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městyse Častolovice

www.ou-castolovice.cz

Přivítání nových prvňáčků na Základní škole v Častolovicích.
Foto: Adéla Bašová
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  Častolovický fotokoutek: ukončení univerzity

Slavnostní předávání diplomů absolventům Univerzity třetího věku. Foto: Adéla Bašová
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  Úřad městyse Častolovice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pomalu končí teplé dny naplněné sluncem a  zkracuje se den. Před 
námi jsou podzimní a zimní měsíce, a proto mně dovolte zhodnotit ně-
které investiční akce letošního stavebního roku.

Jsem velice rád, že konečně skončí i  dopravní omezení v  naší obci. 
Oprava mostního tělesa přes řeku Bělou na silnici I/11 se protáhla opro-
ti plánovanému termínu o 4 dny. Dopravní omezení spočívající v  jed-
nosměrném provozu na  tomto mostě, zasáhlo naše občany nejvíce 
při cestách do zaměstnání, dětí do škol a zájmových kroužků, ale i při 
běžném životě. Touto akcí se větší rekonstrukce na silnici I/11 na delší 
dobu uzavírají. 

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení spoluobčané,
Představuji se Vám jako nová šéfredaktorka čtvrtletníku ZDROJ, zpravodaje městyse Častolovice. Byla jsem pověřena Radou městyse. 
Budu se snažit s touto zodpovědnou funkcí co nejlépe vypořádat a pevně věřím, že naše spolupráce s Vámi, dopisovateli a přispěvateli, 
bude stejně úspěšná jako dosud. 
Předem všem děkuji a těším se na další společnou činnost.                                                                                                            Adéla Bašová

Minulý rok jsme dokončili větší část rekonstrukce u  základní školy, 
na  kterou letošní léto navázalo dokončením společného cyklo chod-
níku podél Sokolského parku. Tento cyklo chodník bude začátkem 

Větší a  rozsáhlejší opravou prošla komunikace II/318 v  ulici Komen-
ského. Proběhla rozsáhlá sanace podloží vozovky a  položení nového 
asfaltového krytu. Tím došlo ke zkvalitnění provozu. Jsme rádi, že došlo 
i k instalaci bezpečnostních prvků, tzn. červeného vodorovného znače-
ní u tří přechodů na této frekventované vozovce. Věřím, že komunikace 
vydrží pouze s menšími opravami, než se postaví první část obchvatu, 
který uleví právě této komunikaci. Královéhradecký kraj jako investor 
společně se zástupci Města Kostelec nad Orlicí, Městyse Častolovice, 
obcí Synkov-Slemeno a dotčenými institucemi dokončuje dokumenta-
ci pro územní rozhodnutí. Termíny dle smluv uzavřených s  projekční 
kanceláří se všichni zúčastnění snaží dodržet. Doufáme, že v lednovém 
čísle vám budeme moci představit vizualizovanou podobu této části 
obchvatu v celé délce.
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cyklostezky do  obce Libel. V  rámci projektu bylo instalováno obou-
stranné veřejné osvětlení a  bezpečnostní zábradlí. V  poslední řadě 
dojde k osázení přilehlého břehu cyklo chodníku zelení. 

Na  přelomu října a  listopadu dojde k  vysázení první části stromů 
na území Sokolského parku v rámci přiznané dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, a  to v částce 250 000,- Kč. Podél nových par-
kovacích míst v Sokolské ulici bude vysázeno 16 kusů habrů a podél 
nové atletické dráhy 14 kusů javorů. Dalších 20 stromů bude vysázeno 
po objednání v jarních měsících.

Dovolte mi závěrem popřát hodně zdraví do následujících dní a srdeč-
ně vás pozvat po dlouhé době na kulturně společenské akce v Často-
lovicích. Tyto večery či podvečery pro Vás připravují vaši spoluobčané 
v kulturní a sociální komisi, místní knihovna a v neposlední řadě i naše 
spolky. Doufám, že se potkáme na  tradičních plesech, vánočním jar-
marku, ale i v kostele sv. Víta na Rybově mši nebo v závěru roku na zpí-
vání u vánočního stromu.

Ing. Zdeněk Praus,

starosta městyse Častolovice

Slovo místostarosty
Jak to bude s odpady po Novém roce?
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané!
V posledních dnech jste nepochybně obdrželi dopisy od svozové firmy 
Marius Pedersen, v nichž se vám sděluje, že k 31. 12. 2020 jsou vypo-
vězeny smlouvy za svoz odpadu a také ty, kde poplatky byly účtovány 
prostřednictvím SIPO. Ano, od  1. 1. 2021 vejde v  platnost, po  ročním 
odkladu, nový zákon o  odpadech. Je třeba konstatovat, že tato nová 
a dlouho očekávaná zákonná norma se však, bohužel, příliš nepovedla. 
To je názor mnoha samospráv i  odborné veřejnosti. Zákonná změna 
však zatíží přidáním nových zodpovědností a  povinností obecní úřa-
dy, nikoliv vás, občany. I  když jisté změny oproti minulosti nastanou. 
Co je však nyní pro vás podstatné: po 1. 1. 2022 bude svážen směs-
ný komunální odpad nadále firmou Marius Pedersen, a  to vždy 
ve čtvrtek (v části obce v úterý) v četnosti tak, jak jste byli dosud 
zvyklí! Dále vaše nádoby budou opět značeny barevnými znám-
kami. Aktuálně se nemusíte o  nic starat! V  říjnu a  listopadu pak 
připravíme na úřadu městyse všechny potřebné administrativní pod-
mínky pro hladký přechod na tento nový systém v odpadovém hospo-
dářství, jehož součástí bude i schválení nové obecně závazné vyhlášky 
zastupitelstvem městyse. K  tomu dojde, předpokládáme, v  listopadu. 
Potom bude vše zveřejněno na webových stránkách městyse, do kaž-
dé nemovitosti bude včas doručen informační leták s popisem všech 
potřebných údajů.  

Bc. Miloš Tichý – místostarosta

Jsou mezi námi nebo sem dojíždějí?
Naše technické služby řeší každé pondělí, 
kromě úklidu obsahů z odpadkových košů, 
také výrazný nepořádek u  míst ke  shro-
mažďování tříděného odpadu. Tyto foto-
grafie z  jednoho takového místa jsou jen 
zlomkem z  „rozmanitosti“ nepotřebných 
věcí, které někdo odkládá do  veřejného 
prostoru, aby si pořádek udělal doma… 
Na dalším snímku obsahu kontejneru je patrná část z  jinak komplet-
ně naplněného 5m3 kontejneru, který musíme odvážet týden co týden 
na skládku… Nutno podotknout, taky za dost velké peníze. Kdo ten ne-
pořádek dělá? Jsou to naši občané nebo dojíždějící? Brzy budeme znát 
odpověď. Poté, co bude zaveden do těchto míst kamerový systém…!

Bc. Miloš Tichý – místostarosta



5

Zpravodaj městyse Častolovice  |  3/2021

Prázdninové rekonstrukce
v základní i mateřské škole
I když pandemie covidu-19 výrazně omezovala chod školních zařízení 
v  naší obci, a  tudíž objekty zely prázdnotou, mohl se náležitě využít 
až časový prostor letních prázdnin pro plánované, poměrně výrazné 
rekonstrukce. Po zásadní opravě sociálního zařízení v 1. oddělení ma-
teřské školy, které se uskutečnilo v loňském roce, došlo letos na zve-
lebení sociálního zázemí v  oddělení druhém a  třetím, a  to investicí 
za  890  000 Kč. Pozadu nezůstala ani škola základní. Tam byly inves-
továny finanční prostředky ve výši 470 000 Kč do učebny přírodopisu 
a navazujících prostor. Moderní vzhled všech těchto prostor je patrný 
z  přiložených fotografií (umístěny ve  fotokoutku). Věříme, že našim 
předškolákům i školákům se zde bude líbit.

Bc. Miloš Tichý - místostarosta

Obnova ostrovní zeleně v Polnodvorské
Tamní obyvatelé i příchozí návštěvníci hojně navštěvovaného prosto-
ru v  ulici Polnodvorské nepochybně zaregistrovali a  věřím, že i  oce-
nili proměnu, které doznal zdejší centrální prostor. Podařila se nám 
akvizice nové zahradnické firmy, která provedla kompletní obnovu 
ostrovní zeleně do  parametrů, jaké předpokládali patrně autoři pro-
jektu této lokality vybudované před více než 10 lety. Odbornost řeše-
ní zahradníků hodláme proto i  v  budoucnu využít k  dokončení prací 
v  této i  v  dalších místech v  městysi, která právě profesionální zásah 
nutně vyžadují.

Bc. Miloš Tichý - místostarosta

Zpátky do školy 
Ve  středu 1.září se opět otevře-
la školní budova, aby přivítala 
nejen žáky a  studenty vyšších 
ročníků, ale také nové prvňáčky. 
Ve třídě byl pro ně připraven box 
s výtvarnými potřebami a ostat-
ními školními pomůckami, který 
jako každým rokem věnuje Měs-
tys Častolovice.
Přejeme všem žákům úspěšný 
školní rok!

Text a foto: Marie Kubalíková

Volby do Poslanecké sněmovny 
V termínech 8. 10. – 9. 10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Hygienická opatření spojená s  bojem s  pandemií 
koronaviru měla i výrazný dopad na práci volebních komisí a celkový 
průběh volby ve  volebních místnostech. Doufejme, že šlo o  poslední 
volby, při kterých jsme museli být všichni v rouškách.

Text a foto: Adéla Bašová
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  Společenská rubrika

Počet obyvatel 
V Častolovicích nyní žije 1 580 obyvatel.

Navždy nás opustili
paní Ludmila Holšánová  r. 1938

pan Martin Skřivánek  r. 1979

pan Pavel Kott  r. 1942

paní Marie Hovorková  r. 1948

paní Libuše Přibylová  r. 1952

paní Bohuslava Hájková  r. 1926

pan Zdeněk Jedlinský  r. 1951

paní Jindřiška Izáková  r. 1938

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 zpravo-
daje Zdroj, aby se dostavili na ÚM Častolovice k paní Hojné. 

Děkujeme za pochopení.
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Častolovické (historické) kalendarium výročí

1. 7. 1966 na železniční trati Častolovice – Solnice vyloučen parní provoz v nákladní dopravě

1. 7. 1921 udělena koncese na biograf v sále U Lva

25. 7. 1911 zemřela v Častolovicích divadelní principálka Eliška Zöllnerová

26. 7. 1866 v zámeckém lazaretu na následky zranění utrpěných v bitvě u Hradce Králové
 umírá setník Karel Schwab z rumunského Banátu

4. 8. 1901 herec Václav Vydra st. se na štaci v Bělohradě zasnubuje s Eliškou Zöllnerovou,
 dcerou Františka Zöllnera, syna principálky Elišky Zöllnerové

7. 8. 1996 kolaudace zrekonstruované budovy ZŠ

11. 8. 1886 se v Častolovicích narodil zedník,
 ruský legionář Václav Hrubeš

11. 8. 1921 se v Častolovicích narodil významný bytový architekt,
 divadelník, sportovec Ing. Arch Bohuslav Rychlink

Principálka Eliška Zöllnerová Babička Eliška Zöllnerová s druhem Janem Šourkem

Legionář Václav Hrubeš

31. 8. 1996 slavnostní otevření zrekonstruované budovy ZŠ

1. 9. 1946 v budově častolovické školy byla otevřena mateřská škola s celodenním provozem

3. 9. 1886 po sebevraždě dělníka F. K . nově vysvěcena špitální kaple sv. Václava

27. 9. 1921 zemřel v Terezíně na tuberkulózu pekař, ruský legionář
 a častolovický občan František Burian

Bohuslav Rychlink
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  Kultura v městysi

říjen – prosinec 2021

14. října 2021

ZÁZVOROVÝ ČAJ
- Pořádá sociální komise – sál U Lva

16. října 2021

ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
-  Lukáš Vendl/varhany – kostel sv. Víta

22. října 2021

DLABÁNÍ DÝNÍ
- Místní knihovna Častolovice – nová knihovna

5. listopadu 2021

HALLOWEENSKÁ STEZKA
- strašidelná stezka pro děti – Sokolská zahrada

13. listopadu 2021

POSLEDNÍ LEČ
- myslivecká zábava – sál U Lva

Zářijové vzpomínání v Hudečkově galerii
Krásné podletní odpoledne v  Hudečkově síni v  sobotu 4. září patřilo 
vzpomínce na  tři vzácné umělce, kteří dožili svůj tvůrčí život u  nás 
v Častolovicích.
Z  iniciativy emeritní knihovnice paní Věry Zaňkové a  paní galeristky 
besedu uspořádala Hudečkova galerie za spolupráce druhé stálé prů-
vodkyně paní Elišky Tiché, abychom si připomněli tři letošní výročí: 
v  srpnu totiž uplynulo osmdesát let od  smrti Antonína Hudečka, už 
v lednu t.r. tomu bylo padesát let, co odešel jeho syn, malíř Jiří Hudeček 
a šedesát pět let to bude v  říjnu, kdy zemřel Ladislav Beneš, sochař. 
Všichni spí svůj věčný sen na zdejším hřibově. 
Dobrý nápad byl nedělat odbornou přednášku o  díle těchto význač-
ných výtvarníků, ten úkol ať patří Hudečkově galerii či pozvaným od-
borníkům, nýbrž pokračovat v  tradici osobních vzpomínek na  běžný 
život rodiny Hudečků a Benešů vystoupením dosud žijících pamětníků. 
Připomeňme prvý pořad, v němž nedlouho po otevření Hudečkovy ga-
lerie vyprávěla o životě Antonína Hudečka a jeho blízkých tehdy deva-
desátiletá paní Květa Jelínková, druhou besedu organizovala galerie 
v  čele s  tehdejší kustodkou Mgr.  Mamulovou, v  níž se hlavním mluv-
čím stal pan RNDr. Ota Jelínek, syn paní Květy. Tentokrát byly pozvány 
sestry pana Oty paní Majka Hůlová a  paní Libuše Soukupová, které 
se posledně, jak řekly, nedostaly ke slovu a navrhly pozvat ještě svou 
známou z  dětství Mgr.  Janu Fryčovou, výtvarnici a  někdejší ředitelku 
ZUŠ v Kostelci nad Orlicí.

V úvodu pořadu jsme zhlédli vzácné, zajímavé snímky ze soukromí ro-
diny Hudečkovy a Benešovy, které k promítání připravil a demonstroval 
pan Ing. Jaromír Novák. Poté se ujaly slova pozvané paní. Jejich srdeč-
né, milé, vzpomínání na chvíle, kdy jako děti mohly pobývat zejména 

27. listopadu 2021

VÁNOČNÍ JARMARK
- pravidelná předvánoční akce – Sokolská zahrada

3. prosinec 2021

MIKULÁŠSKÁ AKCE PRO DĚTI
- pravidelný program pro děti s nadílkou – sál U Lva

19. prosinec 2021

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
- vánoční koncert – kostel sv. Víta

25. prosinec 2021

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
- pravidelná akce u hasičské zbrojnice

Program neobsahuje všechny akce, bude postupně upravo-
ván po upřesnění termínů.

Všechny akce se konají dle platných opatření vydaných 
MZ ČR.

Kulturní okénko městyse
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v  blízkosti Jiřího Hudečka, jeho 
ženy, Mariany Benešové, man-
želky sochaře evropské úrovně 
Ladislava Beneše, nám přiblížilo 
všední život mimořádných lidí, 
prožívajících závěr svého života 
v nelehké době, která jim nepřála. 
Na  celý život jim utkvělo, jak byl 
pan Jiří zručný, obdivovaly jeho 
loutky, které jsou nyní umístěny 
v chrudimském Muzeu loutek, jak 
byl zábavný, veselý, vzdor všem 
strázním života, o  nichž ostat-
ně tehdy mnohdy nevěděly. Poté se paní Fryčová pochlubila zvláštní 
cenností: na čtvrtkách kreslícího i obyčejného papíru dodnes opatruje 
rychlou rukou načrtané veselé obrázky nejrůznějších postav, figurek, 
zvířátek, oživlé zeleniny a dalších předmětů, jak je bleskově vytvořila 
ruka pana Jiřího pro obveselení tehdy osmileté Jany, která tehdy chodi-
la k paní Benešové na hodiny klavíru. Důkaz mimořádné fantazie, vtipu, 
kreslířské dovednosti, pohotovosti, smyslu pro humor i pochopení dět-
ského vidění světa. Stály by za  zveřejnění, protože dokreslují portrét 
umělce, který vždy tak trochu jako umělec stál ve stínu svého slavného 
otce. Na závěr milého posezení zařídila paní Zaňková ještě živý telefo-
nický vstup osmaosmdesátileté paní Tobiškové, dárkyně několika děl 
Jiřího Hudečka a  Ladislava Beneše, o  něž je obohacena častolovická 
Hudečkova galerie. Návštěvníkům se ani nechtělo jít domů. S díky při-
jali pozvání paní Zaňkové na hudební pokračování vzpomínek, které se 
odehraje v neděli 12. září na tomtéž místě. A mnozí rádi ještě vyhověli 
pozvání paní Heleny Rohlenové, která je pak jako aktivní členka Spolku 
přátel Častolovice a jedna ze čtyř obětavých průvodců Muzea proved-
la expozicí historie elektrozařízení, ale také sbírkou citlivých fotografií 
Jiřího Tomka z Orlických hor i blízkého okolí a neméně zajímavými pa-

nely fotek starých Častolovic z pečlivě vedeného archivu zakladatele 
Spolku přátel Častolovic Jiřího Václavíka ml. Zejména pro děti by bylo 
možná dobrodružství najít podle těchto starých obrázků místa, jak vy-
padají dnes.
Po dlouhé koronavirové izolaci jsme asi všichni, kteří jsme v tu sobotu 
zavítali do Hudečkovy síně a Muzea Častolovic, nelitovali, a tak zbývá 
jediné: ze srdce poděkovat organizátorkám a jejich hostům za krásné, 
kulturou nabité zářijové odpoledne.

Jana Albrechtová

S tvojí dcerou ne
V  sobotu 11. 9. 2021 do  Častolovic na  sál U  Lva zavítal divadelní sou-
bor J. K . Tyla z Meziměstí. Sehráli komedii autora Antonína Procházky 
s názvem S tvojí dcerou ne. Přítomným divákům se představení líbilo 
a dobře se pobavili.

Všichni byli rádi, že po dlouhé době plné různých opatření, se postupně 
život vrací k normálu. 

Text a foto: Adéla Bašová

Krajinou příběhů - Rostislav Bartoň
V pátek 8. října 2021 k nám na sál U Lva zavítal pan Rostislav Bartoň. Vy-
růstal ve východních Čechách, kde si vybudoval kladný vztah k příro-
dě, který ho dnes doprovází na každém kroku. K fotografování se dostal 
v  roce 2014 a propadl jeho kouzlu. Dnes žije v podhůří Orlických hor, 

má blízko do kop-
ců a  čerpá zde 
energii, inspiraci 
a nápady. Do sálu 
U Lva k nám přišel 
vyprávět a  pro-
mítnout fotografie 
Orlických hor. Sál 
byl naplněn a po-
vídání bylo velice 
zajímavé.

Text a foto: Adéla Bašová
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Týden vzd lávání dosp lých 2021  
v Královéhradeckém kraji probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dve e široké ve ejnosti. 

 
Letos se uskute ní  

8. - 12. 11. 2021  
 
 
 
 
 
 
 

Vážení ob ané, 
 
zveme Vás na již tradi ní Týden vzd lávání dosp lých. Zú astnit se m že opravdu kdokoliv z široké 
ve ejnosti – studenti, d chodci, zam stnaní, podnikající, muži, ženy……… 
 
Vzd lávací program je zam en p evážn  na tvo ivost, kreativitu, praktické 
ukázky a sdílení zkušeností, workshopy, odborné p ednášky, cestopisy, 
kreativní dílny, protože i to jsou zp soby, kde m že lov k vzd lávat a 
poznávat sám sebe.  
 
Novinkou a st žejní formou letošního ro níku bude realizace v on-line 
prost edí. Prezen n  budou aktivity probíhat v prostorách spolupracujících 
organizací a Ú adu práce R, na kontaktním pracovišti v Rychnov  n. Kn. 
pouze za p íznivé epidemiologické situace. 
 
 
 
 

 

 

Kompletní p ehled bude zve ejn n v regionálním tisku, na plakátovacích plochách, 

 www.kr-kralovehradecky.cz, www.tydnyvzdelavani.cz, www.uradprace.cz  .  
Tišt ná verze programu bude k vyzvednutí na ú adech práce. 

Další informace Vám mohou podat: 
Eva Bu atová, e-mail: eva.bunatova@uradprace.cz, telefon: 950 159 431 

Bc. Jana Jirsáková, e-mail: jana.jirsakova2@uradprace.cz, telefon: 950159322 
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: libuse.sychrova@uradprace.cz, telefon: 950 159 323 

 
 

Na Vaši návšt vu se t ší pracovnice poradenství Ú adu práce R, kontaktní pracovišt  v Rychnov  n. Kn. 

„Nejen vzd láváním 
k pest ejšímu životu.“ 

Všichni jste 
srde n  

zváni. 

TVD je akcí neziskovou a ú ast pro 
ve ejnost je ZDARMA na všech aktivitách.  

Štepán Tomašík
realitní maklér

           ZAJISTÍME PRO VÁS:

• Klasickou realitní innost s úplným odborným servisem
• Kompletní poradenskou innost p i nákupu 
 a prodeji nemovitosti
• Ocen ní nemovitosti pro pot ebu d dického ízení 
 nebo majetkového vypo ádání
• Správu nemovitostí
• Dlouhodobý pronájem nemovitostí
• Kompletní zadministrování p evodu nemovitosti
• Prov ení nemovitosti, kterou se chystáte zakoupit
• Vše pot ebné, v etn  zastoupení p i jednání 
 o koupi nemovitosti
• Znalecký posudek i PENB

<

len sít  realitních kancelá í IDEAL REALITY
len Asociace realitních kancelá í eské republiky

držitel dokladu o profesní certi  kaci
kancelá  v Týništi nad Orlicí založena v roce 2000

Kontaktní údaje:
tel. 602 144 832

Komenského 107, 517 21 Týništ  nad Orlicí
http://www.idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

lleeen

kkkkkkkkaaan

INZERCE
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  Pozvánky na kulturní akce v okolí
Některé akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

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

3. 5. 2021 - 31. 10. 2021
Výstava na téma: RUCE VZHŮRU! – STOPA. 
Staň se detektivem a vy-
řeš zločin! Zbraně výcho-
dočeských puškařů. Čet-
nická stanice za  první 
republiky.
Výstava zahrnuje dvě za-
půjčené výstavy a  nově 
vytvořenou expozici k čet-
nické stanici, která před-
stavuje fungování četnic-
tva v  našem regionu, jeho 
poslání, vybavení a výstroj 
a  seznámí návštěvníky 
s konkrétními případy, kte-
ré četnictvo řešilo na  zá-
kladě dobových kronik 
a novinových zpráv.

15. 5. 2021 - 31. 10. 2021
Krajina lidí. Krajina lidského těla.
Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka.
Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické 
galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých te-
matických a historických souvislostech. Prostřednictvím uměleckých 
děl ve výstavě je možné objevovat bohatou a velmi rozmanitou výtvar-
nou tvorbu v širším regionu Orlických hor a Podorlicka.

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

23. 8. 2021 - 30. 11. 2021
Památky Rychnovska a jejich osudy
Srdečně Vás zveme na  fotografickou výstavu Památky Rychnovska 
a  jejich osudy, která zachycuje příběhy, ale i  příklady citlivé obnovy 

ikonických i  méně známých památek okresu Rychnov nad Kněžnou. 
Výstava vznikla ve  spolupráci s  fotoklubem Omega a  Společností 
ochránců památek ve východních Čechách. Výstavu je možné zhléd-
nout v rámci prohlídky expozice Sýpka - Muzeum Orlických hor.

30. 10. 2021
DUŠIČKY V SÝPCE
Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými svátky s ko-
řeny pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně 
se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách - v našich 
zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

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

4. 9. 2021 - 14. 11. 2021 
Výstava na téma:
Vamberecké pivovary a hospody
Výstava Spolku přátel historie Vamberka – výstava o  vambereckých 
pivovarech a hospodách. 

20. 11. 2021 - 31. 1. 2022
VITRÁŽE MILUŠE ČECHOVÉ
Výstava skleněných vitráží Miluše Čechové.

Změny akcí vyhrazeny. 
Aktualizace a bližší informace na www.moh.cz

nebo na facebooku muzea a jeho poboček.
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  ZŠ a MŠ Častolovice
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V letošním roce odešla ze školky dlouholetá zástupkyně ředitele paní 
Zdena Čestická, která pracovala v  organizaci před sloučením školy 
a školky jako ředitelka MŠ. Její přínos rozvoji mateřské školy se odra-
zil nejen v prostorách školky a okolí, ale její práce ovlivnila i všechny 
zaměstnance, rodiče a především děti. Za všechny, kteří měli tu čest 
s paní Zdenou Čestickou spolupracovat, jí tímto děkuji.
Na zasloužený odpočinek odešly v letošním roce z mateřské školy paní 
Lenka Šedová, ze školní jídelny paní Alena Pajorová a ze školy Dagmar 
Stachová a i jim děkuji za jejich dlouholetou práci.
Zároveň bych rád uvítal ve  funkci novou paní zástupkyni slečnu Bar-
boru Svačinovou.
Městys Častolovice vybudoval nový atletický, tartanový povrch s  do-
skočištěm v  Sokolském parku, který je hojně využíván nejenom ve-
řejností, ale především žáky ZŠ Častolovice v  rámci tělesné výchovy 
a  volnočasových aktivit. Žáci mají možnost změřit své rychlostní 
schopnosti na 60-ti či 100 metrové vzdálenosti nebo si skočit do dálky. 
Tartanový povrch, protože je měkký, je také využíván k rozcvičkám, po-
hybovým hrám nebo jen jako příjemné místo ke scházení. 
Díky finanční pomoci zřizovatele bylo přes prázdniny ve škole i školce 
rušno. Rekonstruovali a modernizovali jsme sociální zařízení ve dvou 
odděleních školky podle vlastního návrhu učitelek.
Ve školní jídelně jsme opravili špatný stav podlahy v přípravně zeleniny 
a při té příležitosti jsme ji celou renovovali. 
Ve škole jsme kompletně vybavili odbornou učebnu přírodopisu a che-
mie.

Učebna přírodopisu                                                              Mgr. Martin Odl

Příměstský tábor Častolovice 
V  měsíci červenci Základní škola Častolovice uspořádala příměstský 
tábor. Tábor se konal ve dvou termínech (5. – 9. 7. 2021 a 12. – 16. 7. 2021). 
Tématem byla „Cesta kolem světa za 5 dní“. Každý den děti navštívily 
a objevovaly jiný kontinent. V pondělí se děti podívaly do Evropy, kde 
poznaly Francii, Švédsko, Rusko a Řecko. V úterý se cestovalo po Asii, 
kde se děti seznámily s  Indii, Japonskem a Čínou. Ve středu se obje-
voval černý kontinent, zvaný Afrika. Zde děti probádaly Egypt a střední 

Afriku. Ve  čtvrtek se navštívila 
Austrálie, kterou děti procesto-
valy celou. A v pátek se nemohlo 
zapomenout na Ameriku, kde se 
děti podívaly do  Střední a  Jižní 
Ameriky. První den děti obdržely 
cestovní pasy, do kterých sbíra-
ly razítka z  cest. Razítka získá-
valy ze zábavných a  poznáva-
cích her a  soutěží, které na  ně 
čekaly při cestování po  konti-
nentech. Každý den po  přivítání na  táboře se děti rozřazovaly do  tří 
týmů podle barevných kamínků a  jeden den děti rozřadily hieroglyfy. 
Po každé soutěži byl vyhlášen vítězný tým a na konci dne se sečetlo, 
který tým byl nejúspěšnější z celého dne. Také se v každém dnu vyhod-
nocovali nejlepší a nejužitečnější hráči. Tábor se zakončil ohlédnutím 
zpět a každý účastník si odnesl sladkou pozornost. A my doufáme, že si 
děti odnesly i něco víc, jako je poznání, zážitky, cestovatelského ducha, 
zálibu v objevování a nová přátelství. 
Pro velký zájem budeme organizovat tábor i v příštím roce.
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Prvňáčci ve škole
Jaké to asi bude? Tak podobných otázek se určitě v hlavách dětí, které 
se poprvé chystají do  školy, motá spousta. S  těmi letošními prvňáč-
ky a jejich rodiči jsme se přivítali před budovou školy. Cestou do třídy 
jsme si prošli šatny, kde si každý našel svou budoucí skříňku a ve třídě 
i  své místo v  lavici. Pan ředitel přivítal hosty z  městyse Častolovice 
pana místostarostu Bc. Miloše Tichého a paní Andreu Karáskovou, kte-
ří popřáli dětem mnoho zdaru v následujícím školním roce. Městys naší 
obce věnoval dětem boxík se školními potřebami, za který jim patří náš 
dík. Děti se představily ostatním, našly si svůj uvítací list podle jména 
a s paní družinářkou Ivou vyrazily prozkoumat školní prostory. S rodiči 
jsme vyřešili všechny otázky, které se točily kolem následujících dnů.
Každý z  nás si přeje, aby se všem letošním prvňákům ve  škole líbilo 
a jejich start byl úspěšný! Tak mnoho štěstí!

nahustit pneumatiku a  porov-
nat údaje v dokladech s výrob-
ními štítky motocyklu, pokusit 
se v  měřeném časovém limitu 
osadit patice sdružené svítil-
ny žárovkami správného typu 
a  následně popsat, jaký účel 
mají jednotlivá koncová světla 
vozidla, rozebrat a  opět složit 
dřevěnou rozhlednu. Na  abso-
lutního vítěze čekal putovní pohár ředitele školy.
Ani na nesoutěžící účastníky organizátoři nezapomněli a připravili pro 
ně bohatý doprovodný program. Žáci devátých tříd měli příležitost se-
známit se s učebními i maturitními obory (stavební obory a autoobo-
ry), pohovořit s  profesionály z  oboru, prohlédnout si výsledky jejich 
práce a  vyzkoušet si práci odborníků v  reálném prostředí. Také zde 
nechyběly závody robotů, virtuální svařování, trenažér osobního a ná-
kladního vozidla i motocyklu.
V pátek jsme již sice nestihli odpolední vyhlášení výsledků hlavní sou-
těže, o  to více jsme se však radovali, když nám zástupci pořadatelů 
dovezli putovní pohár ředitele školy a  odměny pro vítěze (medaile, 
diplomy a  drobné upomínkové předměty), neboť právě naši žáci se 
umístili na 1. místě!
Moc gratulujeme vítěznému družstvu z  9. A  ve  složení: Jaroslav Bar-
toš, Erik Batrla, Michal Beneš, Tomáš Fajgl, Veronika Francová, Mariana 
Křišťáková, Vít Lounek, Vojtěch Horák, Dominik Provazník a  Charlotta 
Učíková.  
Děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Renáta DvořákováDEN PRO VÁS v Hradci Králové
V pátek 17. 9. 2021 se žáci 9. ročníků zúčastnili výchovně-vzdělávacího 
programu "DEN PRO VÁS", který pořádala SOŠ a SOU Vocelova v Hradci 
Králové. Jednalo se o zábavně soutěžní prezentaci učebních a maturit-
ních oborů této školy, odborníků a firem.  
V  hlavní soutěži, v  níž se utkalo 24 družstev ze 14 přihlášených škol 
Královéhradeckého kraje, naši školu reprezentovala dvě desetičlenná 
družstva z  9. A  a  z  9. B. Na  šesti stanovištích si soutěžící vyzkouše-
li zábavnou formou různé profesně zaměřené činnosti, a  tak trochu 
zažili na vlastní kůži práci automechanika, dispečera, autoelektrikáře, 
instalatéra, zedníka či elektrikáře. Na  jednotlivých stanovištích jste 
tak mohli vidět naše soutěžící deváťáky sestavovat zámkovou dlažbu 
dle přiloženého vzoru, rozkládat a pokládat střešní krytinu, montovat 
rozvod vody k umyvadlu, na malé STK kontrolovat funkčnost osvětlení, 
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Zahájení školního roku
1. září jsme zahájili školní rok i v naší mateřské škole. Některé děti při-
šly do školky úplně poprvé a tak se to neobešlo bez slziček, ale většina 

dětí už jako „zkušení školkaři“ kráčela s  úsměvem. Celou školkou se 
hned rozléhalo dětské povídání, však se někteří neviděli celé prázdni-
ny. Na děti ze tříd Motýlků a Sluníček čekalo překvapení v podobě nově 
zrekonstruovaných umýváren.
Všichni se těšíme a doufáme, že tento školní rok proběhne dle našich 
plánů a představ.

Milena Plocková, DiS.

  Knihovna městyse Častolovice
Slavnostní předávání Pamětních listů
a Osvědčení o absolutoriu VU3V
Slavnostní předání proběhlo v  Galerii 
Antonína Hudečka v Častolovicích v úterý 
27. 7. 2021. Předání se týkalo kurzu České 
dějiny a  jejich souvislosti, který studenti absolvovali již v zimním se-
mestru roku 2020. V době pandemie nebylo možné setkávání, proto se 
předání uskutečnilo až v tomto termínu. 
Další běh VU3V České dějiny a jejich souvislosti II. v této době již pro-
běhl a nás tedy čeká další opožděné předání diplomů.
Setkání se zúčastnil pan starosta Ing. Zdeněk Praus. Z jeho úst zazněla 
laskavá slova podpory a  obdivu všem studentům a  přání úspěšného 
pokračování v  jejich dalším vzdělávání. Společně jsme předali všem 
absolventům pamětní listy a růži. 
Po ukončení milého setkání čekalo na absolventy ještě společné pose-
zení s malým občerstvením.

Putovní výstava příběhů z Indie v Častolovicích
V měsíci srpnu u nás v Místní knihovně v Častolovicích proběhla putov-
ní výstava příběhů z  Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní 
charita Hradec Králové tímto způsobem přibližuje a  vypráví příběhy 
úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku®. 
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Český den proti rakovině 2021
Český den proti rakovině je celostátní 
akce, která se koná každoročně a jejímž 
smyslem je zvýšení pocitu porozumění 
u  široké veřejnosti v  oblasti prevence 
nádorových onemocnění. 
Z důvodu epidemie COVID-19 se v letoš-
ním roce celonárodní sbírka přesunula 
z tradičního květnového termínu na po-
slední zářijový a  případně první říjnový 
den. Symbolem akce, letošního již 25. 
ročníku, je jako vždy žlutý kvítek měsíč-
ku lékařského, opět se zelenou stužkou. 
Zakoupením květiny za minimálně 20 Kč 
jste přispěli na  podporu onkologického 
výzkumu, zlepšení kvality života pacien-
tů s  tímto onemocněním, vybavení on-
kologických pracovišť a  zlepšení péče 
v  oblasti nádorové prevence u  nás. Letošní tematické zaměření bylo 
věnováno nádorům ledvin, močového měchýře a prostaty. Trojice dů-
ležitých orgánů, které bývají často v ohrožení, aniž by o tom pacienti 
v počátcích věděli. Hýčkejte je, ať vydrží v plné funkci po celý váš život!
K zakoupené květince bylo možné obdržet leták s informacemi o riziko-
vých faktorech těchto nádorů a možnostech jejich prevence, ke které 
patří jednoznačně kouření, nadměrné pití alkoholu, velká konzumace 
uzenin a smažených pokrmů. 
Prodej kytiček probíhal po celé dva dny, a to v Knihovně v Častolovicích 
a také ve středu v ulicích městečka. Velmi děkuji za ochotu a pomoc 
dobrovolníkům ze Základní školy Častolovice, kteří ochotně prošli uli-
ce, navštívili obchody, úřad a další organizace, oslovovali kolemjdoucí 
občany, nabízeli květiny a všechny poskytnuté do poslední prodali! 

25 let celonárodní veřejné sbírky

České dny
proti rakovině

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
29. 9. – 3. 10. 2021

Hledáte prodejce kytiček? 
Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou 

a preventivním kalendářem:

ovinnněěě

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. 
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Velice děkuji Vám všem, kteří jste zakoupením kytičky přispěli na dob-
rou a užitečnou činnost pro všechny, kteří to potřebují. Peníze budou 
předány na příslušném místě České pošty a poté zaslány na sbírkový 
účet do sídla organizace Liga proti rakovině.

Texty a foto: Adéla Bašová, knihovnice

  Z činnosti spolků
SDH ČASTOLOVICE

Hasičský bál
V pátek 27. srpna 2021 se netradičně v Oleš-
nickém areálu uskutečnil Rozvolněný ha-
sičský bál. Místo bylo zvoleno s  ohledem 
na zmírnění dopadu covidových opatření. Přátelé, upřímně, v pátek jste 
nás v tom, až na pár věrných a skalních příznivců, tak trochu nechali 

a zalekli se deš-
tě a chladu. Při-
tom pršelo jen 
do  20 h a  my 
měli k  dispozi-
ci zastřešení, 
technické vyba-
vení, nad zimou 
jsme zvítězili 

oblečením a  tancem, občerstvení bylo výborné a hudba skvělá. Jsme 
přesvědčeni o  tom, že si to ti stateční náramně užili a  vy jste přišli 
o hodně. Pokud nám to život a Covid dovolí, tak bychom se měli znovu 
sejít 5. 2. 2022.
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tické dráhy. Tento handicap sebou nese riziko zranění, poškození ma-
teriálu a vyžaduje specifický přístup k soutěžnímu pokusu. Až na pár 
drobných oděrek vše dopadlo dobře a  rozhodnutí o  případných po-
kračováních soutěžních klání hasičů v  Častolovicích je nyní na  Radě 
Podorlické ligy a zpětné vazbě samotných soutěžících.
Na závodech bylo možno ochutnat i tradiční grilovaná kuřata, klobásy 
či pivečko. Díky pěknému počasí se podařilo občerstvení prodat dříve, 
než se předpokládalo a na mnohé zájemce se bohužel kuřata nedosta-
la. Abychom předešli případným nedorozuměním a  byli schopni vy-
krýt veškerou poptávku, doporučujeme si kuřata u našich grilovačníků 
předobjednat. Děkujeme.

Pomoc Mikulčicím
Přátelé, kamarádi, vážení spoluobčané, díky Vaší sounáležitosti se 
podařilo vybrat částku 100  000 Kč, která byla rozdělena na  polovinu 
a osobně předána dvěma rodinám v obci Mikulčice, postiženým červ-
novým tornádem. 
Děkujeme. Vaši hasiči.

Soutěž O putovní pohár starosty obce
Častolovice – Memoriál Mirka Frýdy
V  sobotu 25. září 2021 se od  10:00 hodin v  areálu Sokolské zahrady 
uskutečnil 25. ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen O putovní 
pohár starosty obce Častolovice a  16. ročník Memoriálu Mirka Frýdy. 
Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů a  7 družstev žen. Vítězství 
a putovní pohár si domů odvezli muži z Trnova a ženy z Vrbice.
Počasí pořadatelům i sportovcům přálo, tudíž bylo možné vidět kvalitní 
sportovní výkony. Soutěž probíhala na  novém umělohmotném povr-
chu, který je bohužel užší, než by závodníci potřebovali, a tak zatímco 
jeden proudař běžel po  tartanu, druhý musel tentýž úkon zvládnout 
na betonové zámkové dlažbě. K  jednotnému povrchu chybí dvě atle-

Kroužek mladých hasičů
Mladí hasiči se scházejí každou středu od 16:00 hodin v hasič-
ské zbrojnici. Případní noví zájemci se mohou hlásit u vedoucích 
pana Svatoně 737 557 452 a pana Řeháčka 724 291 553. 
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AFK ČASTOLOVICE

Sportovní příměstský tábor
V srpnu proběhl pod záštitou AFK Častolovice první ročník sportovního 
příměstského tábora. Tábor byl určen pro děti ve věku 12 let a mladší. 
Na tento tábor se nakonec přihlásilo 16 dětí, většinou šlo o hráče z na-
šeho fotbalového klubu. Cílem tábora bylo vyzkoušet sportovní disci-
plíny, které se dají provozovat na sportovištích umístěných na místní 
Sokolské zahradě a v místní sokolovně. Po celý týden jsme měli k dis-
pozici nově vybudované zázemí u kurtů ATK Častolovice. Obědy jsme 
měli zajištěny ve školní jídelně.

Počasí nám celý týden přálo, takže jsme každý den absolvovali řadu 
tréninků v různých sportovních disciplínách. Nově vybudovanou tarta-
novou dráhu jsme po celý týden využívali na úvodní rozcvičení a dále 
na atletickou průpravu. Na tenisových kurtech jsme měli trénink tenisu 
a v pátek turnaj v  tenisových čtyřhrách. Na víceúčelovém hřišti jsme 
trénovali a  soutěžili v  nohejbale, volejbale/přehazované, hráli jsme 
florbal a fotbal, trénovali basketbalové dovednosti. Také jsme vyzkou-
šeli ne příliš známý sport – ringo.
Na travnatých plochách Sokolské zahrady jsme hráli turnaj v malé ko-
pané, trénovali a vyzkoušeli si zápas v softbale. Vedle tenisových kurtů 
jsme si vyzkoušeli crossminton (venkovní obdoba halového badminto-
nu). V sokolovně nejprve proběhl trénink stolního tenisu a ve čtvrtek 
jsme celé dopoledne hráli turnaj ve stolním tenisu. Musím říct, že tato 
disciplína se u malých sportovců setkala s největším zájmem.

Kromě tradičních sportů jsme dětem přestavili i méně známé hry, např. 
kubb (hra se srážením dřevěných kolíků) nebo spikeball (hra podobná 
plážovému volejbalu, ale hrát můžete na daleko menší hrací ploše, pro-
tože síť je nahrazena malou trampolínkou). Volné chvíle táborníci trávili 
hrou karetní hry Bang nebo Prší.
Ve čtvrtek jsme zorganizovali i večerní posezení s rodiči, opekli vuřty, 
a  i  rodiče si vyzkoušeli některé disciplíny (volejbal, kubb, spikeball, 
tenis). Podle ohlasů se tábor vydařil a určitě jej zopakujeme i příští rok. 

Sezóna 2021/2022
Do nové sezóny jsme naskočili po jarní koronavirové pauze, kdy byly již 
na podzim ukončeny všechny amatérské fotbalové soutěže. Doufáme, 
že se letošní sezóna již dohraje.
Do  nové sezóny jsme v  kategorii mužů vstoupili se dvěma mužstvy, 
kdy muži A hrají Okresní přebor II. třídy a muži B hrají nejnižší okresní 
soutěž, a to Okresní přebor IV. třídy. Pozitivem může být to, že po delší 
době nastupují za  mužskou kategorii odchovanci společné výchovy 
mládeže s klubem FK Kostelec nad Orlicí, se kterým jsme před 8 lety 
začali spolupráci. Uvidíme, zda se k nim přidají i další hráči z doroste-
necké kategorie.
V  této sezóně, stejně jako v  té předešlé, nemáme vlastní samostatné 
mužstvo mládeže. Všechny mládežnické kategorie působí jako souklu-
bí FK Kostelec/AFK Častolovice. Mužstva mladší přípravky (U-9) a star-
ší přípravky (U-11) hrají okresní soutěž. Okresní soutěž hraje také B 
mužstvo mladších žáků.
Další mužstva již hrají nejvyšší krajské mládežnické soutěže, mladší 
žáci (U-13) hrají Mekkagroup KP mladších žáků U 13 - skupina A, starší 
žáci (U-15) hrají DAHASL KP starších žáků U  15 - skupina A  a  mladší 
dorost (U-17) hrají AT Consult KP mladšího dorostu U  17 - skupina B. 
Všechny tyto kategorie mají své soutěže rozehrány kvalitně a  zatím 
jsou všechna mužstva umístěna na  příčkách zajišťujících postupy 
do finálových skupin jednotlivých kategorií.
Od 8. září jsme opět začali trénovat nejmenší začínající fotbalisty. Zájem 
ale není moc velký a budeme rádi, když přivítáme větší počet malých 
fotbalistů. Tréninky jsou prozatím na hřišti AFK Častolovice ve středu 
od 16:00 hodin. Pravděpodobně na konci října, bude záviset na počasí, 
se tréninky přesunou do sokolovny v Častolovicích (s největší pravdě-
podobností v úterý od 16:00 hodin a v pátek od 16:00 hodin).  
Těšíme se na  vaši účast, kontaktní informace najdete na  náborovém 
letáku.
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Mladší žáci AFK Častolovice/FK Kostelec
Kategorii mladších žáků letos tvoří hráči narození v letech 2009 a 2010. 
Tyto ročníky patří mezi početně silnější (zejména 2010), proto jsme 
do dlouhodobých soutěží přihlásili 2 družstva, tak aby měli všichni hrá-
či co největší zápasové vytížení. Po téměř roční pauze lze už jen toto 
považovat za velký úspěch bez ohledu na výsledky odehraných utká-
ní. O prázdninách se kluci měli možnost účastnit soustředění v Dolní 
Čermné nebo příměstského kempu v  areálu Sokolské zahrady pod 
vedením Evžena Šuplera. Dalším zpestřením byl trénink s hráči prvoli-
gového FC HK, který zprostředkoval Ruda Prchlík. Všem organizátorům 
těchto akcí patří velké poděkování! 

Do právě probíhající sezony jsme 
vstoupili ve zbrusu nových dresech

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří se podílejí na práci 
s mládeží nebo pro ni vytvářejí vel-
mi dobré podmínky.

Trenérský tým mladších žáků

Foto z tréninku
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SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Po  dobu turistické sezóny probíhala v  Muzeu Častolovicka výstava 
s  názvem Pravěk elektrifikace, na  jejímž zajištění se podíleli člen-
ky a  členové Spolku přátel Častolovic, příležitostně doplnění o  dámy 
z  Klubu důchodců. Po  dobu čtyř měsíců si bylo možné prohlédnout 
staré měřící, regulační a  ovládací silnoproudé součástky a  přístroje, 
fotografie Orlických hor, koutky místních osobností a historické foto-
grafie Častolovic. Výstavu navštívily desítky návštěvníků, o čemž svěd-
čí zápisky ve Výstavní knize. Děkujeme všem, kteří k nám zavítali nebo 
přidali pomocnou ruku.

Pozůstalost význačného legionáře Josefa Horáka
Dva kostelečtí patrioti, dva členové Spolku přátel Častolovic a  Spo-
lek přátel Častolovic se podíleli na  zakoupení ucelené pozůstalosti 
význačného legionáře, pedagoga a  pozdějšího občana Kostelce nad 
Orlicí kapitána Josefa Horáka ze Štěpánovska, která se stala novým 
přírůstkem Muzea Častolovicka a bude vystavena při nejbližší možné 
příležitosti. Pozůstalost tak zůstala v regionu a neskončila u sběratelů 
v zahraničí.

Spolek přátel Častolovic připravuje pro nadcházející turistickou sezónu 
roku 2022 rozsáhlou výstavu o Četnické stanici v Častolovicích. Sou-
částí výstavy budou i  autentické uniformy, písemnost, zbraně i  kon-
krétní kriminální případy, včetně dobové spisové agendy. Na realizaci 
výstavy se podílejí naši kolegové a kamarádi Martin Urban a Pavel Ru-
lík z Týniště nad Orlicí. Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí 
jakýchkoli materiálů k  této tématice. Jedná se zejména o  fotografie, 
vyznamenání, uniformy, staré řidičské průkazy apod. 
Moc děkujeme.

Jiří Václavík , předseda spolku

TJ SOKOL ČASTOLOVICE

Dětská olympiáda
TJ Sokol Častolovice pořádal v  neděli 12. září dětskou olympiádu pro 
děti od 3 do 8 let. Za krásného slunečného počasí se na víceúčelovém 
hřišti sešlo celkem 20 závodníků, kteří byli rozděleni podle věkových 
kategorií do skupin. Závodníci soutěžili v osmi disciplínách: překážko-

vý a člunkový běh, skok do dálky, běh s balónky, skákání v pytli a nej-
těžším úkolem bylo zdolání opičí dráhy, žebříku a ledových ker. Všichni 
závodníci byli za své výkony odměněni. Nejlepší dostali diplom s me-
dailí a drobnou cenou, která jim bude připomínat účast na olympiádě. 

Soňa Frydrychová
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MS STŘEZMÁ - OLEŠNICE 

Vážení spoluobčané, 
letní měsíce se naplnily a já mohu s radostí oznámit, že i pro nás my-
slivce bylo léto veselejší než to předchozí. Mohli jsme se znovu setkat 
na brigádách, na střelnici i na schůzi a alespoň při některých činnos-
tech konečně zapomenout na otravné roušky na obličeji. 
Dá se říci, že bylo již dokončeno budování komplexu tůňového biotopu 
v  lokalitě Žampaška u Velké Ledské. Toto vodní dílo o čtyřech tůních 
vzniklo za  účelem „posílení ekologické stability, odtokových poměrů 
území a biodiverzity zastoupením pestřejší škály stanovišť“. Vodní plo-
cha by měla dosáhnout 3920 m2. 
Domnívám se, že se podařilo přetvořit málo využívanou podmáčenou 
louku na  krásné místo, které zadrží vodu v  krajině a  ve  kterém brzy 
najde své stálé či občasné útočiště hodně živočichů a  žádoucích 
rostlin a kam se půjdou rádi lidé projít a odpočinout si. Nezbývá, než 
poděkovat za pochopení Obecnímu úřadu Hřibiny – Ledská, u kterého 
jsme pro tento pro myslivecký spolek velmi odvážný a  velký projekt 
před časem našli podporu. Vše bylo spolufinancováno Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Životní prostředí.

tamtéž, reprezentovat náš spolek na střelnicích dalších, zajistit u ČEZ 
Distribuce navýšení příkonu jističe na chatě v Častolovicích, vyměnit 
okna a židle v chatě, postavit nové a odstranit již nevyhovující posedy 
z honitby. 
Pomáhali jsme při senosečích chránit zvěř rozmísťováním tzv. pacho-
vých ohradníků. Tutéž ochranu jsme instalovali před silničním viaduk-
tem na výjezdu z Častolovic, kde dochází vůbec nejčastěji ke srážkám 
aut se zvěří. Asistovali jsme na  výzvu policie u  mnoha těchto nehod 
a odstraňovali poraženou zvěř z cest. A dalo by se pokračovat, některé 
činnosti zůstávají veřejnosti málo viditelné, přesto jsou pro fungování 
spolku a honitby nezbytné. Mám na mysli například myslivecké pláno-
vání a vedení statistiky, předkládání plánů chovu a lovu obecnímu úřa-
du obce s rozšířenou působností, v našem případě v Kostelci nad Orlicí. 
Taktéž se naši členové starali o  lov zvěře a řádné zužitkování desítek 
kusů zvěřiny dle těchto plánů a  o  ochranu porostů i  klidu v  honitbě. 
Z každého uloveného divočáka museli odebrat vzorky, odvézt je na ve-
terinární vyšetření. Toto je v  posledních letech podmínkou nejen pro 
další nakládání se zvěřinou, ale i pro případné získání dotace na vybra-
né myslivecké činnosti od Ministerstva zemědělství ČR. Mezi dotačními 
tituly se objevila nově i možnost výsadby plodonosných dřevin v honit-
bě, vznik nové aleje, i na pozemcích majitelů pozemků, s nimiž se náš 
spolek předem dohodl. S případnými návrhy v tomto směru se mohou 
občané obracet na členy výboru našeho spolku, věc společně s Vámi 
zvážíme a projednáme. 
Ač většina lidí vnímá spíše čas dle kalendářního roku od ledna do pro-
since, tzv. myslivecký rok se počítá od dubna do března následujícího 
roku. Toto je zakotveno v  Zákoně o  myslivosti a  je přizpůsobeno po-
třebám zvěře. Plán mysliveckého hospodaření v  honitbě je písemně 
vypracovaný záměr uživatele honitby, jak bude od 1. dubna do 31. břez-
na roku následujícího v honitbě myslivecky hospodařit. Plán obsahuje 
cíle uživatele honitby zajišťující ochranu zvěře, cílevědomý chov a lov 
zvěře, včetně vývojových stádií zvěře. Tento plán sestavuje za uživatele 
honitby myslivecký hospodář a spolupodepisuje ho starosta honební-
ho společenství za vlastníky pozemků. V našem spolku se již po mnoho 
let o toto stará velmi dobře a poctivě myslivecký hospodář Pavel Žid. 
Na něm je i ohlášení podzimních honů na zvěř, nahlášení lovecky upo-
třebitelných psů, jak stanovuje zákon pro každou honitbu atd. Z výše 
uvedeného plyne, že myslivec nemůže ulovit jakéhokoliv srnce, který 
ukousl v lese výhonek malému smrčku nebo za stodolou poničil maji-
teli svými parůžky mladou jabloň. Asi ji chtělo jen lépe oplotit! 
Již jsem v úvodu článku zmínil, že nám zlepšená pandemická situace 
V  ČR dovolila po  devíti měsících uspořádat v  srpnu členskou schůzi. 
Netradičně jsme ji zahájili podáním společného občerstvení, po němž 
následovala zpráva předsedy spolku Josefa Vanického, ve které shrnul 
naši činnost v uplynulém období. Pepa si mohl mezi své úspěchy za-
psat i narození syna Pepíčka, jehož příchod na svět jsme oslavili na za-
čátku června! 
Touto schůzí jsme chtěli alespoň částečně nahradit výroční schůzi, 
která musela být v březnu odložena na neurčito. Rovněž nám to umož-
nilo společně dodatečně pogratulovat našemu členovi panu Zdeňkovi 
Kouckému k jeho životnímu jubileu - 60. narozeninám.
Všichni si přejeme, aby vždy návštěvníci naší chaty mohli bezpečně 
vyjet na vozovku vedoucí bažantnicí. Proto jsme na schůzi odhlasovali 
a vyřizujeme ve spolupráci s policií ČR a správou silnic instalaci zrca-
dla u vozovky naproti vyústění cesty od chaty.  

V  měsících květnu až srpnu se členům našeho mysliveckého spolku 
podařilo odpracovat na  brigádách mnoho záslužné práce – posbírat 
a  uklidit odpadky kolem cest mezi zdejšími obcemi, vyčistit a  des-
infikovat přikrmovací zařízení pro zvěř v  honitbě, odchovat nejprve 
ve  voliérách v  honitbě a  později ochránit kolem nich a  přikrmovat 
zakoupená bažantí kuřata pro posílení stavů bažantů ve volnosti, při-
blížit dětem myslivost na dětském dnu v Častolovicích, obdělat a vy-
pěstovat oves a kukuřici na políčku pro zvěř pod Třešňovkou, připravit 
na zimu do skladu krmivo pro zvěř, obnovit střelecké záštity na střel-
nici Třešňovka, uspořádat Myslivecký den a veřejné střelecké závody 

Projekt tůně Žampaška – hotovo

Políčko pro zvěř pod Třešňovkou
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„To jsem z toho teda jelen“ si možná někteří z Vás mohou říci, setkají-li se 
v našem revíru s neobvykle velkou zvěří, větší než je zvěř srnčí. Nemusí 
to být Váš přelud, jedna z letních bouří a spadlý strom se totiž postaraly 
spolu o poškození oplocení obůrky se zvěří pod Pasekami manželů Car-
dových a následný únik několika kusů jelení zvěře. Jelikož v září probíhá 
jelení říje, nabízí Pepík Carda veřejnosti netradiční možnost pozorování 
této zvěře a naslouchání jelenímu troubení v blízkosti obory! 
K myslivci patří i  lovecký pes. Pro ně jsou pořádány zkoušky. A Pepa 
Carda se coby správce zkoušek a  člen Českomoravského klubu cho-
vatelů barvářů zasloužil o  uspořádání nádherných zkoušek psů pou-
žívaných na  dosledování poraněné spárkaté zvěře v  horské honitbě 
ve  Zdobnici dne 12. 6. 2021. Dne 16. 10. 2021 se tamtéž konají zkouš-
ky další. Ve stejný den má náš spolek v plánu uspořádat další schůzi 
a společné grilování zvěřiny pro členy spolku a pozvané hosty.

Zkoušky psů jsou i  hezkou společenskou událostí (Zkoušky barvářů 
Zdobnice)

ném 8. místě! Nechal za sebou tak celou řadu mnoho mladších soupe-
řů. Smekám svůj klobouk před tímto mistrem a skvělým člověkem a ko-
legou! Asi pana Laštovičku přihlásíme do Paříže 2024 na olympiádu! 

Letos ani tak nešlo při soutěžení na střelnicích o výsledky, ale o to se 
zase konečně spolu sejít a popovídat si, užít si vůni grilovaných kuřat 
a guláše. Přesto se sluší nezapomenout na uvedení jmen vítězů stře-
leb při letošním Mysliveckém dnu MS Střezmá (Roman Mitana) a  při 
střeleckých závodech Cena kamaráda MS Střezmá Olešnice (1. Tomáš 
Petrášek, 2. Tomáš Nýdrle, 3. Pavel Fejkl).
O  neskutečný zážitek pro všechny přihlížející se postaral 29. 8. 2021 
na střelnici v Rychnově na 2.Memoriálu Oty Šrámka náš člen pan Jin-
dřich Laštovička, který ve svých 86 letech zasáhl z brokovnice 16 a 18 
letících asfaltových holubů z dvaceti možných a skončil na neuvěřitel-

5. 6. 2021 Myslivecký den MS Střezmá Olešnice - stále skvělý Jindřich 
Laštovička

Všem přeji krásně prožité podzimní měsíce. Budeme si držet palce 
a přát, abychom mohli jít na hony a mohla se uskutečnit taneční zába-
va Poslední leč v KD U Lva v Častolovicích plánovaná na 20. listopadu 
/srdečně zveme širokou veřejnost/ a  pak i  lednový Myslivecký ples 
v Česticích. To by znamenalo totiž jediné, že se život, i ten myslivecký, 
vrací k normálu.

R. Podolský - jednatel MS Střezmá Olešnice

5. 6. 2021 Myslivecký den MS Střezmá Olešnice - vyhlášení výsledků

KLUB DŮCHODCŮ
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás seznámila s činností Klubu 
důchodců.
Scházíme se jedenkrát týdně. Tyto schůzky byly pomalu na rok přeru-
šeny kvůli covidu. Sešli jsme se opět v červnu na pololetním setkání. 
Členky připravily, občerstvení, popřáli jsme členům, kteří měli v I. po-
loletí narozeniny a  pak už jsme se věnovali zábavě. V  srpnu jsme si 
pochutnali na bramborácích v Hospůdce na cestě. Tuto akci pořádáme 
o prázdninách již několik let. 
Na  začátku září jsme se vypravili na  zájezd na  zámek Nové Hrady 
a  do  Litomyšle. Protože jsme nenaplnili autobus členy, přizvali jsme 
i  důchodce nečleny. Nakonec nás jelo 41. Naplánovanou jsme měli 
společnou prohlídku zámku, a  protože jsou tam krásné zahrady, Ga-
lerie klobouků, Muzeum motokol a mnoho dalších zajímavostí, mohl si 
každý vybrat, co si ještě prohlédne. Poobědvali jsme v zámecké restau-
raci, kde nám mimochodem velmi chutnalo, někdo si poseděl i v cuk-
rárně a odpoledne jsme se vydali do Litomyšle, kde si zase každý mohl 
zvolit svůj program. Počasí nám přálo, a tak jsme si to užili. 

Do konce roku bychom chtěli ještě uspořádat, v prosinci jednu polo-
letní akci a možná, když to situace dovolí i zájezd o adventu, abychom 
nasáli vánoční atmosféru. Přeji vám všem hodně zdraví a pohody. 

Za Klub důchodců Helena Rohlenová
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ČRS ČASTOLOVICE

Rybářské závody 
Dne 18. září 2021 uspořádal Český rybářský svaz, s. z., místní organi-
zace Častolovice, rybářské závody pro členy místní organizace, členy 
okolních spolků a všechny příznivce rybářského sportu. Závody se ko-
naly na Obecním rybníku. Počasí nebylo ideální. Na zahájení se sešlo 
50 účastníků. Místní spolek zastupovaly čtyři členové. Bohaté občerst-
vení bylo zajištěno pro chytající rybáře i pro příznivce. Rybník byl před 
závody bohatě zarybněn, ale ulovených ryb nebylo mnoho.  
Soutěžilo se ve  dvou poločasech. Lovilo se na  jednu udici s  jedním 
návazcem. Z 50 závodníků jich 23 chytilo alespoň jednu rybu a každý 
si mohl vybrat z připravených cen. 

Vítězové: 1. Zdeněk Novák – Týniště nad Orlicí (475 bodů)
 2. Martin Jaroš – Týniště nad Orlicí (443 bodů)
 3. Kosař Jiří st. – Opočno (350 bodů)
Výbor MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům za poskytnuté 
ceny a pořadatelům za hladký průběh závodů. 

Závody byly rozděleny do  dvou věkových kategorií: děti do  deseti 
let a  děti od  jedenácti do  patnácti let. Soutěžilo se ve  dvou poloča-
sech. Lovilo se na jednu udici s jedním návazcem. Z 34 účastníků bylo 
(v mladší kategorii 17 dětí, ve starší kategorii 17 dětí). Vítězové obdrželi 
krásné medaile a vybírali si z hodnotných cen. Drobné pozornosti ob-
držel každý účastník letošního ročníku.
Vítězové mladší kategorie:
1. Lubor Dodek – Lupenice (155 bodů)
2. Nikola Muchová – Ústí nad Orlicí (147 bodů)
3. Marek Matoušek – Rašovice (147 bodů)
Vítězové starší kategorie:
1. Marek Horák – Třebechovice (298 bodů) 
2. Lukáš Pišl – Javornice (149 bodů),
3. Eliška Bartošová – Kostelec nad Orlicí (50 bodů)

S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.
Výbor MO ČRS Častolovice

Tradiční dětské rybářské závody
(Memoriál Bohuslava Kysely)
Tradiční dětské rybářské závody (Memoriál Bohuslava Kysely) pořádal 
Český rybářský svaz, s. z., místní organizace Častolovice dne 19. září 
2021 na  Obecním rybníku, den po  závodech dospělých. Ve  dvou vy-
hlášených kategoriích se sešlo celkem 34 aktivních účastníků. Stejně 
jako na  závodech dospělých úlovků mnoho nebylo. Občerstvení bylo 
zajištěno pro účastníky závodů, jejich doprovod a příznivce rybářského 
sportu.  

Vítězové mladší kategorie

MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům, pořadatelům. Krásné 
medaile pro vítěze zajistila paní Kyselová.
S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.

Výbor MO ČRS Častolovice

Vítězové starší kategorie

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ČASTOLOVICE
Na  kostele letos přibyla část 
nové krytiny. Krátce se pokusím 
popsat stav oprav. Výměna kry-
tiny začala minulý rok na  jaře. 
Původním záměrem bylo vymě-
nit staré bobrovky za nové. Akce 
měla být rozdělena do  tří etap 
a časový plán oprav byl původ-
ně 3 roky. Po  rozkrytí se zjistilo 
větší poškození krovu, které 
jsme původně nepředpokládali. 
Projekt opravy střechy se tedy 
rozrostl i o výměnu poškozených 
částí krovu. Touto vynucenou 
změnou se původní rozpočet zdvojnásobil. Kvůli finančním možnostem 
se tedy celá oprava časově posune. Každý rok farnost dostane jen ur-
čitý obnos sestávající ze státních dotací. K tomu přidáme část farních 
peněz, finančně nám pomáhá i  Biskupství královéhradecké a  Městys 
Častolovice. V současné době jsou tedy hotové dvě etapy odpovídající 
opravám v roce 2020 a 2021. Proinvestováno je nyní 1 900 000,- kč z cel-



23

Zpravodaj městyse Častolovice  |  3/2021

kového rozpočtu přesahujícího 
6 000 000,- kč. 
Hodně práce není zvenku vidět, 
protože se jedná o tesařinu. Po-
dařilo se na půdě kostela posta-
vit zcela novou tesařskou kozu, 
která pomáhá nést malou věžič-
ku. Pod konstrukcí malé věžičky 
jsou ještě nové průběžné trámy 
přes celou šířku kostela, které 
také nesou celou věžičku. Tím 
se zabránilo jejímu postupné-
mu sesedání a  zajistila se tím 
i její statika. Dále v části, kde je 
nyní nová krytina, je spravený i krov, včetně zpevnění zděné římsy pod 
okapem.
Takto budou dále práce pokračovat i v následujících letech. Příští rok 
se bude pokračovat opravou krovu, zpevněním římsy a výměnou kryti-
ny nad presbytářem kostela. Kdyby se každý rok podařilo získat stejný 
finanční obnos jako letos, opravy by pokračovaly ještě čtyři roky. To 
však nelze říct jistě vzhledem ke zvyšujícím se cenám materiálu a ne-
jistotě státních dotací. Ve farnosti jsme vděčni za pomoc při opravách, 
a tak chci poděkovat i městysu za finanční podporu. Také chci poděko-
vat za trpělivost farníkům i Vám. 
Kostel je krásnou stavební památkou a ozdobou Častolovic. Těšili jsme 
se na novou střechu, ale vzhledem ke všemu výše zmíněnému se vše 
časově posouvá. Osobně věřím, že se nám příští rok povede provést 
další etapu oprav. 
Přeji vám všechno dobré. 

Ondřej Kunc

  Přišlo do redakce
Poděkování za organizaci
letních příměstských táborů
Ráda bych touto cestou poděkovala za dva báječně zorganizované pří-
městské tábory, které se toto léto konaly v Častolovicích.
První poděkování patří ZŠ Častolovice a Mgr. Ivě Hlaváčkové Morávko-
vé za organizaci tábora Cesta kolem světa za 5 dní.
Druhé velké díky patří Ing.  Evženu Šuplerovi, který v  prostorách So-
kolské zahrady uspořádal 1. ročník příměstského sportovního tábora.
Úžasný vyčerpávající program, výborné obědy zajištěny v místní školní 
jídelně, skvělá péče, super zábava, sportovní a umělecké aktivity, které 
děti v průběhu dvou letních týdnů absolvovaly. Děti se z obou táborů 
vracely plny dojmů a nových zážitků.
Díky Vám všem za super přístup k dětem a za Vaše nadšení. Přeji mno-
ho úspěchů a elánu do další práce.

Spokojení rodiče

Vzpomínka
Dne 16. 10. 2021 tomu bude 30 let,
co nás navždy opustil

pan Antonín Izák. 

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. 

Rodina Izákova

  Co nového na zámku
Zámek Častolovice rád přivítá návštěvníky i v měsíci říjnu, a to o víken-
dech. Kromě prohlídky zámecké expozice je možno navštívit i kavárnu.  
V  zámecké galerii probíhá výstava prací dvou umělkyň Mirky Voigts 
a Dariny Vosáhlové. Malířky tvoří krajinné nebo květinové kompozice, 
které určitě zaujmou.                                                     Text: Adéla Bašová

Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 494 323 646, 732 832 442, e-mail: info@zamek-castolovice.cz, www.zamek-castolovice.cz

Zámecká expozice, galerie, kavárna
a altán Gloriet u rybníka budou v měsíci říjnu 

otevřeny o víkendech. 
Přístup do zámecké expozice je bezbariérový.

PROSÍME NÁVŠTVNÍKY O DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ

Zámecký park s dětským hřištěm, oborou s daňky a zámecký zvěřinec je možné navštívit každý den od svítání do soumraku.
Psi na vodítku jsou vítáni v celém zámeckém areálu.
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  Úřad městyse Častolovice

Výtah z usnesení rady městyse Častolovice
Rada městyse (RM-64-2021)

dne 28. 6. 2021

 schvaluje nákup knihovnického nábytku 
od  firmy Ceiba s.r.o. v částce 139 000,-Kč 
bez DPH.

 schvaluje darovací smlouvu č. KVA-JJ-21-
023-SR od dárce ŠKODA AUTO a. s., se síd-
lem tř. Václava Klementa 869, Mladá Bo-
leslav II, 293 01 výše daru je 375 000,- Kč 
za účelem podpory kultury a spolkového 
života.

 souhlasí s  opravou zámkové dlažby 
v  ulici Husova před čp. 82 - Farní úřad, 
doplnění obrub u kostela sv. Víta a pově-
řuje starostu připravit rozpočet na  opra-
vu chodníku v  ulici Havlíčkova před 
čp. 12 a 57.

 schvaluje žádost o souhlas s průchodem 
účastníků pěšího dálkového pochodu 
Týnišťské šlápoty přes lesní pozemky 
v  majetku městyse Častolovice pro KČT, 
odbor LOKO Teplice, zastoupen Olafem 
Čihákem, se sídlem Pejevova 3133/28, 
Praha 4 143 00.

 schvaluje smlouvu o dílo s  firmou Fran-
tišek Sejkora - RENOVA na  rekonstrukci 
sociálních zařízení v  1NP mateřské škol-
ky v  Častolovicích za  cenu 368  608,-Kč 
bez DPH.

 schvaluje smlouvu o dílo s  firmou Fran-
tišek Sejkora - RENOVA na  rekonstrukci 
učebny přírodopisu v  2.NP ZŠ v  Častolo-
vicích za cenu 369 420,- Kč bez DPH.

 souhlasí s  nově navrženým povolením 
částečné uzavírky silnice I/11 v Častolovi-
cích při opravě mostu ev. č. 11-053 u zám-
ku v Častolovicích v termínu od 12. 7. 2021 
do  12. 10. 2021 dle uvedeného rozhodnutí 
Krajského úřadu Královéhradeckého kra-
je sp. zn. KUKHK-20536/DS/2021-9 (MT).

Rada městyse (RM-65-2021)
dne 26. 7. 2021

 odkládá návrh restaurátorských a pozla-
covačských prací pro Městys Častolovice 
na soše sv. Václava.

 bere na  vědomí předloženou smlouvu 
o dílo na zpracování matematického mo-

delu kanalizační sítě městyse Častolovice 
a  pověřuje své zástupce, aby smlouvu 
předložili ke schválení výboru DSO Obec-
ní voda.

 schvaluje smlouvu o dílo s  firmou Fran-
tiška Sejkory - RENOVA na  rekonstrukci 
sociálního zařízení v MŠ Častolovice 2. NP 
za cenu 383 205,- Kč.

 souhlasí s vydáním souhlasu se stavbou 
"Přístavba venkovního schodiště ke  stá-
vajícímu řadovému domu č. p. 393" v k. ú. 
Častolovice dle předložené dokumentace.

 bere na  vědomí žádost na  nákup turi-
stických známek v  podobě nálepek pro 
Galerii A. Hudečka a pověřuje knihovnici 
zpracováním grafického návrhu a  pří-
pravu dalších upomínkových předmětů 
na rok 2022.

 schvaluje poskytnutí sponzorského daru 
ve výši 20 000,- Kč pro ZO ČZS v Častolo-
vicích.

Rada městyse (RM-66-2021)
dne 23. 8. 2021

 souhlasí se stavbou "Zvýšení kapacity 
trati Týniště nad Orlicí - Častolovice - Sol-
nice, 4. část, 2c. etapa" pro účely územ-
ního a  stavebního řízení, které povede 
drážní úřad, investor stavby je Správa že-
leznic, státní organizace, se sídlem Dláž-
děna 1003/7, 110 00 Praha.

 schvaluje darovací smlouvu ve  výši 
3 000,- Kč pro Oblastní charitu Pardubice, 
se sídlem V Ráji 732, 530 02 Pardubice.

 schvaluje smlouvu o  realizaci amatér-
ského divadelního představení od  Diva-
delního souboru J. K . Tylu Meziměstí z. s., 
5. května 6, 549 81 Meziměstí na divadelní 
představení s názvem "S Tvojí dcerou ne".

 schvaluje smlouvu o  zřízení věcného 
břemene mezi oprávněným Městysem 
Častolovice a  povinným Povodí Labe, 
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, Slezské Předměstí, 500  03 Hradec 
Králové v  rámci stavební akce „Výstavba 
společné stezky Častolovice - Libel, úsek 
Častolovice".

 schvaluje smlouvu o  výpůjčce mezi ZŠ 
a  MŠ Častolovice a  Královéhradeckým 
krajem, se sídlem Pivovarské náměs-
tí 1245, 500  03 Hradec Králové. Před-
mětem výpůjčky je mobilní učebna 
na  podporu technického, přírodovědné-
ho, ale i  humanitního vzdělávání, která 
se skládá z: notebook s  dotykovým dis-
plejem (20ks), bezdrátové pero pro psa-
ní na  dotykovém displeji (20ks) a  skříň 
na  notebooky s  napájením (1ks). Účelem 
této výpůjčky je podpora technické-
ho, přírodovědného, ale i  humanitního 
vzdělávání realizovaná v  rámci projektu 
Implementace Krajského akčního plánu 
rozvoje vzdělávání v  Královéhradeckém 
kraji II s registračním číslem CZ. 02. 3. 68. 
/0. 0/0. 0/19_078/0019192.

 bere na vědomí informace o výsadbě no-
vých stromů v intravilánu městyse Často-
lovice - Sokolská zahrada a pověřuje sta-
rostu k přípravě projektu k podání žádosti 
na státní fond pro životní prostředí.

Rada městyse (RM-67-2021)
dne 6. 9. 2021

 doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
smlouvu o zřízení věcného břemene - DSO 
Obecní voda - splašková kanalizace Čes-
tice.

 souhlasí s  žádostí paní N*** J***, nar. 
14. 8. 1933, trvale bytem B. Němcové 302, 
517  50 Častolovice s  umístěním žadatel-
ky do  Domu s  pečovatelskou službou 
v Rychnově nad Kněžnou.

 bere na vědomí informaci k žádosti o vy-
jádření k  projektové dokumentaci pro 
územní řízení v rámci projektu „Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solnice - 
Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 
v  Královéhradeckém regionu" od  MPRO-
JEKCE s. r. o., Resslova 956, 500 02.

 bere na  vědomí a  pověřuje místosta-
rostu k  získání dodatečných informací 
pro účast v nově vznikajícím spolku "Naše 
odpadky, z. s.
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  Co je dobré vědět

Rada městyse (RM-68-2021)
dne 23. 9. 2021

 schvaluje převod částky 300  000,- Kč 
z rezervního fondu do investičního fondu 
Základní a mateřské školy Častolovice.

 jmenuje slečnu Adélu Bašovou šéfre-
daktorem a členem redakční rady Zdroje
od 1. 10. 2021.

 schvaluje smlouvu o  dílo č. 23/9/2021 
na  akci: "Oprava chodníku ul. Havlíčkova 
čp. 12 a čp. 57", zhotovitel František Sejko-

ra - RENOVA, Květná 334, 517 22 Albrech-
tice nad Orlice, cena díla 279. 242,-Kč bez 
DPH.

 schvaluje smlouvu o  dílo č. 24/9/2021 
na  akci: "Mlatové cesty Sokolská zahra-
da - 2 část", zhotovitel František Sejkora 
- RENOVA, Květná 334, 517 22 Albrechtice 
nad Orlice, cena díla 241. 692,-Kč bez DPH.

 schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajiště-
ní a poskytování pečovatelské služby pro 
občany městyse Častolovice ze dne 17. 12. 
2020.

 souhlasí s  prodloužením doby částečné 
uzavírky silnice I/11 v  Častolovicích při 
opravě mostního tělesa.

 schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 2 000,-Kč pro Klub dětí a mládeže 
Hradec Králové, z. s. na akci 14. ročník čiš-
tění koryta řeky Orlice.

Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse č. 13

dne 29. 9. 2021

 jmenuje paní Ing. Pavlínu Chlebnou čle-
nem finančního výboru.

 schvaluje poskytnutí bezúročné nein-
vestiční půjčky příspěvkové organizaci 
Základní a  mateřská škola Častolovice 

na  předfinancování akce: Digitalizace 
jazykové učebny, se splatností do  31. 12. 
2021 ve výši 800 000,- Kč.

 bere na  vědomí informace od  p.  mís-
tostarosty o průběhu přípravy OZV za od-
kládání komunálního odpadu z nemovité 
věci a  o  stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství a pověřuje RM 

Častolovice k  předložení návrhu Obecně 
závazných vyhlášek na dalším ZM a zajiš-
těním informovanosti občanů a  náběhu 
nového systému na úřadě městyse Často-
lovice.

 schvaluje poskytnutí daru spolku TJ So-
kol Častolovice z. s. ve výši 30 000,- Kč.

DŮLEŽITÉ INFORMACE CENÍK PLACENÉ INZERCE
Ve ZDROJI lze v omezené míře zveřejňo-
vat plošnou placenou reklamu a inzerci. 
O  zveřejnění inzerce a o  rozsahu v da-
ném čísle rozhoduje redakční rada. Vy-
davatel 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.

Formát inzerátu musí odpovídat 
grafickému členění stránky.www.ou-castolovice.cz

Pracovní doba
Pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 6:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Středa 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 6:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Pátek 6:30 - 12:00 0000 -

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 11:30 0000 -

Starosta 
Ing. Zdeněk Praus

☎ 736 761 998

✉ z.praus@ou-castolovice.cz

Místostarosta
Bc. Miloš Tichý  

☎ 602 104 632

✉ m.tichy@ou-castolovice.cz 

📌
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Výjezdy JSDH Častolovice:
Požár pergoly
Vý jezd: 14. 9. 2021 v 7:09 hodin
Mí sto zásahu: Kostelec nad Orlicí, ulice Fro-
šova
Nasazená  technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Poč et zasahují cí ch č lenů : 3

Požár trávy na louce od spadlých drátů VN
Povolání: 14. 9. 2021 v 06:17 hodin
Mí sto zásahu: Kostelec nad Orlicí, ulice Hálkova
Požadovaná technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Poč et zasahují cí ch č lenů : 0 
Popis č innosti: 
Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje povolána k  požá-
ru louky od  spadlých kabelů VN. Vzniklý výpadek elektrické energie 
způsobil nefunkčnost sirén a  části technologie svolávání. S  ohle-
dem na  tuto skutečnost a díky dalším okolnostem jednotka nevyjela. 
Na  zbrojnici se dostavil pouze jeden člen (nestrojník). Požár menší-
ho rozsahu nakonec likvidovali hasiči HZS KHK kraje ÚO Rychnov 

nad Kněžnou a  JSDH Kostelec 
nad Orlicí.

Požár chatky
Vý jezd: 19. 8. 2021 v 03:32 hodin
Mí sto zásahu: Tutleky
Nasazená  technika: CAS 
30 9000/540 S2-R
Poč et zasahují cí ch č lenů : 6

Požár střechy RD
Vý jezd: 4. 8. 2021 v 12:28 hodin
Mí sto zásahu: Žďár nad Orlicí
Nasazená  technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Poč et zasahují cí ch č lenů : 4

Technická pomoc - odstranění stromu hrozícího pádem
Vý jezd: 12. 7. 2021 v 18:16 hodin
Mí sto zásahu: Slemeno
Nasazená  technika: DA8 L1-R Fiat Ducato
Poč et zasahují cí ch č lenů : 3

Technická pomoc - spadlé stromy a větve,
dopravní nehoda - vyproštění vozidla, planý poplach 2x
Vý jezd: 8. 7. 2021 v 21:53 hodin
Mí sto zá sahu: Častolovice, Hřibiny-Ledská, Olešnice, Hoděčín, Lično
Nasazená  technika: DA8 L1-R Fiat Ducato, CAS 30 9000/540 S2-R
Poč et zasahují cí ch č lenů : 7

Požár rodinného domu
Vý jezd: 5. 7. 2021 v 10:53 hodin
Mí sto zá sahu: Kostelec nad Orlicí, ulice Čermákova
Nasazená  technika: DA8 L1-R Fiat Ducato, CAS 30 9000/540 S2-R
Poč et zasahují cí ch č lenů : 5

  JSDH Častolovice

Hasičská pieta - členové JSDH Častolovice vzdávají poctu kolegům z JSDH Koryčany, kteří zahynuli při nedávném výbuchu plynu.
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  Častolovický fotokoutek: Divadlo S tvojí dcerou ne

Fotografie z divadla pod názvem S tvojí dcerou ne, které se konalo na sále U Lva v Častolovicích.                                                            Foto: Adéla Bašová
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ZDROJ
Vydává čtvrtletně Městys Častolovice jako periodický tisk územního samosprávného celku.

Redakce: ÚM Častolovice, Masarykova 10, Častolovice 517 50.
Kontakt: e-mail: zdrojcastolovice@seznam.cz

Šéfredaktor: Adéla Bašová.
Redakční rada: Miloš Tichý, Jiří Václavík, Andrea Jarkovská, Štěpán Tomašík, Marek Fabián, Adéla Bašová.

Redakční rada si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky. Za obsah odpovídá vydavatel. 
Náklad: 750 ks. Evidováno pod číslem E11935.

Sazba a tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP Kostelec nad Orlicí.
Uzávěrka příštího čísla: 5. prosince 2021.

Fotografie ze stavebních úprav školy a školky, které proběhly letos o prázdninách. 

  Častolovický fotokoutek: Stavební úpravy v ZŠ a MŠ  


