a setkat se se
svými spolužáky a učiteli. A snad je budou následovat ostatní.
Na závěr si přejme, aby se co nejdříve naplnila slova J. A. Komenského:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou
cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal
přítomnost a předvídal budoucnost“.
Mgr. Martin Odl – ředitel školy

Masopust v 1.A
Masopust (obecně karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Letos klasický masopust nikde
probíhat nemohl, ale u nás ve škole to nebyl problém. Děti měly z domů
krásné masky a ti, co masky neměli, si je mohli vyrobit ve škole. Na závěr nemohla chybět módní přehlídka. Žáci si den náramně užili.

Šikovní páťáci
Dlouhou dobu čekání
na možnost usednout
do školních lavic si
někteří žáci naší školy
krátí vyráběním. I když
jsme nuceni používat
přírodní, nebo snadno
dostupné
materiály,
daří se nám vyrábět
nevšední věci. Tyto on-line hodiny nás baví,
procvičujeme při nich
manuální zručnost a zažíváme i spoustu legrace.

Výuka českého jazyka v 1.A
Zábavná forma výuky písmena R – děti měly za úkol donést si z domu
věci, které začínají na písmeno R (rukavice, ručník…). Navzájem nás
pobavilo, jak jsou někteří vynalézaví.

1.A venku a hrátky ve sněhu
Kvůli opatření týkající se Covidu žáci nesmí cvičit, a tak jsme s nimi
vyrazili ven, aby si užili pohyb za dodržení všech opatření. Žáci se
8
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naposledy vyřádili ve sněhu a měli zdravý pohyb na čerstvém vzduchu.
Krásně unavení a vyfoukaní šli na teplou polévku a hlavní chod.

Základní škola a mateƎská škola astolovice
organizuje

ZÁPIS DO 1. T\ÍDY
pro školní rok 2021/2022 bez pƎítomnosti žákƽ.
Do 16. dubna 2021 je nutné doruēit žádost o pƎijetí.
Informace naleznete na webu školy.

Jarní výzdoba
Vstupní brány do ZŠ a MŠ jsou stále zavřené, proto paní učitelky z MŠ
požádaly děti, aby namalovaly obrázek s jarní tématikou. Zúčastnily
se děti od nejmladších až po předškoláky. Díky nim máme krásně vyzdobené vstupní brány. Paní učitelky ještě každému dítku připravily
na bránu malý velikonoční dáreček. Nyní se svými obrázky mohou kochat nejen děti, ale i kolemjdoucí. Všem našim dětem, jejich rodičům
i prarodičům přejeme ve zdraví prožité velikonoční svátky. Užijte si
sluníčka a mějte jen pozitivní myšlenky. Snad brzy na viděnou v naší
školičce.
Vaše učitelky

www.zs-castolovice.cz
V pƎípadĢ potƎeby zodpovíme Vaše dotazy na tel. ēísle 603 797 313,
nebo e-mailem odl@zs-castolovice.cz
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Dětský karneval
Na čtvrtek 25. 2. 2021 se děti velmi těšily,
v MŠ proběhl dětský karneval. Již od rána
se třídy zaplňovaly maskami – myšičkami,
tygříky, princeznami, vílami, kuchaři, spidermeny, batmeny aj. Děti si po přehlídce
masek zasoutěžily, zatančily, prostě si ten
výjimečný den krásně užily. Nechybělo
ani občerstvení v podobě slaných preclíků, které napekly děti ze Sluníček. Vzhledem ke „covidové“ situaci zůstaly děti jen
ve svých třídách.
Děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě masek pro své děti.

Loutkové divadlo u Motýlků
Jelikož k nám do MŠ kvůli současné situaci nemohou přijet divadelní soubory, zhostily se toho paní učitelky. Nacvičily spolu pohádku o čertíkovi Lumpíkovi, který neposlechl svoji maminku. Pohádka byla výchovně vzdělávací s hudební dramatizací. Děti zaujatě
naslouchaly a s radostí se zapojily. Potlesk byl odměnou pro diváky
i účinkující. Všichni jsme si to náramně užili a třeba si to zase někdy
zopakujeme.

Základní škola a mateřská škola Častolovice
Vás zve k

ZÁPISU DĚTÍ

Dramatizace pohádky u Sluníček

do mateřské školy
na školní rok 2021-2022,

Známou pohádku „O Budulínkovi“ jsme si nejdříve přečetli, zhlédli
na interaktivní tabuli, zkoušeli vyprávět doma i ve školce a nakonec
společně zdramatizovali.

který se koná dne 11. 5. 2021
od 9.00 hod. do 11.15 hod.
ve třídě Sluníček
a od 12.30 do 15.00 hod.
v kanceláři zástupkyně ředitele
v mateřské škole – předem si
telefonicky dohodněte
konkrétní čas (723 73 40 83)

Žlutý den u Berušek
V rámci seznamování se s barvami prožily děti ve třídě Berušek „Žlutý
den“. Třídily hračky a obrázky podle barev a vyhledávaly vše, co má
„sluníčkovou“ barvu. Zdolávaly i žlutou překážkovou dráhu a házely
žlutými koulemi, za což si za odměnu odnesly domů žluté medaile.

Vezměte s sebou:
rodný list dítěte, doklad o jeho trvalém pobytu a vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte
(viz webové stránky MŠ)
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Knihovna městyse Častolovice
dětství, jiní sem přicházejí až v pozdějším věku, většinou z důvodu, že
se o ně již stárnoucí rodiče nemohou plnohodnotně postarat. A ačkoliv je zde velmi kvalitní péče, jak jsem již zmínila, klienti většinou nedisponují tak velkým finančním příjmem, aby si mohli dovolit kupovat
nové a drahé knihy. A tak jsem naložila všechny vyřazené knihy nejen
z naší knihovny, ale i nahromaděné z dalších domácností a odvezla
do Ústavu sociální péče v Kvasinách. Ve většině případů jde o knihy
darované z pozůstalosti nebo zkrátka již pro ně není doma v knihovně
ten správný prostor. Knihy je potom potřeba přetřídit, posoudit, jestli
se přeci jen některé nebudou čtenářům hodit a pokud ne, věnovat tam,
kde najdou ještě své místo a užitek.

Darované knihy potěšily klienty
v ÚSP Kvasiny
Velké knihovny ve městech, stejně jako malé knihovny v obcích, mají
v určitém období k řešení tentýž problém. A pro milovníky knih, což
knihovníci a knihovnice musí být, i tak trochu nemilý. Vyřadit již staré
a často dlouho nečtené knihy, protože prostory v knihovnách většinou
nenabízejí tolik místa, aby bylo možné knihy ve velkém množství dlouhodobě uchovávat a skladovat. Velké knihovny vybranou literaturu digitalizují, malé ale tuto možnost nemají. I kdyby šly skladovat, klademe
si otázku, jestli by o ně byl v budoucnu zájem mezi čtenáři. Knihovník
musí pečlivě zvážit, které knihy je opravdu potřeba vyřadit a uvolnit tak
prostor novým, mezi čtenáři tolik žádaným titulům. Klenoty literatury
našich a zahraničních autorů budou vždy zaujímat svá místa v knihovnách, i když budou jejich stránky již zažloutlé a hodně opotřebované.
Ale například kniha černobílých fotografií přírody nebo města těžko
hledá svého čtenáře a chtě nechtě musí časem opustit své místo v regále. Takto vyřazené tituly pak v mnoha případech putují na nádraží
českých drah, kde stojí regál s nabídkou knih na cestu do vlaku. Pokud
není ovšem stále zaplněný, protože i na nádraží přinášejí často lidé
knihy ze svých domácích knihoven. Vyberete si knihu, aby Vám cesta
vlakem rychleji ubíhala, a když dorazíte na místo výstupu, knihu ponecháte na příslušném místě na jiném nádraží. Dále mohou knihovny
nabízet vyřazené knihy většinou svým kolegiálním knihovnám nebo se
s nimi můžete setkat i při prodeji na různých burzách, jarmarcích atd.

Klienti z oddělení A mě uvítali s velkou radostí, protože mě již znají a pamatují si mě v souvislosti právě s darovanými knihami (pozn.
z knihovny v Solnici). Nemohla jsem bohužel dovnitř z důvodu koronavirové ochrany ústavu, a tak předání proběhlo pouze se sociálním pracovníkem z příslušného oddělení a několika klienty v rouškách pouze
mezi dveřmi. Snad příště, až bude příznivější situace, budu moci opět
nahlédnout dovnitř a pozdravit klienty a personál.
Věřím, že pod vánočním stromečkem našli klienti svá vysněná přání,
určitě někteří z nich i pěknou knihu, ale i tak jim ty vyřazené opět příště
ráda dovezu.
Irena Šklíbová – knihovnice

Hračka pro dětský domov
Tango Havlíčkův Brod, v. o. s, manažeři na vozíčcích, založil před téměř 25 lety pan Pavel Klempíř s cílem poskytnout uplatnění lidem se
znevýhodněním v našem běžném životě. Stalo se tak po jeho osobní zkušenosti s úrazem páteře při vrcholovém sportu. Již od začátku
ale věděl, že nikdy se svými kolegy nechtěl fungovat na bázi nadace
a dalších podobných organizací, které se již tehdy podle jeho názoru
netěšily dobré pověsti. Cíl byl jasný – ukázat, že i člověk na vozíku umí
pracovat a být velmi užitečný, dostane-li k tomu šanci a příležitost.
A právě její absence je tou největší bariérou, na rozdíl od všeobecného
názoru, že je to nájezd na chodník či schody. Přes ty vám nakonec vždy
někdo pomůže, ale co s prázdným a nenaplněným životem? Dlouhá
desetiletí…

Pokud ani zde zájem není, jak s těmi knihami dále naložit? Pro mě
osobně je velmi těžké s každou takovou knihou se rozloučit. Má v sobě
určitý nádech historie, promítne se mi v hlavě, kolik lidí ji asi četlo, jak
se líbila čtenářům, kolik času dalo autorovi ji napsat, co skrývá její
obsah... Hodit do kontejneru nebo odvézt do sběrných surovin? To snad
ani milovník knih nedokáže učinit.
Vyřazené knihy putovaly do Ústavu sociální péče v Kvasinách, kde žijí
klienti s mentálním postižením. V ústavech sociální péče v naší republice obecně klienti nacházejí velmi kvalitní péči a rodinné zázemí.
Někteří klienti se s postižením již narodili, u jiných se projevilo až během dětství z různých důvodů, například po zánětu mozkových blan,
úrazu nebo epileptických záchvatech. Klienti zde vyrůstají od útlého
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domov nejdříve požádat zákonného zástupce. Nakonec se podařilo,
za což velké díky! I Vy čtenáři tímto můžete nahlédnout na atmosféru
vánočního dětského domova na fotografii.

Jako první přišli s myšlenkou plnění vánočních snů dětem a lidem
z dětských domovů, zařízení sociální péče a ústavů, jimž je nemá kdo
či za co splnit. Současně jít příkladem a být inspirací mnoha zdravým,
ale i znevýhodněným, kteří se ocitli ve stejných situacích, že stojí za to
zabojovat a žít a vždy člověk může k něčemu být, jen zkrátka s jinými
dispozicemi. Ale srdce a život zůstává.
V současné době pracuje pro organizaci společně se zakladatelem
Pavlem Klempířem také například Pavel Bek, kterého umístila ve třech
letech jeho rodina po diagnóze dětské mozkové obrny do ústavní péče.
Monika Kosinková – ortel zněl nevyléčitelná spinální svalová atrofie.
Patrik Králík – zůstal ochrnutý po těžké autonehodě v důsledku mikrospánku.
Tito a další lidé se každoročně naplno vrhají do projektu, který pomáhá, má obrovský smysl a rozzáří spousty dětských i dospělých očí před
nejkrásnějšími svátky v roce.
Knihovna se tak premiérově zapojila do tohoto celostátního projektu
s názvem Daruj hračku. Organizace, firma či jednotlivec, každý z nás
může přispět podle svých možností a udělat tak radost jednomu z desetitisíců dětí, které vyrůstají v dětských domovech a přejí si najít pod
vánočním stromečkem to, po čem touží a co je nad finanční možnosti
zařízení, ve kterém vyrůstají. Například v dětských domovech v České
republice vyrůstají děti ve věku 3 až 18 let, mohou zde zůstat do doby
ukončení školní docházky, maximálně však do věku 26 let.
Do kasičky umístěné v knihovně přispívali během listopadu loňského
roku čtenáři, studenti Virtuální univerzity třetího věku a zaměstnanci
městyse i někteří kolemjdoucí občané. I když byla knihovna v této době
oficiálně uzavřena a fungovala jen v režimu tzv. výdejního okénka, nepořádaly se žádné předvánoční akce a setkání, kdy by příchozí mohli
přispívat, i přesto se podařilo vybrat pěkných téměř 1.200 Kč.
V nejbližším dětském domově v našem okolí, v Potštejně, jsem našla
malou slečnu Táničku a její dětské přání – růžový model autíčka kabriolet Garbusek jako jedno přání a další touha zněla jednorožec. Je to
bájný tvor podoby koně, kterému na hlavě vyrůstá velmi nápadný velký
roh. Od středověku je údajně považován za symbol síly, čistoty, života a krásy. Malá Táňa má od útlého dětství v oblibě toto bájné zvíře
ve všech jeho podobách, jak jsem se dozvěděla z komunikace s paní
Vašatovou, velmi milou sociální pracovnicí v Potštejně. Za vybrané
peníze jsem na internetovém e-shopu hraček objednala autíčko, dále
plyšového jednorožce, míč a samolepky, samozřejmě také s motivem
zmíněného bájného zvířete. Po nedlouhé době přišel do knihovny velmi milý mail s poděkováním: Moc děkujeme za zaslání dárků, Táňa jako
milovnice jednorožců měla obrovskou radost! Poptávala jsem fotografii malé slečny, ale vzhledem k ochraně osobních údajů musel dětský

Velké poděkování míří z knihovny Vám všem, kteří jste do kasičky také
přispěli a rozzářili tak pod vánočním stromečkem hvězdu nejen v okruhu své rodiny.
Knihovna je v současné době stále otevřena v režimu „výdejního okénka“, čtenáři si mohou knihy objednávat telefonicky nebo mailem a domluvit si jejich vyzvednutí.
Kulturní akce, besedy, přednášky nebo tvoření byla přesouvána z podzimu na jaro a bohužel ještě ani jarní období není příznivé pro tyto
aktivity, jak jsme si asi mnozí z nás mysleli, takže přesouváme zatím
na neurčito.
Přeji všem krásné jarní dny plné slunce a těším se na Vaši návštěvu
v knihovně.
Irena Šklíbová – knihovnice

Z činnosti spolků
ZO ČZS ČASTOLOVICE
Zahrádkáři a koronavir Cov-19
nakažlivou nemocí a především mezi starší generací je čím dál větší
strach z budoucnosti.

Již delší dobu je epidemiologická situace v celé ČR vážná a v podstatě
je omezen veškerý společenský život. Stále hrozí onemocnění velmi
12
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Toto vše si velmi dobře uvědomuje i výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice. I přes všechna tato úskalí
se však život nemůže zastavit, a proto výbor organizace zvolil jedinou možnou cestu k zahrádkářské činnosti, a tou bylo jednání výboru cestou PER ROLLAM, které se uskutečnilo jak v měsíci lednu, tak
i v únoru letošního roku. Na prvním zasedání byla schválena zpráva
o činnosti za rok 2020, která hodnotila činnost pouze v první polovině minulého roku. Všechny další plánované akce byly zrušeny. Jediné,
co bylo kladně hodnoceno, byla práce každého zahrádkáře na vlastní
zahrádce, kde byl dostatek času na všechny podzimní sklizně a přípravy na zimu. Na tomto zasedání byl také schválen plán činnosti na rok
2021, který obsahoval velmi bohatý a kvalitní program jak pro členy,
tak i širokou veřejnost. Vše bude záležet na dané situaci. Nejdůležitější akce – výstavy – byly naplánovány na tradiční termíny v jarním
a podzimním měsíci. Epidemiologický stav se nelepší, ba naopak,
a postupně se všechny akce ruší. Nekonala se lednová výroční členská schůze, únorová degustace, oslava MDŽ, setkání s dříve narozenými, ani odborné ukázky zimního řezu ovocných stromků a kulturní zájezd. Ve dnech 26. – 28. března 2021 se měla konat velikonoční
výstava, která byla také zrušena. Které další akce podle schváleného
plánu činnosti bude moci výbor uskutečnit, závisí na epidemiologické situaci. Podzimní výstava s názvem „Zahrada východních Čech“
by se měla uskutečnit v termínu 7. – 10. října 2021. Kladně byl hodnocen stav členské základny, kdy ke dni 1. 2. 2021 má organizace 134
členů a všechny svazové známky byly na letošní rok členy organizace
zaplaceny.

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC

Do turistické sezóny 2021 vstupuje Muzeum Častolovicka s novou turistickou vizitkou a novými propagačními předměty. Období omezení
provozu muzea bylo věnováno setřídění exponátů a zřízení depozitáře
v rozšířených prostorech muzea, čemuž se věnoval hlavně předseda
Jirka Václavík.
Muzeum se nám podařilo doplnit o nové exponáty a mobiliář, především díky darování věcí od rodiny paní Mgr. Ludmily Mamulové, za což
děkujeme. Významným přírůstkem našich sbírek je i obraz od malíře
Václava Formánka, s častolovickým námětem, který se nám podařilo
zakoupit (viz. foto).

Pro letní sezónu pro Vás plánujeme novou výstavu, ale zatím nevíme,
jak bude pokračovat situace s pandemií a zda se výstavu podaří uskutečnit.
Štěpán Tomašík,
místopředseda Spolku přátel Častolovic

SDH ČASTOLOVICE

Na druhé schůzi výbor systémem PER ROLLAM schválil závěry kontrolní komise o hospodaření základní organizace a závěrečnou zprávu
inventurní komise na veškerý majetek a nemovitosti. Na co se výbor
připravuje již dnes, je oslava 60 let činnosti častolovických zahrádkářů, která by měla být 6. listopadu od 15:00 hod. v sále U Lva. Částečně je zadán zábavný program na oslavu a knížka k 60 letům činnosti.
Poslední bod, který výbor projednával v měsíci únoru, bylo schválení
osadních řádů na zahrádkových osadách, které se musí podle závěrů
2. sněmu ČZS předělat a upravit.
Co říci na závěr k činnosti častolovických zahrádkářů? Pevně věříme,
že nepříjemná situace se konečně začne lepšit a postupně se bude
obnovovat i společenský život v obci.
Josef Helmich

Finanční sbírka na tragicky zesnulého kolegu
22. 1. 2021 se SDH Častolovice a členové výjezdové jednotky rozhodli
podpořit rodinu tragicky zemřelého kolegy hasiče pana Jiřího Hrušky
(27 let) z Rokytnice v Orlických horách a přispěli na transparentní účet,
který ve spolupráci s pozůstalými založili rokytničtí hasiči.

Koledy v kapli sv. Máří Magdalény
Doba bohužel nepřála společnému setkávání ani zpěvu, a proto jsme,
jako malou útěchu, pro své spoluobčany ve spolupráci s Městysem
Častolovice a Spolkem přátel Častolovic instalovali v kapli na hřbitově
13
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Svatou rodinu, kterou doprovodilo několik koled a známých vánočních
skladeb.

Tenisové dopoledne s dětmi o prázdninách.
Foto: Miloš Málek

Vánoční stromek

Členské příspěvky na rok 2021:

V sobotu 28. 11. 2020 ráno jsme před hasičskou zbrojnici dopravili
vánoční stromek, který hasičům a obyvatelům obce darovala rodina
Pelcova. Jednalo se o stříbrný smrk stáří 21 let. Stromek byl osazen
do otvoru v zemi, nazdoben a nasvícen. Hasiči děkují dárcům a firmě
Stamont za zapůjčení nákladního automobilu s manipulační rukou.

muž – 1.000 Kč + 10 brigádnických hodin
žena – 500 Kč
důchodci – 400 Kč + 5 brigádnických hodin
mládež 7–18 let – 300 Kč

Text a foto: Jiří Václavík ml.

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
ATK Častolovice – Amatérský tenisový klub
Tenis v Častolovicích
V roce 2019 se podařilo za velké pomoci obce, finančního daru od sponzora a částečně svépomocí členů oddílu vybudovat zázemí pro tenisové kurty v parku na Sokolské zahradě. V tento okamžik je možné využít
šatny, toalety a sprchy v prostoru tenisových kurtů.
V současné době má tenisový oddíl celkem 37 členů. Již tři roky se
snažíme o práci s mládeží, kde nám začala fungovat tenisová školička.
Dále se na kurtech hraje neregistrovaná soutěž družstev. Tenisové kurty je možné si pronajmout za částku 200 Kč za jeden kurt na hodinu.
Každý, kdo chce zkusit hrát tenis, se může stát členem ATK a udělat
něco pro pohyb na čerstvém vzduchu.

Tenisový areál z ptačí perspektivy.
Foto: Miloš Málek
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Je mnoho práce, která není vidět, ale která se musí dělat i v čase, kdy je
zákaz svolávání členů spolku na členské schůze. Jde především o administrativní povinnosti uzavřít finanční rok, udělat revizi finančních
dokladů, spolkového majetku a podat daňové přiznání, připravit plán
práce a rozpočet na rok nový, odeslat výkazy o honitbě o sčítání zvěře
nebo plány chovu a lovu zvěře, projednat pronájem a obhospodařování pozemků na políčka pro zvěř, vyřídit na obecních úřadech dohody
o spolupráci a finančních příspěvcích na naši činnost atp. O toto se
staral v uplynulém období především výbor spolku v čele s jeho předsedou Josefem Vanickým, který toho musel „ oběhat“ a zařídit nejvíc.
Rádi bychom také získali dotace na naši spolkovou činnost z operačních fondů. Výboru s těmito žádostmi a vyřízením pomáhá Aleš Libotovský. Chystá se výměna oken u chaty v Častolovicích, jednáme a diskutujeme mezi sebou i s úřady o dalších možných rekonstrukcích v tomto
objektu. Čeká nás úklid odpadků kolem cest ve spolupráci s obcemi.
Členskou základnu se o činnosti výboru snažíme v dnešní složité době
informovat především prostřednictvím zápisů z výborových schůzí zasílaných elektronickou poštou, telefonáty a hromadnými sms zprávami.
Zůstáváme také v kontaktu s nadřízenými orgány myslivosti. MÚ Kostelec nad Orlicí nedávno mj. ustanovil do funkce myslivecké stráže pro
naši honitbu našeho dlouholetého člena Petra Šimerdu z Lična. Na poslední výborové schůzi jsme se zabývali přijatými žádostmi o umožnění
výkonu odborné praxe při kurzu o první lovecký lístek podpořenými
žádostí Okresního mysliveckého spolku v Rychnově. Myslivci se rozhodli stát pánové Oldřich a Roman Čepelkovi z Čestic (otec a syn) a Vít
Podolský z Olešnice. Výbor spolku žádostem vyhověl, na přípravu uchazečů o lovecký lístek budou dohlížet Jiří Malý a Jaroslav Pultar.
Sledujeme a snažíme se dle svých možností ovlivnit i dění v myslivosti
na celostátní úrovni. Hodně našich členů a jejich rodinných příslušníků
podpořilo petici Českomoravské myslivecké jednoty vydanou na podporu úprav zákona o myslivosti, jak je předložilo ve spolupráci s odborníky Ministerstvo zemědělství parlamentu ČR. Smyslem předložených
úprav je reagovat na změny ve společnosti i v přírodě, na nově příchozí
živočišné druhy do Česka, nezmenšovat minimální výměru honiteb
a reagovat na stálé snahy některých malých organizací a subjektů
o „okopávání kotníků“ dlouholetým tradicím a základům české myslivosti. O některých našich krocích a děních Vás chceme informovat
i na naší vývěsce u Základní školy v Častolovicích. Nutno podotknout,
že obměna informací na tomto panelu byla dlouhou dobu velmi nedostačující, a proto výbor spolku předal vedení vývěsky do rukou místopředsedy spolku.
Jednatel spolku musel odeslat v poslední době bohužel také dvě smuteční kondolence. Náš kolega a kamarád Josef Moravec přišel nedávno o svoji manželku Dášu, která mu po dlouhé roky byla nejen životní
partnerkou, ale která Pepu velmi podporovala a doprovázela ho při
provozování myslivosti, ať už šlo o loveckou kynologii, kulturu, nebo lov
na čekané. Našemu spolku pak Dáša vždy ochotně pomáhala zajišťovat
z Ličenské pekárny chléb a koláče na naše akce.
Řady myslivců opustil v únoru ve věku 90 let pan Ludvík Uhlíř z Častolovic, který kdysi býval členem našeho spolku, tehdy ještě sdružení.
Pan Uhlíř se významně prosadil v celé České republice jako fotograf
přírody s několika vlastními knižními publikacemi, přinášel rovněž
po dlouhá léta do časopisu Myslivost reportáže a fotky z různých mysliveckých a kulturních akcí a prohluboval tak myslivecké tradice. Fotografii se věnoval s neskutečnou energií a zápalem prakticky do konce

MS STŘEZMÁ OLEŠNICE
Vážení spoluobčané,
poslední březnové dny s sebou přinesly vysoké teploty a drtivý nástup
jara. Ve většině honitby tak ukončíme zimní přikrmování zvěře a čeká
nás čištění a desinfekce zásypů a krmelců, stejně jako jejich údržba.
A také další práce v revíru.
Tak byla například nedávno Jiřím Malým a dvěma novými adepty myslivosti založena nová alej vysázením ovocných stromů u polní cesty od Častolovických Horek k lesu. Pánové Zaňka a Carda již začali
u svých domů připravovat nové posedy, které potom za pomoci dalších
členů a dle pokynů mysliveckého hospodáře rozvezou do honitby.

Od konce zimy probíhá v Olešnici u hospodářské budovy práce na zajištění bezpečnosti a k ochraně našeho majetku, kdy bylo Pavlem a Milanem Židovými poraženo několik stromů, které hrozily pádem kvůli
hnilobě kořenů. Další členové spolku potom pálili klestí, štípali, řezali
a rovnali připravené dřevo, které využijeme na otop. Následně provedeme před novým plevníkem srovnání a celkovou úpravu pozemku.
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na tom, že se sbírka dostala mezi veřejnost. Bylo milé, když z obchodu volali: „Došly nám samolepky, potřebujeme další.“ Jsme rádi, že je
o sbírku zájem. V našem městysi se vybralo 20.940 Kč.

svého života, což zaslouží náš obdiv. Jsme velice rádi, že pan Uhlíř obohatil kroniky našeho spolku svými fotografiemi. Zvláště cenné jsou pak
pro nás fotky z počátků spolku, kdy se focením přírody a naší činnosti
mnoho lidí nezabývalo.
Věřme, že jaro přinese nejen pěkné počasí, ale že znovu pookřeje příroda a život v celé společnosti, mysliveckou nevyjímaje, a že se budeme
moci i my myslivci navštěvovat, scházet, pracovat a fotit tyto akce, byť
to nikdo z nás neumí tak, jako to uměl pan Uhlíř. Dnešní situace neumožňuje lidem dělat více věcí než chodit do přírody. Prosím, nezapomínejme tam tedy ani na jaře na to, že jaro je časem hnízdění a kladení
mláďat a že zvěř potřebuje klid. Především je třeba mít pod kontrolou
psy! Za myslivecký spolek přeji všem lidem pěkné jarní dny!
R. Podolský – jednatel spolku

Jednou z možností přispět do Tříkrálové sbírky byl i bezhotovostní
převod peněz přímo na účet farní charity Rychnov nad Kněžnou, pro
kterou sbírku konáme (eventuelně na účet celostátní charity – má jiný
VS). O této částce nemáme informaci. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021
bude použit podle schváleného záměru charity na podporu činnosti
Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, a to k obnově vybavení, na podporu rodin ohrožených sociálním vyloučením, částečně
na financování stacionáře v Neratově a k darování prostředků na humanitární projekty v Indii a na přispění do fondu pro mimořádné situace, mj. na zmírnění dopadů pandemie koronaviru.
Děkujeme všem štědrým dárcům za přispění do charitního díla a přejeme hodně zdraví v roce 2021!
Vaši K + B + M 2021

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ČASTOLOVICE
Tříkrálová sbírka aneb tři králové v době koronavirové
Začátkem nového roku jsme si ještě dělali naději, že se Tříkrálová sbírka bude pořádat, jak jsme byli zvyklí – sbírku lze organizovat kdykoli
během měsíce ledna.

á
Štepán
Tomašík

realitní maklérá

þlen sítČ realitních kanceláĜí IDEAL REALITY
þþlen
len Asociace realitních kanceláĜí ýeské republiky
držitel dokladu o profesní certi¿kaci
v Týništi nad Orlicí založena v roce 2000
kkanceláĜ
an

Tříkrálová sbírka 2018

Kontaktní údaje:
tel. 602 144 832
Komenského 107, 517 21 TýništČ nad Orlicí
http://www.idealnet.cz
ideal-rk@idealnet.cz

Foto: Štěpán Tomašík
Ovšem PES začal štěkat a zahnal naše tři krále do kouta. Naše naděje byly plané. Jelikož přípravy na sbírku započaly již před Vánocemi,
všechny náležitosti pro tříkrálové organizování byly připravené: kasičky, kalendáříky, cukříky i samolepky s tříkrálovým podpisem. A najednou to všechno mělo přejít do virtuální čili elektronické sféry? Rozhodli
jsme se improvizovat a podle výsledků se zdá, že námaha stála za to.
A zdaleka nešlo jen o peníze. Sbírka tedy proběhla ve dvou fázích.
V první fázi měli vedoucí skupinek za úkol roznést informační letáky
a sdělit tak lidem, jak a na který účet charity mají přispět. Byli sami bez
doprovodu a zpěvu tří králů a navštívili své již tradiční adresy domů.
Přinesli tak své poselství i s kasičkou pro eventuální zájemce o přímý
příspěvek. Ve druhé fázi pak byly rozmístěny kasičky na vybraná místa,
která lidé nejvíce navštěvují, což byly obchody, obecní úřad a kostel.
Zde pro změnu čekaly kasičky na lidi po tři týdny, aby mohl přispět, kdo
měl zájem. O dary tří králů nikdo nepřišel. Je na místě velmi poděkovat
majitelům obchodů, panu Mertlíkovi ze železářství a paní Papáčkové
z květinářství, kteří si obětavě vzali na starost tuto agendu. Mají podíl

<
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ZAJISTÍME PRO VÁS:

Klasickou realitní ÿinnost s úplným odborným servisem
Kompletní poradenskou ÿinnost pĝi nákupu
a prodeji nemovitosti
Ocenční nemovitosti pro potĝebu dčdického ĝízení
nebo majetkového vypoĝádání
Správu nemovitostí
Dlouhodobý pronájem nemovitostí
Kompletní zadministrování pĝevodu nemovitosti
Provčĝení nemovitosti, kterou se chystáte zakoupit
Vše potĝebné, vÿetnč zastoupení pĝi jednání
o koupi nemovitosti
Znalecký posudek ÿi PENB
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Přišlo do redakce
Každý strom se počítá. Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů
vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo
sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto
velmi důležitá.
Anna Poledňáková – PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost Nadace Partnerství

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při
výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat.
Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své
okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší
vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů
by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou silné
alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli
i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

POLICIE ČR VARUJE
PŘED PODVODNÍKY V ONLINE PROSTŘEDÍ

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy
všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní
stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně
široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit
souhlas vlastníků okolních pozemků.

Policisté se v Královéhradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají s případy podvodného jednání, které probíhá zejména v online
prostředí, tedy internetu. Tyto případy mají podobný scénář. Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží navázat kontakt s konkrétním občanem a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy finanční
prostředky. A jak takové podvodné jednání probíhá?
VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM
KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené
informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam
si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně
po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech
finanční podpory výsadeb.

Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v aplikacích jako WhatsApp, či Messenger, případně může přijít takový požadavek i formou e-mailu. Podvodník se často vydává za zaměstnance
bankovní instituce a požaduje přístupové údaje k platebním kartám
a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný poskytne, následně si
převede jeho peníze na jiný účet.
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
•
•
•
•
•
•

Foto: Tom Kalous
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NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE
soukromé informace.
NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání
od stránek Vaší banky.
NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový),
který Vám přišel nečekaně.
VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví
tak, jak jste zvyklí.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší
banky a ověřte si jejich požadavek.
BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace formou emailových či SMS zpráv.
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slib společné budoucnosti se zajištěným člověkem, popřípadě příslib
na podílu z majetku. Dalším varovným momentem jsou opakující se
žádosti o zaslání finančních prostředků.

PODVOD TYPU „AMERICKÝ VOJÁK“
V tomto případě podvodníci těží ze získání důvěry zejména osoby
opačného pohlaví pod záminkou společné budoucnosti. Snaží se zkontaktovat osobu (oběť) přes různé komunikační portály, ať už seznamky,
či sociální sítě, mnohdy za využití Google překladače. Ústředním motivem tohoto podvodu, a tedy vymyšleného příběhu, bývá slib společného života, přesun majetku a návnadou pak zlato, peníze či jiné cennosti. Když získá důvěru, požádá o pomoc dostat tyto komodity z nějakého
nebezpečného místa typu Afghánistán, Sýrie a dalších států s nestabilním režimem, kde jsou přítomny mezinárodní síly apod. Podvodník
se zpravidla vydává za amerického vojáka, námořníka, právníka, lékaře
či úředníka, ale i umělce, kteří jsou zde na misi, mají ušetřené peníze,
nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, kdo
jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou
zemi, případně jim tím pomůže se záchranou života. Následuje pří-

Policie v tomto případě radí a doporučuje:
•
•

BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému příteli, neposílejte žádné finanční prostředky.
VŽDY v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka,
který se na situaci bude dívat nezatížený předešlou romantickou
či naléhavou komunikací.

PŘI PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ UDĚLEJTE DOKUMENTACI
(SNÍMKY OBRAZOVKY, ZÁLOHY E-MAILŮ A KOMUNIKACE) A NAHLASTE VŠE NA NEJBLIŽŠÍM ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO
NA TÍSŇOVÉ LINCE 158!
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Úřad městyse Častolovice
UPOZORNĚNÍ
pro všechny majitele psů

Čipování psů
Od 1. 1. 2020 vznikla na základě novely veterinárního zákona
nová povinnost čipování psů. Každý pes musí být označen
čipem. Pouze u psa označeného mikročipem lze považovat
vakcinaci proti vzteklině za platnou. Výjimku budou mít pouze starší psi, a to pokud jsou označeni čitelným tetováním,
které bylo provedeno před 3. 7. 2011. Číslo mikročipu musí být
uvedeno v dokladu o očkování psa.

V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška č. 1/2020
ze dne 12. 3. 2020, o místním poplatku ze psů, která majiteli
ukládá povinnost každého psa zaregistrovat na Úřadu městyse
v Častolovicích a zaplatit poplatek dle vyhlášky, a to v termínu
do 25. dubna běžného roku.
Vyzýváme proto občany, kteří nemají zaplacen poplatek pro rok
2021, aby tak učinili v co nejkratším termínu.
za ÚM Častolovice Barbara Hojná

Žádáme majitele psů, aby oznámili číslo čipu
na ÚM Častolovice.

Výtah z usnesení rady městyse Častolovice za 1. čtvrtletí 2021
Rada městyse (RM-53-2021)
dne 11. ledna 2021

s. r. o., za cenu 1.180.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 schvaluje vypsání veřejné výzvy č. 1/2021

na 2 pracovní místa – Pracovník místního
hospodářství městyse Častolovice – Pracovník pro úklid veřejného prostranství.
 schvaluje smlouvu o dílo č. 11/1/2021
s firmou Františka Sejkory, Květná 334,
Albrechtice nad Orlicí, na stavební akci:
Úprava lékárny na místní knihovnu
za cenu 446.140 Kč bez DPH.
 schvaluje
kupní
smlouvu
č. 340/1/2020/1024 na vozidlo Multicar
M3 FumoCarrier 4x4 od firmy Auto SAS,

Rada městyse (RM-54-2021)
dne 27. ledna 2021
 schvaluje navýšení nájemného nebyto-

vých prostor o inflaci 3,2 % od 1. 2. 2021
tam, kde to smlouva umožňuje.
 schvaluje vyúčtování poskytnutého příspěvku v roce 2020 u jednotlivých spolků
takto: SRPDŠ MŠ ve výši 15.000 Kč, Myslivecké sdružení Střezmá ve výši 35.000 Kč,
AVZO TSČ ZO Častolovice ve výši 5.900 Kč,
18

MO ČRS Častolovice ve výši 41.000 Kč,
Římskokatolická farnost ve výši 49.000 Kč,
HC Častolovice ve výši 17.000 Kč, SHČMS
SDH Častolovice ve výši 40.738 Kč, Spolek přátel Častolovic ve výši 19.538 Kč,
AFK Častolovice ve výši 123.075 Kč, Sokol
ve výši 113.301 Kč.

Rada městyse (RM-55-2021)
dne 15. února 2021
 souhlasí s nabídkou na dodání a insta-

laci kamerového systému od firmy CBL
Communication by light, s. r. o., se sídlem
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Štrosova 131, Pardubice 530 02, a pověřuje starostu připravit smlouvu o dílo
a směrnici dle GDPR.
 schvaluje dodatek č. 16 Smlouvy o odběru a likvidaci odpadu s firmou ODEKO,
s. r. o., a pověřuje starostu k podpisu.
 schvaluje termín zápisů do mateřské
školy – 11. 5. 2021 a do 1. třídy ZŠ – 13. 4.
2021.
Rada městyse (RM-56-2021)
dne 1. března 2021

Rada městyse (RM-57-2021)
dne 15. března 2021
 schvaluje darovací smlouvu mezi DSO

Orlice a Městysem Častolovice v částce
20.000 Kč. Dar bude použit na veřejnou
zeleň na Sokolské zahradě.
 schvaluje smlouvy o spolupráci se Spolkem přátel Častolovic a Základní školou
a mateřskou školou Častolovice v rámci
projektu Vybavení knihovny Častolovice
podaného do výzvy MAS.
Rada městyse (RM-58-2021)
dne 29. března 2021

 schvaluje

vyvěšení veřejné výzvy
č. 02/2021 na místo knihovníka.
 rozhodla o uzavření venkovních hřišť
v celém katastru Častolovic dle doporučení vydaného vládou ČR.

353.621,20 Kč a jeho vypořádání – částku
325.756,20 Kč do rezervního fondu, částku 27.865,00 do fondu odměn (výsledek
hospodářské činnosti).
 schvaluje poskytnutí finančních příspěvků spolkům na rok 2021 ve výši:
SRPDŠ – MŠ ve výši 15.000 Kč, Mysliveckému sdružení Střezmá Olešnice ve výši
49.000 Kč, AVZO TSČ – ZO Častolovice
ve výši 4.000 Kč, SDH Častolovice ve výši
38.000 Kč, MO ČRS Častolovice ve výši
43.000 Kč, Spolek přátel Častolovic
ve výši 25.000 Kč a ZO ČZS Častolovice
ve výši 31.000 Kč.

 schvaluje hospodářský výsledek Základ-

ní a mateřské školy Častolovice ve výši

Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse č. 11
dne 24. března 2021
 schvaluje poskytnutí veřejné finanční

podpory spolkům takto: AFK Častolovice,
z. s., ve výši 130.000 Kč, TJ Sokol Častolovice, z. s., ve výši 101.000 Kč a Římskokatolická farnost ve výši 141.000 Kč.

 souhlasí s podáním žádosti o přidělení

dotace sportovním klubem AFK Častolovice, z. s., na akci Výměna sportovního povrchu fotbalového hřiště. Žádost
bude podána na NSA do dotačního titulu
č. 16252 Sportovní infrastruktura investice
do 10,0 mil. Kč. Zastupitelstvo městyse
zároveň souhlasí s finanční spoluúčastí

realizace projektu ve výši 30 % celkových
nákladů s předpokládaným termínem realizace 09/2021 – 04/2022.
 schvaluje podání žádosti MAS nad Orlicí
na „Vybavení knihovny Častolovice“.

📌
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Pracovní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 11:30
6:30 - 11:30
7:30 - 11:30
6:30 - 11:30
6:30 - 12:00

Starosta
12:30 - 17:00
12:30 - 15:00
12:30 - 17:00
12:30 - 15:00
0000 -

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
7:00 - 11:30

Ing. Zdeněk Praus

☎
✉

736 761 998
z.praus@ou-castolovice.cz

Místostarosta
Bc. Miloš Tichý

Úřední hodiny
Pondělí
Středa
Pátek

CENÍK PLACENÉ INZERCE

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
0000 -

☎
✉

602 104 632
m.tichy@ou-castolovice.cz

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

Ceník:
1/8 strany – 500 Kč
1/4 strany – 1.000 Kč
1/2 strany – 2.000 Kč
1/1 strany – 4.000 Kč
Pro reklamu a inzerci lze použít
pouze vnitřní strany ZDROJE.

www.ou-castolovice.cz
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

Kontaktní místa

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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JSDH Častolovice
Častolovice, Hřibiny, Malá Ledská, Velká Ledská a Paseky. Osádka DA
působila v Synkově, Slemeně, Libli a Častolovicích. Hasiči pomocí ruč ních a akumulátorových postřikovačů aplikovali dezinfekci Anti-Covid.
Za vytištění jednorázových ochranných štítů děkujeme Orlicky.net.

Zásahy JSDH Častolovice
9/2021 – Ostatní mimořádná událost – jiné
Výjezd: 3. 4. 2021 v 5:50 hodin
Návrat na základnu: 3. 4. 2021 v 12:00 hodin
Místo zásahu: Kosičky
Nasazená technika: –
Počet zasahujících členů: 2
Popis činnosti: Dva členové JSDH Častolovice zasahovali společně
s kolegy z JSDH Solnice, JSDH Borohrádek, JSDH Lukavice v Kosičkách
na Královéhradecku, kde v rámci odřadu JPO obcí z územního odboru
Rychnov nad Kněžnou pomáhali vyklidit drůbeží farmu s ptactvem, napadeným ptačí chřipkou.

7/2021 – Technická pomoc – odstranění spadlého stromu
Vyhlášení poplachu: 13. 3. 2021 v 19:06 hodin
Výjezd: 13. 3. 2021 v 19:10 hodin
Návrat na základnu: 13. 3. 2021 v 19:25 hodin
Místo zásahu: Synkov-Slemeno
Nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 7
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje povolána ke spadlému stromu na silnici číslo 318 v obci Synkov-Slemeno,
místní části Slemeno. Na místo vyjela osádka dopravního automobilu
DA 8 L1-R Fiat Ducato v počtu 1+6. V době našeho příjezdu na místě
události zasahovala jednotka profesionálních hasičů z HZS KHK kraje
ÚO Rychnov nad Kněžnou – PS Rychnov nad Kněžnou. Náš zásah již
nebyl nutný. Ke škodě na majetku nebo zranění osob nedošlo.
6/2021 – Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Vyhlášení poplachu: 11. 3. 2021 v 10:02 hodin
Výjezd: 11. 3. 2021 v 10:06 hodin
Návrat na základnu: 11. 3. 2021 v 10:40 hodin
Místo zásahu: Synkov-Slemeno
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R Scania, DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 9
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje povolána k údajnému požáru na půdě zemědělské usedlosti č . p. 18 v obci
Synkov. Na místo vyjela obě vozidla. Průzkumem bylo zjištěno, že se
nejedná o požár, ale o přehřátí kotle a expanzní nádoby, ze které se
pářilo do půdy. Zásah nebyl nutný, pouze proběhla kontrola komínu
a změření teploty termokamerou. Častolovič tí hasiči na místě spolupracovali s kolegy z PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad Orlicí a hlídkou Policie ČR. Ke zranění zasahujících nebo jiných osob ani
škodě na majetku nedošlo.

8/2021 – TP (ZOČ) – dezinfekce veřejných prostranství
Výjezd: 25. 3. 2021 v 15:23 hodin
Návrat na základnu: 25. 3. 2021 v 18:10 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Synkov-Slemeno, Libel, Hřibiny-Ledská, Paseky
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R Scania, DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 5
Popis činnosti: Na žádost
starostů obcí v našem hasebním obvodu vyjížděla
jednotka s vozidly CAS
30 9000/540 S2-R Scania
v poč tu 1+2 a DA 8 L1-R Fiat
Ducato v poč tu 1+1 provést
dezinfekci veřejných prostranství, dě tských a workoutových hřišť, stanovišť
kontejnerů, zastávek a míst
s předpokladem vě tší koncentrace osob. Osádka cisterny pracovala v lokalitách

5/2021 – TP (ZOČ) – dezinfekce veřejných prostranství
Výjezd: 10. 3. 2021 v 15:04 hodin
Návrat na základnu: 10. 3. 2021 v 16:54 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Synkov-Slemeno, Libel, Hřibiny-Ledská, Paseky
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R Scania, DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 6
Popis činnosti: Na žádost starostů obcí v našem hasebním obvodu
vyjížděla jednotka s vozidly CAS 30 9000/540 S2-R Scania v poč tu
1+2 a DA 8 L1-R Fiat Ducato v poč tu 1+2 provést dezinfekci veřejných
prostranství, dě tských a workoutových hřišť, stanovišť kontejnerů, zastávek a míst s předpokladem vě tší koncentrace osob. Osádka
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Místo zásahu: Libel
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R, DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 10
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje povolána k požáru osobního automobilu Fiat Punto v obci Libel. Na místo
vyjely osádky vozidel CAS 30 9000/540 S2-R a DA 8 L1-R Fiat Ducato.
Jednotka přijela na místo jako druhá, přičemž příslušníci HZS KHK z PS
Rychnov nad Kněžnou již měli požár pod kontrolou, náš zásah nebyl
nutný, a proto jsme byli odesláni zpět na svou základnu. Ke zranění
zasahujících nebo jiných osob nedošlo. Vzniklá škoda byla vyčíslena
na 5.000 Kč.

dopravního automobilu pracovala v lokalitách Častolovice, Hřibiny,
Malá Ledská, Velká Ledská a Paseky. Osádka cisterny působila v Synkově, Slemeně, Libli a Častolovicích. Hasiči pomocí ručních a akumulátorových postřikovačů aplikovali dezinfekci Anti-Covid.
4/2021 – Záchrana osob AED
Vyhlášení poplachu: 8. 3. 2021 v 11:37 hodin
Výjezd: 8. 3. 2021 v 11:39 hodin
Návrat na základnu: 8. 3. 2021 v 12:24 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Školská 355
Nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato, osobní automobily členů
Počet zasahujících členů: 5
Popis činnosti: Jednotka byla ZZS KHK kraje – prostřednictvím KOPIS
HZS Královéhradeckého kraje – povolána k záchraně osoby v bezvědomí a se srdeční zástavou v obci Častolovice. Na místo vyjela osádka
vozidla DA 8 L1-R Fiat Ducato v počtu 1+2, zbývající členové jednotky se
dostavili svými vozidly. Po příjezdu k události navázali hasiči na resuscitaci prováděnou rodinou, hlídkou Policie ČR OO Kostelec nad Orlicí
a firstresponderem. V průběhu zásahu se dále dostavila osádka LZS
a ZZS Rychnov nad Kněžnou. Společné úsilí záchranářů vedlo k obnovení životních funkcí. Pacient byl přenesen k vrtulníku a letecky transportován do HK. Držíme palce, ať vše dopadne dobře. Jako výborný
podpůrný prostředek, zjednodušující práci zdravotníků, se projevila
Karta života, umístěná na viditelném místě v bytě.

2/2021 – Požár zemědělské usedlosti
Vyhlášení poplachu: 14. 2. 2021 v 2:16 hodin
Výjezd: 14. 2. 2021 v 2:22 hodin
Návrat na základnu: 14. 2. 2021 v 8:39 hodin
Místo zásahu: Kozodry
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R, DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 5
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje
povolána k požáru zemědělské usedlosti v katastru obce Kozodry.
Na místo vyjela osádka CAS 30 9000/540 S2-R v počtu 1+3. Jednotka
přijela na místo jako druhá a její členové se zapojili do hasebního zásahu, který probíhal v dýchací technice a za velice nízkých teplot. Bylo
nutné vynést nezasažené vybavení a uhasit hořící střechu a mezistropí. CAS doplňovala vodu do cisterny JSDH Kostelec nad Orlicí. Po 2 hodinách nasazení byl na místo vyžádán DA 8 L1-R Fiat Ducato s řidičem,
jenž kolegům dovezl suché zásahové obleky, boty, trika a spodní prádlo
a vystřídal člena jednotky, který musel odjet do zaměstnání. Jednotka
spolupracovala s PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad Orlicí,
JSDH Vamberk, JSDH Doudleby nad Orlicí. Ke zranění zasahujících nebo
jiných osob nedošlo.

3/2021 – Požár osobního automobilu
Vyhlášení poplachu: 4. 3. 2021 v 20:00 hodin
Výjezd: 4. 3. 2021 v 20:04 hodin
Návrat na základnu: 4. 3. 2021 v 20:22 hodin

1/2021 - Technická pomoc – odstranění spadlého stromu
Výjezd: 4. 1. 2021 v 8:50 hodin
Návrat na základnu: 4. 1. 2021 v 9:12 hodin
Místo zásahu: Hřibiny-Ledská, silnice III/3186
Nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 4
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje povolána k odstranění stromu na silnici č. III/3186 v katastru obce Hřibi23
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Ledová plocha
12. února 2021 jsme vyslyšeli prosbu sportuchtivých jedinců a po dohodě s obcí na obecním rybníku nastříkali ledovou plochu. V této
souvislosti prosíme místní hrdiny, aby do čerstvě upravovaného ledu
neházeli dlažební kostky, klacky apod.

ny-Ledská. Na místo vyjela osádka DA 8 L1-R Fiat Ducato v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu byl strom (smrk), který tvořil překážku na silnici, rozřezán pomocí motorové řetězové pily
Husqvarna 55 a zbytky větví a kmene odklizeny mimo komunikaci. Později na místo dorazila jednotka PS Rychnov nad Kněžnou. Ke zranění
zasahujících nebo jiných osob nedošlo.
46/2020 – Požár nízké budovy
Výjezd: 27. 12. 2020 v 9:13 hodin
Návrat na základnu: 27. 12. 2020 v 9:43 hodin
Místo zásahu: Kostelec nad Orlicí, ulice Frošova
Nasazená technika: CAS 30 9000/540-S2R
Počet zasahujících členů: 6, 1 v pohotovosti na základně
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje povolána k požáru pokoje v domě s pečovatelskou službou v ulici Frošova v Kostelci nad Orlicí, kde od zapálené svíčky začaly hořet záclony
a lednice. Na místo události byla vyslána cisterna CAS 30 9000/540S2R v poč tu 1+5. Další člen jednotky zůstal v pohotovosti na základně.
V době našeho příjezdu byla na místě jednotka JSDH Kostelec nad Orlicí, která provedla vynesení ohořelé lednice z bytu. Zároveň poskytovala seniorce kyslíkovou terapii. Členové JSDH Častolovice nemuseli
zasahovat a byli ponecháni v záloze na místě události. Spolupráce
s JSDH Kostelec nad Orlicí, PS Rychnov nad Rychnov nad Kněžnou
a Policií ČR.

Přijď mezi nás
Dovolím si zde malou úvahu a prosbu. Momentálně nás ve výjezdové
jednotce působí 18. Dva členové se sedmi křížky na krku se chystají
zcela zaslouženě aktivní činnost ukončit, máme tu 3 muže kolem 60,
několik málo pánů kolem padesátky, cca 5 členů mezi 35–40 lety a dva
benjamínky mezi 20–30 lety.

45/2020 – Požár – vznícení sazí
Výjezd: 26. 12. 2020 v 5:01 hodin
Návrat na základnu: 26. 12. 2020 v 6:10 hodin
Místo zásahu: Synkov
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 5
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje povolána k požáru – vznícení sazí v komíně rekonstruovaného rodinného
domu. Na místo události byla vyslána cisterna CAS 30 9000/540 S2-R
v počtu 1+3. Další člen jednotky přijel soukromým vozidlem. V době
našeho příjezdu byla na místě jednotka HZS KHK kraje ÚO RK. Topidlo
hasiči odstavili, komín byl vyčištěn a saze vybrány. Spolupráce s PS
Rychnov nad Kněžnou a Policií ČR.

Doplnit členskou základnu o nové posily se nám, i přes veškeré úsilí, bohužel moc nedaří. Dobrovolná činnost a pomoc druhým nejsou
v módě. Hasičská zbrojnice má své mouchy, a proto je v přípravě projekt na její rekonstrukci, na technické vybavení a spolupráci se zřizovatelem si nemůžeme stěžovat. Vlastníme nádhernou novou cisternu
CAS 30 9000/540 S2-R na podvozku Scania, dopravní automobil DA 8
L1-R Fiat Ducato.
Ročně vyjíždíme k přibližně 40 zásahům. Nejvíce se jedná o technické
zásahy, požáry, povodně, nově záchranu osob v bezvědomí.
Našel by se mezi našimi spoluobčany někdo (samostatně uvažující
muž, žena) starší 18 let (ideálně 21 let), kdo by měl zájem zapojit se
do činnosti výjezdové jednotky? Seznámení s technikou, zaškolení, vybavení ochrannými prostředky zajistíme.
Text a foto: Jiří Václavík ml.

44/2020 – Záchrana osob AED
Výjezd: 24. 12. 2020 v 6:37 hodin
Návrat na základnu: 24. 12. 2020 v 6:58 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Na Drahách
Nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 6
Popis činnosti: Jednotka byla ZZS HK a KOPIS HZS Královéhradeckého
kraje povolána k osobě v bezvědomí v ulici Na Drahách v Častolovicích. Na místo události byl vyslán vůz DA 8 L1-R Fiat Ducato s osádkou v počtu 1+4. Další člen jednotky přijel soukromým vozidlem.
V době našeho příjezdu byla na místě osádka ZZS a pacient při vědomí. Spolupráce s firstresponderem z JSDH Kostelec nad Orlicí, ZZS
a Policií ČR.

Pomalu, ale jistě přibývá požárů v přírodním prostředí. Jsou to právě jarní měsíce, kdy zasahují hasiči
u takových událostí nejvíce. Může za to hlavně pálení
klestí po lesní těžbě nebo pálení biologického odpadu
na zahradách a loukách. Každé pálení hlaste přes web
https://paleni.izscr.cz/ a dobře radíme – místo pálení
řádně prolijte vodou, pravidelně jej kontrolujte a nenechávejte pálení bez dozoru.
Jiří Václavík ml.
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Častolovický fotokoutek: Nová knihovna v lékárně

Do prostor bývalé lékárny bude přestěhována místní knihovna. Prostory jsou po stavební stránce již připraveny.
Foto: Štěpán Tomašík
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Častolovický fotokoutek: Jaro v Častolovicích

Trochu jarního potěšení na fotografiích skvělého fotografa Rudy Prchlíka.
27
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