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Častolovický fotokoutek: Vítání občánků 

V prostorách Hudečkovy galerie 24. listopadu od devíti hodin proběh-
lo pravidelné vítání nových občánků Častolovic. Akce se zúčastnili 
tito noví občánci: Alois Pour, Natálie Hendrichová, Tomáš Hovorka, 
Jakub Pavlík a Daniel Moravec s rodiči a příbuznými. O program se 
postaraly děti mateřské a základní školy. Slavnostní projev pronesl 
místostarosta městyse Bc. Miloš Tichý. Novým občánkům Častolovic 
přejeme do života jen to dobré. 

FOTO: 6x Štěpán Tomašík   
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, před několika dny jsme přivítali nový rok. Přelom roku bývá vhodnou příležitostí k určitému bilancování, zamyšlení se nad 
rokem minulým a také k jakémusi pohledu vstříc roku novému, kdy si dáváme různá předsevzetí či plánujeme, čeho bychom v roce novém rádi dosáhli.
 Úvodem mi dovolte, abych vám jménem nového zastupitelstva našeho městyse i jménem svým poděkoval za vše prospěšné a dobré, co jste v mi-
nulém roce vykonali. I když si možná myslíte, že jste pro městys vlastně nic konkrétního a hmatatelného nedělali, tak vězte, že i práce na vašich domech 
a jejich okolí výrazně ovlivňuje vzhled Častolovic.
 Obec hospodaří s omezenými finančními prostředky, zastupitelé v prosinci na svém zasedání schválili rozpočet obce na rok 2019. Každý občan 
i zastupitel si přeje, aby se co nejvíce investovalo do zkvalitňování občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury a společenské zábavy, což se odra-
zilo i v programech všech kandidujících stran v podzimních komunálních volbách. 
 V roce 2019 je plánována jedna z největších investičních akcí, která se dotkne centra Častolovic, konkrétně křižovatky u základní školy a sokol-
ského parku, a zasáhne i všechny přilehlé ulice – Sokolskou, Komenského, Havlíčkovu a Školskou. 
 A jaké další investiční akce budou následovat? Zastupitelstvo městyse musí nejdříve sestavit strategický rozvojový dokument městyse Častolo-
vice. Tento dokument bude komplexním programovým dokumentem, který zformuluje potřeby a základní rozvojové směry městyse. Umožní tak lépe 
plánovat a dobře hospodařit s finančními prostředky rozpočtu městyse, a to včetně účelného čerpání prostředků z dostupných dotačních programů.
 Rád bych na tomto místě ještě vzpomenul a vyjádřil tak dík za organizaci a dokonalou přípravu našich oslav u příležitosti stého výročí vzniku 
Československé republiky. Velký dík patří všem, kteří se na programu aktivně podíleli, zejména Jiřímu Václavíkovi. Děkuji i všem občanům, kteří se této 
mimořádné události zúčastnili a přispěli tak k důstojné oslavě tohoto významného výročí.
 Vážení spoluobčané, přejme si, aby rok 2019 byl z pozice městyse opět úspěšný. Najděme v sobě více tolerance, přátelství, méně sobeckosti a ra-
dujme se z každé maličkosti, kterou dokážeme. Každý z nás by měl být schopen občas udělat ústupek, aby se věci prospěšné pro všechny obyvatele 
městyse podařily uskutečnit. Přeji vám v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, vzájemné tolerance, úcty a mnoho pracovních úspěchů. 

Ing. Zdeněk Praus, starosta

Úřad městyse Častolovice

Ustavující jednání ZM Častolovice
Ve  čtvrtek 25. října od  18 hodin proběhlo v  kulturním domě U  Lva 
ustavující jednání zastupitelstva městyse. Jednání zastupitelstva se 
zúčastnilo čtrnáct zastupitelů z  patnácti, jedna členka se omluvila.
Přítomní členové složili slib člena zastupitelstva. 
 Do jednotlivých orgánů městyse  byli přímou volbou zvoleni násle-
dující zastupitelé – do funkce uvolněného starosty byl jedenácti hlasy
zvolen Ing.  Zdeněk Praus, do  funkce uvolněného místostarosty byl
jedenácti hlasy zvolen Bc. Miloš Tichý. Funkce druhého neuvolněného 
místostarosty byla zrušena. 
 Do funkcí tří členů rady byli zvoleni Ing. Pavlína Chlebná, Mgr. Alena
Zvěřinová a Adam Mitana. Za předsedu finančního výboru byla zvolena 
Šárka Fajglová a za předsedu kontrolního výboru René Novák. Starosta 
i místostarosta vystoupili s krátkými projevy.

Štěpán Tomašík

Rozvoz obědů do domácností 
Základní škola a  mateřská škola Častolovice ve  spolupráci s  městysem 
Častolovice uvažuje o nové službě pro občany Častolovic, a to o rozvozu 
obědů z místní školní jídelny. Přesná cena obědů bude kalkulována a sta-
novena. Občané nad 70 let s trvalým bydlištěm v Častolovicích obdrží pří-
spěvek z rozpočtu městyse ve výši 5 Kč. Na výběr bude ze dvou vařených 
jídel včetně ovoce a pití, viz stránky základní školy, záložka školní jídelna.  
 Zájemci o  stravování se mohou hlásit na  telefonním čísle školní
jídelny 494 323 821, na e-mailu jidelna@zs-castolovice.cz nebo osobně
na  adrese Školská 380, 517  50 Častolovice. Hlaste se nejpozději do
28. února 2019, minimální počet zájemců je patnáct. Bližší informace vám 
podá vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Častolovice pan Papáček nebo před-
sedkyně sociální komise paní Kubalíková na tel. 770 102 540.

městys Častolovice a školní jídelna ZŠ Častolovice 

Společná fotografie nově zvolených 
zastupitelů městyse Častolovice.
Stojící zleva: Adam Mitana, Miloš Tichý, 

Tomáš Hovorka, Zdeněk Praus,

Štěpán Tomašík , René Novák,

Miloš Málek, Roman Faltys.

Sedící zleva: Martina Tejklová,

Pavlína Chlebná, Alena Zvěřinová, 

Šárka Fajglová, Alena Bačíková,

Jarmila Novohradská.

FOTO: Bc. Hana Jedlinská
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Klub důchodců je tu pro vás již 30 let
V  loňském roce uplynulo již 29 let, kdy byl v  Častolovicích založen 
Klub důchodců, který nadále funguje a  je nedílnou součástí spole-
čenského života našeho městyse. Ke konci loňského roku jsme měli 
celkem 39 členů. Rádi bychom přivítali další seniory, kteří by se 
k  nám chtěli připojit a  v  následujícím roce společně s  námi chtěli 
oslavit 30. výročí. 
 Příchod nového roku 2018 jsme společně přivítali 4. ledna v klubovně
při ochutnávce cukroví, punče a  kávy. Pravidelně se scházíme vždy 
v úterý od 14 hodin a ve čtvrtek od 15 hodin v krásně opravené a mo-
derně zařízené klubovně. Každé čtvrtletí již tradičně slavíme narozeniny 
našich členů. O pohoštění se pokaždé postarají přímo oslavenci. 
 Koncem června se opětovně scházíme, abychom zhodnotili uplynulé
období. Letos jsme měli setkání v Bazylice s pohoštěním – grilovaným 
kuřetem, kávou a zákuskem. Pravidelně také pořádáme bramborákové 
hody, a to jednou nebo dvakrát o prázdninách, v Hospůdce Na cestě. 
 Výroční členská schůze se vloni konala 22. listopadu v restauraci 
Na Hřišti. Předsedkyně klubu paní Rohlenová přivítala pozvané hosty
i  všechny členy. V  úvodu programu vystoupili žáci a  žákyně z  LŠU 
Častolovice a  Kostelce nad Orlicí pod vedením učitelek Čepelkové 
a Peškové, které pro nás připravily krátké hudební vystoupení v podání
čtyř mladých saxofonistů a  smyčcového souboru. Zazněly například 
skladby od  Beethovena, Vivaldiho, Smetany, a  nechybělo ani několik 
jazzových skladeb. Chutné občerstvení zajistila paní Chaloupková.
 Tradicí se staly i  dvakrát ročně pořádané zájezdy. V  loňském roce 
jsme na  jaře navštívili zámek Kuks s Kostelem Nejsvětější Trojice, nej-
starší lékárnou a lapidáriem, kde jsou vystaveny barokní sochy Matyáše 
Brauna. Prošli jsme i bylinkovou zahradu a Braunův Betlém. V září jsme 
se vydali do Českého ráje na zámek Hrubá Skála, kde se konala výstava 
replik českých korunovačních klenotů doplněných životopisem Karla IV. 
a  dobovým oblečením. V  Turnově jsme si prohlédli umělecké družstvo 
Granát, které je naším největším výrobcem granátových šperků. Na do-
poručení jsme se ještě stavili na výstavě panenek a kočárků. 
 V loňském roce jsme mimo jiné navštívili i Velké Losiny, kde jsme si 
prohlédli nejprve zámek a potom unikátní a historicky ceněný komplex 
Ruční papírny, kde se do dnešní doby opravdu vyrábí papír ručně, a to 
především na zakázku. Prošli jsme si lázně a stavili se na kávě a výbor-
ném zákusku. Zastavili jsme se i v Králíkách, kde je nádherný barokní 
klášter na Hoře Matky Boží. 
 V  adventním čase jsme se vydali na  komentovanou prohlídku
Národního divadla v Praze. Od průvodce jsme se dozvěděli celou historii 
od samotného nápadu divadlo postavit až po současnost. Budovu jsme 
si prohlédli od  základních kamenů až po  venkovní prostor na  střeše. 
Po  historickém zážitku jsme se za  soumraku vydali Královskou cestou 
k  nádherně vyzdobenému Staroměstskému a  Václavskému náměstí. 
V prosinci se ještě uskutečnila poslední čtvrtletní oslava s mikulášskou 
nadílkou, při které pro nás městys v sále U Lva promítl film Mama Mia.
 Touto cestou bychom chtěli poděkovat Jiřímu Václavíkovi, městysi 
a všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci zdařilých oslav k 100. vý-
ročí vzniku Československé republiky, které se konaly k datu 27. října.
 Na závěr nám dovolte popřát všem čtenářům Zdroje hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2019. Těšíme se, že někteří senioři 
z řad místních rozšíří naše řady. 

Alena Bělková, Klub důchodců

Častolovické žito

Narozeniny slaví  Výročí ve IV. čtvrtletí r. 2018 

Všem oslavencům přejeme 

pevné zdraví a spokojenost.

70 let 
paní Jaroslava Buřilová
pan Jan Cabalka

75 let 
pan Josef Klement 
paní Irena Bednářová

76 let 
paní Irena Křesničková 
paní Eva Fikeisová 
paní Anežka Burianová 

77 let 
pan Stanislav Dolana 
paní Emilie Hodná

78 let
paní Marie Vilímková 
pan Stanislav Vlček 

81 let 
paní Jitka Morávková 
pan Jan Kotouč 

82 let 
pan Jiří Hůla 

83 let 
pan Karel Jiruška
paní Milada Jehličková

84 let 
pan Josef Förstel 

85 let 
paní Blanka Valachová 
paní Jaroslava Šumichrastová 

86 let 
pan Bohuslav Kunc  

88 let 
paní Vlasta Uhlířová 

Odešli 
Úmrtí ve IV. čtvrtletí r. 2018
pan Josef Kohoutek    r. 1924
pan Daniel Bureš r. 1994
paní Věra Chvojková  r. 1928
paní Růžena Bednářová r. 1936

Všem pozůstalým vyjadřujeme 

upřímnou soustrast .

Počet
obyvatel
V Častolovicích
nyní žije
1642 obyvatel.

Vítání občánků 
Narozené děti ve IV. čtvrtletí r. 2018

Ať vám dětičky dělají jen radost.

David Hruška Daniel Moravec (září) 
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UPOZORNĚNÍ
pro všechny majitele psů

V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška

č. 1/2010 ze dne 15. prosince 2010
a č. 1/2015 ze dne 6. března 2015,

o místním poplatku ze psů, která majiteli ukládá povinnost 
každého psa zaregistrovat na ÚM v Častolovicích a zaplatit 

poplatek dle vyhlášky, a to do 25. dubna běžného roku. 

Vyzýváme proto občany, kteří nemají zaplacen poplatek 
pro rok 2019, aby tak učinili co nejdříve.

Barbara Hojná, ÚM Častolovice

Oslavte manželský slib
s městysem 

Vážení spoluobčané, jestliže jsou mezi vámi manželé,
j imž  od   s lavnos tn ího  manže lského s l ibu  up lyne
v roce 2019 již 50 a více let a přáli by si tuto skutečnost 
oslavit společně s  námi – zástupci městyse, žádáme je 
tímto, aby se přihlásili na ÚM u Barbary Hojné k dojednání
podrobností a  dalších náležitostí. Oslava dne, kdy jste 
si řekli své „ANO“ se bude konat v obřadní síni městyse
Častolovice. Starosta městyse Častolovice i  ostatní 
zástupci pokládají za  čest oslavit s  vámi vaše krásné
výročí. Dále připomínáme, že kdo bude mít zájem oslavit
výročí svatby se zástupci z komise, nechť se telefonicky
domluví s Marií Kubalíkovou na  čísle 606  840  434.

Kultura v městysi

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

18. ledna – 21. dubna 2019 – Muzeum krajky Vamberk  
POKLADY SVATOSTÁNKŮ PODORLICKA
– výstava ze sbírky vamberecké fary s fotografiemi kostelů 

19. ledna 2019 – Sýpka – Muzeum Orlických hor,
Rokytnice v Orlických horách 
KULTURA SE ŠNŮROVOU KERAMIKOU
– přednáška PhDr. Martiny Bekové o archeologických nálezech
pod Orlickými horami z doby kamenné 

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

31. ledna 2019
KONCERT ZUŠ – hudební vystoupení; sál U Lva

2. února 2019 od 14.00 hodin 
DEGUSTACE JABLEK – tradiční ochutnávka jablek zahrádkářů; 
zahrádkářská klubovna 

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

16. března 2019
HARMONIKÁŘI – hudební vystoupení; sál U Lva

5. – 7. dubna 2019
VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
– velikonoční výstava; areál sokolské zahrady

30. dubna 2019 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
– rej čarodějnic, hudební zábava; areál AFK Častolovice 

14. – 16. června 2019 
POUŤ
– pouťové atrakce a stánky s pochutinami;
areál sokolské zahrady 

3. – 6. října 2019 
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
– podzimní výstava; areál sokolské zahrady 

CELOROČNĚ – Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov n. Kn. 
PLACHETKŮV PAMÁTNÍK
– expozice ornitologické sbírky, sbírka Karla Plachetky 

CELOROČNĚ – Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov n. Kn. 
FOTOHISTORIE MĚSTA RYCHNOVA N. KN.
– snímky mapující historické události města 
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Předsilvestrovské šmoulí koledování
Kulturní komise si pro naše nejmenší spoluobčany, děti, připravila před-
silvestrovský program. Sál U Lva se tak 27. prosince proměnil v rej šmoulů.

Zpívání u vánočního stromu
K Vánocům v Častolovicích každoročně patří zpívání u vánočního stro-
mu pořádané místním SDH s  podporou městyse Častolovice. I  vloni  
proběhla tato oblíbená akce 25. prosince od 18 hodin v prostoru u ha-
sičské zbrojnice. Na pódiu vystoupili Špunti s kytarami a Konor Horns 
s dechovými nástroji. Podával se zdarma punč, grog a čaj. Sousedské 
setkání zakončil ohňostroj.  

Při koncertu Rybovky byl kostel zaplněn do posledního místa.

 FOTO: Štěpán Tomašík

Rybovka v kostele sv. Víta
Nikdo ze 150 diváků, kteří si našli čas k návštěvě kostela sv. Víta v Často-
lovicích v neděli 16. prosince v 18 hodin, určitě nelitoval. V kostele se 
hrála Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Úžasný hudební zážitek 
nám v době adventu zprostředkoval Orchestr ZUŠ v Týništi nad Orlicí, 
zazpívaly nám uskupení Carmina, Carmina Alta se sólisty a  vše řídil 
a  dirigoval ředitel ZUŠ Týniště nad Orlicí Pavel Plašil. Akci připravila 
kulturní komise ve spolupráci s Římskokatolickou farností Častolovice.

Kulturní komise si pro děti připravila mikulášské odpoledne.   FOTO: Štěpán Tomašík

Mikulášské odpoledne
Vystoupení Čertovské bublinovo-balonkové Láry Fáry se uskutečnilo 
v neděli 9. prosince od 16 hodin v sále U Lva. Na sále se kouzlilo, vytvářely
se bubliny, tvary z nafukovacích balonků a hrálo se divadlo, do kterého 
se zapojily i přítomné děti. Součástí akce byla i mikulášská nadílka pro 
děti. Akci připravila kulturní komise za  podpory městyse Častolovice, 
obchodu Balla a svazu zahrádkářů. Bylo přítomno více než šedesát dětí.

Předvánoční atmosféru navodil dětský jarmark

s vlastnoručně vyrobenými výrobky.

 FOTO: Štěpán Tomašík

Dětský vánoční jarmark 
Již počtvrté se 1. prosince od 14 hodin konal Dětský vánoční jarmark pořádaný
kulturní komisí, tentokrát umístěný v sále U Lva. Ráno napadl první letošní
sníh, což dodalo akci a prvnímu adventnímu víkendu tu správnou atmosfé-
ru. Děti prodávaly krásné vánoční předměty převážně své vlastní výroby 
a kulturní komise dodala občerstvení v podobě horkých nápojů a cukroví. 
Velké poděkování patří zejména organizátorům, dětem a rodičům.

Skupina Solideo z Děčína navodila tu pravou adventní náladu.

 FOTO: Štěpán Tomašík

Adventní koncert v kostele
Následně byl v  prostorách kostela sv. Víta uspořádán od  16 hodin 
adventní koncert . Vystoupila na  něm hudební skupina Solideo 
z  Děčína. Čtyřčlenné uskupení hudebníků zazpívalo a  postupně 
i  zahrálo na  pětadvacet dobových nástrojů hudbu šesti století.
Vystoupení navodilo tu pravou adventní náladu, ale bylo i  veselé 
díky vtipnému doprovodnému slovu kapelníka. Akce pořádaná kul-
turní komisí měla poměrně dobrou návštěvnost, dostavilo se na ní 
přibližně padesát diváků.
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Štěpán Tomašík

Možná přijde i Kristián
Večeru 23. listopadu v sále U Lva bylo věnováno zábavnému předsta-
vení Možná přijde i Kristián. Jednotlivá vystoupení byla koncipovaná 
jako procházka historií české zábavy. Na akci vystoupili Dalimil Klapka, 
Jiří Helekal, Vojta Vlasák, Lída Razimová, Jaroslava Stránská a Dana 
Chytilová. Představení zhlédlo na 86 diváků.

Pódium v sále U Lva ovládli komici v pořadu Na Stojáka.

 FOTO: Štěpán Tomašík

Na Stojáka se ŠKODA AUTO 
Na  sále U  Lva bylo o  program postaráno i  20. října, kdy na  podiu 
od  19 hodin vystoupili komici v pořadu Na Stojáka. Akci uspořádala
společnost ŠKODA AUTO a.s. ve  spolupráci s  městysem Častolovice
Na  akci v  průběhu večera vystoupili Lukáš Pavlásek, Daniel Čech 
a  Karel Hynek. Vystoupení plné komických výstupů převážně 
na téma vztahů mezi muži a ženami bylo zakončeno autogramiádou 
a společným focením. 

Dva dobrodruzi z Čestic zavítali do Častolovic s besedou

o jejich cestě Kolem světa Žigulem.

 FOTO: Štěpán Tomašík

Kolem světa Žigulem
Den předtím zavítali do častolovického sálu dvojice cestovatelů, Filip 
Vogel a Petr Javůrek s přednáškou o jejich cestě Žigulem (Ladou Vaz 
2101) kolem světa. Dobrodružná cesta nadšencům trvala deset měsíců, 
ve svém veteránu ujeli 56 500 km a projeli čtyři světadíly. Cestopisná 
přednáška s velkým množstvím promítnutých fotografií trvala tři ho-
diny. Sál byl slušně zaplněný návštěvníky, kteří by určitě s nadšením 
vydrželi poslouchat vyprávění i déle.
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Téma Zdroje
Místní rodák Josef Kohoutek stvořil častolovický betlém
Častolovice mají od  adventu svůj vyřezávaný betlém, který byl 
v  adventním čase vystaven v  prostoru obecního úřadu. Zobrazuje
nejenom svatou trojici a ostatní klasické figury, které známe z Bible,
ale jeho příběh je mimo to zasazen do  pečlivě vyřezaných kulis 
místních historických budov.  
 Autorem tohoto řezbářského díla je Josef Kohoutek , místní 
66letý rodák , řezbář amatér a  samouk , který se snažil vyřezávat 
už ve dvanácti letech. Řezbařina je práce, která vyžaduje zručnost 
a  velkou dávku trpělivosti. Než se pustil do  vyřezávání betléma, 
vyřezával například rámečky na obrazy, nebo podložky pod paroží 
pro myslivce.
 Ačkoliv část dětství prožil ve Rtyni v Podkrkonoší, v  jeho šest-
nácti letech se rodina vrátila zpět do Častolovic a od té doby tu žije.  

Jak jste došel k myšlence, že chcete vyřezat betlém?
„Jedná se již o můj druhý betlém, ten první je nyní v majetku zámku 
Častolovice. K  jeho výrobě mě přivedla vlastně náhoda. Na  štědrý 
večer v roce 1986 jsem byl na půlnoční mši v místním kostele sv. Víta. 
Ve slavnostně vyzdobeném kostele byl vystaven betlém, jehož pozadí 
tvořilo panorama pražských Hradčan. Řekl jsem si, že když můžou 
být v kostele jesličky s motivem Hradčan, proč bych nevyrobil betlém 
s motivem Častolovic. Ta myšlenka ve mně postupně zrála, až jsem 
nakonec v letech 1987 – 1991 vyřezal svůj první betlém.“ 

Jak dlouho jste pracoval na tomto již druhém betlému
pro Častolovice?
„Na tomto nedokončeném díle jsem pracoval od září 2016 do letošní-
ho adventu, kdy byl betlém poprvé vystaven na radnici. Hodiny práce
nemám spočítané, přestal jsem je počítat , když jich bylo asi 200. 

Jen výroba znaku Častolovic mi trvala 23 hodin a nápis Častolovice
25 hodin. Na střechách místních vyřezávaných historických budov je 
5 300 ks střešních tašek, každá z nich znamená jeden úder do dláta. 
Navíc na práci musí být ta správná nálada, bez ní to nejde.“ 

Plánujete na svém díle ještě nějaké změny? 
„Betlém ještě není zdale-
ka hotový z hlediska figur, 
rád bych obohatil hlavně 
spodní patro. Postupně 
plánuji dodělat muzikan-
ty s  kapelníkem, darov-
níky s  hroznovým vínem, 
s ovečkou, darovnici s vá-
nočkou nebo darovníka 
myslivce s úlovkem. Zároveň bych byl rád, aby šlo o český rodácký 
betlém zasazený do místního prostředí, tomuto záměru by měli od-
povídat i  zvolené figurky, které bylo možné v  Častolovicích potkat, 
tedy žádné velbloudy, ale spíše srnky, husy nebo ovečky. Rád bych 
do betléma umístil i pohyblivou, mechanickou část. Pokud mi zdraví 
dovolí, rád bych na betlému pracoval alespoň do příštích Vánoc.“

Chtěl byste závěrem něco vzkázat?
„Jednak bych rád poděkoval klukům z  truhlárny na  Polníku – Jardovi
Faltysovi a  Martinovi Podolskému za  to, že mi umožnili připravit si 
u nich v dílně materiál pro další ruční zpracování. Betlému přeji, aby se 
místním líbil, a aby je dlouho těšil v době adventní a vánoční.“

Štěpán Tomašík

AQUA SERVIS a.s. spustil vyjadřovací portál
Tuto službu využijí běžní žadatelé, kteří potřebují vybudovat vodovodní či kanalizační přípojku, případně ti, kteří jen potřebují vědět, jak daleko je 
vodovod či kanalizace od jejich pozemku. Určitě ji přivítají projektanti, kteří u nás žádají o vyjádření častěji.
 Vyjadřovací portál, který je přístupný z webových stránek společnosti www.aquark.cz, umožňuje pohodlné zadávání elektronických žádostí o vy-
jádření. Samotné zadání žádosti probíhá v pěti krocích. Žadatel zde doplní svoje kontaktní údaje, důvod žádosti a zájmovou lokalitu. Po úspěšném 
zadání žádosti dorazí žadateli potvrzovací e-mail, ve kterém je shrnuta jeho žádost s uvedením čísla jednacího. Registrovaní žadatelé potom budou 
moci využívat určité výhody spočívající v předvyplnění údajů o žadateli či zobrazení sítí v mapě u zájmové lokality. 
 To, co již žadatel nevidí, je specializovaný software, ve kterém referentka vyjadřování podané žádosti eviduje, zpracovává a ze kterého hotové 
vyjádření odesílá na  e-mailovou adresu žadatele. Oproti předchozímu způsobu, při kterém bylo každé vyjádření sestavováno za  pomoci šablon 
v textovém editoru, je to velký krok kupředu. V dohledné době bude možné některé typy žádostí zpracovat plně automaticky, hotové vyjádření bude 
odesláno žadateli na e-mail v řádu desítek minut až hodin.

„Vyjadřovací portál minimalizuje nedostatky při zadávání, snižuje pravděpodobnost chyby či omylu díky rozsáhlé automatizaci, šetří náklady a zrychluje 
přístup k potřebným informacím,“ dodal Bc. Jakub Dragoun, vedoucí zákaznického centra.

Z našeho regionu
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Vzdělávací program pro děti Mezi lvem a orlicí 
Žáci základní školy, konkrétně 3., 4. a 5. třídy ve dnech 7. a 8. listopadu navštívili místní knihovnu, kde pro ně byl připraven program. Z rychnovského 
Muzea a galerie Orlických hor sem totiž zavítala muzejní pedagožka Mgr. Martina Maxová s programem Mezi lvem a orlicí. 
 Edukační program vznikl k příležitosti stého výročí vzniku republiky. Martina Maxová dětem představila památky a připomněla jim mnohdy dra-
matické události spojené se zánikem rakousko-uherské monarchie a vznikem nové Československé republiky. 
 Celý program byl skvěle připraven pro žáky prvního  stupně základní školy,  kteří nejen poslouchali výklad, ale aktivně se zapojili do činnosti spojené 
s touto tematikou. Poznali císaře Františka Josefa I., jeho choť Alžbětu, známou také jako Sissi. Seznámili se také s vyhlášením první světové války k datu
28. července 1914, kdy byly odsunuty národnostní otázky Rakousko-Uherska do pozadí a koncem války, který nastal 11. listopadu v 11 hodin roku 1918. 
 Nejdůležitější informací mělo být vyhlášení samostatného československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918, a právě to je 
datum, které by se mělo vrýt do paměti nás všech. 
 Děti následně blíže poznaly prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Poté měly příležitost se seznámit se starými televizory, rádii, 
kotoučovými přehrávači či videohrami v klubovně u hasičů, kde pro ně připravili výstavu pánové Línkovi. A nejen to, zhlédly i staré vojenské uniformy, mohly 
si zde vyzkoušet i plynové masky či helmy. A věřte nebo nevěřte, ale i v dnešní době je zaujaly. 
 Bonusem celé akce bylo malé mlsáníčko, které si knihovnice připravily podle receptu z dob T. G. Masaryka. S vytištěnými pracovními listy jsme se po skon-
čení akce v knihovně vydali zpět do školy, kde jsme s chutí pracovali dále. Za tento skvělý program moc děkujeme.

Mgr. Ladislava Vaňková, učitelka ZŠ 

Poděkování místním poštovským  panenkám 
Ráda bych prostřednictvím místního zpravodaje poděkovala pracovnicím častolovické pošty a ocenila tak jejich profesionální a velmi pozitivní přístup k uživatelům. 
 Před časem se část mé rodiny pracovně přesunula mimo Evropu a potřebovala poslat větší zásilku. O zasílání balíků do ciziny jsem nevěděla nic, tak mě na-
padlo požádat o bližší informace na poště. Jenže v éře internetu se žádostí o ústní informaci nepochodíte, okresní pošta mě rovnou odmítla pro časovou náročnost. 
 Na vaši poštu mě přivedla náhoda, a já s pocitem, že ztrácím soudnost, jsem zkusila požádat o informaci i tam. A byla to jízda! Ve chvilince jsem věděla 
všechno, co jsem potřebovala vědět, a to včetně užitečné rady k vyplnění průvodních listů. Myslím, že je hodně pobavilo, jak jsem údivem doslova zkoprněla. 
 Od té doby všechny zásilky posílám z Častolovic a stále se setkávám se vstřícností a ochotou, což opravdu kdekoliv na úřadě běžné není. Častolovicím jejich mini-
poštičku upřímně závidím a držím jim i sobě palce, aby nějaká hlava pomazaná nechtěla tu parádně fungující pobočku zrušit, jak je v dnešní době bohužel pravidlem. 
 Milé poštovské panenky, moc vám děkuji a prosím neměňte se! 

Helena Nunvářová, Kostelec nad Orlicí 

ZŠ Častolovice

Knihovna městyse Častolovice

Přišlo do redakce 

Knihovna připravuje…
Virtuální Univerzita třetího věku 
V  lednu 2019 bude opět pokračovat semestrální kurz VU3V. Téma 
a datum zahájení bude upřesněno. 

Co se událo v knihovně…

Proměna aneb Andělské vyprávění s obrázkem 
Po novém roce, na termín 9. ledna v 17 hodin, jsme si pro návštěvníky 
knihovny připravily výstavu s názvem Proměna aneb Andělské vyprá-
vění s obrázkem, které nás rozveselí, ale také přivede k zamyšlení. 
 Výstava přinesla malý příběh i poučení. Sedmibarevnými obrázky jsme 
potěšily oko i  duši. Klidným podvečerem nás provázela autorka obrázků, 

maminka a babička Jiřina Češíková z Pardubic. Žena, která ráda kreslí a při 
malbě se nechává vést svou intuicí. 
 „Kdo cítíš se sám, nezůstávej doma. Kdo těšit i druhé chceš – přijď, 
neb celý život jenom Láska je. A kdo Ji pozná, ten už se jenom raduje…“ 

Světové Vánoce v knihovně 
Děti přišly napéct a  nazdobit perníčky, které se dávaly jako dárek při 
světových Vánocích. Ve dveřích děti přivítal Děda Mráz, který k nám za-
vítal z dalekého Ruska. A jelikož se letos u nás se sněhem šetří, přivezl si 
sníh v nůši s sebou. Děti se posléze brodily vysokými závějemi v obřích 
gumácích k jezírku, kde si vylovily kamínek pro štěstí od zlaté rybky. 
 Ani nepotřebovaly letadlo a náhle se ocitly u Otce Noela, aby se do-
zvěděly, jak to chodí o Vánocích ve Francii. Ve Finsku u Santa Clause 
si vyrobily skřítka a už letěly do Japonska, kde pro ně měla připraveno 
jednoduché origami krásná geiša. 
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 Poté se rychle přemístily zpět do Evropy opět k Santovi, ale tento-
kráte do Anglie, kde hodným dětem Santa naděluje dárky do punčochy. 
Závěrem se prolétly komínem v Itálii s čarodějnicí Befanou na čerstvě 
vyrobeném košťátku. 
 Za každý splněný úkol sbíraly arašídové buráky a domů si za odmě-
nu odnesly připravený perníček.
 Děkuji všem dětským pomocníkům, kteří se zhostili výše jmenovaných rolí.
Škoda jen, že dětí přišlo málo, i  přesto však všechny děti i  učitelky
odcházely nadšené.

Vyhlášení vítězů soutěže Toulky s knihou 
Umístění dětí ze základní školy napříč jednotlivými třídami v  sou-
těži Toulky s  knihou v  podzimní přírodě, kterou knihovna vyhlásila 
na podzim je následující:
2. třída – Lukáš Franc, 3. třída – Marek Fabián,
4. třída – Nela Hovorková, 5. třída – Karolína Micherová,
6. třída – Natálie Teiklová, 7. třída – Lucie Izáková,
8. třída – Denisa Míková a 9. třída – Andrea Jarkovská.

Výstava obrazů Karolíny Kadečkové 
Stěny v  knihovně nám stále zdobí obrazy s  názvem Doteky od
Karolíny Kadečkové z Hradce Králové, v dětském oddělení pro změnu
visí výkresy dětí místní základní školy ze soutěže Toulky s  knihou 
v podzimní přírodě, kterou knihovna v říjnu vyhlásila.

Pokračování Virtuální univerzity 
Třináctého prosince jsme zakončili semestr Virtuální Univerzity tře-
tího věku s  názvem Cestování – co jste možná nevěděli. Teď všech-
ny zúčastněné čeká ještě závěrečný test a  těšení se na  slavnostní
předávání diplomů.

Autorské čtení Věry Finy 
Autorské čtení z  knihy Máma čisté jiskření spisovatelky Věry Finy 
z Týniště nad Orlicí dojalo na dvacet účastníků této besedy. Knížku 
si můžete u nás zapůjčit .

Připomínka 100 let od vzniku republiky 

Knihovna si připomněla 100 let od založení republiky

výstavou historické radiotechniky. FOTO: Štěpán Tomašík 

Příjemnou pohodu při správné volbě počteníčka
vám přejí knihovnice

Věra Zaňková a Romana Wajglová

Při této příležitosti Milan Línek st. a Milan Línek ml. ve středu 8. lis-
topaduv  knihovně vystavovali historickou radiotechniku. Výstavu 
mohly zhlédnout nejen děti, pro které byla výstava původně urče-
na, ale i široká veřejnost. Našla se tu spousta unikátních a dokonce 
i funkčních kousků. 
 Návštěvníci si zavzpomínali na  dobu totalitní i  poválečnou. Pro 
děti to byly naopak vesměs věci neznámé, například kotoučkový
či kazetový magnetofon, první počítače, dále dobové vojenské uniformy,
 zbraně nebo přilby. Mnohé z nich si vyzkoušely i plynovou masku.

Do knihovny za zvuky šansonů 
Nezapomenutelný hlas světoznámé šansoniérky Edith Piaf se 
nesl celou místností knihovny 24. října při čtení z  knihy Simone
Berteaut , sestry výše zmiňované, které uchvátilo všechny přítomné.
Je j í  životní příběh mnohé občas rozesmál,  ale občas došlo
i na slzy.

Tvoření s nádechem podzimu 
Poslední čtvr tletí roku jsme zahajovali tradičním podzimním 
tvořením. Tentokrát zapojili své šikovné ruce převážně dospělí, 
oproti předchozím rokům, kdy se to tu dětmi jen hemžilo. Jejich 
povedené výrobky si můžete prohlédnout na stránkách knihovny 
či facebooku.

Všem lidem dobré vůle přejeme pokojně strávené svátky 

vánoční, v novém roce spousta elánu, zdraví a spokojenosti. 

Zachovejte nám přízeň i v letech nadcházejících.
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ZO ČZS ČASTOLOVICE
Zahrádkáři a nejen pro zahrádkáře
Ke konci každého roku bývá zvykem hodnotit a bilancovat, co se poved-
lo splnit a udělat v  roce uplynulém, kde jsou nedostatky a problémy.
Také u zahrádkářů bylo provedeno účtování pozitiv a záporů. Na spo-
lečném jednání výboru základní organizace ČZS, výboru Bělá 1,
Bělá 2, Konopáč a  výboru přídomních, které se konalo v  sobotu
8. prosince ve vyzdobené zahrádkářské klubovně v Častolovicích, byla 
provedena analýza roku 2018 a nastíněny úkoly pro rok 2019. 
 Kladně bylo hodnoceno splnění akcí dle plánu činnosti. Pozitivní ohlas 
měly nejen odborné pořady, jako například přednášky o  pěstování ovoce, 
aranžování květin, ale i společenské akce, například oslava MDŽ, přátelské po-
sezení s dříve narozenými, opékání kýt, zájezdy, vepřové ochutnávky a další. 
 Největší úsilí bylo vynaloženo na zahrádkářské výstavy, které se po-
vedly. Zvláště 20. výstava s  názvem Zahrada východních Čech byla 
kvalitní, důstojná a návštěvnost oficiálních hostů – hejtmana Královéhra-
deckého kraje, poslanců, senátorů, ředitelů závodů a  institucí – dávala 
i velký společenský význam. O tom, že se zatím organizaci daří, svědčí i ten 
fakt, že i přes přirozený úbytek členské základny, ať už z důvodu přestěho-
vání, zdravotního stavu či úmrtí členů, stále členů přibývá. V současnosti 
má organizace 140 členů a řadí se mezi nejsilnější spolky v Častolovicích.
 Pro častolovickou veřejnost zahrádkáři připravili celkem devět akcí, 
například degustaci ovoce, přednášku o práci na zahrádkách a roubová-
ní, hudební akci – harmonikáře, novoroční pochod, jarní výstavu s názvem 
Velikonoce – svátky jara či podzimní výstavu Zahrada východních Čech. 
 I když návštěvnost na těchto událostech byla velmi pěkná, častolovických 
občanů tam vidět moc nebylo, ba naopak, vyskytly se kritické hlasy, proč se 
dělají v  jednom roce dvě zahrádkářské výstavy, když by stačila jen jedna. 
V době výstav totiž ženy nemohou v tělocvičně cvičit. Pro vysvětlenou, zahrád-
káři jako jediná organizace platí obci při výstavách za nájem celé sokolovny 
a sokolské zahrady za vodu a elektřinu, a to včetně vstupného, dost peněz. 
 Výbor ZO ČZS se domnívá, že zahrádkáři pro Častolovice dělají dost, 
velkou měrou se přičiňují o veřejnou činnost, o propagaci městyse jako ta-
kového nemluvě. Velmi dobře byla také hodnocena spolupráce se základní 
a mateřskou školou v Častolovicích. Výbor ZO ČZS Častolovice také děkuje 
za úzkou součinnost s obcí a věří, že v tomto budeme i nadále pokračovat.
 Bylo by to špatné hodnocení, kdybychom si nevytyčili úkoly a akce pro 
rok 2019. Důležitým mezníkem pro splnění těchto cílů bude výroční členská 
schůze ZO ČZS, která se uskuteční v neděli 27. ledna od 14.00 hodin v sále 
pohostinství Beseda, kde bude zvolen nový výbor na dalších pět let.
 V plánu činnosti na rok 2019 máme nejen výstavy, kulturní a spole-
čenské akce, ale pro naše členy jsme si přichystali i dva zájezdy, dále 
přátelská posezení, setkání s  dříve narozenými, oslavu MDŽ, poseze-
ní po  výstavě, součinnost se zahrádkářskými osadami a  přídomními, 
mimo jiné i družební spolupráci se ZO ČZS Kostelec nad Orlicí, spolu-
práci s nadřízenou složkou ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou. Zároveň nás 
čeká celá řada úkolů ve svazové práci a součinnosti. 
 Nezapomněli jsme ani na údržbu zahrádkářského domu a součinnost s vý-
hledovou úpravou sokolské zahrady. I nadále bychom rádi velmi dobře spolupra-
covali s městysem Častolovice a základní a mateřskou školou v Častolovicích.

Z činnosti spolků

Návštěvníci se již teď mohou těšit na velikonoční výstavu.

FOTO: Archiv ZO ČZS Častolovice 

Akce pro častolovickou veřejnost pro rok 2019: 
• 2. únor – DEGUSTACE JABLEK V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KLUBOVNĚ,
zahájení ve 14.00 hodin, v 15.30 hodin přednáška s besedou o pěstování 
nových odrůd ovoce
• 5. února – VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
pro žáky ZŠ v Častolovicích s vyhodnocením na konci školního roku
• 16. března – POSEZENÍ S HARMONIKOU V SÁLE U LVA,
začátek ve 14.00 hodin
• 11. dubna – SOUTĚŽ V ARANŽOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ ČASTOLOVICE
v zahrádkářské klubovně  
• 12. – 14. dubna – JARNÍ VÝSTAVA VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
na častolovickém výstavišti 
- poprvé s doprovodným kulturním programem
- tradiční soutěž o nejlepší kolekci kraslic 
- otevřena bude od 09.00 hodin do 17.00 hodin, v neděli do 16.00 hodin
• 14. – 16. června – SPOLUPRÁCE NA PŘÍPRAVĚ POUTI V ČASTOLOVICÍCH
• 3. – 6. října – PODZIMNÍ VÝSTAVA ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
 na častolovickém výstavišti 
- největší amatérská zahrádkářská výstava v ČR
- soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce, zeleniny a květin 
- otevřena bude od 09.00 hodin do 17.00 hodin, v neděli do 16.00 hodin  
• 1. ledna 2020 – NOVOROČNÍ POCHOD V OKOLÍ ČASTOLOVIC,
start ve 13.00 hodin, předpokládaný návrat ve 14.30 hodin,
začátek a konec pochodu je na sokolské zahradě

Kromě těchto akcí ještě pro veřejnost uskutečníme přednášku s bese-
dou o  šetrné chemické ochraně na  zahrádkách, besedu s  ukázkou 
o aranžování květin v různých vazbách a ukázku zimního řezu jádrovin. 
Termíny budou zveřejněny v kalendářním plánu městyse Častolovice.  
 Na  závěr bychom chtěli poděkovat všem zahrádkářským přízniv-
cům za menší či větší spolupráci a omluvit se za případné nepříjemnosti 
v době konání výstav, které se budeme snažit zmenšovat na minimum.  
 Naopak budeme i nadále uskutečňovat akce pro veřejnost a tím roz-
šiřovat celospolečenský život v Častolovicích. Ve stanovách svazu máme 
zakotveno prohlubování přátelského soužití a lásku k přírodě. Věříme, že 
i toto se častolovickým zahrádkářům v nastávajícím období podaří.

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice



12

Zpravodaj městyse Častolovice  |  4/2018

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Myslivci bilancovali uplynulý rok  
Poslední krásně barevné listy již spadly ze stromů na zem, zimní čas 
vystřídal ten letní a deštivé šedé večery se přihlásily po babím létě. 
Ve všední dny se tak odpoledne po práci většinou všichni vracíme 
domů potmě a  prostor nám myslivcům zbývá nejvýš na  odnesení 
obilí a  granulí zvěři do  krmelců a  zásypů, v  lepším případě ještě 
na krátkou čekanou.
 Zato o  víkendech myslivec ožívá, neb se vrátil čas společných 
setkání a podzimních honů. Nejinak tomu je v našem spolku Střezmá 
Olešnice. Vše tradičně zahájila společná vycházka na kachny na tahu, 
pak k nám přijeli lovit sokolníci v  rámci jejich každoročního opočen-
ského mezinárodního setkání. Milan Žid se skupinou honců provázeli 
lovce na lukách za Isoverem. 
 Společné hony na  drobnou zvěř jsme měli zatím dva – první
3. listopadu a  druhý 1. prosince. Oba měly shodně sraz a  zakončení 
na chatě v Častolovicích, kde jsme mohli sami vyzkoušet a ocenit vylep-
šené zázemí sociálek i upravený venkovní gril novým opláštěním proti 
úniku tepla. Oba lovecké dny byly velmi povedené, s dobrou náladou, 
kterou nám nevzal ani celodenní drobný déšť na listopadovém honu. 
 S  přesvědčením, že není přece špatného počasí, leda špatně ob-
lečeného myslivce, jsme se vrátili s bohatým úlovkem, kdy na výřadu 
nechyběli zajíci, bažanti, ani kachny. Na prosincovém honu jsme navíc 
ulovili na sklonku dne pěkného lišáka, takže Jirka Malý, úspěšný střelec, 
mohl být právem vyhlášen králem honu, stejně jako  Roman Mitana pár 
týdnů předtím za několik ulovených zajíců a kachen. Když se lov takto 
povede, a  výřad je bohatý, bývá pak v  prohřáté chatě po  celodenním 
pobytu v přírodě veselo a tváře zčervenají nejen od příchodu do tepla. 
Večerní bohatá tombola některým z nás ještě úsměv vylepšila!
 Druhý rok po sobě jsme ve spolupráci s vedením městyse Často-
lovice připravili i  taneční zábavu pro veřejnost. Poslední leč druhou 
listopadovou sobotu navštívilo v sále kulturního domu U Lva v Často-
lovicích na 100 návštěvníků. Přípravy byly náročné, zajištění této akce 
také, výsledkem byli snad spokojení hosté tančící  ještě dlouho po půl-
noci. Všichni si mohli odnést kromě zážitků z  tance při vynikajícím 
hudebním doprovodu skupiny Bíza band i výhru z bohaté tomboly, v níž 
nechyběla drobná zvěř, ale i muflončata, danče či selata divočáků. 

Pro návštěvníky plesu byla připravená bohatá tombola ze zvěřiny.

FOTO: Štěpán Tomašík

Manželé Cardovi si zaplesali na druhém ročníku mysliveckého plesu. 

FOTO: Archiv MS Střezmá Olešnice 

A pokud snad někdo přece jen odešel s prázdnou, mohl odcházet bo-
hatší o zážitek z půlnočního vystoupení Jirky Malého při losování výher 
i z promítání krátkého filmu z dříve tradičního odchytu zajíců u Čestic 
v roce 1979, kterým jednatel MS Střezmá připomněl blížící se 40. výročí 
sloučení mysliveckých sdružení Olešnice a Častolovic a vzdal tím hold 
zakládajícím členům spolku. Spolu se starostou městyse Ing. Zdeňkem 
Prausem připravili touto vzpomínkou překvapení všem v sále. 
 Pokud přece jen někdo nevyhrál žádného ušáka, pak s ním mělo 
patrně štěstí jiné plány, jak výstižně říká jeden náš slovenský kamarád,
který vždy přijížděl rád na lovecká setkání zajišťovaná ve spolupráci 
se společností Isover Častolovice. Isover i  letos významně podpořil 
naši tombolu. 
 Tato taneční zábava opět ukázala, jak je pro obec důležité a  po-
třebné mít pěkný sál a místo ke společnému setkávání a spojování lidí.

 Neméně příjemným setkáním se stala oslava životního jubilea – 
šedesátých narozenin Josefa Moravce z  Olešnice, kterému členové 
výboru zašli na konci října popřát a předat malou pozornost. V novém 
roce se však budeme muset obejít bez dalšího olešnického člena,
Jaromíra Dostála, který ukončil v našem spolku členství. 
 Jestli někdo z vás bude chtít v průběhu zimy prospět zvěři a vložit 
pro ni něco do krmelců, pak ať je to třeba oves nebo kaštany či žaludy 
bez plísně. Nedávejte tam prosím vánoční cukroví, oříšky a jiné podobné
dobroty, které zvěři spíše škodí. Děkujeme.
 Nezbývá než popřát všem lidem pěkné a  klidné Vánoce,
našemu mysl iveckému spolku úspěšné vykročení  do  pátého
desetiletí jeho existence na posledním prosincovém honu a podě-
kovat všem těm, kdo pro Myslivecký spolek Střezmá Olešnice něco 
prospěšného činí a pomáhají nám, s obcemi našeho mikroregionu 
na prvním místě. 
 Všem přejeme krásný a  úspěšný nový rok 2019, který můžete 
rozjet společně s  námi na  mysliveckém plese v  Česticích v  sobotu
19. ledna 2019, kam tímto srdečně zveme širokou veřejnost! 
 

Radek Podolský, jednatel MS Střezmá Olešnice
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Společnému výcviku

a výchově štěňat patří každá neděle.

FOTO: Archiv ZKO Častolovice Předseda spolku Jiří Václavík

při projevu ke Dni válečných veteránů.

FOTO: Štěpán Tomašík 

KYNOLOGIE ČASTOLOVICE
Podzim častolovických kynologů
Podzim je pro kynologický 
sport a  příslušné soutěže 
a  zkoušky hlavní sezonou, 
a  ani naši členové si nene-
chali ujít příležitost ukázat, 
co se během roku naučili. 
 Na  již minule zmiňované 
zkoušky Kynologické jednoty 
Brno a následný zisk mistrov-
ského titulu Jardou Myšákem 
jsme navázali obranářským 
dnem, který se konal 28. září 
a  hlavně zkouškami Českého 
kynologického svazu, kte-
ré jsme pořádali na  našem 
cvičišti 7. října. Nastoupilo 
celkem osm psů včetně hostujících, z našich splnili čtyři psovodi 
mezinárodní zkoušku BH a jeden stopařskou speciální zkoušku ZPS1. 
Zkoušky posuzovala rozhodčí Iveta Skalická z České Třebové.
 Vedle toho jsme vyjeli na několik akcí dalších kynologických spolků, 
například do Doudleb nad Orlicí, Městce Králové, Chlumce nad Cidlinou, 
Třemošnice, Heřmanova Městce, Přelouče a dalších míst. Náš předseda 
František Vanžura také působil na několika akcích v kraji jako rozhodčí.
 Nezapomínáme ani na aktivity pro podporu společenského života,
jako bylo rozloučení s  létem pro děti. Se starým rokem jsme se 
společně rozloučili  na našem tradičním předsilvestrovském pose-
zení v naší klubovně.
 Společný výcvik a výchova štěňat probíhají pravidelně každou ne-
děli, cvičíme i přes zimu.
 Na závěr bychom rádi popřáli mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce 
všem občanům Častolovic a hodně zdaru dalším častolovickým spolkům.

František Vanžura, ZKO Častolovice

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Vánoční výstava
V  průběhu prosince loňského roku instalovali členové spolku v  muzeu
vánoční výstavu, kterou jste mohli navštívit vždy v úředních hodinách 
Úřadu městyse Častolovice nebo po  domluvě s  předsedou spolku Jiřím 
Václavíkem na telefonním čísle 724 178 772. 
 K vidění byly historické exponáty s vánoční tematikou, například staré 
ozdoby, vánoční a novoroční pohlednice, ukázka zdobení stromků či betlémy.
Ve  vstupní hale budovy úřadu byl rovněž k  vidění častolovický betlém
Josefa Kohoutka.

Den válečných veteránů
Spolek přátel Častolovic v  rámci připomínky Dne válečných veteránů 
a výročí 100 let od ukončení první světové války uspořádal na neděli 
11. listopadu krátkou vzpomínkovou akci pro veřejnost spojenou se za-
pálením svíček u památníku obětem válek a hrobu generálplukovníka 
Vladimíra Janka. 

Předseda Spolku přátel Častolovic Jiří Václavík pronesl krátký vzpo-
mínkový projev a řekl pár slov o všech obětech uvedených na novém 
památníku a válečném hrdinovi generálplukovníkovi Jankovi.

Oslavy 100. výročí vzniku
Československé republiky
V sobotu 27. října v 13.30 hodin vyvrcholilo snažení organizátorů oslav 
100. výročí vzniku Československé republiky. Nejprve se v  kostele 
sv. Víta uskutečnila mše za  obyvatele Častolovic, kterou celebroval 
Mgr. Ondřej Kunc. Při této příležitosti byly požehnány prapory TJ Sokol 
Častolovice, SDH Častolovice a také městyse Častolovice. 
 Následně v  14.45 hodin proběhlo na  sále U  Lva slavnostní shro-
máždění, jehož součástí bylo vystoupení dětí z místní základní školy, 
promítání krátkých videofilmů z  jednotlivých dvacetiletí Častolovic, 
předání slavnostních stuh místním spolkům a  organizacím, jehož se 
ujal starosta městyse Ing. Zdeněk Praus, dále ocenění podporovatelů
hasičů v  podání starosty Sboru dobrovolných hasičů Častolovice
Martina Svatoně. O hudební doprovod a navození sváteční atmosféry 
se postaral vamberecký UNI BIG BAND, pořadem provázel předseda 
Spolku přátel Častolovic Jiří Václavík. 

Při oslavách významného jubilea vystoupili žáci ze základní školy.

FOTO: Štěpán Tomašík  
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O výrobu ozdobného plůtku se postarali mistři a studenti z Jaroměře. 

FOTO: Štěpán Tomašík 

Kamenný monolit umístěný v lesoparku přivezli ze Záměle. FOTO: Štěpán Tomašík 

I spolek měl na výstavě své čestné místo. FOTO: Archiv Spolku přátel Častolovic

Přítomní mohli symbolicky vyjádřit svůj podíl na výsadbě.

FOTO: Štěpán Tomašík 

Spolek přátel Častolovic přeje všem spoluobčanům klidné 
prožití svátků vánočních, jen ty nejkrásnější zápisy do kroniky 

našeho městečka, mnoho zdraví a šťastný nový rok.

Výstava častolovické století
Od  1. září až do  neděle 28. října bylo možné v  Muzeu Častolovicka 
navštívit jedinečnou výstavu Častolovické století, která mapovala 
vývoj Československé republiky a  osudy jejich obyvatel z  častolo-
vického pohledu.

Kovaný plůtek
V úterý 23. října se uskutečnila jedna z kapitol příprav oslav 100. výročí 
Československé republiky. Členové Spolku přátel Častolovic instalovali 
v lesoparku u hřbitova ozdobný kovaný plůtek, do kterého byla v sobotu
27. října vysazena lípa svobody. Plůtek pořídil spolek ze svých prostřed-
ků jako dárek ke 100 letům republiky. Vyrobili jej mistři odborného vý-
cviku a studenti Střední školy řemeslné v Jaroměři.

Kamenný monolit
V pátek 19. října spolupracovali členové spolku a členové JSDH Častolo-
vice na přepravě objemného nákladu – pískovcového monolitu o váze 
přibližně pět tun z  kamenolomu pana Sršně ze Záměli do  parčíku 
u  častolovického hřbitova. Tam byla v  předvečer 100. výročí založení 
Československé republiky odhalena pamětní deska padlým a umuče-
ným rodákům a spoluobčanům v obou světových válkách. I přes velkou 
náročnost a komplikace dopadla celá akce na výbornou.

Koutek na zahrádkářské výstavě
Spolek přátel Častolovic se ve dnech 4. – 7. října podílel na přípravě koutku měs-
tyse Častolovice pro podzimní zahrádkářskou výstavu Radost – krása – užitek.

Poděkování předsedy Spolku přátel Častolovic
Vážení spoluobčané, jménem organizátorů oslav 100. výročí Českoslo-
venské republiky v Častolovicích vám upřímně děkuji za účast na akci. 
Bylo pro nás velice příjemným překvapením, kolik lidí si našlo čas 
a  přišlo oslavit významné výročí republiky se svými sousedy. Jsem 
hrdý na svou vlast a symboly, které ji odpradávna doprovází. Neměnil 
bych. A je skvělé, že nejsme sami. 
 Prosím, učme naše děti vlastenectví a hrdosti. Ať znají státní vlajku a ne-
stydí se jí nosit, ať vědí, že jsou Slované, jejichž národním  stromem je větši-
nou lípa, ať umí slova státní hymny a hlavně, ať jsou hrdí na svou domovinu 
a své předky nejen v časech sportovních úspěchů našich reprezentantů. 
 Díky všem účinkujícím, pomocníkům a  zúčastněným. Byl to nád-
herný den a důstojná oslava narozenin naší vlasti. 

Jiří Václavík , Spolek přátel Častolovic

V  17 hodin pokračovaly oslavy odhalením pískovcového památníku 
a pamětní desky častolovickým obětem obou světových válek, kterého 
se ujali Ing. Zdeněk Praus a Jiří Václavík. Zároveň byl v parčíku u hřbi-
tova vysazen strom svobody – lípa srdčitá. 
 V  této části oslav asistovali uniformovaní členové Klubu vojenského 
opevnění Hradec Králové z. s. a 38. praporu hloubkového průzkumu generála 
Karla Husárka. Zaznělo i několik čestných salv. Čestnou stráž na místo určení 
bezpečně dopravil historický veterán pana Martínka z Týniště nad Orlicí. 
 Všichni přítomní mohli ke  stromku přihodit svůj díl zeminy a  vy-
jádřit tak symbolický podíl na výsadbě. Od kamene vyrazil již za šera 
dětský lampionový průvod směrem k  Obecnímu rybníku. U  rybníka 
připravili členové JSDH Častolovice pro děti drobné občerstvení a byla 
zde zapálena Masarykova vatra. Atmosféru první republiky výborně na-
vodil flašinetář Jan Hlásek.
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JSDH ČASTOLOVICE
Školení první pomoci
Rok se s rokem sešel a členové jednotky postupně ve dnech 13., 14. 
a 20. října absolvovali školení kardiopulmonální resuscitace a použití 
ambuvaku, které pro nás zajišťuje ZZS Hradec Králové. Nabité vědo-
mosti a znalosti jsme využili během dvou náročných zásahů v srpnu 
a listopadu loňského roku, při kterých obě osoby, i přes poskytnutou 
pomoc, bohužel zemřely. Je třeba si však uvědomit, že zásahy tohoto 
charakteru bývají statisticky úspěšné pouze u 20 % zachraňovaných.

Výjezdy jednotky JSDH Častolovice
25. listopadu v 02.33 hodin – požár kontejneru v Častolovicích 
Jednotka byla prostřednictvím KOPIS HZS KHK kraje povolána s vozem 
CAS 32 Tatra 815 k požáru kontejneru na sokolské zahradě v Častolovi-
cích. Z důvodu závady svolávacího systému (nefunkčního vyrozumění 
přes SMS) na  místo vyjeli pouze dva členové. V  době příjezdu cis-
terny na  požářišti zasahovala již jednotka z  HZS Královéhradeckého
kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou. Po dohodě s velitelem 
zásahu byla osádka CAS ponechána v záloze. Přítomní svědci naštěstí 
vytlačili hořící kontejner z řady dalších a od zateplení sokolovny, čímž 
zabránili daleko větším škodám. Požár byl založen úmyslně. Okolnosti
vzniku šetří Policie ČR. Ke  zranění členů jednotky nebo poškození
vybavení hasičů nedošlo. Návrat na základnu v 03.41 hodin. 

22. listopadu v 08.11 hodin – únik ropných látek na pozemní
komunikaci v Častolovicích 
Jednotka byla KOPIS KHK kraje s vozem DA 8 L1-R Fiat Ducato povolá-
na provést úklid komunikace – silnice č. I/11 a nájezdu na cyklostezku 
od uniklé nafty z poškozeného dodávkového automobilu. Na místě bylo 
nalezeno několik skvrn a kaluží od PHM. Zasahující hasiči ve spoluprá-
ci s příslušníky HZS Královéhradeckého kraje – PS Rychnov nad Kněž-
nou provedli zasypání uniklé kapaliny sorbentem a zametení vozovky 
i  části místní komunikace. Zásahu se zúčastnilo pět členů jednotky. 
Dva zůstali v pohotovosti na hasičské zbrojnici. Ke zranění osob nedo-
šlo. Návrat na základnu v 09.05 hodin. 

13. listopadu v 15.23 hodin – záchrana osob, AED v Častololovicích 
Jednotka byla povolána KOPIS HZS KHK kraje k záchraně osoby v ordina-
ci praktického lékaře v Častolovicích. Protože v době události nebyl vůz 
DA 8 L1-R Fiat Ducato k dispozici na základně, z důvodu strojnického kur-
zu, vyjížděli hasiči na místo vlastními vozidly. Po příjezdu na místo byla 

Členové JSDH absolvovali každoroční školení první pomoci. FOTO: Archiv JSDH Častolovice. 

v ordinaci lékaře na lehátku nalezena starší žena, které přítomný obvod-
ní lékař poskytoval první pomoc. Členové jednotky u paní zkontrolovali 
životní funkce, sundali ji z  lehátka na zem, zahájili srdeční masáž a při 
souběžné srdeční masáži připojili přístroj AED. V resuscitaci pokračovali 
až do příjezdu lékaře RZP, který později konstatoval exitus. Při srdeční 
masáži členy jednotky doplňoval přítomný First responder. Ke  zranění 
zasahujících hasičů nedošlo. Návrat na základnu v 15.57 hodin. 

30. října v 12.52 hodin – technická pomoc – spadlý strom v Častolovicích 
Jednotka byla s vozem DA 8 L1-R Fiat Ducato povolána k technickému zása-
hu – spadlému stromu na chodník v ulici Školská v Častolovicích. Na místo 
vyjela osádka v počtu 1+1. Zasahující hasiči provedli rozřezání stromu pomocí 
motorové řetězové pily a jeho odklizení z chodníku. Ke zranění členů jednotky 
nebo poškození vybavení nedošlo. Návrat na základnu v 13.17 hodin. 

30. října v 11.31 hodin – technická pomoc – spadlý strom v Častolovicích 
Jednotka byla s vozem DA 8 L1-R Fiat Ducato povolána k technickému 
zásahu – spadlému stromu na železniční vlečku do firmy Saint Gobain 
Isover a na cyklostezku. Na místo vyjela osádka v počtu 1+1. Zasahu-
jící hasiči provedli rozřezání stromu pomocí motorové řetězové pily 
a zprůjezdnění komunikací. Ke zranění členů jednotky nebo poškození 
vybavení nedošlo. Návrat na základnu v 12.51 hodin. 

29. října v 16.40 hodin – technická pomoc
– spadlý strom ve Slemeně 
Jednotka byla s vozem DA 8 L1-R Fiat Ducato povolána k technickému 
zásahu – spadlému stromu do drátů VN v obci Slemeno. Na místo vyje-
la osádka v počtu 1+3. Cestou hasiči prováděli průzkum. Do Synkova se 
dostavila jednotka jako druhá. Po dohodě s velitelem zásahu prováděli 
členové JSDH řízení provozu na  silnici č. 318. Na  místo byli přivoláni 
pracovníci firmy ČEZ Distribuce a. s. Následně byl strom odklizen z ko-
munikace. Ke zranění členů jednotky nebo poškození vybavení nedo-
šlo. Návrat na základnu v 17.54 hodin. 

24. října v 09.34 hodin – únik plynu v Česticích 
Jednotka byla s vozem DA 8 L1-R Fiat Ducato povolána k technickému 
zásahu – hrozícímu úniku plynu z poškozeného rozvodu plynu v obci 
Čestice. Na místo vyjela osádka v počtu 1+4. Cestou hasiči prováděli 
průzkum. Do Čestic se dostavila jednotka jako druhá. Po dohodě s ve-
litelem zásahu provedl přítomný technik CHTS (příslušník HZS RK/člen 
JSDH) Martin Svatoň měřicím přístrojem GASALERT, z vybavení HZS RK, 
měření koncentrací. 
 Prokázalo se, že došlo k poškození plastové trubky ve výkopu bez 
úniku plynu. Na místo byli přivoláni pracovníci plynáren. Ostatní čle-
nové zůstali v  záloze na místě události pro případ nutnosti zásahu. 
Jednotka spolupracovala s HZS Rychnov nad Kněžnou a JSDH Kostelec 
nad Orlicí. Ke zranění členů jednotky nebo poškození vybavení nedošlo. 
Návrat na základnu v 10.00 hodin. 

23. října v 13.42 hodin – technická pomoc
– přetopený kotel v Synkově 
Jednotka byla s vozem CAS 32 Tatra 815 6x6 povolána k údajnému požá-
ru kotelny v obci Synkov. Na místo vyjela osádka v počtu 1+3. Cestou ha-
siči prováděli průzkum. Do Synkova přijela jednotka jako druhá – krátce 
po  HZS RK. Po  dohodě s  velitelem zásahu byla ponechána v  záloze,
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SDH ČASTOLOVICE
Vánoční stromeček u hasičárny 
V sobotu dne 1. prosince dopoledne 
proběhlo kácení, přeprava a stavění 
vánočního stromu, který letos darova-
la rodina Novákova z ulice Havlíčkova. 
Odpoledne uspořádali hasiči pro děti 
svých členů a podporovatelů tradiční 
čertovskou besídku. Nechybělo ani 
představení loutkového divadla. 

AFK ČASTOLOVICE
Mladší přípravka
V loňském roce za naši samostatnou kategorii mladší přípravky na-
stupovali hráči ročníku 2010 a mladší. Celkem v této kategorii máme 
deset kluků ročníku 2010 a na podzim pravidelně nastupoval i hráč 
předpřípravky Matyáš Frýda (ročník 2012).
 Podzimní část jsme zahájili kvalitně obsazeným turnajem v Chocni.
Turnaje se účastnilo dvacet mužstev, mezi kterými nechyběla taková 
mužstva jako Sparta Praha, Slavia Praha, Zbrojovka Brno, Sigma Olo-
mouc, FK Pardubice či Bohemians Praha. V naší skupině jsme se postup-
ně utkali s mužstvy Letohradu, Slavie Praha, FC Hradec Králové a Třebíče. 
 Kluci na tomto turnaji předvedli bojovné výkony, ale skvěle hrající 
soupeři nás ve všech zápasech přehráli. Ve skupině o umístění jsme nej-
prve smolně prohráli s mužstvem Dobrušky/Opočna, ale poté jsme po-
razili mužstva Chocně B a Žamberka. Díky lepšímu skóre ze vzájemných 
zápasů jsme nakonec tuto skupinu vyhráli. Tento turnaj nám trenérům, 
hráčům i rodičům ukázal, jak se dá hrát fotbal i na takové věkové úrovni.
 Poté jsme se zúčastnili předkola celostátního poháru mládeže
Ondrášovka Cup, který se konal opět v Chocni. Tento turnaj byl pozna-
menán tím, že nepřijela mužstva Nového Hradce a Studence. Nako-
nec jsme odehráli zápasy s mužstvy z Kutné Hory, Chocně a Přelouče.
Zejména zápas s domácí Chocní nám ukázal, že ve hře a nasazení 
máme značné rezervy. V turnaji jsme nakonec skončili třetí, když jsme 
ještě těsně prohráli s Kutnou Horou a porazili Přelouč.
 Po úvodních dvou turnajích již následovaly turnaje Okresního pře-
boru mladších přípravek. Podzimní část se našim klukům vydařila, ne-
boť jim v soutěži patří průběžné 1. místo. Podařilo se nám z devatenácti 
zápasů v sedmnácti zvítězit, naše mužstvo tak prohrálo pouze dva-
krát. Soupeřům hráči nastříleli celkem 215 branek, což je úctyhodných 
jedenáct branek na jeden zápas, a obdrželi pouze pětatřicet branek, 
což jsou necelé dvě branky na zápas. Mezi nejlepší střelce patří Tomáš 
Kapucián s 59 góly, Filip Šupler se 42 góly a Marek Beneš s 23 góly. 
Všichni hráči včetně brankáře dokázali minimálně dvakrát skórovat.
 Nesmíme se ale nechat uspokojit výsledky, protože ve spoustě zá-
pasů, i když výsledkově byly dobré, bylo na klucích vidět, že ve hře 
máme ještě velké rezervy. Nyní nás čeká zimní halová sezona, ve které 
odehrajeme tři turnaje v Rychnově nad Kněžnou.
 Velké poděkování patří i rodičům, kteří naše turnaje hojně navště-
vovali a svým ratolestem fandili.

Evžen Šupler, AFK Častolovice

Mladší žáci
V loňském roce nastoupili v této kategorii ročníky 2006 a 2007. Vzhle-
dem k počtu dětí byli mladší žáci přihlášeni na dvě soutěže – krajský 
a okresní přebor. Pro většinu hráčů se jednalo o přechod na výrazně 
větší hřiště, což se v úvodu sezony projevovalo zejména ve druhých 
poločasech, ve kterých klukům začaly rychleji docházet síly. 
 V krajské soutěži si naši borci nepočínali vůbec špatně, a i přes 
několik poměrně vysokých porážek dokazovali, že fotbal hrát umí. Ko-
nečné umístění proto plně odpovídá rozložení sil v této skupině. 
 V okresní soutěži to s výsledky už tak slavné nebylo. Velkým problé-
mem pro nás byly současně hrané zápasy obou našich týmů. To se potom 
negativně projevovalo na personálním složení B týmu, při nichž nám nejed-
nou vypomáhali i kluci ze starší přípravky.

Martin Beneš, AFK Častolovice

Masarykova vatra
Čtvrteční odpoledne věnovali členové JSDH Častolovice přípravě
Masarykovy vatry, která byla zapálena v rámci oslav 100. výročí
Československé republiky v sobotu 27. října. Sbor dobrovolných hasičů
děkuje Franzisce Dianě Sternbergové za poskytnutí dřeva na vatru a 
ČRS MO Častolovice za to, že umožnil konání akce ve svém areálu.

Poděkování SDH
Sbor dobrovolných hasičů Častolovice děkuje všem spoluobčanům za 
poskytnutí železného šrotu. Zároveň se omlouvá za to, že nebyly odvá-
ženy zásobníky teplé užitkové vody, které sběrny nevykupují. Děkujeme.

Začátkem prosince byl před hasičskou zbrojnici umístěn vánoční strom. 

FOTO: Archiv JSDH Častolovice 

Jiří Václavík ml., SDH Častolovice

Sbor dobrovolných hasičů Častolovice přeje všem 
spoluobčanům krásné Vánoce a úspěšný vstup do roku 2019.

neboť se nejednalo o  požár, ale o  přetopení kotle. Ke  zranění čle-
nů jednotky nebo poškození vybavení nedošlo. Návrat na  základnu 
v 14.15 hodin. 

20. října v 19.27 hodin – požár – vznícení sazí v Kostelecké Lhotě 
Jednotka byla prostřednictvím KOPIS HZS KHK kraje povolána s vozem 
CAS 32 Tatra 815 k požáru – vznícení sazí v komíně rodinného domku 
v obci Kostelecká Lhota. V době příjezdu na místě zasahovala JSDH Kos-
telec nad Orlicí, která prováděla kontrolu spalinové cesty a její následné 
vyčištění kominickým nářadím. Dále hasiči spolupracovali s profesioná-
ly z Rychnova nad Kněžnou. Po dohodě s velitelem zásahu byla jednotka 
ponechána v  záloze a  nezasahovala. Ke  zranění členů jednotky nebo 
poškození vybavení nedošlo. Návrat na základnu v 20.25 hodin. 

4. října v 23.41 hodin – planý poplach v Ličně 
Jednotka byla prostřednictvím KOPIS HZS KHK kraje povolána s vozem 
CAS 32 Tatra 815 k  požáru pole a  hnoje u  obce Lično. Vyjela v  počtu 
1+2 a na požářiště se dostavila jako čtvrtá. Na místě bylo zjištěno, že 
se nejedná o  požár, ale o  neohlášené a  nezabezpečené pálení orga-
nických materiálů. Jednotka byla velitelem zásahu ponechána v záloze 
a  nezasahovala. Ke  zranění členů jednotky nebo poškození vybavení 
nedošlo. Návrat na základnu v 00.20 hodin.
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Mikulášský turnaj byl zakončen sladkou odměnou.

FOTO: Archiv AFK Častolovice 

Tradiční tříkrálová sbírka se konala v sobotu 5. ledna 2019.

FOTO: Štěpán Tomašík

Starší žáci
V jarní části jsme se v této kategorii potýkali s problémem malého počtu 
hráčů, za tuto kategorii tedy museli pravidelně nastupovat mladší žáci. Na 
podzim do kategorie starších žáků přešel náš silný ročník 2005, v součas-
nosti máme v této kategorii dvaadvacet hráčů ročníku 2004 a 2005. 
 V podzimní části mužstvo odehrálo třináct zápasů v nejvyšší kraj-
ské soutěži pro kategorii U15. Po podzimní části nám patří 7. místo se 
ziskem devatenácti bodů za šest výher, jednu prohru na pokutové kopy 
a sedm proher. Kromě tří zápasů, kdy byl soupeř nad naše síly, jsme 
odehráli vyrovnaná utkání.
 Nejlepším střelcem našeho mužstva se stal se čtrnácti brankami 
Štěpán Rojek, který je zároveň i druhý v celkovém pořadí střelců kraj-
ského přeboru U-15. K dalším úspěšným střelcům patří Adam Poledno 
s pěti brankami a Ondra Šupler se dvěma brankami, který je zároveň 
hráčem s největším počtem asistencí.
 Doufám, že se nám podaří v jarní části ještě zlepšit náš výkon.
Pokusíme se zlepšit i naše celkové umístění v soutěži.

Evžen Šupler, AFK Častolovice

Mikulášský turnaj
– turnaj mladší přípravky a předpřípravky
V neděli 2. prosince se v sokolovně konal již tradiční turnaj naší nejmladší 
kategorie spojený s mikulášskou nadílkou. Letošního turnaje se zúčastnilo 
celkem dvanáct dětí ročníku 2010 a mladší. Kluci se rozdělili do čtyř mužstev, 
družstvo tvořené nejmenšími hráči z předpřípravky doplnil Ondra Šupler.
 Každé mužstvo si zvolilo tým, za který bude v turnaji hrát. Letošního 
ročníku se tedy účastnil tým FC Barcelony ve složení Tomáš Kapucián, 
Vojta Horák a Filip Šupler, FC Liverpool ve složení Marek Beneš, Honza 
Lubínek a Dan Kubec, FC Arsenal ve složení Marek Fabián, Vojta Keprta 
a Táďa Trejtnar. Posledním mužstvem byl FC Manchester City ve složení 
Radim Kozel, Martin Praus, Matyáš Frýda a Ondra Šupler.
 K vidění bylo během dopoledne celkem dvanáct zápasů, mnoho 
soubojů a zajímavých výsledků. Kluky povzbuzovali přítomní rodiče. 
Z turnaje nakonec vyšlo vítězně mužstvo FC Manchesteru City. Nej-
lepším střelcem turnaje byl se sedmi brankami hráč FC Arsenalu Táďa 
Trejtnar. Každý nakonec získal sladkou medaili.
 Jelikož šlo o mikulášský turnaj, nesměla chybět ani návštěva čertů, 
kterým naši hráči dali spoustu slibů. Jelikož tato kategorie celý podzim 
předváděla kvalitní hru, byli všichni odměněni sladkou odměnou. 

Evžen Šupler, AFK Častolovice

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka vznikla na  základě tradice, která má svůj původ 
ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. 
Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli 
poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadi-
dlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále 
po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem. Zpívaly lidem koledu My 
tři králové a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s pří-
slušným letopočtem. Vždy za  to dostaly něco dobrého a  občas i  pár 
grejcarů na přilepšenou. 
 Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně 
vymizela a byla znovu oživena až po r. 1989. Česká charita dala tříkrálové-
mu koledování nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice kaž-
doročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré 
vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahra-
ničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní charity v celé ČR.
Další informace naleznete na https://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/.  
O  výnosu Tříkrálové sbírky v  Častolovicích budete informování obec-
ním rozhlasem. Děkujeme tímto všem štědrým dárcům za  zapojení 
do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků v roce 2019!

Vaši K + B + M 2019

Farnost
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice 

Rada městyse (RM-101-2018)
dne 17. září 2018

schválila: 
 nabídku Ateliér KROK s.r.o., Kladno na zpraco-
vání změny č. 1 územního plánu Častolovice a po-
věřila starostu podpisem smlouvy o dílo
 nabídku Stavitelství DS s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou na opravu zpevněných ploch u č. p. 355 
a č. p. 356 v ulici Školská a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy o dílo

Rada městyse (RM-102-2018)
dne 1. října 2018

schválila: 
 prodej vozidla Multicar M 25 s cisternou a kar-
táčem s registrační značkou RK 45 – 83 s platnou 
technickou kontrolou dle znaleckého posudku č. 
3911/2018 za  cenu stanovenou ve  znaleckém po-
sudku kupujícímu, městysi Velký Vřeštov
 dodatek č. 1 smlouvy o  dílo č. S19-044-0008 
mezi městysem Častolovice a SWIETELSKY staveb-
ní s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
na akci Autobusový záliv a místa pro přecházení I/11

Rada městyse (RM-103-2018)
dne 15. října 2018

schválila: 
 darovací smlouvu mezi Škoda Auto a.s., 
dárcem, a  městysem Častolovice, obdarova-
ným, za  účelem podpory dopravní bezpečnosti 

ve výši 200 000 Kč a pověřila starostu podpisem 
smlouvy

vzala na vědomí: 
 souhlasné vyjádření obce Čestice s  doporu-
čením zhotovitele přemístit RBK 800 do  trasy tzv. 
východní varianty. RM souhlasí s  doporučením 
zhotovitele přemístit RBK 800 do trasy tzv. východ-
ní varianty.

Rada městyse (RM-104-2018)
dne 31. října 2018

schválila: 
 darovací smlouvu od  Škoda Auto a.s. o  po-
skytnutí peněžních prostředků ve výši 900 000 Kč 
městysi Častolovice na workoutové hřiště a pově-
řila starostu podpisem smlouvy
 zřídit dle § 122, odst. 1, zákona č. 128/200 Sb. 
o  obcích s  platností od  1. 11. 2018 tři komise rady 
městyse Častolovice, a to komisi stavební, sociální 
a kulturní
 zřídit dle § 78, odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zá-
kon) ve znění pozdějších předpisů k plnění úkolů 
při ochraně před povodněmi v  územním obvodu 
městyse Častolovice zřizuje komisi povodňovou

Rada městyse (RM-105-2018)
dne 20. srpna 2018

schválila: 

Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice 
Zastupitelstvo městyse (ZM-25-2018) 

dne 25. října 2018
volí: 

 do  funkce uvolněného starosty městyse 
Častolovice Ing. Zdeňka Prause
 do funkce uvolněného místostarosty
městyse Častolovice Bc. Miloše Tichého
 do  funkce neuvolněného radního městyse 
Častolovice Adama Mitanu
 do  funkce neuvolněného radního městyse 
Častolovice Mgr. Alenu Zvěřinou
 do  funkce neuvolněného radního městyse 
Častolovice Ing. Pavlínu Chlebnou
 do funkce neuvolněného předsedy finančního 
výboru městyse Častolovice Šárku Fajglovou
 do funkce neuvolněného předsedy kontrolní-
ho výboru městyse Častolovice Reného Nováka

Zastupitelstvo městyse (ZM-26-2018) 
dne 12. prosince 2018

schvaluje: 
 rozpočet městyse Častolovice na rok 2019 dle 
vyvěšené skladby. Rozpočet je schodkový – scho-
dek rozpočtu bude financován z  finančních pro-
středků na bankovních účtech městyse
 dohodu o  narovnání mezi M. B. a  městysem 
Častolovice za  provedení investice do  dotčené 
nemovitosti č. p.  479 – hospody Na  Hřišti učině-
né v letech 2010 až 2016 dle občanského zákoníku 
a dle znaleckého posudku č. 4427/079/2018
 kupní smlouvu na  části pozemků dle vypra-
covaného geometrického plánu označené jako 
parcelní č. 763/23, parcelní č. 763/26, parcelní č. 
764/12 a  parcelní č. 1205/1 v  katastrálním území 
Častolovice za kupní cenu 400 Kč/m2 L. H., s před-
kupním právem pro městys Častolovice

 kupní smlouvu mezi K. K. a městysem Často-
lovice na pozemek, parcelní č. 779 – ostatní plocha 
o  výměře 18 m2 a  pozemky v  tzv. zjednodušené 
evidenci – parcely spadající původně pod pozem-
kový katastr, pod č. 782 o výměře 11 563 m2, č. 783 
o výměře 414 m2, č. 785/5 o výměře 46 m2 a č. 786/8 
o výměře 4 034 m2 v katastrálním území Častolovi-
ce za dohodnutou kupní cenu ve výši 670 000 Kč 
 vnitřní směrnici č. 3 o zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu
 záměr směny pozemků č. ZM-4-2018 a revo-
kuje záměr č. ZM-3-2018

volí:  
 zástupce do  DSO Obecní voda Ing.  Zdeňka 
Prause a Bc. Miloše Tichého

 veřejnou výzvu na místo knihovníka a pověři-
la referentku Barbaru Hojnou zveřejněním výzvy 
  nabídku na  dodávky elektrické energie 
a  plynu od  ČEZ ESCO a.s. pro roky 2019 a  2020 
pro všechny budovy v majetku městyse a veřejné 
osvětlení a pověřila starostu podpisem smlouvy

Rada městyse (RM-106-2018)
dne 26. listopadu 2018

schválila: 
 plán inventarizace za rok 2018
 licenční smlouvu k užívání softwarové aplika-
ce UZOB pro tvorbu a evidenci usnesení a zápisů 
ZM a RM
 smlouvu o dílo na servis a opravy veřejného 
osvětlení od firmy Elektroservis I. U., Kostelec nad 
Orlicí a pověřila starostu podpisem smlouvy 

Rada městyse (RM-107-2018)
dne 10. prosince 2018

schválila: 
 finanční dar ve výši 2 000 Kč ve formě peněž-
ního plnění pro Okresní sdružení ČUS Rychnov nad 
Kněžnou na vyhlášení ankety Nejúspěšnější spor-
tovec Rychnovska roku 2018 a  pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy 
 dodatek č. 5 smlouvy o zajištění a poskytování 
pečovatelské služby pro občany městyse Častolo-
vice ze strany města Kostelec nad Orlicí na rok 
2019
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Častolovický fotokoutek: Oslavy 100 let republiky  

Nejvýznamnější událostí loňského roku byly oslavy 100. výročí
od  založení Československa, kterých se zhostil Spolek přátel 
Častolovic v součinnosti s městysem. V lesoparku byla slavnostně 
odhalena pamětní deska padlým a umučeným rodákům a spoluob-
čanům v obou světových válkách, dále zde byl instalován ozdobný 
kovaný plůtek, do kterého byla vysazena lípa srdčitá. Oslavy byly 
zakončeny vzpomínkovou akcí na Den válečných veteránů.

FOTO: 6x Štěpán Tomašík 
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Ať je pro vás rok 2019 rokem plným spokojenosti, zdraví 
a lásky těch nejbližších. Děkujeme za spolupráci. 

šéfredaktorka zpravodaje
Mgr. Martina Kalousová a redakční rada 
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Uzávěrka příštího čísla: 15. března 2019

Taneční klub AKCENT
pořádá přípravnou lekcí pro

plesovou sezónu 2019

Kdy?   úterý 15. 1. 2019  od 18:00
Kde?   na sále U Lva
Cena lekce je 100 Kč za pár

Na lekci si vezměte pohodlné a neformální oblečení a obuv

Kontakt pro přihlášky: Martin Odl tel.: +420 603 797 313, odl@centrum.cz

„ROZTANČÍRNA“


