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Častolovický fotokoutek: Zahrada východních Čech

Několik fotografií z letošní Zahrady východních Čech pořádané již po jednadvacáté ZO ČSZ Častolovice v termínu 3. 10 – 6. 10. 2019.
FOTO: Štěpán Tomašík
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Úřad městyse Častolovice
Vážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi podělil o informace týkající se obchvatů Častolovic. Již v minulém čísle jsem řekl, že je to téma rozsáhlé, a proto bych dnes využil
této možnosti a seznámil Vás s detaily obchvatu II/318.
Společně s ostatními zastupiteli Královéhradeckého kraje jsme dne 9. 9. 2019 projednali Smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, na akci „II/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
Předmětem smlouvy je specifikace vzájemné spolupráce při přípravě a realizaci této investiční akce. Stavba přispěje ke snížení vysoké intenzity dopravy procházející Častolovicemi, z níž
podstatnou část tvoří nákladní doprava směřující do průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Odkloněním dopravy pomocí obchvatu dojde ke zlepšení životního prostředí a snížení rizika nehodovosti v daném území. Na akci je vypracován záměr projektu, včetně ekonomického posouzení.
Projekční řešení záměru projektu, zpracovaného společností AF-CITYPLAN, s. r. o., Praha 4, Magistrů 1275/13 v lednu 2019, číslo zakázky 2018/0152, je
v souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR), Územním plánem obce Synkov-Slemeno, Územním plánem městyse Častolovice
a Územním plánem města Kostelec nad Orlicí a je v souladu s Usnesením vlády č. 97 ze dne 9. února 2015 a Usnesením vlády č. 469 ze dne 21. června 2017.
Akce představuje výstavbu nových komunikací o délce cca 2,2 km. Jedná se o komunikaci I. třídy v délce 1,3 km kategorie
S11,5/90 a komunikaci II. třídy v délce 0,9 km kategorie S9,5/90. Dále obsahuje výstavbu tří okružních křižovatek, z nichž jedna
je navržena jako turbo-okružní. Jedná se o křižovatku stávající silnice I/11 a nově navrhovaného obchvatu Častolovic. Druhá
okružní křižovatka propojuje komunikace jednotlivých kategorií a poslední okružní křižovatka napojuje obchvat na silnici
II/321. Mezi druhou a třetí okružní křižovatkou je styková křižovatka, která zajišťuje napojení obce Synkov-Slemeno a Rychnov
nad Kněžnou silnicí II/318. Na trase budou celkem čtyři mostní objekty. První mostní objekt převádí mimoúrovňově cyklostezku (délka přemostění 6 m), druhý most překračuje Štědrý potok (délka přemostění 8 m). Další dva mostní objekty překonávají
železnici s řekou Kněžná (délka přemostění 224 m) a řeku Bělou (délka přemostění 20 m).
Akce je nákladově rozdělena mezi dva investory na část I a část II. Část I obsahuje přípravu a realizaci úprav na komunikacích I/11, II/318, II/321 a souvisejících
staveb, které jsou součástí záměru projektu zpracovaného společností AF – CITYPLAN, s. r. o. v lednu 2019. Příprava akce spočívá ve zpracování projektových
dokumentací DUR, DSP a PDPS, vypracování dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí – EIA, výkupy pozemků a inženýrskou činnost pro
získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení vč. majetkoprávního vypořádání, všech veřejných soutěží na zhotovitele
jednotlivých dokumentací a činností. Realizace stavby spočívá ve výběru zhotovitele stavebních prací, technického dozoru stavebníka s koordinátorem BOZP
a provádění stavebních prací. Část I příprava a realizace stavby je uvažována jako investice Královéhradeckého kraje. Část II obsahuje přípravu a realizaci
turbo–okružní křižovatky na I/11 a souvisejících staveb, které jsou součástí investičního záměru zpracovaného společností AF-CITYPLAN, s. r. o. v lednu 2019.
Celkové náklady na akci jsou uvažovány ve výši 642,6 mil. Kč včetně DPH, z toho Královéhradecký kraj 563,9 mil. Kč a ŘSD ČR 78,7 mil. Kč. Akce bude financována na základě Usnesení vlády ČR č. 97 ze dne 9. února 2015 a Usnesení vlády č. 469 ze dne 21. června 2017 z prostředků SFDI ve výši 100 % státní dotace.
Jsem velice rád, že jsem mohl podpořit a schválit se všemi zastupiteli smlouvu, která posouvá realizaci našeho obchvatu zase blíž k cíli. V příštím
čísle bych se rád věnoval dokončení obchvatu I/11, který se napojí na již zmiňovanou turbulentní křižovatku za železniční zastávkou v Častolovicích.
Ing. Zdeněk Praus - starosta
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Park u Konopáče
V loňském roce byly zahájeny zemní práce na přeměně nehostinné části lokality ve svahu za bytovými domy u Konopáče. Místo se zakořeněnými křovisky různého druhu, starými, zaschlými stromy
a náletem plevele bylo přímo „předurčené“ pro vznik černých skládek všeho možného. Vedení radnice
se proto rozhodlo zkultivovat tento pozemek městyse v hustě obydlené části obce. Cílem je vznik
přírodního parčíku s nově vysázenými stromy a keři, odpočinkovým prostorem s lavičkami, propojovacími, částečně osvětlenými, cestičkami, kvetoucími kulturami a travinami. Od konce jara do konce
letošních prázdnin byly proto provedeny všechny zbývající zemní práce. Teď na podzim a na počátku
jara je v plánu vše dokončit finálními zahradnickými činnostmi. Ještě letos bude také provedena instalace veřejného osvětlení v této lokalitě. S ohledem na strmost svahu je však možné, že příroda si
ještě sama „řekne“ o určité budoucí zásahy v parku. Všechno, rostliny nevyjímaje, potřebuje svůj čas.
Věříme, že za několik let získá nový parčík svoji přírodní atraktivitu.
Bc. Miloš Tichý – místostarosta

Sečení trávy
Vedení městyse požádalo redakci ZDROJE o podání informace občanům o zkoušených změnách v sekání trávy v některých místech obce. Vzhledem
k suchému počasí v letních měsících, byla na zkoušku v lokalitě u hřbitova a u Sokolské zahrady ponechána vyšší nesekaná tráva. Nejde o zanedbání
v péči o travnaté porosty, ale městys tím zkouší reagovat na klimatické změny a touto změnou přispívat k zadržení vody v krajině. Pokud se tato forma
osvědčí, bude rozšířena i na jiné lokality.
Štěpán Tomašík

Ahoj školo
Odpočatí a opálení, plni prázdninových dojmů a zážitků se vracejí žáci do školy, aby pokračovali ve vstřebávání nových vědomostí. Většina z nich se vrací do prostředí důvěrně známého, jen možná do jiné třídy...
Ale někteří ze školáčků se těší možná o trochu víc – ti, kteří jdou letos do školy poprvé, noví prvňáčci! A na ně
čeká při slavnostním zahájení ve třídě spousta nových věcí. Na lavici je pro žáčky připraven i box s výtvarnými potřebami a školními pomůckami v hodnotě 1.000 Kč, který věnuje městys Častolovice a tím, tak jako
každý rok, pomáhá rodičům při zvládnutí finanční zátěže, přicházející vždy se začátkem školního roku.
Ve slavnostně vyzdobené třídě přivítali nové školáky nejprve ředitel školy, paní učitelka, prvního
školního dne a předání dárku se zúčastnili i pan starosta a předsedkyně sociální komise.
Novým školákům a jejich rodičům přejeme příjemné učení a spoustu nových podnětů a znalostí!
Marie Kubalíková – předsedkyně sociální komise

JAK NA DVB-T2
Nepochybně již k vám, občanům, pronikla informace prostřednictvím mediální kampaně o chystané změně
v příjmu televizního signálu. Rozhodli jsme se proto poskytnout laické veřejnosti městyse několik níže uvedených informací od odborníka z této oblasti zaměřené přímo na Častolovice. Tady jsou:
V lednu příštího roku začne vypínání vysílačů pozemní DVB-T. V současné době probíhá souběžné vysílání DVB-T a DVB-T2. Pro příjem DVB-T2 je nutné mít vybavený televizor nebo si zakoupit set-top-box pro příjem DVB-T2.
Anténní systém zůstává stejný, jestliže je schopen přijímat vysílací kanály 26, 28 a 34 z vysílače Krásné (drtivá
většina naší obce). Pokud přijímáte 4multiplex (např. NOVA2, Action, Gold atd.) většinou potřebujete ještě jednu
anténu a slučovač. V současné době je tento multiplex vysílán na kanále 45 v DVB-T a souběžně na kanále 24 v DVB-T2 z vysílače Ústí nad Orlicí, takže musíte
vyměnit slučovač. Je-li váš anténní systém vybaven anténním zesilovačem, bude třeba zařadit před zesilovač filtr LTE (694MHz), protože dojde k rozšíření
vysílání internetu LTE, a tím může způsobit jeho zahlcení (rušení). Pokud přijímáte signál z vysílače Černá Hora nebo Praděd, mohlo by dojít v případě DVB-T2
k vzájemnému ovlivňování příjmu, protože DVB-T2 je vysíláno v jednofrekvenční síti. Na to je třeba brát ohled při výběru televizoru nebo set-top-boxu.
Pokud by tyto poskytnuté odborné informace nebyly ani pro laiky dost srozumitelné, můžete se s případnými dotazy obrátit na telefonní číslo:
604 663 084.
Bc. Miloš Tichý - místostarosta
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Informace z katastrálního úřadu
Sdělujeme občanům, že v návaznosti na zjišťování hranic pozemků prováděných v intravilánu obce, se v termínu od 4. 11. do 15. 11. 2019 v budově úřadu
městyse Častolovice uskuteční vyložení obnoveného katastrálního operátu po novém mapování katastrálního území Častolovice.
Vyložení se uskuteční v úředních hodinách úřadu. Vždy v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin budou vyložení
přítomni zaměstnanci katastrálního úřadu.
Bc. Miloš Tichý - místostarosta

Společenská rubrika
Narozeniny slaví Výročí v II1. čtvrtletí r. 2019
70 let
pan Jiří Hofman
pan Karel Macháček
75 let
paní Blanka Krejčová
pan Stanislav Divíšek
paní Eliška Slezáková
76 let
pan Jan Machač

77 let
pan Pavel Kott
78 let
paní Mária Císařová
paní Irena Bartošová
79 let
paní Ludmila Svícencová

81 let
paní Marie Hovorková
paní Ludvika Morávková
paní Ludmila Holšánová
82 let
paní Anna Oborníková
paní Marie Patáková
84 let
pan Josef Hovorka

80 let
pan Josef Izák

85 let
paní Božena Čestická
pan Pavel Peška

88 let
paní Filomena Severinová

86 let
paní Naděžda Janušová
paní Danuše Pourová

89 let
paní Jana Hubáčková
pan Josef Janeček
pan Ludvík Uhlíř

87 let
paní Dagmar Škopová

90let
pan Karel Čestický

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

Vítání občánků

Navždy odešli

Děti narozené v III. čtvrtletí r. 2019

Úmrtí v III. čtvrtletí r. 2019
pan Milan Čepelka
r. 1948

Matyáš Pápay
Lea Müller

Anna Hovorková

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Ať vám dětičky dělají jen radost.

Počet
obyvatel
V Častolovicích
nyní žije
1 614 obyvatel.

Upozornění pro občany:
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se narození a životní jubilea občanů mohou zveřejňovat pouze
s písemným souhlasem dotyčné osoby (u narozených dětí se souhlasem zákonných zástupců). Pokud někdo písemný souhlas
nepředá na ÚM Častolovice, nebude jeho jméno zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ.
V této návaznosti na výše uvedený zákon prosíme i rodiče, kterým se narodilo miminko a kteří budou mít zájem zúčastnit se vítání
občánků, aby se dostavili na ÚM Častolovice, kde jim budou sděleny bližší informace.
Děkujeme za pochopení.
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Častolovické (historické) kalendárium výročí:
1. 7. 1949

v obci ukončila svou činnost služebna Sboru národní bezpečnosti, 70. výročí

9. 7. 1949

mohli slyšet obyvatelé Častolovic první hlášení místního rozhlasu, 70. výročí

1. 8. 1899

byla otevřena vlaková zastávka u zámeckého parku, 125. výročí

1. 8. 1934

proběhla regulace řeky Bělé a náhonu Alba, 85. výročí

3. 8. 1924

byl otevřen Sokolský stadion, 95. výročí

13. 8. 1429

získává Půta z Častolovic Minsterberské knížectví, 590. výročí

13. 8. 1859

zemřel ředitel, inspektor hospodářských panství, vysokoškolský lektor, člen
Moravsko-slezské společnosti, uznávaný odborník na zemědělství, vydavatel časopisu
a císařský rada pan František Diebl, 160. výročí

16. 8. 1839

navštívil Častolovice národní buditel, spisovatel a politik Jozef Miloslav Hurban, 180. výročí

5. 9. 1909

se narodil notář, ekonom, posléze správce zámku Častolovice, literát, básník,
překladatel pan JUDr. Miloslav Matas, 110. výročí

7. 9. 1939

se Leopold Sternberg hlásí v rámci Národnostního prohlášení české šlechty k českému
národu. K deklaraci, kterou předal 6. října 1939 prezidentovi František Schwarzenberg
osobně, se připojilo postupně celkem 85 signatářů (71 jich dopis podepsalo vlastní
rukou, dalších 14 k tomu některého signatáře pověřilo). Někteří tak učinili na
znamení odporu k okupaci a germanizaci i přesto, že za normálních okolností se
k českému národu nehlásili. Z celkem 33 zastoupených rodů byla více jak polovina
původu českého či moravského, zbývající část tvořila šlechta „mezinárodního
původu“ (rody, jejichž předkové přišli do českých zemí např. z Francie, Anglie, Itálie
nebo Rakouska), 80. výročí

14.9.1399

nechal zhotovit Půta z Častolovic oltář Těla Páně a sv. Jiří, 620. výročí

16.9.1889

se narodil odbojář Václav Otčenášek, byl umučen 11. dubna 1945 v Terezíně, 130. výročí
Zpracoval: Jiří Václavík ml.
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Kultura v městysi
Kulturní okénko městyse
25. října 2019
ŠAŠEK NEBO POLITIK
– divadelní představení souboru TEMNO z Týniště n. O. – sál U Lva

6. prosince 2019
MIKULÁŠSKÁ AKCE PRO DĚTI
– pravidelný program pro děti s nadílkou – sál U Lva

9. listopadu 2019
POSLEDNÍ LEČ
– myslivecká zábava – sál U Lva

15. prosince 2019
RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
– vánoční koncert – kostel sv. Víta

15. listopadu 2019
HRADECKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA
– pořádá sociální komise – sál U Lva

22. prosince 2019
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V ČASTOLOVICÍCH
– pravidelná akce v kapli sv. Máří Magdalény

30. listopadu 2019
DĚTSKÝ JARMARK
– pravidelná předvánoční akce – sál U Lva

25. prosince 2019
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
– pravidelná akce s občerstvením u hasičské zbrojnice

1. – 31. prosince 2019
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
– výstava historických ozdob ze sbírky Mgr. Skořepy – Muzeum Častolovicka

Posvícenská zábava

S Jawou na cestách - ČERNOBYL

V sobotu 21. září 2019 se v sále U Lva od 20:00 hodin konala posvícenská
zábava. K tanci hrála hudební skupina GALILEO BAND. Akce pořádaná
městysem Častolovice a kulturní komisí byla v této podobě pořádaná
poprvé. Účast na akci nebyla velká, ale ti, co přišli, se dobře bavili.

V sobotu 5. října 2019 mezi nás do sálu U Lva znovu přišli Martin Gregor a Michal Franc. Dva mladí cestovatelé, kteří od roku 2014 podnikají
na svých malých motocyklech Jawa 21 Pionýr a Jawa 23 Mustang výpravy
do nejrůznějších míst Evropy. Letos podnikli cestu do Černobylu a města
duchů Pripjať. Cestou navštívili Kyjev a raketovou základnu Pervomajsk.
Za 17 dní ujeli na svých „fichtlech“ celkem 3 303 km. Do sálu U Lva nám
přišli o své cestě a o zakázané zóně v okolí jaderné elektrárny Černobyl
vyprávět. Sál byl naplněn a povídání bylo velice zajímavé. Oba mladící zaslouží obdiv, kam až na svých stařičkých motorkách dokážou dojet.

Foto: David Konvalinka

Foto: Štěpán Tomašík
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Český varhanní festival
V neděli 13. října 2019 proběhl v kostele sv. Víta varhanní koncert
významného varhaníka pana Adama Viktory. Koncert proběhl v rámci Českého varhanního festivalu, jehož cílem je propagace historických varhan. Historické varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu
dědictví naší země, jsou jedinečným nositelem zvukového obrazu
dávno minulých dob a zaslouží si mnohem více pozornosti, než se
jim dostává. Takovéto vzácné, zrenovované varhany jsou i ty naše
v Častolovicích.
Foto: Štěpán Tomašík

Pozvánky na kulturní akce v okolí
Některé akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
ŘÍJEN – PROSINEC 2019
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

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

2. listopadu 2019, od 10 do 18 hodin
Tvůrčí dílna na téma
„DUŠIČKY V SÝPCE“
Dušičky, stejně jako populární Halloween, jsou prastarými svátky s kořeny v 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.

14. září 2019 – 31. leden 2020
Výstava na téma
„130 LET KRAJKÁŘSKÉ ŠKOLY VE VAMBERKU“
Výstava k 130. výročí založení Krajkářské školy ve Vamberku představí vývoj učebních postupů ve škole, její tvorbu, žáky i pedagogy a připomene i stále živou současnost školy. Vystaveny budou
rovněž krajky paličkované podle návrhů předních výtvarníků,
díky nimž dosáhlo československé krajkářství světové úrovně.

30. listopadu 2019, od 10 do 17 hodin
Tvůrčí dílna na téma
„VÍTÁNÍ ADVENTU NA SÝPCE“
Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce již tradičně ve znamení výroby adventních věnců.
7. prosince 2019
ROKYTNICKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Jarmark je v Rokytnici v Orlických horách již mnoho let oblíbenou kratochvílí předvánočního času. Zboží s vánoční tematikou,
lidové zvyky, široká nabídka občerstvení, hudební vystoupení,
vánoční dílničky – to vše zde čeká na návštěvníky.

budova Sýpky, Rokytnice v Orlických horách

Změny akcí vyhrazeny.
Aktualizace a bližší informace na www.moh.cz a na facebooku muzea a jeho poboček.
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Ohlédnutí a poděkování
Již šestnáct let je součástí kulturní tváře našeho městyse Hudečkova
síň, galerie obrazů otce a syna, Antonína a Jiřího Hudečkových, které věnovala manželka Jiřího, paní Anna, Častolovicím. Obci, v níž oba
umělci tak rádi žili a kde nalezli i místo svého posledního odpočinku.
Cenná sbírka byla roku 2003 instalována do architektonicky skvěle
upraveného půdního prostoru budovy radnice a stala se vítaným cílem
milovníků výtvarného umění jak místních, tak i z velmi vzdálených míst
všech krajů naší republiky, ba i hostů ze zahraničí, včetně Ameriky.
K tomu, aby síň sloužila i jako centrum hlubšího poučení o vystavovaných dílech, ale i o zařazení jejich tvůrců do vývoje výtvarného dění
vůbec, bylo třeba vybrat i poučené průvodce či průvodkyně výstavou.
A na ty měla Hudečkova síň štěstí. Z asi šesti těchto osobností zmiňme
alespoň dvě, které se významně zapsaly do dějin provozu této kulturní
instituce. Tou první byla paní Milada Breklová, která nastavila úroveň
výkladu značně vysoko, a to i proto, že využívala svých znalostí o životě
celé rodiny Hudečkových, korespondence s výraznými znalci výtvarného umění i znalostí získaných vlastním studiem. A letos po dlouhé
spolupráci zakončila své služby paní Ludmila Mamulová.

Nezbývá než doufat, že další nástupci či nástupkyně průvodců Hudečkovou síní budou mít stejný zájem o to, jak slovy přiblížit němé umění
i pamatovat na to, aby se zážitků dostalo i dospívající generaci. Paní
Lídě Mamulové touto cestou děkujeme za její obětavé služby a přejeme ještě hodně hezkých chvil v Praze u svých nejbližších.
Redakce a městys Častolovice

Své práce se před lety ujala s nadšením též za vydatné pomoci svého
muže Vladimíra, který zajišťoval technické zázemí při promítání ukázek, pořizování fotografií z míst, kde Hudečkovi rovněž tvořili. Fotodokumentace velmi výrazně obohatila sbírku, zejména při besedách s návštěvníky expozice i mimo ni. Po mužově smrti vedla veškerou činnost
paní Lída sama.
V roce 2011 m.j. iniciovala důstojnou vzpomínku na významnou organizátorku kočovné divadelní společnosti „babičku“ Zöllnerovou, která je
v Častolovicích pochovaná. Několik let se též starala o „babiččin“ hrob.
Postupně začala koncipovat a realizovat pravidelné návštěvy galerie
s výkladem pro děti zdejší školy i škol okolních. Poučeností, přiměřeností i zajímavostí svého výkonu dokázala v mladých účastnících
vzbudit skutečný zájem o vystavená díla, i o výtvarné umění vůbec.
Ona sama se na tyto besedy důkladně připravovala a těšila se ne ně.
Jako někdejší středoškolská učitelka, mimochodem i vysokoškolská
spolužačka Zdeňka Svěráka a jeho ženy, si tímto způsobem oživovala
své bývalé povolání.
9
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Téma Zdroje
Rozhovor s Davidem Konvalinkou o kulturním zařízení U Lva
odděluje jeviště od technické části a v neposlední řadě opona, která
se dá ovládat jak z jeviště, tak i z promítací místnosti, která je nahoře za balkonem. Na jevištním portálu je také zavěšeno automatické
vysouvací plátno k projekci kina a na to navazuje špičkové ozvučení
Dolby Atmos, o kterém se již zmiňoval Jiří Kubalík v rozhovoru o kině.

Městys Častolovice se snaží postupnými krůčky ze sálu U Lva udělat
moderní kulturní zařízení, které odpovídá současným požadavkům.
Vybavení sálu a jeho interiéry prošly v posledních letech podstatnými změnami a další se plánují. Osobou, která má náš sál na starosti, je
pan David Konvalinka, který je o všech novinkách nejlépe informovaný. Proto jsme si pro toto číslo dovolili připravit s ním krátký rozhovor.
Davide, pokus se našim čtenářům stručně shrnout, co vše je v sále
nového ze stavebního hlediska?

Nové na provozu sálu je i to, že sál má svůj bar, který je provozován při každé akci a není závislý na přilehlé restauraci. Jak
je zajišťovaná tato forma občerstvení?
Bar na sále funguje již čtvrtým rokem. Na začátku byl umístěn na
straně u schodiště na balkon, ale protože jsme chtěli balkon zpřístupnit občanům, vznikl bar v prostoru staré šatny a šatnu jsme
umístili do pravé části před vstupem do sálu. V dnešní době bar
funguje jako kterýkoliv jiný bar, má svoji kasu, která se dá připojit
ke skladovému softwaru, který mi pomáhá pří naskladování nového
zboží, inventurách a dalších věcech spojených s provozem baru. Na
závěr této otázky chci poděkovat všem, kdo do baru chodí pracovat.

Štěpáne, ze stavebního hlediska se
toho stalo poměrně hodně. Již minulý
rok proběhla první etapa opravy ústředního vytápění přímo na sále. Jedná se
o výměnu starého rozvodu topné vody,
staré trubky, které byly ze železa, nahradily nové měděné, které se zakryly pod
omítku. Tento rok od července probíhala rekonstrukce kotelny. V první řadě se
vyměnil starý vysloužilý kotel za nový
kondenzační, který je úspornější na spotřebu plynu. Poté se vytáhly tři
větve rozvodu topné vody. První je k chystané vstupní přístavbě sálu,
druhá je ke komunitnímu centru, které vznikne v prostorách nad hospodou a třetí je do obecní hospody. Souběžně s touto přestavbou proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí pro herce, která ještě
probíhá. Po dokončení této rekonstrukce každého z občanů, který bude
mít zájem, rád novými prostorami sociálního zařízení a šaten ochotně
provedu, protože je lepší vše vidět na vlastní oči.

Z tvého popisu je patrné, že náš sál v současné době zvládne
téměř jakoukoliv kulturní produkci. Je jediným limitem pro pořádanou akcí kapacita sálu, nebo z hlediska budovy a techniky
ještě jsou jiné limity ?
V této chvíli jsme limitováni pouze prostorem. Díky tomu, že v předešlých
letech městys Častolovice investoval nemalé peníze do vybavení sálu U
Lva, je zde možné provozovat vše od promítání kina, pořádání přednášek, koncertů, divadel, dětských akcí, plesů i soukromých akcí.
Uvádíš, že sál lze použít i pro konání soukromých akcí, jakými
jsou třeba rodinné oslavy, svatby apod. Jaké jsou pro takovýto
pronájem podmínky?

Na to navazují technické novinky, které se v sále objevily z hlediska jevištní techniky, zvuku, osvětlení atd. Můžeš i pro lajky
popsat novinky v této oblasti?
Co se týká technických novinek, již v minulých letech došlo k rekonstrukci jevištní techniky, a to jevištního portálu, na kterém jsou
zavěšeny tři tahy, které slouží k uchycení divadelních kulis a byla
instalována scénická světla, která používají divadelníci k nasvícení
scény. Bylo provedeno zavěšení černého sametu, který po zatažení

Ano, sál je možné pronajmout i k soukromé akci. Zájemce si musí podat žádost na úřad městyse, tu potom projedná rada. Více informací
vám určité podá referentka paní Michaela Ehlová na úřadu městyse.
Jaké jsou plány ve vylepšování sálu pro další období ?
Pro další období chystáme například výměnu stávajících stolů a židlí
za nové. Plánujeme obložení některých stěn akustickými deskami,
které pomohou k lepšímu zvuku na sále. Tyto záměry jsou ale, jak
11
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všichni víme, v první řadě otázka peněz. Na závěr rozhovoru bych
chtěl pozvat občany na sál, protože bez vás by to byla jenom prázdná budova. Kulturní komise, městys, spolky, škola a spousta dalších
místních organizací zde pořádají celou řadu kulturní, společenských
a jiných akcí. Určitě si každý z Vás vybere to své. Těším se tu na Vás.
Zapsal a fotil Štěpán Tomašík
Plánovaná přístavba a modernizace kulturního domu U Lva
– plánuje vstupní foyer a rozšiřuje jej dále o výstavní prostor a restauraci.
Zpracovalo BITTNER architects s. r. o.

ZŠ a MŠ Častolovice
ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
V pondělí 2. 9. 2019 jsme v MŠ zahájili nový školní rok. Většina dětí
přišla s úsměvem. Nové děti měly možnost si prohlédnout nové prostředí společně s rodiči. Věříme, že i tento školní rok bude pro děti plný
veselých zážitků, na které budou rády vzpomínat.
Zapsala: I. Šotolová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zakončení školního roku 2018/2019, které proběhlo tradičně na sále
U Lva, a při němž byli odměněni úspěšní žáci, letos neznamenalo, že
se na dva měsíce uzavře škola. O hlavních prázdninách na naší škole
probíhaly dvě velké stavební akce.
V budově základní školy byly ve dvou třídách v havarijním stavu podlahy, a proto Rada městyse Častolovice rozhodla, že zafinancuje kompletní rekonstrukci. Učitelé, asistenti a paní školnice v posledním dni
školního roku vyklidili obě třídy a hned nastoupila stavební firma, která
odstranila asi 80 cm staré podlahy – 18 „kubíků“ ztrouchnivělého dřeva
a suti. Řemeslníci postupně vytvořili novou skladbu izolace, betonu
a speciálních desek a dokončili pokládkou zátěžového PVC. Stavba
byla ukončena a předána 14. srpna a za pomoci zaměstnanců obce
a kolegů byl nastěhován nábytek a další vybavení do třídy tak, aby se
v posledním srpnovém týdnu mohly paní učitelky plně věnovat přípravě nového školního roku.
Druhou velkou stavební akcí byla rekonstrukce všech tří výdejových
kuchyněk ve třídách mateřské školy. Realizováno bylo vybourání stávajících obkladů a dlažby, oprava rozvodů elektřiny, vody a odpadů

Fotografie z jednotlivých tříd, jak je vyfotily paní třídní učitelky naší mateřské školy.
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a montáž nového nábytku. Ve stejném období se ještě ve všech odděleních nově malovalo. Vše se muselo stihnout ve třech týdnech, kdy
byl ve školce pozastaven provoz, proto práce probíhaly i o víkendech
a požadované předání se uskutečnilo podle plánu. Poděkování patří
všem zaměstnankyním, které přerušily dovolenou a přišly uklidit celou
školku, aby děti mohly nastoupit do pěkného a čistého prostředí. /fotogalerii z obou stavebních akcí najdete na předposlední straně ZDROJE/.
Již od června probíhalo souběžně velké množství změn v budově školy.
Vznikly sborovny prvního a druhého stupně, školní poradenské pracoviště, odpočinkové místo pro asistenty pedagoga, do nových prostor
byl přemístěn kabinet družiny a knihovna. Tato reorganizace byla časově velmi náročná, a proto si všichni, kteří se na těchto akcích podíleli
buď oragnizačně nebo finančně, zaslouží velké poděkování.
Tak jsme zakončili přípravy nového školního roku 2019/2020. V pondělí
2. září naše škola opět ožila dětskými hlasy a smíchem.

Poněkud netradičně pojatý sportovní den, který tentokrát proběhl
v Jump aréně v Praze, kde na na nás čekaly dva sály plné nejrůznějších trampolín, překážek a dalších zajímavých atrakcí, mezi kterými si
každý později našel, co ho nejvíce bavilo a co mu nejvíce vyhovovalo.
Nejeden žák určitě překonal sám sebe, postavil se strachu a zdolal
i nejnáročnější překážky. Pozadu nezůstal ani pedagogický dozor, jehož výkony možná překvapily. Po dvouhodinové fyzické zátěži následoval zasloužený oběd a relax v nedalekém nákupním centru Metropole.
Pokud si někdo myslí, že se děti na trampolínách unavily, je na velkém
omylu. Cesta domů byla opravdu velmi veselá.

Pro naše nejmenší žáčky, prvňáčky, to byla událost – velký den. Přišli
do opravdové školy a doslova vklouzli do první třídy.

Těšíme se na další podobný zážitek.
Sportovní den 1. stupně proběhl pochodovou formou spojenou s volnými sportovními disciplínami. Na místo určení do Olešnice jsme dorazili
po hodinovém pochodu přírodou. Tady jsme se nejprve posilnili svačinou a mohli začít sportovat. K tomuto účelu jsme si donesli míče, švihadla, obruče, skákací pytle, pálky na badminton, chůdy a další sportovní
náčiní. K dispozici nám byly ještě prolézačky, houpačky, skluzavky, ale
i pískoviště. Do školy jsme dorazili pořádně vysportovaní, počasí nám
přálo, a tak už přemýšlíme, co budeme podnikat při dalším sportovním
dni, který nás čeká na konci školního roku.

Nejprve se malým školákům představila paní učitelka a přivítala je.
Poté jim popřáli mnoho úspěchů pan ředitel a pan starosta. Prvňáčkům bude po celý školní rok fandit Krteček se svými kamarády a právě
s ním děti po skluzavce vklouzly do první třídy. Prvňáčkové, ať se vám
ve škole líbí!
Ve středu 4. 9. 2019 navštívila naše žáky zástupkyně Nadačního fondu
dětské onkologie KRTEK, který od roku 1999 pomáhá onkologicky nemocným dětem a podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské
onkologie Fakultní nemocnice Brno. Zástupkyně fondu nejprve poděkovala za finanční dar, jehož součástí byl finanční obnos získaný z prodeje
výrobků našich žáků na „Velikonočním jarmarku“ ve výši 28.000 Kč a výtěžek z charitativního koncertu žáků ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
ve výši 3.540 Kč. Poté žáky 1. i 2. stupně seznámila s činností nadačního
fondu. Hlavní prioritou této nadace je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu
dětí v nemocnici, dále péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Fond zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty
zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem i pacientům, kteří již aktivní léčbu ukončili a vyrovnávají se s jejími následky.

Krtečkovo sportování aneb sportovní den prvňáčků. I my jsme zvolili turistický pochod. Naším cílem bylo dětské hřiště Paseky, kde jsme
celé dopoledne sportovali. Společně jsme si zahráli míčové hry a potrénovali trpělivost a spolupráci při hře s padákem. Také zbyl prostor
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pro vlastní vyžití a dovádění, někteří si zahráli kopanou, jiní se houpali
na houpačkách nebo zdolávali lanové prolézačky. Každý statečný prvňáček si odnesl na krku velkou medaili. Byl to prima den!
V letošním roce chystáme:
Školní zájezd do Velké Británie: Krásná Anglie
Novinkou v tomto školním roce je spuštění webové aplikace Bakaláři, která usnadní práci učitelům a zlepší informovanost rodičů. Kvalitu
školy nám pomůže také zlepšovat plnění Strategického plánu rozvoje
školy a Školního akčního plánu, který vychází z návrhů a přání všech
zaměstnanců školy.
Připravil Mgr. Martin Odl - ředitel školy

Knihovna městyse Častolovice
CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ
Koncert country skupiny Zázvorový čaj
Příjemný večer jsme v knihovně, tedy přesněji v prostorách klubovny
hasičů, strávili s country uskupením ZÁZVOROVÝ ČAJ. Skupina přilákala
opět mnoho příznivců country hudby. Zájemci si mohli ve čtvrtek 12. září
zanotovat známé country písničky, především od skupiny Greenhorns.
Tradičně byl podáván i zázvorový čaj. Večer se velmi vydařil a nikomu se
nechtělo domů. Těšíme se na další milé setkání.

Foto: Štěpán Tomašík

Koncert Ivo Jahelky
Recitál legendárního „zpívajícího právníka“, který dokáže posluchače
rozveselit i smutnými historkami ze soudních síní. Koncert se uskutečnil v sále U Lva v Častolovicích ve čtvrtek 17. října 2019 od 17:00 hod.
Foto: Romana Wajglová

Výstava obrazů „ Olejomalby“
V knihovně je od 9. září k zhlédnutí výstava obrazů paní Evy Valterové
z Dobrušky. Obrazy pomocí barev, linií a tvarů vyjadřují vnitřní myšlenky
a pocity. Těším se na Vaši návštěvu. Výstava potrvá do konce října.

Předávání diplomů
Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku, téma „Etika jako východisko z krize společnosti“, byl úspěšně zakončen předáváním pamětních listů absolventům, kteří úspěšně splnili podmínky studia.
Sešli jsme se v krásném prostředí zámku v Potštejně v Mramorovém
sále v sobotu 28. září 2019. Tohoto slavnostního setkání se zúčastnil
i pan starosta Ing. Zdeněk Praus. Studentům zahrál na housle pan Vojtěch Štěpánek a hudbou tak obohatil příjemné dopoledne.
Po převzetí vysvědčení nás čekala prohlídka zámeckých interiérů a slavnostní dopoledne jsme završili dobrou kávičkou s domácím dortíkem
v zámecké cukrárně. Pozdravit nás přišel i majitel zámku pan Nováček.

Foto: archiv knihovny
14

Zpravodaj městyse Častolovice | 3/2019

KNIHOVNA PŘIPRAVUJE
VU3V pokračuje
Přihlaste se do Virtuální univerzity třetího věku.

Vás srdečne zve na:

V Ý S TAV U O BR A ZŮ

První přednáška zimního semestrálního kurzu 2019/2020
„BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH“
začíná ve čtvrtek 3. října 2019 v budově městyse Častolovice v klubovně seniorů od 9:00 hodin. Přednášky sledují odborným pohledem
architekturu, která byla tvořena v době baroka a kterou můžete sami
navštívit během svých cest po naší vlasti.

OLEJOMALBY

paní EVY VALTEROVÉ

Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s nejvýznamnějšími osobnostmi barokní architektury, jejichž realizace si můžete
prohlédnout v Čechách.
Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších
zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga,
Jeana Baptisty Matheye, Jana Blažeje-Santiniho a Kryštofa a Kiliána
Ignáce Dientzenhoferových.
Romana Wajglová - knihovnice

Výstava bude v knihovně ke zhlédnutí do konce října.
Všichni jste srdečně zváni.

Z činnosti spolků
ZO ČZS ČASTOLOVICE
Ohlédnutí za 21. výstavou
Ve dnech 3. – 6. října 2019 se uskutečnila již dvacátá první zahrádkářská výstava ve výstavním areálu v Častolovicích s názvem „Zahrada
východních Čech“. Pořadateli byly ZO ČZS Častolovice, městys Častolovice a ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou. Otevřeno bylo každý den od 9:00
do 17:00, v neděli do 16:00.
Pod logem „RADOST-KRÁSA-UŽITEK“ bylo vystaveno ovoce, zelenina a květiny nejen z východních Čech. Pro odborníky byly jistě zajímavé kolekce jablek a hrušek z výzkumných ovocnářských ústavů
a od šlechtitelů. Ovoce vystavovali i velkopěstitelé, zahrádkáři a jednotlivci. Návštěvníci viděli jablka pěstovaná dědy našich dědů, ale
také současně pěstované a perspektivní ovoce. Kromě jádrovin se
představily i peckoviny, ořechy, hroznové víno a různé rarity včetně
melounů z východních Čech. Na minulých výstavách byl veliký zájem
o zeleninu, kde se mimo jiné představili podniky, instituce a pěstitelé
cibule z Všestar, česneku z Holic, zelí a paprik z Bolehoště, brambor ze
Zdobnice a Havlíčkova Brodu a mnoho dalšího od organizací i jednotlivců. Nechyběla ani listová a kořenová zelenina. Ozdobou výstavy byly
i květiny, a to lilie a gladioly z Lovčic, chryzantémy hrnkové a řezané
ve vázách z Hlinska, begonie z Pardubic a jiřiny – květiny podzimu, které měly zastoupení v pěti samostatných kolekcích. Celou škálu květin
pak pro aranžerii doplnily květiny dovezené z Holandska.

né stromky a keře, kaktusy a sukulenty, bonsaje, broušené sklo, keramika
a dalších okrasné aranžerie. Nejen dříve narození jistě uvítali i velkou kolekci bylinek z botanické zahrady FN Hradec Králové a kolekci subtropických rostlin. Zahrádkáři mohli nahlédnout do kuchyně výrobců skleníků,
zahradního nábytku a nářadí. Mlsné jazýčky přivítaly pekárenské a cukrářské výrobky, včetně poprvé umožněné ochutnávky různých salátů.
Je potěšitelné, že součástí zahrádkářské výstavy byli v samostatných
kompozicích i drobní chovatelé, ornitologové, včelaři, houbaři, kaktusáři
i pěstitelé bonsají a představilo se také subtropické zahradnictví.
Z pohledu vystavujících firem, závodů a družstev se ukázala celá řada
výrobců se svými produkty. Od zahrádkářské techniky až po drobné
nástroje a pomůcky, to vše bylo na výstavě zajištěno a připraveno.
Okrasné stromky a keře, barevné zahradní trávy a další rostliny, včetně
prodeje ovocných stromků, květin, zeleniny a různých pochutin jistě

To vše bylo skloubeno s vodou ve formě vodotrysků, vodních kaskád,
tekoucího potůčku apod. Pro pestrost výstavy se také představily okras15
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potěšily každého návštěvníka. Nezapomněli jsme ani na rozšířený
sortiment v občerstvení. V oblasti doplňkových programů byla kromě
tradičních vystoupení hudebních orchestrů zařazena ukázka v aranžování řezaných květin. Novinkou byla beseda s výkladem „Jak pěstovat hroznové víno v Podorlicku“. Pro velký zájem probíhala i soutěž
o nejlepší naaranžovanou misku ovoce, zeleniny a květin, které se zúčastnilo 1 300 návštěvníků. Vítězem se stala miska č. 15 od Markéty Kameníkové z Chlen. Nejlepší tři misky byly odměněny věcnými cenami.
V odborné oblasti působila po celou dobu výstavy poradenská služba,
která v naučném koutku odpovídala na všechny dotazy návštěvníků.
Své místo měl i historický koutek z Častolovic, kde se zavzpomínalo
na kulaté výročí ukončení provozu pivovaru v Častolovicích. Na výstavě se také prezentovali zahrádkáři z osmi okresů: Hradec Králové,
Pardubice, Náchod, Jičín, Trutnov, Ústí n. O., Chrudim a Rychnov n. Kn.
a z devíti základních organizací ČZS.

venstva Republikové rady ČZS příjemně potěšilo nejen pořadatele, ale
všechny zahrádkáře východních Čech. Vyvrcholením pak byla nedělní
návštěva premiéra vlády ČR Andreje Babiše, který si celou výstavu prohlédl a s řadou lidí příjemně podiskutoval.

Závěrem lze říci, že výstava byla vrcholem práce častolovických
zahrádkářů a poskytla návody a rady, co v dalším období pěstovat
a dělat. Výstavní výbor děkuje všem, kteří se více či méně zasloužili
o krásu výstavy a omlouvá se těm občanům, kterým ztížil klidný život
v Častolovicích.
Josef Helmich,
Foto: Ing. M. Fikeis

I když byla výstava připravena s co největším úsilím, počasí nám nepřálo. Ve čtvrtek a v pátek bylo sychravo, místy mrholilo a v sobotu
nepřetržitě pršelo, což odlákalo celou řadu návštěvníků. Naopak je
potěšitelné, že má tato výstava vysokou společenskou úroveň, což
dosvědčuje přítomnost hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora
na slavnostním zahájení výstavy. Také dvoudenní zasedání Předsta-

Toto třetí místo nám zajistilo účast mezi posledními 64 mužstvy, které si zahrají v osmi kvalifikačních skupinách o 23 postupových míst
na finálový turnaj. Sparta Praha má jako vítěz minulého ročníku účast
na finálovém turnaji zajištěnou. 15. 10. nás tedy na kvalifikačním turnaji v Novém Bydžově čekají tito soupeři: FK Mladá Boleslav, FC Hradec Králové, FK Pardubice, MFK Chrudim, RMSK Cidlina Nový Bydžov,
FK Letohrad a FK Spartak Choceň.

AFK ČASTOLOVICE
Starší přípravka na turnaji Ondrášovka cup
V září se naši hráči kategorie U-10 (ročník narození 2010 a mladší) zúčastnili celostátního turnaje Ondrášovka Cup. Do sezóny 2018/2019 se
přihlásilo celkem 633 týmů ze všech vypsaných věkových kategorií.
V kategorii U-10 se hrají dvě předkola, mužstva jsou rozdělena do skupin podle regionální polohy a z každé skupiny postupují dvě mužstva
do další fáze. Prvním turnajem bylo první předkolo, kterého se ve 20
regionálních skupinách účastnilo 120 mužstev.
Naši hráči byly nalosováni do skupiny H, která se hrála 12. 9. v Lázních
Bohdaneč. Našimi soupeři byla mužstva z Jičína, Turnova, Horního
Jelení, Starého Hradiště a domácích hráčů z Lázní Bohdaneč. Naši
hráči v prvním utkání remizovali s mužstvem Jičína 1:1, poté doslova
přetlačili Staré Hradiště 2:1. Následovalo utkání s domácím týmem,
který vyhráli 5:1. Následoval důležitý zápas s Turnovem, který v předchozích zápasech předváděl výborný fotbal. Našim hráčům se povedl nejlepší zápas a Turnov přehráli 4:0. V posledním zápase se hrálo
o první místo na turnaji, který se nepovedl, a prohráli jsme 3:1. Nicméně hráči mohli slavit postup do další fáze z druhého místa.

Starší přípravka. Foto: archiv AFK Častolovice

Turnaj druhého předkola se konal 26. 9. v Trutnově. Zde nás kromě
domácího týmu čekala mužstva Náchoda, Horního Jelení, Letohradu
a hlavně mužstvo Chocně, která se v minulém ročníku ve finálovém
turnaji umístilo na celkovém 2. místě.

Na turnaji nás reprezentují tito hráči AFK Častolovice – Marek Beneš,
Marek Fabián, Vojta Keprta, Honza Lubínek, Vojta Horák, Filip Šupler,
Tomáš Kapucián, Tobiáš Bělka, Tadeáš Trejtnar a Dan Kubec. Mužstvo
doplnili tito hráči FK Kostelec – Vašek Kyncl, Nela Bartošová, Pepa
Sládek a Matěj Barvínek.

Vstup do turnaje se nám podařil, porazili jsme domácí mužstvo 8:0. Poté jsme
ale prohráli 6:1 s mužstvem Letohradu a následně jsme prohráli 8:0 s favoritem z Chocně. Hráčům se ale povedlo oplatit porážku z prvního předkola Hornímu Jelení, které porazili 4:1. Závěrečný zápas s mužstvem Náchoda jsme
zvládli, vyhráli 9:2 a mohli jsme slavit 3. místo v druhém předkole.

Držte nám palce, aby se nám podařilo na kvalifikačním turnaji uhrát
co nejlepší výsledek.
Evžen Šupler – trenér kategorie U-11 AFK Častolovice
16
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SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC

MS STŘEŽMÁ
Vážení spoluobčané,

Výzva

v minulém čísle ZDROJE jsem nestihl zařadit článek o jarním dění v našem spolku, proto se vracím alespoň k následující události. Jaro je obdobím okresních chovatelských přehlídek trofejí, které jsou na Rychnovsku
vždy zakončeny jednáním předsedů a mysliveckých hospodářů z okresu
Rychnov. Došlo zde z našeho pohledu k velmi milé události, když Čestné členství v Českomoravské myslivecké jednotě převzal při příležitosti
svých 80. narozenin na náš návrh pan Adam Mitana z Častolovic. Adam
se po mnoho let s láskou stará vzorně o zvěř, je výborným kamarádem
všem dalším členům a jeho pracovitost, láska a oddanost myslivosti si
určitě toto ocenění zasloužilo. Dalším vyznamenaným byl pan Petr Šimerda, který ke svým padesátým narozeninám dostal Věrnostní medaili ČMMJ
udělovanou členům, kteří jsou minimálně 30 let bez přerušení v jednotě.

Pojďte s námi utvářet historii Častolovic! Zavzpomínejte sami,
či se svými blízkými na život v našem městečku, rozhlédněte se po okolí a podělte se s námi o své příběhy, historické
dokumenty a půdní nálezy. Nevyhazujte, prosím, nic, co souvisí s místní historií do odpadkového koše a raději se obraťte
na členy našeho spolku. Za jakékoli předměty, materiály, příspěvky i podněty k naší práci budeme moc vděčni.
Děkujeme za spolupráci
Jiří Václavík, předseda Spolku přátel Častolovic

Výstava historických radiopřijímačů
Od 30. 6. 2019 do 30. 9. 2019 probíhala v nových prostorách Muzea Častolovicka výstava historických radiopřijímačů. Exponáty zapůjčili sběratelé
Milan Línek a Michal Hons, kteří se rovněž podíleli na přípravě výstavy i zajištění provozu muzea. Dne 30. 6. 2019 proběhla za účastni cca 40 návštěvníků slavnostní vernisáž. S hudebním doprovodem a občerstvením spolku
zdatně vypomohli manželé Hláskovi. Výstavu navštívily stovky zájemců
o místní historii a radiotechniku. K vidění bylo bezmála 150 ks přístrojů.
Jako velice výhodné se jeví umístění muzea na náměstí nedaleko zámku, v trase železniční stanice. Muzeum se během výstavní sezóny připojilo
k akci Hradozámecká noc a umožnilo návštěvníkům i speciální a netradiční prohlídku v nočních hodinách. Na zajištění převážně víkendového
provozu se po celou dobu turistické sezóny střídalo bezplatně pouhých
5 členů. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se k nám přišli podívat.

Adam Mitana při převzetí Čestného členství v ČMMJ na okresním sněmu v Dobrušce.
Dne 13. 7. 2019 uspořádal náš myslivecký spolek na Třešňovce veřejné
závody „Cena kamaráda“ v loveckém parkúru. Závody byly atraktivní
i rychlejší v tom, že se využívaly i dovezené mobilní vrhačky terčů
a souběžně se střílelo na dvou střelištích před i za chatou. Ke konci
závodu střelce i pořadatele obtěžoval opakovaný prudký déšť. Z MS
Střezmá nejlépe střílel celkově šestý Josef Vanický ml. a odnesl si
znovu po čase putovní pohár MS. V absolutním pořadí zvítězil Václav
Herzán z Opočna před Tomášem Petráškem a loňským vítězem Pavlem
Grundem. Závodu se zúčastnilo 61 střelců.

Slavnostní vernisáž výstavy 30. 6. 2019. Foto Štěpán Tomašík

Koutek na výstavě
Členové spolku se dne 2. 10. 2019 podíleli na přípravě koutku městyse na
tradiční zahrádkářské výstavě Radost – Krása – Užitek.

„Cena kamaráda“ v loveckém parkúru.
Jarda Pultar se zasloužil o výrobu dvou WC budek k chatě Na Pasece.
Majitelem této chaty a přilehlých pozemků se stal p. Ing. Pavel Páv
a momentálně dolaďujeme pokračování nájemní smlouvy k chatě
na další období.

Stánek na výstavě Radost – krása – užitek. Foto: Štěpán Tomašík
17
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V Častolovicích jsme za účasti policie museli v srpnu řešit vloupání
do chaty, pachatel byl policií zjištěn a věc je v řešení, truhlářství pana Macháčka v Česticích nám ochotně vyšlo vstříc při výměně zničených dveří.
Na dvou místech naší honitby byly znovu spatřeny volně pobíhající ovce.
Předseda spolku sjednal s jejich majiteli okamžitou nápravu, abychom
nemuseli přistoupit k řešení, které nám dává zákon o myslivosti. Bohužel
se tyto problémy opakují se stejnými lidmi každý rok.

hospodářem Pavlem Židem a je třeba před jejich nepřetržitou službou
smeknout klobouk. Členové našeho spolku se v září sešli i s partnerkami při společném posezení s grilováním masa, a dokonce i tento náš
večírek byl zakončen telefonickou výzvou policie, abychom jeli odklidit
poraženou srnčí zvěř u Čestic.

Náš spolek přijal mezi sebe na dubnové schůzi Ing. Martina Luňáčka,
DiS., z Týniště jako čekatele členství se zkušební dobou. Pan Luňáček
v srpnu svoji žádost stáhl.
Na úseku péče o zvěř se někteří členové postarali o dovoz a rozvoz
obilných plev pro kachny i bažantí zvěř, Karel Janeček v suchém létě
pokračoval v budování slanisek a napajedel pro zvěř a jejich doplňování pitnou vodou.
Lov kachen u Častolovic 28. 9. 2019.
V září nás čeká několik společných vycházek na lov kachen. V sobotu
12. října se mohou zájemci o sokolnictví přijet podívat za Orsil u Častolovic, kam by cca v 10:30 měla přijet skupina sokolníků s dravci na lov.
My na jejich setkání navážeme třemi podzimními lovy na drobnou zvěř
a s předstihem zveme širokou veřejnost do Častolovic, kde se v kulturním domě U Lva v sobotu dne 9. listopadu od 20:00 hod uskuteční
taneční zábava „Poslední leč“ – hraje skupina Pokrok. V lednu nás pak
bude čekat 20. myslivecký ples v Česticích.
Napajedlo pro zvěř.

Léto přineslo pěkné počasí, tak ať Vám všem vydrží pohoda i radost z dokončené kanalizace a z krásné nové silnice vedoucí Olešnicí a Hoděčínem
do podzimních měsíců! Snad náš spolek i v tomhle trošku pomohl, když
jsme poskytli prostor k parkování strojů zhotovitelům kanalizace. Obecní úřady budou brzy znovu rozhodovat o poskytnutí dotací na r. 2020 pro
spolky. Budeme velmi rádi za další přízeň a podporu, které si velmi vážíme.

Pokračuje starost některých členů o zakoupená a vypuštěná bažantí
kuřata, s potěšením začínáme znovu vídat po revíru hejnka divokých
bažantů, kteří se znovu šíří do míst, kde bažantí zvěř byla kdysi hojná.
I letní stavy zajíců se zdály být povzbuzující. Pokračoval lov lišek i divočáků, u srnčí zvěře bohužel trvá neutěšený stav, kdy nám hodně zvěře
hyne pod koly aut. Odstraňování následků po střetu aut se zvěří zůstává v poslední době na několika našich členech v čele s mysliveckým

Radomír Podolský - jednatel

SDH ČASTOLOVICE
Hasičská soutěž
V sobotu 21. září 2019 se v areálu Sokolské zahrady uskutečnily tradiční
hasičské závody – soutěž v požárním útoku mužů i žen „O pohár starosty
městyse Častolovice - Memoriál Mirka Frýdy“. Na závodní dráhu nastoupilo 8 družstev mužů a 7 družstev žen. Jednalo se o poslední soutěž celého

seriálu Podorlické ligy. V memoriálu M. Frýdy zvítězili muži z Houdkovic
a ženy z Opočna, pohár starosty městyse Častolovice získali muži ze Sněžného a opět ženy z Opočna. Výborné občerstvení pro návštěvníky a závodníky připravili členové častolovického hasičského sboru, kteří zajišťovali
i technické zázemí soutěže. Předání cen vítězům se zhostili hejtman Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán, místostarosta městyse Častolovice
pan Miloš Tichý a Marcela Frýdová.
Text a foto: Jiří Václavík ml.
18
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

KLUB DŮCHODCŮ

Rybářské závody

V letošním roce uplyne 30 let od založení Klubu důchodců v Častolovicích. Jsme rádi, že se můžeme scházet v pěkném zrekonstruovaném prostředí dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek. Máme 39
členů a rádi bychom přivítali mezi námi i další seniory, kteří by měli
zájem.

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Častolovice uspořádala
dne 14. září 2019 rybářské závody pro členy místní organizace, členy
okolních spolků a všechny příznivce rybářského sportu. Závody se
konaly na Obecním rybníku. Při zahájení se sešlo 59 účastníků, ale
místních členů bylo opět velmi málo. Bohaté občerstvení bylo zajištěno pro chytající rybáře i pro příznivce. Letošní slunečné počasí bylo
k účastníkům a pořadatelům velmi příznivé. Rybník byl před závody
bohatě zarybněn, a tak o časté záběry nebyla nouze. Průběh akce byl
hodnocen velmi kladně.

Nový rok zahajujeme posezením při punči nebo kávě s vánočním
cukrovím. Tradičně oslavujeme každé čtvrtletní narozeniny členů.
Občerstvení vždy připraví oslavenci.
V červnu se uskutečnil jak pro členy, tak i pro ostatní seniory městyse výlet do Brna. Společně s průvodkyní jsme dopoledne prošli
některé pamětihodnosti, dali si dobrý oběd a odpoledne pokračoval
na Špilberk. Kdo měl zájem, prošel si původním sklepním vězením
a ostatní účastníci zájezdu strávili čas u kafíčka a nějaké dobroty
v místní kavárně.
Zhodnocení pololetí se konalo koncem června v hospůdce Bazylika, kde nám p. Václavík nachystal k občerstvení grilované kuřátko a vlastnoručně upečený závin. V červenci několik členů klubu
zhlédlo v areálu hřiště komedii „Ženy v běhu“ a jako každý rok jsme
si pochutnali na bramborácích v „Hospůdce na cestě“.
Druhý výlet se konal 10. září do lázní Poděbrady, kde jsme navštívili
sklárnu Bohemia Crystal, prošli lázeňskou kolonádu a střed města
se zámkem, zakoupili lázeňské oplatky a také pluli po Labi výletní
lodí „Král Jiří“ k soutoku Labe s Cidlinou.

Soutěžilo se ve dvou poločasech. Lovilo se na jednu udici s jedním
návazcem. Z 59 závodníků jich 40 chytilo alespoň jednu rybu a každý
si mohl vybrat nějakou cenu. Celkový vítěz si odnesl hodnotný plynový
gril.

Čekají nás ještě dvě čtvrtletní oslavy a výroční schůze, která se bude
i s kulturním programem konat v restauraci Beseda. V listopadu bychom v rámci dne seniorů chtěli i s ostatními seniory oslavit 30.
výročí Klubu důchodců na sále U Lva.

Vítězové:
1. Zdeněk Derner (631 bodů)
2. Miroslav Držmíšek (625 bodů)
3. Roman Baloun (613 bodů)

Přejeme nejen našim seniorům, ale i ostatním občanům Častolovic
hodně zdraví a spokojenosti a těšíme se na další členy.

Výbor MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům za poskytnuté ceny
a pořadatelům za hladký průběh závodů.

Text a foto: Jarmila Hovorková - členka klubu

S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.
Text a foto: Výbor MO ČRS Častolovice
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Historické okénko
V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 70. VÝROČÍ UKONČENÍ PROVOZU ZDEJŠÍHO PIVOVARU
Vaření piva mělo v Častolovicích dlouhou tradici. Výstavba pivovaru pravděpodobně započala ještě za Půty nejstaršího z Častolovic. Jeho vznik
bývá datován do roku 1410. V jeho držení se postupně vystřídali Jan Puška
z Kunštátu (?-1413-1415), Půta z Častolovic ml. (1420-1435), Anna z Častolovic (1435), Hynek Krušina z Lichtemburka (1435-?), Vilém Krušina z Lichtemburka (?-1454), Jiří z Poděbrad (1454-1471), Jindřich Minsterberský
st. (1471-1495), Vilém z Pernštejna (1495-1521), Jan z Pernštejna (15211548), Jaroslav z Pernštejna (1548-1556), Arnošt falckrabě rýnský (15561559), Jindřich z Regeru (1559-1570), Albrecht Bryknar z Brukštejna (15701575), Královská komora (1575-1577), Jan z Oppersdorfu (1577-1584), Vilém
z Oppersdorfu (1577-?), Jiří z Oppersdorfu (1577), Bedřich z Oppersdorfu
(1577-1615), Otto z Oppersdorfu (1615-1647), František Karel Libštejnský
z Kolowrat (1647-1658), Jan Václav z Oppersdorfu (1658-1676), synové Jan
Václav z Oppersdorfu (1676-1684), Jan Rudolf z Oppersdorfu (?-1684), Tomáš Černín hrabě z Chudenic (1684-1694), Oldřich Adolf Vratislav hrabě
Foto: Václav Hrubeš, aranžovala rodina Hrubešova
ze Šternberka (1694-1703), František Damián hrabě ze Šternberka (17031723), František Filip hrabě ze Šternberka (1723-1787), František Filip Kristián hrabě ze Šternberka (1787-1811), František Josef hrabě ze Šternberka
(1811-1830), Jaroslav hrabě ze Šternberka st. (1830 -1874), Leopold Moric hrabě Šternberk (1874-1899), Leopold Albrecht hrabě Šternberk (1899-1937),
Leopold hrabě Šternberk (1937-1949).
Pivo se nejprve prodávalo výhradně v Panském domě (pozn. stával v místě parkoviště u železářství Mertlík) Až v pozdějších dobách se mohlo prodávat i v ostatních hostincích v Častolovicích. Šenky v 17. století měli Jan Pekař a Václav Zídka.
Mezi lety 1577-1647, kdy pivovar v Častolovicích vlastnili Oppersdorfové, je pivovar popisován jako objekt s měděnou pánví, káděmi, hvozdem, humnem, sladovnou, spilkou, sklepy a obydlím pro sládka. Bečvárna, kde se vyráběly a smolily sudy, stála odděleně v zadní horní části pivovaru, neboť
ve své době bývala častým zdrojem požárů. Pivovar potřeboval také led, který byl dovážen ze dvora Polná - rybníku Bravník. Ještě v r. 1889 se v obci
platila pivní dávka - za každé pivo v obci spotřebované 1 K.
Ze zdejších sládků se nám zachovaly záznamy o práci Jana Čáslavského (1651), mládka Martina Plešků (1651), Františka Wotke (?-1873-1878), Karla
Dvořáka (1878-1884), Jana Hošťálka (1884-1888), ? Karla Nováka (1885-1886), Gustava Lercha (1888-1896), Josefa Turka (1896-1913), Václava Dudka
(1913-1917), Adolfa Potůčka (1917-1926), Miroslava Lorencza (1926-1928), Františka Hauzera (1928-1935), Antonína Beneše (1935-1936), Jana Kirchbergera (1936-1939), Karla Janko (1940-1943), Josefa Helmicha podsládka (1944-1945), Karla Janko (1945-1947), Jana Bače (1947-1949). V letech 1918 -1936
byl vrchním sládkem Václav Dudek, který v letech 1935 až 1936 vykonával také funkci ředitele pivovaru. Z nájemců známe Gustava Lercha (18881896), Josefa Turka (1896-1902), Václava Wegnera (1902-1906-?), Josefa Varmužu (1918-1930-?).
Modernizace se pivovar dočkal roku 1905, kdy přešel na parní pohon a v roce 1923 byla varna rekonstruována na 60 hektolitrů.
Velmi slibně se rozvíjející české pivovarnictví přibrzdila první světová válka. Častolovický pivovar vyráběl zlatavý mok i nadále. Po ukončení války
byla vyráběna hlavně slabší piva. Někdy kolem roku 1925 již trh nabízel piva normální stupňovitosti.
Dne 7. srpna roku 1935 postihl šternberský pivovar požár, při kterém vyhořely kanceláře a garáže.
Za druhé světové války došlo k výraznějším omezením, od roku 1942 do roku 1945 častolovický pivovar spravovala nucená správa Protektorátu
Čechy, Morava a Slezsko. Po druhé světové válce byla opět pro nedostatek surovin vyráběna velmi slabá piva. Teprve roku 1948 bylo přistoupeno
k výrobě 7° piva. Z produkce zdejšího pivovaru jsou známa piva Ležák světlý 12°, Ležák tmavý 12°, Světlý kastelán 14°, později pivo 10% výčepné.
Od roku 1948 do roku 1949 pivovar spravovala Československá republika - národní správa a následně zanikl. Poslední pivo bylo v častolovickém
pivovaru stočeno v roce 1949.
Text: Jiří Václavík ml.
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Přišlo do redakce
zemních komunikacích o změnách některých zákonů (dále jen „zákon
o silničním provozu“) k posouzení žádosti doplněné o stanovisko Policie
ČR a Správy silnic Královéhradeckého kraje, konstatuje následující:

Výzva občanům
Vážení spoluobčané,
všichni se jistě shodneme na tom, že dopravní a bezpečnostní situace v okolí ulice Komenského je skutečně neúnosná a nebezpečná pro
všechny účastníky silničního provozu a obyvatele Častolovic. Navíc se
v těsné blízkosti nachází Základní škola a mateřská škola Častolovice.

Správní orgán uvážil omezení nákladní dopravy nad 12 t v ulici Komenského v Častolovicích dle žádosti ze dne 11. 2. 2019 pod č. j. : MUKO3586/2019-nk. Samovolné přesouvání dopravy nad 12 t na okolní silnice
II. a III. tříd by bylo jednoznačně přítěží pro výše uvedené pozemní komunikace. Tyto silnice nejsou na tranzitní dopravu přizpůsobeny a případné nové stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené pozemní
komunikaci by vedlo k dalšímu zatížení nejen dopravy, ale i samotných
občanů v obcích, přes které by případná tranzitní doprava vedla.

Rada Městyse Častolovice již dvakrát zaslala podnět ke stanovení
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v omezení
vjezdu nákladních automobilů nad (12 t) v části komunikace č. II/318
v ulici Komenského v Častolovicích, a to umístěním zákazové značky č.
B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ v obou směrech.
Na základě obdrženého podnětu požádal zdejší správní úřad o zaslání
písemných vyjádření Policii České republiky, jako orgán státní správy
ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a Správu silnic Královéhradeckého kraje, jako majetkového správce silnice II/318 s příslušností hospodařit s majetkem České republiky.

Trasa tranzitní dopravy vedené ze silnice I/11 přes silnici II/318 a následně II/321 je co nejlépe přizpůsobena výše uvedené tranzitní dopravě, správní orgán se ztotožňuje se stanoviskem Police ČR ze dne 26.
2. 2019 vydané pod č. j.: KRPH-18824/ČJ-2019-060706 a s přihlédnutím
k vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 5. 3. 2019 vydané pod č. j.: SSKHK/SS/5264/2019 vydává toto sdělení.

Vyjádření dotčených orgánů:
Policie ČR uvádí, že s umístěním zákazové dopravní značky č. B 4 12 t v obou
směrech na silnici č. II/318 v ulici Komenského v Častolovicích NESOUHLASÍ.

Z výše uvedených důvodů správní orgán nesouhlasí se stanovením nového dopravního značení dle Vaší žádosti ze dne 11. 2. 2019 vedené pod
č. j.: MUKO-3586/2019-nk.

Správa silnic Královéhradeckého kraje uvádí, že s omezením nákladní
dopravy č. II/318 v ulici Komenského v Častolovicích NESOUHLASÍ.

Domníváme se, že dalším legálním a logickým postupem je vyjádření
obyvatel Častolovic. Proto je připravena Petice za zákaz vjezdu kamionů
v městysi Častolovice v ulici Komenského.

Na základě těchto stanovisek vydal správní orgán Městský úřad
Kostelec nad Orlicí toto sdělení:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy - obecní živnostenský
úřad, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III.
tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle
ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/200 Sb. O provozu na po-

S úplným zněním petice a možností podpisu petičních archů Vás budeme informovat.
Ing. Jaromír Novák, Komenského 219, Častolovice
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Reakce na zveřejněný článek

Od 7:00 dne 26. 10. 2019 nepřetržitě do 23:55 dne 28. 10. 2019
•

Dobrý den,
náhodou se nám dostal do rukou Zpravodaj městyse
Častolovice

2/2019, ve kterém nás zaujala fotografie u příspěvku p. Jiřího Vaclavíka ml. „Malí“ a velcí neznámí hrdinové věnovaného mj. i faráři Janu
Koskovi - našemu prastrýci. Fotografie u článku nezachycuje veselku
Jaroslava Kněze ale svatbu našich rodičů v Bílém Újezdě 25.4.1954
- Josefa Švorce z Lokota (letos 90letého) a Věry Koskové z Bílého
Újezda - neteře faráře Koska. Po bedlivém přečtení článku nevyplývá, že zveřejněná momentka je ze svatby Jaroslava Kněze, ale je to
zavádějící. Velice si ceníme Vaší badatelské práce a těší nás zmínka
o našem prastrýci, který byl velmi oblíbený a lidský.



•



Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou (NAD).
Náhradní autobusová doprava bude organizována dle pravidelného
jízdního řádu.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Týniště n. Orl. - před staniční budovou
Lípa n. Orl. - na autobusové zastávce „Lípa nad Orlicí, u kovárny“
Čestice - na autobusové zastávce „Čestice“
Častolovice - na autobusovém terminálu před staniční budovou
Více info na: www.cd.cz /v mobilní aplikaci Můj vlak /
nebo na Kontaktním centru (e-mail - info@cd.ct, tel. 221 111 122)
Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.

za rodinu Švorcovu, Eva Vilímková, Lično
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JSDH Častolovice
ÚNIK ROPNÝCH PRODUKTŮ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Vyhlášení poplachu: 26. 8. 2019 v 10:54 hodin
Návrat na základnu: 26. 8. 2019 v 11:26 hodin
Místo zásahu: Častolovice
Nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 3

Výjezdy jednotky JSDH
Častolovice
POŽÁR KOTELNY A STODOLY
Vyhlášení poplachu: 20. 9. 2019 v 14:28 hodin
Návrat na základnu: 20. 9. 2019 v 17:00 hodin
Místo zásahu: Čermná nad Orlicí
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 3

Popis činnosti: Jednotka byla povolána KOPIS HZS Královéhradeckého
kraje provést odklízení olejové skvrny na pozemní komunikaci v obci
Častolovice - ulici Husova. Motorový olej vytekl z proražené olejové
vany osobního automobilu. Na místo vyjela osádka DA 8 L1-R Fiat Ducato v počtu 1 + 2. Zasahující hasiči provedli zasypání komunikace
sorbentem a zametli vozovku košťaty. Na místě spolupracovali s přítomnými zastupiteli. Při události nebyl nikdo zraněn.

Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána k požáru kotelny a stodoly u rodinného domu v Čermné nad Orlicí. Na místo vyjela osádka CAS 32 Tatra 815 v počtu 1 + 2. Jednotka zasahovala
v dýchací technice, střídala hasiče z dalších jednotek na proudu C,
používala nastavovací žebřík. Zasahující hasiči spolupracovali s jednotkami HZS Královéhradeckého kraje - Územní odbor Rychnov nad
Kněžnou, HZS Královéhradeckého kraje, JSDH Čermná nad Orlicí, JSDH
Borohrádek, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Horní Jelení. Při zásahu došlo ke zranění dvou hasičů (ne z naší jednotky). K poškození vybavení
jednotky nedošlo. Příčina a škoda jsou předmětem vyšetřování.

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ SPADLÉHO STROMU
Vyhlášení poplachu: 23. 8. 2019 v 22:39 hodin
Návrat na základnu: 23. 8. 2019 v 23:05 hodin
Místo zásahu: Častolovice
Nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 4

TECHNICKÁ POMOC (PRÁCE PRO OBEC BEZ POPLACHU)
Výjezd jednotky: 17. 9. 2019 v 09:46 hodin
Návrat na základnu: 17. 9. 2019 v 14:38 hodin
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zúčastněných členů: 2

Popis činnosti: Jednotka byla povolána KOPIS HZS Královéhradeckého
kraje k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi obcemi Častolovice a Hřibiny-Ledská. Na místo vyjela osádka DA 8 L1-R Fiat Ducato
v počtu 1 + 3. Jednotka po provedeném průzkumu označila a osvětlila
místo události a následně vypomohla příslušníkům HZS ČR s odstraněním rozřezaného uhnilého stromu. Při této činnosti spolupracovala
s HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou.
Při události nebyl nikdo zraněn.

Jednotka vyjela na žádost starosty p. Ing. Prause na výpomoc s natlakováním a proplachem nové kanalizace v obci Čestice. Při této činnost
spolupracovala se správcem objektu (Aqua servis, a.s.). Ke zranění
osob ani k poškození vybavení jednotky nedošlo.

TECHNICKÁ POMOC - EVAKUACE OSOB NA ŽELEZNICI
Vyhlášení poplachu: 3. 8. 2019 v 15:45 hodin
Návrat na základnu: 3. 8. 2019 v 16:17 hodin
Místo zásahu: Častolovice
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815, DA 8 L1-R Fiat Ducato
Počet zasahujících členů: 5

TECHNICKÁ POMOC - UCPANÁ KANALIZACE V ULICI HUSOVA
Vyhlášení poplachu: 8. 9. 2019 v 14:51 hodin
Návrat na základnu: 8. 9. 2019 16:34 hodin
Místo zásahu: Častolovice, ulice Husova
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 5

Popis činnosti: Jednotka byla povolána KOPIS HZS Královéhradeckého
kraje na železniční trať Kostelec nad Orlicí - Častolovice, kde projel
motorový osobní vlak světelnou návěstí a byl nucen zastavit. Na místo
vyjela osádka CAS 32 T815 a DA 8 L1-R Fiat Ducato v počtu 1 + 2 a 2
členové. Jednotka prováděla evakuaci 10 cestujících a průvodčí z místa události na vlakové nádraží Častolovice. Při této činnosti spolupracovala s HZS Královéhradeckého kraje - Územní odbor Rychnov nad
Kněžnou. V době našeho odjezdu k události dorazila také jednotka HZS
ČD SŽDC. Při události nebyl nikdo zraněn.

Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána do ulice Husova, kde prováděla za pomocí CAS 32 Tatra 815 a kanalizační trysky
čištění ucpané kanalizace u rodinného domu. Z CAS 32 Tatra 815 byly
nataženy 2 hadice C a pomocí zvýšeného tlaku vody a kanalizační
trysky se členové jednotky pokoušeli ucpanou kanalizaci propláchnout
(prorazit). Spotřebováno bylo 4 000 l vody. Toto se nepodařilo, proto byla
na místo povolána pohotovostní služba firmy AQUA servis, s. r. o., která
pokračovala v čištění se svým vybavením a ani ona nebyla úspěšná.
Jednotka před svým odjezdem ještě doplnila CAS firmy AQUA servis,
s. r. o 8 000 l vody, přičemž se pro vodu otočila k hydrantu u zbrojnice (200 m přes silnici č.I/11). Celkem bylo spotřebováno 12 000 l vody.
Ke zranění osob nebo poškození materiálu nedošlo.

ÚNIK NEZNÁMÉ LÁTKY DO ŘEKY BĚLÉ
Vyhlášení poplachu: 30. 7. 2019 v 13:25 hodin
Návrat na základnu: 30. 7. 2019 v 14:44 hodin
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Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 7

Místo zásahu: Černíkovice
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 6

Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána k požáru
strniště u přírodního divadla v Častolovicích. Na místo vyjela osádka
CAS 32 Tatra 815 v počtu 1 + 2, další 4 členové zůstali v pohotovosti na zbrojnici. První na požářiště dorazila JSDH Kostelec nad Orlicí,
která zahájila prvotní hasební zásah jedním proudem vody z CAS, přítomní zemědělci provedli oborání strniště, místní jednotka a jednotka
HZS Královéhradeckého kraje - Územní odbor Rychnov nad Kněžnou
nemusely zasahovat. Jednotka JSDH Týniště nad Orlicí byla vrácena
zpět na svou základnu v průběhu výjezdu. Zasažená plocha 50 x 30 m.
Ke škodě ani zranění osob nedošlo. Před požárem se podařilo uchránit
nedaleký remízek.

Popis činnosti: Jednotka byla povolána KOPIS k monitoringu toku řeky
Bělé z Častolovic proti proudu směr Černíkovice, kde byl zaznamenán
únik neznámé látky. Na místo vyjela osádka DA 8 L1-R Fiat Ducato v počtu 1 + 5, další 1 člen zůstal v pohotovosti na zbrojnici. Jednotka prováděla kontrolu toku Bělé od soutoku až k mostu pod pekárnou v Ličně,
kde byla umístěna poslední norná stěna. Při této činnosti spolupracovala s JSDH Solnice, HZS Královéhradeckého kraje - Územní odbor
Rychnov nad Kněžnou, HZS KHK kraje, PČR, OÚ Černíkovice, pracovníky
ŽP. Při události nebyl nikdo zraněn.
TECHNICKÁ POMOC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Vyhlášení poplachu: 27. 7. 2019 v 17:23 hodin
Návrat na základnu: 27. 7. 2019 v 17:51 hodin
Místo zásahu: Častolovice, U zastávky
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 3
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána k rodinným domům u zastávky v Častolovicích, kde hrozilo zaplavení obytných prostor při přívalovém dešti. Na místo vyjela osádka CAS 32 Tatra
815 v počtu 1 + 2. Zasahující hasiči z místní jednotky spolupracovali
s jednotkou HZS Královéhradeckého kraje - Územní odbor Rychnov
nad Kněžnou, přičemž provedli protipovodňová opatření, vykopali odvodní strouhu, odstranili překážky, osadili provizorní protipovodňové
zábrany a vymetli vodu košťaty směrem od obytného stavení. Ke škodě
ani zranění osob nedošlo.

Foto: Jiří Václavík
PLANÝ POPLACH
Vyhlášení poplachu: 17. 7. 2019 10:32 h
Jednotka byla KOPIS HZS Královéhradeckého kraje povolána k údajnému požáru ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí. Z důvodu závady na svolávacím zařízení nepřišla členům jednotky informace o výjezdu (sms) a do zbrojnice se dostavili na základě houkání rotační sirény
pouze dva členové (nestrojníci), kteří nebyli schopni vyjet s CAS. Výjezd DA byl následně s ohledem na skutečnost, že šlo o planý poplach
(selhání EPS), odvolán. Ke zranění osob nedošlo. Ještě téhož dne začal
velitel JSDH vzniklý problém řešit se starostou městyse, protože se nejednalo o ojedinělou závadu, ale vleklou a déletrvající nespolehlivost
stávajícího svolávání a následně vstoupil v jednání s firmou Fireport.
Od 07:00 hodin dne 18. 7. 2019 byla jednotka k Fireportu připojena.

TECHNICKÁ POMOC - VÝBUCH
Vyhlášení poplachu: 27. 7 .2019 v 10:44 hodin
Návrat na základnu: 27. 7. 2019 v 11:06 hodin
Místo zásahu: Kostelec nad Orlicí
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 3
Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána k výbuchu
balíku na poště v Kostelci nad Orlicí. Okolnosti výbuchu šetří Policie ČR.
Na místo vyjela osádka CAS 32 Tatra 815 v počtu 1 + 2, další 2 členové
zůstali v pohotovosti na zbrojnici. Jednotka spolupracovala s JSDH Kostelec nad Orlicí, HZS Královéhradeckého kraje - Územní odbor Rychnov
nad Kněžnou, PČR a ZZS. Při události byla zraněna jedna osoba.
VÝPOMOC SE ZAJIŠTĚNÍM HUDEBNÍHO FESTIVALU JÍZDÁRNAFEST
Naše jednotka byla dne 24. 7. 2019 požádána o zajištění dodávky několika
kubíků vody pro připravovaná pódia Jízdárnafestu v Rychnově nad Kněžnou. Voda byla dovážena do Rychnova nad Kněžnou z Lipovky. V rámci
pravidelných kondičních jízd jsme byli schopni pořadatelům výpomoci.

TECHNICKÁ POMOC - SPADLÉ DRÁTY
Vyhlášení poplachu: 6. 7 .2019 v 11:22 hodin
Návrat na základnu: 6. 7. 2019 v 12:34 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Husova
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 5

POŽÁR STRNIŠTĚ
Vyhlášení poplachu: 19. 7. 2019 v 14:25 hodin
Návrat na základnu: 19. 7. 2019 v 15:00 hodin
Místo zásahu: Častolovice

Popis činnosti: Jednotka byla KOPIS HZS KHK kraje povolána ke spadlým a jiskřícím drátům v ulici Husova v Častolovicích. Na místo události
vyjela osádka CAS 32 Tatra 815 v počtu 1 + 3. V pohotovosti na základně
zůstal 1 člen jednotky. Zasahující hasiči po příjezdu do ulice Husova
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Požadujeme věk nad 18 let, bydliště v Častolovicích nebo nejbližším
okolí, dobrou fyzickou a psychickou zdatnost, dobrý zdravotní stav. Velkou výhodou je řidičský průkaz skupiny C a praxe v řízení nákladních
automobilů, neboť šikovných řidičů (strojníků) není nikdy dost. Za určitých podmínek je dokonce možné prostřednictvím naší jednotky získat
příspěvek na rozšíření řidičského oprávnění. Pro bližší informace nás
kontaktujte na Facebooku, na e-mailu hasici.castolovice@seznam.cz,
mobilním telefonu číslo 724178772 nebo na hasičské zbrojnici, kde se
scházíme každé pondělí od 19:00 hodin.

provedli průzkum a uzavření ulice pro pěší, cyklisty i motorová vozidla. Dále si vyžádali pracovníky firmy ČEZ. V průběhu zásahu na místo
dorazila jednotka HZS KHK kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou, se kterou
byl další postup koordinován. Členové jednotky vyčkali příjezdu specializované montážní firmy a následně se vrátili i s technikou na svou
základnu. Ke zranění osob nebo poškození materiálu nedošlo.
ŠKOLENÍ VNIKÁNÍ DO UZAVŘENÝCH PROSTOR
A POUŽITÍ NÁŘADÍ RESCOP W
První prázdninovou neděli dne 30. 6. 2019 absolvovali členové výjezdové jednotky JSDH Častolovice velice atraktivní a přínosné školení
„Vnikání do uzavřených prostor a použití nářadí Rescop W“, které vedl
externí spolupracovník firmy a profesionální hasič ze západočeského
Sokolova Ing. Milota. Během několika hodinového školení jsme získali teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti otvírání dveří
a oken, které hodláme v budoucnu dále využívat, rozvíjet a zdokonalovat. Zároveň naše jednotka díky finančnímu příspěvku městyse zakoupila do výbavy nářadí na otvírání značky Rescop.

Za jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Jiří Václavík ml. - velitel.

Foto: Jiří Václavík
PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Vážení příznivci hasičů,
naši dědové Sbor dobrovolných hasičů v Častolovicích založili, otcové
zvelebili, doplnili technické vybavení (jednotku téměř zprofesionalizovali) a nyní je jen na nás, pokračovatelích, jak dobře a smysluplně
budeme v této tradici pokračovat.

Výzva

Výjezdová jednotka ročně zasahuje u 20 až 30 událostí. Jedná se
o technické zásahy, likvidaci požárů, odstraňování následků průmyslových havárií, dopravních nehod a živelních pohrom. Na samotné záchranáře a jejich odbornost a připravenost jsou kladeny čím dál vyšší
požadavky, zároveň se ale zlepšuje i jejich technické vybavení. Nejen
z tohoto důvodu bychom rádi ve svých řadách uvítali nové členy, kteří
jsou ochotni zapojit se do našeho kolektivu, pomáhat svým spoluobčanům a osvojovat si nové dovednosti. Získáte spoustu nových přátel, zajímavé zážitky, výcvik na úrovni profesionálních hasičů, menší finanční
odměnu od obce a možnost být v centru záchranářského dění.

SDH Častolovice hledá pro akci
„ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STOMU“
vzrostlý smrk k osazení před hasičskou zbrojnici.
Kdo by měl na své zahradě nepotřebný strom, nejlépe stříbrný
smrk, vhodný pro tento účel, ať kontaktuje Jiřího Václavíka,
tel. 724 178 772.
Děkujeme.
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Co nového na zámku
se v roce 1992 vrátil zámek do majetku rodiny Sternbergů, respektive
současné majitelce paní Franzisce Dianě Sternbergové. V každé místnosti si mohli návštěvníci prohlédnout fotografie, jak daná místnost
vypadala před rokem 1992 a nabízelo se jim tedy okamžité porovnání
s dnešní podobou. Celý večer pak mohli návštěvníci zakončit posezením
buď v kavárně, anebo na lavičkách na divadelně nasvíceném nádvoří,
jehož atmosféru umocnilo jazzové hudební vystoupení Jany Švenkové.

Zámek Častolovice
V sobotu 31. srpna 2019 proběhla na zámcích, hradech a dalších místech tzv. Hradozámecká noc. Jedná se o celorepublikový projekt Národního památkového ústavu, do kterého se mohou kromě státních
objektů zapojit i soukromé se svou nabídkou speciálního nočního
programu. V letošním roce se do této akce zapojilo celkem 96 objektů
a na zámek do Častolovic zavítalo 570 návštěvníků. Dle statistik z NPÚ
se zámek Častolovice touto návštěvností umístil na 8. místě.

Letošní sezónu jsme ukončili 6. října. Zámecký park a zvěřinec zůstávají otevřené po celý rok. Expozice se veřejnosti otevře v dubnu 2020.

Zámek Častolovice patří ke každoročním účastníkům tohoto projektu,
a tak i v letošním roce nabídl návštěvníkům pestrý program. Prohlídky
zámecké expozice s praskajícím ohněm v barokním krbu v Rytířském
sále byly zaměřeny na proměnu nejen zámku, ale i parku od doby, kdy

Text: Kateřina Kovaříčková Foto: archiv zámku

Inzerce
Týden vzdělávání dospělých 2019
v Královehradeckém kraji probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřejnosti
Letos se uskuteční

11. - 15. 11. 2019
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice
Rada městyse (RM-16-2019)
dne3. června 2019
schválila:

Rada městyse (RM-19-2019)
dne 5. srpna 2019
schválila:

 že pověřuje místostarostu k sjednání schůzky
mezi SŽDC a RM ohledně zvýšení kapacity trati Týniště n.O.–Častolovice –Solnice, 4. část.

 nabídku na vypracování projektové dokumentace komunitního centra v prostoru kulturního
domu U Lva od firmy Archforma, s. r. o. v částce
215.000 Kč bez DPH.

 smlouvu o dílo s firmou Bittner architects, s.
r. o., na vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí – Dolní náměstí za částku 492.000 Kč.

Rada městyse (RM-17-2019)
dne 24. června 2019
schválila:

 že od 1. 1. 2020 nebude pronajímat místo pro
reklamu na místní lávce spojující farní úřad a kostel sv. Víta z důvodu platnosti památkové zóny.

Městys Častolovice má, v případě rozhodnutí soukromého vlastníka k prodeji pozemku,
vážný zájem o odkoupení pozemků v katastrálním území Častolovice.
Pokud by tedy někdo uvažoval o prodeji pozemků, obraťte se prosím na městys Častolovice.
Rádi bychom, aby pozemky zůstaly v extravilánu městyse.

Děkujeme.

Rada městyse (RM-20-2019)
dne 26. srpna 2019
schválila:

 použití investičního fondu ZŠ a MŠ Častolovice na opravu podlah dvou učeben v přízemí budovy a zároveň schvaluje mimořádný příspěvek
ve výši 110.000 Kč na dofinancování této opravy.

 dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2100/17 se společností STATING, s. r. o. na realizaci stavebních
prací „Demolice objektu mandl Častolovice“.

 prodloužení výpovědi pronájmu prostor lékárny v č. p. 53 v ul. Masarykova v Častolovicích paní
Mgr. J. K. do konce roku 2019.

Rada městyse (RM-21-2019)
dne 11. září 2019
schválila:

 grantovou dohodu č. INEA/CEF/WIFI/4EU/2-2019/027784-034567 na projekt Wifi4EU.

 smlouvu mezi městem Kostelec nad Orlicí
a městysem Častolovice o zajištění a poskytování
pečovatelské služby pro občany městyse Častolovice.

Rada městyse (RM-18-2019)
dne 15. července 2019
schválila:

Rada městyse (RM-22-2019)
dne 23. září 2019
schválila:

 darovací smlouvu od firmy Škoda, a. s.,
na částku 1.000.000 Kč za účelem dopravní bezpečnosti.

 pověření referentky paní Ing. Pavly Voborníkové od 24. 9. 2019 k podepisování smluv o nájmu
hrobového místa.

Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice

CENÍK
PLACENÉ INZERCE
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:
/8 strany – 500 Kč
¼ strany – 1.000 Kč
½ strany – 2.000 Kč
1
/1 strany – 4.000 Kč
1

Pro reklamu a inzerci lze použít
pouze vnitřní strany ZDROJE.

Zastupitelstvo městyse č. 4 dne 26. 6. 2019
schválilo:
 budoucí investiční záměr městyse Častolovice prodat pozemky určené k bytové výstavbě
včetně projektové dokumentace bytových domů
a realizaci veřejného prostoru Dolního náměstí
a pověřuje starostu připravit na další jednání
ZM podklady k vyvěšení záměru prodeje včetně
podmínek dle podané dokumentace k územnímu rozhodnutí na infrastrukturu a bytové domy.

Městys odkoupí pozemky
v Častolovicích

 veřejnoprávní smlouvu na zřízení společné
požární jednotky mezi městysem Častolovice
a obcí Libel.
 vypsání veřejné nadlimitní zakázky na registraci akce 014D2410090019FZŠ-Častolovice-Cisternová automobilová stříkačka od ministerstva vnitra.

26

Formát inzerátu musí odpovídat
grafickému členění stránky.

Zpravodaj městyse Častolovice | 3/2019

Častolovický fotokoutek: Stavební úpravy ve škole

Fotografie ze stavebních úprav školy, které proběhly letos o prázdninách.
Práce jsou popsány v rubrice ZŠ Častolovice.
Foto: Mgr. Martin Odl
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Slavnostní ukončení čtvrtého semestru univerzity třetího věku

V Mramorovém sále zámku v Potštejně proběhlo ve svátek 28. 9. 2019 od
9:00 hodin slavnostní předání Pamětního listu za zdárné ukončení studia absolventům semestru virtuální univerzity třetího věku. Téma studia
čtvrtého ukončeného semestru bylo „Etika jako východisko z krize společnosti“. Text uvnitř v rubrice knihovna. Gratulace všem absolventům.
Foto: Štěpán Tomašík

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: Štěpán Tomašík
Redakční rada: Miloš Tichý, Jiří Václavík, Andrea Jarkovská, Marek Fabián, Lucie Morávková a Štěpán Tomašík
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: 15. prosince 2019
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