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Tomáš Beran, talentovaný jezdec na BMX kole – rozhovor uvnitř ZDROJE
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  Častolovický fotokoutek: Prvňáčci ve škole

Přivítání nových prvňáčků v Základní škole v Častolovicích.                                                                                            Foto: Adéla Bašová, z archivu školy
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  Úřad městyse Častolovice

Každý rok, kdy kalendář ukáže datum 
1. září, začíná pro školáky opět období 
studia a zároveň i konec letních prázdni-
nových radovánek. Na ty nejmladší ško-
láčky, kteří jdou do školy vůbec poprvé, 
čeká kromě spousty nových zážitků také 
box se školními pomůckami a výtvarný-
mi potřebami, s nimiž budou po celý rok 
pracovat. Naplněný box v hodnotě 1.000 
Kč věnuje každoročně prvňáčkům míst-
ní základní školy Městys Častolovice, 
zajišťuje sociální komise.
Všem novým i starším školáčkům přeje-
me úspěšný start a dobré výsledky!

Marie Kubalíková, sociální komise

Foto: Adéla Bašová

Dobrá zpráva pro sběratele
turistických vizitek!
Od  září letošního roku je připravena pro sběratele turistická vizitka 
Galerie Antonína Hudečka v Častolovicích. Zakoupit ji můžete po celý 
rok v Místní knihovně Častolovice, v letních měsících (červen až srpen) 
je v prodeji i v Galerii AH. Prodejní cena je 15 korun. Turistické deníky 
nejsou k dispozici, ale je možné běžně koupit v informačních centrech 
různých měst za 50 korun.

Nové parkoviště
v sídlišti U Konopáče
Jsme velmi rádi, že můžeme obyvate-
lům bytových domů U  Konopáče ko-
nečně nabídnout rozšíření značně ne-
dostatečných parkovacích kapacit, a to 
realizací výstavby nového parkoviště 
u rybníka. Tato myšlenka byla v našich 
rozvojových plánech již několik let, ná-
pad však, bohužel, narážel na  nesou-
lad s  platným územním plánem v  této 
lokalitě. Až po  více než třech letech, 
než vešla v platnost Změna č. 1 ÚP, byl tento stav „odblokován“ a  tak 
mohlo dojít k uskutečnění této potřebné stavby. Návrh provedení jsme 
schválili tak, aby byl co nejvíce v  souladu s  biologicky cenným oko-
lím, blízkým rybníkem U Vlčků a lesem Bažantnicí. Proto má parkoviště 
strukturu a charakter stejný, jako cestičky pro pěší v Sokolském par-
ku, s  důrazem na  přírodní materiál vápencového písku s  přirozeným 
zasakováním v  území. K  úplnému dokončení stavební akce aktuálně 
ještě schází terénní úpravy a nová zeleň v bezprostředním okolí par-
koviště. Ta bude patrně s ohledem na klimatické podmínky dokončena 
až na  jaře příštího roku. Ještě letos bude provedeno v souladu s pro-
jektovou dokumentací i nové dopravní značení v blízkosti parkoviště. 
Věříme, že toto dílo za  bezmála 1,2 milionů korun alespoň částečně 
uspokojí tamní potřeby parkování osobních vozů.

Ing. Zdeněk Praus, starosta

Bc. Miloš Tichý, místostarosta

Foto: Adéla Bašová

Vítejte v novém školním roce!
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Volby
do zastupitelstev obcí
Ve dnech 23. 9. – 24. 9. 2022 se konaly 
volby do zastupitelstev obcí.
Po čtyřech letech si lidé vybrali své za-
stupitele na radnicích. Ve třetině země 
se zároveň konalo první kolo senátních 
voleb. 

Foto: Jiří Kubalík

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%

 platných
hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasůčíslo název abs. v %

1 SNK Častolovice 1 689 16,55 15 10 204,00 16,55 2 X

2 Pro obec Častolovice – PROČ 1 185 11,61 15 10 204,00 11,61 2 X

3 ANO 2011 2 901 28,43 15 10 204,00 28,43 4 X

4 Společně KDU-ČSL a TOP 09 1 245 12,20 15 10 204,00 12,20 2 X

5 Prosperita pro městys 3 184 31,20 15 10 204,00 31,20 5 X

  Společenská rubrika

Počet obyvatel 
V Častolovicích nyní žije 1 580 obyvatel.

Navždy nás opustili
pan Ing. Zdeněk Marek r. 1943

pan Bořivoj Rozínek  r. 1947

pan Radek Hovorka r. 1981

paní Marie Vlčková r. 1944

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Upozornění pro občany:

V  návaznosti na  zákon č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních 
údajů, prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko a  budou 
mít zájem zúčastnit se vítání občánků i zveřejnění do zpravo-
daje Zdroj, aby se dostavili na ÚM Častolovice k paní Hojné. 

Děkujeme za pochopení.

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:
1/8 strany – 500 Kč

1/4 strany – 1.000 Kč
1/2 strany – 2.000 Kč
1/1 strany – 4.000 Kč

Pro reklamu a inzerci lze použít pouze vnitřní strany ZDROJE.

Formát inzerátu musí odpovídat grafickému členění stránky.

www.ou-castolovice.cz
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Častolovické (historické) kalendárium výročí
2. 8. 1912 V Dolní Čermné se narodil sochař Ladislav Faltejsek, tvůrce sochy sv. Václava s praporem, která stojí u kostela sv. Víta. 

3. 8. 1912 Častolovickým starostou se stává Josef Vacek, který ve funkci působí desítky let.

13. 8. 1427 Velmož Půta z Častolovic poráží u Náchoda husitské vojsko.

15. 8. 1612 Na častolovickém panství vypukla selská bouře.

15. 8. 1922 Častolovicemi se prohnala větrná smršť, která vyvrátila 500 stromů a povalila komín na pile pana Hájka (dnes firma 
Racio).

22. 8. 2002 V době, kdy Českou republiku sužovaly rozsáhlé povodně, se na častolovickém zámku uskutečnilo setkání prezidentů 
tzv. Višegrádské čtyřky.

25. 8. 1887 Rodičům - hraběnce Františce, rozené Larisch – Mönichové a Leopoldu Sternbergovi se narodila dcera Henrietta, která 
o pár let později tragicky zemřela.

16. 9. 1972 V Častolovicích byl založen Kynologický odbor pro výcvik služebních psů.

17. 9. 1902 Po pádu z koně tragicky zemřela mladičká komtesa Henrietta Sternbergová.

18. - 20. 9. 1992 V Častolovicích se uskutečnily oslavy 650. výročí od první písemné zmínky o obci. 
 V letošním roce si připomínáme již 680. výročí první písemné zmínky o obci.

  Kultura v městysi

Kulturní okénko městyse
18. října 2022

Dlabání dýní
– Knihovna Častolovice

23. října 2022

Podvečer písní a operních árií
– koncert – Galerie Antonína Hudečka

Listopad 2022

Varhanní festival
– kostel sv. Víta

Od 1. listopadu 2022

Výstava kronik
– Knihovna Častolovice

4. listopadu 2022

Halloweenská stezka
– strašidelná stezka pro děti – Sokolská zahrada

9. listopadu 2022 

Přátelské posezení s herci
– host Ilona Svobodová
– sál U Lva

14. listopadu 2022 

Přátelské posezení s herci – host Jan Šťastný 
– sál U Lva

15. listopadu 2022 

Přátelské posezení s herci 
– host Miluše Voborníková
– sál U Lva

26. listopadu 2022

Poslední leč 
– Myslivecký spolek – sál U Lva

4. prosince 2022

Mikulášská akce pro děti
– program pro děti s nadílkou – sál U Lva

18. prosince 2022

Česká mše vánoční J. J. Ryby
– vánoční koncert – kostel sv. Víta

25. prosince 2022

Zpívání u vánočního stromu
– pravidelná akce u hasičské zbrojnice

Program neobsahuje všechny akce, bude postupně upravován po upřesnění termínů.
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66. ročník Dvořákův festival

Na  začátku září se konal benefiční koncert na  opravu střechy koste-
la sv. Víta v Častolovicích. Vystupoval zde rychnovský chrámový sbor, 
který si připravil premiéru další mše J. T. Beckera, kralického rodáka, 
kterou provedl spolu se sborem Cum decore.

Podzimní country večer

Po delší době jsme se 15. září 2022 v podvečer sešli, abychom si připo-
mněli, jak je takové setkání příjemné.  Skupina muzikantů, která si říká 
„Zázvorový čaj“, opět již po několikáté úspěšně vystupovala v Často-
lovicích. Sálem U LVA se rozezněly tóny známých melodií, evergreeny 
různých žánrů, ale i písničky, které časem zlidověly.  I tentokrát se po-
dařilo osvěžit podvečer a vytvořit pohodovou a příjemnou atmosféru. 
Všichni věříme, my pořadatelé a jistě i Vy, návštěvníci – že takto stráve-
ný podvečer si v dobré náladě co nejdříve zopakujeme.

Marie Kubalíková, sociální komise

Foto: Adéla Bašová

Listování Lukáše Hejlíka
– Co by můj syn měl vědět o světě

Listování proběhlo 3. října 2022 na sále U Lva v Častolovicích. Jde o pro-
jekt, který představuje zajímavé a aktuální knihy. Vybraní autoři a jejich 
dílo či přímo specifická kniha jsou pak před divákem interpretováni v po-
době scénického čtení. V přibližně hodinovém divadelním vystoupení je 
přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecen-
stvo. V našem případě to byla kniha od Fredrika Backmana; Co by můj 
syn měl vědět o  světě, kde vtipně stírá všechny úzkosti a  nedostatky 
rodičů jednadvacátého století. Kniha je plná upřímných obav a nepod-
míněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce 
i těch budoucích, potencionálních. V tomto vystoupení účinkuje jen jeden 
herec; Lukáš Hejlík, který je ve stejném věku jako autor knihy a má stejně 
starého syna. Sál byl téměř naplněn a vystoupení diváky velice pobavilo.

Text a foto: Adéla Bašová

Text: Adéla Bašová

Foto: z archivu farnosti
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DLABÁNÍDLABÁNÍ
DÝNÍDÝNÍ

MILÉ DĚTI , VÁŽENÍ RODIČE,
MÍSTNÍ KNIHOVNA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Pro dět i do 10 let doporučujeme doprovod rodičů .

KNIHOVNA ČASTOLOVICE, MASARYKOVA 53

18 . Ř ÍJNA 2022 OD 16:00 HODIN

V př ípadě , že máte možnost , př ineste si
své vlastní dýně a nástroje na vydlabávání .

V omezeném počtu 10 ks budou dýně na místě .

MĚSTYS ČASTOLOVICE 
vás zve na  

 

PPŘŘÁÁTTEELLSSKKÉÉ  PPOOSSEEZZEENNÍÍ  SS  HHEERRCCII  
 

Středa 9.11.2022 od 18:00 hod. 
IILLOONNAA  SSVVOOBBOODDOOVVÁÁ  
(herečka, Ulice, Druhý dech) 

 
Pondělí 14.11.2022 v 18:00 hod. 

JJAANN  ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝ  
(herec, Slunečná, Krejzovi, Ordinace) 

 
Úterý 15.11.2022 v 18:00 hod. 

MMIILLUUŠŠEE  VVOOBBOORRNNÍÍKKOOVVÁÁ  
(zpěvačka, Návštěvní den v Semaforu) 

 
Místo konání: Kulturní dům U Lva, Komenského 80, 

Častolovice 
Vstupné: 100,- Kč za každý večer 

 
Výtěžek z akcí bude věnován formou dárků dětským 

domovům  
 

Info: janyr@centrum.cz 
 

Změna programu vyhrazena 

RetroRReettttroroo
KOČÁRKYKKOČO
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Výstava je k vidění ve výpů jční době knihovny

K N I H O V N A Č A S T O L O V I C E

20. 10. 2022 - 9. 12. 2022
ze soukromé sbírky Věry Zaňkové



8

Zpravodaj městyse Častolovice  |  3/2022

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

nebo na facebooku muzea a jeho poboček.

Některé akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

  Pozvánky na kulturní akce v okolí

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 - 30. 10. 2022
KOČÁRKY: DĚTSKÉ A LOUTKOVÉ KOČÁRKY
V LETECH 1860 – 1960
Výstava představuje unikátní výběr historických kočárků ze soukro-
mé sbírky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně 
z roku 1860 a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období se-
cese. 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.

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

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.

29. 10. 2022 - 29. 10. 2022
DUŠIČKY V SÝPCE
Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými svátky s ko-
řeny v  pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat 
ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách – v na-
šich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

26. 11. 2022 - 26. 11. 2022
VÍTÁNÍ ADVENTU V SÝPCE
Sobota předcházející první adventní neděli
je v Sýpce již tradičně ve znamení
výroby adventních věnců.

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. 

10. 9. 2022 - 30. 10. 2022
ALOIS KAREŠ A VYSTĚHOVALECTVÍ
Z VAMBERKA A ORLICKÝCH HOR
Spolek přátel historie Vamberka ve spolupráci s Muzeem krajky Vam-
berk, JUDr.  Martinem Karešem a  Náprstkovým muzeem asijských, 
afrických a  amerických kultur srdečně zve na  výstavu o  vamberec-
kém rodákovi Aloisovi Karešovi, s  jehož jménem byly spojeny osudy 
tisíců lidí, kteří se rozhodli hledat své štěstí v  Americe. Jeho životní 
cesta byla na  tehdejší dobu nezvykle pestrá, byl velkým podporova-
telem českých a moravských spolků, novin, muzeí, divadel, škol nebo 
nemocnic. Vernisáž výstavy v pátek 9. září 2022 od  17 hodin v Muzeu 
krajky Vamberk.

25. 6. 2022 - 30. 10. 2022
MIKROVÝSTAVA UNIFORMY PŘÍSLUŠNÍKA
CHASSEURS BRITANNIQUES
Muzejní mikrovýstavy jsou věnovány již tradičně exkluzivním sbír-
kovým předmětům. V  tomto roce bude prezentována zrestaurovaná 
uniforma příslušníka Chasseurs Britanniques. Výstava bude doplněna 
textovou částí popisující historii a původ kabátce, doprovodnou foto-
dokumentací a detailní snímky uniformy.
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  Téma Zdroje
Pro toto číslo ZDROJE jsem požádala o krátký rozhovor častolovického 
sportovce Tomáše Berana. Mladý a velice talentovaný jezdec na BMX 
kole, který je po 3. v řadě Mistrem České republiky v pouhých 23 letech. 
Mimo jiné se zúčastnil i Mistrovství Evropy, kde se umístil na 4. místě. 

4. Nedávno jsi byl na Mistrovství Evropy v Mnichově a skončil jsi 
na 4. místě. Jaké z  toho máš pocity? Byl jsi zklamaný nebo to 
bylo podle tvých představ?

Bylo to neuvěřitelný. Jel jsem tam s tím, že budu rád, když se dostanu do fi-
nále (12 postupujících jezdců). Pro mě bylo už úspěch se dostat do finálové 
dvanáctky. Trochu mě omezovala naražená žebra, kvůli kterým se mi špat-
ně dýchalo. Naplánoval jsem si první finálovou jízdu, kterou jsem úspěšně 
odjel a dostal dobré hodnocení. To mě udrželo na 4. místě mezi nejlepšími 
jezdci Evropy a posunulo zase o krok blíže k Olympiádě v Paříži 2024.
5. Kolik závodů už máš za  sebou a  kolik medailí/pohárů už máš 

doma? A máš na ně nějaké speciální místo?
Závodů už mám za sebou dost, mezi ty nejvýznamnější patří 3x v řadě 
Mistr ČR a tento rok 1. místo na Mezinárodním závodě v Brumov-Bylni-
ce. Nejlepší trofeje mám vystavené doma na poličce a přemýšlím, že si 
udělám takovou menší „síň slávy“ (směje se).
6. Pamatuješ na svůj první závod?
Pamatuji, že můj první závod byl v Kostelci nad Orlicí. Tradiční místní 
závod zvaný Ramps Yam. V tu dobu mi bylo 13 let a věnoval se BMX kolu 
přibližně rok. Umístil jsem se na 3. místě.
7. Chtěl jsi někdy s ježděním skončit a dělat něco úplně jiného?
Jednou jsem měl přes letní prázdniny větší pauzu, jinak mě to nepře-
stalo bavit a dokud zdraví dovolí, budu jezdit nadále.
8. Mimo jiné jsi taky po 3. v řadě Mistr České republiky. Jak si to 

zvládnul a jak těžké bylo si to obhájit?
Konkurovalo mi 24 jezdců v  profi kategorii. Do  finále jsem se dostal 
snadno, postupoval jsem z 1. místa. Ve finále jsem zajel čistou, našlá-
plou jízdu a získal tak po třetí titul České republiky.
9. A na závěr… Co rád děláš ve volném čase?
Tak většinou se snažím každý den chodit do posilovny. Zbylý čas trávím 
s rodinou a kamarády, výlety, jídlo, zábava, …

Děkuji za rozhovor a přeji Ti mnoho dalších úspěchů a vyhraných závodů.
Adéla Bašová, šéfredaktorka

Foto: z archivu Tomáše Berana

1. Jak jsi se k jízdě na kole dostal? Dělal jsi jako dítě i jiné sporty?
K ježdění na BMX jsem se dostal skrz spolužáka ze základky, který měl 
BMX kolo. Já v tu dobu jezdil na skateboardu. Jednou mě vytáhl do Kos-
teleckého skateparku, kde kluci jezdili a  já od té chvíle věděl, že chci 
taky (směje se). Jinak jako malý jsem hrál fotbal. Nikdy jsme jako tým 
neměli dobré umístění, a to mě nebavilo. Dávám přednost individuál-
nímu sportu.
2. Jakou podporu máš od své rodiny? Rozmlouvali ti to nebo na-

opak s tím neměli žádný problém?
Nyní mám od rodiny všechnu podporu, co jde. Dříve mi říkali, ať toho 
nechám, že si něco udělám, mamka měla strach, když jsem chodil 
domů odřený a nepomohly tomu ani první úrazy. Teď už si skoro zvykla 
(směje se).
3. BMX závodníci se nevyhýbají zranění. Máš už nějaké za sebou?
Ano, úrazů jsem pár měl, ale ne nijak drastických. Několikrát podvrtnu-
té kotníky, nárt, zlomený palec a při pádu na obličej mrtvý zub. Odřenin 
a naraženin nespočet.
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  ZŠ a MŠ Častolovice
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23
Prázdniny utekly jako voda, a tak ve čtvrtek 1. září 2022 usedli žáci opět 
do lavic častolovické základní školy. Školní rok jsme zahájili v proslu-
něných třídách, s úsměvem na rtech a bez protiepidemických opatření. 
Přivítali jsme prvňáčky i šesťáky z jiných škol a moc jim přejeme, aby 
se jim v nové škole líbilo. Těšíme se, že se v tomto školním roce naplno 
rozjedou zájmové kroužky, školní akce a výlety. Pevně věříme a doufá-
me, že letošní školní rok zvládneme bez distanční výuky. 
Všem žákům, rodičům i  učitelům přejeme slunečný podzim, klidný 
a úspěšný školní rok 2022/2023 a především pevné zdraví. 

Mgr. Martin Odl

Příměstský tábor – putování za mizejícími zvířaty

Tento rok se uskutečnil dru-
hý příměstský tábor při škole 
v Častolovicích s názvem „Puto-
vání za mizejícími zvířaty.“ Stej-
ně jako minulý rok, tak i  letos 
děti cestovaly po  kontinentech 
za  ohroženými druhy zvířat. 
Každý den jsme se zastavili 
na  jiném kontinentu a děti byly 
rozděleny do tří týmů, soutěžily 
v mnoha hrách a soutěžích. Pá-
tek byl jiný než předchozí dny, 
protože jsme šli se sportovním 
táborem společně trasu, kde 
děti plnily v týmech různé úkoly 
na cestě do Sportovního areálu 
v Olešnici.

Sportovní příměstský tábor

Není snadné vtěsnat do  krát-
kého článku všechny dojmy 
a  zážitky z  uskutečněného, 
historicky prvního sportovního 
příměstského tábora konaného 
na  naší škole. Bylo toho oprav-
du hodně, ale zvládli jsme vše 
naplánované, ale i  mnoho ak-
tivit navíc. Denní porce času 
nás limitovala na návštěvu míst 
v  rámci našeho okresu, přesto 
jsme ochutnali borůvky z Orlic-
kých hor nebo zmrzlinu z  Pot-

Tímto chci poděkovat, jak partě ze sportovního tábora, která nám po-
mohla s úkoly, tak i provozní Olešnického areálu paní Marii Hodné, že 
nám umožnila strávit část dne v areálu.
Sama za sebe chci poděkovat Denise Míkové, která mi pomohla s tá-
borem a  všem dětem, které byly na  táboře, protože se sešla bezva 
parta dětí, která byla veselá, hravá, spolehlivá a fair play. Moc jsem si 
to s Vámi užila a doufám, že i Vy! 
Všem moc děkuji, 

Iva Hlaváčková-Morávková
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štejna, zažili koupání v řece i výhled z rozhledny ve slunečném počasí, 
spoustu her i soutěžení, mnoho kotoulů nebo válení sudů ze sjezdovky.
Na začátku tábora nikdo z nás netušil, jak zvládneme nabitý program 
plný pohybu, cestování, objevování a spolupráce. Poslední den v pátek 
nepřišla úleva, ale smutné konstatování, že už je konec. Společně strá-
vených cca 183 km na kole, ve vlaku, autobuse a pěšky z nás udělalo 
parťáky, kteří táhnou za jeden provaz. A proto díky Štěpo, Kubo, Péťo, 
Matěji, Šímo, Natálko, Honzo, Tome, Vašku, Týnko, Jano za skvělý týden 
s Vámi.
Velký dík patří nejen všem, kteří se tábora zúčastnili, protože jsme byli 
skvělá parta, díky také vedení školy za možnost tábor uspořádat a per-
sonálu školní jídelny za skvělé svačiny na celý den. 

Instruktoři tábora

První den v 1. třídě

První den prvňáčkům začal 1. 9. 2022 v 7:45 před budovou školy. Zde 
jsme se s rodiči i dětmi přivítali a přesunuli se do třídy 1. A, kde si každý 
našel své místo v lavici. Nejprve děti a rodiče přivítala paní zástupkyně 
Irena Lohniská, která předala slovo panu starostovi Zdeňku Prausovi. 
Všechny děti také zajímaly boxíky na stolech, které jim věnoval Městys 
Častolovice. Další zajímavé věci dostaly od Královéhradeckého kraje. 
Děti se představily a našly si na koberci svoje začáteční písmeno, které 
vybarvily a ozdobily s ním tabuli. Poté se s paní vedoucí družiny Ivou 
Hlaváčkovou-Morávkovou vydaly prozkoumat školu, jídelnu a družinu. 
S rodiči jsme si popovídali o průběhu roku a vyřešili všechny otázky.
Všem prvňáčkům přejeme úspěšný školní rok a mnoho štěstí a radosti.

Mgr. Jana Rejzková

„Den pro vás“ v Hradci Králové“

V pátek 16. 9. jsme se s  třídou 9. A vypravili do SOŠ Vocelova v Hrad-
ci Králové, kde nás čekal nelehký úkol v  podobě obhajoby prvenství 
v soutěži „Den pro vás“. Na tento rekordní ročník se sjelo celkem 17 škol 
s 39 týmy a 600 žáky. Akce byla velmi dobře organizována za pomoci 
studentů (průvodců), kteří dohlídli na  to, aby každý soutěžní tým ab-
solvoval všechny soutěžní disciplíny (např. pokrývání střechy, dlažba 
chodníku, stavba dřevěné rozhledny, spojení potrubí, kontrola moto-
cyklu, kvízy teoretických znalostí…). Nesoutěžící žáci měli možnost 
navštívit odborné učebny a stánky partnerských firem. Žáci měli dobrý 
pocit z průběhu soutěží a kladli si ty nejvyšší cíle. Nakonec jsme ob-
sadili skvělé 14. místo, což bylo pro cílevědomé deváťáky zklamání. Pro 
mě, třídního, to však byl další krásný, společně strávený den s partou 
úžasných mladých lidí, na které mohu být pyšný. Udělali vše pro to, aby 
putovní pohár zůstal na naší škole a za to jim moc děkuji.

Návštěva Úřadu práce v RK

Žáci 9. třídy navštívili již tradičně v  září Úřad práce v  Rychnově nad 
Kněžnou, kde pro ně byla připravena velmi zajímavá beseda k  volbě 
povolání. 
Deváťáci byli nejprve seznámeni s  činností úřadu práce a  službami, 
které občanům nabízí. Následovaly aktivity zabývající se všemi do-
stupnými typy dalšího vzdělávání a kritérii, která je potřeba zvážit při 
výběru střední školy. V rámci připraveného programu byly žákům do-
poručeny zajímavé internetové stránky, které mohou využít při volbě 
povolání, a tedy k výběru vhodného studijního oboru. 
Nechyběly ani základní informace o  termínech a  povinnostech sou-
visejících s podáním přihlášek, termíny přijímacího řízení a s dalšími 
nezbytnými kroky. 
Poté postupně všichni žáci usedli k počítačům, kde se po zodpovězení 
několika otázek dozvěděli, jaká povolání by se k nim hodila a  jakého 
vzdělání je k  jejich výkonu potřeba dosáhnout. Tato aktivita je velmi 
bavila, a  ještě více je zaujaly výsledky testu, o  kterých ihned začali 
vášnivě diskutovat.
Věříme, že tyto informace pro ně budou užitečné a využijí je při návště-
vě Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2022, která se bude 
v Rychnově nad Kněžnou konat ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2022. 
Přejeme našim deváťákům, aby volba jejich budoucího povolání byla 
šťastná a aby se jim dařilo nejen v dalším vzdělávání, ale také v životě.
Děkujeme paní Evě Buňatové z Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou 
za velmi zajímavou besedu a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

Ing. Hana Karnoldová, výchovné poradenství

Hodina moderní chemie

V úterý 20. 9. 2022 naši školu navštívili studenti VŠCHT Praha s projek-
tem, který popularizuje chemii a moderní chemické obory. Žáci osmých 
a devátých tříd byli interaktivní formou seznámeni s praktickými apli-
kacemi chemie. V příjemné atmosféře, navozené bezprostředním cho-
váním studentů VŠCHT, ukázali žákům nejrůznější pokusy. Odvážnější 
osmáci a deváťáci se hlásili jako pomocníci při předvádění řady expe-
rimentů. Třídu ozářily plameny v barvě semaforu, viděli jsme semafor 
v baňce, zapálili jsme střelný prach, na vlastní kůži jsme pocítili teplotu 
suchého ledu, někteří si s ním zahráli i stolní hokej, ničili jsme brada-
vice kapalným dusíkem, hasili jsme funkčním a nefunkčním pěnovým 
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hasícím přístrojem, …. Dusík využili studenti i k přípravě zmrzliny, která 
jako sladká tečka ukončila celý program.

Petra Zábrodská

Foto: z archivu školy

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Nový školní rok v mateřské škole

Naši mateřskou školu mohly děti navštěvovat, kro-
mě tří týdnů, po  celé prázdniny. Během prázdni-
nového provozu proběhla rekonstrukce venkovních pískovišť, včetně 
výměny písku. 1. září jsme otevřeli tři třídy a přivítali v jejich první vel-
ký den i nejmenší děti. Předškoláky čeká přípravný rok před vstupem 
do základní školy. Mohou využít nabídku bruslení, lyžování a plavání. Již 
navštívili renesanční zámek v Častolovicích, kde je edukativně provedl 
pan Petr Václavík. Do školky za námi přijedou divadélka či písničkáři, 
děti se těší i na přehlídku dravců či bubnování. V rámci vzájemné spo-
lupráce budou dětem číst pohádky žáci z častolovické základní školy. 
Máme naplánováno mnoho školních i mimoškolních aktivit pro všech-
ny děti. Věříme, že si nový školní rok společně užijeme.

Barbora Svačinová

  Knihovna městyse Častolovice

Plánované akce v knihovně:

5. září – 31. října 2022
Prodejní výstava obrazů

29. září – 20. října 2022
Výstava došlých pohlednic z prázdnin

3. října – 18. listopadu 2022
Burza knih v knihovně

Prázdninové tvoření v knihovně!

V měsíci srpnu proběhlo v místní knihovně tvoření pro děti i rodiče. Byly 
vypsané čtyři termíny, přičemž se konaly pouze dva z  důvodu nemoci 
knihovnice. I tak si myslím, že si děti alespoň dva dny pořádně užily.

V  úterý 16. srpna jsme tvořili 
Zoologickou zahradu z  barev-
ných papírů. Děti to moc bavilo 
a vyrobily si spoustu zvířátek. 
Ve  čtvrtek 18. srpna jsme pro 
změnu měli den plný luštění, 
hlavolamů a  rébusů. Přišla 
řada i na velký pohádkový kvíz, 
který všichni hravě zvládli. 
Podle počtu bodů byly děti ná-
ležitě odměněny.
Bohužel jsme si nemohli užít 
i další dva dny plné tvoření, ale 
věřím, že na  dalších akcích to 
vše doženeme!

Texty a foto:

Adéla Bašová, knihovnice

Výstava v knihovně

Od  června do  srpna jste 
mohli navštívit knihovnu, 
kde byla k  vidění prodejní 
výstava obrazů, kterou za-
půjčila paní Malečková-Ko-
ciánová. Pokud jste nestihli 
navštívit tuto výstavu, neboj-
te se, od září je k vidění další 
várka jejích obrazů!

18. října 2022
Dlabání dýní

20. října – 9. prosince 2022
Výstava retro kočárků

od 1. listopadu 2022
Výstava kronik 

Prosinec 2022
Vánoční tvoření
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5 .  9 .  AŽ 31 .  10 .  2022
KNIHOVNA ČASTOLOVICE
MASARYKOVA 53

PRODEJNÍ
VÝSTAVA
OBRAZŮ

velký obraz:  300,-Kč
malý obraz:  200,-Kč

ZAPŮJČILA PANÍ 
MALEČKOVÁ-KOCIÁNOVÁ

Výstava
POHLEDNIC

Z PRÁZDNIN

Děkujeme za zaslání pohlednic 
a pozdravů  z prázdninových cest .

Pro 5 autorů  je př ipravena věcná odměna 
k vyzvednutí .

Všechny pozdravy jsou vystaveny v knihovně
 od 29. 9. do 20. 10. 2022

Výstava otevřena ve výpů jční době :
 

Po 9:00-11:30  12:00-17:00 hodin
St 10:00-11:30  12:00-18:00 hodin

Čt  13:00-18:00 hodin

BURZA KNIH
V KNIHOVNĚ

Místní knihovna Častolovice,
Masarykova 53

Od 3. října do 18. listopadu 2022
v běžné výpůjční době knihovny
Pondělí 9:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 10:00 - 11:30 12:00 18:00

Čtvrtek 13:00 - 18:00

Prodej nevyužitých a vyřazených knih,
časopisů a harlekýnek z fondu knihovny

5,-Kč/kus

778 764 703

knihovna@ou-castolovice.cz

KNIHOVNA
MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Masarykova 53, Častolovice 517 50

Výpůjční doba knihovny
Pondělí 
Středa
Čtvrtek

09:00 - 11:30
10:00 - 11:30
13:00 - 18:00

12:00 - 18:00
12:00 - 17:00

www.ou-castolovice.cz/knihovna

Odpovědná osoba: Adéla Bašová
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  Z činnosti spolků
ZO ČZS ČASTOLOVICE
VÝSTAVA ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH

Uskutečnila se ve dnech 6. – 9. 10. 2022 ve vý-
stavním areálu v Častolovicích a byla otevřena 
každý den v době od 9:00 – do 17:00 hodin, v ne-
děli do 16:00 hodin.
Při hodnocení této výstavy můžeme říci, že byla 
úspěšná a potvrdila velmi dobrou pověst v celých 
východních Čechách. Ale vše nebylo jednodu-
ché a  samozřejmé. Příprava začala již začátkem 
května, kdy se uzavíraly smlouvy a  dohody s  vystavovateli a  prodej-
ci, kdy se navazovaly dohovory se spolupořadateli. Zpracovávaly se 
a projednávaly organizační směrnice výstavy, uskutečňoval se zámysl 
výstavy a architektonické uspořádání. Probíhala spolupráce se všemi 
informačními centry, se sdělovacími a rozhlasovými institucemi. Zho-
tovovaly se propagační materiály, tiskly se potřebné tiskoviny. Dále 
se projednávalo personální složení a  logistické zabezpečení. Vlastní 
práce začaly 22. září 2022, kdy začala skupina 18 lidí plnit harmono-
gram přípravy výstavy. Pracovalo se každý den od 08:00 do 17:00 hodin 
mimo soboty, neděle a svátků. Čím více se blížilo zahájení výstavy, tím 
více se zapojovali další lidé.   
Na 22. Zahrádkářské výstavě bylo mnoho vystavovatelů z různých měst 
například zahrádkáři z  okresů Hradec Králové, Trutnov, Svitavy. Dále 
vystavovala družstva, instituce a velkopěstitelé z výzkumného ústavu 
Holovousy, Fytos Plzeň, Agrico Týniště n/O a velkopěstitelé z Doudleb 
n/O, Synkova a Domašína. Také se představili chovatelé z Týniště n/O, 
včelaři z okresního svazu Rychnov n/Kn, kaktusáři, bonzaisti, mykolo-
gové, pěstitelé jiřin z Dolní Rovně, Smi-
řic, firma Lukonbulbs z Lovčic a mnoho 
dalších. 
Pro návštěvníky bylo připraveno a  vy-
staveno mnoho ovoce a  zeleniny. Na-
příklad zde byla perspektivní jablka 
z  ovocnářských a  šlechtitelských ústa-
vů, jablka od velkopěstitelů i drobných 
zahrádkářů, hrušky, peckoviny, ořechy, 
papriky, rajčata, česnek, brambory, ji-
řiny a  jiřinky, africké fialky, gladioly, 
pro aranžérii řezané květiny. Organi-
zace a  jednotlivci vystavovali kaktusy, 
bonsaje, moštárenské a  pivovarnické 
výrobky. Také zde byli včelaři, drobní 
chovatelé a  sběratelé hub. Součástí 
výstavy byly i  samostatné expozice 
ze Základní školy a  mateřské školy 
z  Častolovic a  ze středních škol. Byla 
zde i  odborná poradna a  soutěž o  nej-
lépe naaranžovanou misku ovoce. 
Hudební doprovodný program po  ce-

lou dobu výstavy dokreslil obraz výstavy s  logem Radost – Krása – 
Užitek. Pořadatelé také zabezpečili široký stánkový prodej všeho, co 
potřebuje zahrádkář. Bohaté občerstvení po celou dobu výstavy bylo 
samozřejmostí. 

Jaké byly výsledky v soutěži o nejlepší misku ovoce? 
V soutěži bylo vystaveno 15 misek od 11 autorů. Do osudí bylo vhozeno 
1154 platných hlasovacích lístků. První tři místa obdržela věcné ceny, 
všichni soutěžící pak upomínkové předměty na  výstavu Zahrada vý-
chodních Čech v Častolovicích.

1. místo – Věra Králová (Rychnov nad Kněžnou) – miska č. 3 – 262 hlasů
2. místo – Miluše Michálková (Skuteč) – miska č. 10 – 201 hlasů
3. místo – Marta Rambousková (Častolovice) – miska č. 4 – 185 hlasů

Jaká byla návštěvnost výstavy?
Ve  čtvrtek navštívilo výstavu 1130 lidí, v  pátek 2  588, v  sobotu 3  418 
a  v  neděli 2  027.  Připočteme-li vydané volné lístky, vstup členů zá-
kladní organizace ČZS z Častolovic zdarma, pozvané hosty a  rodinné 
příslušníky účinkujících zdarma, pak celkový počet je 10 000 návštěv-
níků.  I když po celou dobu výstavy bylo dobré počasí, účast negativně 
ovlivnila nemoc koronavir a  celkové zdražení. Také dvouletá odmlka 
mohla narušit tradici zahrádkářských výstav. Přesto jsou pořadatelé 
s návštěvností spokojeni. Rozšířené výstavní plochy, zvětšené prostory 
pro odpočinek, úplně jiná aranžerie a vylepšení Sokolské zahrady – to 
vše se kladně odrazilo u návštěvníků a v zápise kroniky výstavy.

JH, zkráceno redakcí

Foto: z archivu ZO ČZS
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SDH ČASTOLOVICE
Konec prázdnin s hasiči

V sobotu 3. 10. 2022 se od 13 hodin v areálu hasičské zbrojnice usku-
tečnila akce Konec prázdnin s hasiči. Pro dospělé bylo připraveno bo-
haté občerstvení, pro děti skákací hrad, několik soutěží s  hasičskou 
tématikou, prohlídka hasičské techniky a  pěvecké vystoupení účast-
níka Superstar Martina Probošta. Děkujeme všem návštěvníkům za to, 
že k nám vážili cestu, hasičským dětem, členům a členkám za pomoc 
s přípravou akce, paní Šárce Slezákové za pomoc při přípravě materiá-
lů, paní Martině Šůlové za zapůjčení skákacího hradu a panu Martinu 
Proboštovi za hudební příspěvek.

Soutěž o putovní pohár starosty obce
Častolovice – memoriál Mirka Frýdy

Tradiční soutěž v požárním útoku je za námi. Uskutečnila se v sobotu 
24. září 2022 a zúčastnilo se jí 11 družstev mužů a 6 družstev žen. Vítěz-
ství si v obou kategoriích odnesli hasiči a hasičky z Vrbice. Letos nám 
přálo pěkné počasí, dráha byla výborně připravena, i přes tuto skuteč-

nost jsme, kromě sportovních výkonů, letos mohli vidět i několik zra-
nění. Vše nakonec dopadlo dobře, zraněným byla poskytnuta adekvát-
ní první pomoc, co bylo mokré, uschlo a vítězové nad hlavy pozvedli 
poháry a věcné ceny, které jim předali starosta městyse Ing. Zdeněk 
Praus, zástupci pořadatele, SH ČMS a rodiny Frýdovy. Jako již tradičně 
připravili místní hasiči všem závodníkům a  návštěvníkům grilovaná 
kuřata a jiné dobroty. 
Všem děkujeme.

Text: Jiří Václavík

Foto: z archivu SDH Hasiči, Jiří Kubalík
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ČASTOLOVICKÝ KLUB ŽEN
Ukončení činnosti SRPDŠ MŠ ČASTOLOVICE

S koncem školního roku ukončil svoji činnost i poboční spolek Sdruže-
ní rodičů a přátel dětí a školy při mateřské škole Častolovice z. s., který 
dlouhá léta organizoval většinu dětských akcí v Častolovicích včetně 
aktivit v mateřské školce. Důvodem zániku je zrušení hlavního spolku 
– Unie sdružení rodičů, pod který mimo jiné spadá více než sto dalších 
pobočných spolků, které také zanikají. Pro zachování veškerých aktivit 
SRPDŠ MŠ Častolovice jsme se rozhodli založit ČASTOLOVICKÝ KLUB 
ŽEN, z. s., do  kterého bychom rádi přivítali další členy – muže i  ženy 
od  18 let. Více informací poskytne předsedkyně paní Šárka Fajglová 
na emailu sarka.fajglova@seznam.cz

Členové spolku ČASTOLOVICKÝ KLUB ŽEN, z. s.

KINO ČASTOLOVICE
Vážení příznivci kvalitní kinematografie
a letního kina Častolovice!

Začal podzim, stromy zahazují listí a naše osmá 
sezóna letního kina je již minulostí. Nutno pozna-
menat, že za sebou máme velmi vydařené léto.
Distributoři na  filmový trh vychrlili spoustu no-
vých titulů. My jako pořadatelé bychom samozřejmě rádi uvedli co 
největší počet snímků. Léto ovšem netrvá věčně a všechny nové filmy 
se nevešly. Výběr nebyl jednoduchý a zároveň bylo velmi těžké neopo-
menout nějaký zajímavý titul. Snad se to podařilo…
Jsme velmi potěšeni, že Vy, diváci jste obohatili svůj kulturní život 
shlédnutím zajímavého filmu a přišli nasát atmosféru letního kina.

Pro zajímavost uvádíme několik statistických údajů
Celkový počet návštěvníků: 1044 osob, v průměru na jeden večer při-
padá cca 95 lidí. Ne nezajímavým údajem je i celková suma vybraná 
na vstupném, která činí 125 280 Kč.
Myslíme si, že s letošním filmovým létem můžeme být spokojeni, a to 
i vzhledem ke skutečnosti, že není mnoho kulturních akcí, které se mo-
hou pochlubit ziskem a podobnými čísly. Tímto bych zároveň chtěl po-
děkovat celému týmu Kina Častolovice.  Jeho členové věnují pravidelně 
každý prázdninový páteční večer Vám, divákům. 

Jiří KUBALÍK , vedoucí Teamu Kina Častolovice

Foto: Ing. Zdeněk Praus

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC 
Výstava od Vrchů až po Orlici
aneb Četníci z Častolovic

Na  konci loňské vý-
stavní sezóny pojali 
členové Spolku přátel 
Častolovic myšlenku 
na  uspořádání výstavy 
s  četnickou tématikou, 
která by vhodným způ-
sobem připomněla toto 
zajímavé povolání, a zároveň připomněla všem návštěvníkům, a oby-
vatelům Častolovic, jaké případy se zde v minulosti odehrály. Za tímto 
účelem jsme se spojili s amatérským policejním historikem a aktivním 
příslušníkem odboru služby dopravní Policie ČR Martinem Urbanem 
a společnými silami vznikla expozice, která se stala prozatím jednou 
z nejúspěšnějších v naší spolkové historii. Považte, výstavu vidělo ně-
kolik stovek místních, přespolních i zahraničních návštěvníků. K vidění 
byl vývoj četnické a  policejní služby od  počátků v  Lombardii v  roce 
1815, až po  poválečná léta roku 1946. V  muzeu se podařilo instalovat 
věrohodný interiér četnické stanice, doplněný o velké množství origi-
nálních exponátů, kasárenskou ložnici, mohli jsme nahlédnout do ži-
vota a  soukromí těchto lidí, byly zde seznamy a  medailonky četníků 
působících v naší obci a nechyběl ani výběr trestných, ale i úsměvných 
skutků, které se udály v Častolovicích a nejbližším okolí. O tom, že se 
výstava opravdu líbila, svědčí četné zápisy v pamětní knize. Děkujeme 
za pomoc panu M. Urbanovi, P. Rulíkovi, všem aktivním členům a měs-
tysu Častolovice za prostory a finanční podporu.

Text: Jiří Václavík

Foto: z archivu Spolku přátel Častolovic
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MS STŘEZMÁ - OLEŠNICE
Vážení spoluobčané,

z polí již zmizela poslední stébla obilí, na Kubrťáku troubí jelen a lidé 
nosí ze Střezmé plné košíky hub – neklamné znamení, že je tu podzim, 
nejkrásnější čas pro myslivost.
Dovolte mi zrekapitulovat činnost našeho spolku během letních mě-
síců. O prázdninách a dovolených jsme nezaháleli a s elánem se vrh-
li do práce. Troufnu si říct, že za sebou máme rušné měsíce a hodně 
odvedené práce. Největší akcí byla dlouho plánovaná oprava chaty 
na  Třešňovce. Pod dohledem zkušeného tesaře a  člena spolku Jardy 
Pultara proběhla výměna shnilého dřeva na  západní straně celé bu-
dovy. Natřeli jsme lavice, vyčistili jsme střechu a úpravou prošlo i okolí 
tohoto kouzelného místa.

Zdroj: archiv spolku

Zdroj: Jiří Bednář - www.jbphoto.cz

Po celém revíru se průběžně opravují starší posedy nebo jsou instalo-
vány nové. Díky spolupráci s Hospodářstvím Šternberk jsme k výstav-
bě a rekonstrukci mohli využít materiál – hráze z jejich lesů. Věříme, že 
všechna myslivecká zařízení budou sloužit dlouhá léta k  pozorování 
a lovu zvěře. Dále jsme pomocí terénního auta vytáhli starou vrbu, kte-
rá vlivem silného větru spadla do nově vybudované tůně na Žampašce 
na Ledské. Mohl bych dále pokračovat s výčtem veřejnosti málo známé 
činnosti spolku, ale…
Myslivost není jen stloukání loveckých stanovišť a  lov zvěře. Činnost 
myslivců je především péče o přírodu a zvěř. Někteří členové spolku se 
již od jara intenzivně věnují odchovu bažantů, které následně vypouští 
do volné přírody. A když už jsme u bažantů … vypůjčím si slova Evy Ho-
lubové z filmu Pelíšky „Rozmohl se nám tady takový nešvar…“ a tím je 

v našem případě PSÍK MÝVALOVITÝ. Na první pohled roztomilé zvířátko 
připomínající mývala nebo jezevce. Nenechme se ale mýlit, jsou to šel-
my, které nemají v českých lesích přirozeného nepřítele. Jejich potra-
vou jsou právě bažanti a koroptve, nepohrdnou ani vejci. V posledních 
měsících pozorujeme zvýšený počet psíků v naší honitbě a jejich lovu 
se intenzivně věnujeme – odstřeleno již bylo 10 kusů.
Ochranu nejen zvěře, ale i zvýšení bezpečnosti na silnici, se snažíme 
dosáhnout instalací pachových ohradníků podél kritických úseků. 
I přes veškeré úsilí a vynaložení nemalých finančních prostředků jsme 
často přivoláni Policí ČR ke  srážce vozidla s  divokou zvěří. Věnujte, 
prosím, zvýšenou opatrnost při řízení motorových vozidel nejen ve ve-
černích hodinách.
Vždy to ale není jen o  práci… V  červenci jsme uspořádali již tradiční 
a  veřejnosti známé střelecké závody o  Cenu kamaráda. Samotného 
klání se zúčastnilo 64 střelců ze všech koutů republiky. Překvapivým, 
ale zaslouženým vítězem se stal Daniel Slanina. Druhé místo obsadil 
český reprezentant ve skeetu Tomáš Nýdrle, třetí skončil Martin Fojt. 
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za účast.

Zdroj: archiv spolku

Další velice příjemnou společenskou akcí byla oslava životního jubilea 
našeho dlouholetého člena, dobrého myslivce a kamaráda Jirky Malé-
ho z Čestic. Jirko, děkujeme za pozvání a přejeme Ti všechno nejlepší 
a mnoho loveckých úspěchů.
Na  začátku září jsme na  myslivecké chatě za  účasti našich drahých 
poloviček a  dětí opekli divočáka a  sdělili si navzájem nejen lovecké 
zážitky z léta. Byl to příjemně strávený den v dobré společnosti přátel 
a blízkých.
Pevně doufám, že nám tento rok strýček COVID nezhatí konání akce 
Poslední leč, která se bude konat dne 26. 11. 2022 v  sále restaurace 
U Lva v Častolovicích. Všichni jste srdečně zváni.
Myslivosti a lovu zdar!

Roman Mitana – jednatel
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KLUB DŮCHODCŮ 
Vážení spoluobčané, 

ráda bych vám přiblížila fungování Klubu důchodců v Častolovicích. 
Scházíme se každý čtvrtek v klubovně na městysi. Pravidelně slaví-
me výročí členů kávou a pohoštěním, které oslavenci přinesou. Ně-
které členky dokončily další semestr University třetího věku a  nyní 
se chystají na  další. Účastníme se výročních schůzí okolních klubů 
seniorů, abychom si vyměňovali zkušenosti. Díky tomu, že nám ko-
nečně situace dovolila, vyrazili jsme v  červnu na  výlet do  Broumo-
va, na  prohlídku kláštera a  do  Malých Svatoňovic do  Muzea Bratří 
Čapků. Koncem června jsme uspořádali členskou schůzi v restauraci 
Beseda, kde pro nás připravila program paní učitelka Čepelková ze 
ZUŠ Kostelec. Program byl úžasný. Nejprve vystoupila paní učitel-
ka se svými žákyněmi a  po  nich kvarteto saxofonistů pod vedením 
paní učitelky Peškové. Moc se nám to líbilo a  těšíme se na  příš-
tí spolupráci. Začátkem července se asi 10 členek klubu s  dalšími 
důchodci z Častolovic vydali na šestidenní poznávací zájezd do zá-
padočeských lázní. Zájezd se vydařil a  doufejme, že příští rok zase 
něco podobného podnikneme. Léto nám skončilo, a  tak uvidíme 
co ještě letos uspořádáme. Doufejme, že nám v  tom zase nebude 
bránit covid.
Přeji vám všem za členy Klubu důchodců hodně zdraví a pohody.

Helena Rohlenová

ČRS ČASTOLOVICE
Rybářské závody 

Dne 17. září 2022 uspořádal Český rybářský svaz, s. z., místní organizace 
Častolovice, rybářské závody pro členy místní organizace, členy okol-
ních spolků a všechny příznivce rybářského sportu. Závody se konaly 
na Obecním rybníku. Počasí nebylo ideální, ranní teplota v šest hodin 
ráno byla 7o C, zataženo. I tak se na zahájení sešlo 48 účastníků. Místní 
spolek zastupovali čtyři členové. Bohaté občerstvení bylo zajištěno pro 
chytající rybáře i pro příznivce. Rybník byl těsně před závody zarybněn 
a o úlovky nebyla nouze. Chytal se kapr, úhoř, amur a bílá ryba.  
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Soutěžilo se ve  dvou poločasech. Lovilo se na  jednu udici s  jedním 
návazcem. Z 48 závodníků jich 23 chytilo alespoň jednu rybu a každý 
si mohl vybrat z připravených cen. 

Vítězové: 1. Zdeněk Vašíček – Opočno (581 bodů)
 2. Jan Černý – Pardubice (440 bodů)
 3. David Machatý – Jaroměř (438 bodů)

Jestliže v sobotu nebylo počasí účastníkům nakloněno, v neděli to bylo 
ještě horší. Od rána: déšť, vítr, zima. Důkazem větrného počasí byl i vel-
ký deštník na rybníku.  Bylo velkým překvapením, že se na začátek zá-
vodu sešlo celkem 19 účastníků (v kategorii do deseti let 9 dětí a v ka-
tegorii nad deset let 10 dětí). Naštěstí bylo dost záběrů a ulovených ryb, 
nejvíce kaprů. Občerstvení bylo zajištěno pro účastníky závodů, jejich 
doprovod a příznivce rybářského sportu.  
Závody byly rozděleny do dvou věkových kategorií: děti do deseti let 
a děti od  jedenácti do patnácti let. Soutěžilo se ve dvou poločasech. 
Lovilo se na jednu udici s jedním návazcem. Vítězové obdrželi krásné 
medaile a vybírali si z hodnotných cen. Drobné pozornosti obdržel ka-
ždý účastník letošního ročníku.

Vítězové mladší kategorie: 
 1. Lubor Dodek – Častolovice (434 bodů)
 2. Dominik Franke – Kvasiny (296 bodů)
 3. Tomáš Fogl – Byzhradec (152 body)
Vítězové starší kategorie: 
 1. David Matouš – Týniště nad Orlicí (442 body) 
 2. Josef Šrámek – Holice (149 bodů),
 3. Ondřej Novotný – Hradec Králové (147 bodů)

Výbor MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům za poskytnuté 
ceny a pořadatelům za hladký průběh závodů. 
S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.

Výbor MO ČRS Častolovice 

Tradiční dětské rybářské závody
(Memoriál Bohuslava Kysely)

O  den později, tedy 18. září 2022, se uskutečnily tradiční dětské ry-
bářské závody (Memoriál Bohuslava Kysely) opět na Obecním rybníku. 

Vítězové mladší kategorie

Vítězové starší kategorie

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

Výbor MO ČRS Častolovice
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ATK ČASTOLOVICE - TENIS
Tenis v Častolovicích
Vzpomínka na léto

Dne 18. června 2022 se uskutečnil pravidelný tenisový turnaj ve čtyřhře 
„O  pohár starosty městyse Častolovice“ v  místním tenisovém areálu 
na Sokolské zahradě. Letošní ročník byl již dvacátý pátý. Na turnaji se 
sešlo devět dvojic z Častolovic a Kostelce nad Orlicí. Turnaj se rozehrál 
v 9:00 hodin a finále se odehrávalo od 15:00 hodin. Obloha bez mráčku, 
teplota 30 °C ve stínu. Ve  finále turnaje se potkala místní dvojice Mi-
loš Málek, Zdeněk Praus, proti kosteleckým zástupcům Jindra Hamm, 
Míla Jakl. Atmosféra při finále byla vypjatá a  letošními vítězi se stala 
kostelecká dvojice. Pro účastníky turnaje i  pro příznivce tenisu bylo 
připraveno občerstvení ve formě guláše a opékaného selete.  

Vítěz letošního ročníku turnaje / Foto Jaromír Novák

www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz
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  Přišlo do redakce

A  ještě pár podrobností o  činnosti tenisového oddílu. První tenisový 
kurt byl vybudován v areálu zámeckého parku, později byl přemístěn 
na  Sokolskou zahradu. V  roce 2004 došlo k  rozšíření areálu o  druhý 
kurt. V  posledních třech letech byl tenisový areál rozšířen o  prostor 
šaten, sociálního zázemí a schůzové prostory. Areál je využíván i jinými 
organizacemi. To vše díky místní organizaci TJ SOKOL a městyse. V mi-
nulém roce vznikl tenisový kroužek pod vedením paní Lucie Bahníkové. 
V  letních měsících se ho účastní cca 12 dětí. V  letošním roce činnost 
tenisového kroužku pokračovala a v prázdninových měsících dojížděl 
za zájemci o tenisovou hru trenér pan Roman Cindr z Letohradu. 

jn

INZERCE

DŮM & ZAHRADA

h o d i n o v é  s l u ž b y

David Andrš | 737 020 078

Poděkování
Touto cestou děkujeme všem přátelům, známým, kamará-
dům a  sousedům, kteří se zúčastnili dne 1. července 2022 
posledního rozloučení s naším milovaným manželem, tatín-
kem a dědečkem p. Stanislavem Mikysou. 
Moc děkujeme za  velké množství kondolencí a  květinové 
dary.

Miluše Mikysová – manželka, děti, vnoučata
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Kam zmizely dýničky?
Většina z nás pečuje o prostředí, v němž žije a pracuje, mnozí se snaží 
zpříjemnit i veřejná prostranství. Sázíme květiny, udržujeme záhonky, 
balkony a okna zkrášlujeme truhlíky s květinami – na jaře kvetoucími 
letničkami a teď podzimními rostlinami jako jsou vřesy, chryzantémy. 
gaultherie, různé druhy zeleného hebe a  jiné.... Tyto podzimní aranže 
ještě často doplňujeme okrasnými tykvičkami, pestrobarevnými, růz-
ných i bizarních tvarů. A najdou se mezi námi "škodiči", kteří si jedno-
duše "vezmou" tyto dýničky – asi proto, že se jim líbí. Ale nám všem se 
také líbí, a právě proto si je pěstujeme na zahradě, abychom jimi mohli 

Projekt MAP II Kostelecko končí…
Projekt MAP II Kostelecko se blíží ke svému konci, proto nám dovolte 
malé ohlédnutí. Do projektu se zapojilo celkem 23 mateřských, základ-
ních a základních uměleckých škol od Doudleb nad Orlicí po Černilov. 
Všem zapojeným školám patří velký dík – ředitelům za perfektní osob-
ní přístup a komunikaci, pedagogům za nasazení a vytrvalost, žákům 
a dětem za nadšení a radost, rodičům za trpělivost a podporu a úplně 
všem za chuť se dále vzdělávat i v této nelehké době, která významnou 
část projektu poznamenala.
Všechny zapojené jsme se snažili podpořit nejrůznějšími cestami. 
Mezi řediteli i pedagogy byly velmi žádané kurzy, které jsme pořádali 
ve spolupráci s Akademií Libchavy. Za dobu trvání projektu jimi pro-
šly desítky pedagogických pracovníků zapojených škol. Pedagogo-
vé i  ředitelé je pokládají za velký přínos ve své pedagogické profesi. 
Za dobu trvání projektu využilo 5 škol supervizní a 6 škol mentorskou 
podporou. Tento typ aktivity pomáhal kolektivům se vzájemně pod-
porovat, vnímat se, pomáhat si, zlepšit komunikaci a  práci v  týmu. 
4 školy využily také podporu psychoterapeutů, která jim umožnila lépe 
pochopit chování dětí a žáků v této nelehké pandemické době. Velmi 
oblíbenou byla i podpora IT odborníka, znalost informačních techno-
logií se v  době distanční výuky stala nezbytnou součástí fungování 
škol. K podpoření demokratických hodnot přispěla Setkání žákovských 
parlamentů, kterých se účastnilo 6 škol. Pokračování této aktivity však 
bohužel zastavila pandemie covidu-19.
Pedagogičtí pracovníci všech zapojených škol také měli možnost vy-
užít nabízených jednorázových vzdělávacích aktivit, díky nimž si měli 
možnost posílit znalosti v  nejrůznějších oblastech pedagogické praxe. 
K uskutečnění některých aktivit velkou měrou přispěli členové pracov-

zkrášlit naše truhlíky...tak jako jsme to udělali na oknech místní knihov-
ny. Jen jeden jediný den tam dýničky vydržely…někdo ze spoluobčanů 
nedokázal ukrotit svoje nenechavé ruce.... A tak máme v truhlících je-
nom a pouze papírové atrapy.... 
Je nám líto, že se stále setkáváme s podobným jednáním. O to víc, že 
tito nenechavci zkazí i radost z celoroční práce. Dýničky byly vlastno-
ručně pěstované a opečovávané už od jara – ze semínek. Přitom tyto 
okrasné tykvičky najdete v  současné době v  každém květinářství...ty 
se ovšem musí zaplatit...pro někoho je jednodušší si je někde ukrást. 
Ano, ukrást, nejde to říct jinak. Naštěstí v městysi už funguje kamerový 
systém, a tak víme, komu tyto nenechavé ruce patří…. 
Doufáme a chceme věřit, že budoucí jarní výzdoba obstojí a že se mů-
žeme těšit na krásné kvetoucí rostliny kdekoli na našich oknech.

Adéla Bašová, knihovnice

ních skupin, které byly nedílnou součástí projektu MAP Kostelecko. Dis-
kutovalo se na  nich velké množství témat a  vzešel z  nich také nápad 
na  dlouhodobé zapůjčení metodických pomůcek. Této výzvy využilo 
17 škol, které na základě aktivního využívání didaktických pomůcek při 
výuce a práci s dětmi a žáky následně sepsali nespočet metodických ma-
teriálů plných praktických rad a nápadů na využití.Za dobu trvání projek-
tu s námi ředitelé vyjeli na dvě exkurze. Nejprve do Finska, což je země, 
jehož systém školství se považuje za jeden z nejlepších na světě. Na uni-
verzitě v Tampere jim nejprve systém finského školství a jeho vybudování 
popsali. V  městečku Kangasala pak měli ředitelé možnost nahlédnout 
přímo do výuky mateřské i základní školy, pohovořit s pedagogy i ředi-
telem školy. Ve Finsku vyznávají hodnoty jako spolupráce, spravedlnost, 
profesionalita a důvěra. Pedagogové jsou zde respektovanými osobnost-
mi. Druhou exkurzí bylo sdílení dobré praxe na  jižní Moravě. Navštívili 
jsme celkem 3 školy, které zastávají specifický přístup k výuce žáků.
Ředitelé škol měli možnost se pravidelně scházet a  vzájemně sdílet 
zkušenosti. Touto aktivitou se v průběhu projektu posilovala sounále-
žitost ředitelů na území Kostelecka. A skutečnost vybudování dobrých 
vztahů napříč celým územím považujeme za jeden z hlavních úspěchů 
projektu. Vybudované vztahy v  území zůstanou i  potom, co projekt 
skončí. Obdobné setkávání se nám daří také mezi pedagogickými pra-
covníky mateřských škol. Které se nejprve konalo jednou ročně, ale 
ke konci projektu narůstala potřeba scházet se častěji. Důležitým bo-
dem těchto setkání bylo právě sdílení zkušeností pedagogické praxe 
a případná vzájemná podpora a pomoc mezi jednotlivými školami.
Něco končí, něco jiného začíná. Na projekt MAP II naváže projekt MAP 
III. Bude jiný, více o setkávání, ale o tom někdy příště.

Za MAP II Kostelecko Anna Plocková a Jan Kučera

www.map.nadorlici.cz/kostelecko
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  Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice

Rada městyse (RM-86-2022)
dne 27. 6. 2022

 schvaluje smlouvu o  výpůjčce č. j. NG 
705/2022, předmět půjčky je obraz od Jo-
sefa Jelínka s  názvem "Portrét malíře 
Antonína Hudečka", vypůjčitel je Národní 
galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, 
110  15 Praha 1 a  pověřuje referentku Mi-
chaelu Ehlovou k  podpisu předávacího 
protokolu.

 schvaluje vyúčtování poskytnutého pří-
spěvku v roce 2022 SRPDŠ při MŠ Často-
lovice, z. s. ve výši 15.000 Kč.

 souhlasí s umístěním sídla spolku Často-
lovický klub žen, z. s. do nemovitosti Ko-
menského č. p. 80 nacházející se na par-
cele č. st. 4 zapsané na  listu vlastnictví 
č. 10001 v k. ú. Častolovice.

 souhlasí dohodou o  ukončení nájemní 
smlouvy mezi pronajímatelem Městysem 
Častolovice a  nájemcem paní Martinou 
Šůlovou na  č. p.  53 a  pověřuje starostu 
podpisem dohody.

 schvaluje darovací smlouvu mezi Městy-
sem Častolovice (obdarovaným) a panem 
J*** F*** (dárcem) v  částce 30.000 Kč 
z důvodu zájmu o umístění v Domě s pe-
čovatelskou službou v  Rychnově nad 
Kněžnou a pověřuje starostu Ing. Prause 
k podpisu smlouvy.

Rada městyse (RM-87-2022)
dne 18. 7. 2022

 souhlasí s DEMOLICí OBJEKTU RD č. p. 78, 
ul. Na  Skalce, Častolovice na  pozemku 
parc. č. 17 v k. ú. Častolovice.

 schvaluje smlouvu č. 
1000018428/2022/4000245907 o podmín-
kách napojení, o  spolupráci a  součin-
nost při realizaci plynárenského zařízení 
a  o  budoucí smlouvě kupní s  GasNet,
s. r. o., Klíšská 640/96 Klíše, 400  01 Ústí 
nad Labem v lokalitě Mandl.

Rada městyse (RM-88-2022)
dne 8. 8. 2022

 souhlasí se stavbou "Zvýšení kapacity 
trati Týniště nad Orlicí Častolovice-Solni-
ce, 4 část/2b.etapa".

 schvaluje finanční dar ve  výši 5.000 Kč 
pro účast oddílu Marlen Kostelec nad Orli-
cí na mistrovství světa mažoretek, které se 
uskuteční v září v chorvatském Záhřebu.

 schvaluje Oblastní charitě, V  Ráji 732, 
530  02 Pardubice finanční dar ve  výši 
5.000 Kč na rok 2022 a pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy.

Rada městyse (RM-89-2022)
dne 18. 8. 2022

 schvaluje smlouvu o  sdružených 
službách dodávky plynu č. smlouvy 
SE09661778 – Sokolovna č. p.  113 od  do-
davatele E.ON Energie, a. s. se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 
370 01 a pověřuje starostu podpisem.

 schvaluje smlouvu o  sdružených 
službách dodávky plynu č. smlouvy 
SE09661941 – Knihovna č. p.  53 od  do-
davatele E.ON Energie, a. s. se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 
370 01 a pověřuje starostu podpisem.

 schvaluje smlouvu o  sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí č. smlouvy SE09661586 – VO U Ko-
nopáče č. p. 488 od dodavatele E.ON Ener-
gie, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01 a pověřuje sta-
rostu podpisem.

 schvaluje smlouvu o  sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí č. smlouvy SE09661591 – VO Polno-
dvorská od dodavatele E.ON Energie, a. s. 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370  01 a  pověřuje starostu 
podpisem.

 schvaluje smlouvu o  sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí č. smlouvy SE09661611 – Obecní 
úřad č. p.  10 od  dodavatele E.ON Ener-
gie, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01 a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

Rada městyse (RM-90-2022)
dne 29. 8. 2022

 souhlasí se stavbou zpevněné (mani-
pulační) plochy umístěné v  průmyslo-

vém areálu firmy Divize ISOVER, Saint 
Gobain Construction Products CZ a. s., 
517  50 Častolovice na  pozemcích 1145/8 
a 962/35 v kat. území Častolovice.

 schvaluje zaslání žádosti o  prodloužení 
termínu realizace do  31. 10. 2023 projek-
tu "Infrastruktura pro výstavbu obytného 
souboru projektu KHK – Transformace 
ÚSP Kvasiny s vybudováním bezpečného 
prostupu" poskytovateli dotace Králové-
hradeckému kraji.

 nesouhlasí s  využitím pozemkových 
parcel č. 1300/10 o  výměře 122 m2, p.  č. 
1300/11 o výměře 52 m2 a p.  č. 1301 o vý-
měře 39 m2 v k. ú. Častolovice pro obslu-
hu sousedních pozemků p. č. 184/1 a p. č. 
1110/2 a  to po dobu provádění plánované 
rekonstrukce stávajícího objektu a novo-
stavby rodinného domu.

 schvaluje dohodu o  členství v  JSDHO 
Častolovice pro p. Jakuba Hovorku a bere 
na  vědomí aktualizovaný seznam členů 
JSDHO Častolovice.

Rada městyse (RM-91-2022)
dne 14. 9. 2022

 schvaluje darování částky 9.400 Kč z  vý-
těžku ze vstupného z benefičního koncer-
tu konaného 3. září 2022 na opravu střechy 
kostela sv. Víta obdarovanému Římskoka-
tolické farnosti Častolovice, Husova 82, 
Častolovice, IČO: 46456236 a  pověřuje 
starostu podpisem darovací smlouvy.

 souhlasí s  předloženou projektovou 
dokumentací na  akci: "Pracovní zázemí 
v  areálu RGB lakovny v  Častolovicích", 
stavebník: pan L*** S***, bytem Javornic-
ká 1888, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

 souhlasí s  vyhlášením ředitelského vol-
na pro základní školu dne 18. 11. 2022 dle 
odst. 2 par. 24 zák. 561/2004 Sb. o  před-
školním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání.
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Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse č. 19

dne 21. 9. 2022
 schvaluje prodej části pozemku (3/32) 

p.  č. 786/65 o  výměře 53 m2 zapsané 
na LV 10001 s vlastnickým právem – Měs-
tys Častolovice se sídlem Masarykova 
č. p.  10, 517  50 Častolovice, IČ 00274780 

za cenu 4.210,- Kč panu T*** H*** nar. 28. 
7. 1971, bytem Mírová 333, 517 50 Častolo-
vice a pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.

 neschvaluje prodej pozemkových parcel 
č. 1300/10 o  výměře 122 m2, p.  č. 1300/11 
o  výměře 52 m2 a  p.  č. 1301 o  výměře 

39 m2 v k. ú. Častolovice.
 schvaluje veřejně právní smlouvu o  zří-

zení společné jednotky požární ochrany 
mezi obcí Častolovice a  obcí Olešnice 
s  účinností od  dne 1. 1. 2023 a  pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.

Pomáhejme potřebným …. stále je naše pomoc vítaná
Sociální komise v Častolovicích celkem pravidelně pořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov, a to 
vždy na jaře a na podzim. Oslovujeme širokou veřejnost se žádostí o darování věcí, jako např. ošacení pro 
dospělé i děti, lůžkoviny, deky, boty, malé elektrospotřebiče a jiné – věcí, které ve vašich domácnostech 
již nejsou potřeba, ale jinde ještě mohou dobře posloužit. Těší nás, že tato aktivita je občany velmi dobře 
vnímána. Přispívají jednak občané našeho městysu, lhostejní nejsou však ani obyvatelé okolních obcí. 
Velmi si Vaší vstřícnosti vážíme. Všem dárcům děkujeme.

Marie Kubalíková, sociální komise

  Co je dobré vědět

DŮLEŽITÉ INFORMACE

www.ou-castolovice.cz

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

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

Starosta 
Ing. Zdeněk Praus

☎ 736 761 998

✉ z.praus@ou-castolovice.cz

Místostarosta
Bc. Miloš Tichý  

☎ 602 104 632

✉ m.tichy@ou-castolovice.cz 

📌
CENÍK PLACENÉ INZERCE
Ve ZDROJI lze v omezené míře zveřejňo-
vat plošnou placenou reklamu a inzerci. 
O  zveřejnění inzerce a o  rozsahu v da-
ném čísle rozhoduje redakční rada. Vy-
davatel neodpovídá za pravdivost údajů 
obsažených v placené inzerci a reklamě. 

Ceník:
1/8 strany – 500 Kč

1/4 strany – 1.000 Kč
1/2 strany – 2.000 Kč
1/1 strany – 4.000 Kč

Pro reklamu a inzerci lze použít 
pouze vnitřní strany ZDROJE.

Formát inzerátu musí odpovídat 
grafickému členění stránky.
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  JSDH Častolovice

Školení modré majáky
Strojníci naší jednotky ani v  neděli dne 2. 
10. 2022 nezaháleli a pilně se zdokonalovali 
v  řízení hasičské cisterny na polygonu hra-
deckého letiště (škola smyku) v rámci škole-
ní Modré majáky pro JPO, které pro zájemce 
pod odborným vedením firmy S-drive uspořádala Asociace velitelů 
JSDH. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.

Technická pomoc – protizáplavová opatření
Výjezd: 10. 9. 2022 v 18:15 hodin
Místo zásahu: Častolovice
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R, DA 8 L1-R
Počet zasahujících členů: 6
Popis zásahu:
Na základě žádosti starosty obce Častolovice byla jednotka povolána 
do ulice U Konopáče, kde hrozilo zaplavení regulační stanice zemního 
plynu. Na místo vyjely CAS 30 9000/540 S2-R a DA 8 L1-R  a členové 
jednotky vykopali pomocí ručního nářadí odvodňovací strouhu. Jed-
notka spolupracovala s provozovatelem plynové kotelny a HZS Rych-
nov nad Kněžnou. 

Technická pomoc – úklid komunikace a dvorků od naplavenin
Výjezd: 8. 9. 2022 v 15:28 hodin
Místo zásahu: Olešnice u RK
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 3
Popis zásahu:
Na základě žádosti starosty obce Olešnice byla jednotka povolána k vy-
čištění komunikace v obci Olešnice od naplaveného bahna po blesko-
vé povodni v obci. Poplach nebyl vyhlášen, členy si svolal velitel JSDH. 
Na  místo vyjela CAS 30  9000/540 S2-R v  počtu 1+2. Do  pohotovosti 
na základnu se dostavili 2 členové. JSDH Častolovice na vyčištění ko-
munikace nasadila otočnou proudnici z  CAS, dále byly vysokotlakou 
proudnicí vyčištěny od  naplavenin dvory u  rodinných domů č. p.  80 
a 107 a pomocí lopaty proraženy odtokové žlábky do místní kanalizace. 

Zásahy výjezdové jednotky JSDH Častolovice:

Požár automatického kotle na tuhá paliva
Výjezd: 20. 9. 2022 v 6:40 hodin
Místo zásahu: Synkov
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 5, 3 v pohotovosti

Technická pomoc – odstranění spadlého stromu
Výjezd: 19. 9. 2022 v 02:18 hodin
Místo zásahu: Olešnice u RK
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 5

Technická pomoc – čerpání vody
Výjezd: 8. 9. 2022 v 14:33 hodin
Místo zásahu: Častolovice, Masarykova 36 
Nasazená technika: DA 8 L1-R
Počet zasahujících členů: 3
Popis zásahu: 
Jednotka byla povolána na odčerpání vody ze sklepa u rodinného domu 
v ulici Masarykova v Častolovicích. Většina členů jednotky byla mimo 
bydliště, výjezd zajišťovali naši aktivní senioři. Na místo vyjel DA 8 L1-R 
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v  počtu 1+2. Členové nemuseli zasahovat a  byli ponechání na  místě 
v záloze. Příslušníkům HZS se podařilo odkrýt kanálovou výpusť a voda 
ze sklepa odtekla. Spolupráce s HZS Rychnov nad Kněžnou.

Požár strniště
Výjezd: 2. 9. 2022 v 16:12 hodin
Místo zásahu: Čestice
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 6

Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu
Výjezd: 27. 8. 2022 v 10:56 hodin
Místo zásahu: Velká Ledská
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 4

Požár pole s obilím
Výjezd: 13. 7. 2022 v 17:00 hodin
Místo zásahu: Olešnice u RK
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 7

Technická pomoc – záchrana osob AED
Výjezd: 12. 7. 2022 v 23:01 hodin
Návrat na základnu: 12. 7. 2022 v 23:24 hodin
Místo zásahu: Častolovice, ulice Husova
Nasazená technika: DA 8 L1-R
Počet zasahujících členů: 5
Popis zásahu:
Jednotka byla ZZS KHK povolána k  záchraně osoby v  bezvědomí. 
Na  místo vyjela osádka DA 8 L1-R Fiat Ducato v  počtu 1 + 2. Pešky 
z místa svého bydliště se dostavil jeden člen, který přiběhl jako první 
a ve spolupráci s členy JSDH Kostelec nad Orlicí nejprve řešil problém 
s  uzavřenou bránou (informování dispečera linky 155) a  po  vniknutí 
na pozemek a do domu společně zahájili srdeční masáž (výboj AED ne-
doporučen). Svými vozidly se dostavili další dva členové JSDH. Přístu-
pová cesta přes zahradu byla osvětlena přenosným akumulátorovým 
svítidlem Pelli a po stabilizaci pacienta byla osoba při vědomí přenese-
na (transportována) na plachtě k nosítkům a dále do sanitního vozidla. 
Spolupráce s JSDH Kostelec nad Orlicí a ZZS.

20 let od ničivých povodní roku 2002

V letošním roce si připomínáme 20 let od ničivých povodní, které za-
sáhly Česko. Naše jednotka prožila povodně na Mělnicku a v okolí obce 
Dolní Beřkovice. V této souvislosti se nám, krom mnoha dalších zážit-
ků, vybaví záchrana lachtaní samičky Myšky v beřkovickém zámeckém 
parku. 
Myška přišla do  pražské zoo v  roce 1992 z  volné přírody, datum její-
ho narození je neznámé. ZOO opustila dvakrát, poprvé při povodních 
v roce 2002, kdy odplula z areálu zoo a o pět dní později byla odchy-
cena ve  zmiňovaných Dolních Beřkovicích. Ještě dále tehdy doplaval 
pražský lachtan Gaston, který se stal jedním ze symbolů povodně 
v  trojské zoo. Uhynula 20. 8. 2009. Podle odborníků jí bylo nejméně 
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19 let, což je u  lachtanů seniorský věk. V  podmínkách zoologických 
zahrad se tito živočichové dožívají maximálně 20 až 25 let.
Na snímcích s Myškou je náš kamarád, bývalý starosta sboru a hasič 
tělem i duší Mirek Frýda. Ani ten již bohužel není mezi živými a sleduje 
naše počínání z nebeské hasičárny. Vzpomínáme!

  Co nového na zámku

OTEVÍRACÍ DOBA
Zámek, expozice je v měsíci říjnu
otevřena každý víkend od 9:00 do 17:00 hodin.
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  Častolovický fotokoutek: Podzimní výstava

Několik fotografií ze Zahrádkářské podzimní výstavy, která proběhla 6. – 9. 10. 2022 na Sokolské zahradě v Častolovicích.                 Foto: Adéla Bašová
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Sazba a tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP Kostelec nad Orlicí.
Uzávěrka příštího čísla: 15. prosince 2022.

  Častolovický fotokoutek: Parkoviště U Konopáče 

Stavba parkoviště u bytového domu v ulici U Konopáče.                                                                                              Foto: Ing. Zdeněk Praus, Adéla Bašová


