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Úřad městyse Častolovice
Vážené spoluobčanky,
vážení spoluobčané!
V rukou máte poslední číslo zpravodaje Zdroj, které vychází před podzimními komunálními volbami. Budeme tak končit další čtyřletý volební cyklus. Jaký byl? Určitě
zvláštní, jiný. Možná mu někdy v budoucnu bude dodáván přívlastek – covidový.
Tento zdravotní fenomén posledních let měl výrazný dopad i do komunální politiky. Celá řada plánovaných projektů byla pozdržena, posunuta nebo vůbec zrušena.
Přesto se domníváme, že se podařilo v Častolovicích změnit mnohé tak, aby se nám tady všem žilo lépe. A to realizací různých investic, či oprav majetku městyse, abychom se tady i cítili lépe. Stačí si pouze uvědomit ony změny a dobře se rozhlédnout. To všechno však nebylo zásluhou pouze několika
jednotlivců, nýbrž práce všech, kterým není lhostejný veřejný život v Častolovicích. A těm všem je třeba poděkovat. Nejprve musíme zmínit kolegyně
a kolegy ze zastupitelstva městyse, byť ne každý z nich přistupoval svědomitě k plnění své práce, jak voličům slíbil. Poděkování za aktivity a práci,
která jim brala i dost jejich volného času, od nás obou všem členům výborů a komisí městyse. V neposlední řadě bychom moc rádi poděkovali členům
vedení všech spolků v našem městysi, neboť právě spolky považujeme za hlavní pilíř pravého, smysluplného veřejného života v obci. Věříme, že náš
městys má i v budoucnu značné možnosti rozvoje, aby se stal příjemnou adresou nás všech i vyhledávaným a nepřehlédnutelným cílem návštěvníků
z blízkého i dalekého okolí. Zpracované rozvojové plány a nápady, jak toho dosáhnout, máme. Chuť pracovat na jejich naplnění také.
Ing. Zdeněk Praus, starosta
Bc. Miloš Tichý, místostarosta
Účast zastupitelů na jednáních ZM za volební období 2018-2022
Jméno a příjmení

přítomen

omluven

neomluven

Mgr. Bc. Alena Bačíková MBA

13

5

0

72 %

Mgr. Petra Benková

4

6

8

22 %

Šárka Fajglová

12

6

0

67 %

Roman Faltys

12

6

0

67 %

Tomáš Hovorka

18

0

0

100 %

Ing. Pavlína Chlebná

16

2

0

89 %

Miloš Málek

14

4

0

78 %

Adam Mitana

17

1

0

94 %

Mgr. Jarmila Novohradská

17

1

0

94 %

René Novák

11

7

0

61 %

Ing. Zdeněk Praus

18

0

0

100 %

Jiří Kubalík/Martina Tejklová

8/7

3/0

0/0

73 %/100 %

Bc. Miloš Tichý

18

0

0

100 %

Štěpán Tomašík

17

1

0

94 %

Mgr. Alena Zvěřinová

18

0

0

100 %

Upozornění pro plátce odpadu
Od 1. - 31. 07. 2022 obdržíte předpis platby odpadu za I. pololetí r. 2022 od MĚSTYSE Častolovice s termínem splatnosti do 31. 08. 2022.
Předpis Vám bude zaslán formou, jakou jste si zvolili ve vyplněném formuláři, který jste odevzdali na Úřadu městyse Častolovice
(poštou, emailem).
Barbara Hojná, referentka městyse Častolovice
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/2022 Sb.,
dne 13. 04. 2022 byly vyhlášeny VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, a to ve dvou dnech:
dne 23. 09. 2022 od 14,00 – 22,00 hod. / pátek /
dne 24. 09. 2022 od 08,00 – 14,00 hod. / sobota /.
Místem konání voleb do zastupitelstev obcí je zasedací místnost v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova č. p. 10, 517 50
Častolovice.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
Volič
Voličem je občan obce, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde
o státního občana České republiky nebo o státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději
3 dny před dnem konání voleb, tj. do 20. září 2022.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat o vydání
nových hlasovacích lístků ve volební místnosti v době konání voleb.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Informace ke způsobu hlasování budou přiloženy k hlasovacímu lístku, který bude doručen
do Vašich poštovních schránek.
Barbara Hojná
referentka MĚSTYSE ČASTOLOVICE

Společenská rubrika
Počet obyvatel

Navždy nás opustili

V Častolovicích nyní žije 1 583 obyvatel.

Narozené děti
Eliška Hrubá (únor 2022)
Teodor Král
Ať vám dětičky dělají jen radost.

pan Miloslav Vašátko

r. 1943

paní Alena Řezníčková

r. 1929

pan Stanislav Divíšek

r. 1944

pan Stepan Hynish

r. 1951

pan Stanislav Mikysa

r. 1948

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

Vítání nových občánků
V sobotu 21. 5. 2022 uspořádal městys Častolovice v prostorách Hudečkovy galerie pravidelné vítání nových občánků Častolovic.
Místostarosta pan Bc. Miloš Tichý přivítal
tyto nové občánky: Matyáš Borisov, Aleš
Vídeňský, Albert Ešpandr, Eliška Plíštilová,
Teodor Král. O program se postaraly děti 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
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Častolovické (historické) kalendárium výročí
11. 4. 1937

v Brně zemřel Leopold Sternberg, bývalý majitel častolovického panství a dědeček nynější
majitelky zámku paní Diany Sternbergové

19. 4. 1577

císař Rudolf II. prodává Častolovice Oppersdorfům

27. 4. 1942

v kostele sv. Víta byl rekvírován zvon, který posloužil jako materiální zdroj Německé říše

30. 4. 1892

v Nymburku se narodil úředník, oficiál státních drah, ruský legionář, odbojář Pavel Prediger

6. 5. 1882

v hostinci Panský dům v Častolovicích se narodil učitel tělocviku, sokol, ruský legionář Václav Čeřenský

10. 5. 1627

byla vydána Obnovená práva a zřízení zemská království Českého, kterými započala násilná
rekatolizace obyvatelstva. Tyto události se nevyhnuly ani Častolovicím.

10. 5. 2007

na zahradě u MŠ bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště

15. 5. 1892

ve 14:45 hodin přijel do Častolovic světoznámý český hudební skladatel pan Antonín Dvořák
s rodinou. Po kratičkém přivítání místní honorací odjel Mistr koncertovat do Rychnova nad
Kněžnou.

22. 5. 1932

na častolovickém nádraží poprvé zastavil rychlík

26. 5. 1992

založena firma Saint – Gobain Isover CZ s. r. o.

29. 5. 1877

v Častolovicích se narodil pekař a ruský legionář Hynek Kašpar

31. 5. 1922

na řece Divoké Orlici byla po staletích provozu ukončena voroplavba

8. 6. 1947

Manifestačního sjezdu československé strany lidové v Častolovicích se zúčastnil ministr
Dr. Procházka

12. 6. 2012

Městys Častolovice obdržel od Parlamentu ČR dekret o přidělení nové vlajky, kterou tvoří
modrý list se žlutou rybou vztyčenou do oblouku a šikmo prostřelenou bílým šípem hrotem
k dolnímu rohu listu. Poměr šířky k délce listu 2:3.

14. 6. 2012

kostele sv. Víta byly při slavnostní mši požehnány nové symboly městyse opravené varhany

15. 6. 1992

v budově radnice, bývalé obřadní místnosti, bylo u příležitosti 670. výročí obce, otevřeno
Muzeum Častolovicka, které s podporou městyse provozuje Spolek přátel Častolovic. Později
bylo muzeum přemístěno přes ulici naproti do č. p. 55.

5. 7. 1337

častolovická škola je uváděna v soupisu povolených škol krále Jana Lucemburského

14. 7. 1907

Častolovice zasáhly rozsáhlé povodně

21. 7. 2002

přes Častolovice se přehnala větrná smršť
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Kultura v městysi
Kulturní okénko městyse
1. června – 31. srpna 2022

Září 2022

Prodejní výstava obrazů

Koncert pro seniory

– Knihovna Častolovice

– sál U Lva

4. června – 31. srpna 2022

Říjen 2022

Galerie Antonína Hudečka otevřena

Varhanní festival
– kostel sv. Víta

Červen–září 2022

Letní kino Častolovice

26. listopadu 2022

– areál AFK

Poslední leč – Myslivecký spolek
– sál U Lva

3. září 2022
Program neobsahuje všechny akce, bude postupně upravován po upřesnění termínů.

Chrámový pěvecký sbor
– kostel sv. Víta

Pálení čarodějnic
Poslední duben je již tradičně dnem, kdy se pálí čarodějnice. Kulturní
komise městyse Častolovice ve spolupráci se SRPDŠ-MŠ, AFK Častolovice a místními dobrovolnými hasiči připravili pro veřejnost tuto tradiční
akci. Pro děti a rodiče byly připraveny různé soutěže, výtvarná dílnička,
žonglování a prohlídka hasičské techniky. Nechyběla ani hudba pro malé
čaroděje a čarodějnice. Před zapálením hranice bylo k vidění představení od skupiny Gaja Yritis, ve kterém se tancovalo s hady. Po vystoupení si
všichni mohli hady prohlédnout, pohladit nebo dokonce se s nimi i vyfotit. Večer zakončila ohnivá show, kterou si užili jak velcí, tak i ti nejmenší.
Celým večerem hudebně doprovázel DJ Hejčl.
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Divadlo – Past na osamělého muže
V sobotu 7. 5. 2022 do Častolovic na sál U Lva zavítal divadelní soubor Zdobničan z Vamberku. Sehráli detektivní hru od autora Roberta
Thomase s názvem Past na osamělého muže. Všechny herecké výkony
hostů z Vamberka zaslouží pochvalu. Přítomným divákům se představení líbilo a byli napjatí až do konce.

Fukse, Ph.D. a Rychnovského chrámového orchestru. Podvečer pokračoval přednáškou pod názvem Víno v bibli a liturgii, ve které čekala posluchače i samotná ochutnávka vín. Návštěvníci mohli zavítat i na kostelní věž a projít si interiér s výstavou historických ornátů.

Častolovická pouť
V termínu od 10. do 12. června se v Sokolském parku konala jako každoročně Častolovická pouť, na které jste mohli navštívit nespočet atrakcí
a tradiční pouťové stánky. V rámci pátečního podvečera vystoupila
zpěvačka Olga Lounová s kapelou. Večer se o zábavu postaral DJ Hejčl. Na víkendové představení přijeli Black Buřiňos dixieland Týniště
nad Orlicí, Plazma rock a Uni Big Band Vamberk. Počasí se vydařilo
a po dlouhé době, kdy bylo vše omezené, si pouť určitě všichni návštěvníci užili.

Dětský karnevalový den
V sobotu 29. května 2022 se pro naše děti konal v Sokolské zahradě
Dětský den, tentokrát s tématikou karnevalu. Pro dětské návštěvníky
byly připraveny různé soutěže s drobnou odměnou. Na jednotlivých
stanovištích si děti vyzkoušely svou zručnost a znalosti. Nechyběla
ani střelba ze vzduchovky, malování na obličej a ukázka výcviku psů.
Celá akce byla ukončena na tenisových kurtech společným opékáním
vuřtů a malým občerstvením. Vyvrcholením dětského odpoledne bylo
vystoupení kouzelníka. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak byla účast
velká.
Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli – SRPDŠ MŠ Častolovice, Kulturní komise Městyse Častolovice, ZŠ a MŠ Častolovice, TJ Sokol Častolovice, ZO ČZS Častolovice, AVZO TSČ ČR ZO Častolovice, SDH
Častolovice, ČRS ZO Častolovice, AFK Častolovice, Myslivecký spolek
Střezmá Olešnice.

Texty a foto: Adéla Bašová

INZERCE

DŮM & ZAHRADA

Noc kostelů
Dne 10. 6. proběhla v celé republice již tradiční akce s názvem Noc kostelů. Na mnoha místech, stejně jako v Častolovicích byly otevřeny kostely,
které nabízely samostatné prohlídky, ale také moderovaný program.
U nás se tato akce odehrála v kostele sv. Víta, kde jsme si mohli poslechnout varhanní koncert v provedení varhaníka pana JUDr. Jiřího

hodinové služby

David Andrš | 737 020 078
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Pozvánky na kulturní akce v okolí
Některé letní akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku,
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel.: 494 534 015,
e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz

30. 4. 2022 - 28. 8. 2022
EMILIE PALIČKOVÁ A JEJÍ POKRAČOVATELÉ
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku
své existence získala tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, která zde působila mezi lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla
k emancipaci krajky jako svébytnému uměleckému druhu. Významného úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezinárodní výstavě
dekorativního a průmyslového umění. Výstava je věnována této osobnosti českého krajkářství. Výstava bude věnovaná také další tvorbě
pedagogů.

30. 4. 2022 - 30. 10. 2022
KOČÁRKY: DĚTSKÉ A LOUTKOVÉ KOČÁRKY
V LETECH 1860 - 1960
Výstava představuje
unikátní výběr historických kočárků ze
soukromé sbírky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází
přibližně z roku 1860
a jádrem sbírky jsou
velmi ceněné exponáty z období secese.
Ve výběru jsou zastoupeny kočárky loutkové,
dětské sportovní i hluboké, dvojkombinace,
trojkolky i saně. Součástí výstavy se staly
také dobové nabídkové katalogy, dětské hračky a historické fotografie.

10. 6. 2022 - 31. 8. 2022
ARCHITEKTURA V KRAJCE
Výstava vznikla při příležitosti oslav výročí 20 let vzniku Klubu šité
krajky při Oblastním muzeu v Chomutově. Klub vznikl v roce 2000 jako
volné pokračování workshopu k autorksé výstavě Slávky Brůnové „Nápovědi", která se také od počátku o činnost a výuku stará. Počet členek klubu v průběhu trvání kolísá od 10 po 20. Některé krajkářky jsou
klubu věrné od samého založení, některé se naučí techniku šité krajky
a odejdou.
Synagoga – Památník Karla Poláčka
Fischerova 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
tel.: 494 539 027, 739 019 331,
e-mail: mic@kulturark.cz

14. 8. 2022 - 14. 8. 2022
DEN ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

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

Tradiční den otevřených židovských památek.

1. 9. 2022 - 30. 11. 2022
GRAFIKY STANISLAVA JANIGY
Výstava autorských prací výtvarníka a pedagoga Stanislava Janigy,
který má své kořeny v Rokytnici v Orlických horách.
Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk, tel.: 494 541 518,
e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz
Historie výroby mlýnských kamenů na Vamberecku.

Změny akcí vyhrazeny.
Aktualizace a bližší informace na www.moh.cz
nebo na facebooku muzea a jeho poboček.
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INZERCE

Koupím louku nebo
pole v Častolovicích.
608 639 516, 720 155 155
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ZŠ a MŠ Častolovice
po vyznačených trasách. Za dvě hodiny jsme své přidělené úseky prošli a rozešli jsme se s pocitem dobrého skutku. Přesto, že naše obec je
z většiny čistá, byli jsme občas překvapeni, co všechno lze v ulicích nalézt. Věříme, že se akce Ukliďme Častolovice stane tradičním setkáním.

ZŠ Častolovice
Poslední čtvrtina školního roku se rozjela v plném proudu. Naplno se
pořádaly sportovní soutěže, exkurze, školní olympiády a další aktivity,
které před dobou covidovou byly běžné a žáci se k nim rádi vraceli.
S velkou chutí si vychutnávali jak vědomostní, tak sportovní soutěže,
9. třídy prožívali přijímačky na školy a první ochutnávku školního prostředí si užili i předškoláci při zápisu. Závěrečné a nejvíce žáky očekávané jsou výlety, které v posledním měsíci probíhají, sportovní akce,
kino a další projekty. Pomalu se přibližují očekávané prázdniny, proto
všem žákům přejeme slunné dny plné zábavy a her a všem zaměstnancům po náročném roce přejeme zasloužený odpočinek.

Velikonoční jarmark (1. – 9.)
Dne 6. a 7. dubna probíhal na naší škole jarmark. Žáci i zaměstnanci
si mohli zakoupit domácí dobroty, velikonoční a rukodělné výrobky.
Výtěžek jde na podporu nemocnému Tomáškovi Fialovi. Moc děkujeme za spolupráci rodičům, zaměstnancům a žákům naší školy, kteří
výrobky donesli, vystavili a následně téměř všechny prodali. Utržila se
krásná částka, díky které můžeme Tomáškovi a jeho rodině pomoci.

Zápis do 1. ročníku
Ve středu 20. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Budoucí
prvňáci spolu se svými rodiči byli přivítáni v barevně označených třídách. Modrá, žlutá a zelená byly barvy, které je dovedly do jednotlivých
tříd k učitelkám. Tady děti s nadšením plnily zadané úkoly – poznávaly
barvy, geometrické tvary, určovaly počet, pořadí, přednášely básničku,
zpívaly písničku a kreslily postavu.
Protože všechny úkoly splnily na jedničku, odnesly si za odměnu obrázek doplněný sladkostí. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se
jim ve škole líbilo a do školy se těšili tak, jako se na ně těší jejich
budoucí paní učitelka.

20. Velikonoční výstava v Častolovicích
Dne 8. – 10. dubna se konala výstava v Častolovicích na Sokolské zahradě. Žáci všech ročníků naší školy se jí zúčastnili. Výstava byla pěkným zpestřením pátečního dne. Měli jsme tak možnost vidět květiny,
zvířátka i stánky s občerstvením. Na své si tak jistě přišel každý.

Školní soutěže
Okresní kolo fyzikální olympiády
Každým rokem u nás na škole probíhá školní kolo fyzikální olympiády pro žáky osmých
a devátých ročníků. I když fyzika nepatří mezi
vyhledávané předměty, najdou se i tací, kteří si
troufnou změřit své síly s ostatními.
V letošním roce se do prvního kola přihlásila Petra Knížková (8.A), která
řešila sedm zadaných úloh v průběhu školního roku. Splnila požadavky
pro účast v okresním kole, a tak 23. března 2022 řešila úlohy druhého
kola. Soutěžící měli za úkol vyřešit čtyři zadané úlohy. Všichni se snažili
co nejlépe vypořádat s úlohami týkajícími se pohybu, hustoty, páky
a práce s výkonem.
Mgr. Miroslav Charvát

Ukliďme Častolovice
V sobotu 2. dubna jsme se sešli v prostorách Sokolské zahrady s cílem
přispět sběrem odpadků v ulicích Častolovic k ještě lepšímu vzhledu
naší obce. Sešlo se nás více než 50 dobrovolníků, a to i přes nepřízeň
počasí. Ke sbírajícím dětem a učitelům se připojilo i několik rodičů.
Rozdělili jsme se do čtyř skupin, každá byla vybavena potřebnými pytli,
ochrannými pomůckami a samozřejmě malou svačinkou, o kterou se
postarali organizátoři akce. Jednotlivé skupiny se s nadšením rozešly
11
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že se nikdo z nás nevěnuje basketbalu závodně, myslím si, že jsme si
vedli dobře a byla to vydařená akce.
Šimon Lux (8.tř)

Matematický klokan
Dne 18. 3. se žáci naší školy zapojili do mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Jedná se o soutěž, která vznikla v Austrálii
a dnes probíhá v mnoha zemích světa. Česká republika se k nim připojila poprvé v roce 1995. Soutěž je rozdělena do 6 kategorií. Na 1. stupni
je pro žáky od 2. a 3. třídy – CVRČEK, 4. – 5. třídy KLOKÁNEK. Na 1. stupni
se do soutěže přihlásili žáci 2., 4. a 5. třídy.

Odznak všestrannosti
V úterý 26. dubna ráno jsme se sešli na vlakové zastávce v Častolovicích,
abychom se dostavili do Rychnova nad Kněžnou. V 9 h jsme zahájili naše
boje o umístění. Jako první jsme šli na hod medicinbalem, následovaly
kliky, trojskok, skok přes švihadlo a na závěr kilometrový běh.

V jednotlivých třídách se na prvních místech umístili:
2. třída CVRČEK
1. Matěj Berger a Justýna Zemanová
4. třída KLOKÁNEK
1. Martin Praus
5. třída KLOKÁNEK
1. Tomáš Cejpek, který postoupil do okresního kola, kde velmi
úspěšně reprezentoval naši školu a umístil se na krásném 2. místě.
7. třída BENJAMÍN
1. Vojtěch Dialog
9. třída KADET
1. Vít Lounek, který postoupil do okresního kola a umístil se na 3.
místě.

Sportovní soutěže

Umístění našich peciválů v různých věkových kategoriích:
Veronika Fabiánová – 3. místo, Aneta Bartošová – 5. místo, Veronika
Francová – 3. místo, Lucie Balogová – 5. místo, Mariana Křišťáková – 6.
místo, Michaela Prausová – 5.místo
Tomáš Kapucián – 4. místo, Filip Šupler – 7. místo, Dominik Cvejn – 1.
místo, Michael Šraiber – 2. místo, Martin Bezdíček – 6. místo, Vojtěch
Kapucián – 7. místo, Aleš Kolář – 1. místo, Marek Horák – 4. místo.
Náš školní tým se umístil na třetím místě.
I přes to, že náš pan učitel Ondřej Sitka byl ve své kategorii sám, zúčastnil se a úspěšně pokořil všechny disciplíny, a tudíž zvítězil. Při zpáteční cestě jsme se stavili na zaslouženém obědu a s dobrým pocitem
jsme jeli domů.

Basketbalový turnaj v Týništi nad Orlicí
Dne 23. března 2022 jsme reprezentovali naši školu v basketbalovém
turnaji pro kategorii 8. a 9. tříd v Týništi nad Orlicí. V naší kategorii
se účastnila 3 družstva: Častolovice, Týniště nad Orlicí a Rychnov
nad Kněžnou. První zápas sehrálo naše družstvo s Týništěm nad Orlicí, které bylo složeno z hráčů, kteří hrají basketbal závodně za svoje
město. V tomto bojovném zápase jsme prohráli, ukázali se dovednosti
soupeře. V druhém zápase s Rychnovem nad Kněžnou skončilo utkání
remízou a rozhodovali hody na koš, kde jsme zvítězili za veliké podpory
našich fanynek a tím obsadili 2. místo za Týništěm nad Orlicí. I přesto,

Basketbalový zápas
učitelů proti žákům
V rámci utužování školního kolektivu jsme se
rozhodli uspořádat přátelské utkání učitelů
proti žákům v basketbalu. Úroveň basketbalu
na naší škole za poslední rok výrazně stoupla,
což dokládá 2. místo v okresním turnaji v Týništi. Tým žáků byl tedy sestaven z výjimečných
sportovních talentů 9. a 8. ročníků, kteří poprvé
zakusili basketbal až tento rok. Na druhé straně
stála zkušenost v podobě bývalého baskeťáka,
fotbalisty, volejbalisty, šermířky, tělocvikáře,
odvážné učitelky a asistentky pedagoga.
Konečný výsledek 22:15 pro učitele není zdaleka tak důležitý jako zábava, kterou jsme si
společně užili.
12
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Mistři kraje a okresu
ve vybíjené z 5. A
Vybíjená se na naší škole těší veliké popularitě.
Dokládají to hodiny trávené v našem častolovickém sportovním areálu a trénování na různorodé sportovní aktivity. Těchto dvanáct mladých
šikulů vytvořilo dokonale fungující tým, kde každý z nich dokonale plnil svoji funkci, a tak hravě získali 1. místo v okresním i krajském kole.

Přehazovaná Učitelky
vs. Žákyně
Ve čtvrtek 19. května se odehrálo druhé sportovní klání mezi učiteli a žáky. Tentokrát jsme
dali šanci deváťačkám, aby vyrovnaly celkovou
bilanci v přehazované.
Po úvodních rozehrách se výrazně vyprofiloval
favorit a to v podobě žákyň. Poměrně suverénně ovládli první set a velmi dobrou hrou zaskočili učitelky. Ty se však nezalekly. Po taktických
a technických poradách se hra učitelek výrazně zlepšila a povedlo se
jim ve druhém setu zvítězit. V rozhodujícím třetím setu se soupeřky
přetahovali o každý bod. Drama dospělo to až k prodloužení, kdy musel
rozhodovat rozdíl dvou bodů. Ten vítězný se nakonec povedlo vstřelit
učitelkám, které tak mohli slavit nádherné vítězství.

soutěže se týkala znalostí o zahradě. Nakonec 2.
místo obsadili Markéta Šabatová ze 6. ročníku v kategorii mladší žáci. 3. místo
v kategorii starší žáci obsadila Natálie Jarkovská ze
7. ročníku. A krásné 1. místo
také v kategorii starší žáci
si vybojoval Vít Lounek z 9.
ročníku.

Pyžamová párty
V pátek dne 20. května v naší škole proběhla pyžamová párty. Žáci
všech ročníků přišli v pyžamech a s plyšáky. Legrace bylo hodně a každá třída měla možno nasbírat 1bod za pyžamo a 1bod za plyšáka. Krásné zakončení týdne a víkend před námi.

Výlet 2. – 5. třída
Školní výlet je záležitost, na kterou se vždy těšíme a Centrum řemesel
(Botanicus) nebylo výjimkou. Sraz jsme měli 8. června v 7:35 před školou. V autobusu jsme cestou hráli hry, koukali na film, povídali si, a tak
nám cesta rychle uběhla. Asi za hodinu a půl jsme konečně dorazili
na místo, ale stálo to za to. Je to krásná vesnička s různými řemesly. Shlédli jsme, jak se vyrábí provaz, papír, měšec, svíčka… a to byl
ohromný zážitek. Také jsme si mohli tyto věci vyrobit za groše, které
jsme si koupili ve směnárně. Jeden groš stál 10 Kč. O hodinu později
jsme šli do veliké zahrady, kde bylo bludiště a tam jsme si to užili, hráli
jsme na honěnou – no prostě super. Bohužel tak jako každý výlet jednou skončí i my museli nasednout do autobusu a odjet zpět do Častolovic. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
Johana Z., Jan B., Magda Č.

Floristická soutěž
Dne 7. dubna 2022 se žákyně 6. a 7. ročníku naší školy zúčastnily floristické soutěže v Častolovicích. Úkolem bylo naaranžovat vypichovanou
misku, která se týkala jarního období. Všechna děvčata se velmi snažila a jejich aranžmá byla velmi povedená. Nakonec krásné 3. místo
obsadila Denisa Bartošová ze 7. ročníku. Naaranžované misky mohli
také zhlédnout návštěvníci jarní výstavy.

Soutěž „Mladý zahrádkář“
Dne 25. května 2022 se žáci naší školy zúčastnili zahrádkářské soutěže
v Rychnově nad Kněžnou. Úkolem bylo poznávání rostlin. Další část
13
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Den dětí v MŠ
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne
dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce, proto
i naše mateřská škola nebyla výjimkou. Ráno jsme si povídaly o dětech z celého světa a potom jsme si zdravě zasoutěžily a plnily různé
úkoly. Krásný slunečný den si děti ze třídy Berušek a Motýlků užívaly
v rozkvetlém zámeckém parku, kde na ně čekala chlazená odměna.
Třída Sluníček zavítala do restaurace Beseda, kde byla pohoštěna zmrzlinovým pohárem. Děti si svůj den velmi užily a každý si domů odnesl
malou pozornost, která jim bude připomínat tento významný den.
Moc děkujeme výboru SRPDŠ za příspěvek na zmrzlinu pro všechny
děti MŠ.
Do konce školního roku si děti ještě užijí mnoho zábavy. Některé děti
budou hledat poklad, jiné si užijí odpoledne na školní zahradě s tatínky
a dědečky a také nás čeká školní výlet. Poslední školní den bude pro
nás velmi slavnostní, protože se musíme rozloučit s našimi předškoláky a popřát jim hodně úspěchů nejen v první třídě.
Touto cestou bych chtěla za všechny učitelky MŠ poděkovat všem rodičům za vzornou spolupráci po celý školní rok.

14
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Knihovna městyse Častolovice
pochlubili, že už znají všechna písmena a paní knihovnice společně
s králem je tak trochu vyzkoušeli. Děti musely projít zkouškou – přečtením básničky. Král prvňáčky pochválil a rozhodl se je pasovat na rytíře Řádu Čtenářského. Malí čtenáři složili slib – že se budou o knížky
hezky starat, že je budou chránit, a že si jich budou vážit – a pak je král
svým mečem pasoval. Děti dostaly pamětní list, knihu, záložku do knihy, drobný dárek, a především svůj první průkaz do knihovny. Poté se
děti prošly po knihovně, seznámily se s tím, co je knihovna, jak v ní
najít tu správnou knížku a jak si ji půjčit domů a získaly další užitečné
informace. Samozřejmě si chtěly hned nějakou knížku vypůjčit, podle
toho, co koho baví a zajímá.
Nezbývá než se těšit na tu spoustu nových nadšených čtenářů a popřát jim krásné zážitky s knihami z naší knihovny.
Text: Adéla Bašová, knihovnice
Foto: M. Ehlová

Co se událo v knihovně
Český den proti rakovině 2021
Místní knihovna se opět připojila
k celonárodní veřejné sbírce Český den boje proti rakovině, který
se konal ve středu 11. května 2022.
V knihovně byly k zakoupení žluté kytičky měsíčku lékařského se
stužkou ve fialové barvě. Každý, kdo
si kytičku koupil, obdržel také leták
s informacemi o účinné prevenci
rakoviny děložního čípku a varlat.
Velmi děkuji za ochotu a pomoc
dobrovolníkům ze Základní školy
Častolovice, kteří ochotně prošli ulice, navštívili obchody, úřad a další
organizace, oslovovali kolemjdoucí
občany a nabízeli květiny. Většinu poskytnutých květin prodali!
Upřímně děkuji Všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Text a foto: Adéla Bašová

Slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře
V závěru školního roku jsou prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře.
Tento již téměř rituál je určen všem žáčkům, kteří si na konci první třídy
osvojí základní čtenářské dovednosti a přichází tuto významnou událost oslavit do knihovny, kde jsou podrobeni slavnostnímu přezkoušení. Cílem této akce je přivést kluky a holky ke čtení. V knihovně najdou
širokou nabídku hezkých knížek vhodných nejen pro začínající čtenáře, ale i pro ty pokročilejší.
Letošní pasování prvňáčků v Místní knihovně Častolovice proběhlo
v pátek 24. června 2022. Zúčastnilo se 20 dětí z první třídy zdejší Základní školy společně s jejich třídní učitelkou Radkou Přibylovou.
Nejdříve děti čekalo pasování. Dokonce se přišel podívat i samotný
král, jak si děti vedly v boji s neposlušnými písmenky. Prvňáčci se
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Knihovna připravuje
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Pro zimní semestr byl vybrán kurz
„Gian Lorenzo Bernini – genius evropského baroka“
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První přednáška začíná
ve čtvrtek 29. září 2022 v 9:00 hodin
v Místní knihovně Častolovice
Zájemci, pište nebo volejte Místní knihovnu Častolovice
do 20. 9. 2022
(tel.: 778 764 703, email: knihovna@ou-castolovice.cz)
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PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA



Knihovna bude otevřena v běžné výpůjční době kromě
termínů, které jsou vypsané níže.
Dovolená v měsíci červenec
7. - 8. 7. 2022
22. - 29. 7. 2022
Dovolená v měsíci srpnu
3. - 5. 8. 2022

  
zapůjčili manželé Malečkovi

CENÍK PLACENÉ INZERCE
Výstava otevřena ve výpůjční době
Po 9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
St 10:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čt 13:00 - 18:00

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.
Formát inzerátu musí odpovídat grafickému členění stránky.
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Z činnosti spolků
Po zdravici hostů došlo k vyvrcholení oslav, a to udělením nejvyššího
ocenění od Republikové rady ČZS,
zlaté medaile Za zásluhy o ČZS.
Toto ocenění předal místopředseda
Územního sdružení ČZS Rychnov nad
Kněžnou Mgr. L. Kovařík. Celá oslava
dospěla k dalšímu bodu programu,
k občerstvení. Místní pohostinství
Beseda připravilo chutnou večeři,
která uspokojila i náročné labužníky. V 18:00 hod. hradecká skupina
Lokálka dvouhodinovým programem
ukončila celé příjemné posezení
zahrádkářů. Celá akce byla důstojnou vzpomínkou práce a úspěchů
za hodnotící období. V krásně vyzdobeném sále po pětihodinové oslavě se spokojení účastníci rozcházeli do svých domovů.
JH

ZO ČZS ČASTOLOVICE
60 let častolovických zahrádkářů
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Častolovice byla založena v roce 1961, ale její kulaté
výročí muselo být z důvodu zhoubné nemoci Covid-19
přeloženo až do letošního roku. Výbor, který tuto akci
připravoval, se domluvil, že tato přeložená oslava
bude mít i zvláštní průběh a jednání. Do programu
hned po přivítání zařadil hudební vystoupení skupiny Zázvorový čaj, při kterém se podávalo malé občerstvení. Všichni
přítomní, kteří v sobotu 14. 5. 2022 zaplnili kulturní sál U Lva, byli překvapeni, když P. Izák, který celou akci moderoval, pozval zahrádkáře
a hosty nejprve na kávu a zákusek. Při poslechu hudební skupiny si
mohli prohlédnout knihu s názvem 60 let častolovických zahrádkářů,
kterou vydala základní organizace a byla rozdávána při prezentaci.

Podzimní zahrádkářská výstava v novém
Ve dnech 6. – 9. října 2022 pořádá Základní organizace
ČZS Častolovice ve spolupráci s Územním sdružením ČZS
Rychnov nad Kněžnou za podpory Městyse Častolovice
22. zahrádkářskou výstavu s názvem Zahrada východních
Čech. Otevřena bude každý den od 09:00 hod. do 17:00
hod., v neděli do 16:00 hod.

Po dvouleté odmlce z důvodu nemoci Covid-19 se opět častolovičtí zahrádkáři připravují na uspořádání tradiční podzimní výstavy. Nejenže
celková aranžerie bude odlišná, ale i venkovní výstavní prostory budou
lepší a bohatší. Za uplynulé dva roky se toho opravdu hodně změnilo. Sokolská zahrada dostala novou tvář, organizátoři a vystavovatelé o dva roky zestárli, do jarní výstavy se zapojili noví a mladší lidé.
Také i spolupráce s obcí doznala určitých změn, především v počtu
jednání o úspěšnosti celé výstavy. I přes úmrtí a nemoci některých
členů organizačního jádra je v současnosti reálný předpoklad, že výstava s logem Radost – Krása – Užitek bude zase kvalitní, jak do vystavených exponátů, tak do doprovodného programu a logistického
zabezpečení.

V druhém bodu programu vystoupili žáci základní a mateřské školy,
kteří přispěli k dobré náladě. Děti ukázaly svoji šikovnost a radost ze
života. Dříve narození si připomněli své mládí a léta strávená ve školních lavicích. Nově byla přednesena zpráva o šedesátileté činnosti
s promítáním fotodokumentace. Fotky jednotlivých předsedů organizace, výborů a aktivního (zdravého) jádra dokreslovaly pravdivost zahrádkářské činnosti. Na závěr této zprávy J. Helmich seznámil všechny
přítomné s další plánovanou činností celé organizace.

Co všechno organizátoři pro návštěvníky připravují:
- Ovoce současně pěstované, rezistentní a perspektivní jablka, hrušky, pozdní švestky, ořechy, hroznové víno, melouny, méně známé
ovoce a ovocné rarity. Vystavovat budou jak jednotlivci zahrádkáři,
tak šlechtitelé, výzkumné ovocnářské ústavy, a specialisté. Ovoce
bude vystavovat i 8 okresů východních Čech.
- Ze zeleniny návštěvníci uvidí mnoho druhů paprik, brambor, cibu-

Kulturní vystoupení žáků Základní a mateřské školy Častolovice
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-

kami, tak hudební vystoupení a jiné zábavné skupiny. Řádné logistické zabezpečení zpříjemní pobyt na výstavišti.
- Posledním úkolem v přípravě na podzimní výstavu bude bohaté
občerstvení a stánkový prodej všeho, co každý zahrádkář potřebuje. Prodej ovocných stromků a keřů, okrasných dřevin, ovoce,
květin, keramiky, odborné literatury, zahrádkářské techniky, nářadí
a řada dalšího.
Organizátoři připravují nejen velkou zahrádkářskou výstavu, která
svým obsahem a rozsahem daleko přesahuje rámec východních Čech,
ale také se snaží propagovat Městys Častolovice. Tato akce v minulosti
měla vždy i vysokou společenskou hodnotu, což dosvědčuje návštěva
našich předních politických a státních činitelů.
Výbor základní organizace ČZS Častolovice zve všechny občany na tuto
výstavu, která je připravována jako přátelské setkání všech milovníků
přírody a krásy. Organizátoři budou rádi, když tato akce poslouží jako
duševní odpočinek, jako relaxace v dnešním uspěchaném životě.
JH

le, česneku, rajčat, košťálové a kořenové zeleniny. Se svými výpěstky se představí jednotlivci, specializovaná družstva, různé firmy
a instituce.
Květiny budou zastoupeny jiřinami a jiřinkami, chryzantémami,
liliemi, begoniemi, velkým počtem fialek, gladiolů a květinami
s okrasným listem. K aranžování budou zakoupeny i květiny z Holandska. Ty vystaví zahrádkáři, specialisté, botanické zahrady,

SDH ČASTOLOVICE
V pátek 29. 4. 2022 a v sobotu 30. 4. 2022 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Častolovice sběr
železa. Výtěžek z této akce tradičně věnujeme
na zajištění činnosti kolektivu malých hasičů
a spolku. Všem sousedům, kteří nám přidali
nějaké to kilečko železa do sběru, srdečně děkujeme.

KINO ČASTOLOVICE
Vážení přátelé, příznivci kinematografie
a dobrých filmů.

-

-

-

-

Začíná nám léto roku 2022 a tak je načase
zahájit již osmou sezónu letního kina, která
s sebou přináší vzhledem k dřívějším ročníkům několik málo změn
a vylepšení. Lehounce se nám změnila grafika a uspořádání programu,
který je nyní rozdělen na dvě poloviny. Důvod je velice jednoduchý,
primárně kvůli možnosti pružně reagovat na nabídku filmových distributorů, kteří tituly uvolňují postupně a nezřídkakdy jim předcházejí
složitá jednání o právech k promítání.
Zapracovali jsme i více na propagaci našeho kina, obzvláště cílené
na projíždějící a procházející návštěvníky formou bannerů, umístěných
na klíčových bodech našeho městyse. Plakátovou formu jsme zachovali, avšak i z ekonomického hlediska se zviditelnění Častolovického
kina přesouvá čím dál více do digitálního světa.
Nabídka titulů od filmových distributorů je tento rok velmi pestrá a vyrojilo se na nás nespočet nových, zejména českých filmů. Za tuto skutečnost jsme velice rádi, protože jejich oblíbenost u filmového publika
je nepochybně na prvním místě, což potvrdil již první uvedený titul
Vyšehrad: Fylm. Volnočasový areál Na Hřišti doslova praskal ve švech.
Opět musíme vyslovit poděkování vedení Městyse Častolovice za neúnavnou podporu tohoto projektu, do kterého jsou každoročně vkládány nemalé finanční prostředky. Všichni však pevně věříme, a v tom se
shodneme, že tato forma kultury má smysl.

šlechtitelé, velkopěstitelé a specializované organizace.
Milovníci bylinek uvidí veliké množství výpěstků z botanické zahrady. Dále se představí kaktusáři a pěstitelé subtropických rostlin.
V samostatných expozicích budou vystavovat chovatelé drobného
zvířectva, včelaři, ornitologové, mykologové a současně probíhá
jednání s myslivci.
Na výstavě bude zastoupena nejvíce populární odborná poradna,
gastronomie s ovocem a zeleninou, prvky šetrné chemické ochrany. Také i skleníky, zahradní nábytek, zahrádkářská technika a nářadí, to vše bude připraveno pro všechny návštěvníky.
Po celou dobu výstavy bude probíhat soutěž o nejlépe naaranžovanou misku s ovocem, zeleninou a květinami. Každý zájemce se
může přihlásit nejpozději den před výstavou přímo na výstavišti.
Celá anonymní soutěž bude vyhodnocena poslední den v 15:00
hod. a nejlepší miska obdrží věcné ceny.
Nedílnou součástí výstavy bude i doprovodný program, který se
připravuje již dnes. Bude zahrnovat jak odborné přednášky s ukáz18
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Promítání filmu Na krátko pro žáky 2. stupně Základní školy Častolovice

Team Kina Častolovice

Všichni doufejme, že bude přát počasí, tak jak se patří na letní filmovou sezonu. Veškeré informace o letním kině naleznete na facebookových stránkách kina https://www.facebook.com/kinocastolovice.cz/,
na vývěsce u ZŠ Častolovice, na plakátovacích plochách, ale rovněž se
o nich dozvíte prostřednictvím místního rozhlasu a dočtete se o něm
na stránkách čtvrtletníku Zdroj.

Všem přejeme příjemné prožití letních měsíců a těšíme se na Vás v letním Kině Častolovice!
Jiří Kubalík, Team Kina Častolovice

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Zápolení na dálku
V květnu proběhlo vyhodnocení a ocenění dětí, které
se účastnily soutěže Jarního zápolení na dálku, které probíhalo od 21. 3. do 3.
4. 2022. Soutěž pořádala
Komise žactva a mládeže
MR České asociace Sportu
pro všechny. Děti soutěžily
v těchto disciplínách: člunkový běh 4 x 10 m, ručkování kolem lavičky, skok z místa, hod míčem ze sedu a v přeskocích přes
švihadlo. Za své výkony děti dostaly účastnické listy a malou drobnost.
hřišti v Kostelci nad Orlicí. Za oddíl cvičení rodičů a dětí se zúčastnil
Dominik Voborník, Štěpán Hovorka, Lucie Podolská a Kateřina Frydrychová. Závodníci soutěžili v těchto disciplínách: sprint na 50 m, hod
míčkem, skok daleký z rozběhu a v běhu na 400 m. Naši závodníci se
sice neumístili na předních příčkách, nicméně to pro ně byla veliká
zkušenost na atletických závodech a náležitě si to užili.

Okresní atletika
Dne 11. 5. 2022 pořádala RCSPV Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci
s odborem Zdravé děti Kostelec nad Orlicí a TJ Sokol Častolovice Okresní soutěž v atletickém čtyřboji žactva. Soutěž se konala na fotbalovém
19
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Dětská olympiáda
TJ Sokol Častolovice pořádal v pátek 10.6.2022 na víceúčelovém hřišti
Dětskou olympiádu pro děti ve věku od 3 do 9 let. Dětské olympiády
se zúčastnilo celkem 42 malých i větších závodníků, kteří byli rozděleni dle pohlaví a věkových kategorií. Závodníci soutěžili v osmi disciplínách, a to v překážkovém a člunkovém běhu, v běhu s balónky,
ve skoku do dálky z místa, ve skákání v pytli a podle šipek, v kutálení
míče po lavičce a poslední disciplínou byl hod na cíl. Za své výkony
byli všichni závodníci odměněni malou drobností a ti nejlepší si navíc
odnesli medaili s diplomem.
Soňa Frydrychová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČASTOLOVICE
Během jara jsme ve farnosti prožili akci Noc kostelů, která je organizovaná celorepublikově a na kterou se ve farnosti vždy připravujeme. A mám na srdci velké poděkování. Hlavně farníkům za přípravu a za čas. Společně jsme zhodnotili letošní Noc kostelů velmi
úspěšnou co do počtu návštěvníku. Proto děkuji i vám kdo jste přišli a byly přítomni na kulturním programu, nebo si přišli kostel volně navštívit a prohlédnout dle libosti. Další poděkování patří našim
hostům, Rychnovskému chrámovému orchestru a varhaníkovi Jiřímu Fuchsovi. Ti byli tak laskaví, že nám dopřáli krásný koncert bez
nároku na odměnu. Tím pádem všechny vaše dary z dobrovolného

vstupného budou použity na pokračování opravy střechy na kostele.
Za to jsme ve farnosti také vděční.
Dále se nám povedlo uspořádat také farní pouť na Mariánské poutní
místo ve Dříznech. Bylo to velmi vydařené odpoledne. Myslím, že je
dobře, že se rádi setkáváme. Papež František také připomíná, hlavně
mladým, že sociální sítě mohou udržet vzpomínky nebo data, ale vztah
nevytvoří. Proto je důležité se setkávat a nežít jen přes internet.
Rád bych vám popřál do léta dobrý odpočinek při dovolených a šťastný
návrat domů.
Ondřej Kunc
20
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Dovolte mi krátce zrekapitulovat naši činnost během jarních měsíců.
V hojném počtu jsme se sešli na mysliveckých brigádách, při nichž
jsme opravili několik spadlých kazatelen a posedů, vysadili stromovou alej na Častolovických Horkách a zrekonstruovali voliéry na hospodářské budově v Olešnici. Naši členové se taktéž zapojili do úklidu
odpadků podél komunikací v Častolovicích. Poslední víkend v květnu
jsme během dětského dne připravili stanoviště na Sokolské zahradě,
kde měly děti možnost vyzkoušet střelbu na terč a vžít se do role lovce.
Během sečení luk jsme se instalací pachových ohradníků a zradidel
ze všech sil snažili zabránit poranění a usmrcení čerstvě narozených
srnčat a zajíčků, kteří těžké a rychle jedoucí sekačce nemají šanci
uniknout. Tímto bych chtěl poděkovat za příkladnou spolupráci zemědělcům, kteří včas zavolali a informovali nás v jakých lokalitách plánují
senoseč. Získali jsme tak potřebný čas zareagovat a zabránit smutným
následkům. Bohužel se najdou i tací, kteří o sečení travnatých ploch
neinformují z nedbalosti nebo z neznalosti zákona. Chtěl bych vás proto vyzvat k součinnosti s naším spolkem nebo mysliveckým spolkem
ve vaší obci.

MS STŘEZMÁ - OLEŠNICE
Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti,
jarní měsíce utekly jako voda v Orlici a nastal červen – měsíc myslivosti.
Oslavy měsíce myslivosti se v našem spolku konaly druhý červnový
víkend. Za krásného slunečného počasí jsme se sešli na chatě Třešňovka. Příjemné posezení v přírodě, provoněné grilovanými kuřátky
a gulášem, přilákalo mnoho přátel a kolegů myslivců z okolních spolků.
Již tradičně probíhal Závod o pohár přeborníka spolku, při kterém poměřilo síly 16 střelců v disciplíně zvané lovecký parkur. Loňské vítězství
s nástřelem 17 z 20 možných obhájil Roman Mitana.
Dne 9. 7. 2022 se uskuteční další střelecká soutěž „Cena kamaráda“,
kam bych Vás tímto rád pozval. Akce je pořádána pro širokou veřejnost. Přijďte s námi pohodově strávit volný čas, zakousnout něco
dobrého a alespoň malinko nakouknout do kuchyně krásného střeleckého sportu, ve kterém naše malá zemička udělala ve světě nejednu
velkou díru.

Do letních měsíců Vám jménem svým a našeho mysliveckého spolku
přeji mnoho slunečných a příjemně strávených chvil.
Myslivosti zdar!
Roman Mitana, jednatel

AFK ČASTOLOVICE
U-13 mladší žáci
Celkové 8. místo v konkurenci 30 družstev, z celého kraje hodnotíme
jako velký úspěch, herně máme ale stále co zlepšovat.

Do sezóny 2021/22 jsme v kategorii mladších žáků, ročníky 2009 a 2010,
přihlásili jako souklubí AFK Častolovice/FK Kostelec nad Orlicí, dvě
mužstva. A-team nastupoval v krajském přeboru a B-team se zúčastnil
okresního přeboru.
Podzimní sezóna klukům vyšla na výbornou a podařilo se nám jasně
postoupit do finálové skupiny krajského přeboru mladších žáků, mezi
8 nejlepších mužstev královéhradeckého kraje. Odehráli jsme 25 zápasů, z toho jsme pouze jednou remizovali a jednou odešli poraženi,
s celkovým skóre 103:16.
Na jaře už to tak slavné nebylo. Kvalita soupeřů byla nesrovnatelně
vyšší a v konečném zúčtování jsme skončili na 8. místě s počtem 4
výher, 5 remíz a 21 porážek. Pro kluky to byla velká škola, utkávat se
s těmito soupeři, navštívili jsme spousty krásných nových sportovních
areálů a myslím, že jen takto těžké zápasy mohou kluky posunout výkonnostně dál a těžit z toho mohou především v dalších sezónách.
21
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Mužstvo nastupující v okresním přeboru, složeno převážně z hráčů ročníku 2010 a mladších, si herně nevedlo vůbec špatně, navzdory tomu,
že nastupovali většinou proti starším a vyspělejším soupeřům. Cílem
bylo dát všem hráčům dostatečné herní vytížení, a to se určitě podařilo. Celkové umístění v sezóně ještě neznáme, protože finálový turnaj se
hraje po vydání zpravodaje.
Během zimních prázdnin jsme klukům uspořádali akce s velmi hojnou účastí. První bylo bruslení na zimním stadionu v Rychnově, kdy si
s námi přišli zabruslit a zahrát hokej i rodiče. Další povedenou akcí byl
turnaj ve stolním tenise, který si kluci taky velmi užili.

Kategorie U15 – starší žáci
Do podzimní sezony 2021/2022 jsme vstoupili začátkem srpna loňského roku intenzivní čtrnáctidenní přípravou, která se nesla v duchu zvyšování fyzické kondice a rozvoje fotbalových dovedností. Trio trenérů
Vik, Bolehovský, Šlaj tak připravilo tým složený z ročníku 2008 a 2007
do náročné sezony Krajského přeboru Královéhradeckého kraje.
Od samého počátku bylo jasné, že nás čekají těžké zápasy, což se potvrdilo zejména s týmy České Skalice, Červeného Kostelce a Broumova. V rámci podzimní sezony jsem odehráli s každým soupeřem dvě
utkání, a proto se musela část zápasů dohrát v jarní části, přičemž se
v samotném v závěru dle konečného pořadí týmů rozhodlo o našem
dalším působení ve zbytku jarní části. Podzimní tabulku jsme vyhráli,
resp. jsme se umístili na 1. místě, a tak bylo jasné, že nás čeká tzv. finálová skupina nejlepších týmů Královéhradeckého kraje, která vzešla
z konečného umístění týmů v rámci dvou odehraných skupin.
Na finálovou skupinu jsme se velmi těšili, protože nás čekaly týmy, se
kterými jsme ještě neměli tu možnost porovnat síly. Byli jimi Hořice,
Vrchlabí/Trutnov, Miletín/Javorka, Chlumec/RMSK Cidlina a Předměřice
nad Labem. Jmenovaní soupeři se nakonec ukázali jako velmi kvalitní,
leckdy posílené jejími lepšími ročníky hrajícími divizní soutěž a přesto,
že se nám s nimi vždy nepodařilo sehrát utkání vítězně, herně jsme určitě nepropadali, naopak, byli jsme vždy vyrovnaným soupeřem, který
se prezentoval velmi dobrým fotbalem. Konečné umístění na 4. místě
finálové skupiny je tak velkým úspěchem pro celý tým starších žáků.
K uplynulé sezoně je třeba vyzdvihnout přístup hráčů a odvedenou
práci jmenovaných trenérů, kteří pracovali s kolektivem cca 25 hráčů.
Do nadcházející sezony 2022/2023 přechází především hráči r. 2007
do mladšího dorostu, což je už kategorie, která je připraví do mužského
fotbalu, a proto je třeba všem popřát hodně štěstí, ať se jich drží pevné
zdraví, a hlavně chuť do fotbalu, protože fotbal není pouhý koníček,
fotbal je náboženství.
Na úspěšném tažení týmu U15 se podíleli: Jan Barvínek, Michal Beneš,
Vojtěch Diviš, Sebastián Hernych, Tomáš Hodný, Pavel Hubálek, Šimon
Knoško, Matyáš Langr, Šimon Lux, Michal Mareš, Jan Mikysa, Jakub Myšák, Václav Myšák, Adam Nývlt, Matouš Podstavek, Dominik Potměšil,
Ondřej Páleník, Antonín Sládek, Lukáš Svatoš, Patrik Wolf, Mateo Čirip,
David Šeda, Martin Šlaj, Michael Šreibr, Jáchym Švandrlík.
trenér Tomáš Vik

Za zmínku ještě stojí, že z našeho mužstva nastupuje spousta kluků
v okresních výběrech a rozhodně tam nehrají druhé housle a vzorně
reprezentují náš oddíl.
Z oddílu AFK Častolovice to jsou tito:
U-12 ročník 2010: Kapucián Tomáš, Beneš Marek, Fabián Marek, Kubec
Daniel
U-10 ročník 2012: Frýda Matyáš a Praus Martin
Z Kostelce je to hráč ročníku 2010, Sládek Josef.
V závěru bych chtěl klukům poděkovat za vzornou reprezentaci našeho
oddílu, za jejich přístup k fotbalu a rodičům za podporu a trpělivost.

Kategorie U17 – mladší dorost
V sezóně 2021/2022 odehrálo mužstvo mladšího dorostu nejvyšší krajskou soutěž kategorie U17. Před startem sezóny jsme museli řešit nepříjemný problém s rapidním úbytkem hráčů, kdy na startu nové sezóny oznámilo konec s fotbalem devět hráčů z původních 16, se kterými
se počítalo do nového ročníku. Naštěstí se nám podařilo oslovit několik
hráčů, kteří s fotbalem skončili dříve, a dále přišli dva hráči z Doudleb
a jednoho hráče jsme si převedli z kategorie U-15 (starších žáků).
S takto úzkým kádrem bylo jasné, že bez pravidelné výpomoci starších
žáků, soutěž hrát nemůžeme. V podzimní části jsme odehráli základní
skupinu B krajského přeboru, ve které jsme obsadili konečné 3. místo.
Na podzim mužstvo, až na jednu výjimku, a tou byl zápas v Chrudimi,
kam nakonec odjelo pouze 10 hráčů, odehrálo několik velmi kvalitních
utkání a zejména zápasy na domácím hřišti měly velmi vysokou kvalitu. Umístění na třetím místě nám zajistilo účast ve finálové skupině.
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Velkým zklamáním je ale pro mě fungování mužstva od poloviny ledna,
kdy začala zimní příprava. Nevím, co bylo hlavním důvodem, ale došlo k výraznému zhoršení tréninkové morálky, několik tréninků muselo
být zrušeno pro nezájem hráčů. Opět skončili někteří hráči, a i když
slibovali, že jarní část dohrají, nestalo se tak. Tento trend pokračoval
celou jarní část, kdy jsme měli možnost odehrát zápasy s kvalitními
soupeři, mezi které patřila mužstva Chrudimi, Pardubiček, Jaroměře,
RMSK Cidlina, Nového Hradce, spojeného mužstva Hořice/Dohalice
a Rychnova nad Kněžnou. Řada hráčů hledala pouze výmluvy, proč se
tréninku neúčastnit, někteří hráči chodili odehrát pouze zápasy. Toto
se samozřejmě projevilo na předváděné hře a výsledcích.
Ve finálové skupině jsme po odehrání 14 zápasů nedokázali navázat
na kvalitní výkony z podzimní části, herně se nám vydařili zápasy
s vítězem finálové skupiny Chrudimí B, oba zápasy s Novým Hradcem
a domácí zápasy s Jaroměří a spojeným mužstvem Hořice/Dohalice.
V ostatních zápasech jsme nedokázali se soupeři držet krok ani herně,
ani bojovností a nasazením většiny hráčů na hřišti. V celkové tabulce
jarní finálové skupiny obsadili poslední 8. místo.
Celkové hodnocení sezóny nebude pozitivní, sice se nám podařil postup do finálové jarní skupiny, ale tam nám soupeři ukázali, že bez kvalitního tréninku celého mužstva nelze konkurovat. Děkuji všem starším
žákům, kteří nám v sezóně vypomáhali, bez jejich pomoci bychom nebyli schopni některá utkání ani odehrát.
Závěrem děkuji i trenérům, za jejich činnost u mužstva mladšího dorostu, a hráčům přeji, aby i nadále měli chuť pokračovat ve svých fotbalových kariérách, a to jak v mužstvech dospělých, nebo ještě další
sezóny v dorosteneckých mužstvech.
Za mužstvo U-17 Evžen Šupler

k tomu mělo i udržení „B“ týmu, bez něhož si osobně fotbal v Častolovicích nedovedu představit.
Ačkoliv se nám postupový cíl nepodařilo naplnit, myslím, že zbývající
body se nám podařilo splnit více než dobře. Z mladých hráčů se díky
své dravosti a poctivému přístupu stali stabilní členové základní sestavy a naše mužstvo patřilo, spolu s „B“ mužstvy krajských týmů, k těm
vůbec nejmladším v celé soutěži. Tréninková morálka se také posunula
o několik levelů výše, až na pár výjimek byla pravidlem hojná účast,
a to i díky již zmíněnému „B“ mužstvu, ale také klukům samotným.
Doufám, že nastavený trend si přeneseme i do příští sezóny a také se
k nám přidají někteří hráči dorostu, kteří na to kvality určitě mají.
Sezónu jsme zakončili na 3. místě se ziskem 52 bodů a skóre 69:42.
Nejlepším střelcem byl Jan Brandejs s 23 brankami. Nejlepšího hráče úplně volit nechci, každý hráč odevzdal na hřišti maximum, ať už
měl světlé či tmavé chvilky, ale určitě bych vyzdvihl obří výkonnostní
skok mladšího dorostence Ondry Šuplera, který začínal sezónu v pozici
náhradníka a na konci sezóny patřil každý zápas k nejlepším hráčům
na hřišti. Snad mu to nestoupne do hlavy a bude v tomto trendu pokračovat v našem dresu i v dalších sezónách.
Na první místo jsme bohužel nedosáhli, ale tuto sezónu bych určitě
nehodnotil jako nějaký propadák, naopak vzhledem k mladí našeho
mužstva jako velmi cennou zkušenost do příštího ročníku, kdy se opět
budeme hlásit o své slovo v boji o první místo a o vytoužený postup
do krajské soutěže.
Děkuji všem hráčům za předvedené výkony a také všem, kteří jakkoliv
zasáhli do fungování týmu!
Trenér „A“ mužstva Tomáš Přikryl

Muži AFK Častolovice B
Muži A

Sezóna se mi hodnotí velice dobře. Muži B vyhráli IV. třídu a postupují.
Prostě vše fungovalo, jak mělo, byla vidět chuť hrát a trénovat a v případě nouze zaskakovat i v A týmu, naopak to fungovalo stejně. Chtěl
bych poděkovat všem hráčům A týmu i B týmu, klukům z dorostu a trenérům za perfektní spolupráci. Věřím, že se v příští sezóně jako klub
zase posuneme o něco dále.
za mužstvo AFK Častolovice B Jedlička Jiří

Po loňské „covidové sezóně“ (2020/2021), kdy jsme po nedohraném
půlroce skončili na prvním místě, by nedávalo velký smysl si stanovovat nic jiného, než bylo vítězství v soutěži a postup do 1.B třídy.
Nebyl to pro nás však jediný cíl. Důležité, ne-li daleko důležitější, bylo
do týmu ještě více začlenit hráče mladších ročníků a výrazně zlepšit
tréninkovou morálku, která nás po dlouhá léta trápila. Dopomoci nám

Společná fotografie z ukončení - Muži
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ČRS ČASTOLOVICE
Výroční členská schůze MO ČRS Častolovice
Dne 9. dubna 2022 se konala výroční členská schůze MO ČRS Častolovice. V sále U Lva se sešlo 63 členů, kteří si poslechli jednotlivé zprávy
členů výboru za rok 2021 (zpráva o činnosti, finanční zpráva, zpráva rybářských hospodářů, zpráva o brigádnické činnosti, zpráva o činnosti
dětského kroužku).
Na letošní výroční schůzi byl zvolen nový výbor základní organizace
na další čtyřleté období. Novým předsedou se stal pan Ing. Zdeněk
Dostál. Kompletní složení výboru, včetně usnesení z výroční členské
schůze je uvedeno na www.mocrscastolovice.cz. Novému výboru přejeme hodně energie a nové nápady. Těm, kteří svou činnost ukončili,
děkujeme za vykonanou práci a přejeme štěstí a zdraví.
Dětský kroužek pokračuje ve své činnosti. Má 14 členů a vedoucím je
pan Jindřich Žid, kterému pomáhá pan Jiří Fortelka.
V průběhu schůze byla promítána prezentace, která obsahuje více jak
700 fotografií a dokumentuje činnost organizace od jejího založení až
po aktuální pořádané akce. V průběhu schůze bylo podáváno občerstvení a letošním jubilantům byly předány drobné ceny u příležitosti
jejich životních výročí.
Místní organizace Českého rybářského svazu v Častolovicích bude příští rok slavit 100 let od svého založení. Při této příležitosti se na Vás
obracíme s prosbou o poskytnutí (zapůjčení) fotografií bývalých předsedů (p. Karel HESS - 1943-1945; p. Jaroslav BÁRTA - 1945; p. František
PETERA - 1948; p. Jan PRŮŠA - 1948-1949; p. Stanislav LEJSEK - 19631968) naší rybářské organizace. Kopie fotografií hodláme založit do rybářské kroniky a zároveň nám poslouží k vytvoření rodokmenu naší
organizace. Pokud disponujete uvedenými fotografiemi, prosím kontaktujte nás na emailové adrese: rybaricastolovice@seznam.cz nebo
na mob. čísle 603 346 575. Děkujeme za pochopení a Vaši ochotu.
Bližší informace na www.mocrscastolovice.cz.
Výbor ČRS MO Častolovice

Poděkování
panu Zdeňkovi Dostálovi
u „porevolučních“ jednání kolem
rybníku Střezmá. Řadu let vykonával funkci porybného. Vznikla „malá voda“ (rybník Obecní,
rybník Střezmá), které jsou
k dispozici pouze častolovickým
rybářům. Pan Dostál je nositelem řady vyznamenání, včetně
Čestného odznaku ČRS I. Stupně
(Zlatý odznak ČRS), který uděluje Rada Svazu. A aby toho nebylo
málo, vede rybářskou kroniku.
Snad jsme na nic nezapomněli.
Jednání výborových a členských
schůzí byla vždy pečlivě připravená a měla řád a spád. Dokázal
si zjednat pořádek i při složitých
a nepříjemných jednáních.
Členové výboru mu jako poděkování předali dárek, aby jeho pobyt
u vody byl ještě příjemnější.
Přejeme panu Dostálovi hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let. Děkujeme za jeho práci pro místní organizaci i cenné rybářské
rady pro jednotlivé členy na břehu rybníka.
Výbor ČRS MO Častolovice

Poděkování panu Zdeňkovi Dostálovi
Na letošní volební výroční členské schůzi MO ČRS Častolovice ukončil
své dlouholeté působení ve funkci předsedy organizace pan Zdeněk
Dostál na vlastní žádost. Členem Českého rybářského svazu je od roku
1972 a funkci předsedy zastával od roku 1990 s krátkou přestávkou v letech 2015 – 2018. Za jeho působení ve funkci předsedy organizace se
stalo mnoho významných událostí. Došlo k rozšíření „rybníka Obecní“
a vybudování zázemí pro pořádání závodů, pravidelné konání „dětských rybářských závodů“, které mají více jak dvacetiletou tradici. Byl
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Zveme na

Přišlo do redakce
NÁVŠTĚVA ZE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

02ý56 ý$672/29,&( SRĜiGi

RYBÁěSKÉ ZÁVODY

Sbor dobrovolných hasičů Častolovice připravil dětem ze speciální
základní školy v Rychnově nad Kněžnou super návštěvu. Na školním
výletě 2. 6. 2022 se děti zastavily v místní hasičárně a mohly si prohlédnout techniku, vybavení a auto. Vyzkoušely si oblečení, stříkaly
ze džberovek, odolaly větru z ventilátoru, usedly za volant a celkově si
užily vše, co jim hasiči připravili a ukázali. Ochotný přístup, vstřícnost,
poučení, pohoštění a zábava. To vše v dětech zanechalo velký zážitek
a vykouzlilo úsměv na tvářích. A to je nejvíc.
Velký dík, hasiči, jste lidé se srdcem na správném místě.
Martina Batrlová – osobní asistentka

NA OBECNÍM RYBNÍKU
které se konají v sobotu 17.9.2022
ýDVRYêSURJUDP
06.30 – 07.30

3UH]HQWDFH~þDVWQtNĤ– ORVRYiQtPtVWQDDSRORþDV

07.30 – 08.00

3ĜtSUDYD]iYRGQtNĤ

08.00 – 10.30

1. SRORþDV

10.30 – 11.30

3ĜHVWiYNDQDREþHUVWYHQt

11.30 – 14.00

SRORþDV

14.00 – 15.00

9\KOiãHQtYêVOHGNĤ

3RGPtQN\~þDVWL

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

6WDUWRYDWPĤåHNDåGêSĜtFKR]tYþHWQČPOiGHåHSR]DSODFHQtVWDUWRYQpKRYHYêãL,- .þ.
0D[LPiOQtSRþHWPtVW

Ráda bych touto cestou poděkovala hasičům z Častolovic, kteří
12. května ochotně pomohli mému invalidnímu tatínkovi s uzavřením
vody z porouchaného bojleru a následným úklidem vody v místnosti.
Děkuji.
Fajglová Šárka

Lov je povolen na jeden prut s MHGQtPQiYD]FHP1iYQDG\DQiVWUDK\GOH]iNRQDþ6ED
Y\KOiãN\þ6E -H]DNi]iQRORYLWU\E\QDELþHDGČOLþN\N lovu ryb je povolen pouze prut
s RþN\
0D[LPiOQtPQRåVWYtQiYQDG\Y QDYOKþHQpP VWDYXMHOLWUĤQDFHOê]iYRG 9QDGČQtMHSRYROHQR
SRX]HEČKHP]iYRGĤ ÒORYN\PXVtEêW]GROiQ\EH]FL]tSRPRFL
9ãLFKQL~þDVWQtFL]iYRGXVRXWČåtQDYODVWQtQHEH]SHþt
+RGQRFHQt8ãOHFKWLOpU\E\FP ERG NDSUãWLNDFDQGiW ,amur ) tyto ryby GRVDKXMtFtGpON\ nad
40 cm MVRXERQLILNRYiQ\ERG\2VWDWQtU\E\EH]PČĜHQtNV]DERGĤ
9HãNHUpU\E\EXGRXYUiFHQ\]SČWGRUHYtUX
Ryba je hodnocena, pRNXGMHVSRUWRYQČXORYHQDW]QåHMH]DVHNQXWD
v KODYRYpþiVWL
3RGiQtSURWHVWX– QHYUDWQi kauce 1 .þ=YHPHWtPWRãLURNRXYHĜHMQRVW
Y\]NRXãHWMHGQRX]DURN³U\EiĜVNpXPČQt³EH]QXWQRVWLU\EiĜVNpKROtVWNX
2%ý(5679(1Ë=$-,â7ċ12

VZPOMÍNKA
Dne 29. 7. to bude deset smutných let,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
Květa Jelínková.

3ĜtSDGQpGRWD]\9iP]RGSRYtPHQDWHO +RUiþHN0DUWLQQHER
na emailu rybaricastolovice@seznam.cz.
3ěË-(01é63257291Ë=Èä,7(.$3HWUĤY]GDU

Stále vzpomínají syn Ota, dcery Libka
a Majka s rodinami, ostatní příbuzní
a přátelé.

02ý56ý$672/29,&(SRĜiGi

ě
'ċ76.e5<%Èě6.e=È92'<
0(025,È/%2+86/$9$.<6(/<

Co nového na zámku

18.09.2022
2%(&1Ë5<%1Ë.³9 ý$672/29,&Ë&+
/2629È1Ë8.00 HODIN

32/2ý$69.00 – 10.30 HODIN

=$+È-(1Ë9.00 HODIN

32/2ý$61.30 – 13.00 HODIN

8.21ý(1Ë13.30 HODIN
6RXWČåtVHYHNDWHJRULLFK
1 kategorie: 6 – 10 let
2 kategorie: 11 – 15 let
6WDUWRYQp.þ
0D[LPiOQtSRþHWPtVW
Lov je povolen na jeden prut s MHGQtPQiYD]FHP1iYQDG\DQiVWUDK\GOH]iNRQDþ6EDY\KOiãN\
þ6E-H]DNi]iQRORYLWU\E\QDELþHDGČOLþN\N lovu ryb je povolen pouze prut s RþN\
9QDGČQtMHSRYROHQRSRX]HEČKHP]iYRGĤ ÒORYN\PXVtEêW]GROiQ\EH]FL]tSRPRFL

Sbírka růží zámku Častolovice se probouzí a v plném rozkvětu bude v měsíci červnu.
Zámecké rozárium čítá na 220 druhů staromódních a moderních růží.

9ãLFKQL~þDVWQtFL]iYRGXVRXWČåtQDYODVWQtQHEH]SHþt

Zámecká expozice je v měsíci červnu otevřena každý den od úterý do neděle od 9:00 do 18:00 hodin.

+RGQRFHQt 8ãOHFKWLOpU\E\FP ERG NDSUãWLNDFDQGiW, amur), W\WRU\E\GRVDKXMtFtGpON\QDGFP
MVRXERQLILNRYiQ\ERG\2VWDWQtU\E\EH]PČĜHQtNV]D
ERGĤ9HãNHUpU\E\EXGRXYUiFHQ\]SČWGRUHYtUXRyba je
KRGQRFHQDSRNXGMHVSRUWRYQČXORYHQDW]QåHMH]DVHNQXWD
v KODYRYpþiVWL

Zámecký park s dětským hřištěm, oborou s daňky a zámecký zvěřinec je možné navštívit každý den.
K občerstvení kromě zámecké kavárny poslouží automaty ve zvěřinci nebo altán Gloriet u rybníka v parku.
Psi na vodítku jsou vítáni v celém zámeckém areálu.

2%ý(5679(1Ë=$-,â7ċ12

6RXWČåtVHRSČNQpFHQ\
3ĜtSDGQpGRWD]\9iP]RGSRYtPHQDWHO 752
+RUiþHN0DUWLQQHERna emailu rybaricastolovice@seznam.cz.
3ěË-(01é63257291Ë=Èä,7(.$3HWUĤY]GDU
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 494 323 646, 732 832 442, e-mail: info@zamek-castolovice.cz, www.zamek-castolovice.cz
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice
Rada městyse (RM-81-2022)
dne 4. 4. 2022
bere na vědomí informaci pro obecní
úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházející z Ukrajiny, viz.
příloha vzoru Rozhodnutí o prominutí
místního poplatku a jeho příslušenství
z důvodu mimořádné události a pověřuje
referentku paní Hojnou připravit seznam
místních poplatků, které by bylo možno
prominout.
schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro
občany městyse Častolovice ze dne 17. 12.
2020.
bere na vědomí tři obdržené nabídky
na uveřejněnou výzvu č. 1/2022 "Technický pracovník místního hospodářství.
Rada městyse doporučuje starostovi uzavřít pracovní smlouvu s panem P*** F***
a panem J*** M***.
schvaluje smlouvu o dílo č. 4/4/2022
s firmou František Sejkora – RENOVA
na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi
v předloženém úseku A a B a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

Q bere na vědomí návrh opravy střechy

Q povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí

a zateplení půdy na čp. 53 a pověřuje místostarostu k předložení nových možností
technického řešení současného stavu.

v jednotlivých třídách mateřské školy
Základní školy a mateřské školy Častolovice, za předpokladu, že toto zvýšení
počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví pro škol.
rok 2022/2023.

Rada městyse (RM-82-2022)
dne 20. 4. 2022
Q neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec
(stř. Domov sv. Josefa) z důvodu, že byl již
poskytnut Oblastní charitě Červený Kostelec (stř. Hospic Anežky České).
Q schvaluje pronájem části pozemku
v Častolovicích parc. č. 1214/2 v k. ú.
Častolovice o výměře 4 m2 na dobu určitou a to od 1. května až do 30. září 2022
pro pana M*** Š*** a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Q neschvaluje žádost o vydání souhlasu
ke změně užívání garáže na provozovnu
autodílny na pozemku 508/47 Častolovice
u rodinného domu čp. 450 v ulici Široká
z důvodu platného územního plánu, kde
v bodě "Plochy bydlení v rodinných domech městských a příměstských "BI" nejsou tyto stavby přípustné.

Rada městyse (RM-84-2022)
dne 23. 5. 2022
Q souhlasí s žádostí pana J*** F***, nar.
10. 12. 1934, trvale bytem B. Němcové 287,
517 50 Častolovice o umístění do Domu
s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou.
Q schvaluje Směrnici č. 2/2022 pro poskytování cestovních náhrad.
Q schvaluje dodatek č. 2 Licenční smlouvy
k užívání softwarové aplikace pro tvorbu
a evidenci usnesení zastupitelstva obce
od UZOB zastoupený Mgr. Miroslavem Pizurem, Zikova 606/10, 779 00 Olomouc.

Q

Q

Q

Q

Rada městyse (RM-83-2022)
dne 9. 5. 2022
Q schvaluje bezplatné zapůjčení Kulturního zařízení U Lva od 12. 5. do 16. 5. 2022
pro ZO ČZS Častolovice při příležitosti
oslav 60. výročí od založení organizace
dle schválených podmínek krátkodobého
pronájmu KD U Lva Radou městyse Častololovice, platný Provozní řád 1/2019.
Q bere na vědomí žádost o zajištění stavebního stavu hřbitovní zdi u RD čp. 94
a schvaluje provést statické posouzení
a místní šetření s majitelkou nemovitosti.
Q souhlasí se zapsáním do nájemní smlouvy o užívání bytu Masarykova čp. 53
manželku B*** H*** a zárověň souhlasí
s povolením k trvalému pobytu pro paní
B*** H*** a její dceru A*** M*** za podmínky změny nájemní smlouvy na dobu
určitou do 31. 12. 2026 a zvýšení nájmu
na 70 Kč/m2.

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Rada městyse (RM-85-2022)
dne 6. 6. 2022
schvaluje poskytnutí 20.000 Kč Městu
Kostelec nad Orlicí z důvodu umístění
paní N*** V***, nar. 15. 06. 1961, trvale bytem Na Drahách 30, Častolovice do bytu
v Domě zvláštního určení v Kostelci nad
Orlicí.
schvaluje smlouvu o spolupráci na odběr
pohonných hmot od EUROBIT – čerpací
stanice s. r. o., se sídlem Teplého 1375,
530 02 Pardubice.
schvaluje vypsání výběrového řízení pro
zakázku malého rozsahu "Zpevněná plocha U Konopáče“.
schvaluje hromadnou licenční smlouvu
o užití hudebních děl s textem i bez textu
při promítání zvukově obrazových záznamů a audiovizuálních děl v kinech a pověřuje starostu podpisem.
schvaluje smlouvu o dílo č. 06/06/2022
s firmou František Sejkora – RENOVA
na rekonstrukci chodníku v ulici Školská
čp. 213 až čp. 313.
schvaluje investiční projektový záměr
Základní školy a mateřské školy v Častolovicích pod názvem "Modernizace odborných učeben – ZŠ a MŠ Častolovice"
pro projekt – Místní akční plán vzdělávání pro Kostelecko: CZ.02.3.68/0.0/.0./17
_047/0009713.

www.ou-castolovice.cz
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Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse č. 17
dne 27. 4. 2022
Q schvaluje program jednání zastupitelstva městyse Častolovice ZM-17-2022 dle
vyvěšené pozvánky rozšířený o bod č. 9
- Ukrajinští běženci v Častolovicích.
Q souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Častolovice a vyhodnocením jeho vlivů
na udržitelný rozvoj území (viz. příloha č. 1)
a s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (viz.příloha č. 2)
Q schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22RGI02-0071 v částce 6 500 000 Kč

na realizaci projektu "Infrastruktura pro
výstavbu obytného souboru projektu KHK
– Transformace ÚSP Kvasiny" s vybudováním bezpečného prostupu pro pěší a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Q schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti
v Častolovicích ve výši 170.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo městyse č. 18
dne 22. 6. 2022
Q stanovuje pro volební období 2022-2026
počet 15 členů Zastupitelstva městyse
Častolovice.

Q schvaluje záměr č. ZM-1-2022 o prodeji

podílu pozemku parc. č. 786/65-3/32 v k.
ú. Častolovice o celkové výměře 53 m2
za cenu 700 Kč/m2 bez DPH vše zapsáno
na LV č. 10001 pro k. ú. 618624 Častolovice
a pověřuje referentku paní Hojnou vyvěšením záměru na úřední desce městyse
Častolovice.
Q schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022.
Q schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě a služebnosti
něčeho se zdržet mezi městysem Častolovice a Dobrovolným svazkem obcí
Obecní voda.

Balíček pro žáky 1. třídy
Níže uvedené pracovní sešity a školní a výtvarné potřeby obdrží žáci 1. třídy na začátku
školního roku 2022/2023 při nástupu do ZŠ
Častolovice. Pomůcky zajišťuje a finančně
zabezpečuje Úřad městyse Častolovice.
Sada pro jednoho žáka obsahuje:
• sešit 511 bez pomocných linek
3 ks
• sešit 511 s pomocnými linkami
2 ks
• sešit 5110
1 ks
• sešit 644
1 ks
• stíratelná tabulka A4 + značkovač 1 ks
• plastelína
1 ks
• lepidlo na papír v tyčce Herkules 15 g 1 ks
• temperové barvy české 10 barev
1 ks
• vodové barvy velké české
1 ks
• voskovky české 12 barev
1 ks
• pastelky 12ks
1 ks
• štětce na malování sada 4+2
1 ks
• kelímek na vodu
1 ks
• nůžky
1 ks
• paleta
1 ks
• box na výtvarné potřeby
1 ks
• Číslice a tečky – pracovní sešit
1 ks
• CHEVA Abeceda skládačka
1 ks
• Papírové hodiny
1 ks

Co je dobré vědět
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

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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
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Ing. Zdeněk Praus

☎
✉

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

Místostarosta
Bc. Miloš Tichý

Úřední hodiny
Pondělí
Středa
Pátek

📌

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

☎
✉

602 104 632
m.tichy@ou-castolovice.cz
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JSDH Častolovice
OSLAVY, UKÁZKY

KÁCENÍ MÁJE

V sobotu 18. 6. 2022 se část členů JSDH
Častolovice s vozem CAS 30 9000/540 S2-R
zúčastnila oslav 150. výročí založení SDH
Kostelec nad Orlicí. Neděle pak byla ve znamení hasičského dětského dne v Týništi nad Orlicí.

V sobotu 21. 5. 2022 jsme se s cisternou CAS 30 9000/540 S2-R zúčastnili tradičního Kácení máje v obci Synkov – Slemeno a všem zájemcům
z řad dětí i dospělých ukázali svou techniku. S obcí Synkov – Slemeno
má náš městys uzavřenou smlouvu o sdružení prostředků, na jejímž
základě naše jednotka v této obci zajišťuje požární ochranu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V sobotu 30. 4. 2022 jednotka vypomáhala se zajištěním tradičního pálení čarodějnic. Během statické ukázky techniky nás přepadla podivná
přerostlá ženština s dřevěnýma nohama, a že prý si musíme udělat
společné foto...

NÁVŠTĚVA DĚTÍ
Ve čtvrtek 2. 6. 2022 dopoledne nás navštívily děti ze speciální základní školy v Rychnově nad Kněžnou a část kolegů jim vyplnila přestávku
při cestě z nádraží do častolovického zámku.
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Výjezdy JSDH Častolovice
17/2022 TP – záchrana osob AED
Výjezd: 25. 5. 2022 v 22:37 hodin
Místo zásahu: Čestice
Nasazená technika: DA 8 L1-R
Počet zasahujících členů: 8

16/2022 TP – likvidace obtížného hmyzu
Výjezd: 21. 5. 2022 v 17:05 hodin
Místo zásahu: Libel
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 4

12/2022 Ostatní pomoc – transport pacienta

15/2022 TP – likvidace obtížného hmyzu

Místo zásahu: Častolovice
Výjezd: 29. 4. 2022 v 05:05 hodin
Popis zásahu:
Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána k výpomoci osádce ZZS
s transportem nepohyblivého pacienta z lůžka v ložnici do sanitního
vozu. Po prohlídce lékařem byl muž přenesen pomocí zvedacích nosítek do sanity a transportován do Orlické nemocnice v Rychnově nad
Kněžnou. Jednotka na místě spolupracovala s přítomným rodinným
příslušníkem, ZZS a příslušníky HZS KHK kraje ÚO Rychnov nad Kněžnou. K poškození materiálního vybavení jednotky nebo zasahujících
osob nedošlo.

Výjezd: 18. 5. 2022 v 15:43 hodin
Místo zásahu: Libel
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 3

14/2022 TP – havárie vody
Výjezd: 12. 5. 2022 v 10:52 hodin
Místo zásahu: Častolovice
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 4

13/2022 Požár lesa po těžbě
Místo zásahu: Velká Ledská
Výjezd: 3. 5. 2022 v 11:03 hodin
Popis zásahu:
Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána k požáru lesa po těžbě v katastru obce Velká Ledská. Po příjezdu na místo zasahující hasiči dle
pokynů velitele zásahu zřídili a následně i obsluhovali jeden proud C,
kterým dohašovali hořící hrabanku. Dále naše CAS doplňovala vodu
do cisterny PS Dobruška. Celkem bylo spotřebováno 6800 l vody. Jednotka na požářišti spolupracovala s odborným lesním hospodářem
a příslušníky HZS KHK kraje ÚO Rychnov nad Kněžnou. K poškození
materiálního vybavení jednotky nebo zasahujících osob nedošlo.

Letní kino Častolovice
pro Vás letos znovu bude v období

od 24. 6. 2022 do 2. 9. 2022
promítat

NOVÉ FILMY
ve volnočasovém areálu Na Hřišti.
Občerstvení zajištěno.
V čase projekce areál vyhrazen pouze pro Kino Častolovice.
Tento rok je program kina rozdělen na dvě části.
V průběhu léta se dále můžete těšit
na Prezidentka, Zakletá jeskyně,
Tři Tygři ve filmu: JACKPOT a další..
Všichni jste zváni.
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Častolovický fotokoutek: Vyřazení devátých tříd

Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd ZŠ Častolovice.

Foto: Adéla Bašová
30
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Častolovický fotokoutek: Častolovická pouť

Několik fotografií z letošní častolovické pouti, která proběhla 10. – 12. 6. 2022 na Sokolské zahradě.
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Foto: Adéla Bašová
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Častolovický fotokoutek: Dětský karnevalový den

Fotografie z Dětského karnevalového dne, který se konal na Sokolské zahradě dne 29. 5. 2022

Foto: Adéla Bašová, Jiří Kubalík
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