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Častolovický fotokoutek: První den ve škole 

Častolovičtí prvňáčci 3. září poprvé zasedli do  školních lavic. 
Na slavnostní zahájení školního roku rodiče doprovodili děti, které 
přivítal nově zvolený ředitel školy Mgr.  Martin Odl, třídní učitelka 
Gabriela Luxová a  místostarosta Bc.  Miloš Tichý. Městys Častolo-
vice si při této příležitosti pro všechny prvňáčky připravil balíček 
školních potřeb v hodnotě 1 000 Kč a další drobné dárky. Přejeme 
novým žáčkům mnoho úspěchů.

FOTO: 6x Štěpán Tomašík   
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
o minulém víkendu jste rozhodli o novém složení zastupitelstva městy-
se Častolovice. Děkuji všem občanům – voličům, kteří přišli do volební 
místnosti a podpořili své kandidáty. Nadprůměrná volební účast, téměř 
60 %, mě přesvědčila o tom, že častolovickým občanům není lhostejná 
správa věcí veřejných v našem městysi. 
 Nyní je mou povinností svolat ustavující schůzi nového zastupi-
telstva, která se bude konat ve čtvrtek 25. října 2018 v kulturním domě 
U Lva od 18.00 hodin. 
 Nové zastupitelstvo městyse Častolovice tvoří tito zastupitelé 
dle vylosovaného pořadí kandidujících stran: KSČM – Šárka Fajglová,
TOP 09 – Bc. Miloš Tichý, Štěpán Tomašík, ANO 2011 – Ing. Zdeněk Praus, 
Miloš Málek, Adam Mitana, Tomáš Hovorka, Martina Tejklová, Pro obec 
Častolovice (PROČ) – Mgr. Bc. Alena Bačíková MBA, Sdružení nestraníků 
Častolovice – Mgr. Petra Benková, Prosperita pro městys – Mgr. Jarmila 
Novohradská, Mgr.  Ilona Kovářová, Roman Faltys, SNK Častolovice – 
Ing. Pavla Chlebná, Mgr. Alena Zvěřinová. 
 Na ustavující schůzi budou voleni dle zákona předepsané orgány 
městyse Častolovice, a  to rada městyse Častolovice a předsedové fi-
nančního i kontrolního výboru. Přeji všem zvoleným zastupitelům v no-
vém volebním období, aby svou funkci zastávali svědomitě a vždy ku 
prospěchu vás občanů a celého městyse.
 V posledním čísle zpravodaje Zdroj Miloš Tichý informoval čtenáře 
o tom, že náš městys získal tzv. Odpadového Oskara za rok 2017 za nej-
nižší produkci směsného komunálního odpadu mezi obcemi Králové-
hradeckého kraje s počtem 1001 – 5000 obyvatel. 
 Na veřejné besedě, kterou pro vás připravilo vedení městyse 
na konci září, jsme přítomným sdělili, že jsme pro každou domácnost 
zajistili kvalitní tašky na  tříděný odpad od  společnosti EKO-KOM a.s. 
Je to drobný, ale hlavně i praktický dárek, který je poděkováním obča-
nům za jejich přístup k třídění odpadu v našem městysi. Tašky bude-
me zdarma vydávat na úřadu městyse Častolovice od 1. listopadu 2018 
do konce roku. Jeden set obsahující tašku na papír, plast a sklo připadá 
na jedno číslo popisné nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě. 
Pokud o ně budete mít zájem, tak přijďte, rádi vám je vydáme.
 Poslední záležitostí, na kterou bych chtěl upozornit, je změna ve struk-
tuře našeho čtvrtletníku Zdroj. Počínaje tímto číslem, na základě soudního 
rozhodnutí, zavádíme novou rubriku Názory zastupitelů. Jelikož však soud 
řeší pouze právní nárok na otištění informace, ale již neřeší relevantnost 
a  pravdivost těchto příspěvků, svým jménem i  jménem redakční rady 
se proto předem všem občanům omlouvám. Články ve zmíněné rubrice  
vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.
 Přeji vám hlavně zdraví, pohodu a hodně krásných podzimních dnů. 
Zvu vás na  bohaté kulturní a  společenské pořady, divadla, besedy, kina 
a plesy, některé z nich jsme pro vás připravili ještě do konce letošního roku. 
V neposlední řadě vás zvu v adventním čase do muzea, kde bude vystaven 
zbrusu nový obecní betlém vyřezaný Josefem Kohoutkem. Rozhovor s ním 
naleznete na stránkách příštího čísla zpravodaje.

Ing. Zdeněk Praus, starosta

Úřad městyse Častolovice
Severní ulice v novém
Na konci prázdnin byla dokončena rekonstrukce Severní ulice, o které 
se již psalo v předchozím čísle častolovického Zdroje. I přesto, že se 
jedná o složitou ulici s množstvím vjezdů a svažitou trasou, ulici se po-
dařilo zrekonstruovat na výbornou. V současné době se jedná o jednu 
z nejhezčích ulic v našem městysi vůbec. 

Štěpán Tomašík

Slavnostní otevření nového obchodu 
Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí ve  spolupráci s  městysem 
Častolovice v  druhé polovině měsíce srpna pro častolovické občany 
slavnostně otevřel novou prodejnu potravin v prostoru náměstí. Nejdří-
ve ředitel družstva provedl novou prodejnou delegaci zástupců městyse 
a  seznámil je s  podrobnostmi fungování nové provozovny. Následoval 
přípitek s přáním úspěšného fungování nové prodejny. V deset hodin již 
přišli první zákazníci.

Štěpán Tomašík

Ulice Severní po zrealizované rekonstrukci. FOTO: Štěpán Tomašík 

Na náměstí je od srpna nově otevřena prodejna potravin. 

FOTO: Štěpán Tomašík 
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Zpráva finančního výboru
za roky 2014–2018 
Finanční výbor zastupitelstva městyse Častolovice se ve své činnosti 
řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
dalšími souvisejícími zákony a tímto jednacím řádem. 
 Finanční výbor ze zákona provádí kontrolu hospodaření s  majet-
kem a  finančními prostředky obce, plní další kontrolní úkoly, jimiž je 
pověřilo zastupitelstvo městyse, má možnost předkládat vlastní návr-
hy a náměty zastupitelstvu městyse v rámci své iniciativní činnosti.

Stavební komise zhodnotila uplynulé 
volební období 
Vážení občané,
rada městyse zřídila na základě § 122 zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích 
pro svou potřebu komise. K datům 22. prosince 2014 a  19. ledna 2015 
jmenovala předsedy komisí a členy komisí, stejně tak byla ustanovena 
i stavební komise jakožto iniciativní a poradní orgán rady městyse.
 Na komisi nebyla a není přenesená působnost k výkonu rozhodnutí 
– vydávala pouze svá stanoviska a doporučení radě městyse k  těmto 
záležitostem: prodej, koupě a  pronájem obecního majetku; umístění 
a  povolení staveb; drobné stavby; návrhy a  podněty k  investiční vý-
stavbě; návrhy a podněty k územnímu plánu; návrhy a podněty k tech-
nickému řešení staveb; účast na  výběrových řízeních na  zhotovitele 
staveb obce.
 Mezi rozhodující řešenou problematiku lze zařadit podíl na  po-
zemkových úpravách extravilánu. Dále byl několikrát připomínkován 
návrh na změnu č. 1 územního plánu Častolovic. Předmětem několika 
jednání s  autorem projektu bylo také řešení dopravní bezpečnosti 
v okolí školy.
 Cílem komise v běžné agendě bylo vyjít vstříc požadavkům občanů 
ve  vyřizování záležitostí stavebního řízení, které jsou mnohdy složité 
a  obtížné. V  této souvislosti jsme učinili řadu návštěv na  příslušném 
stavebním úřadu k vyjasnění stanovisek. Řada z nich plynula zejména 
z  toho, že projektanti nerespektovali územní plán obce jako základní 
dokument výstavby.
 Kladně můžeme hodnotit spolupráci s Ing. arch. Oldřichem Bittne-
rem, který posuzoval žádosti občanů po architektonické stránce. Jeho 
rozhodující přínos je zejména ve  zpracování návrhů, které posouvají 
Častolovice o řadu desetiletí dopředu. 
 Přístup vedení radnice ke  komisi byl příkladný. Místostarosta 
Bc. Miloš Tichý jakožto garant komise se téměř vždy účastnil jednání 
a informoval členy o aktuálním dění v této oblasti a přenášel své po-
znatky do rady. Obdobně tak činil i starosta Ing. Zdeněk Praus, který se 
také jednání v mnoha případech aktivně účastnil a předkládal návrhy 
z této problematiky.
 V  neposlední řadě zaslouží upřímnou pochvalu všichni členové 
komise včetně Barbary Hojné, která vedla příkladně stavební agen-
du. Děkuji všem za téměř 100% účast a práci v komisi, které si velice 
cením.
 Do budoucna máme připravenou celou řadu dalších námětů, kte-
rými chceme vyjít vstříc především občanům Častolovic.

Jiří Malý, předseda stavební komise

Skládá se z  předsedy, dalších členů výboru a  administrativního pra-
covníka, který je zaměstnancem úřadu městyse a  zajišťuje organi-
začně-administrativní činnost výboru a  nemá hlasovací právo. Mini-
mální počet členů finančního výboru jsou tři a musí být v lichém počtu.
 Finanční výbor se v tomto období skládal z pěti členů a scházel se 
podle potřeby, především v období realizace rozpočtu městyse. Podílel 
se na kontrolách hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací 
městyse, a to vždy za uplynulý kalendářní rok. Dále sledoval aktualiza-
ci čerpání rozpočtu městyse a vyúčtování dotačních programů městy-
se. Kontrola byla prováděna v souladu se zákonem o obcích. 
 Touto cestou bych chtěla všem členům poděkovat za  čas, který 
věnovali této práci, která je vždy přísně sledována. Velké poděkování 
dále patří účetní městyse Častolovice Bc. Haně Jedlinské, která se vždy 
aktivně zapojila do této náročné práce. 

Alena Zvěřinová, předsedkyně finančního výboru 

Rekapitulace činnosti 
sociální komise 
Členky sociální komise, při radě městyse Častolovice, v  uplynulých 
čtyřech letech absolvovaly nespočet návštěv u našich jubilantů – se-
niorů, s nimiž se každoročně setkáváme u příležitosti jejich narozenin. 
Jubilanti dostávají od městyse malý dárek, při výročí 85 let věku nadto 
ještě knihu s názvem Častolovice včetně věnování.
 Komise má v programu činnosti i organizaci slavnostních obřadů, 
jako je například vítání nových občánků Častolovic či svatebních ob-
řadů v Galerii Antonína Hudečka. Komise rovněž zajišťuje poskytování 
školních balíčků. Letos již počtvrté městys Častolovice věnoval žákům 
první třídy základní školy box bohatě naplněný školními pomůckami 
a výtvarnými potřebami v hodnotě min. 1 000 Kč. Tímto darem městys 
Častolovice výrazně přispívá rodičům prvňáčků a ulevuje tak jejich pe-
něženkám.

Kulturní komise podporuje společenský život seniorů. 

Na fotce kapela Sadovanka. 

FOTO: Marie Kubalíková

 Stěžejní náplní sociální komise je nicméně péče o naše seniory. 
V průběhu uplynulého období jsme řešili různé menší i větší sociální 
problémy, které se mohou během života vyskytnout. Ve  spolupráci 
se sociálním odborem MěÚ Kostelec nad Orlicí jsme většinou našli 
řešení. 
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Kontrolní výbor zrekapituloval 
svou činnost 
Pravidla činnosti kontrolního výboru ustanovuje zákon č. 128/2000 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalších souvisejících zákonů 
a jednacího řádu. Dle něj zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrol-
ní výbor a předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. 
 Výbor plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce. Počet čle-
nů výboru je vždy lichý a schází se podle potřeby. S usnesením výboru 
musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů výboru, vyhotovuje 
se písemně a podepisuje ho předseda výboru. 
 Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Kontrolní vý-
bor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodr-
žování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úse-
ku samostatné působnosti a  plní další kontrolní úkoly. O  provedené 
kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké 
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření k odstranění nedostatků. 
 Kontrolní výbor městyse Častolovice jednal v období let 2014-2018 
celkem 17x. Pravidelnými body programu byla kontrola plnění usnesení 
zastupitelstva městyse a  rady městyse. Dalšími body se zabýval dle 
potřeby městyse nebo podle aktuálních připomínek. 
 Kontrolní výbor se podílel na vytvoření jednacího řádu kontrolního 
výboru, procházel příchozí a  odchozí faktury. Zabýval se prémiovým 
řádem městyse a objemem vyplacených finančních prostředků podle 
období. Kontroloval materiály veřejných zakázek městyse. Konzulto-
val zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za roky 2015 
a 2016. Zjišťoval stav opatření a plnění vzhledem k platnosti GDPR.
 Účast jednotlivých členů kontrolního výboru na  jednání byla 
od 52,94 % do 88,24 %. 
 Závěrem děkuji všem členům kontrolního výboru městyse a účetní 
městyse za jejich práci v tomto volebním období.

Ing. Jaromír Novák, předseda kontrolního výboru

 Byla obnovena spolupráce s Pečovatelskou službou Kostelec nad 
Orlicí, která byla dřívějším vedením městyse Častolovice vypovězena 
bez náhrady. Spolupráce se osvědčuje a  rozvíjí, klienti jsou spokoje-
ni. Současné vedení městyse i  členky sociální komise si uvědomují, 
že tyto služby – pomoc druhé osoby při osobní asistenci – jsou velmi 
potřebné, a proto se snaží zajistit tyto služby smluvně s finančním při-
spěním městyse.
 Neméně důležitou pracovní náplní komise je i společenský život seni-
orů. Z tohoto důvodu se členky komise již před čtyřmi lety rozhodly pořádat 
zejména pro seniory, ale i pro další příznivce z řad občanů městyse i nejbliž-
šího okolí, společenské večery s hudbou, písničkami, posezení s přáteli či 
sousedská popovídání – například setkání seniorů, večer s kapelou Kapka,
Veselou Trojkou či nejmenší slováckou dechovou kapelou Sadovanka.
Jako pořadatele nás těší chvála a spokojenost zúčastněných a hojná ná-
vštěvnost zejména občanů z okolních obcí, kteří tento krok oceňují.
 Všechny členky sociální komise své dobrovolně převzaté povin-
nosti plní ochotně, spolehlivě a svědomitě. A musím zdůraznit, že sa-
mozřejmě ve  svém volném čase a  bez nároku na  odměnu. Za  to jim 
všem patří uznání a velký dík.

Marie Kubalíková, předsedkyně sociální komise  

Častolovické žito

Narozeniny slaví Výročí ve III. čtvrtletí r. 2018 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

70 let 
pan František Vanžura 
pan Miroslav Forejtek 

75 let 
pan Jan Machač 

76 let 
pan Pavel Kott 

77 let 
paní Mária Císařová 
paní Irena Bartošová 

78 let
paní Ludmila Svícencová 

79 let 
pan Josef Izák 

80 let 
paní Marie Hovorková
paní Ludvika Morávková 
paní Ludmila Holšánová 

81 let 
paní Anna Oborníková 
paní Marie Patáková 

82 let 
paní Růžena Bednářová 
pan Miroslav Petro 

83 let 
pan Josef Hovorka 

84 let 
paní Božena Čestická 
pan Pavel Peška 

85 let 
paní Naděžda Janušová 
paní Danuše Pourová 

86 let 
paní Dagmar Škopová 

87 let 
paní Filomena Severinová 

88 let 
paní Jana Hubáčková 
pan Josef Janeček 
pan Ludvík Uhlíř 

89 let 
pan Karel Čestický

90 let 
pan Josef Matoušek 
paní Věra Chvojková 

94 let 
pan Josef Kohoutek

Odešli 
Úmrtí ve III. čtvrtletí r. 2018 
paní Ivana Jirušková r. 1967
pan Josef Hloušek r. 1921
pan Václav Urner  r. 1947
pan Ing. Miroslav Petro  r. 1936 

Všem pozůstalým vyjadřujeme

upřímnou soustrast . 

Počet
obyvatel
V Častolovicích
nyní žije
1655 obyvatel.

Vítání občánků 
Narozené děti ve III. čtvrtletí r. 2018

Ať vám dětičky dělají jen radost.

Alois Pour (květen) Jakub Pavlík 
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Kultura v městysi

Kulturní okénko městyse 
27. října 2018
OSLAVY 100 LET REPUBLIKY – program viz zadní obálka zpravodaje 

do 31. října 2018 – Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou 
MEZI LVEM A ORLICÍ – výstava; odraz vzniku republiky v roce 1918 
na Rychnovsku

2. listopadu 2018 od 19.00 hodin 
S JAWOU NA CESTÁCH – beseda o cestě do Ruska; sál U Lva 

10. listopadu 2018
POSLEDNÍ LEČ – myslivecká zábava; sál U Lva 

23. listopadu 2018
MOŽNÁ PŘIJDE KRISTIÁN – divadelní komedie; sál U Lva

1. prosince 2018 
DĚTSKÝ JARMARK + KONCERT – sál U Lva, kostel Sv. Víta 

1. prosince 2018 – Sýpka – Muzeum Orlických hor, Rokytnice v Orl. h.
VÍTÁNÍ ADVENTU V SÝPCE – dílna na výrobu adventních věnců 

25. prosince 2018
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – tradiční hasičská událost;
před hasičskou zbrojnicí 

do 31. prosince 2018 – Sýpka – Muzeum Orlických hor, Rokytnice v Orl. h.
TAJEMSTVÍ BAREV – interaktivní výstava o používání barev od pra-
věku po současnost

1. ledna 2019 
NOVOROČNÍ POCHOD – tradiční akce spolku zahrádkáři; Častolovice 

12. ledna 2019
GENERALI PLES – taneční zábava; sál U Lva 

26. ledna 2019 
IV. SOKOLSKÝ PLES – taneční zábava; sál U Lva 

2. února 2019 
HASIČSKÝ BÁL – taneční zábava; sál U Lva 

v
sál K

MYSLIVECKÝ SPOLEK STŘEŽMÁ OLEŠNICE

A MĚSTYS ČASTOLOVICE 
srdečně zvou na taneční zábavu

hraje osvědčená skupina

vstupné 100 Kč

VSTUPENKY MOŽNO ZAKOUPIT NA TEL. 775 915 832 (R. Mitana ml.)

sál kulturního domu U LVA v Častolovicích

Bohatá tombola, občerstvení zajištěno!

v sobotu 10. 11. 2018 ve 20.00 hodin

POSLEDNÍ LEČ

BÍZA BAND Praha
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Téma Zdroje
Budoucnost městyse očima architekta Oldřicha Bittnera 
Přinášíme čtenářům Zdroje rozhovor 
s  Ing.  arch. Oldřichem Bittnerem, který 
je již čtvrtým rokem architektem měs-
tyse. Charakteristickým rysem metody 
jeho práce je to, že pracuje od  celku 
k detailům. Ve svých architektonických 
studiích je u  něj vždy na  prvním místě 
zakomponování veřejného prostranství. 
V rozhovoru nám shrnul svou dosavadní 
práci i budoucí vize Častolovic. 

Jaké největší problémy jste po  ur-
banistické stránce v Častolovicích 
vnímal při zahájení své práce před čtyřmi lety?
„Z  těch zásadních jsem neobjevil žádné další, nové nebo jiné než ja-
kýkoliv vnímavý místní obyvatel. Přesně víte, co máte na Častolovicích 
rádi, kde se cítíte dobře, a naopak víte, co vás trápí, kde městské pro-
story nefungují, kde je to nebezpečné či nevzhledné. Blízký je mi pří-
stup, který dotváří město tím, že navazuje na  historický urbanismus 
a  jeho zákonitosti. Zároveň jsem přesvědčen, že nová architektura 
musí být bez diskuze současná. Snažím se na  vše nahlížet v  širším 
kontextu a na základě toho hledat řešení pro konkrétní místo.“ 

Pracujete při návrzích již s vizí, že z městyse zmizí obě rušné 
silnice první a druhé třídy?
„Jsem přesvědčen o  pozitivním dopadu obchvatů na  život tady, jeli-
kož dopravní zátěž je chvílemi neúnosná. Na druhou stranu doufám, že 
obě silnice zcela nezmizí. Rozumný a nezatěžující průjezd městem je 
naopak pro ekonomiku žádoucí. Bavíme-li se o fungujícím městě jako 
takovém, mělo by vytvářet výhodné podmínky pro všechny aspekty ži-
vota: bydlení, obchod, služby i jeho správu. Nicméně zbaví-li se Často-
lovice nákladní a tranzitní dopravy, vytvoří se tím lepší podmínky pro 
život i kvalitu veřejných prostor.“ 

Můžete stručně popsat hlavní obytné lokality, které jste v Často-
lovicích navrhl?
„Naší vizí je, že v městysi má průběžně vzniknout pestrá nabídka hro-
madného či individuálního bydlení. Chceme přilákat mladé lidi na vý-
hodnou polohu Častolovic, její vybavenost, dopravní obslužnost, cel-
kovou atraktivitu a  zajímavou nabídku bydlení. Důležité je, aby jejich 
rostoucí sociální úrovni odpovídala i nabídka možnosti postavit si dům. 
Současně je potřeba stavět nejmenší typy bytů se sociální, pečovatel-
skou i terénní paliativní péčí pro seniory, nejstarší obyvatele a nemocné. 
 Zároveň uvažujeme o realizaci hromadného bydlení v bytech 1+KK 
až 3+KK a pár větších v lokalitě u mandlu, kde by mohl vyrůst i komunit-
ní dům pro seniory a seniory, další byty pak na náměstí u úřadu městy-
se. Na kraji městyse u bývalého přírodního divadla plánujeme smíšené 
bydlení, dále individuální bydlení v řadových domech, dvojdomech a ro-
dinných domech. Potenciál ale vidíme i v lokalitě tzv. horního náměstí.“

Můžete našim čtenářům trochu přiblížit zmiňované tzv. horní
náměstí?
„Myšlenka na realizaci vznikla při práci na zateplení kulturního domu 
U Lva, který doposud nemá odpovídající vstupní prostory. Navrhli jsme 
proto jeho otočení směrem k  sokolovně, kde by moderní přístavbou 
mohl vzniknout nový vstup do sálu. V celém prostranství tvořeném kul-
turním domem, sokolovnou a školou jsme náhle viděli náměstí. Vedle 
školy by se mohla časem postavit i  nová radnice – moderní, jedno-
duchá a  reprezentativní budova. Zatím jsme pro tuto úvahu nezískali 
příznivce, do budoucna by se nad tím ale mohlo uvažovat.“

Často diskutovaným tématem je dopravní situace u základní
školy. Celou záležitost z dlouhodobého hlediska řešíte i v plánech 
na přestavbu školy. Jak na něj nahlížíte? 
„Prostor mezi kulturním domem, sokolovnou, křižovatkou ulic Sokol-
ské a  Školské a  kolem školy vidíme jako chaotický a  neuspořádaný. 
Má však potenciál stát se atraktivní, účelnou a  bezpečnou lokalitou 
v  městysi. Pracujeme proto na  nové koncepci provozu školy s  ohle-
dem na  parkování rodičů i  učitelů, bezpečný přístup pro děti, zvý-
šení kapacity školy a  školky či společný vstup. Koncepce zahrnuje 
i  vhodnější umístění šatny pro učitele, větší ředitelnu, kancelář pro 
jeho zástupce či přemístění družiny z  podkroví s  možností přístupu 
do zahrady.“ 

V jaké fázi je příprava komunikace, která má spojit ulici Školskou 
s ulicí T. G. Masaryka v prostorách bývalého mandlu?
„Kvůli odvolání účastníků řízení nejsme bohužel schopni získat územní 
rozhodnutí. Byla by velká škoda, kdyby z  tohoto projektu kvůli průta-
hům nakonec sešlo.“

Jak byste zhodnotil spolupráci s  vedením městyse za  uplynulé 
čtyři roky? 
„Chtěl bych jim poděkovat za zajímavou příležitost i za vyslyšení našich 
vizí. Oceňuji, že vedení městyse uvažuje koncepčně a z dlouhodobého 
hlediska, jelikož jiným způsobem se na  rozvoji městyse zodpovědně 
pracovat ani nedá.“

Štěpán Tomašík

Architekt městyse 

Ing. Oldřich Bittner v Častolovi-

cích působí 

již čtvrtým rokem. 

FOTO: Štěpán Tomašík 

Vizualizace budoucí podoby náměstí s řadovými domy a parkovištěm. 

FOTO: studie Oldřicha Bittnera 
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Týdnem vzdělávání 
k pestřejšímu životu 
Vážení občané, i  v  letošním roce bychom vás chtěly pozvat na  již 
tradiční Týden vzdělávání dospělých 2018 v  Královéhradeckém kraji. 
Probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké ve-
řejnosti. V rámci něj nabízíme pestrý program zaměřený na vzdělává-
ní, osobní rozvoj, komunikaci, řešení problémů apod. Aktivity budou 
probíhat v  prostorách spolupracujících organizací a  Úřadu práce ČR, 
na kontaktním pracovišti v Rychnově nad Kněžnou.
 Uskuteční se v týdnu od 12. – 16. listopadu 2018, a my budeme rády, 
když se rozhodnete zúčastnit některé z jeho zajímavých akcí. Nenechte 
se poplést tím, že aktivity probíhají i na úřadu práce. Skutečně se může 
zúčastnit kdokoliv z široké veřejnosti – studenti, důchodci, zaměstnaní, 
podnikající, muži či ženy. TVD je akcí neziskovou a účast pro veřejnost 
je zdarma pro všechny aktivity.
 Letošní ročník jsme se snažily pojmout s novým nádechem a se za-
řazením zajímavých prožitků. Chtěly jsme se zaměřit převážně na tvoři-
vost, kreativitu, praktické ukázky a sdílení zkušeností, protože i to jsou 
způsoby, kde se může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe. 
 Kompletní přehled programu bude zveřejněn v regionálním tisku, 
na plakátovacích plochách, na www.kr-kralovehradecky.cz a na http://
portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk. Tištěná verze programu bude k  vyzved-
nutí na úřadech práce.
Bližší informace vám mohou podat: 
Mgr. Libuše Sychrová: libuse.sychrova@uradprace.cz, tel.: 950 159 323 
Eva Buňatová: eva.bunatova@uradprace.cz, tel.: 950 159 431 
Bc. Jana Jirsáková: jana.jirsakova2@uradprace.cz, tel.: 950 159 322

Na vaši návštěvu se těší pracovnice poradenství Úřadu práce ČR, kon-
taktní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou.

Bc. Jana Jirsáková, odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání

Start nového školního roku 
na místní základní škole
Třetího září děti opět zasedly po dvouměsíčním odpočinku do školních 
lavic. Společně se starostou městyse jsme přivítali i dvacet prvňáčků,
kteří od  vedení městyse a  Královéhradeckého kraje obdrželi dárek 
v podobě školních pomůcek. 
 Ve druhé třídě proběhla změna – dvě paralelní třídy byly sloučeny 
do jedné, a aby se srovnaly mezi žáky obou tříd případné rozdíly, jsou 
pro ně posíleny hodiny českého jazyka a matematiky. 
 Dvě žákyně pátého ročníku odešly na  osmileté Gymnázium 
F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Do šestých tříd nastoupilo cel-
kem deset žáků z Čestic, Olešnice a Synkova. Všichni absolventi loň-
ského devátého ročníku byli úspěšně přijati na střední školu, kterou si 
vybrali. V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 34 žáků dvou 
devátých tříd. Výuka probíhá ve třinácti kmenových třídách.
 V průběhu prázdnin se změnilo složení pedagogického sboru. Ško-
lu opustily čtyři učitelky, záhy však byli přijati čtyři noví vyučující. 
 Zájemcům jsou nabízeny kroužky s různým zaměřením, například 
gymnastika, florbal, vaření, keramika či hravá angličtina. Žáci druhé-
ho stupně si budou pro příští školní rok vybírat z několika volitelných 
předmětů, například konverzaci v  angličtině, etickou výchovu nebo 
seminář z informatiky.
 Pro žáky v  tomto školním roce plánujeme zrealizovat nespočet 
akcí, kupříkladu sportovní den, lyžařský výcvik, exkurze, výlety, diva-
delní představení atd.
 
Přeji všem našim žákům hodně studijních úspěchů a zaměstnancům 
školy mnoho sil!

Mgr. Martin Odl, 

ředitel ZŠ a MŠ Častolovice

Z našeho regionu ZŠ Častolovice

Knihovna městyse Častolovice
Knihovna připravuje…
Pořad o Edith Piaf 
Všichni příznivci této světoznámé a  oblíbené francouzské šansoni-
érky se mohou 24. října od  17 hodin těšit na  komponovaný pořad 
o Edith Piaf. Čtení z knihy bude doplněné tematickými reprodukova-
nými hudebními ukázkami zpěvačky známé také pod pseudonymem 
Vrabčák. 

Oslavy založení republiky
Ani knihovna nezůstane stranou při oslavách 100. výročí od  založení 
republiky. Pro své čtenáře ze základní školy si na  počest tohoto vý-
znamného jubilea připravila edukační program. 

Virtuální Univerzita třetího věku – Cestování 
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v  Praze 
pořádá zimní semestr Virtuální Univerzity třetího věku s názvem Ces-
tování – co jste možná nevěděli. Místní knihovna se zapojí ve čtvrtek
4. října 2018 v 9.00 hodin. 
 Pokud jste důchodového věku a  máte chuť se vzdělávat, srdečně 
vás zveme. Sejdeme se celkem 6x, vždy po čtrnácti dnech. Výuková ho-
dina se skládá z 40minutové přednášky, po které následuje krátká pře-
stávka na kávu. Následuje hromadné vyplnění testu na téma přednášky. 
 Každý registrovaný student si doma po přihlášení na portál vzdě-
lávání seniorů e-senior vyplní test sám. Po zakončení semestru získá 
student diplom. Po  absolvování šesti semestrů následuje promoce 
v Praze. Těšíme se na vaši účast.
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Co se událo v knihovně…
Knihovna se přeměnila v módní salón
Letošní prázdninové tvořivé čtvrtky probíhaly v  červenci a  těšily se 
hojné účasti. Děti si vyrobily náramky z korálků i bavlnek nebo promě-
nily kamínky v krásné obrázky. Při vytváření modelů z  různých triček 
za pomocí nůžek zase přeměnily knihovnu v módní návrhářský salón. 
Po následné promenádě v kloboucích chybělo už jen předváděcí molo. 
Při čtení děti dotvářely různé příběhy, soutěžily a  následně se řádně 
vydováděly venku při honu na medvěda. 

Věra Zaňková, knihovnice

Při promenádě v kloboucích chybělo v knihovně už jen předváděcí molo. 

FOTO: Věra Zaňková 

ZO ČZS ČASTOLOVICE
Zahrádkáři vyrazili na zájezd
do sousedního Polska 

V jarních a letních měsících, po výstavě Velikonoce - svátky jara, měli 
častolovičtí zahrádkáři stále hodnotný program, ať už v oblasti odbor-
né či zájmové. Absolvovali jsme zájezd do  pražského divadla, svezli 
jsme se parníkem v Pardubicích, navštívili jsme chrudimské muzeum 
loutek nebo jsme poseděli u opékání kýt, což všichni zahrádkáři rádi 
přivítali. 

Z činnosti spolků

Zahrádkáři vyrazili na zájezd do sousedního Polska. FOTO: Archiv ZO ČZS Častolovice

 Tradičním způsobem se realizovala i spolupráce se školou v sou-
těži v malování, které bylo zakončeno vyhodnocením a předáním cen 
těm nejlepším autorům na  konci školního roku. Novou a  zajímavou 
zkušeností bylo navázání spolupráce s polskými přáteli. 
 V  letošním roce oslavuje ZO ČZS Častolovice 20. výročí zahrád-
kářských výstav, a proto jednou z akcí k  tomuto výročí, která vznikla 
za podpory projektu INSPIS, bylo uskutečnění dvoudenního družební-
ho zájezdu do  Polska. Za  dlouholetou výpomoc při výstavní činnosti 
se zájezdu zúčastnilo šestnáct zahrádkářů z  Častolovic a  doplnilo je 
pět členů ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou. Vedoucím zájezdu byl Milan 
Daniel z Regionu Panda Rychnov nad Kněžnou.
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ČRS MO ČASTOLOVICE
Rybářské závody vyhrál Michal Brodský 
Český rybářský svaz, místní organizace Častolovice uspořádal 
na Obecním rybníku k datu 15. září rybářské závody nejenom pro míst-
ní členy, ale také pro členy okolních organizací. Při zahájení se sešlo 58 
účastníků. Občerstvení bylo zajištěno pro chytající rybáře i příznivce 
rybářského sportu. Letošní počasí bylo k  účastníkům a  pořadatelům 
velmi příznivé. Rybník byl před závody zarybněn, a tak o časté záběry 
nebyla nouze. Věříme, že si všichni užili krásný den. 
 Soutěžilo se ve  dvou poločasech. Lovilo se na  jednu udici s  jedním 
návazcem. Na prvním místě se umístil Michal Brodský (954 bodů), násle-
dován Adamem Pazderkou (899 bodů), třetí příčku obsadil Zdeněk Vašíček 
(526 bodů). Cenu za největší rybu si odnesl Zdeněk Vašíček (amur 74 cm).
 Výbor MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům za hodnot-
né ceny a pořadatelům za hladký průběh závodů. S pozdravem „Petrův 
zdar“ se těšíme na další ročník.

výbor MO ČRS Častolovice 

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Myslivci zvou na Poslední leč 
Vážení spoluobčané, máme za sebou nejteplejší léto, které pamatuje-
me. Teprve čas ukáže, jaké dopady mělo na zvěř v našem revíru. Již teď 
je však jasné, že dvě námi nově vybudované tůně pod Pasekami úspěš-
ně zadržovaly v létě vodu a že se staly vyhledávanou oázou nejen pro 
divoké kachny a další vodní ptactvo, ale i pro další volně žijící zvěř. 
 Jinde zvěř musela často opouštět svůj kryt a  ze suché kukuřice 
vyrážet za vodou i na delší cestě, což přineslo opět několik střetů se 
silničními motorovými vozidly a promítlo se i do kondice zvěře. Do bu-
doucna chceme umět zadržet vodu pro zvěř na výše položených mís-
tech, jako je Chlum nebo Třešňovka. 
 Teplé léto nezabránilo v pokračování tradičního závodu ve střelbě 
na asfaltové terče, kam přijelo 14. července na 61 střelců. Tím nelepším 
se stal Pavel Grund z  Ostašovic, který jako jediný zasáhl ve  druhém 
kole všechny terče, celkem jich trefil 17 a  20 holubů. Druhý skončil 
Tomáš Nýdrle a  třetí Tomáš Petrášek. Na  dvanácté místo v  celkovém 
pořadí se dostal Miloslav Zaňka st., nejlepší střelec domácího spolku, 
který tak získal na další rok do svého držení Putovní pohár MS Střezmá. 

Vítězové s ředitelem závodů Michalem Horáčkem (vpravo).

FOTO: Archiv MO ČRS Častolovice

 Na  zájezd jsme se vydali 4. srpna z  Častolovic, naším cílem 
bylo Dolnoslezské vojvodství, město Świdnica. I přes panující ve-
dra naštěstí díky klimatizaci cesta příjemně ubíhala, ocenili jsme 
při ní mistrovství našeho řidiče, který z důvodu špatného značení 
objížďky v Meziměstí musel na úzké silničce značnou vzdálenost 
couvat . 
 Ve městě Świdnica nás již čekal pan Tomek, který se stal po oba 
dny naším průvodcem. Nejprve jsme navštívili Kostel Míru, což je pa-
mátka zapsaná ve světovém dědictví UNESCO. Je to evangelický dře-
věný kostel postavený během jednoho roku. Dále jsme se vydali na vy-
hlídkovou věž a katedrálu sv. Stanislava a Václava.
 Naobědvali jsme se v místě ubytování v městečku Sobótka v ho-
telu Miš. K obědu jsme okusili jednu z  typických polských studených 
polévek – chlodnik, která se stala inspirací pro naše přítomné ženy. 
Chlodnik je polévka z červené řepy, okurky, jogurtu a smetany. 
 Po  ubytování jsme odjeli na  vinici pana Przemyslawa Demkowa. 
Zde nás seznámil se svým vinohradem. V  této oblasti není pěstování 
vína nijak obvyklé, a  tak zkušenosti sbírá především na Moravě. Víno 
pak lisuje ve své vinárně Celtica. Kromě vína také pěstuje černý rybíz 
a ten zpracovává rovněž na víno. Vinici se věnuje jen po práci ve svém 
volném čase. 
 Druhý den nás čekala návštěva farmy Malina pod Śležy. Tato 
plantáž je založena pro pěstování malin na  dětskou výživu. Proto je 
také ke hnojení využíván tři roky zkvašený koňský hnůj ředěný vodou. 
K ošetření proti mšicím se používají kopřivy a proti houbovým choro-
bám vývar z přesličky. Jelikož na podzim jsou maliny seříznuty, v září 
byly obsypány krásnými velkými a chutnými plody.
 Naše další návštěva směřovala do  farmy Swojska Spižarenka. 
Farma hospodaří asi na  300 ha, navštívili jsme pole s  technickým 
konopím. Při cestě na  pole jsme viděli velké stádo divokých prasat, 
naši hostitelé se setkávají se stejným problémem jako naši zeměděl-
ci. Ale byli jsme ujištěni, že údajně do konopí nejdou. Dozvěděli jsme 
se o  způsobu pěstování a  sklizni této plodiny. Pro polské sousedy je 
rostlina velmi ekonomicky výnosná. Vršky se semeny jsou využívány 
v  kosmetickém průmyslu a  tvrdé stonky jsou vyváženy do  Německa 
pro automobilový průmysl. Nehledě na to, že i pole odpleveluje. Majitel 
farmy se také pochlubil s novým kombajnem na setí, hnojení konopí, 
řepy, kukuřice a ostatních plodin.
 Posledním bodem naší výpravy byl trh Země poblíž Kraskóva. 
Na  tento trh jsme byli velmi zvědaví, protože jsme chtěli získat nové 
zkušenosti. Tento trh pořádá malé občanské sdružení lokálních výrob-
ců potravin. Jsou to vesměs mladí lidé, kteří se nám představili se svý-
mi výrobky. Ať to byly již výborné kozí a ovčí sýry, pomazánky z krav-
ského mléka, klobásy, džemy z cuket a dýní nebo sterilované patisony 
a  pikantní zeleninové pomazánky. Nakonec nás pozdravil česky per-
níkář, který peče perníky podle starobylých receptů. Na  vysvětlenou 
dodal, že se naučil česky, protože žijeme blízko sebe a měli bychom se 
poznat.
 Všichni lidé, které jsme navštívili, byli velice vstřícní, odpověděli 
na  všechny naše dotazy. Byli to vesměs mladí lidé, kteří se při svém 
hlavním povolání ještě snaží vybudovat ze své záliby další byznys pro 
svou rodinu. V závěru zájezdu jsme naše polské přátele pozvali na vý-
stavu Zahrada východních Čech do Častolovic.

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice 
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KYNOLOGIE ČASTOLOVICE
Další mistrovský titul častolovických kynologů
Častolovičtí kynologové nezaháleli ani přes prázdniny. Výcvik probí-
hal každou neděli bez přerušení. 29. července jsme pořádali zkoušky 
Klubu výcviku MP, kde uspěli čtyři naši psovodi. V  srpnu jsme poté 
předvedli ukázku výcviku při jarmarku na  zámku v  Doudlebách nad 
Orlicí. 
 Prvního září jsme pořádali zkoušky dle regulí Kynologické jednoty 
Brno. Uspělo sedm našich psovodů, přičemž Jarda Myšák s  kníračkou 
Cindy a František Vanžura ml. s belgickým ovčákem Edem splnili nejvyšší 
všestrannou zkoušku ZPU-2 složenou z poslušnosti, stopy a obrany pso-
voda. 
 Nabuzeni úspěchem při zkouškách jsme vyrazili na páté Mistrov-
ství republiky Kynologické jednoty Brno, které se konalo ve  Vlkoši
u Přerova. Soutěží se na něm ve speciální zkoušce ZPU-S, která kombi-
nuje prvky poslušnosti, dovednosti, překonávání speciálních překážek,

Jarda Myšák (vlevo) a František Vanžura ml. získali skvělé umístění 

na Mistrovství republiky. FOTO: Archiv ZKO Častolovice 

 Závody přinesly potíže se 
stárnoucími vrhačkami na  vy-
pouštění terčů, které bylo bě-
hem závodu nutné opravovat. 
I  v  tomto nám výborně poslou-
žila nová přenosná elektrocen-
trála Heron zakoupená z  dota-
ce obce Olešnice. Za  potlesku 
střelců i diváků tak bylo možné 
zapojit svářečku a  prasklý sto-
jan vrhačky rychle svařit. Pokud 
chceme závody urychlit a  zpří-
jemnit je střelcům, nevyhneme 
se úpravám střelišť, nákupu 
nebo zapůjčení jiných vrhaček.
 V Olešnici u hospodářské budovy poskytujeme prostor pro parko-
vání strojů společnosti pokládající v obci novou kanalizaci, čímž as-
poň trošku obci pomoc vracíme. V Častolovicích již návštěvníci chaty 
využívají upravené toalety, které výrazně zvedají uživatelský komfort 
objektu. Správci objektu, kterým je nyní Aleš Libotovský z  Pasek, se 
tak plní diář od zájemců o zapůjčení chaty. Naši členové měli možnost 
vyzkoušet vše při společném posezení s  rožněním masa začátkem 
měsíce září.
 S koncem léta a přicházejícím podzimem se někteří naši členové 
vydali na  individuální lovecké výpravy po  Čechách i  dalších zemích 
Evropy. Svatý Hubert byl nakloněn Pepovi Vanickému i Jirkovi Malému, 
kteří ulovili na  Slovensku jeleny. Trofeje určitě ozdobí některou z  na-
šich dalších přehlídek. 
 Naším prvním loveckým setkáním byla procházka za  divokými 
kachnami na tahu 29. září. Úlovek poputuje do tomboly na připravova-
nou Poslední leč v Častolovicích v restauraci U Lva, kam 10. listopadu 
srdečně zveme širokou veřejnost. Vstupenky budou k dispozici v před-
prodeji, znovu na ní vystoupí hudební skupina Bíza Band.
 Všem lidem přejeme barevný podzim a  věříme, že i  po komunál-
ních volbách najde myslivost zastání v našich obcích.

Radomír Podolský, jednatel MS Střezmá-Olešnice 

Pavel Žid obdržel diplom 

za absolvování lesní zkoušky. 

FOTO: Archiv MS Střezmá-Olešnice 

stopování a záchranářského výcviku. Je určena pro větší i menší ple-
mena psů. Po vyrovnaném klání nakonec získal celkové první místo 
a  titul mistra Jarda Myšák s  Cindy a  František Vanžura ml. s  bíglem 
Kennym se umístil na  čtvrtém místě a  obdržel pohár za  nejlepšího 
stopaře. 
 Je to tak již naše druhé letošní vítězství na celostátní soutěži a cel-
kově čtvrtý titul z  republikových mistrovství za  poslední desetiletí.
Letos máme ještě v  plánu další akce, o  kterých budeme rádi infor-
movat v  dalším čísle. Novinky můžete průběžně sledovat na  našich 
stránkách či na facebooku.

František Vanžura ml., ZKO Častolovice

JSDH ČASTOLOVICE
Tradiční soutěž v požárním útoku mužů a žen 
Druhého září se v areálu sokolské zahrady uskutečnil XXII. ročník soutěže 
O putovní pohár starosty obce Častolovice a XIII. ročník Memoriálu Mirka 
Frýdy v požárním útoku a poslední soutěž Podorlické ligy v letošní sezóně. 

Putovní pohár starosty si odvezli  hasičky z Opočna. 

FOTO: Archiv JSDH Častolovice .
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Výjezdy jednotky JSDH Častolovice
30. září v 16.57 hodin – požár lesa v Rašovicích
Jednotka byla s vozem CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 povolána k požá-
ru lesní hrabanky v Rašovicích. Požářiště se nedařilo delší dobu najít, 
protože byla událost nahlášena jako požár lesa mezi Rašovicemi a Tý-
ništěm nad Orlicí, ale přitom hořelo mezi Rašovicemi a Křivicemi, což 
bylo zjištěno až později. Na místo události se dostavila naše jednotka 
jako druhá. Zasahovala zde již JSDH Týniště nad Orlicí. Osádka cisterny 
prováděla hašení 1 C proudem a doplnila vodu do cisterny JSDH Týniště 
nad Orlicí. Dva členové přijeli dodatečně na místo události dopravním 
automobilem DA 8-L1R Fiat Ducato. Ke  zranění osob nebo poškození 
vybavení jednotky nedošlo. Návrat na základnu v 18.04 hodin. 

14. září v 09.26 hodin – technická pomoc 
mezi obcemi Synkov - Slemeno 
Jednotka byla prostřednictvím KOPIS HZS KHK kraje nejprve povolá-
na s vozem CAS 32 Tatra 815 k odstranění spadlého stromu na trať ČD 
mezi obcemi Slemeno - Synkov. Technický automobil HZS Rychnov nad 
Kněžnou, rovněž povolaný k této události, cestou narazil na malou do-
pravní nehodu, při které uteklo z klece prase. Zasahující hasiči potřebo-
vali pomoc při odchytu, proto byla osádka CAS 32 Tatra 815 v počtu čtyř 
členů přesměrována k dopravní nehodě (odchytu prasete) a na druhou 
událost vyjela osádka DA 8 L1-R Fiat Ducato v počtu tří členů. Zasahu-
jící hasiči prostřednictvím pěnotvorné proudnice a ventilového lanka 
zabránili zvířeti v pohybu a zahnali jej zpět do klece. Ke zranění osob 
nebo poškození vybavení nedošlo. Návrat na základu v 09.59 hodin. 

14. září v 09.13 hodin – technická pomoc
mezi obcemi Synkov - Slemeno  
Jednotka byla prostřednictvím KOPIS HZS KHK kraje povolána s vozem DA 8 
L1-R Fiat Ducato v počtu tří členů k odstranění větví spadlých na železniční trať 
Solnice - Častolovice v úseku Synkov. Zasahující hasiči provedli ve spoluprá-
ci s jednotkou HZS ČD odstranění spadlých větví. K práci použili MŘP. Ke zra-
nění osob nebo poškození vybavení nedošlo. Návrat na základnu v 10.11 hodin. 

13. září v 13.05 hodin – planý poplach v Kostelci nad Orlicí 
Jednotka byla prostřednictvím KOPIS KHK kraje s vozem CAS 32 Tatra 
815 k údajnému požáru Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Na místě 
bylo zjištěno selhání čidla EPS. Jednalo se o planý poplach. Do doby 
ověření stavu byla jednotka na místě ponechána v záloze a pak ode-
slána na svou základnu. Ke zranění osob nedošlo. Návrat na základnu 
v 13.25 hodin. 

14. srpna v 13.09 hodin – technická pomoc
– odstranění obtížného hmyzu v Častolovicích
Jednotka byla prostřednictvím KOPIS HZS KHK kraje povolána s tech-
nikou DA8 L1-R Fiat Ducato do firmy Saint-Gobain ISOVER Častolovice, 
kde provedla likvidaci vos ve výrobní hale. Zásah byl proveden ze žeb-
říku s  použitím insekticidního spreje a  včelařské kombinézy. Jednot-
ka spolupracovala s  vedením firmy. Ke  zranění osob nedošlo. Návrat 
na základnu v 13.45 hodin. 

12. srpna v 11.29 hodin – záchrana osob, AED v Častolovicích
Jednotka byla ZZS Královéhradeckého kraje prostřednictvím KOPIS 
HZS KHK kraje povolána s  technikou DA8 L1-R Fiat Ducato k  záchra-
ně osoby se zdravotními obtížemi v ulici U Konopáče v Častolovicích. 
Osádka DA zasahovala na místě jako první. Postupně se na místo udá-
losti sjelo dvanáct členů jednotky. Zasahující hasiči poskytli společně 
s hlídkou Policie ČR předlékařskou pomoc a až do příjezdu ZZS prová-
děli kardiopulmonální resuscitaci jedné osoby. I přes veškerou snahu 
záchranářů konstatoval lékař později exitus. Jednotka spolupracovala 
s Policií ČR OO Kostelec nad Orlicí a Týniště nad Orlicí, RZP a LZP. Ná-
vrat na základnu v 12.16 hodin. 

8. srpna v 16.17 hodin 
– požár trávy a ulomené větve ovocného stromu
v Kostelecké Lhotě 
Jednotka byla prostřednictvím KOPIS HZS KHK kraje povolána s techni-
kou CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru trávy v Kostelecké Lhotě. Tři 
členové jednotky zůstali v pohotovosti na základně pro případ zajištění 
druhého výjezdu. Místo zásahu se nacházelo uvnitř obecní zástavby 
a nebylo lehce rozeznatelné, proto velitel požádal o navedení velitele 
JSDH Kostelec nad Orlicí. Tato jednotka měla v  době našeho příjez-
du požár již likvidovat. Jednalo se o starou trávu a větev z ovocného 
stromu na ploše cca 2 x 10 m. Rovněž se zde nacházela jednotka HZS 
Rychnov nad Kněžnou. Osádka CAS 32 Tatra 815 byla krátce ponechána 
v záloze na místě zásahu a následně odvelena zpět na svou základnu. 
Ke zranění osob nebo poškození materiálu nedošlo. Návrat na základ-
nu v 16.59 hodin. 

4. srpna v 16.07 hodin – požár strniště v Kostelecké Lhotě 
Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána k  požáru strniště a  slámy 
v  řádcích v  obci Kostelecká Lhota. Na  místo vyjela osádka CAS 32 
Tatra 815 v  počtu 1+3. Na  základně zůstal v  pohotovosti další člen 
jednotky pro případ výjezdu dopravního automobilu. V  době příjez-
du častolovických hasičů na místo události byl již požár lokalizován 
a následně i dohašen členy JSDH Kostelec nad Orlicí. Zasahující ha-
siči spolupracovali s  jednotkami HZS Rychnov nad Kněžnou a  JSDH 
Kostelec nad Orlicí. Ke  zranění osob nedošlo. Návrat na  základnu 
v 16.49 hodin. 

Putovní pohár starosty si odvezli i hasiči z Trnova. FOTO: Archiv JSDH Častolovice 

 Zápolení hasičů se zúčastnilo celkem patnáct družstev. V Memoriálu
Mirka Frýdy zvítězili hasiči ze Semechnic, putovní pohár starosty obce 
si odvezli hasiči z  Trnova. V  ženách v  memoriálu kralovaly hasičky 
z Kvasin, putovní pohár starosty obce putoval do Opočna. Pro návštěv-
níky byly připraveny grilované speciality a na čepu lahodný pivní mok. 
Počasí letos přálo. K vidění byly hodnotné sportovní výkony.
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TJ SOKOL ČASTOLOVICE

TJ Sokol Častolovice 
vás zve na 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI  
OD 2 DO 6 LET 

 

 
 
 
 

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 16.30 HODIN V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ 
ZAČÍNÁME 15. 10. 2018 

 
Přezůvky a pití s sebou. Jste srdečně zváni. 

8. července v 15.27 hodin – technická pomoc
– pátrání po pohřešované osobě ve Svídnici 
Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána k  výpomoci při pátrání 
po  pohřešované osobě. Naše jednotka zkontrolovala cca 9 km úsek 
různorodého členitého terénu v okolí obce Svídnice. Zasahující hasiči 
spolupracovali s Policií ČR, jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou, dob-
rovolníky a dalšími deseti jednotkami. Ke zranění osob nedošlo. Pátrá-
ní bylo 9. července odvoláno a pohřešovaná osoba úspěšně nalezena. 
Návrat na základnu v 21.02 hodin.

7. července v 11.27 hodin – požár travního porostu v Ostašovicích 
Jednotka byla KOPIS KHK kraje povolána k  požáru travního porostu 
a obilí v obci Ostašovice. Po příjezdu častolovických hasičů na místo 
události byl již požár uhašen. Zasahující hasiči spolupracovali s  jed-
notkou HZS Rychnov nad Kněžnou, HZSP Škoda Kvasiny a JSDH Solnice, 
Rychnov nad Kněžnou, Lično, Černíkovice, Kostelec nad Orlicí. Ke zra-
nění osob nedošlo. Návrat na základnu v 11.53 hodin. 

Jiří Václavík ml., JSDH Častolovice

Zahrádkářská výstava oslavila 20. výročí
Jubilejní výstava Zahrada východních Čech s  podtitulem Radost - 
krása - užitek ovládla na čtyři dny areál sokolovny a přilehlé sokolské 
zahrady. Od čtvrtka 4. října až do neděle 7. října se zaplnila zájemci z řad 
zahrádkářů z blízkého i širšího okolí.
 „Na  podzimní výstavu jsme se začali připravovat půl roku
dopředu. Při příležitosti významného výročí jsme vydali brožuru 20 let 
výstav v Častolovicích a natočili jsme cd, které je průřezem dvaceti let
výstavní činnosti v Častolovicích. Na jednu stranu je to pro nás hezká
vzpomínka na  uplynulé ročníky výstavy, na  druhou stranu jsou na
fotografiích i lidé, kteří se na výstavě dříve podíleli, ale bohužel již ne-
jsou mezi námi,“ dodal Josef Helmich k jubileu.
 Výstava se nesla v duchu již zmiňovaného výročí, což bylo patrné 
již při vstupu do přízemí sokolovny, ve kterém byla z květin vytvořena 
číslovka 20, nechybělo ani 20 fotografií, které charakterizovaly jednot-
livé roky výstavní činnosti v Častolovicích.
 Hlavní sál svými expozicemi odrážel hlavní motto výstavy – radost, 
krása, užitek. Novinkou letošního ročníku bylo optické snížení stropu 
květinovou výzdobou. Vůbec poprvé zde byly k vidění také subtropické 
rostliny. Pozornost návštěvníků vzbuzovala také slavnostní tabule s ob-
loženými mísami a naaranžovanými pochutinami, o kterou se zasloužili 
žáci ze školy v Novém Městě nad Metují a Opočna.
 Nechyběla ani expozice bylinek z Univerzity Karlovy, jejíž bylinky 
byly v  botanické zahradě vysázeny speciálně pro účely této výstavy. 
Výstavní sál již tradičně reprezentoval to nejlepší z  ovoce, zeleniny 
i  květin – jiřin, lilií, gladiol, narcisů, begonií, chryzantém z  Hlinska či 
květin z Holandska.
 „I v letošním roce se nám podařilo skloubit krásu květin s vodou,
a  to nasvícenou vodní kaskádou či potůčkem v  přízemí budovy. 

Podzimní zahrádkářská výstava

Na slavnostní tabuli od žáků z Nového Města n. M. a Opočna byla radost pohledět. 

FOTO: Martina Kalousová

Výstava poukázala na špičkovou zeleninu našich zahrádkářů, za zmín-
ku stojí například několik odrůd česneku šlechtitele Kozáka, melouny 
vypěstované jeho synem či různé odrůdy cibule rozličných tvarů a ba-
rev ze Všestar,“ doplnil hlavní pořadatel výstavy.
 Druhý výstavní sál byl spíše odpočinkový, zahrnoval aranžerii kvě-
tin doplněnou vodotryskem, jablka z  výzkumného ústavu Křížovice, 
ale také expozici hroznového vína, a to i v tekutém stavu. Návštěvníci
výstavy si tak mohli posedět v  improvizovaném sklípku a  okoštovat 
různé druhy vín. Navazující výstavní prostor byl tematicky laděný 
do zámeckého prostředí, v této expozici nechyběla keramika či staro-
žitný nábytek doplněný o lilie či gladioly.
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Večerní prohlídky 
na častolovickém zámku 
Stejně jako v loňském roce i letos se Zámek Častolovice zapojil do Hra-
dozámecké noci, která se již tradičně konala koncem srpna. Při této 
příležitosti mohli návštěvníci nahlédnout do prostor zámku v netradič-
ní dobu, zato s jistou dávkou tajemna. Zámek byl veřejnosti zpřístup-
něn úderem 19. hodiny, kdy započaly první prohlídky a do zámeckých 
komnat mohli nahlédnout až do půlnoci. 
 Za letošní téma Hradozámecké noci v častolovickém renesančním 
zámku tentokrát zvolili rodinu a přátele. Celovečerní prohlídky se ve-
skrze zaměřovali na život rodičů současné majitelky zámku, paní Diany 
Phipps Sternbergové a jejich nejbližších přátel. 
 Návštěvníky však čekala ještě jedna novinka, kterou mohli při pro-
hlídce arkádové chodby obdivovat, a to zejména díky přičinění paní 
Sternbergové. Ta totiž nechala před časem zrestaurovat dva cykly ob-
razů – Pět vesničanů a Čtvero ročních období, které zde byly mimo jiné 
také k vidění.  
 Po absolvování prohlídky mohli návštěvníci usednout v kavárně na 
nádvoří zámku s romantickým osvětlením a za zvuků jazzu si vychut-
nat jedinečnou atmosféru této noci.  

Mgr. Martina Kalousová

Letní kino zakončilo čtvrtou sezónu 
promítání 
Vážení filmoví přátelé a příznivci letního kina Častolovice!

Jsou tomu již čtyři roky od  doby, kdy se zrodila 
myšlenka navázat na  zašlou slávu častolovic-
kého letňáku. Postupem času se utvářel obraz 
dnešní podoby letního kina, které sídlí ve  vol-
nočasovém areálu Na Hřišti. Nutno podotknout,
že začátky nejsou nikdy snadné. 
 I přes všechny počáteční překážky se však týmu nadšenců podaři-
lo kino uvést do chodu a průběžně vylepšovat nejen promítací prostor, 
ale i zvýšit pohodlí vás, diváků. Tato snaha se určitě neminula účinkem. 
Za  všechny čtyři sezóny kino navštívilo více než 3  500 diváků, kteří 
za letních pátečních večerů zhlédli několik desítek filmových titulů. 
 Nesmíme však opomenout ani zimní provoz v průběžně rekonstru-
ovaném sále U Lva, kam se kino přesouvá po ukončení letního období. 
Zde jsme nabídli rovněž mnoho zajímavých filmů pro malé i velké příz-
nivce české i světové kinematografie. Navázali jsme rovněž spolupráci 
se ZŠ Častolovice, ale i se ZŠ Lípa nad Orlicí a ZŠ Olešnice, žáci měli 
možnost si sami promítaný snímek vybrat.
 V sále U Lva byla v těchto dnech dokončena další etapa rekonstruk-
ce, a  to instalace moderní audiovizuální techniky, která nabídne doko-
nalý zvuk i obraz. Tu jistě ocení nejen filmoví fandové, ale i sportovní fa-
noušci při každoročním pravidelném vysílání zápasů MS v ledním hokeji.
 Velký dík patří všem, kteří se podílejí na  chodu a  provozu kina 
a  věnují mu velké množství svého volného času. Bezesporu největší 
poděkování ale patří vám, divákům, protože pro nás všechny je plné 
a spokojené hlediště tou největší odměnou.

Jiří Kubalík , team kina Častolovice

Zámek ČastoloviceLetní kino

Tajemnost večerních prohlídek dokreslil jazz. FOTO: Archiv Zámku Častolovice 

Tradiční soutěž o nejkrásnější aranžmá ovoce a zeleniny 20. ročníku má své vítěze. 

FOTO: Martina Kalousová.

 „Na  venkovní ploše jsme poprvé postavili pódium, zajistili jsme 
kvalitní hudební orchestr, ukázky tance či zaječí hop a  rozšířili jsme 
odpočinkovou plochu na dvojnásobek. Ve vnitřních prostorách probí-
haly různé přednášky či ukázky aranžování,“ uzavřel Josef Helmich.
 Na  letošním ročníku vystavovalo celkem devět okresů, dvanáct 
základních organizací, dále firmy, podniky, instituce či častolovic-
ká základní a  mateřská škola. Závěrem jubilejního ročníku Zahrady
východních Čech byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější naaranžovanou 
misku s podzimní tematikou. 
 Každý účastník ze šestnácti soutěžních misek získal od pořadatelů 
drobnou upomínku na tento ročník výstavy. Do osudí bylo vhozeno cel-
kem 1 425 vstupenek – hlasů, které rozhodly o následujícím pořadí: 
4. místo – miska č. 14, Alena Pefková z Rychnova nad Kněžnou, 
3. místo – miska č. 10, Marta Rambousková z Častolovic, 
2. místo – miska č. 1, Alena Štěpánová z Rokytnice v Orlických horách, 
1. místo – miska č. 8, Marta Rambousková ml. z Častolovic.

Mgr. Martina Kalousová 
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Bezpečnost dětí na prvním místě?
Zajistit bezpečnost našich nejmenších či předcházet rizikům je po-
vinností každého dospělého člověka. S  tímto faktem se ale očividně 
neztotožnilo vedení městyse Častolovice, když se rozhodlo zrekon-
struovat dětské hřiště u  mateřské školy. Během letních prázdnin se 
v prostoru dětského hřiště pilně pracovalo a obyvatelé Častolovic, pře-
devším rodiče malých dětí, napjatě očekávali, jaká vylepšení rekon-
strukce přinese. S postupem času se ale ukázalo, že například hojně 
využívané pískoviště nebude přesunuto, nýbrž úplně zrušeno. I když je 
to smutné a nejednomu človíčkovi bude jistě chybět, vrásky na čele mi 
působí jiná nelibá změna. Všechny herní prvky jsou totiž nyní soustře-
děny na velmi malém prostoru a v  žádném případě nejsou dodrženy 
bezpečnostní vzdálenosti mezi nimi. V praxi to znamená, že například 
od okraje kolotoče by měl být ponechán prostor min. dva metry, tzn., že 
mezi oběma kolotoči musí být minimálně čtyři metry, čemuž momen-
tální stav ani zdaleka neodpovídá, neboť dopadové plochy se nesmí 
překrývat (viz norma ČSN EN 1176-1 – všeobecné bezpečnostní poža-
davky a zkušební metody). Na tyto nedostatky jsem neprodleně upo-
zornila jak pana starostu, tak i místostarostu, ale bezvýsledně. Kromě 
nebezpečně umístěných herních prvků si myslím, že nešťastná byla 
i volba hrubého kačírku jako dopadové plochy. Kamínky jsou totiž neu-
stále dětmi roznášeny jak po vydlážděné ploše, tak po tartanu, který se 
může snáze poškodit. Ale to je věc názoru. Ale abych jen nekritizovala, 
musím se zmínit, že byly konečně opraveny díry v tartanu, což jsem ne-
jednou urgovala a za což vedení městyse děkuji. A co napsat závěrem? 
Snad jen to, že budeme doufat v nápravu a věřit, že do té doby nedojde 
k úrazu, který by byl zapříčiněn rozmístěním herních prvků v rozporu 
s ČSN EN 1176-1. Ráda bych apelovala i na rodiče – máte-li nějaké při-
pomínky či náměty ve vztahu k dětskému hřišti, obraťte se na vedení 
městyse nebo napište na Častolovický blog. 

Zdenka Čestická

Čím se radnice rozhodně nechlubí
Nyní je velmi smutná atmosféra v Častolovicích. Vedení radnice využí-
vá své postavení a snaží se přesvědčit veřejnost, jak je opozice velmi 
nesnášenlivá a  hašteřivá. Opozice se však pouze ptá na  informace, 
které by jí měly být ze zákona sděleny, ale neděje se tak. Dělá to proto, 
že jí záleží na hospodaření a  rozvoji městyse. Nepodala zatím jediné 
trestní oznámení. To se však nedá říct o naší současné radě, potažmo 
o panu starostovi. Tato oznámení jsou vesměs ubohá, malicherná, za-
tím byla vždy zastavena jako bezdůvodná. Pan starosta si ovšem na ně 
najímá údajně nejdražší advokátní hradeckou kancelář, při podání 
na  opoziční zastupitelky (proč, o  tom zase někdy jindy) byl nasazen 
dokonce právník z Prahy. Proč ne, když se to platí z obecní kasy. Vraťme 
se však k původnímu tématu – čím se vlastně radnice nechlubí. Je toho 
už dost a jedná se o záležitosti velmi závažné.
 1. Katastrofální audit. Takový, jaký Častolovice za  dobu své exis-
tence nepamatují. První, který jde za současným vedením (předchozí 
byl ještě na minulé vedení radnice, ta se předávala 28. 11. 2014). Šest 

Názory zastupitelů
závažných chyb a nedostatků – to je síla. Takového výsledku nedosáhla 
žádná obec v celém širém kraji. A k tomu se pojí šest méně závažných 
chyb. Není například známo, v jakém stavu je majetek, neboť poslední 
řádná inventarizace byla provedena na  sklonku roku 2013 a  začátku 
roku 2014, nyní nic. A náprava? Chyby budou odstraněny, tedy koneč-
ně snad provedena řádná inventarizace do 15. března 2017. No, kde to 
jsme?
 2. Od  1. 7. 2016 je městys plátcem DPH. Změna nevratná a  velmi 
nepříjemná. Výhoda, kterou jsme měli oproti jiným obcím, už je tedy 
nenávratně pryč.
 3. Správa sociálního zabezpečení zahájila s městysem správní říze-
ní kvůli neplacení odvodů za zaměstnance. Také to tu ještě nebylo.
 4. V  červnu chyběly peníze na  mzdy zaměstnanců. Počtem osmi 
hlasů na tuto položku bylo převedeno 1 190 000 Kč z opravy kanaliza-
ce, nebyla tedy splněna podmínka ŘSD (oprava kanalizace), aby byla 
připravena ulice Masarykova k  rekonstrukci živičného povrchu. Není 
tedy pravda, jak v  minulém Zdroji tvrdil p.  starosta, že opravu zhati-
la opozice. Jediná zastupitelka z nařčených sedmi proti opravě nikdy 
ruku nezvedla, byť posouvání středu komunikace považujeme za hlou-
pé a  zbytečně nákladné, obzvlášť když se počítá s  obchvatem. Také 
v tomto nové vedení radnice drží prim.
 5. „Úžasným způsobem“ bylo opraveno veřejné dětské hřiště u MŠ. 
Krom toho, že nejsou dodržena bezpečnostní pravidla, tak i  nápad 
s kačírkem je opravdu trefný. Kačírku je plný tartan, takže tento drahý 
povrch, bezvadný na dopadovou plochu, bude asi totálně zničený. Ne-
zjišťovala jsem, kolik stála oprava, ale hřiště se zřejmě musí předělat, 
aby vůbec prošlo revizí, pokud má vůbec někdo zájem ji nechat udělat. 
„Dobrý“ je také nápad se zrušením pískoviště, bodejť by ne, vždy jsou 
s tím jen starosti a práce, aby byla dodržena přísná hygienická pravi-
dla. Prý se bude rušit i pískoviště U Konopáče. Pokud se však nemýlím, 
tak celé hřiště patří družstvu Průkopník.
 Shrnuto, podtrženo – hospodaření městyse v současnosti je tako-
vé, jaké tady opravdu ještě nebylo a co zavání prací, je potřeba elimi-
novat. Hlavně, že si současná koalice navýšila platy, kde to šlo a platí 
se všechno možné, co by se platit nemuselo. Pánové a dámo, seďte dál 
na svých židlích, ponechte si své příjmy, jen se proboha už nepouštějte 
do žádných akcí, hlavně do těch, jejichž následky jsou nevratné.
 
PS: A to už nemám sílu zmínit se o rekonstrukci restaurace U Lva, která 
je stále nedokončená a jsou potřeba další miliony na dokončení, o vel-
mi servilním postoji k firmě ISOVER, která se bude díky osmi koaličním 
hlasům dále rozšiřovat směrem k  městysi a  vybuduje i  novou halu. 
Kam se poděly hranice biokoridoru v  územním plánu, pro který bez 
připomínek hlasovali i tři současní zastupitelé z koaliční osmičky, kteří 
rovněž v rozporu s předchozím svým postojem odsouhlasili platbu 6,5 
milionu Kč firmě SOVIS a  tím zaplatili i  vícepráce v  hodnotě zhruba 
jeden a čtvrt milionu, které dle dvou znaleckých posudků nebyly od-
vedeny a nejsou ani zaznamenány ve stavebním deníku. Holt moc je 
moc a páteř nemusí být rovná. A takhle bych mohla pokračovat. Je mi 
z toho trošku smutno.

Mgr. Jarmila Novohradská
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Kam panenky kam jdete? 
Na radu… aneb pozvánka na radu
městyse Častolovice
Se začátkem nového školního roku přišlo i nové pozvání na radu měs-
tyse. Rada má „inovaci“ – budeme se nahrávat. Nesouhlasím. Zákon 
říká, že pokud jeden z účastníků nesouhlasí, není nahrávání přípustné. 
No nic. Ironický úsměv a  jednání může začít. O  čem to dnes bude? 
Rada zaslala informace, které se vztahují k jednání. 

Úkol č. 1
jmenovitě vyčíslit hodnotu rovnoměrné odměny provozním zaměst-
nancům. Odměny jsem rozdělila. Velkoryse přehlížím fakt, že odměna 
má být odměnou za vykonanou práci nad rámec pracovních povinnos-
tí. V našem městysi mají někteří zaměstnanci možnost získat tuto od-
měnu ihned bez odvedené práce. Rychle odměny vyplať! Zaměstnanci 
čekají! Co na tom, že v platbách elektřiny jsme již 17 000 Kč v minusu 
a  na  položce ostatní náklady nemáme přidělenou žádnou hotovost. 
Rada poslala peníze jen na odměny. Ptám se kde vzít na odvody. Od-
vody? Bez problémů… Vyřešíme netradičně. Částku vezmeme z rezerv-
ního fondu školy. Že to zákon neumožňuje? Pchá, nevadí. Nedalo mi to 
a zaslala jsem zřizovateli informaci, že jsou ve škole i další zaměstnanci, 
kteří si též zaslouží odměnit. Někteří učitelé měli v loňském roce velmi 
náročné třídy. Odměna za náročnou práci by byla namístě. Co na to on, 
nic… Reakce žádná. No, nevadí. Asi je jednodušší všimnout si umytých 
schodů, než se doopravdy zajímat o financování a potřeby školy. Abych 
ale radnici nekřivdila ohledně zájmu o  školu. Zájmu jsem si vlastně 
všimla. Za podpory rady podal starosta na školu trestní oznámení. 

Úkol č. 2
projekt „Šablony“ (peníze z  fondů EU na  kroužky zdarma a  dětského 
psychologa). Jéje, smůla. Před jednáním se na  radě objevila paní XY, 
která byla ihned vyslyšena. Bolístky měla. A prý je jí ubližováno. Ano 
vážení přátelé, ona musí v práci pracovat! Pan starosta vybaven tahá-
kem, jal se číst osobně další dotazy (asi své). Velmi ho zajímala tvor-
ba ŠVP. Sice jeho znění už schválil na  Školské radě, ale nevadí. Jak 
čas utíkal, začala jsem mít pocit, že Don Quijote na tom byl lépe v boji 
s větrnými mlýny. Samotný závěr k Šablonám mi pak vzal vítr z plachet. 
Nikdo z rady nechápal, o co jde. Že by si někdo něco o projektu přečetl, 
je to přece pro naše děti, se opravdu nedá očekávat. Jen pan X věděl, že 
již několikrát žádal o dotace a nic nedostal. No, a pak čekejte podporu.

Úkol č. 3
neoficiálně předat ředitelce školy platový výměr. K tomu oficiálně ne-
došlo. No, uvidíme, asi bude radnice po dnešním jednání opět přehod-
nocovat můj plat. Že by zase snížení osobního ohodnocení? Uvidíme… 
Někomu jsem pošramotila ego a řekla, že do některých věcí mi zřizova-
tel nemůže mluvit. Tak o čem to tedy celé bylo?

Poučení pro mě
odvede-li někdo špatnou práci, nedívej se. Ale copak to jde? A  já? Já, 
dle slov starosty, určitě mohu čekat právní pokračování věci. Co také 
jiného.

                                 Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA 

Ondřej Kunc při přednášce o Turínském plátně v rámci Noci kostelů.

FOTO: Farnost Častolovice 

Na slovíčko s místním farářem
Ondřejem Kuncem 
Ondřeji, v  Častolovicích působíš už něco málo přes rok. Jak bys 
zhodnotil tento čas?
„Jedná se o mé první samostatné místo z pozice duchovního správce 
farnosti. Předtím jsem působil jako výpomocný kněz v Červeném Kos-
telci. Znamená to pro mě novou zkušenost, ale také vyšší odpovědnost. 
Nejde jen o  sloužení mší a  další obřady, ale je s  tím spojená i  další 
administrativa, kterou běžná veřejnost nevidí a  také starost o správu 
a údržbu majetku farnosti. Oceňuji také vstřícnost a rodinné prostředí, 
jehož se mi zde dostalo, angažovanost farníků, ale i dobrou vůli a ocho-
tu ke spolupráci ze strany městyse.“

V čem konkrétně spočívá spolupráce s městysem?
„Jsem rád, že městys přispívá finančně na opravy kostela. V poslední 
době byly z  těchto peněz opraveny dřevěné žaluzie na  věži u  zvonu. 
Chtěl bych také poděkovat za  spolupráci při organizaci Noci kostelů 
– zajištění koncertu Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují,
kterého se ujala kulturní komise. Jako farnost jsme byli požádáni 
o spolupráci při nadcházejících oslavách 100. výročí vzniku Českoslo-
venska v říjnu letošního roku.“

Jaká je tvá vize dalšího působení u nás?
„Ve spolupráci s ředitelem místní základní a mateřské školy domlouvá-
me organizaci výuky křesťanského náboženství. Přál bych si, aby se ji 
neostýchaly navštěvovat i děti, které do kostela nechodí, neboť výuka 
je otevřená všem a nejedná se o nábor do církve. Je dobré seznámit se 
s  kulturou a  hodnotami, na  kterých stojí současná evropská společ-
nost. Mojí vizí je také to, aby se lidé, jež pocítí potřebu využít služby 
kněze, nebáli mě kontaktovat, bez ohledu na  to, zda jsou věřící či ni-
koliv. Jsem otevřený pro rozhovor s nimi. Rád bych také ve spolupráci 
s městysem pokračoval v řešení situace ohledně prostoru mezi farou 
a základní školou a na úpravách okolí kostela.“
 
„Obyvatelům Častolovic přeji, aby ve štěstí a zdraví mohli užívat spo-
lečný čas v  rodině a  s  přáteli. V  modlitbě jim k  tomu vyprošuji Boží 
požehnání,“ dodal závěrem Ondřej Kunc. 

Jiří Janák, Farnost Častolovice

Farnost



17

Zpravodaj městyse Častolovice  | 3/2018

Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice 

Rada městyse (RM-95-2018)
dne 11. června 2018

schválila: 
 dodatek č. 1 s firmou ELSEREMO, a.s. 

souhlasí:
 se zavedením pečovatelské služby 
pro paní B. H. zajištěnou pečovatelskou 
službou v  Kostelci nad Orlicí a  pověřuje 
předsedkyni Sociální komise projednáním 
dodatku ke smlouvě a  rozsahu poskytova-
ných služeb

nesouhlasí: 
 s  pořízením sjezdu na  parcelním č. 
1162/3 pro firmu PM International ohledně 
umístění stromu, stožáru veřejného osvětle-
ní a podzemních sítí v místech sjezdu. Není 
známá průjezdnost vozidel a vliv na parko-
vání vozidel na  stávající silnici I/II, chybí 
souhlas souseda a nedodání technické do-
kumentace – vliv na odběr el. energie, vody, 
kanalizace, plynu. Sjezd ovlivňuje svým 
výškovým rozdílem okolní terén a je v tomto 
místě nevhodný, dále neřeší bezbariérový 
přístup po chodníku k  jiným nemovitostem. 
Dokumentace nebyla vypracována opráv-
něnou osobou podle zvláštního právního 
předpisu. Žadatel se musí držet zákona č. 
13/1997 Sb. o  pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a §11, §12 a §13 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů atd.

Rada městyse (RM-96-2018)
dne 25. června 2018

schválila: 
 smlouvu o  zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě mezi Správou železniční dopravní 
cesty, s. o. (oprávněná osoba) a  městysem 
Častolovice (vlastník) na  pozemku parcelní 
č. 1302/3

 dodatek č. 1 smlouvy o  dílo mezi měs-
tysem Častolovice (objednatel) a  KOMA 
MODULAR, s.r.o. (zhotovitel), v  níž dochází 
k odpočtu z ceny díla 

Rada městyse (RM-97-2018)
dne 16. července 2018

schválila: 
 darovací smlouvu mezi Škoda Auto, a.s. 
(dárce) a  městysem Častolovice (obdaro-
vaný), jejímž předmětem je finanční dar 
ve výši 90 000 Kč na realizaci projektu Místa 
pro přecházení a autobusový záliv z granto-
vého programu Dopravní bezpečnost v  ob-
cích a pověřila starostu podpisem darovací 
smlouvy
 starostou navrhované řešení umístění 
kontejnerů na komunální odpad pro bytové 
domy č. p. 413, 414, 415, 416, 417 a 418 v ulici 
U  Konopáče a  pověřila starostu informová-
ním ředitele bytového družstva Průkopník

Rada městyse (RM-98-2018)
dne 6. srpna 2018

schválila: 
 s  přihlédnutím ke  stanovisku sociální 
komise a  snaze pomoci občance městyse 
v tíživé sociální situaci, pronájem bytu v pří-
zemí domu č. p. 55 v ulici Masarykově paní 
M. N., poskytnout tak nouzové ubytování, 
a to na dobu určitou do 31. 12. 2018

 jako zřizovatel ZŠ a MŠ Častolovice me-
morandum o  spolupráci mezi městysem 
Častolovice a Národním institutem pro další 
vzdělávání, Senovážné nám. 872/25, Praha 
a pověřila starostu podpisem memoranda

neschválila: 
 smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene na  akci Častolovice, PM 
International – úprava NN pro plánovanou 
výstavbu ubytovny v  lokalitě u  nádraží ČD 
od BETA CZ, s.r.o. Česká Třebová

Rada městyse (RM-99-2018)
dne 20. srpna 2018

schválila: 
 závěry koordinační schůzky – akce ŘSD 
opravy mostu přes řeku Bělou a  opravy 
okružní křižovatky na  silnicích I/11 a  II/318, 
která se uskutečnila 14. srpna za účasti pro-

jektantů obou akcí, zástupců ŘSD, městyse 
a  Správy majetku Hospodářství Šternberk 
a pověřila starostu potvrzením těchto závě-
rů všem zúčastněným stranám koordinační 
schůzky s  požadavkem na  doplnění, že ří-
zení provozu pracovníky stavby bude také 
o  sobotách, nedělích i  o  svátcích od  5.00 
do 20.00 hodin a mimo tuto dobu řízení tzv. 
inteligentními přenosovými soupravami

  nab ídku  a   harmonogram č innos t i 
od CETTUS, a.s. Pardubice

 přidělení volného obecního bytu ve
2. patře v č. p. 53 v ulici Masarykově paní R. W.

Rada městyse (RM-100-2018)
dne 3. září 2018

schválila: 
 odepsat 878 ks pohledů z  účetnictví 
a použití pro návštěvníky Galerie A. Hudeč-
ka, Muzea Častolovicka, knihovny, zahrád-
kářských výstav a jako dary pro dětské sou-
těže

 věnovat 38 ks turistických známek pře-
devším pro dětské soutěže, čtenáře knihov-
ny a zahrádkářské výstavy

 navýšit o  100 ks knih Častolovice pro 
užití na věcné dary městyse

 smlouvu o  zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě mezi oprávněným – městysem 
Častolovice a  povinným – manželi J. a  J. K .,
na  umístění elektroměrného rozvaděče 
na řadové garáži, která je součásti pozemku 
parcelní č. 452 v katastrálním území Často-
lovic a pověřila starostu podpisem smlouvy
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Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice 
Zastupitelstvo městyse (ZM-23-2018) 

dne 18. června 2018
schválilo: 

 závěrečný účet městyse Častolovice 
za rok 2017 bez výhrad

 účetní závěrku městyse Častolovice 
za rok 2017

 vyvěšení záměru ZM-2-2018 na  prodej 
pozemků za cenu 400 Kč/m2

 rozpočtové opatření č. 7

 prodej a  kupní smlouvu se zřízením 
věcného břemene na  pozemky parcelní
č. 227/2 o výměře 300 m2 – zahrada a parcelní
č. 226/2 o výměře 109 m2 v katastrálním území 
Častolovic za cenu 65 Kč/m2 panu T. H.

vzalo na vědomí: 
 žádost pana M. B. o  vyrovnání inves-
tic do  nemovitosti v  č. p.  479, která bude 
předložena k  posouzení soudnímu znalci, 
který vypracuje cenový posudek k zařazení 
do majetku městyse a dále požaduje před-
ložení faktur a dokladů o  zaplacení těchto 
faktur

stanovilo: 
 pro volební období 2018-2022 počet pat-
nácti členů ZM Častolovice

Zastupitelstvo městyse (ZM-24-2018) 
dne 27. září 2018

schválilo: 
 dohodu o narovnání spojenou s dohodou 
o  vzájemném započtení pohledávek mezi 
městysem Častolovice a paní M. B.

 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uza-
vření budoucí smlouvy kupní a  smlouvě 
o  právu provést stavbu ze dne 3. 11. 2016 
mezi městysem Častolovice a  Královéhra-
deckým krajem

 kupní smlouvu mezi městysem Častolovi-
ce a p.  J. O. na části pozemků 765/3 – 2 m2, st. 
187 – 189 m2 a 765/2 – 36 m2, které se scelují do
nového pozemku parcelní č. 765/3 – ostatní plo-
chao výměře 227 m2, vše v katastrálním území 
Častolovic za dohodnutou kupní cenu 14 755 Kč

 dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ 
Častolovice

 rozpočtové opatření č. 10

souhlasilo: 
 s f inančním vypořádáním mezi M. B. 
a  městysem Častolovice za  provedení
investice do  dotčené nemovitosti č. p.  479
– hospoda Na Hřišti učiněné v letech 2010 až 
2016 dle občanského zákoníku a dle znalec-
kého posudku č. 4427/079/2018 a  pověřuje 
starostu k  dopracování dohody s  právním 
zástupcem městyse, která bude předložena 
na příští jednání ZM ke schválení

 s  prodejem částí pozemků parcelní
č . 763/23 o výměře 2 m2, parcelní č . 763/26 
o výměře 106 m2, parcelní č . 764/12 o vý-
měře 32 m2 a parcelní č . 1205/1 o výměře
9 m2 v  katastrálním území Častolovic za
kupní cenu 400 Kč panu L. H. s předkupním 
právem pro městys Častolovice, a pověřuje
starostu dopracováním kupní smlouvys práv-
ním zástupcem městyse, která bude před-
ložena na  příštím jednání ZM ke  schválení
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Častolovický fotokoutek: Vyřazování deváťáků

Žáci devátých tříd místní základní školy 26. června v prostorách 
Hudečkovy galerie slavnostně zakončili povinnou školní docházku. 
Při této příležitosti obdrželi šerpy, které jim na přání žáků předala 
bývalá ředitelka ZŠ Častolovice Mgr. Bc. Alena Bačíková. Slavnost-
ního vyřazování se zúčastnily i jejich již bývalé třídní učitelky, které 
je provázely po celou dobu jejich studia. Přejeme žákům, ať se jim 
v dalším studiu daří.   

FOTO: 7x Martina Kalousová   
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