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Častolovický fotokoutek: akce v Častolovicích

Několik fotografií z akcí pořádaných v Častolovicích - Zázvorový čaj, Halloweenská stezka, Dlabání dýní a Zpívání u vánočního stromu.
Foto: Adéla Bašová
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Úřad městyse Častolovice
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám popřát do nového roku za celou redakční radu ZDROJE. Ať je pro Vás rok 2022 rokem plným spokojenosti, zdraví a lásky
těch nejbližších. Zároveň bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří nám svojí prací pomáháte s tvorbou obsahu našeho zpravodaje.
Děkujeme za spolupráci.
Šéfredaktorka zpravodaje Adéla Bašová a redakční rada

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
před několika dny jsme přivítali nový rok. Přelom roku bývá vhodnou
příležitostí k určitému bilancování, zamyšlení se nad rokem minulým
a také k pohledu vstříc roku novému, kdy si dáváme různá předsevzetí
či plánujeme, čeho bychom v roce novém rádi dosáhli.
Úvodem mi dovolte, abych vás seznámil s některými plánovanými investicemi v našem městysi. V prosinci zastupitelstvo městyse Častolovice schválilo rozpočet na rok 2022, který počítá ve výdajové částce
s investicemi 16 mil. Kč. Částka je rozdělena na přípravu budoucích
investičních projektů, jako jsou nové dolní náměstí, nákup pozemků
pro přípravu nových ploch pro rodinné domy a bytové domy. Částka
2,5 mil Kč je určena na nákup nového zametacího stroje Hako 650
Citymaster, který rozšíří možnosti rychleji a kvalitněji udržovat naše
chodníky a cesty čisté. Stroj je víceúčelový a později může být doplněn
o možnost nástaveb k sekání trávy nebo úklidu sněhu. Nemalá část
bude použita na investice a opravy v bytových domech čp. 53 a čp.
55. Zastupitelé také rozhodli o rozšíření parkovacích míst u bytového
domu U Konopáče o 36 míst, kde je ale podmínkou schválení změny č.
1 Územního plánu Častolovic, který by mohl nabýt platnosti v březnu
letošního roku. V kulturním domě U Lva bychom rádi dokončili vestavbu
komunitního centra i s výtahem do 1.NP. Tato investice v částce 4,5 mil
Kč je zčásti kryta dotací MAS nad Orlicí a darem od Škoda Auto a.s.
Chceme také dále pokračovat s úpravou Sokolského parku s dokončením mlatových cestiček a s dalším rozšířením veřejného osvětlení
v tomto areálu. Jak nám to dovolí počasí, bude zasazeno avizovaných
nových 50 stromů a zahradnicky dokončen celý přilehlý bok k novému
cyklochodníku. Část finančních prostředků bude použita také na výměnu nových svítidel podél ulic Masarykova a Komenského. Dále se chystáme začít postupnou opravu hřbitovních zdí, kdy letos dojde na jižní
část. Největší a nejnákladnější investici plánujeme v připravované lokalitě bývalého Mandlu. Několik let připravovaná akce nám konečně dá
možnost vybudovat nové bezpečné propojení dolního náměstí do ulice
Školská a dále k Základní a mateřské škole. Výstavba silnice, chodníků,
parkovišť, opěrných zdí, ale i vodovodu a kanalizace v lokalitě Mandl
bude stát skoro 13 mil. Kč, které budou kryty převážně z dotace. Tato
nová páteřní komunikace a pěší zóna je stěžejní, jak pro rozvoj městyse Častolovice, tak hlavně pro všechny občany. Jsme rádi, že všechny
investiční akce jsou v souladu se strategickým rozvojovým plánem
Častolovic, který si schválilo zastupitelstvo městyse v roce 2019.

Pro sdělování informací směrem k občanům v našem městysu slouží časopis
Zdroj, místní rozhlas
ale i webové stránky
a Facebook. Na každém tomto komunikačním kanále se dozvíte řadu důležitých
informací. Co udělat,
aby vám neuniklo to
nejdůležitější? Městys Častolovice nabízí již třetím rokem
nejrychlejší, nejsnadnější, nejpřehlednější aplikaci „Česká
obec“ pro vaše telefony, kde uvidíte přehledně upoutávky na vydaná
oznámení, hlášení místního rozhlasu, připravované události z oblasti
kultury a sportu a zákonem zveřejňované informace na úřední desce
městyse Častolovice. Počet uživatelů, kteří mají tuto aplikaci staženou
je nyní 354. Chcete vědět co se aktuálně děje v naší obci, nebo chcete
upozornit a předat nám informaci co se má udělat? Tak si tuto aplikaci
stáhněte. V jedné aplikaci si můžete přidávat i okolní obce a města,
které také tímto způsobem informují svoje občany.
Vážení spoluobčané, přejme si, aby rok 2022 byl z pozice naší obce
opět úspěšný. Dále bych chtěl na tomto místě poděkovat za odvedenou
práci pro naši obec všem svým spolupracovníkům, díky kterým se daří
udržovat a vytvářet z naší obce místo pro spokojený život. Přeji Vám
v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, vzájemné tolerance,
úcty a mnoho pracovních úspěchů.
Ing. Zdeněk Praus
starosta městyse Častolovice
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Již několik let dobře funguje rozvoz obědů seniorům z jídelny ZŠ a MŠ.
Pro přihlášení k odběru obědů s dovozem platí kriteria :
– potenciální odběratel má trvalé bydliště v Častolovicích
– odběratel dovršil věk 70 let (a více)
– tito občané (od 70 let ) mají nárok na příspěvek Kč 5,- na 1 oběd
Samozřejmě je nutno zohlednit kapacitu jídelny i rozvozu.

Den vzniku samostatného
československého státu
V rámci státního svátku ke „Dni vzniku samostatného československého státu“ dne 28. října se uskutečnil slavnostní akt položení věnce
k pamětnímu místu v Častolovicích.

S další činností členů komise se naši obyvatelé setkali v uplynulém
roce – uspořádali jsme další humanitární sbírku pro Diakonii Broumov
a byli jsme mile překvapeni, co ochotných dárců se našlo a přispělo
potřebným, ať už oblečením, obuví či ložním prádlem nebo třeba nádobím. Moc všem dárcům děkujeme.
V organizování společenského života se nám v současné době
příliš nedaří s ohledem na neutěšenou epidemiologickou situaci
v republice.
V minulém roce jsme naše občany seznámili se zřízením tzv. ICE karty.
Jedná se o jakousi „informační kartu“ osoby, kde je uveden zdravotní stav, užívané léky apod. Při nenadálé potřebě zdravotního zásahu
např. přivolání rychlé zdravotnické služby, je karta neocenitelným pomocníkem zdravotníků při stanovení diagnózy a nasazení léčby. Velký
počet občanů si tuto kartu již vyzvedl. Karta je zdarma. Ten kdo ji dosud nemá, může si vyzvednout buď na Úřadě městyse nebo v místní
knihovně.
Dalším důležitým úkolem sociální komise je spolupráce s orgány a organizacemi poskytujícími sociální služby různého charakteru, např.
odbor sociálních věcí, LDN, domovy seniorů, domy s pečovatelskou
službou, hospice, mobilní hospice apod. Městys Častolovice několika
organizacím – podle svých možností – přispívá na činnost. Prostřednictvím pracovnic Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí poskytuje
Městys Častolovice terénní služby svým občanům. Na tyto služby přispívá městys výraznou částkou. Mnozí z Vás se možná s potřebou podobné služby nebo pomoci již v životě setkali. Všichni si uvědomujeme,
že osobní asistence, pomoc při denní hygieně, pomoc při zvládání domácnosti apod. jsou služby nenahraditelné a a při pracovním vytížení
ostatních blízkých v rodině velmi potřebné.
Městys Častolovice si je dobře vědom všech těchto aspektů. Jsme
ale rádi, že jsme schopni našim občanům nabídnout pomocnou ruku
v době, kdy ji potřebují nebo pokud by se dostali do potíží. V rozpočtu městyse je na pečovatelskou službu i pro rok 2022 pamatováno
částkou ve výši 230.000 Kč. Vynaložená částka v roce 2021 dosáhla výše 198.989 Kč, což je přibližně 55-60% celkových skutečných
nákladů.

Práce sociální komise
Sociální komise se schází pravidelně každý měsíc – teď už je to zase
možné. V době covidu se záležitosti řešily víceméně domluvou po netu,
on line. Ani návštěvy seniorů u příležitosti jejich jubilea se v současné
době stále konat nemohou. Ačkoli se epidemiologická situace občas
trochu zlepší, nechceme ohrožovat zdraví seniorů ani ostatních, a tak
se předání gratulací, drobného dárku, poukazu či květiny omezilo
na bezkontaktní předání, tzv. „přes plot“. Je nám to všem líto, neboť
i pro členy komise bývala osobní setkání příjemným zážitkem.

Všem členům a členkám sociální komise za jejich aktivitu patří poděkování. Své úkoly plní velmi ochotně, s pochopením a samozřejmě
ve svém volném čase. Bez nároku na odměnu. O to víc pohladí po duši,
když se objeví uznání a poděkování od třetích osob, viz „přišlo do redakce“ …..

Rovněž tak slavnostní vítání nových občánků se v této nelehké době
odehrává bez vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ, které vždy svým milým pásmem umocnily slavnostní atmosféru obřadu. Všichni doufáme, že se
co nejdříve dostaneme opět „do normálu“. I na malé školáčky pamatujeme. S každým začínajícím školním rokem obdrží noví prvňáčci v ZŠ
Častolovice „balíček“ se školními potřebami v hodnotě 1000 Kč.

Všem patří poděkování nejen moje, ale jistě i našich spoluobčanů. Vzájemně si rozumíme, společná práce nás těší. Do roku 2022 přeji všem
zejména dobré zdraví a pohodu.
Text: Marie Kubalíková,
předsedkyně sociální komise
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Pf 2022
PĢejeme všem obĀanĪm a jejich rodinám klidné, spokojené Vánoce
a do nového roku 2022 hodnď zdraví, štďstí a úspďchĪ.
Mďstys ÿastolovice

Společenská rubrika
Navždy nás opustili

Počet obyvatel

pan Josef Mládek

r. 1935

pan Václav Bednář

r. 1943

pan Karel Macháček

r. 1949

paní Věra Mrázová

r. 1926

paní Věra Kalousová

r. 1944

Upozornění pro občany:

paní Irena Bartošová

r. 1941

paní Eva Macháčková

r. 1957

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.

V Častolovicích nyní žije 1 567 obyvatel.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vážení spoluobčané !!!
Jestliže jsou mezi Vámi manželé, jimž od slavnostního manželského slibu „ANO“ uplyne v roce 2022 již 50 let a více
a přáli by si tuto skutečnost oslavit společně s námi – zástupci městyse –
v obřadní síni městyse Častolovice - v Galerii A. Hudečka,
žádáme je tímto, aby se přihlásili na Úřadu městyse u paní Hojné
k dojednání podrobností a ostatních náležitostí.
Starosta městyse Častolovice i ostatní zástupci si budou pokládat za čest oslavit s Vámi Vaše krásné výročí.
Dále připomínáme, že kdo bude mít zájem oslavit výročí svatby se zástupci z komise,
nechť se telefonicky domluví s paní Marií Kubalíkovou – tel. 770 102 540.

5

Zpravodaj městyse Častolovice | 4/2021

kovou, Matyáše Urbana a Valerii Přibylovou. Z důvodu pandemických
opatření byl slavnostní obřad opět poněkud komornější, bez účasti dětí
ze Základní a mateřské školy Častolovice. Se souhlasem rodičů zveřejňujeme několik fotografií z této akce. Všem malým občánkům přejeme
do života jen to nejlepší.
Text a foto: Adéla Bašová

Vítání nových občánků
V sobotu 13. 11. 2021 uspořádal městys Častolovice v prostorách Hudečkovy galerie pravidelné vítání nových občánků Častolovic. Místostarosta pan Bc. Miloš Tichý přivítal tyto nové občánky: Dianu Kudláč-
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Častolovické (historické) kalendárium výročí
6. 10. 1956

v Častolovicích zemřel sochař Ladislav Beneš

7. 10. 1951

v Kutné Hoře zemřel tvůrce častolovického chrámového betlému řezbář Bohumil Bek

10. 10. 2006

Předseda Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček navrátil obci Častolovice titul městys

13. 10. 1781

rakouský císař Josef II. podepisuje tzv. Toleranční patent

31. 10. 1961

zemřel v Jablonci nad Nisou zakladatel přírodního divadla v Častolovicích, herec, režisér
Ing. Václav Páv

31. 10. 1976

zazděný trám zapříčinil požár častolovického zámku

1. 11. 1781

Josef II. vydává patent o zrušení nevolnictví

4. 11. 1901

herec Václav Vydra st. si v kolínském kostele sv. Bartoloměje bere za ženu
Elišku Zöllnerovou, dceru Františka Zöllnera, syna principály Elišky Zöllnerové

8. 11. 1941

ve svém ateliéru v Častolovicích zemřel malíř Antonín Hudeček

3. 12. 1621

se v Hradci králové narodil kněz a historik Bohuslav Balbín, který prožil dětství
na častolovickém zámku u Otty z Oppersdorfu

31. 12. 1866

se v Častolovicích narodil učitel, spisovatel a folkloristický sběratel Antonín Blažek
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Kultura v městysi
Český varhanní festival
Kulturní okénko městyse

Dne 16. 10. 2021 jsme opět v častolovickém kostele mohli hostit Český
varhanní festival, putovní hudební festival probíhající v různých českých kostelích tam, kde můžeme najít nástroj nejen velkolepý či nově
opravený, ale i takový, jehož kvality leží více v jeho výjimečnosti než
v rozměrech či počtu rejstříků.
Jedny z takovýchto varhan se nacházejí i v kostele Sv. Víta a jejich kvalitu můžeme v koncertním provedení oceňovat vždy na podzim v rámci
Českého varhanního festivalu.
Letos se u nás představil varhaník Lukáš Vedl z evangelického kostela
U Salvátora v Praze.
Kromě fantastického provedení skladeb, jejichž data vzniku byla
rozkročena přes 4 století, nám pan Vedl na úvod připravil i zajímavý
vhled do života některých skladatelů, odhalil méně známé skutečnosti
z jejich života a okolnosti vzniku některých skladeb téměř detektivní.
Festivalové koncerty probíhají každý rok v podobném termínu na podzim a jsou jedinečnou příležitostí k poslechu výjimečného častolovického nástroje. Proto Vás srdečně zveme i na příští ročník, jehož přesné
datum bude včas upřesněno.
Za kulturní komisi Jana Bělková

8. dubna 2022

SVĚTLUŠKOVÁNÍ
-

akce pro děti - pořádá SRPDŠ-MŠ

30. dubna 2022

ČARODĚJNICE
-

pravidelné pálení čarodějnic s doprovodným programem

29. května 2022

DĚTSKÝ DEN
-

soutěže pro děti

Program neobsahuje všechny akce, bude postupně upravován po upřesnění termínů.
Všechny akce se konají dle platných opatření vydaných MZ ČR.

Halloweenská stezka
Po Sokolské zahradě se dne 5. 11. 2021 v podvečerních hodinách procházela strašidla, duchové, kostlivci a další strašidelné postavy, které se
pojí s Halloweenem. Na stanovištích byly připraveny soutěže, za které
si děti odnesly drobné odměny. Po zdolání stezky čekalo na tenisových
kurtech pro každého něco dobrého na zub a teplého na zahřátí.
Na akci se organizačně podíleli: SRPDŠ-MŠ, Kulturní komise a žáci ZŠ
Častolovice
Velké díky patří všem, kteří se na organizaci podíleli a věnovali sponzorské dary.
Kristýna Hovorková, předsedkyně SRPDŠ-MŠ
Foto: Adéla Bašová

Milé podzimní setkání
Po dlouhé době, naplněné obavami z neviditelného nepřítele – covidu
19 – jsme se 14. října 2021 sešli, abychom si připomněli, jak je příjemné se takto setkávat. Sálem U LVA se rozezněly tóny známých melodií. Skupina muzikantů „Zázvorový čaj“ již několikrát v Častolovicích
úspěšně vystupovala. A i tentokrát se podařilo osvěžit podvečer a vytvořit pohodovou a příjemnou atmosféru.
Tenkrát jsme si mysleli a doufali, že nejhorší doba striktních zákazů
a zdravotních opatření je již za námi. Bohužel ukázalo se, že všudypřítomný virus si s námi bude ještě nějaký čas pohrávat a nám nezbývá,
než ctít pravidla, chránit sebe i ostatní a věřit…
Text: Marie Kubalíková, sociální komise
Foto: Adéla Bašová

8

Zpravodaj městyse Častolovice | 4/2021

Klub důchodců ve spolupráci s Kinem Častolovice uspořádal pro širokou veřejnost promítání filmu KAREL. Akce připadla na čtvrtek 18. 11.
2021 v sále U Lva v Častolovicích. Zájem o představení byl velký, sál
byl téměř zaplněn.
Text: Adéla Bašová

čerti, andělé i Mikuláš tancují. K videu připravili pro děti i pro jejich
rodiče interaktivní čertovskou procházku po Častolovicích. Na známá
místa umístili několik QR kódů s čertovskou tématikou a úkoly, které
děti s úspěchem plnily. Na přiložené fotografii je vidět, že akce se vydařila. Moderní čertovina se dětem i rodičům zalíbila.
Text: Adéla Bašová
Foto: převzato ze sociálních sítí

Mikuláš v Častolovicích

Zpívání u vánočního stromu

Jako každý rok i tento se děti měly setkat
s čertem, andělem i Mikulášem. Bohužel kvůli
stále přetrvávající pandemii se setkání muselo zrušit. Ovšem čerti
by nemohli být čerty,
aby nevymysleli, jak se
s dětmi spojit. Připravili si pro ně moderní
čertovinu. Prostřednictvím Facebooku městyse zanechali pro děti
vzkaz. O tři dny dříve,
než chodí sv. Mikuláš,
zveřejnili videonahrávku s písničkou, ve které

Na první svátek vánoční (Boží hod) se v sobotu 25. 12. 2021 od 18:00
hodin před hasičskou zbrojnicí v Častolovicích uskutečnilo tradiční
zpívání u vánočního stromu. Sbor dobrovolných hasičů Častolovice
se rozhodl uspořádat tuto oblíbenou sousedskou akci téměř za každou cenu, i když v trochu jiné a komorní podobě, neboť si myslíme,
že v této složité a „divné“ době začínají chybět pozitivní impulsy, obyčejné lidské radosti a společné chvíle klidu. Bylo nutné se popasovat
s aktuálními hygienickými opatřeními a sehnat interprety, kteří mají
volno a jsou ochotni vystoupit. Naše prosby vyslyšeli členové vambereckého UNI BIG BANDU, kteří příležitostně vystupují pod názvem
KONOR HORNS. V podání hudebníků zaznělo komponované pásmo
koled a vánočních písní v aranžmá pro dechové nástroje. Vzduchem
zavoněl vánoční punč a horký čaj připravený a zdarma podávaný místními hasiči. Na zabezpečení celé akce se finančně spolupodílel městys
Častolovice. Vážení spoluobčané, jménem hasičů Vám a Vašim blízkým
přejeme, abychom se za rok zase zdrávi sešli!
Text: Jiří Václavík
Foto: Adéla Bašová

Promítání filmu Karel
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Téma Zdroje
Rozhovor s MUDr. Martou Přibylovou
Po dlouhých 43 letech končí
v Častolovicích svou stomatologickou praxi paní MUDr. Marta Přibylová. Vědělo se, že paní
doktorka tento krok vzhledem
ke svému věku zvažuje, ale definitivní rozhodnutí odkládala.
Tentokrát však už ne a k 31. 12.
2021 ukončila svoji praxi. Když
jsme v pátek 17. prosince přišli
s panem starostou do její ordinace s poděkováním, kytičkou
i dárkem, nešlo si nevšimnout,
že paní doktorce ukápla nejedna slzička…

ji nových léčebných přípravků a vyšetřovacích metod, ale považuji
za funkční též ověřené metody a přípravky používané v dřívější době.
Veřejnost obecně vnímá význam prevence ve zdravotnictví.
Ve stomatologii má navíc zanedbaná pravidelná péče dost zásadní dopad do peněženky pacienta. Jak to však funguje v praxi?
Svoji stomatologickou praxi jsem vždy vykonávala ve prospěch pacientů v návaznosti na smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Vždy jsem se
snažila informovat pacienty o pravidelných preventivních prohlídkách
a zejména o pravidelném a důkladném čištění chrupu, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím.
Vedení městyse se sice intenzivně snaží shánět do nyní prázdné
ordinace Vašeho nástupce, ale řešení zatím nebude brzy. Proto by
mě zajímalo, paní doktorko, v čem podle Vás tkví problém v údajném nebo skutečném nedostatku zubních lékařů?
Nedostatek zubních lékařů je způsoben tím, že mladí absolventi nemají
zájem pracovat na obvodech, ale pouze ve větších městech a to zejména v zaměstnaneckém poměru bez návaznosti na smlouvy se zdravotními pojišťovnami s tím, že určitá část mladých lékařů také odchází
pracovat do zahraničí.

Jaké nyní, už trochu s odstupem času, převažují pocity, paní doktorko? Co nebo kdo Vám bude nejvíc chybět a co naopak určitě
nikoliv?
Po 43 letech mé stomatologické praxe v Častolovicích mi prošly ordinací více jak dvě generace pacientů, se kterými jsem za ta dlouhá léta
navázala přátelské vztahy. Práci jsem vždy vykonávala s láskou, úctou
k pacientům a stala se mi životním posláním.
Bude mi jistě chybět každodenní kontakt s pacienty včetně mé práce.
A musím připomenout dobrou spolupráci po dobu 30 let se zdravotní sestrou paní Vlastou Bendákovou a následných 14 let se zdravotní
sestrou paní Pavlou Novákovou.

Na co se nejvíc těšíte nyní, v nové životní etapě? Jak byste ji nejraději prožívala?
Přeji si udržet přiměřenou formu zdraví a věnovat se rodině.
Závěrem našeho rozhovoru dovolte Vám ještě jednou poděkovat jménem vedení městyse i Vašich pacientů, k nimž se taky řadím sám,
za pečlivost, ohleduplnost i velmi milé a vstřícné jednání, které vždy
provázelo každou návštěvu ve Vaší ordinaci…!
S paní MUDr. Martou Přibylovou rozmlouval
místostarosta Bc. Miloš Tichý

Nepochybně se ve Vaší profesi za ty roky změnilo mnohé. Ale bylo
taky všechno z pohledu lékaře a zejména optikou pacienta jenom
k lepšímu?
S vývojem času více jak čtyř desítek let docházelo zákonitě k vývo-

ZŠ a MŠ Častolovice
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení čtenáři Častolovického čtvrtletníku Zdroj,
všichni zaměstnanci základní školy, mateřské školy, školní jídelny
i školní družiny chceme poděkovat za spolupráci všem, kteří nám pomáhají podílet se na hladkém průběhu nejenom výuky. Uvědomujeme
si, že to pro žáky i pro Vás bylo náročné období.

čen, že překonáme i další překážky, které nás ještě možná čekají a že je
opět dokážeme přijmout jako výzvy, které nás posouvají vpřed.
Končí rok, který byl prověrkou naší ukázněnosti a vzájemné ohleduplnosti. I díky Vaší práci a Vašemu osobnímu nasazení se nám toto
období podařilo zvládnout.
Martin Odl

Jako ředitel bych chtěl vyjádřit velký obdiv našim žákům, rodičům i učitelům, kteří udělali všechno pro to, aby byl zabezpečen chod školy.
Dovolte mi, abych Vám za Váš podíl upřímně poděkoval. Jsem přesvěd-

Přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2022.
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Svatomartinské rohlíčky

Semiramis

Svatomartinské rohlíčky, rohlíky nebo podkovy. Tak se říká pečivu, které se peče v období svátku sv. Martina. Rohlíčky mají tvar podkovy
koně, na kterém přijel sv. Martin. Jistě jste slyšeli, že Martin přijede
na bílém koni. Tím bílým koněm se myslí sníh. Tak uvidíme, jak to letos
dopadne. Dětem se moc povedly a byly výborné.

Tak jako každý rok jsme byli poctěni návštěvou Romči a Lucky z organizace Semiramis. Hlavní součástí programu bylo téma JÁ A TY, kterým se
návštěva ubírala. Blok, zvolený žáky, byl zaměřen na mezilidské a partnerské vztahy. Žáci se již od samého začátku aktivně zapojili do pestrého programu, jenž si pro nás lektorky připravily.
Na úvod, pro lepší propojení a seznámení, si všichni účastníci vytvořili
cedulky se jmény a následovala diskuze na téma “Představa o nejlepším a nejhorším rande.” Ve druhé části hledal poslepu Romeo svou
Julii. Další aktivita byla tzv. speed dating neboli rychlé rande, kde jsme
společně vytvořili kruh ze židlí a minutu plynule vedli dialog na zadané téma. V závěru programu jsme utvořili dvě skupiny – dívky a kluci.
Úkolem bylo vytvořit plakát o ideální představě muže a ženy. Žáci mezi
sebou krásně komunikovali a navzájem si pomáhali.
Děvčata ze Semiramis odvedla profesionální výkon a my jim ještě jednou tímto děkujeme za milý program a příjemně strávený čas.

Pečení
Žáci 2. A pekli koláče. Každý si přinesl náplň podle své chuti, paní učitelka připravila těsto a společně jsme se dali do pečení. Výsledek se
povedl, no posuďte sami.

Semiramis 2
V pondělí 18. října naši školu 6. B opět navštívily dvě lektorky ze sdružení Semiramis, které se zaměřuje na prevenci rizikového chování. Strávili jsme s nimi, s paní učitelkou třídní a s naší slečnou asistentkou tři
vyučovací hodiny.
Ve třídě jsme si dali židličky do kroužku, Lucka s Romčou se mám
představily a řekly nám, proč přišly a co dělá Semiramis. Vysvětlily
nám například, že v kroužku sedíme proto, že nemá začátek ani konec
a všichni, kdo v něm sedí na sebe navzájem dobře vidí. Pak jsme si
všichni nalepili na tričko nebo kalhoty jmenovky, aby nás mohly oslovovat jmény.
V průběhu tří hodin jsme hráli různé hry, snažili jsme se vymyslet pravidla naší třídy a na závěr každý z nás napsal dopis svému budoucímu
„já“. V dopise jsme psali například to, co nás baví ve škole i mimo školu,
čím bychom chtěli být apod. Lucka s Romčou si dopisy vzaly a řekly
nám, že zůstanou uschované u nich v Semiramis, že je nikdo nebude
číst a že nám je přinesou, až budeme v deváté třídě.
Na závěr jsme si z kartiček s obrázky smajlíků, které rozhodily na zem,
měli vybrat ten, kterým jsme zhodnotili celý program, jak nás to bavilo
a mohli jsme říct, co se mám líbilo a co ne.
za žáky 6. B Laura Kolářová a Michal Pňáček
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Bruslení
Žáci první a druhé třídy byli poprvé bruslit na zimním stadionu Rychnov nad Kněžnou. Po celou dobu na žáky dohlíželi zkušení instruktoři
s profesionální licencí a pracovníci pedagogického sboru. Děti byly
dle dovedností rozděleny do skupin tak, aby měly individuální přístup.
Bruslení si děti užily, něco nového se naučily a krásně se unavily.

Čerti
Jak velí školní tradice, i letos se žáci vyšších ročníků chopili zábavné, ale současně nelehké role čertů,
andělů a Mikuláše. Škola tak byla od rána plná blekotání, strašení, občas i nějakého toho strachu, černění a samozřejmě spousty legrace. Čerti byli hodní
a děti nám ponechali. Odměnou pro děti byla malá
výslužka.

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Podzim a zima
Společně jsme v naší školce zažili spoustu zážitků. Navštívili jsme zámek v Častolovicích, kde jsme nakrmili zvířátka, ale také jsme jim přinesli zásoby kaštanů, zeleniny a jablíček na zimu. Přijelo k nám divadlo, které kulturně zpestřilo denní chod a u dětí vzbudilo velké nadšení.

S rodiči jsme jedno krásné podzimní odpoledne společně dlabali dýně.
Co se týče zimních akcí, tak jsme od spousty museli bohužel upustit
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, ale věříme, že náš
plán akcí splníme rok příští, všichni bez rizik a ve zdraví.
Vzhledem k oslabené imunitě nás navštěvuje méně dětí než je obvyklé,
ale i tak jsme si nenechali ujít Mikulášskou nadílku a vánoční den plný
tradic a překvapení. Pro rodiče jsme letos po třídách natočili besídky.
Doufáme, že alespoň díky videu zpestříme nejeden vánoční večer v domácnostech, a že díky naší společné snaze vykouzlíme úsměv na tváři
i babičkám a dědečkům v bezpečí domova.
Přejeme Vám šťastný Nový rok 2022!
Mateřská škola Častolovice

Návštěva zámku v Častolovicích

Mikulášská nadílka ve školce
12
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Knihovna městyse Častolovice
Co se událo v knihovně
Dlabání dýní
Plánované stěhování knihovny se z důvodu nedodání nových regálů
opozdilo, ale přesto se v pátek 22. října v nových prostorách na náměstí uskutečnilo tvoření pro rodiče s dětmi – dlabání dýní. Pro každého,
kdo přišel, bylo nachystáno vše potřebné. Stoly, na kterých se vyřezávalo, a samozřejmě dýně. Připraveny byly i potřebné nástroje na vydlabávání, jako např. nože, lžíce, fixy, šablony se všelijakými vzory. Ten,
kdo nechtěl vyřezávat a dlabat dýni, mohl použít šablony, fixy a barvy
na namalování obličejů a halloweenských motivů na povrch dýně.

Některé děti dlabání ke konci nebavilo, a tak jsme vymysleli další
tvoření, přesněji tvoření zvířátek z kaštanů. Jelikož byla knihovna vyzdobena do halloweenské tématiky, byly všude přírodní materiály, ze
kterých bylo možno tvořit. A tak si děti vytvořily postavičky z kaštanů.
Opravdu se jim povedly! Účast bohužel nebyla veliká, ale i přesto jsme
si dlabání s dětmi a rodiči moc užili.
Pro účastníky „dlabacího podvečera“ byla připravena odměna v podobě lízátek ve tvaru příšerek. Když měli všichni hotovo, do dýňáků
jsme vložili a zapálili svíčku. Všichni jsme se zaradovali, jak krásně svítí
a udělali jsem si společnou fotografii. Doufám, že na příští dlabání se
nás sejde zas o trochu víc a společně si halloweenský večer užijeme.

Stěhování knihovny
V měsíci listopadu proběhlo stěhování Místní knihovny Častolovice.
Nové prostory na náměstí po bývalé lékárně byly od léta připraveny
na přestěhování.
Od 80. let minulého století až do roku 2021 sídlila knihovna v budově hasičárny u nádraží ve 2. patře. Byla to jedna velká místnost, kdy
uprostřed bylo zázemí pro knihovnici. Knihovna měla a stále má dvě
oddělení – dětské a pro dospělé – každé zvlášť. Do knihovny se chodilo nejprve jedním vchodem s mnoho schody a procházelo se přes
chodbu, ve které bylo několik dveří. Byly tam dveře od sálu, ve kterém
se pořádaly kulturní akce a také i malá kuchyňka. Dále se na chodbě
nacházelo WC. Všechno zařízení patří hasičům. Sklad knihovna žádný
neměla, takže všechny krabice a vyřazené knihy byly dávány na chodbu, po které čtenáři chodili dovnitř. Po čase se udělal další vchod, a to
bezbariérový z druhé strany budovy.
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Knihovna nebyla až tak přístupná pro čtenáře a návštěvníky, jelikož
byla daleko od dění v městečku. Máme mnoho čtenářů, kteří o nás vědí,
ale noví čtenáři a obyvatelé ani pomalu nevěděli, že nějakou knihovnu
Častolovice mají. Do povědomí občanů se dostala díky mnoha kulturním akcím pořádaných bývalou knihovnicí paní Věrou Zaňkovou. Proto
jsme všichni uvítali rozhodnutí Městyse Častolovice, že knihovna bude
přestěhována do nových prostor, uvolněných po ukončení provozu lékárny. A to z mnoha důvodů. Knihovna bude lépe dostupná a bude procházejícím lidem více na očích. Městys Častolovice zde plánuje zřídit
informační centrum.
Stěhování mělo začít na jaře roku 2021. To však nedopadlo. Poté se
říkalo kolem letních prázdnin. To však také nedopadlo kvůli neschválené dotaci na nové regály. A tak se vymýšlelo, jak to udělat bez dotace. Koupit nové regály na vlastní náklady z rozpočtu knihovny? Nebo
přestěhovat knihovnu i se starými regály? A za rok, možná, stěhovat
znovu knihy a regály? Nakonec se městys přiklonil ke koupi nových

Přestože měli i další povinnosti
v obci, od rána do odpoledne se
nezastavili. A já s nimi. Stěhovali nábytek, počítače, přepravky
s knihami a v nové knihovně
podle připraveného plánu stavěli regály, bedny s knihami
skládali buď do dětského, nebo
dospělého oddělení. Kromě jiného sestavovali dvacet jedna
nových regálů v půjčovně pro
dospělé. Byla to velmi náročná
fyzická práce a patří jim za to
můj obrovský dík. Celý maraton
stěhování a dřiny zvládali s humorem a knihovně i mně moc
pomohli. Mé poděkování patří
i paní uklízečce, která se podílela na umytí všech regálů, veškerého nábytku, ale i úklidu prostoru
staré knihovny. A od poloviny listopadu až do druhého prosince začala
pro mě ta druhá mravenčí práce. Všechny knihy v regálech roztřídit,
odepsat, srovnat a seřadit tak, aby se v nich naši milí čtenáři dobře
orientovali. V oddělení pro dospělé máme nové regály, děti mají nové
sedací podložky a koberec. Za to vše patří poděkování Městysi Častolovice, který vše financoval v rámci rozpočtu knihovny.
Uvádím ještě některé číselné zajímavosti ze stěhování. Nejméně desetkrát auto převáželo knihy, časopisy, kancelářské a knihovnické pomůcky, dvakrát regály z dětského oddělení a starý regál do skladu. Třikrát
auto převáželo nábytek (stoly, židle a skříně). S velkou opatrností se
také převáželo 5 počítačů s tiskárnou.
V současné době sídlíme v budově města, v ulici Masarykova č. p. 53.
Máme krásné prostory v přízemí s bezbariérovým přístupem. Výpůjční pult je společný, tudíž dětské i dospělé oddělení je propojeno (děti

regálů na vlastní náklady. A je to dobře. Představa, že se bude stěhovat
knihovna se všemi knihami, kterých je kolem 7 000 svazků, dvakrát
za sebou? Regály měly přijít na podzim, někdy v září. Nepřišly. A tak
čas utíkal, až si spousta čtenářů a občanů myslelo, že do konce roku
stěhování nedopadne. Byli tak moc natěšení, že nebudou muset chodit tak daleko a budou to mít blíž. Těšili se i ti, kteří budou mít cestu
do knihovny o trochu delší.
A pak to přišlo. Pan starosta oznámil, že 5. 11. 2021 začíná akce stěhování.
Za pomoci pracovníků technických služeb městyse jsme se dali do stěhování. Celý půlrok jsem doma i v knihovně pečlivě skladovala všechny
možné krabice a bedny. A myslela jsem si, že jich mám dost. Něco přes
50 krabic. A ono to tak nebylo. Ještě jsme zajistili kolem 10 přepravek.
V průběhu stěhování se každá krabice otočila nejméně pětkrát. A co
to přesně znamená? Ve staré knihovně vyndat knihy z regálů do krabic, kdy jedna krabice byla přibližně na 30 svazků, převézt je do nové
knihovny a zde opět z krabic narovnat do regálů. Takto jsme postupně
přepravili kolem 7 000 svazků knih. Ale zpět k pracovníkům technických
služeb. Díky jejich vstřícnosti se téměř denně od 8. 11. do 2. 12. nezastavili a vždy jeden či dva pracovníci s autem při stěhování pomáhali.

mají samostatnou místnost), ale všichni mohou volně procházet. Nová
knihovna má ještě jeden prostor, který slouží jako studovna a jako prostor na pořádání kulturních akcí. Jsou zde umístěna i dvě internetová
pracoviště. K dispozici je i malý sklad. Samozřejmostí je samostatné
WC jak pro pracovníka, tak pro veřejnost. Budova je veliká, jsou zde
bytové jednotky, kosmetika a kancelář pojišťovny. Jelikož je knihovna
na náměstí, projde kolem ní mnohem více lidí než dříve, a tudíž se
zvýšil i počet nových čtenářů.
Malé zdržení v otevření knihovny mě, jako knihovnici, postihlo 26. listopadu, tři dny před otevřením. Karanténa… Naštěstí na PCR testech
vše dopadlo dobře a já se mohla vrátit zpět do práce a začít půjčovat
knížky a dotvářet prostředí knihovny.
14
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Knihovna v novém prostředí začala opět fungovat 3. prosince 2021.
Od té doby jsem zavalena prakticky po všechny výpůjční dny čtenáři.
Všichni si pochvalují pěkné prostory, možnost odložit si věci, prolistovat si knihy a v klidu si vybrat. Potěšující je, že si zase o trochu více
knihovnu oblíbily i děti a chodí si půjčovat knížky, ať už jde o knížky
na volný čas nebo do čtenářských deníků. Knihovna ale přece jen není
celá hotová. Chybí nám ještě jeden regál do dětského oddělení, který
je objednán a měl by dorazit každým dnem. Další malé úpravy se budou provádět postupně.
Slavnostní zahájení provozu se bohužel nemohlo uskutečnit z důvodu
pandemických opatření.
Ještě jednou všem, kdo přiložili pomocnou ruku, děkuji. Věřím, že se
všem návštěvníkům bude v nových prostorách líbit. Těším se i na společné kulturní akce.
Text a foto: Adéla Bašová

Knihovna připravuje…
Březen – Duben
Výstava pokojíčků pro panenky
Únor
Jarní tvoření pro děti a rodiče
Březen
Cestovatelská beseda
Duben
Velikonoční tvoření pro děti a rodiče
Přesné termíny či změny budou včas uveřejněny.

Pf 2022

PŘIHLASTE SE DO

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU!
Pro letní semestr byl vybrán kurz „Pozoruhodný svět hub“
První přednáška začíná ve čtvrtek 3. února 2022 v 9:00 hodin
v Klubovně důchodců v budově úřadu městyse Častolovice.

 Ž

  Č   Ů ĚŠ Ě   
Ř  
Č 


Zájemci, piště nebo volejte Místní knihovnu Častolovice
(tel.: 778 764 703, email: knihovna.castolovice@seznam.cz)

 

Z činnosti spolků
Organizace zpočátku měla 40 členů, později se rozšířila až na 70 členů. Činnost zahrádkářů se skládala ze svazové práce, odborné činnosti
a zájmového zaměření. Výbor organizace se scházel před každou členskou schůzí, kterých se konalo 4 až 6 za rok. Jedna byla výroční s volbou
nového výboru, čímž se často měnilo složení funkcionářů. Ze zápisů ze
schůzí a vzpomínek pamětníků víme, že výbor pro své členy organizo-

ZO ČZS ČASTOLOVICE
60. výročí
častolovických zahrádkářů
V letošním roce ZO ČZS vzpomíná na 60tiletou činnost své organizace. Slavnostní shromáždění se
mělo uskutečnit 7. listopadu 2021 od 15:00 hodin
v sále U Lva. Byl stanoven a domluven slavnostní program, na který
měli být zváni nejen členové organizace s manželi, ale i vzácní hosté a spolupracovníci. Kromě bohatého kulturního programu měla být
i vzpomínka na bohatou 60tiletou činnost s promítanými dokumenty.
K tomuto výročí byla vydána i kniha s názvem „60 let častolovických
zahrádkářů“. Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace s nemocí koronavir byla celé oslava přeložena na jarní měsíce roku 2022.
Zkusme si přiblížit alespoň ta nejdůležitější období, akce a úspěchy či
nezdary celé organizace.
I když zahrádkáři se organizovali již od roku 1895 při vzniku takzvaného Okrašlovacího spolku, organizace byla ustanovena daleko později.
O její založení se v roce 1961 přičinila paní učitelka Emilie Hronešová.
Byl ustanoven 5členný výbor s předsedou panem Miroslavem Hájkem.
15
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pozemků, provádí se individuální výstavba chatek, elektrifikace a výstavba zdrojů pro užitkovou vodu. Další veliký zlom v práci zahrádkářů
nastal v roce 2006, kdy byl zkolaudován zahrádkářský dům. I když před
zahájením výstavby došlo k celé řadě problémů a nesouhlasu některých zastupitelů, výstavba byla zdárně dokončena. Touto nemovitostí
organizace vyřešila jak skladové prostory pro výstavy, tak schůzovou
a zájmovou činnost. Důstojné oslavy 50. výročí v roce 2011 ukázaly
a potvrdily správnou cestu častolovických zahrádkářů. Výbor nejen
pro své členy, ale i častolovickou veřejnost mohl pořádat různé akce.
Alespoň si některé připomeneme. Tradiční každoroční degustace jablek a oslava MDŽ, ukázka tvorby patchworku, ukázka stolování studených mís a salátů, předvádění vánočního aranžování a kosmetiky.

val zájezdy, zabezpečoval za výhodné ceny brambory, hnojiva, rašelinu,
ovocné stromky a některé další produkty. Také plesy a josefovské zábavy zpříjemňovaly život členů. Organizace zabezpečovala i kandidáty
pro funkce na obci, podílela se na budování akcí „Z“, a na veřejném
životě. Také výstavní činnost propagovala častolovické zahrádkáře.
Kromě menších výstav, které se prováděly téměř každý rok, to byla
veliká výstava v roce 1974 v zámecké zimní zahradě s účastí 1 400 lidí.
V průběhu trvání organizace došlo několikrát k přejmenování. Při zakládání to byla základní organizace Československého ovocnářského
a zahrádkářského svazu, v roce 1970 se svaz přejmenoval na Český
ovocnářský a zahrádkářský svaz a v roce 1979 na Český zahrádkářský
svaz. Postupně se počet členů zvýšil na 110, čímž byla v roce 2000 nejsilnější organizací v Častolovicích. Aktivita členů ve svazové práci byla
úzce spojena i s vnitropolitickými situacemi v naší zemi. V krizových
obdobích (v roce 1968 a 1989) poklesla celková činnost a snížil se počet
členské základny. Ale již v roce 2001 má organizace 115 členů. Práce
častolovických zahrádkářů byla ovlivněna i majetkoprávními vztahy.
V roce 1965 dostali zahrádkáři od místního národního výboru k dispozici Vorlovu zahradu, kterou zúrodnili a využívali k pěstitelské činnosti.
Odborná činnost byla zabezpečována lektory z okresního výboru, kteří
na závěr členských schůzí prováděli přednášky nebo besedy na různá témata. K veliké změně došlo v roce 1979, kdy dochází k založení
osady Bělá 1 a později osady Bělá 2 na pozemcích Kašparovy zahrady
a na Výkaze. Obrat v práci nastal v roce 1990, kdy po volbě nového
výboru došlo k omlazení funkcionářského aktivu a ke změně v zahrádkářské činnosti. Změnila se schůzová činnost na jednu členskou schůzi
za rok a počet výborových schůzí se stanovil 1x v měsíci kromě července. Také volby se začaly provádět 1x za 4 roky, čímž se stabilizoval
funkcionářský aktiv. Odborná činnost se začala provádět z vlastních
řad. Jednalo se jak o besedy k pěstování ovoce na zahrádkách, ukázky
zimního řezu ovocných stromků, tak o degustace jablek.

Zahrádkářský dům z roku 2006
Od roku 2012 výbor připravuje pro své členy vepřové hody. Kulturní
pořad Harmoniky vždy zaplní celý sál U Lva. Zajímavé byly i besedy
o bylinách, jejich pěstování a používání. Dále pravidelné setkání s dříve narozenými členy, od roku 2014 každoročně Novoroční pochod, kurz
na počítačích, beseda o pěstování hub ve sklepení, přátelská posezení,
rozloučení s rokem, grilování kýt a kuřat a další. Výbor dále pro své

Degustace jablek v zahrádkářské klubovně
členy každoročně připravoval odborný nebo kulturní zájezd do divadla, do různých zámků a pamětihodností. Velmi úzká spolupráce je se
Základní a mateřskou školou Častolovice, s Územním sdružením ČZS
Rychnov n. Kn. a družební základní organizací ČZS Kostelec n. O. Velmi
dobrá součinnost je s městysem Častolovice, kdy pravidelně na začátku roku jsou projednávány a domlouvány jednotlivé plánované akce.
Samostatnou kapitolou v práci organizace jsou jarní a podzimní výstavy. Stále se zvětšující několikatisícové návštěvy dokazují vysokou kvalitu a šikovnost organizátorů. Na výstavách vystavují nejen výzkumné
ústavy, botanické zahrady, velkopěstitelé, podniky, instituce, ale i de-

S novou bytovou výstavbou v Častolovicích začíná být i velký zájem
o nové zahrádky, a tak v roce 1993 se zakládá další zahrádkářská osada
s názvem Konopáč. Také došlo ke zkvalitnění výstav. Pro jejich vysokou
kvalitu okresní výbor ČZS v roce 1996 doporučil jejich přejmenování
na okresní výstavy a v roce 1999 Republiková rada ČZS navrhla tyto
výstavy organizovat jako oblastní s názvem Zahrada východních Čech.
Od roku 2004 se podstatně rozšiřuje i propagační činnost organizace,
spolupráce se Základní školou v Častolovicích, s okresním výborem
ČZS (Územním sdružením ČZS) a s Republikovou radou ČZS. Rozšiřuje
se činnost i v zájmové oblasti. Na osadách dochází ke zkvalitňování
16
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vět okresů východních Čech, jedenáct základních organizací, drobní
zahrádkáři a další. Častolovice se dostali do povědomí široké veřejnosti. Odborníci hodnotí tyto akce jako největší amatérské výstavy v ČR.

demii koronaviru SARS-CoV-2, mohli zahrádkáři pracovat jen na svých
zahrádkách. Veškeré plánované akce byly zrušeny. Protože v letních
měsících roku 2021 se epidemiologická situace trochu vylepšila, začaly
se uskutečňovat plánované akce. Setkání s dříve narozenými a besedou o historii Častolovic, opékání kuřat, soutěž žáků základních škol
okresu Rychnov nad Kněžnou ve floristice a účast na akci Den dětí
na Sokolské zahradě byly jediné uskutečněné akce. Protože v měsíci
září se znovu velmi výrazně začala projevovat epidemie, museli jsme
zrušit jak vepřové hody, tak kulturní zájezd a hlavně podzimní výstavu
s názvem Zahrada východních Čech.
V současnosti výbor připravuje plán činnosti na rok 2022, finanční rozpočet na rok 2022, veškerou kontrolní činnost jak ve finanční oblasti,
tak inventarizaci materiálu. Nejdůležitější bude v co nejkratší době
(pokud to dovolí epidemiologická situace) připravit a provést výroční
členskou schůzi. Také bychom rádi uskutečnili Novoroční pochod mezi
dvěma zámky. Pro informovanost našich členů a častolovické veřejnosti budeme využívat technické prostředky. Naše stránky jsou www.
zahradkari.com.
Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice přeje svým členům a všem občanům úspěšné překonání zdravotní
krize a nemocným rychlé uzdravení z nemoci koronavir. V roce 2022
trochu štěstí a rodinné pohody.
Josef Helmich

Hlavní sál velikonoční výstavy v roce 2018
Vždyť i sami redaktoři z Hradeckého a Východočeského rozhlasu přijíždějí provádět relace přímo z výstaviště. Výbor základní organizace
děkuje našim občanům za shovívavost při výstavách, kdy se podstatně
zvyšuje provoz v obci jak na silnicích, tak i na parkovištích.

Přijďte mezi zahrádkáře
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice v letošním roce vzpomíná 60 let od svého založení. Svojí prací
a výsledky patří k nejlepším organizacím v celé ČR. V současné
době má 135 členů s 13tičlenným výborem. Skládá se ze zahrádkářů přídomních, z členů na osadách Bělá 1, Bělá 2 a Konopáč.
Protože se v naší obci rozšiřovala bytová výstavba a tím i příchod nových obyvatel, nabízíme všem občanům možnost využít
volný čas v zahrádkářské organizaci.
Co nabízíme:
- získat praktické znalosti v pěstování a ošetřování ovocných
stromků a keřů, naučit se pěstovat a aranžovat květiny, získat znalosti v pěstování zeleniny
- zúčastnit se kulturních a odborných zájezdů za velmi výhodné ceny
- finanční odměnu za pomoc při pořádání jarních a podzimních výstav
- výhodná účast na zahrádkářských akcích, které pořádá organizace jak pro své členy, tak i veřejnost. (18 akcí v roce)
- zapůjčení zahrádkářské techniky a nářadí k pěstitelské práci
- zdarma odběr odborné literatury, kterou vydávají zkušení
lektoři a pěstitelé

Hlavní sál podzimní výstavy 2018
Okresní výbor ČZS a Republiková rada ČZS si váží práce častolovických
zahrádkářů a také ji náležitě oceňuje. V roce 2007 jsme dostali nejvyšší
svazové vyznamenání Zlatou růži, v roce 2011 k 50. výročí zlatou medaili
Za zásluhy o Český zahrádkářský svaz a nyní k 60. výročí zlatou medaili
Za mimořádné zásluhy a propagaci ČZS.
Takováto
ocenění
nemá žádná organizace v celé České
republice. Za dobrou
spolupráci s obcí základní
organizace
u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky obdržela v roce 2018 od starosty slavnostní stuhu. A jak vypadá činnost
častolovických zahrádkářů v současnosti? Výbor je dočasně jen čtrnáctičlenný a schází se podle schváleného plánu činnosti. Od května
2020 do dubna 2021, kdy platilo vládní nařízení jako opatření proti epi-

Jaké jsou povinnosti:
- zaplatit členský příspěvek 150 Kč/rok
- plnit a dodržovat stanovy Českého zahrádkářského svazu,
které jsou zveřejněny i na www.zahradkari.cz
Bližší informace lze získat
na tel. 721 311 719 nebo na 731 746 574

17

Zpravodaj městyse Častolovice | 4/2021

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
V sobotu 20. 11. 2021 se členům spolku podařilo dokončit expozici Vánoční výstavy. Výstava byla všem návštěvníkům přístupná každou adventní neděli od 13 do 16 hodin a o vánočních svátcích. Jsme rádi, že si
k nám našly cestu i děti z Mateřské školy Častolovice. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat manželům Hláskovým, panu P. Hovorkovi,
perníkářce paní Mrázové, paní V. Zaňkové, R. Prchlíkovi, rodině Hájkově, paní E. Hodné, Spolku přátel Týniště n. O. za zapůjčení exponátů
a podporu při instalaci a všem členkám a členům za přípravu výstavy.
Dále děkujeme paní Kudláčkové, za příležitostnou pomoc při zajištění
služeb v muzeu. Děkujeme.

Vánoční zázrak
Téměř vánoční zázrak se udál v týdnu, kdy mne kontaktoval Ing. Wolf
z Hradce nad Moravicí se žádostí o určení pisatele dvou historických pohlednic. Jejich autorem byl Leopold Sternberg a tyto pohlednice mám nyní před sebou, přišly zdarma, na náklady pana
Wolfa, a doplní muzejní sbírku. Věc téměř nevídaná a chvályhodná.
Moc děkujeme.
Jiří Václavík
Spolek přátel Častolovic přeje
všem spoluobčanům

Zápolení na dálku

vše dobré v roce 2022, pevné zdraví, štěstí

Komise žactva a mládeže MR České asociace Sport pro všechny pořádala každoroční soutěž pro žactvo a mládež – Zápolení na dálku podzimní kolo od 1. 11. do 14. 11. 2021. Celkem soutěžilo 12 dětí, kde v kategorii mladší žáci a žákyně I. bylo 6 cvičenců a 5 cvičenek a za kategorii
mladší žákyně II. byla 1 cvičenka. Děti soutěžily v těchto soutěžních
disciplínách: člunkový běh 4 x 10 m, ručkování kolem lavičky, skok
z místa, hod míčem ze sedu a v přeskocích přes švihadlo. Nyní napjatě
čekáme na vyhodnocení výsledků.

a jen úspěšné zápisy do kroniky života.

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
– oddíl cvičení rodičů a dětí
Podzimní zápolení na překážkové dráze
Dne 1. 11. 2021 pořádal TJ Sokol Častolovice, oddíl cvičení rodičů s dětmi, podzimní zápolení na překážkové dráze. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 dětí, které byly rozděleny do 3 kategorií dle věku. Za úkol měly
překonat překážkovou dráhu složenou z člunkového běhu, přeskoků
kamenů, běhu přes lavičku, prolézání tunelem a další. Za své výkony
byly všechny děti odměněny medailí, diplomem a malou drobností.

Mikulášská nadílka
V pondělí 6. 12. 2021 se uskutečnilo tradiční cvičení rodičů a dětí s mikulášskou nadílkou. Mikuláš, anděl a čert si nejdříve prověřili sportovní
dovednosti dětí na překážkové dráze a pak si poslechli jejich připravené básničky. Děti byly odměněny za své výkony mikulášskou nadílkou.
18
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MS STŘEZMÁ - OLEŠNICE
Vážení spoluobčané,
máme za sebou poslední čtvrtletí roku 2021. Tři měsíce, které vždy myslivcům, dobře pečujícím o zvěř a honitbu, přinášely radost v podobě
setkání při podzimních honech i při tancovačkách. Všichni víme, že
další vlna covidu rozhodla o tom, že jsme o mnohé společné zábavy
přišly. Nezbývá, než to s pokorou přijmout a těšit se alespoň z toho, že
naše členská základna mohla vstoupit do nového roku v nezměněném
složení. Ani to není málo, rozhlédneme-li se kolem sebe.
První plánovaný hon na drobnou zvěř se uskutečnil dne
13. 11. 2021. Mj. při něm Luděk Chvojka ulovil na Čápech pěknou lišku.
Na výřadu se objevilo i několik zajíců a divokých kachen. Na delší společné posezení po honu však nebyla nálada, a tak se stalo, co ještě
asi nikdy v minulosti, že byla naše lovecká chata v 17 hodin prázdná
a potemnělá.

Děkujeme oddílu volejbalu, s jehož pomocí se může tato akce každoročně konat. Přejeme Vám v novém roce hlavně mnoho zdraví a štěstí.
Soňa Frydrychová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ČASTOLOVICE
Tříkrálová sbírka - výtěžek
V rámci Tříkrálové sbírky Charity Česká republika, která v našem městysi proběhla v sobotu 8. ledna 2022, bylo celkem vybráno
36 722 Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služby a na krytí nákladů spojených
s provozem NDC Zastávka (pro lidi bez domova). Dále poputuje pomoc
konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby a rodinám
s postiženým dítětem. Z výtěžku budou rovněž kryty náklady vzniklé při
odstraňování následků povodní, požárů a dalších mimořádných situací
a na redistribuci potravinové a materiální pomoci. Část výtěžku bude
také poskytnuta na realizaci projektů i Indii: kvalifikační kurzy pro mladé lidi a večerní vyučování pro děti v oblasti Bangalore a na podporu
nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Karnataka.

13. 11. 2021 - Foto z honu

Všem štědrým občanům, kteří do sbírky přispěli, děkují Tříkráloví
koledníci.
Vaši K + M + B + 2022
13. 11. 2021 - Foto z honu

13. 11. 2021 - Foto z honu
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25. 9. 2021 - letos prvně na lovu divokých kachen

16. 10. 2021 - k našemu grilování neodmyslitelně patří i „grilmajstr“ Pavel
Vilímek

13. 11. 2021 - Foto z honu
Následně jsme byli nuceni zrušit i Poslední leč, plánovanou do Častolovic na 20. 11. 2021. Další hon, který se měl uskutečnit 4. 12. 2021, jsme
po dohodě členů výboru odvolali zcela, byť nám legislativa nezakazovala lov absolvovat. Většina myslivců se však těší na společnou zábavu po skončení honu, na tombolu, dobré jídlo, legraci. Touha se sejít
a společně se vidět a popovídat je silná, proto jsme třetí hon po Vánocích nechali v našich plánech. Myslivecký ples, který byl plánován
na polovinu ledna do Čestic, jsme zatím nezrušili, musíme se ještě
ve spolku poradit, zda tuto sváteční akci odložit na konec zimy, nebo ji
druhý rok po sobě rovněž zrušit.

24. 10. 2021 - Srnčí zvěř v naší honitbě nedaleko Orsilu...Někdy lze pořídit
pěkné fotky i mobilem...

25. 8. 2021 - příprava na zimu - plnění skladu obilím

25. 10. 2021 - pěkně uklizeno u myslivecké chaty v Častolovicích
20
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Jako každou zimu se musíme, i přes vzniklé potíže, postarat o zvěř
v honitbě a přikrmovat ji s přihlédnutím k počasí. Ač jsou podmínky
pro naše setkávání omezené, musí členové výboru našeho spolku řešit různé záležitosti, jako například opětovné vypouštění ovcí jedním
chovatelem na políčko pro zvěř, kde jí spásají kukuřici, zvyšování cen
elektřiny nebo přípravu voleb nového výboru.

KLUB DŮCHODCŮ
Vážení spoluobčané,
Klub důchodců měl v plánu ke konci roku několik akcí. Na začátku listopadu jsme pořádali zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách,
kterou nás provázel lektor Karel Štenbauer, který nám také odpověděl
na mnoho otázek týkajících se využití bylinek. Na přednášku, která se
konala v klubovně, byli pozváni i nečlenové. V listopadu jsme společně
s kulturní komisí pořádali promítání filmu „Karel“. Na první adventní
víkend jsme měli naplánovaný zájezd na zámek Loučeň, abychom načerpali vánoční atmosféru při prohlídce vánočně vyzdobeného zámku
na téma „Příběh vánočního stromu“, ale bohužel zasáhl covid a museli
jsme zůstat doma. Jediné, co se nám ještě podařilo, bylo uspořádat
Mikulášskou nadílku pro členy klubu, ale i to bylo v omezeném počtu.
Doufám, že v roce 2022 už bude situace lepší a že se nám některé plány
podaří uskutečnit.

Situace, která vznikla, je velmi bizarní. Potřebujeme se sejít na členské schůzi v lednu i v únoru, zvolit členy návrhové a volební komise
a v březnu zvolit nový výbor na výroční členské schůzi. Už teď je jasné,
že se noví členové výboru budou muset vypořádat, stejně jako v posledních dvou letech členové výboru odstupujícího, s mimořádnými
podmínkami. Nebude to lehké.
Nikdy bych byl nepomyslel, že i do našeho velmi specifického zájmového dění budou někdy promlouvat možná omezení ze strany vládních
a ministerských nařízení a že budeme muset řešit, jestli se členské
schůze mohou účastnit neočkovaní členové, kteří si oddaně a vzorně
plní své úkoly v našem spolku. Že zvítězí při řešení těchto záležitostí
zdravý rozum, již přestávám být přesvědčen, ale moc si to přeji. Potřebujeme, aby ti co o nás rozhodují, přestali zasévat mezi lidmi semínka
svárů, nevraživosti a pochybností, jestli je správné „bez tečky nebo
s tečkou“. Jsem moc rád, že při naší zatím poslední členské schůzí
v polovině října, kterou jsme rozšířili o honce a naše rodinné příslušníky, dostala přednost mnohá jiná témata, výrazně veselejší a lidi spojující. I několik našich podzimních vycházek na kachny na tahu přineslo
příjemné uvolnění od starostí všedních dnů.

Na závěr mi dovolte, abych vám jménem všech členů Klubu důchodců
popřála v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Za Klub důchodců Helena Rohlenová

INZERCE

Všem občanům Častolovic přeji za Myslivecký spolek Střezmá a jeho
členy klidný a krásný nový rok 2022! Opět děkuji za naši podporu úřadu
Městyse Častolovice, vedení společnosti Saint Gobain Isover – závod
Častolovice, za spolupráci Hospodářství Sternberg a mnoha dalším
lidem. Samozřejmě, že pro mnoho z Vás je v těchto týdnech hodně důležitějších věcí než myslivost, ale věřme společně, že ten mizera covid
zmizí, a že se vše co nejdříve vrátí k normálu ve Vašich rodinách,
zaměstnání, ve školách Vašich dětí i při provozování našich koníčků.
R. Podolský - jednatel MS Střezmá

Co nového na zámku
OTEVÍRACÍ DOBA
Zámek, expozice a kavárna
jsou v zimních měsících zavřeny.
Zámecký zvěřinec otevřen celoročně
každý den včetně svátků.
Zámecký park je otevřen denně od svítání do soumraku.
Pejsci na vodítku jsou v parku vítáni.
Zámecký zvěřinec se za posledních 12 měsíců
rozrostl o další obyvatele.
27. 4. 2021 – narození – shetlandský poník
10. 5. 2021 – narození – 5 jehňat ovcí quessant
12. 5 .2021 – narození – 4 jehňat ovcí kamerunských
28. 6. 2021 – narození – kůzle holandské zakrslé
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Přišlo do redakce
Poděkování jedné z rodiny
postižených tornádem

Přírodovědné okénko
- fotografické pohledy

Z cyklostezky z mostu směrem ke splavu

Z cyklostezky směrem ke kostelecké čističce

Jana Bělková
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice
Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q
Q

Rada městyse (RM-69-2021)
dne 11. 10. 2021
bere na vědomí žádost paní A*** K***
na pronájem sálu U Lva a schvaluje pronájem tohoto bezbariérového objektu
za cenu 2.000,-Kč.
souhlasí s předloženou dokumentací pro
územní souhlas a ohlášení stavby pro
pana J*** J*** a paní A*** K***.
schvaluje servisní a materiálová smlouva
č. smlouvy 42536610 (knihovna) od dodavatele Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s. r. o. se sídlem Žarošická 13,
628 00 Brno.
schvaluje výběrové řízení na nákup nového pracovního stroje
schvaluje dodatek č. 1 licenční smlouvy
"k užívání softwaru aplikace pro tvorbu
a evidenci usnesení zastupitelstva obce",
zhotovitel: Mgr. Miroslav Pizur, se sídlem
Zikova 606/10, 779 00 Olomouc.
Rada městyse (RM-70-2021)
dne 25. 10. 2021
bere na vědomí žádost pí L*** B***
na pronájem tělocvičny a pověřuje starostu připravit nájemní smlouvy pro
všechny organizace využívající tělocvičnu od roku 2022.
schvaluje žádost o bezplatném pronájmu
"Sokolské zahrady" za účelem umístění
atrakcí při příležitosti pořádání Častolovické pouti 2022 ve dnech 10. 6. 2022 až
12. 6. 2022 za podmínek dodržování vydaných požárně bezpečnostních a hygienických podmínek.
souhlasí se stavební úpravou bytu v čp.
55 - 2.N.P. a pověřuje starostu připravit
smlouvu o dílo dle předloženého stavebního rozpočtu a dále pověřuje místostarostu s přípravou rekonstrukce kanalizace v čp. 55.
schvaluje směrnici č. 2/2021 pro poskytování cestovních náhrad.
schvaluje žádost o závazné stanovisko
pro stavební povolení v rámci akce: "Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část, I. etapa" od společnosti IXPROJEKTA, se sídlem Heršpická

813/5, Štýřice, 639 00 Brno.
Q schvaluje dar pro psí útulek Lukavice za-

Q

Q

Q
Q
Q

Q

Q

Q

Q

stoupenou paní Jany Lemfeldové na materiální pomoc poškozených kotců po nedávné vichřici v částce 5.000,- Kč.

Q

Rada městyse (RM-71-2021)
dne 8. 11. 2021
schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč
ve formě peněžního plnění pro Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou
na vyhlášení ankety "Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2022".
schvaluje ceník poskytovaných služeb
městysem Častolovice s platností od 1. 1.
2022.
schvaluje plán inventarizace za rok 2021.
schvaluje záměr prodeje vozidla technických služeb Multicar M 25.
schvaluje dodatek č.1 s firmou František
Sejkora - RENOVA na více a méně práce
na akci "Oprava chodníku ul. Havlíčkova
čp. 12 a čp. 57".

Q

Rada městyse (RM-72-2021)
dne 22. 11. 2021
schvaluje vrácení daru poskytnutého
DSO Orlice darovací smlouvou ze dne
18. 3. 2021 na výsadbu stromů v okolí běžecké rovinky v Sokolském parku.
zamítá opakovanou žádost o proplacení
faktury na koupi nového modemu a set
top boxu a pověřuje Ing. Voborníkovou
k revizi movitého majetku v platné nájemní smlouvě s nájemcem hospody Na hřišti
k 31. 12. 2021.
schvaluje smlouvu o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení
od dodavatele Alinet cz s. r. o., se sídlem
Laténská 849/4, 158 00, Praha 5 k 1. 1. 2022
a pověřuje starostu k výpovědi se současným správcem výpočetní techniky a programového vybavení.
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 24/9/2021 s firmou František Sejkora - RENOVA s.r.o., se sídlem Květná 334,
Albrechtice nad Orlicí 517 22 na stavební
práce "Mlatové cesty Sokolská zahrada 2 část".
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Q

Q

Q

Q

Rada městyse (RM-73-2021)
dne 6. 12. 2021
schvaluje novou nájemní smlouvu
na Z*** V*** bytem Masarykova 55,
Častolovice na dobu určitou od 1. 12. 2021
do 31. 5. 2022 na byt č. 9 v domě čp. 55.
souhlasí se stanoviskem stavební komise. Stavební komise souhlasí s rekonstrukcí plotu v rozsahu předložené žádosti. Podmínkou je zabezpečení průchodu
po veřejném chodníku.
schvaluje poskytnutí příspěvku formou daru
na rok 2022 ve výši 3.000,- Kč Domácímu
hospici Setkání, o.p.s. v Rychnově n. Kn. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
souhlasí s OZV č. 4/2021, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a OZV č. 5/2021, o nočním klidu a postupuje je dále ke schválení ZM Častolovice.
schvaluje kupní smlouvu s panem A***
P*** na prodej Multicar M 25 za cenu
135.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
schvaluje podání žádosti do programu
DT 117D8210E - "Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov" vypsanou na rok 2022
z MMR na projekt - "Stavební úpravy čp.
80 - půdní vestavba - Komunitní centrum."

Rada městyse (RM-74-2021)
dne 20. 12. 2021
Q revokuje záměr č. 3/2019/RM Městyse
Častolovice na pronájem nebytových prostor v budově čp. 53 o celkové výměře 135
m2 v 1NP v ulici Masarykova čp. 53 parc. č.
96/1 v k. ú. Častolovice z důvodu umístění
místní knihovny.
Q schvaluje pachtovní smlouvu na dobu
neurčitou počínaje 1. 1. 2022 se Zemědělským družstvem Mostek, IČ: 00131351 se
sídlem Sudličkova Lhota 3, 565 01 Mostek
na pozemek p. č. 784/2 - orná půda o výměře 6 071 m2 a pozemek p. č. 3290 - orná
půda o výměře 1 831 m2 , oba v k.ú. Častolovice za cenu 4 000,- Kč/ha ročně
Q schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.
24/9/2021 - Mlatové cesty Sokolská zahrada - 2 část. s firmou RENOVA - František
Sejkora na prodloužení termínu a upraveného rozpočtu na více a méně práce.
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Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse č. 14
dne 15. 11. 2021
Q schvaluje prodej pozemku p. č. st. 690

- zastavěná plocha a nádvoří o výměře
17m2 zapsané na LV 10001 s vlastnickým
právem - Městys Častolovice se sídlem
Masarykova č. p. 10, 517 50 Častolovice, IČ
00274780 za cenu 3.086,-Kč panu Jiřímu
Václavíkovi, nar. 14. 3. 1950 a panu Jiřímu
Václavíkovi nar. 24. 10. 1973 oba bytem
Masarykova 40, 517 50 Častolovice
Q schvaluje Smlouvu o výměně pozemků
parc. č. 3119 - orná půda o výměře 1.937 m2
a parc. č. 3121 - orná půda o výměře 2.888
m2 za pozemek parc. č. 786/60 - orná
půda o výměře 5 036 m2 se Zemědělským
družstvem Mostek, IČ: 00131351, Sudličkova Lhota 3, 565 01 Mostek, s doplatkem
městyse v částce 6.330 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Směňované
pozemky jsou oceněny smluvní cenou
30,- Kč za m2.
Q schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním po-

platku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
Q revokuje usnesení č. 13/ZM-12-2021
a nově požaduje, aby pod inundačním
mostem stavebního objektu SO205 byla
zachována minimální světlost 2,2m, zabetonovaná plocha v šířce 2,5m a dále
k tomuto objektu SO205 zřízeny obslužné
komunikace z lipové aleje - stavební objekt SO150 a ze směru se Synkova hospodářským sjezdem - stavební objekt SO152
v min. šířce 2,5m.

Zastupitelstvo městyse č. 15
dne 15. 12. 2021
Q schvaluje střednědobý výhled rozpočtu

městyse Častolovice na roky 2023 - 2027
a výhled Základní školy a mateřské školy
Častolovice na roky 2023-2024.
Q nemá námitek k předložené dokumentaci DUR na akci: "II/318 Častolovice, obchvat" připravané v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice
- Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Dále

zastupitelstvo městyse Častolovice souhlasí se zapracováním stanoviska Správy
silnic Královéhradeckého kraje ze dne 24.
11. 2021, na dopracování přístupu k provádění mostních prohlídek pro stavební
objekty SO 205, SO 206 a 207 spočívající
v napojení na sjezd SO 152 (vlevo ve směru jízdy na obec Synkov) pro mostní objekt SO 207 a pro objekty SO 205 a SO 206
přístup napojit na sjezd z lipové aleje vedoucí do zámeckého parku (poblíž místa
napojení SO 150). Obslužné komunikace
budou pod SO205 propojeny kamenným
záhozem (povrchem z rovnaného kamene) v šíři cca zpevněného chodníku z důvodu průjezdu techniky.
Q schvaluje OZV č. 4/2021, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství a OZV č. 5/2021, o nočním
klidu a pověřuje referentku paní Hojnou
vyvěšením na úřední desce městyse
Častolovice.
Q schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č.
883_2021 od Saint-Gobain Constructiun
Products CZ a. s., divize Isover na 250.
000,-Kč na péči o veřejnou zeleň a veřejné prostory.

UPOZORNĚNÍ
pro všechny majitele psů
V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška č. 1/2020 ze dne 12. 03. 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 2022, aby tak učinili v co nejkratším termínu.
Od 01. 01. 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.
Žádáme majitele psů, aby oznámili číslo čipu na ÚM Častolovice.
za ÚM Častolovice Barbara Hojná
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JSDH Častolovice
Odstraňování následků silného větru
Výjezdy: 21. 10. 2021 v 13:02 hodin, 13:42 hodin, 15:15 hodin
Místo zásahu: Čestice, Častolovice
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R, DA8 L1-R
Počet zasahujících členů: 7

Poděkování
Když zasáhlo letos v červnu jižní Moravu ničivé tornádo, byly na místo
vyslány odřady profesionálních a dobrovolných hasičů z celé České
republiky. S takovou živelnou pohromou se v českých podmínkách nikdo do té doby nesetkal. O to větší ale byla chuť a vůle místním pomoci – ať už formou technické, materiální nebo psychosociální pomoci.
Jako poděkování za nasazení jednotek obdržel HZS Královéhradeckého
kraje od Hejtmana JMK pana Jana Grolicha bronzovou pamětní medaili. Medaile je sice jenom jedna, ale tohle poděkování patří i jednotce
JSDH Častolovice, která se do odřadů HZS Královéhradeckého zapojila.
Děkujeme.

Výjezdy
JSDH Častolovice:
Údajný výbuch plynu
Výjezd: 15. 11. 2021 v 15:02 hodin
Místo zásahu: Kostelec nad Orlicí,
Rudé armády 1111
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R Scania, DA8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 9
Záchrana osob (AED)
Výjezd: 10. 11. 2021 v 02:51 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Školská 351
Nasazená technika: DA8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 7
Odstranění nebezpečných stavů - omývání komunikace
Výjezd: 26. 10. 2021 v 15:59 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Masarykova ulice
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 5
Likvidace obtížného hmyzu
Výjezd: 3. 10. 2021 v 12:07 hodin
Místo zásahu: Častolovice
Nasazená technika: DA8 L1-R
Počet zasahujících členů: 6
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Aplikace Záchranka
Věděli jste, že...
Tenhle příspěvek patří především novým uživatelům, ale i těm, kteří
aplikaci mají v telefonu již delší dobu a nebyli zatím v situaci, kdy by
ji museli použít.
Nemusíte se vůbec bát aplikaci otevřít. Otevřením nedojde k přivolání
pomoci, k tomu je potřeba stisknutí tlačítka alarmu. Jakmile aplikaci
stáhnete, klikněte na ikonu na ploše a otevře se vám obrazovka, která vás vyzve k registraci. Vyplňte údaje, které chcete a telefonní číslo
ověřte. Na základě toho Vám přijde čtyřmístný registrační kód, který
zadáte do aplikace a je hotovo. Jednoduché, intuitivní a rychlé. Aplika-

ce je připravena pomoci. Při ověřování telefonního čísla doporučujeme
připojení k internetu, celý proces je potom snadnější.
V aplikace naleznete rady jak si pomoci v různých krizových situacích,
seznamy pohotovostních ambulancí, seznamy AED, metronom pro srdeční masáž a mnoho dalších užitečných informací.

Co je dobré vědět

📌
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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Formát inzerátu musí odpovídat
grafickému členění stránky.
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Častolovický fotokoutek: Velké stěhování knihovny

V měsíci listopadu proběhlo stěhování Místní knihovny Častolovice. Přikládáme pár fotografií
27

Foto: Adéla Bašová
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Častolovický fotokoutek: Vánoční výstava v muzeu

Foto: Jiří Václavík
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