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městyse Častolovice

www.ou-castolovice.cz

Článek „Přišli k nám … Ukrajinci“ naleznete na str. 5 
Foto: Jana Bělková
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  Častolovický fotokoutek: Požár v zámeckém parku

Fotografie z požáru dutého stromu v zámeckém parku v Častolovicích.                                                                                                       Foto: Petr Václavík
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  Úřad městyse Častolovice
SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
Konec letošní zimy a  začátek jara je těžce poznamenaný vojenským 
konfliktem vedeným Ruskou federací na  mezinárodní svrchovanost 
Ukrajinské republiky. Ptáme se, co to znamená pro naši zemi a  naši 
obec? Tyto události natrvalo změní dějiny naší společnosti. V meziná-
rodní situaci to znamená, že migrační vlna válečných běženců z Ukra-
jiny nemusí být konečná a může s probíhajícím konfliktem ještě stou-
pat. Česká republika přerozděluje kvóty ukrajinských uprchlíků na své 
kraje. Ty se je snaží převážné umisťovat ve svých krajských zařízeních 
a  dále ve  spolupráci se starosty i  v  obecních zařízeních, která jsou 
k  dispozici. Asi třetina uprchlíků najde svůj nový provizorní domov 
u  lidí, kteří nabídnou svoje osobní nemovitosti. V  Častolovicích nyní 
žije asi 51 ukrajinských občanů, převážně rodin s malými dětmi. Děkuji 
všem, kteří se nebáli poskytnout svoje volné kapacity, ale i všem, kteří 
se dále věnují těmto občanům, tak aby se mohli v  co nejkratší době 
zapojit do  života v  naší obci. Jedná se především o  zprostředkování 
pracovních možností, intenzivní výuku českého jazyka, zapojení dětí 
do školního a spolkového života. Jsem velice rád, že jsem se společ-
ně s  panem místostarostou mohl seznámit s  novou ukrajinskou ko-
munitou a nabídnout jim pomoc, kterou budou potřebovat k zapojení 
do běžného života v České republice.
Hlavním tématem, o  kterém jsem se chtěl zmínit v  tomto zdroji jsou 
rostoucí ceny energií, surovin, ceny za služby, výrobky a  jejich dopad 
na domácnosti. Největší nárůst v posledních desetiletích zaznamenala 
elektrická energie a zemní plyn. Nárůst se netýká pouze domácností, 
ale i spotřeby elektrické energie naší obce. Intenzivně řešíme, asi jako 
každý z  vás, jak můžeme v  následujících letech snížit svoji spotřebu 
energie nebo energii získat z alternativních zdrojů. Do konce roku by-
chom chtěli i my vyměnit co nejvíce starých výbojkových lamp a svě-
tel za  nová LED svítidla, a  to nejen v  obecních budovách, ale hlavně 
na naší síti veřejného osvětlení. Druhým významným cílem obce je po-
krýt částečnou spotřebu elektrické energie v základní a mateřské škole 
instalací solárních panelů. Městys bude muset hledat i alternativu nebo 
doplněk k zemnímu plynu, kterým z velké části vytápí obecní budovy. 
S letošním rokem také došlo na plné zavedení zákona o likvidaci odpa-
dů, které musí řešit všechny obce. V Častolovicích musel být zaveden 
poplatek za  svážení komunálního odpadu, svážení tříděného odpadu 
a likvidaci bioodpadů. Cena za likvidaci odpadů se celosvětově výrazně 
zvyšuje a tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Jediné, 
co proto je možné dělat, je výrazně více a kvalitněji třídit a tím snižovat 
podíl komunálního odpadu, u kterého dle počtu svozů můžete ovlivnit 
i vaši cenu. 
Nárůst energií a mezd se promítá také do ceny vodného a stočného. 
Určitě jste si již všimli, že i v letošním roce došlo ke zvýšení této složky, 
která ovlivňuje každou domácnost. Málokdo ale ví, že městys Často-
lovice již ztratil jakoukoli možnost tuto cenu regulovat. Důvodem je 
historicky špatně provedené vložení obecního vodohospodářského 
majetku do  sdružení okolních obcí pod názvem Dobrovolný svazek 
obcí – Obecní voda (nynější název), bez jakýchkoliv budoucích záruk 

při rozhodování o investicích, cenách a vedení. Vyplývá z toho, že ně-
kteří zvolení členové svazku za  jednotlivé obce zneužívají špatně na-
psaných stanov a tím vážně poškozují práva vás občanů Častolovic při 
rozhodování o penězích generovaných vaší spotřebou. Zastupitelstvo 
se tímto problémem již zaobíralo a přijalo usnesení, aby byly připrave-
ny dokumenty, které by mohly vést k vystoupení naší obce ze svazku, 
pokud budou nadále přetrvávat popsané problémy.
Určitě nás i vás občany čeká nelehká zkouška, abychom se vypořádali 
s novými překážkami. Nicméně si myslím, že žijeme v 21. století, které 
nám poskytuje řadu technologických výhod, které můžeme využívat, 
aby se nám lépe a  spokojeně žilo i  u  nás v  Častolovicích. Určitě ale 
do 21. století nepatří válečný konflikt na území Evropy a doufám, že v co 
nejkratší době se zastaví válečné běsnění a bude zase obnoven mír. 
Hoďme zimu a ponuré nálady pro letošek za hlavu, užívejme jarní pa-
prsky a dělejme to, co nás baví. 

Ing. Zdeněk Praus

starosta městyse Častolovice

Sokolská zahrada.
Park nebo výstaviště?
Slzy lítosti, vztek a zmar. Moje pocity, když jsem uviděl Sokolskou za-
hradu a na to navazující travnatou plochu, zdevastované oba povrchy 
po jarní zahrádkářské výstavě. Za posledních několik let, zejména však 
v  posledních dvou „covidových“, došlo k  výrazné proměně Sokolské 
zahrady. Vedení městyse zde dosud investovalo (kromě jiného) hodně 
přes 2 miliony korun jenom do nových mlatových cestiček, osvětlení, 
výsadby nového stromořadí. I  letos se bude pokračovat ve  zkrášle-
ní nejbližšího okolí u  sokolovny a  přilehlého cyklochodníku, dalšího 
osvětlení a možná i dokončení celého projektu mlatových cest. Na tři 
miliony se tak investice celkem zcela jistě dostane. Záměrem je vy-
tvoření kvalitního, upraveného, příjemného prostředí zeleně, parku 
v centru obce.
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Pomáháme potřebným
Již poněkolikáté ve dnech 25. a 26. 3. 2022 proběhla na sále U Lva hu-
manitární sbírka pro Diakonii Broumov, kterou pořádá sociální komise 
Městyse Častolovice.
Městys je každoročně oslovován a žádán o poskytnutí finančního daru 
nebo uspořádání humanitární sbírky. Finanční prostředky jsou omeze-
né a všem pomoci nedokážeme. V obci je umístěn kontejner pro sběr 
šatstva a obuvi, který patří právě Diakonii Broumov. Ovšem kontejner 
nevyřeší všechno – do kontejneru dáte šatstvo, boty, které nepotřebu-
jete, možná i deku … ale třeba starý vysavač, lampu, hodiny, nádobí – to 
nejde. A tyto věci, i když jsou třeba nefunkční (malé elektrospotřebiče), 
můžete do sbírky přinést, jako třeba i hračky pro děti nebo i nevyužité 
dioptrické brýle …

Stále je mezi námi mnoho těch, kteří přijdou o  střechu nad hlavou 
nebo se dostanou do  tíživé životní situace. A  právě oni jsou vděčni 
za dary, které občané poskytnou.
Děkujeme všem dárcům, kteří nejsou lhostejní k  potřebám druhých 
a přinášejí věci, které sami nepotřebují. Jinde mohou ještě udělat ra-
dost a pomoci.

Marie Kubalíková, předsedkyně sociální komise

Foto: Dana Šuplerová

Místní zahrádkářské výstavy mají svůj kredit, historii a  postavení 
za  dlouhé roky pořádání. Bez obrovského nasazení členů spolku by 
tomu nebylo. To je třeba velmi ocenit. Jenže. Myslím, že jsme nyní 
na křižovatce rozhodnutí, jak a kudy dál. Zajímal by mě názor vás, ob-
čanů. Neostýchejte se mi ho sdělit. Půjdu tomu naproti a  řeknu svůj, 
i když vím, že zahrádkáři mě za to mít rádi nebudou. Já preferuji park…!

Text a foto: Bc. Miloš Tichý, místostarosta
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Přišli k nám ... Ukrajinci
Mohl by to být začátek písničky nebo třeba pohádky... 
„No a co?“, řeknete si možná. 

Příběh s tímhle začátkem ale rozhodně není pohádkou, a rozhodně nad 
ním již nekrčíme rameny.
Pro dříve narozené byla Ukrajina jen jménem na  dlouhém seznamu 
svazových republik Sovětského svazu. Pro ty o něco mladší země, která 
se z rozpadajícího SSSR odloupla jako vnější slupka cibule a snažila se 
přimknout k Západu, tak jako většina postkomunistických zemí na po-
čátku 90. let minulého století. Mluví se tam asi nějakou verzí ruštiny, 
bude to tam asi trochu zaostalé jako někde na  Sibiři, ale prý je tam 
levně a na západě mají hezké hory. A měli tam Nikolu Šuhaje. Pro ty 
ještě mladší je Ukrajina další položkou v  seznamu evropských zemí, 
u kterých musí znát hlavní město, nejdůležitější odvětví průmyslu, ze-
mědělství, a  možná něco o  počtu a  složení obyvatel. Nebo tomu tak 
ještě do zcela nedávna bylo. 
Dnes už není.
Válečný konflikt rozměrů, který si nikdo z  nás neuměl na  počátku
21. století představit je najednou tu, přímo za našimi humny. Na Ukra-
jině. Najednou všichni známe hlavní město, přibližnou velikost popu-
lace, najednou máme všichni lepší ponětí o průmyslových odvětví či 
hlavních pěstovaných plodinách. Možná bychom si přáli zůstat v blaže-
né nevědomosti nežli tyto informace dostávat jakou součást válečné-
ho zpravodajství. Ano, to bychom si opravdu všichni přáli. Evropu bez 
války, bez znalosti názvů větších ukrajinských měst či malých vesnic, 
názvů řek a poloh mostů přes ně.
Současná situace je těžká pro všechny zúčastněné – a  těmi jsme 
opravdu všichni: ti, kdo musí s minimem osobních věcí opouštět svoje 
domovy a svůj majetek bez jistoty, že jej po návratu naleznou tak, jak 
jej opustili, ti, kdo ve svých pohodlných domovech s obavami sledu-
jí večerní zprávy či růst cen v  obchodech až po  ty, kdo věnují volný 
čas a vlastní energii na pomoc válečným uprchlíkům. Věřím však, že 
i v těžké a složité situaci dnešních dní nacházíme výzvy, které můžeme 
přijímat a obrátit je v cosi přínosného. Věřím, že i pro nás, žijící v  re-
lativním klidu střední Evropy, může být současná situace příležitostí 
k  osobnímu růstu, k  vlastní sebereflexi, příležitostí učit se novým ja-
zykům, písním, objevovat kulturní a historické dědictví zemí blízkých, 
i když donedávna tolik vzdálených. 
Přišli k  nám ... Ukrajinci. V  Čechách přeci nic nového pod sluncem. 
Nebo přeci? 

V Častolovicích žije nyní něco okolo 45 občanů Ukrajiny, je těžké napsat 
přesné číslo, protože noví lidé stále přicházejí. Díky velkorysé podpoře 
obětavých jednotlivců a  soukromých firem dostaly tyto rodiny šanci 
spočinout v  důstojných podmínkách našich domů a  bytů. Přicházejí 
z obav o osud svůj a osud své země, přicházejí ze strachu, přicházejí, 
aby ochránili své nejbližší a  nejzranitelnější. Snaží se pochopit český 
jazyk, snaží se orientovat v systému zdravotní péče, školském systému, 
stejně jako v názvech potravin při nákupu či dopravním systému. Přišli 
do země, která sice mluví podobným slovanským jazykem, ale k psaní 
používá „divná“ písmena naší latinky, takže zorientovat se třeba na ná-
draží může být celkem napínavé. Přesto nepropadají beznaději a snaží 
se žít nejlépe, jak jim to současná situace umožňuje. Tak jako jejich muži 
nezlomně bojují o svobodu své země, tak se tyto ženy v Čechách ne-
zlomně snaží zařídit sobě a svým dětem důstojný a plnohodnotný život. 
Veliký dík patří častolovické škole pod vedením pana ředitele Odla. 
Naše škola od prvního okamžiku velkoryse přijímá ukrajinské žáky, po-
skytuje jim prostor k on-line výuce v ukrajinštině i místo ve třídách pro 
normální výuku. Děti i rodiče velmi ocenili rychlost a snadnost, s jakou 
se mohly jejich děti po příchodu do Čech zapojit do výuky a dostat se 
do kolektivu podobně starých spolužáků. 
Naše dobročinné společenství pomáhá novým obyvatelům Častolovice 
orientovat se v české realitě, snažíme se usnadnit hledání zaměstnání, 
pronikáme společně do tajů a složitostí české gramatiky a bavíme se 
napínavým protínáním českého a  ukrajinského jazyka, doprovázíme 
k lékaři či pomáháme s péčí o psí domácí mazlíčky, kteří přicestovali se 
svými majiteli. Odvážnou komunikací se snažíme najít společnou řeč, 
hledáme smysluplné způsoby pomoci a  zkoušíme nabídnout střípky 
„normálního“ života, jakými může být společné pečení, výroba šperků 
či výroba velikonočních věnců pro dětský školní jarmark.
Přišli k nám Ukrajinci! Pojďme tyto statečné ženy a děti přijímat jako 
vlastní příbuzné, tetičky a strýčky, bratry či sestřenice. Pojďme pro ně 
společně připravovat bezpečné prostředí, kde se budou cítit skoro jako 
doma. Kde se budou moci účastnit skoro normálního života, kde budou 
moci skoro normálně pracovat, normálně studovat, skoro normálně žít. 
Darujme jim skoro druhý domov, na který budou jednou s láskou vzpo-
mínat. Podejme jim pomocnou ruku s radostí a nadšením. Nebojme se 
pomáhat. Buďme stejně odvážní jako oni. 

kontakty: @PomahamevCastolovicich, tel.: 604355778 (Jana Bělková)
výuka češtiny a společné setkávání:
Út, Čt 15:00 děti (škola), 19:30 dospělí (Masarykova 16)

Text a foto: Jana Bělková
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  Společenská rubrika

Počet obyvatel 
V Častolovicích nyní žije 1 579 obyvatel.

Navždy nás opustili
pan Zdeněk Šabata r. 1952  

paní Elena Klimeschová r. 1945

paní Filomena Severinová r. 1931

pan Josef  Karlec r. 1952

paní Marie Zemánková r. 1932

pan Ing. Karel Tomeš r. 1932

pan Jaroslav Fiedler r. 1929  

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Upozornění pro občany:

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

Děkujeme za pochopení.

Vážení spoluobčané !!!
Jestliže jsou mezi Vámi manželé, jimž od slavnostního manželského 

slibu „ANO“ uplyne v roce 2022 již 50 let a více a přáli by si tuto 
skutečnost oslavit společně s námi – zástupci městyse –
v obřadní síni městyse Častolovice – v Galerii A. Hudečka,

žádáme je tímto, aby se přihlásili na Úřadu městyse u paní Hojné
k dojednání podrobností a ostatních náležitostí.

Starosta městyse Častolovice i ostatní zástupci si budou pokládat 
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 paní Marií Kubalíkovou – tel. 770 102 540.

Narozené děti
Matyáš Borisov (listopad 2021)

Ať vám dětičky dělají jen radost.

Častolovické (historické)
kalendárium výročí
14. 1. 1872 v Loucké u Ředhoště na Podřipsku se narodil ma-
líř Antonín Hudeček, který prožil část života v Častolovicích, 
kde i zemřel a je pochován na místním hřbitově

9. 2. 1862 v Častolovicích zemřel hudebník, učitel, matema-
tik a zeměměřič Karel Tobiášek

9. 2. 1937 v  Čakovicích 
zemřel pedagog, spiso-
vatel, autor knihy Čas-
tolovice nad Orlicí jich 
dějiny a popsání z  roku 
1881, hudební skladatel 
a častolovický řídící uči-
tel Josef Gotthard Lašek

15. 2. 1912 v  Soběslavi zemřel častolovický rodák, úředník, 
znalec práva a autor divadelních her Václav Julius Kavka

7. 3. 1887 v Klášterci nad Orlicí se narodil dělník, cestář, rus-
ký legionář a častolovický občan Antonín Pácha

8. 3. 1762 v  Jičíně se narodil kněz, vlastenec, spisovatel 
a  básník a  častolovický farář František Raymann, který je 
pohřbený na místním hřbitově

9. 3. 1882 v  Dolních Kounicích se narodil katolický filozof, 
knihovník a vychovatel dětí Leopolda Sternberga pan Josef 
Kratochvil

11. 3. 1997 založena akciová společnost Rojek Častolovice

18. 3. 1992 na pozvání Diany Sternbergové přijela na často-
lovický zámek Olga Havlová, manželka prezidenta Václava 
Havla

Josef Gotthard Lašek
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  Kultura v městysi

Promítání filmu
Tajemství staré bambitky 2
Kino Častolovice ve spolupráci s Kulturní komisí uspořádali pro širokou 
veřejnost promítání filmu Tajemství staré bambitky 2. Akce připadla 
na neděli 13. 3. 2022 v sále U Lva v Častolovicích. Zájem o představení 
byl velký, sál byl téměř zaplněn. 

Text a foto: Adéla Bašová

Divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků
Dne 8. 4. 2022 odpoledne se na  sále U  Lva konalo divadlo Sněhurka 
a sedm trpaslíků jako doprovodný program ke Světluškování. Předsta-
vení přijely zahrát děti ze Základní školy Olešnice. Dětem se vystou-
pení velice povedlo a  sál byl zaplněn. Děkujeme vedení ZŠ Olešnice 
za výborné nacvičení a přispění k programu akce.

Text a foto: Adéla Bašová

Světluškování
V  podvečer 8. dubna 2022 proběhla již tradiční akce pro děti a  rodi-
če s  názvem Světluškování. Program začal na  sále U  Lva divadelním 
představením Sněhurka a  sedm trpaslíků, které zahráli žáci ZŠ Oleš-
nice. Po  představení čekal děti a  jejich doprovod pěší výlet, při kte-
rém plnily úkoly na téma pohádek. Cesta začínala na dopravním hřišti, 
pokračovala kolem Obecního rybníku a  končila na  Myslivecké chatě, 
kde na děti čekala odměna. I přes nepříznivé počasí se Světluškování 
vydařilo. Tuto akci připravil spolek SRPDŠ MŠ Častolovice za podpory 
městyse Častolovice a spolku MS Střezmá Olešnice. 

Text a foto: Adéla Bašová

Kulturní okénko městyse
30. dubna 2022

ČARODĚJNICE – soutěže pro děti

7. května 2022

PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE – Divadlo
– DS Zdobničan Vamberk

11. května 2022

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – Prodej kytiček
v knihovně a po Častolovicích

29. května 2022

DĚTSKÝ DEN – soutěže pro děti

9. července 2022

MYSLIVECKÉ STŘELECKÉ ZÁVODY
PRO VEŘEJNOST – OLEŠNICE (Třešňovka)

10. – 12. června 2022 

ČASTOLOVICKÁ POUŤ

12. června 2022

DĚTSKÝ DEN U KYNOLOGŮ

18. června 2022

TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
V TENISOVÉ ČTYŘHŘE

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

Všechny akce se konají dle platných opatření vydaných MZ ČR.
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V Častolovickém parku v Sokolské zahradě

PÁTEK 19:30

2
0
2
2

2
0
2
2

SPONZOŘI: Městys Častolovice, organizátor pouti Monika Růžičková a všichni majitelé atrakcí

Srdečně zvou městys Častolovice ve spolupráci s kulturní komisí,
za podpory Českého zahrádkářského svazu Častolovice
a organizátorem pouti Monikou Růžičkovou.
VELKÝ AUTODROM, HORSKÁ DRÁHA, STŘELNICE, KOLOTOČ, HOUPAČKY, TRAMPOLÍNY,
AQUAZORBING A SKÁKACÍ HRADY.
Stánkový prodej pravých pouťových pochoutek, výrobky drobných řemeslníků, bohaté občerstvení.

SOBOTA 19:30

NEDĚLE 07:45 Mše svatá - Kostel sv. Víta

Vstup nadoprovodnýprogram
ZDARMA

Č
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DOPROVODNÝ PROGRAM:

21:00 diskotéka - DJ Hejčl
OLGA LOUNOVÁ s kapelou

21:00 ROCK

09:00

13:30

Dětský den - areál Kynologů u Orsilu

Uni Big Band Vamberk

SVATOVÍTSKÁSVATOVÍTSKÁ

10.-12.6.10.-12.6.

BLACK BUŘIŇOS dixieland
Týniště n/O
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SOBOTA 7. 5. 2022 OD 19:00 HODIN
SÁL U LVA V ČASTOLOVICÍCH
VSTUPNÉ: 80,-KČ

Režie: Alena Joachimsthalerová, Světla, zvuk: Otakar Jeníček, text
sleduje: Pavla Nekvindová
Obsazení: Daniel Corban - Oldřich Plašil, komisař - Karel Uhlíř,
abbé Maximin - Petr Barvínek, Florence - Blahoslava Kašparová,
Treska - Jaroslav Havel, Martin Černoch j. h., Bertonová - Alena
Joachimsthalerová, policista - Antonín Joachimsthaler

DS ZDOBNIČAN VAMBERK UVÁDÍ
HRU ROBERTA THOMASE

PAST NA
OSAMĚLÉHO MUŽE

  Téma Zdroje
Rozhovor s panem Helmichem
Vážený pane Helmichu, 
v  minulém čísle Zdroje jste připo-
mněl výročí místních zahrádkářů, 
které proběhlo v  roce 2021, a  sice 
60 let existence a činnosti zahrád-
kářského spolku v Častolovicích. Vy 
sám dlouhá léta působíte velmi ak-
tivně jako tajemník-jednatel ZO ČZS.

Po  celou dobu aktivního života 
se věnujete zahrádkářskému 
spolku. Kdy jste vlastně začínal 
u  místních zahrádkářů a  co Vás 
k tomuto kroku přivedlo?

V  mladém věku jsem se věnoval klukovským radovánkám, tak jako 
celá řada spolužáků a  kamarádů. Převážně jsem se věnoval sportu 
– kopané a  stolnímu tenisu, kde jsem dosahoval pěkných úspěchů. 
Na  zahrádku jsem ani nepomyslel. Teprve později, když jsem chodil 
do  práce, jsem začal uvažovat o  zahrádce. Jako plukovník a  velitel 

raketového vojska a posádky v Kostelci nad Orlicí jsem chodil domů 
dosti unavený. Práce na  zahrádce u  rodinného domku byla pro mě 
studnice odpočinku a relaxace. Proto jsem v roce 1988 vstoupil do zá-
kladní organizace, kde jsem získával základní zkušenosti. 

Častolovický spolek se pod vedením Vaším i  Vašich předchůdců 
poměrně rozrostl?

Velký rozmach začal v roce 1990 po výroční členské schůzi, kde v orga-
nizaci došlo k velikým změnám. V podstatě proběhla generační obmě-
na. Předsedou se stal M. Podolský, místopředsedou J. Faltys. Já jsem byl 
zvolen jako člen výboru a od roku 1996 dodnes jako tajemník – jednatel. 
Zkvalitnila se práce ve výboru a tím se postupně dostavily i výsledky. Po-
čet členů se zvýšil na 110 členů. Pravidelně vycházel plán činnosti na celý 
rok. Pro své členy jsme organizovali jak odborné, tak zájmové akce. 
V  Častolovicích jsem nikdy nebyl předsedou organizace, protože jsem 
zastával funkci v okresním výboru ČZS jako předseda a od roku 1989 jsem 
stále člen v Republikové radě ČZS. Velmi dobře se mi spolupracovalo jak 
s výbory, tak s častolovickými předsedy J. Faltysem, M. Podolským, P. Izá-
kem a v současnosti s M. Jedlinským. Podařilo se nám vytvořit 15členný 
pracovitý výbor, který každoročně připravoval více jak 15 akcí pro za-
hrádkáře a veřejnost. Proto se rozrostla i členská základna na 137 členů. 
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Významným počinem v  aktivitách spolku a  pro Častolovice jistě 
i  správným propagačním krokem je pořádání výstav, které jsou 
dnes již celorepublikově známé a  hojně navštěvované. Jak to 
vlastně bylo s tou první myšlenkou uspořádat výstavu?
Zahrádkářské výstavy se organizovaly od  samého založení. Byly 
však menší, ale také pěkné. Výjimkou byla velká výstava v  zámku 
v Častolovicích, která se konala v roce 1974 s účastí 1 500 lidí. V roce 
1995 výbor ZO ČZS schůzoval v hasičské zbrojnici a přišel nahodilý 
nápad v  této místnosti udělat malou výstavku. Konala se v  obdo-
bí před Dušičkami z  důvodu návštěvnosti. Tato akce se vydařila, 
a výbor se proto domluvil, že příští musí být podstatně větší. A tak 
postupně to byly výstavy okresní a od roku 1999 jako oblastní s ná-
zvem Zahrada východních Čech. Pro další rozšiřování a zkvalitňová-
ní výstav bylo potřeba více odborníků a také peněz, které jsme zís-
kali sběrem železného šrotu, pořádáním plesů a dalších přivýdělků. 
V  roce 1998 jsem ukončil dálkové studium zahrádkářské akademie 
na fakultě v Lednici a obhájil diplomovou prací. Tyto znalosti a kon-
takty jsem pak plně využil pro zkvalitňování častolovických výstav. 
Při tomto výčtu nesmíme zapomínat ani na  úspěšné jarní výstavy 
s  názvem Velikonoce svátky jara, které v  letošním roce budou již 
dvacáté. 

A co se týká propagace, musím zmínit i zatím poslední Vaši aktivi-
tu – vydání publikace "60 let častolovických zahrádkářů“. Co Vás 
inspirovalo k sepsání této jakési "kroniky" spolku?

Když jsme pořádali výstavy, pracoval jsem na  nich celý rok. Ukončil 
jsem jarní výstavu a  začal připravovat podzimní. V  roce 2021 jsme 
měli vzpomínat 60. výročí od založení naší organizace. Protože přišel 
koronavir, nebyla téměř žádná činnost. Začal jsem přemýšlet o často-
lovických zahrádkářích a  napadla mne myšlenka dát tuto záslužnou 
práci na papír. Vždyť historie častolovických zahrádkářů byla a je bo-
hatá. Chtěl jsem i budoucím pokolením nechat určité poznatky. Dnešní 
častolovičtí zahrádkáři patří mezi nejlepší organizace v  ČR, mohou 
se pochlubit i  několika vyznamenáními. Poslední ocenění získají při 
oslavě 60. výročí, a to zlatou medaili „Za mimořádné zásluhy o Český 
zahrádkářský svaz“.

Data uváděná v knize, fotografie, ostatní podklady – jste si sháněl 
sám nebo jste s někým spolupracoval, někdo Vám pomáhal?
Nejprve jsem začal shánět podklady v  kronikách, zápisech, sborní-
cích, v katastru nemovitostí, objížděl jsem pamětníky a další instituce. 
Hledal jsem staré fotky, historické doklady a zápisy. Souběžně s tímto 
jsem se učil elektronicky zpracovávat a vylepšovat staré fotky, ukládat 
je do určitých seskupení a aranžerie. Díky vnoučatům se mi to nako-
nec podařilo. Na knize jsem pracoval celý rok. Několikrát jsem to chtěl 
vzdát, ale druhý den již byla nálada lepší. Nejsložitější to bylo v  po-
slední fázi v tiskárně, kde jsem musel upravovat a vylepšovat vzhled, 
stylizaci a barevné zobrazení. Také i tvrdý obal knížky byl trochu složitý. 
Nakonec se vše podařilo. V knize je napsáno poděkování všem, kteří 
mě pomáhali a radili. Bez pomoci kamarádů, známých a obětavých za-
hrádkářů by tato knížka nemohla vyjít.

Jak dlouho Vám trvalo sepsání knihy – od prvního nápadu k uve-
dení do života?

Příprava knihy, její sepsání a  vydání trvalo celý rok. Stovky a  stovky 
hodin jsem strávil doma v kanceláři, kde jsem přemýšlel, psal, sháněl 
podklady a fakta. 

Současná, stále ještě přetrvávající, covidová doba neumožňuje 
příliš plánovat do  budoucna. Přesto všichni doufáme, že se po-
stupně dostaneme "do normálu". Připravujete pro letošní rok v or-
ganizaci nějakou akci?

Na posledním zasedání výboru jsme schválili předběžný plán činnosti 
základní organizace na rok 2022 a mezi jednotlivými akcemi je i jarní 
a podzimní výstava. Velikonoce – svátky jara se již připravuje a jen se 
čeká na situaci, která bude na konci měsíce března. Rámcová příprava 
a organizace jarní výstavy byla projednána i v Radě městyse Častolo-
vice. Všechny plánované akce v  roce 2022 jsou zveřejněny na  www.
zahradkari.com. 

Pane Helmichu,
ještě musím zmínit Vaše osobní výročí, které slavíte v  letošním 
roce. S ohlédnutím za uplynulými roky jistě můžete být spokojen. 
Do  dalších let přejeme stálé zdraví, elán, spokojenost v  osobním 
životě a mnoho úspěšných akcí v zahrádkářském spolku!

Děkujeme za příjemné povídání – Marie Kubalíková, Adéla Bašová

60 let
ČASTOLOVICKÝCH

ZAHRÁDKÁŘŮ

Vydaná publikace "60 let častolovických zahrádkářů“
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  ZŠ a MŠ Častolovice
ZŠ ČASTOLOVICE
Vzhledem k hygienickým opatřením byla malá možnost pořádat školní 
akce. Od začátku roku se situace zlepšuje. Konečně můžeme začít pro 
naše žáky pořádat mimoškolní aktivity a doufáme, že to tak i zůstane. 
Zatím na naší škole proběhlo pár tradičních akcí jako je bruslení, lyžař-
ský kurz. Další akce jsou již v plných přípravách a proběhnou v příštích 
měsících.

Bruslení
Po dlouhé době si žáci 3., 4. a 5. třídy mohli užít školní akci mimo bu-
dovu. Čtyři pátky měli možnost využít bruslení na  zimním stadionu 
v Rychnově nad Kněžnou a zlepšovat své bruslařské dovednosti. Hodi-
ny na ledu si žáci užili, do školy se vraceli unaveni a s dobrou náladou.

Sbírka výtvarných a psacích potřeb 
pro azylový dům v Kostelci nad Orlicí
Základní škola se minulý a tento týden zapojila do pomoci pro ukrajin-
ské děti, které budou v azylových domech v Královéhradeckém kraji. 
Podařilo se nashromáždit velké množství pastelek, omalovánek, mo-
delín, psacích potřeb a  dalšího výtvarného materiálu. Hned ráno od-
jela první část do azylového domu ve Špindlerově Mlýně a odpoledne 
zbytek do  Kostelce nad Orlicí. Všem zúčastněným děkujeme a  touto 
cestou předávám i poděkování od dětí z azylového domu ve Špindle-
rově Mlýně. 

Jana Rejzková

Sbírka zdravotního materiálu
Základní škola a mateřská škola Častolovice se připojila k organizaci 
humanitární sbírky zdravotnického materiálu, kterou pořádá Český 
Červený kříž. Akce byla časově omezena, přesto se podařilo nashro-
máždit velké množství materiálu. Touto cestou chceme poděkovat 
všem, kteří na tuto sbírku přispěli.

Masopust 
Ve  třídě 5. A  jsme, jako každý rok, měli projekt Masopust. Jeden den 
jsme věnovali tomuto svátku, který je období veselí. Děti si připomněly 
již získané vědomosti o tomto svátku, např. proč se slaví, masopustní 
zvyky, masky atd. a přidaly nové informace. Na závěr si vyrobily masky. 
Jejich výroba je bavila ze všeho nejvíce. Masopustní den si všichni užili. 

Jana Rejzková

Naše podzimní výpravy do mikrosvěta
Po velké přestávce zazvonilo a paní učitelka přišla do třídy s pomocní-
ky, kteří nesli mikroskopy. Co se bude dít? Paní učitelka nám prozradila, 
že budeme dnes mikroskopovat, celá třída byla nadšená. O mikrosko-
pu jsme už něco znali, ale ještě nikdy jsme s ním nepracovali. Po vy-
světlení postupu jsme si vzali cibuli, podložní a krycí sklíčko, kapátko 
a pinzetu. Na podložní sklíčko jsme kápli kapku vody a do ní slaboučký 
plátek cibule, vše jsme přiklopili krycím sklíčkem. Hledali jsme světlo 
a pak jsme je uviděli – buňky cibule! Bylo to zajímavé, na papír jsme 
namalovali, co jsme viděli. Potom jsme vše uklidili a  hned zazvonilo. 
Vůbec jsme netušili, že budeme mikroskopy používat za 2 týdny. Bylo 
to pro nás překvápko, o to větší, že jsme pozorovali malého živočicha, 
který žije ve vodě a má průsvitné tělo, takže jsme viděli i  jeho vnitřní 
orgány (srdce, střevo,…). Tento živočich se jmenuje perloočka.

Káťa Izáková, 6. A
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Lyžák
V týdnu od 17. do 21. ledna jsme se vypravili na lyžařský výcvik do Oleš-
nice v Orlických horách na chatu Juráška. Třída 8. A, v doprovodu své 
třídní učitelky a tří instruktorů lyžování z naší školy, zažívala nevšední 
zážitky na svahu, v místním potoku při otužování, během celolyžáko-
vých soutěží, procházek po okolí a závěrečné diskotéky. Některé dojmy 
žáků si můžete přečíst:
Na lyžáku nám všem bylo moc hezky. Užili jsme si párty, lyžování i pro-
cházku kolem polských hranic. Na  lyžích jsme se toho hodně naučili. 
Nakonec byl večerní slalom, který byl hodně náročný. Když jsme odjíž-
děli, někteří plakali a někdo se i těšil domů.
Náš lyžák byl opravdu úžasný. I  začátečníci, kteří na  lyžích nikdy ne-
stáli, sjížděli kopec jako profíci. Závěrečná diskotéka byla třešničkou 
na dortu. Všichni jsme to rozjížděli. Takže se mi odjíždět nechtělo, ale 
co se dá dělat.
17. ledna jsme autobusem vyjeli do  Olešnice na  chatu Juráška. Hned 
jsme si vybalili a šli na lyže. Měli jsme spoustu zábavných her a dosta-
tek volného času na blbosti. Každý večer jsme od pana učitele dostali 
pohádku a moudro dne na dobrou noc. Užili jsme si to a rádi bychom 
se vrátili zpět!
I když někteří žáci toužili po signálu, sprše na pokoji, volném čase, více 
volných jízdách, méně slaném jídle, delší večerce atp. Ve výsledku si to 
všichni užili. Nejen žáci, ale neméně tak pedagogický doprovod, který 
mohl blíže poznat skvěle fungující partu mladých, energií překypují-
cích lidí. Žáků třídy 8. A. Děkujeme vám a těšíme se na další společné 
akce.

Ondřej Sika

Základní škola a mateřská škola Častolovice 
 

Vás srdečně zve na 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
 

pro školní rok 2022/2023 
ve středu 20. dubna 2022 

od 15.00 hodin do 18.00 hodin 
v budově základní školy 

              

Při zápisu rodiče předloží - OBČANSKÝ PRŮKAZ  
- RODNÝ LIST DÍTĚTE 

             

 
 

S ohledem na vývoj epidemické situace může dojít ke změně organizace 
zápisu. V takovém případě bude nejpozději týden před zahájením, 
zveřejněna informace na stránkách ZŠ - https://zs-castolovice.cz/ 
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MŠ ČASTOLOVICE

Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách
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V týdnu od 28. 2. do 4. 3. 2022 se přihlášené děti z naší MŠ zúčastnily 
výjezdového lyžařského kurzu v Olešnici v Orlických horách. V proslu-
něném lyžařském areálu byly pro děti vždy připraveny prostory a tratě 
pro výuku lyžování. Děti z Častolovic, Týniště n. O. a Borohrádku byly 
rozděleny do skupin dle pokročilosti. Každý den se děti se svojí instruk-
torkou, nebo s dračicí Pucifalkou rozcvičily a pak začala výuka. Naše 
děti z Častolovic nejprve lyžovaly v prostoru pro začátečníky ve dvou 
skupinkách, ve středu již vyjely v jedné skupině na sjezdovku, kde se 
jim moc vedlo. Na závěr byly pro děti uspořádány závody ve slalomu. 
V obrovské konkurenci jsme si vyjeli - 5. místo Vítek Šabata, 4. místo 
Emička Hlaváčková a 2. místo Filípek Bednář. Všechny děti udělaly bě-
hem kurzu velké pokroky.

INZERCE
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  Knihovna městyse Častolovice

Co se událo v knihovně
Jarní prázdninové tvoření v knihovně
V průběhu jarních prázdnin bylo v knihovně po tři dny v týdnu rušno. 
Pro děti bylo připraveno tvoření jarních dekorací, kterého se mohly zú-
častnit s rodiči.
V úterý 22. 2. 2022 byla na programu výroba květin z barevných papírů. 
Dětem se tento nápad velice líbil a vytvořily spoustu barevných květin. 
Některé děti nezůstaly pouze u těchto nápadů, ale pustily se také do 
výroby záložek.

Knihovna připravuje…
Český den proti rakovině 2022
Místní knihovna Častolovice se letos opět zapojí do  celore-
publikové akce Český den proti rakovině, která proběhne 
ve středu 11. května 2022. V minulých dvou rocích byla tato 
akce přeložena z jara na podzim kvůli epidemii, ale tento rok už 
proběhne ve svém standartním květnovém termínu.
Cílem sbírky je za nasbírané kytičky získat prostředky pro boj 
proti rakovině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života 
a  vybavení onkologických center. Hlavní téma letošní sbírky: 
prevence nádorů děložního čípku a varlat. Minimální prodejní 
cena je 20,-Kč za 1 kytičku.

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 jsme tentokrát vyráběli jarní zápichy do květiná-
čů a truhlíků ve tvaru nejrůznějších květin, ptáčků, včeliček, slepiček a 
motýlků. Dokonce se mezi jarními motivy objevil i ptáček kiwi, ještěrka 
nebo motorka. 

V pátek 25. 2. 2022 bylo na programu Deskohraní: Jsi na tahu! Toto 
odpoledne jsme si zpestřili hraním deskových her, které jsou k dispo-
zici v knihovně i k zapůjčení domů. Zahráli jsme si například domino 
či Dobble. 

Všechna odpoledne jsem si s dětmi a rodiči skvěle užili a těším se na 
další společné akce a nejrůznější tvoření.

Čtenářská amnestie
Na březen, měsíc čtenářů, jsme pro naše čtenáře připravili
osvobození od všech poplatků v knihovně, tedy upomínek,
registrací. Také byli osvobozeni i nově přihlášení čtenáři.
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Seminář Jak na chytrý telefon
Program Digitální odysea financovaný Nadací Vodafone má za cíl zá-
bavnou formou seminářů naučit správně a bezpečně seniory ovládat 
chytré telefony či tablety a  využívat všechny jejich dostupné funkce 
a na ně navazující aplikace.

Tento kurz proběhl dne 16. 3. 2022 v Klubu důchodců na Úřadě měs-
tyse Častolovice. Senioři byli seznámeni se základními možnostmi 
nastavení telefonu a  jak správně bezpečně vyhledávat na  internetu 
pomocí prohlížeče. Na  úplném začátku nastal problém. Telefony se 
všem po  chvíli zhasínaly a  museli je zvonu zapnout a  zadat heslo. 
Všichni z toho byli nešťastní, ale ne na dlouho, jelikož lektorka všem 
ukázala, kde si mají nastavit, aby se jim obrazovka hned nezhasla. 
Účastníci kurzu se naučili vyhledat místo na  mapě a  naplánovat si 
trasu třeba do  cukrárny nebo na  výlet do  okolí. Vyzkoušeli si fotit 

Slavnostní předávání
Pamětních listů
a Osvědčení o absolutoriu VU3V
Slavnostní předání proběhlo v prostorách nové knihovny v úterý 29. 3. 
2022. Předání se týkalo dvou kurzů - České dějiny a jejich souvislosti II. 
a Rituály evropských královských rodů. Tyto kurzy studenti absolvovali 
již v minulém roce 2021. Kurz České dějiny a jejich souvislosti se konal 
za  dob pandemie, a  proto se nenašel vhodný termín na  uskutečnění 
předání. Během kurzu Rituály evropských královských rodů bylo něja-
ké to postupné rozvolňování, ale ztížila to situace stěhování knihovny. 
Setkání se zúčastnil pan starosta Ing. Zdeněk Praus. Z jeho úst zazněla 
laskavá slova podpory a  obdivu všem studentům a  přání úspěšného 
pokračování v  jejich dalším vzdělávání. Společně jsme předali všem 
absolventům pamětní listy a růži. 
Po ukončení milého setkání čekalo na absolventy ještě společné pose-
zení s malým občerstvením.

a  spravovat fotografie ve  svém zařízení a  následně je sdílet nebo 
poslat blízké osobě. Stihli si vyzkoušet i komunikační kanály, jako je 
například Whatsapp a seznámili se i s dalšími užitečnými aplikacemi 
jako je například Idos. 
Nakonec si všichni účastníci s pomocí lektorky nainstalovali aplikaci 
Záchranka, která slouží k přivolání první pomoci. Po zmáčknutí červe-
ného tlačítka v aplikaci se automaticky začne vytáčet záchranná služ-
ba, která navíc i zjistí, kde přesně se volající nachází.
Paní lektorka Hanka Tomešová byla na všechny velice milá, věnovala 
se všem, kdo se kurzu zúčastnili a vše perfektně vysvětlila.

Slavnostní předávání Pamětních listů a Osvědčení o absolutoriu VU3V
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Velikonoční tvoření v knihovně
Velikonoční tvoření probíhalo v termínech 30. 3. a 5. 4. 2022. Účastníci 
velikonočního tvoření si v oba dny mohli vyrobit velikonoční zvířátka 
z ruliček či bambulek, slepičky z plat od vajíček, zápichy nebo nama-
lovat vyfouknutá vajíčka. Na konci tvoření si děti vyrobily záložky z ba-
revných papírů do svých oblíbených knížek či učebnic. Účast sice ne-
byla veliká, ale i přesto jsme si tato tvořivá odpoledne všichni společně 
skvěle užili a těším se na další společné akce a nejrůznější tvoření.

Velikonoční zdobení perníčků
Kdo přišel ve čtvrtek 7. dubna 2022 odpoledne do knihovny, mohl se zú-
častnit velikonočního zdobení perníčků. Napečené perníčky byly k dis-
pozici v knihovně od knihovnice ale také od paní Věry Tomášové, která 
peče a zdobí sobě a svým blízkým pro radost. Při tvoření velikonočních 
motivů na různé tvary voňavých perníčků někdo popustil uzdu vlastní 
fantazii, jiný si vzal za vzor překrásné výtvory paní Tomášové. Musím 
říct, že všechna „dílka“ byla velice povedená a jistě udělají radost ob-
darovaným či jen tak na talířku.

Jsem ráda, že zdobení perníčků se vydařilo a  budu se těšit na  další 
setkání třeba u zdobení vánočních perníčků. Ještě jednou děkuji paní 
Věře Tomášové za ochotu přijet a ukázat své krásné výtvory a těším se 
na další spolupráci.

Návštěva Základní školy Olešnice
Dne 8. 4. 2022 bylo v knihovně rušno, jelikož v odpoledních hodinách 
k nám zavítala Základní škola Olešnice. Žáci vystupovali se svým diva-
dlem na Světluškování, které se ten den konalo na sále U Lva v Častolo-
vicích. Jelikož nechtěli strávit celý den na sále nebo venku, kde nebylo 
zrovna hezké počasí, domluvili jsem se, že navštíví knihovnu.

Pro děti bylo přichystáno hned několik aktivit – luštění tajenky, spojovačky,
barvení obrázků podle výpočtů nebo vyrábění velikonočních zvířátek 
z ruliček. Někdo tvořil zvířátka, jiní zase spojovali či barvili obrázky. Všich-
ni se zabavili. Dalším bodem programu byla možnost zahrát si deskové 
hry, které jsou v knihovně k zapůjčení. Děti si tedy šly vybrat a zahrát hru. 
Po společné zábavě se děti musely s knihovnou rozloučit, jelikož se šly 
chystat na divadlo.
Děti jsou velmi šikovné a tvoření je bavilo! Jen se podívejte, co vytvořily…

Texty a foto: Adéla Bašová
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  Z činnosti spolků
ZO ČZS ČASTOLOVICE

20. Velikonoční zahrádkářská výstava

Ve dnech 8. – 10. dubna 2022 se ve výstavním areálu 
v  Častolovicích uskutečnila 20. velikonoční výsta-
va s  názvem „Velikonoce – svátky jara“, která byla 
otevřena každý den 9:00 hod. až 17.00 hod., v neděli 
do 16:00 hod. Pořadatelem výstavy je ZO ČZS Často-
lovice, ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou za  podpory 
Městyse Častolovice.

Nosným prvkem jsou velikonoční tradice a staročeská řemesla. Protože 
výstavu pořádají zahrádkáři, největší plochu zaujímají expozice květin 
a  aranžérských zahrádkářských prvků. Také veliká expozice za  zahrád-
kářské tematiky s názvem „Vitaminy ze zahrádky“ a odborná zahrádkář-
ská poradna byla připravena. Ve  výstavních prostorách s  plochou více 
jak 2000 m2 jsou vystaveny malované perníky, předměty z  přírodních 
materiálů, kraslice v různých provedeních a formách, skleněné předměty, 
velikonoční symboly, kroje, okrasné svíčky, staročeské pečení v kombi-
naci s velkopekárenským atd. Největší pozornost upoutávají živé symbo-
ly Velikonoc (beránci a zajíci). Praktické ukázky předvádí kovář, truhlář, 
řezbář, hrnčíř, dráteník, košikář, pernikář, pekař a další. Své zastoupení má 
i  „Vamberecká krajka“, „Pardubický perník“, umělecky zdobené kraslice, 
největší křesťanský svátek v  roce „Velikonoční týden“ a  „Křížová cesta“. 
Paličkování, háčkování, vyšívání a předení je půvabné a zajímavé. Veliký 
zájem je o soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se mohl každý nej-
později den před výstavou přihlásit. Soutěž je na konci výstavy vyhodno-
cena a nejlepší expozice dostávají věcné ceny. Nejkrásnější expozice tvoří 
jarní květiny a  to jak cibuloviny, tak květiny okrasné listem. Zastoupeny 
jsou jak narcisy (40 odrůd), tak tulipány (15 odrůd), hyacinty (12 odrůd), 
petrklíče, macešky, lilie a řada dalších. Pro aranžerii jsou dovezeny květi-
ny z Holandska. Vodní kaskády, vodotrysky, tekoucí potůček a další dokre-
slují rámec celé výstavy. Po celou dobu výstavy je i doprovodný program.

BURZA KNIH
V KNIHOVNĚ

Místní knihovna Častolovice,
Masarykova 53

Od 21. března do 19. května 2022
v běžné výpůjční době knihovny
Pondělí 9:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 10:00 - 11:30 12:00 18:00

Čtvrtek 13:00 - 18:00

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

5,-Kč/kus

PRODLOUŽENA

Štepán Tomašík
realitní maklér

           ZAJISTÍME PRO VÁS:

• Klasickou realitní innost s úplným odborným servisem
• Kompletní poradenskou innost p i nákupu 
 a prodeji nemovitosti
• Ocen ní nemovitosti pro pot ebu d dického ízení 
 nebo majetkového vypo ádání
• Správu nemovitostí
• Dlouhodobý pronájem nemovitostí
• Kompletní zadministrování p evodu nemovitosti
• Prov ení nemovitosti, kterou se chystáte zakoupit
• Vše pot ebné, v etn  zastoupení p i jednání 
 o koupi nemovitosti
• Znalecký posudek i PENB

<

len sít  realitních kancelá í IDEAL REALITY
len Asociace realitních kancelá í eské republiky

držitel dokladu o profesní certi  kaci
kancelá  v Týništi nad Orlicí založena v roce 2000

Kontaktní údaje:
tel. 602 144 832

Komenského 107, 517 21 Týništ  nad Orlicí
http://www.idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

lleeen

kkkkkkkkaaan

INZERCE
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Součástí výstavy je i prodejní část, kde se ve stáncích nabízí vše k ve-
likonočním svátkům. Nejen upomínkové předměty, suvenýry, veliko-
noční věci, ale i zahrádkářské potřeby, sadba zeleniny, ovoce, mnoho 
druhů květin jak trvalek, tak cibulovin je pro všechny návštěvníky při-
praveno. Také občerstvení je pro všechny návštěvníky připraveno. 
Výstava si zaslouží pozornost všech milovníků krásy jara, přírody a Ve-
likonoc.

Josef Helmich

Častolovičtí zahrádkáři opět aktivní
Letošní jaro přineslo celou řadu nových věcí a situací. Pro zahrádkáře 
je důležité, že ranní mrazíky, které chyběly v měsíci prosinci a  lednu, 
prodloužily přírodě zimní odpočinek. Spánek ale nechybí výboru zá-
kladní organizace, který 27. února 2022 připravil pro celou členskou 

základnu výroční schůzi, kde seznámil s návrhem práce v  roce 2022. 
Naplněný sál v pohostinství Beseda přijal celou řadu důležitých doku-
mentů. Nejdůležitější je schválení plánu činnosti na rok 2022, kde jak 
pro své členy, tak i častolovickou veřejnost jsou téměř dvě desítky akcí. 
Jedna z prvních byla oslava MDŽ. Téměř 40 žen-zahrádkářek se v so-
botu 5. 3. zúčastnilo slavnostního posezení. Po  přivítání a  krátkém 
programu mužští členové výboru zabezpečili příjemné pohoštění. 
Také předání kytiček všem ženám přispělo k dobré náladě. Závěr celé 
akce doplnil hudební soubor Zázvorový čaj. Všechny ženy odcházely 
do svých domovů spokojené a v dobré náladě. 
Jako další akci výbor zorganizoval ukázku zimního řezu ovocných 
stromků a keřů, která se uskutečnila v sobotu 12. března 2022 na za-
hrádkářské osadě Bělá 1. Pozváni byli jak zahrádkáři, tak častolovická 
veřejnost. Poslední akcí před jarní výstavou bylo přátelské posezení 
s dříve narozenými, jako odměna za jejich dřívější práci pro organizaci. 
Bohatý program organizace bude zahrádkářský výbor uskutečňovat 
i po jarní velikonoční výstavě. Rádi do svých řad přijmeme i další zá-
jemce, kteří by pomohli tuto zahrádkářskou činnost rozvíjet. Vše po-
třebné je i na našich stránkách www.zahradkari.com.

Josef Helmich
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SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC

Od Vrchů až po Orlici aneb
Četníci z Častolovic 
Máte rádi historii, Častolovice, kri-
minální příběhy a četníky nebo lum-
py? Pokud ano, tak pro Vás aktuálně 
připravujeme výstavu Od  Vrchů až 
po Orlici aneb Četníci z Častolovic, kde se pokusíme zmapovat činnost 
strážců zákona zejména v  letech 1919 - 1949, otevřeme mnoho dnes 
již zaprášených trestních spisů z  našeho městečka a  blízkého okolí, 
seznámíme Vás s osazenstvem stanice i lidmi na druhé straně zákona. 
Výstavu připravujeme ve  spolupráci s  kamarády ze Spolku přátel Tý-
niště nad Orlicí. V této souvislosti uvítáme jakékoli materiály s danou 
tématikou a častolovickými četníky. Děkujeme za spolupráci. 
Plánovaná výstava letošní turistické sezóny, věnovaná Četnické stanici 
Častolovice a historii mužů a  žen zákona, má již svůj plakát. Za  jeho 
realizaci děkujeme firmě Reklamy Špaček.

Prosba
Vážení milovníci historie, příznivci spolku, pokud máte doma ně-
jaké dobové materiály související s historií Častolovicka a chcete 
se jich zbavit, zlikvidovat, prosíme, nebojte se nás nejprve kontak-
tovat. Prakticky nic nevyhodíme, co nevyužijeme, tak se snažíme 
vyměnit za materiály s častolovickou tématikou. Děkuji.

Jiří Václavík – předseda spolku

Stalo se před osmdesáti lety
V letošním roce si připomínáme 80. výročí atentátu na říšského protek-
tora Reinharda Heydricha, statečného boje výsadkářů v kryptě kostela 
sv. Cyrila a Metoděje a následných represí na obyvatelstvu Protektorá-
tu Čechy a Morava. 
Krom jmen hrdinů, kteří se navždy zapsali do  historie našeho státu 
a  jejich nejbližších spolupracovníků, lze v  dobových materiálech tu 
a tam narazit i na překvapující a neznámá jména a s nimi spojené ži-
votní příběhy. Jedním z  nich je například železničář Jaroslav Vilímek 
z  Častolovic, který poskytl úkryt Josefu Žižkovi a  radiostanici Marta 
I z paravýsadku Barium. Své pevné místo v  tomto hrdinském příběhu 
navždy mají i  Marie, Ferdinand a  Karel Rohlenovi z  nedalekého Syn-
kova, Božena a František Frošovi z Kostelecké Lhotky, Rudolf, Božena 
a Ladislav Žabkovi z osady Polsko u Žamberka, kteří poskytli parašu-
tistům úkryt a zázemí a v neposlední řadě Marie, František a Amálka 
Lokajíčkovi z  Rychnova nad Kněžnou, pomáhající při ukrytí, opravě 
a  zajištění zázemí pro odbojáře. Do  odbojové činnosti byli zapojeni 
i  další Častolováci. Zašifrované zprávy a  depeše konspiračně předá-
vali železničáři Václav Otčenášek, oficiál státních drah Pavel Prediger. 
Za pomoc uprchlému vězni Ladislavu Svatošovi zaplatil životem dělník 
Antonín Šeda, který, než aby zradil, raději zvolil dobrovolnou smrt sko-
kem pod vlak u Čestic. V jiné odbojové skupině na Žamberecku aktivně 
pracovali častolovičtí rodáci Rudolf a Pravoslav Noskovi. Výčet všech 
malých i velkých hrdinů není zcela jistě úplný a cílem mého pojednání 
dokonce není ani být encyklopedicky přesný, ale spíše připomenout 
jména těch, na  které neprávem sedá prach, a  upadají v  zapomnění. 
Čest památce všech pojmenovaných a bezejmenných hrdinů!

Frošovi

Barium – zleva Josef Žižka, Josef Šandera, Tomáš Býček



21

Zpravodaj městyse Častolovice  |  1/2022

Kosek Jan
Konsistorní rada, osobní děkan a  fa-
rář ve Vrbatově Kostelci a Častolovi-
cích.
Narodil se 21. 12. 1904 v Hrošce č. p. 95 
v rodině koláře a rolníka Josefa Koska 
a Františky Koskové, rozené Javůrkové 
ze Zádolí, zemřel 27. 2. 1979 v Rychnově 
nad Kněžnou a je pochován na hřbito-
vě v obci Lično v okrese Rychnov nad 
Kněžnou.
Měl sedm sourozenců - sestry Františku (1892 - 1914), Marii (1898 - 1918), 
Filoménu (1902 - ?), Annu (1909 - ?) a bratry Josefa (1894 - 1895), Josefa 
(1896 - ?), Jiřího (1900 - ?). 
Na kněze byl vysvěcen (primice) 26. 6. 1940, od roku 1940 do roku 1942 
kaplanoval v Borohrádku, potom odešel jako administrátor do Vrbatova 
Kostelce, kde se stal roku 1945 farářem.

Farář Jan Kosek

Farář Jan Kosek – fotografie se sourozenci

Farář Jan Kosek s novomanželi Knězovými, svatbu zaplatil 
a novomanžela Jaroslava Kněze podporoval

Vrchní strážmistr Karel Kněz s rodinou. Zleva starší syn karel a manželka 
Anna, vpravo mladší syn Jaroslav Kněz. (Vrbatův Kostelec)

ficky povolán do Častolovic. Naštvaní farníci se rozhodli, že mu zabrání 
v přístupu na faru. Jan Kosek přijel do Častolovic dne 8. 7. 1948 ve 14 hodin 
vlakem od Hradce Králové. Jeho příjezd byl očekáván již od rána, proto ná-
draží bedlivě střežila hlídka místních chlapců, která ihned po vystoupení 
pana faráře z vlaku, vyrazila na kole sdělit informaci o příjezdu nechtě-
ného faráře nahněvaným farníkům. Pan administrátor raději dopoledne 
odjel do Lična, kde vyčkával, jak vše dopadne. Během chvíle se před farou 
srotily davy odbojných lidí a než došel nový farář k místu svého působe-
ní, bylo témě celé městečko na nohou. Duchovní správce nebyl vpuštěn 
do  fary a  byl častován nadávkami a  hrubými urážkami, proto se raději 
narychlo přes lávku nad silnicí, uchýlil do  bezpečí kostela. Mezitím se 
na lávce seskupilo větší množství poštvaných dětí, které vykřikovaly: „My 
Vás nechceme! My Vás nechceme!“ Vlna odporu a napadání pokračovala. 
Pořádek museli zjednávat místní četníci. Jan Kosek byl pak nucen dojít 
pěšky na nádraží do Kostelce nad Orlicí a odtud odjel zpět do Hradce Krá-
lové a dále do Vrbatova Kostelce. Dlouho do noci hlídaly zejména rozváš-
něné ženy a děti faru a domů je vyhnal až hustý déšť. 
Celý incident měl dohru u  Jeho excelence biskupa Dr.  Miřice Píchy 
v Hradci Králové. Ten pozval oba kněze na své letní sídlo do Chrásti a vy-
zval je ke smíru. A výsledek? Nový farář nastoupil v tichosti na častolo-
vickou faru dne 26. července 1948 a administrátor P. Jan Lebeda odešel 
do Pohledu u Havlíčkova Brodu. Farář Jan Kosek si během svého půso-
bení v Častolovicích svým chováním a lidským přístupem získal farníky 
na svou stranu a mnozí se mu později omluvili a požádali ho o odpuštění.

(Pozn.: Autor bude rád za případná doplnění a upřesnění /email: jiri.vacla-
vikeznam.cz/. Zpracováno za významné podpory vnučky Karla Kněze Aleny 
Kučerové, Václava Fanty z Nového Města nad Metují a Farnosti Častolovice.)

-jv-

Během působení Jana Koska na farnosti ve Vrbatově Kostelci se ode-
hrála jedna z velkých tragédií lidské společnosti. Ve středu 24. června 
1942 vypálili nacisté osadu Ležáky na  Chrudimsku. Hrdinou ležácké 
tragédie se stává i vrchní četnický strážmistr Karel Kněz, který se na-
rodil 16. ledna 1899 v obci Nehodiv, okres Klatovy a zemřel vlastní rukou 
22. června 1942 mezi Habrovčí a Loukou u Vrbatova Kostelce, nedaleko 
Ležáků, kde se zastřelil služební zbraní. Přestože vrchní četnický stráž-
mistr Karel Kněz ukončil život vlastní rukou, nemůže být rozhodně po-
važován za sebevraha. Tuto skutečnost si uvědomovali lidé už tenkrát, 
když ho tamní farář s hrobníkem odmítli přes urgence okupačních ně-
meckých úředníků pohřbít za hřbitovní zdí. Pohřbu se nesměl zúčast-
nit nikdo z místních, pouze jen manželka a synové. Hrob Karla Kněze 
se nachází ve Vrbatově Kostelci a později společně s ním na stejném 
místě spočinula i milovaná manželka. Duchovním, který odmítl pohřbít 
Karla Kněze jako sebevraha byl farář Jan Kosek, jenž později všemožně 
podporoval jeho rodinu, synovi Jaroslavovi vystrojil veselku.
Po smrti častolovického faráře P. Jaroslava Petra (zemřel r. 1947) požádal 
o uprázdněné beneficium v Častolovicích P. Jan Lebeda, zdejší administrá-
tor, a P. Jan Kosek, působící ve Vrbatově Kostelci. Místo bylo přiděleno fa-
ráři Koskovi. S tímto rozhodnutím však nebyli spokojeni častolovičtí farní-
ci ani pan administrátor, a tak nastalo nebývalé pozdvižení, které přerostlo 
rozměry Častolovic a  bylo prezentováno i  v  tehdejším tisku. Do  Hradce 
Králové, do Prahy, k patronu kostela Leopoldu Šternberkovi byly vysílány 
deputace nespokojených občanů. Bez úspěchu. Nový farář byl telegra-
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TJ SOKOL ČASTOLOVICE
– oddíl cvičení rodičů a dětí

Zápolení na dálku 
V únoru proběhlo vyhodnocení a ocenění dětí, které se účastnily sou-
těže podzimní zápolení na dálku od Komise žactva a mládeže MR Čes-
ké asociace Sport pro všechny. V  současné době probíhá jarní kolo, 
kde si budou moci děti porovnat výsledky ze zimního zápolení. Děti 
soutěží v těchto disciplínách: člunkový běh 4 x 10 m, ručkování kolem 
lavičky, skok z místa, hod míčem ze sedu a v přeskocích přes švihadlo.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ČASTOLOVICE
Zamyšlení nad válečným konfliktem
Milí čtenáři, 
naše pozornost se přeorientovala v posledních týdnech od nemoci k vá-
lečnému konfliktu. V kostele se snažím být věrný pravidlu, že politika 
do kostela nepatří. A tak by tamní promluvy měly být inspirovány Biblí, 
která je vždy aktuální i v naší době. Zde bych ale rád napsal svůj názor. 
Rozhodně si nemyslím, že by se vše dělo jen kvůli tomu, že jednomu člo-
věku přeskočilo v hlavě. A nemyslím si, že je celá věc jen bíločerná. Aby to 
nebylo špatně interpretováno, tak tím nepodporuji válku. Když ale selže 
dialog, bývá chyba na obou stranách. Z vlastní rodiny se mohu podělit 
o zkušenost z minulé éry. Jeden děda byl v padesátých letech politický 
vězeň. Ne za politickou aktivitu, ale za odhalení korupce v začínajícím JZD. 
Samotnému mu byly zabaveny lesy, pole, louky, i vybavení statku. A druhý 
byl za normalizace předsedou strany v obci. Ani jedno nebylo překážkou 
pro sňatek rodičů a nikdy jsem je neviděl se kvůli politice hádat. Nebavili 
se o ní a soustředili se na něco jiného. Oba bydleli naproti sobě jen přes 
náves jako vzdálení sousedé. Stále máme svět rozdělený na  východní 
a západní. A někdy ho vnímáme možná až hystericky černobíle nebo bí-
ločerně. Myslím, že bychom neměli odsuzovat nebo naopak vyzdvihovat 
někoho jen na základě toho, jaký nosí kabát. Ale měli bychom se blíže 
soustředit na to, jak se v tom kabátu kdo chová. Osobně už dlouhou dobu 
mám výhrady i k věcem, které se dějí v naší západní kultuře a jsem hodně 
nedůvěřivý k tomu, co dnes někteří lidé nazývají amerikanismus. Jakou 
vlastně zastávat zahraniční politiku a  komu věřit? To neumím říct. My 
jsme malý národ, ale máme svoji identitu. Velmi chytré hlavy i šikovné 
ruce. Zkusme s touto chytrostí zkoumat nejen technické záludnosti, ale 
i informace, jenž se k nám dostávají. Učme se odsuzovat zločiny, ne lidi, 
kteří třeba mají nežádoucí kabát, ale sami za nic nemohou.

Soutěž v zimním pětiboji
Dne 19. 3. 2022 proběhlo okresní kolo v zimním pětiboji v ZŠ Borohrá-
dek, který pořádal RC Rychnov nad Kněžnou ASPV ve spolupráci s od-
borem TJ Lokomotiva Borohrádek. Děti soutěžily v těchto disciplínách 
– šplh, člunkový běh, hod na koš, skok do dálky a skok přes švihadlo. 

Pro nemoc se nakonec soutěže zúčastnili Aleš Brandejs za mladší žáky I. 
(4. místo) a Kateřina Frydrychová za mladší žákyně II. (2. místo). Oba 
postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo 26.3.2022 v Hořicích. 
Tam reprezentovala pouze Kateřina Frydrychová, která získala 7. místo. 
Gratulujeme.

Soňa Frydrychová
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MS STŘEZMÁ - OLEŠNICE 

Co je nového ve spolku 
Vážení spoluobčané, 
i  když si příroda neodpustila aprílový žertík a  1. dubna k  nám vrátila 
chladné dny, jaro již klepe na dveře a připomnělo se výrazně hřejivým 
sluníčkem během března. Ještě dříve ale přilétla silná vichřice, která 
nám myslivcům připravila práci na první jarní brigády, když nám sho-
dila na zem dvě pěkné pozorovací kazatelny za Orsilem a na Častolo-
vických Horkách. Jarda Pultar už s několika kamarády vše dává do pů-
vodního stavu.
Máme za sebou další dvě brigády, při kterých jsme se zaměřili na úklid 
a úpravu dříve hojně využívaných bažantích voliér u hospodářské bu-
dovy v Olešnici. Dvě ze čtyř voliér nám před časem poškodily spadané 
stromy. Začali jsme již sbírat odpadky kolem cest, budeme čistit přikr-
movací zařízení v honitbě. Jelikož příroda nespí, začali jsme s nástu-
pem jara pečovat o naše políčka pro zvěř. Taktéž máme na jaře v plánu 
provádět nátěr střechy u chaty v Častolovicích i rekonstrukci západní 
stěny u chaty na Třešňovce, kde bychom si již koncem června rádi spo-
lečně sedli a užili si tamní voňavý vzduch a brokovou střelnici. V sobo-
tu 9. 7. 2022 jsou tamtéž naplánovány střelecké závody Cena kamaráda, 
kam se může přijít podívat i veřejnost.
Na  konci první březnové dekády několik našich členů shrabalo listí 
a vyčistilo před chatou v Častolovicích parkoviště a příjezdovou ces-
tu. Bylo to i  proto, že jsme se dne 12. 3. 2022 sešli po  dvou letech 
na řádné výroční schůzi našeho spolku. Ta loňská se nemohla konat 
z důvodu pandemie, a i přípravu schůze letošní to ovlivnilo. Nakonec 
se však povedlo ve skromnější míře „výročku“ zrealizovat a zhodnotit 
na  ní celé pětileté období a  následně zvolit nový výbor s  pětiletým 
mandátem.
Po  30 letech strávených bez přestávky v  různých výborových funk-
cích se rozhodl skončit ve  výboru Pavel Žid. Jeho práci jsme ocenili 
potleskem i  malým darem, který mu bude uplynulá léta připomínat. 
Ve  výboru se také rozhodli nepokračovat a  nekandidovat ve  volbách 
předseda a místopředseda spolku, Josef Vanický ml. a  Jiří Malý. Je to 
určitě citelné oslabení, protože oba odvedli za posledních 5 let mnoho 
záslužné práce pro naši organizaci, a i jejich věk jim dával ideální před-
poklady, aby ve výborových funkcích pokračovali. Nicméně i jim patřilo 
naše poděkování v diskusních příspěvcích a výroční zprávě jednatele. 
Do roku 2022 jsme vstoupili stejně jako do roku předchozího s 27 členy, 
nyní s věkovým průměrem 55 let.
Krátce po výroční schůzi zaslal novému výboru spolku svoji rezignaci 
na funkci správce spolkové chaty v Častolovicích pan Aleš Libotovský. 
Spolek proto touto cestou oslovuje i širokou veřejnost. Hledáme časo-
vě flexibilního člověka, ženu či muže, který by zájemcům o krátkodobý 
pronájem chatu předával a přejímal od nich. Ideálně již od 1. 5. 2022. 
Podmínky budou se zájemcem projednány. 

Do nadcházejícího jara, velikonočních svátků i času tráveného na za-
hrádkách vám přeji hodně Božího požehnání. Rád Vás také zvu na le-
tošní akci Noc kostelů. Zapojí se do ní i naše farnost otevřením kostela 
a doprovodným programem. Akce bude v pátek 10. června.

Ondřej Kunc, farář

Myslivecký hospodář Pavel Žid se po 30 letech strávených
 ve výborových funkcí rozloučil s výborem

Ing. Josef Vanický byl Jirkou Malým pasován na výroční schůzi 
MS Střezmá na lovce mufloní zvěře
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Na úseku kultury nás mj. čeká bohatý rok v tom, že letos máme ve spolku 
7 členů s životními jubilei.
24. 2. 2022 pozval členy výboru na malou oslavu první z nich, pan Luděk 
Chvojka, který oslavil své 70. narozeniny. I touto cestou mu ještě jednou 
děkujeme za vše, co dosud vykonal pro náš spolek a českou myslivost 
a přejeme mu dlouhá léta, zdraví, štěstí a pěkné myslivecké zážitky.

Luděk Chvojka oslavil významné životní jubileum - 70. narozeniny

Členové MS rádi přišli za Luďkem se svým přáním

ČKS ČASTOLOVICE

Z činnosti kynologického klubu
Častolovický cvičák na  jaře funguje naplno. Výcvik probíhal i  přes 
zimu, samozřejmě s  ohledem na  aktuální počasí. Tradiční lednovou 
schůzi jsme kvůli další vlně epidemie přesunuli na  březen. Zde jsme 
mohli shrnout loňský rok, který byl z hlediska krajských a republiko-
vých akcí, na které jsme jezdívali, trochu chudší, loňské jarní akce byly 
totiž převážně zrušeny. Přesto se vydařil alespoň podzim, kdy jsme 
u nás hostili oficiální zkoušky a našim členům se na nich dařilo. Dále 
jsme vyjeli několikrát reprezentovat ven, třeba až do  středočeského 
Městce Králové. Vedle úspěchů výcvikových získal jeden z našich psů, 
dánsko-švédský farmářský pes Dogbun's Nordane Nilo, titul světového 
vítěze na výstavě v Brně.
Na  letošek plánujeme kromě pravidelného výcviku společné výlety, 
pořádáme kynologickou soutěž, zkoušky a den pro děti a v neposlední 
řadě jsme také přislíbili účast na několika ukázkách výcviku pro školy. 
Letošní rok bude pro nás také speciální v tom, že budeme slavit 50. vý-
ročí založení našeho klubu.
Vedle ryze sportovních aktivit rádi pomůžeme s výchovou a  řešením 
jakýchkoli problémů s Vašimi mazlíčky. Společný výcvik a výchova ště-
ňat probíhá pravidelně každou neděli dopoledne, za  každého počasí 
i  přes prázdniny. Další informace se dozvíte na  našich stránkách či 
Facebooku.

Výbor ZKO Častolovice

Počátky vydávání obecního zpravodaje Městysu Častolovice sahají až 
do minulého století, nicméně ve vydání 2/2002 vyšel můj první příspě-
vek za náš spolek, tehdy ještě Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice. 
Dvacet let je hodně dlouhá doba na to, abych předal pomyslnou štafe-
tu dále. Věřím, že najdeme mezi sebou člověka, který bude pokračovat 
v  těchto snahách informovat Vás o  naší činnosti a  pomáhat vytvářet 
Váš pozitivní či smířlivý pohled na  myslivost. Taktéž určitě považuji 
za  dobré, aby někdo přinesl nové pohledy, nápady a  články Vás ne-
nudily. Děkuji, že jste moje příspěvky četli, děkuji všem redaktorům 
zpravodaje, kteří články zpracovávali a  dávali tisknout, děkuji Radě 
Městysu Častolovice a  jejímu starostovi, panu Ing.  Zdeňku Prausovi, 
za  naši dlouholetou podporu a  v  neposlední řadě děkuji všem obča-
nům Častolovic, kteří nás podporují nebo se s námi podílejí na vytvá-
ření dobrých podmínek pro přírodu a zvěř v našem okolí a pro to, aby 
se nám zde všem příjemně žilo. 

Nový výbor MS Střezmá Olešnice:
předseda – Radomír Podolský – Čestice

místopředseda – Karel Janeček – Olešnice

myslivecký hospodář – Milan Žid – Olešnice
/zodpovědný i za úsek myslivecké kynologie/

finanční hospodář – Jaroslav Pultar – Paseky
/zodpovědný i za úsek střelectví/

jednatel – Roman Mitana – Častolovice 
 

R. Podolský – předseda MS Střezmá
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KLUB DŮCHODCŮ

Z činnosti klubu
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás seznámila s  činností Klubu důchodců za  I. Čtvrtletí. 
Máme 33 členek a jen jednoho muže. Jakmile nám to situace dovolila, 
přivítali jsme nový rok posezením s  punčem a  cukrovím. V  únoru se 
některé členky vydaly na Slovensko do Hokovců na  týdenní lázeňský 
pobyt. V  penzionu jsme každá měla 10 léčebných procedur a  využily 

  Přišlo do redakce

VZPOMÍNKA
Dne 13. března před patnácti lety odešel do mysliveckého nebe 
pan Josef Soukup
vzpomíná manželka, syn Pavel a dcera Iva.

POVODNĚ!
V uplynulých desetiletích se povodně staly i v našem regionu střední 
Evropy synonymem ničivé síly, která bere lidem zdraví, zahrady, domy, 
ploty či auta, ale také klid a  pohodu v  jejich domovech. Klimatickou 
změnou, která se dostává do  našeho povědomí zejména extrémními 
výkyvy počasí, nás bude příroda pravděpodobně stále častěji upozor-
ňovat povodněmi či extrémními suchy na  to, že jsme stále ještě její 
součástí. 
Jsou ale i místa, kde jsou povodně krásné a životadárné, kde se může-
me kochat jejich půvabností i silou, jejich mocí měnit krajinu, a přece 
ji zanechávat krásnou a plnou života. Jedním z takových míst jsou Stra-
dina, naše „luka“, kraj jen kousek za našimi humny. Řeky a jejich rozlivy 
formovaly geologii našeho regionu po miliony let, krajinu našich před-
ků po tisíce let a ovlivňují životy nás všech v současnosti. 
V posledních letech se obě „naše“ řeky vždy alespoň jednou do roka 
rozlijí a  luka zaplaví. Jak Orlice, tak Bělá (či Bahnice, chcete-li) mají 
dost prostoru v oblasti svého soutoku na vylití svých vod v čase jejich 

jsme nabídky a vydaly se i na zájezdy. Jedno odpoledne jsme strávily 
v termálních lázních v Nesvadech, další v Báňské Štiavnici a některé se 
vydaly i na celodenní výlet do Tater. Na začátku března jsme si všichni 
užili posezení k MDŽ s občerstvením a kytičkou. 16. března se 14 členek 
účastnilo školení na ovládání chytrých telefonů, pořádaných Moudrou 
sovičkou, což je Nadace Vodafonu. Doufejme, že se už situace uklidní 
a vyrazíme zase na výlet a budeme pořádat nějaké akce.
Za členy klubu důchodců vám všem přeji hlavně hodně zdraví a po-
hody.

Helena Rohlenová

přebytku. Z luk se stává jezero. Zve k zastávce tažné ptáky, pomáhá re-
gulovat populace hrabošů a dalších polních hlodavců a hmyzožravců 
v obdobích jejich gradací, připravuje hody pro dravce a v neposlední 
řadě se stará o retenci vody. Ta je klíčovým procesem při doplňování 
zásob spodní vody, tolik důležité pro pozitivní vodní bilanci v regionu.
V letos na začátku ledna byla naše luka zase plná vody. Na procházku 
k  Železňáku bylo třeba vysokých holínek, od  Bílého mostu k  čističce 
vody se dalo jít jen opatrně, voda byla někdy až nad kolena. Přítomnost 
volavek popelavých nás možná tolik nepřekvapila, s těmi se na lukách 
můžeme setkat denně. Hejno racků chechtavých nás ale již mohlo 
upoutat a skupina kachen březňaček uprostřed luk byl jistě trochu ne-
všední pohled. Vrány šedivky a kavky pátraly po utopených hraboších, 
občasný výkřik káně lesní či pokřik poštolky obecné upozorňoval, že 
i  těch živých hrabošů je tady stále dostatek. Ač by s  mohlo zdát, že 
luka, překryta zrcadlovou hladinou vody, jsou bez života, opak je prav-
dou a „jezero“ životem jen kypí.
Když voda opadá, zbylé sezónní kaluže jsou rájem pro vodní bezob-
ratlé. Nádherným nálezem může být listonoh, v čechách kriticky ohro-
žený druh tvarem těla trochu připomínající prehistorického trilobita, 
či žábronožka. Sezónní kaluže také hostí larvy mnoha obojživelníků, 
a jsou tudíž klíčové pro jejich vývoj.
Zkusme se při povodních vydat do  lůna přírody jen kousek za našimi 
dvorky a kochejme se pomíjivou krásou povodní, které ve svém přiro-
zeném místě nikomu neškodí, ale přináší život.

Jana Bělková
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  Co nového na zámku
OTEVŘENÍ ZÁMKU
NA VELKÝ PÁTEK 15. - 18. 4. 2022
Na  velikonoční víkend je připraven doprovodný 
program, kterého se mohou účastnit děti i dospělí. 
Po zbytek dubna bude zámek otevřen o víkendech.

KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
od úterý do neděle od 9 do 18 hodin

ČERVENEC, SRPEN otevřeno i v pondělí

Na  návštěvu za  zvířátky je možno dorazit kdykoli, jelikož je v  zá-
meckém zvěřinci otevřeno každý den a zavírá se za soumraku. Do zá-
meckého zvěřince už nakouklo jaro a máme nové přírůstky kamerun-

ských oveček a  další 
mláďátka očekává-
me u  shetlandských 
poníků a  quessant-
ských oveček. Ptáč-
ci a  králíčci se zpět 
do  zvěřince vrátí ze 
zimoviště, jakmile 
bude lepší počasí.

VANDALISMUS ČI PROJEV NUDY?
Pamětníci mi jistě dají za pravdu, že přibližně před 10 lety Častolovice 
neměly důstojnou, hygienicky nezávadnou a  bezpečnou tělocvičnu 
(vířící se prach při doskoku na  staré parkety, velké litinové, vesměs 
nechráněné radiátory na  stěnách, 1 šatna – při školním TV se kluci 
převlékali na chodbě, špatná statika, otevřený prostor pod únikovým 
schodištěm plný odpadků, tělocvičné nářadí přímo v  sále, atd.). Vize 
nové, daleko větší sportovní haly napojené na ZŠ, aby děti neztrácely 
čas při přesunu na TV, byla stále jenom snem, neboť žádosti na dosta-
tečně velkou dotaci nebyly dosažitelné. Situace dospěla tak daleko, že 
při kontrole ČŠI bylo doporučeno, ba spíše zakázáno školní tělocviky 
realizovat v této budově. Rekonstrukce byla nutná. A tady naštěstí do-
tace dopadla, takže kromě nutných oprav bylo možné i vyměnit okna, 
dveře a budovu zateplit. Akce to byla náročná jak pracovně, tak samo-
zřejmě i finančně. O to víc mrzí, jakým způsobem se k budově chovají 
někteří jedinci – pomalovaná fasáda, dveře a do omítky vydlabané ot-
vory (u parkoviště byl viděn žáček věnující se této destruktivní činnos-
ti), které někde slouží jako odpadkový koš. Tím jsou i okapy v dosahu 
z balkonu. Doufejme, že instalovaný kamerový systém pomůže odhalit 
pachatele těchto hanebností, který si neváží práce druhých.
A jak odpovědět na otázku v titulku? Asi to je vandalismus v důsledku 
nudy. Nebylo by lepší jít si zacvičit?

Mgr. Jarmila Novohradská

Jarmila Zárubová,

Foto: archiv zámku
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  Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice

Rada městyse (RM-75-2022)
10. 1. 2022

 schvaluje smlouvu o  dílo č. 10/01/2022 
na  akci: "Zhotovení dubové sochy ryby 
dle erbu městyse Častolovice", zhotovitel: 
Štěpán Gottwald, DiS., se sídlem Mžany 
50, 503 15 Nechanice.

 schvaluje vypsání výběrového řízení pro 
zakázku malého rozsahu "Půdní vestavba 
Kulturního domu U Lva v Častolovicích.

 schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  po-
skytnutí dotace číslo VPS/1/2022 ve  výši 
24 000,- Kč z rozpočtu městyse Častolovi-
ce mezi Městysem Častolovice a PRO-SEN 
sociálně zdravotními službami, o. p.  s., 
Rychnov n. Kn.

 bere na  vědomí stížnost od  od  nájem-
kyně čp. 53 H*** B***, týkající se plísně 
v bytě a výměny oken. K tomuto problému 
podal místostarosta informaci o  kompli-
kacích při dořešení příčiny vzniku plísně 
v  bytě a  poškození střešních oken. RM 
pověřuje místostarostu předložit nabíd-
ky na nová střešní okna v BD čp. 53 a 55 
a v čp. 53 nabídku stavebně-technického 
řešení izololací v půdních prostorech.

Rada městyse (RM-76-2022)
dne 24. 1. 2022

 schvaluje dle doporučení sociální komi-
se finanční dar Centrum Orion, z. s., Dlou-
há Ves 116, 516  01 Rychnov n. Kn. ve  výši 
5.000,-Kč.

 schvaluje příspěvek pro MAS nad Orlicí, 
o.p.s. ve  výši 5,-Kč na  jednoho obyvatele 
na rok 2022.

 schvaluje návrh smlouvy o  smlouvě bu-
doucí nájemní, která se týká akce: "Zvý-
šení kapacity trati Týniště n. O. - Častolo-
vice - Solnice, 4. část" za  firmu Tetraktys 
se sídlem Zámecká 417, Hrochův Týnec 
538 62.

 souhlasí s vyvěšením Tibetské vlajky dne 
10. března 2022 při příležitosti akce Vlajka 
pro Tibet 2022.

 schvaluje cenovou nabídkou na inženýr-
skogeologický, geotechnický, hydrogeolo-
gický průzkum v lokalitě Mandl.

Rada městyse (RM-77-2022)
dne 7. 2. 2022

 souhlasí s  žádostí o  vydání závazného 
stanoviska pro stavební záměr: "Sklado-
vací prostor v areálu ISOVER Častolovice". 
Parc. č. 962/1, 962/23, 962/21 v kat. území 
Častolovice.

 bere na vědomí žádost Římskokatalecké 
církve v Častolovicích na opravu střechy 
kostela sv. Víta a pověřuje místostarostu 
pozvat pana místního faráře Mgr. Ondře-
je Kunce na další jednání RM o výši pří-
spěvku.

 schvaluje podání žádosti o dotaci do pro-
gramu rozvoje venkova, fiche 11 - na dovy-
bavení knihovny Častolovice.

Rada městyse (RM-78-2022)
dne 21. 2. 2022

 souhlasí s termínem zápisu do mateřské 
školy v Častolovicích, který se bude konat 
11. 5. 2022.

 souhlasí s termínem uzavření MŠ a školní 
jídelny v době hlavních prázdnin od 25. 7. 
2022 do 14. 8. 2022.

 bere na  vědomí zprávu p.  Odřeje Kunce 
o  probíhající opravě střechy kostela sv. 
Víta a  její finanční krytí vlastíními a  do-
tačními prostředky a  odkládá rozhodnutí 
o finančním příspěvku z městyse Častolo-
vice na duben 2022.

 schvaluje smlouvu o  dílo č. 22/2/2022 
na akci "Mlatové cesty Sokolská zahrada 
- 3 část", zhotovitel František Sejkora - RE-
NOVA, Květná 334, Albrechtice nad Orlicí 
517 22.

 schvaluje smlouvu o  dílo č. 23/2/2022 
na akci "Oprava chodníku u čp. 353 a 354", 
zhotovitel František Sejkora - RENOVA, 
Květná 334, Albrechtice nad Orlicí 517 22.

Rada městyse (RM-79-2022)
dne 7. 3. 2022

 schvaluje poskytnutí finačního daru 
ve výši 2.000,-Kč pro Klub dětí a mládeže 
Hradec Králové , z. s. na akci 15. ročník čiš-
tění koryta řeky Orlice

 schvaluje Oblastní charitě Červený Kos-
telec, stř. Hospic Anežky České finanční 

příspěvek na  rok 2022 ve  výši 4.000,- Kč 
formou daru a  pověřuje starostu podpi-
sem darovací smlouvy.

 schvaluje poskytnutí finančního příspěv-
ku neziskové organizaci Zdravotnímu 
klaunu, o. p. s., Praha 9, ve výši 2.000,-Kč 
na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy.

 schvaluje rozhodnutí zadavatele o  výbě-
ru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na  stavební práce s  ná-
zvem „Komunitní centrum Častolovice", 
nejvhodnější nabídka: KERSON spol. s r.o., 
Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ:45536040, za na-
bídkovou cenu bez DPH 4 467 842,89 Kč

Rada městyse (RM-80-2022)
dne 21. 3. 2022

 bere na vědomí doporučení k umisťování 
žáků z Ukrajiny do školních zařízení zřizo-
vanými obcemi zaslaný hejtmanem Králo-
véhradeckého kraje a  pověřuje starostu 
seznámit ředitele Základní školy a mateř-
ské školy v Častolovicích.

 schvaluje Oblastní charitě Rychnov 
nad Kněžnou finanční příspěvek ve  výši 
3.000,- Kč na rok 2022 a pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy.

 schvaluje nájemní smlouvu na  dobu ur-
čitou na byt č. 4 v bytovém domě čp. 55 
doporučenému nájemci paní H***.

 nemá námitek k  zahájení řízení o  změ-
ně integrovaného povolení pro "Zařízení 
na výrobu nerostných vláken Častolovice" 
ve společnosti Saint - Gobain Constructi-
on Products CZ a. s..

 schvaluje Lince bezpečí, z. s., Praha 8 fi-
nanční příspěvek ve výši 1.500,-Kč na rok 
2022 a pověřuje starostu podpisem daro-
vací smlouvy.

 schvaluje směrnici pro poskytování 
osobních ochranných pracovních pro-
středků (OOPP), mycích, čistících a dezin-
fekčních prostředků.
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Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse č. 16

dne 23. 3. 2022
 schvaluje poskytnutí finančního příspěv-

ku v roce 2022 na provoz spolku AFK Často-
lovice z. s. ve výši 130.000,- Kč a TJ Sokol 
Častolovice z. s. ve výši 94. 500,- Kč.

 schvaluje smlouvu o  dílo veřejné zakázky 
na stavební práce projektu "Komunitní cent-

rum Častolovice s firmou KERSON spol. s r.o., 
Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ:45536040, za na-
bídkovou cenu bez DPH 4  467  842,89 Kč, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 schvaluje finanční dar pro Ukrajinu pro-
střednictvím organizace Člověk v  tísni – 
SOS Ukrajina, Šafaříkova 635/24, 120  00 
Praha 2 v částce 50. 000,-Kč.

 bere na vědomí předložený návrh na sta-
vební úpravy bývalé knihovny včetně roz-
počtu pro potřeby válečných uprchlíků 
z  Ukrajiny a  pověřuje radu městyse pro-
věřením finančních možností z  vlastních 
zdrojů, případně darů a  připravovaných 
dotačních programů

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY MA JITELE PSŮ
V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška č. 1/2020 ze dne 12. 03. 2020, 

o místním poplatku ze psů, která majiteli ukládá povinnost každého psa zaregistrovat
na Úřadu městyse v Častolovicích a zaplatit poplatek dle vyhlášky, a to v termínu 

do 25. dubna běžného roku.
Vyzýváme proto občany, kteří nemají zaplacen poplatek pro rok 2022, aby tak učinili v co nejkratším termínu.

Od 01. 01. 2020 vznikla na základě novely veterinárního zákona nová povinnost čipování psů.
Každý pes musí být označen čipem. Pouze u psa označeného mikročipem lze považovat vakcinaci proti vzteklině za platnou.

Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. 7. 2011. 
Číslo mikročipu musí být uvedeno v dokladu o očkování psa. Žádáme majitele psů, aby oznámili číslo čipu na ÚM Častolovice.

za ÚM Častolovice Barbara Hojná

INZERCE
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Výjezdy
JSDH Častolovice:
Požár dutého stromu v zámeckém parku 
v Častolovicích 
Výjezd: 20. 3. 2022 v 10:21 hodin
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 9
Popis zásahu:
Jednalo se o požár duté lípy v zámeckém parku v Častolovicích. Strom 
byl ve spolupráci s HZS KHK kraje ÚO Rychnov nad Kněžnou a správ-
cem zámku uhašen za pomoci vysokotlakého proudu vody a pěnidla. 

Foto: Petr Václavík

Popis zásahu:
Jednotka rozřezala motorovými řetězovými pilami několik stromů a od-
klidila je ze střechy rodinného domu, pergoly a  garáže. Z důvodu, že 
zásah probíhal u silnice č. I/11 bylo nutné z důvodu bezpečnosti občas 
přerušit (omezit) dopravu a průběžně řídit provoz na krajské komuni-
kaci. Jednotka na místě spolupracovala s JSDH Čestice a HZS KHK kraje 
ÚO Rychnov nad Kněžnou. 

Požár dřevníku, Lípa nad Orlicí
Výjezd: 14. 2. 2022 v 14:20 hodin
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Počet zasahujících členů: 4, záloha 2
Popis činnosti: 
Jednotka provedla dohašení požářiště proudem vysokotlaké vody, 
rozebrání konstrukcí dřevníku a  vynesení palivového dřeva a  dřeva 
z  přístavku. Spolupráce s  JSDH Týniště nad Orlicí, HZS KHK kraje ÚO 
Rychnov nad Kněžnou, JSDH Lípa nad Orlicí. 

Technická pomoc
- odstranění spadlého stromu, Slemeno
Ohlášeno: 3. 2. 2022 v 08:30 hodin
Nasazená technika: 0
Počet zasahujících členů: 0
Popis činnosti: 
Ještě před výjezdem byla jednotka odvolána, neboť byly síly a  pro-
středky na místě dostačující a strom odstranili příslušníci PS Rychnov 
nad Kněžnou.

Technická pomoc
- odstranění spadlého stromu, Velká Ledská
Výjezd: 30. 1. 2022 v 13:15 hodin
Nasazená technika: DA8 L1-R, MŘP
Počet zasahujících členů: 6, záloha 5
Popis činnosti: 
Jednotka rozřezala motorovou řetězovou pilou strom přes vozovku 
a provedla jeho odklizení mimo komunikaci. 

Požár rodinného domu, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova
Výjezd: 16. 1. 2022 v 19:08 hodin
Nasazená technika: CAS 30 9000/540 S2-R Scania, DA8 L1-R
Počet zasahujících členů: 11
Popis činnosti: 
Hasiči zajišťovali zálohu zasahujících kolegů v DT a následně byla jed-
notka velitelem zásahu odeslána zpět na  svou základnu. Spolupráce 
s HZS Královéhradeckého kraje - ÚO Rychnov nad Kněžnou, JSDH Rych-
nov nad Kněžnou, JSDH Solnice, JSDH Vamberk.

  JSDH Častolovice

TP - záchrana osoby, Častolovice
Výjezd: 8. 3. 2022 v 19:22 hodin
Nasazená technika: DA8 L1-R
Počet zasahujících členů: 7
Popis zásahu:
Hasiči ve spolupráci s hlídkou Policie ČR OO Kostelec nad Orlicí vnikli 
do domu, kde postupně otevřeli několik dveří, až se dostali k nepohy-
blivé osobě uvnitř. Na místě dále spolupracovali s HZS KHK kraje ÚO 
Rychnov nad Kněžnou a ZZS.  

Technická pomoc - spadlý strom, Častolovice
Výjezd: 19. 2. 2022 v 07:30 hodin
Nasazená technika: DA8 L1-R
Počet zasahujících členů: 6, záloha 1
Popis zásahu:
Jednotka rozřezala motorovou řetězovou pilou strom a  odklidila ho 
z  prostoru vozovky. Při zásahu spolupracovala s  HZS KHK kraje ÚO 
Rychnov nad Kněžnou. 

Technická pomoc - spadlý strom na garáž, pergolu 
a část střechy RD, Čestice
Výjezd: 18. 2. 2022 v 08:22 hodin
Nasazená technika: DA8 L1-R
Počet zasahujících členů: 4, záloha 1

Výcvik
Ve čtvrtek 17. 3. 2022 absolvovali členové JSDH Častolovice praktický 
výcvik na obsluhu CAS a práci s vodou.
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Informace k ukrytí obyvatelstva
Situace na  Ukrajině a  geograficky blízká hrozba válečného konfliktu 
vyvolává zejména na sociálních sítích řadu otázek. Jedna z posledních, 
která zaznamenala obrovský zájem občanů a  médií je otázka úkrytů 
a jejich rozmístění na území České republiky.

Informace k ukrytí obyvatelstva v 
České republice
Ukrytím obyvatelstva rozumíme opatření sloužící k jeho ochraně proti 
účinkům a následkům velkých chemických nebo radiačních havárií. 
1. Improvizované ukrytí
2. Stálé úkryty
3. Improvizované úkryty
Stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní 
hromadného ničení v případě STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO 
STAVU. Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizo-
vých situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměr-
ného rozmístění a doby potřebné k jejich zpohotovení.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní 
části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, 
které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. le-
tech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby 
(prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době, např. kina, sklady, 
šatny).
Do kategorie stálých úkrytů patří:
• stálé tlakově neodolné úkryty,
• stálé tlakově odolné úkryty,
• ochranné systémy podzemních dopravních staveb.
Improvizovaného ukrytí se využívá v MÍROVÉ DOBĚ při velkých havá-
rií s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky proni-
kavé radiace. V případě vzniku této mimořádné události slouží k ukrytí 
uzavřená místnost v budově s možností poslechu televizního nebo roz-
hlasového vysílání.
Únik nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve 
vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. (Většina ne-
bezpečných látek je těžší než vzduch a proto se drží při zemi. Nebez-
pečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy 
v terénu málo stálé. Není proto příliš pravděpodobné, že proniknou 
zavřenými okny ve vyšších patrech).
Únik radioaktivních látek a ionizujícího záření - místnost by se 
měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu 
s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.
Další nezbytná opatření ke snížení průniku nebezpečné látky do 
místnosti:
• vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě
 - klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky,
• utěsnit sebemenší otvory - klíčové dírky, otvory pro poštu apod.,
• okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících 
 těsnících pásek, tmely,
• záclony i závěsy namočit do vody nebo do roztoků 
 pro improvizovanou ochranu.

Improvizované ukrytí navazuje na varování obyvatelstva a může být 
doplněno o improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu 
těla. V případě nutnosti může dojít i na evakuaci z ohrožené oblasti. 
Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky 
zbraní hromadného ničení v případě STAVU OHROŽENÍ STÁTU a VÁ-
LEČNÉHO STAVU v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít 
stálých úkrytů.

Více informací k tomuto tématu zájemci naleznou na stránkách HZS ČR: 
https://www.hzscr.cz/clanek/ukryti-obyvatelstva-v-ceske-republice.
aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

INFORMACE K PÁLENÍ
Jak u hasičů poznáme, že se blíží jaro? Začínají se objevovat 
požáry v přírodním prostředí. Zejména pak po pálení v lese, 

na zahradách a loukách. Od začátku března je v okrese 
Rychnov nad Kněžnou evidováno velké množství požárů. 

Taková nedbalost pak často končí pokutou.

! Pamatujte, že plošné vypalování je ZAKÁZÁNO !

! Pálení hlaste hasičům dopředu přes internet 
na stránkách HZS kraje v aplikaci PÁLENÍ KLESTÍ ! 

Při pálení klestí, listí a dalšího biologického odpadu
nenechávejte požářiště nikdy bez dozoru, musí být ohraničené,

dodržujte bezpečnou vzdálenost od budov, 
mějte vždy připravené základní hasební prostředky.

A kdyby se vám to vymykalo z rukou, hned volejte 112.

CENÍK PLACENÉ INZERCE
Ve ZDROJI lze v omezené míře zveřejňovat 

plošnou placenou reklamu a inzerci. 
O zveřejnění inzerce a o rozsahu v daném čísle 

rozhoduje redakční rada. 
Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů 
obsažených v placené inzerci a reklamě. 

Ceník:
1/8 strany – 500 Kč

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

Pro reklamu a inzerci lze použít pouze vnitřní strany ZDROJE.

Formát inzerátu musí odpovídat grafickému členění stránky.

www.ou-castolovice.cz
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📌

  Častolovický fotokoutek: Tvoření v knihovně 

Pár fotografií z akcí knihovny - Jarní prázdninové tvoření, Velikonoční tvoření a Velikonoční zdobení perníčků.               Foto: Adéla Bašová, A. Zvěřinová
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Redakce: ÚM Častolovice, Masarykova 10, Častolovice 517 50.
Kontakt: e-mail: zdrojcastolovice@seznam.cz

Šéfredaktor: Adéla Bašová.
Redakční rada: Miloš Tichý, Jiří Václavík, Andrea Jarkovská, Štěpán Tomašík, Adéla Bašová.

Redakční rada si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky. Za obsah odpovídá vydavatel. 
Náklad: 750 ks. Evidováno pod číslem E11935.

Sazba a tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP Kostelec nad Orlicí.
Uzávěrka příštího čísla: 15. června 2022.

  Častolovický fotokoutek: Velikonoční výstava  

Foto: Adéla Bašová

Fotografie z 20. Velikonoční zahrádkářské výstavy pod názvem Velikonoce – svátky jara. 
Pořadatelem výstavy je ZO ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou za podpory Městyse Častolovice.


