
ČASTOLOVICE ZKRÁŠLÍ 350 NOVÝCH STROMŮ

Společnost Isover, která je součástí koncernu Saint-Gobain, letos slaví 350 let od založení své mateř-
ské fi rmy. Významné jubileum se rozhodla na konci března oslavit vysázením 350 ks nových, převážně 
ovocných stromů. Aleje třešní, jablek, švestek či jeřabin se budou nacházet v několika lokalitách. Stro-
mořadí ovocných stromů povede podél cyklostezky z Častolovic směrem na Čestice a bude tak tvořit 
spojnici mezi oběma územími. Dále byla osázena cesta podél Bažantnice směrem na Čestice. Rovněž 
vznikla nová jeřabinová alej, která směřuje k vodárenské věži na Pasekách a má navázat na alej, která 
tam byla přibližně před padesáti lety. V  této lokalitě se kromě jeřabin zasadilo i několik vhodnějších 
dubů a buků. Celkově bylo na katastrálním území Častolovic nově 
vysázeno 250 ks stromů a  na  katastrálním území Čestic 100 ks 
stromů. Všechny zmíněné lokality jsou hojně navštěvovány jak tu-
risty, tak především místními obyvateli, kterým slouží jako klidové 
zóny. Za občany Častolovic jsme rádi, že se nám podařilo lokality 
opětovně osázet novými stromy, které budou plnit zejména funkci 
krajinného rázu. Budou sloužit nejen k okrase, ale i k účelu osvě-
žení na cestě turistům či obyvatelům Častolovic, ale rovněž nema-
lou měrou přispějí zvěři svými plody. Tímto děkujeme panu gene-
rálnímu řediteli divize Isover, Robertu Kazdovi, že nám umožnil 
uskutečnit výsadbu ovocných stromů ve prospěch Častolovic a že 
tímto počinem významně přispěl ke zkvalitnění životního prostře-
dí v našem městysi.

Martina Kalousová

Miloš Tichý

ZDROJ

Zpravodaj městyse Častolovice 20151

Pamětní deska.

Zástupci obce Častolovice a Čestice,
se zástupci divize Isover.
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VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE

na  výdaje jednotky sboru dobro-
volných hasičů na  rok 2014 ve  výši 
23 600 Kč od Královéhradeckého kraje, 
se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské 
náměstí 1245, 500  03 a  pověřuje sta-
rostu p. Ing. Zdeňka Prause k podpisu 
smlouvy.

Rada městyse (RM-3-2014)
 15. prosince 2014

schvaluje:
- Směnnou smlouvu mezi městysem 

Častolovice a  podnikem Zahrada-Díl-
na-Stroje s.r.o., Nýřany na směnu hyd-
raulického kartáče + sběrnou nádobu 
za zametací kartáč Limpar 67.

Rada městyse (RM-4-2014)
22. prosince 2014

schvaluje:
- Dle ustanovení §122, zák. č. 128/2000 

Sb. RM zřídila tyto komise a zvolila tyto 
předsedy:

 Komise sociální, zdravotní a SPOZ
 Marie Kubalíková

Vážení spoluobčané, 
s novým číslem čtvrtletníku Zdroj bychom Vás chtěli informovat o tom, co se stalo v prvních měsících roku 2015 na úřa-
dě městyse a seznámit Vás s výtahy z usnesení z rady městyse a zastupitelstva městyse Častolovice. Rádi bychom Vás 
obeznámili i se záležitostmi, které nás v následujících měsících čekají. Některá důležitá témata jsou rozpracována i v sa-
mostatných článcích. 

 Zabezpečení svozu tříděného odpadu s podpisem dodatku o svozu biologického odpadu a rozšíření kontejnerů o kovy a elektro
zařízení.

 Podání dotace na zateplení místního kulturního zařízení U Lva.
 Podání dotace na svoz biologického odpadu – nákladní automobil do 3,5 t, štěpkovač na dřeviny a zahradní kompostéry pro občany 

Častolovic.
 Dokončení pozemkové úpravy probíhající v katastrálním území Častolovic a přilehlých obcích.
 Rekultivace na obecních cestách, ozdravné prořezávání dřevin.
 Výsadba nových dřevin podél cest směrem na Čestice a k obecnímu rybníku. Vysázení nové aleje k vodárenské věži na Pasekách. 

Osázení cyklostezky. 
 Nový chodník spojující obec Častolovice s Polním dvorem.
 Probíhá jednání s investorem SŽDC ohledně navýšení kapacity tratě Týniště nad Orlicí-Solnice. Nová úprava kolejiště a nástupových 

ploch pro cestující. Rozšíření přejezdu u zastávky pro pěší a cyklisty.
 Jednání se zástupci Královehradeckého kraje – odborem dopravy, vedoucím průmyslové zóny v  Kvasinách – CIRI a  ministrem

dopravy ohledně přeložky silnice I/11 – Jižní varianta a přeložky silnice II/318 – Varianta E.
 Příprava opravy silnice I/11 v úseku Čestice až po Úřad městyse Častolovice. Odsouhlasená konečná varianta dle připomínek občanů 

Častolovic na pořádaných besedách. 
 Obnova licence na provozování kina. Zahájení provozu letního kina v měsících červen a červenec.
 Rekonstrukce archivu městyse Častolovice.
 Kulturní a spolková komise připravuje pálení čarodějnic a častolovickou pouť.

Ing. Zdeněk Praus, starosta

 Komise kulturní a školská
 Šárka Fajglová
 Komise spolková
 Miloš Málek ml.
 Komise stavební
 Jiří Malý st.
 Komise životního prostředí, veřejného

pořádku a ochrany proti povodním
 František Kunčar

Rada městyse (RM-5-2015)
12. ledna 2015

schvaluje:
- Návrh veřejnoprávní smlouvy, kde 

bude město Kostelec nad Orlicí místně 
příslušným správním orgánem k  pro-
jednávání přestupků pro správní obvod 
městyse Častolovice a ve které pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

- Výběrové řízení na  šéfredaktora zpra-
vodaje Zdroj a pověřuje starostu vyhlá-
šením. 

- Podmínky pro výběr pracovníka na za-
jištění odemykání a zamykání hřbitova. 

- Pana Antonína Severina vedoucím pra-
covní skupiny místního hospodářství.

Rada městyse (RM-1-2014)
2. prosince 2014

schvaluje:
- Nabídku od Ing. Škopka na zpracování 

energetického auditu (doklad o dosaže-
ní požadovaných úspor) pro akci zatep-
lení ZŠ za 6 000 Kč bez DPH.

- Jmenování místostarosty Bc. Miloše 
Tichého zástupcem pověřeného zastu-
pováním městyse na jednáních v zá-
jmovém sdružení právnických osob 
Euroregionu Glacensis.

- Podpis smluv o  poskytnutí podpory 
z SFŽP ČR č. 14193813 (zateplení a sta-
vební úpravy budovy Úřadu městyse) 
a  č. 14193053 (zateplení a  úpravy bu-
dovy SDH a  knihovny). Věc navazuje 
na již řešenou záležitost ZM – viz. Zá-
pis ZM čj. 27 z 18. 9. 2014.

Rada městyse (RM-2-2014)
9. prosince 2014

schvaluje:
- Přijetí účelové neinvestiční dotace 

z  rozpočtu Královéhradeckého kraje
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VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

ZM-2-2014
18. prosince 2014:

- ZM Častolovice schvaluje za  člena fi -
nančního výboru p. Milana Brandejse, 
Ing. Evžena Šuplera, Ing. Pavlínu Ko- 
toučovou, Ing. Pavlínu Chlebnou. 

- ZM Častolovice schvaluje za člena kon-
trolního výboru Ing.  Zdeňku Petrášo-
vou, Ing. Antonína Kapuciána, pí Jolanu 
Vanickou, Ing. Jaroslava Kovaříčka, CSc.

- ZM Častolovice schvaluje odměnu 
za výkon funkce v radě městyse, která 
je stanovena podle vykonávané funkce 
do maximální částky uvedené ve sloup-
cích č. 9 a č. 13 ve výši 1 480 Kč s účin-
ností od 18. 12. 2014.

- ZM Častolovice schvaluje za  výkon 
funkce předsedy výboru zastupitelstva 
a předsedy komise rady odměnu ve výši 
750 Kč s účinností od 1. 1. 2015.

- ZM Častolovice schvaluje za  výkon 
funkce člena zastupitelstva odměnu 
ve  výši 400 Kč s  účinností od  18. 12. 
2014.

- ZM Častolovice schvaluje dle zákona 
o  obcích 128/200 sb. § 77 odstavec 2, 
že v případě souběhu výkonu několika 
funkcí se poskytuje měsíční odměna 
podle funkce, za kterou lze poskytnout 
nejvyšší odměnu.

Rada městyse (RM-6-2015)
19. ledna 2015

schvaluje:
- Volební řád školské rady Základní 

a mateřské školy v Častolovicích a po-
věřuje paní Mgr.  Alenu Bačíkovou 
k vypsání nových voleb do školské rady.

- Smlouvu o poskytnutí služeb mezi soc. 
druž. Diakonie Broumov a  městysem 
Častolovice na  umístění 1 ks malého 
kontejneru v prostoru náměstí na sběr 
použitého textilu a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

- Navýšení nájemného za nebytové pro-
story v majetku městyse o průměrnou 
roční míru infl ace vyjádřenou přírůst-
kem průměrného indexu spotřebitel-
ských cen za 12 měsíců roku 2014 proti 
průměru 12 měsíců roku 2013, která 
činila v  ČR 0,4 %. Z  důvodu špatného 
stavu nemovitostí se do  31. 12. 2015 
nebude míra infl ace připočítávat k ná-
jmu za  nebytové 
prostory v čp. 13 
a čp. 47.

Rada městyse (RM-7-2015)
2. února 2015

schvaluje:
- Dodání a  montáž elektrické zabezpe-

čovací signalizace pro objekt úřadu 
městyse v částce 28 952 Kč + DPH (dle 
nabídky) a pro objekt knihovny v část-
ce 6 135 Kč včetně DPH (dle nabídky) 
a  pověřuje místostarostu Bc.  Tichého 
objednáním.

- Dodatek č. 7 Smlouvy o odběru a likvi-
daci odpadu mezi Odeko s.r.o., Týniš-
tě nad Orlicí a  městysem Častolovice 
a  pověřila starostu podpisem dodatku 
smlouvy.

- Vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 
na budově úřadu.

Rada městyse (RM-8-2015)
9. února 2015

schvaluje:
- Žádost o  příspěvek na  vytvoření pra-

covních příležitostí v rámci VPP. Rada 
městyse pověřila starostu podpisem žá-
dosti a místostarostu Bc. Tichého jed-
náním o výběru a přijetí pracovníků.

- RM jmenovala Bc.  Martinu Kalouso-
vou šéfredaktorkou zpravodaje Zdroj 
a pověřuje starostu uzavřít s ní dohodu 
o provedené práci.

- Smlouvu na  zpracování žádosti o  do-
taci na  akci Zateplení objektu čp. 80 
– kulturního zařízení U Lva a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.

- Smlouvu na zpracování žádosti o dota-
ci a vytvoření projektové dokumentace 
na akci Svážíme bioodpad z obce, rada 
městyse pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

Rada městyse (RM-9-2015)
23. února 2015

schvaluje:
- Jednací řád kontrolního výboru Zastu-

pitelstva městyse na období 2014–2018.
- Zastoupení městyse do nové
 školské rady:
 Ing. Zdeněk Praus, Bc. Miloš Tichý 

a Miloš Málek ml.
- RM schválila na  účetní období 2015 

nový sazebník úhrad za  poskytování 
informací (dle zák. č. 106/1999 Sb.) 
z účinností od 23. 2. 2015.

- ZM bere na  vědomí podpis smluv 
na  poskytnutí neinvestiční dotace 
na OU a SDH + Knihovna odsouhlase-
né RM čj. RM-2-2014.

- ZM schvaluje, že oddávací den k  uza-
vření manželství je libovolný den v týd-
nu bez poplatku, obřadním místem je 
Úřad městyse – prostory Galerie Anto-
nína Hudečka a obřadní prostory Zám-
ku Častolovice. 

- ZM bere na  vědomí zvýšení kapacity 
trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – 
Solnice.

- ZM bere na vědomí dvě varianty pře-
ložky silnice II/318 (varianta E a  se-
verozápadní varianta) dle územní 
studie předložené KHK ze dne 4. 12. 
2014.

- ZM schvaluje znění nových kupních 
smluv spojené se smlouvou o  zřízení 
předkupního práva na pozemky v uli-
ci Polnodvorská ve  dvou variantách – 
s  věcným a  bez věcného břemene dle 
nového Občanského zákoníku.

ZM-3-2015
11. února 2015:

- ZM Častolovice schvaluje změnu návr-
hu pozemkové úpravy dle přiložené do-
kumentace „oprava č. 2 – návrh KoPÚ 

dle námitky LV3“, která byla předlože-
na zastupitelům.

- ZM Častolovice pověřuje RM zjiště-
ním možností zvýšení bezpečnosti dětí 
v okolí školy.

ZM-4-2015
5. března 2015:

- ZM Častolovice schvaluje rozpočet 
městyse Častolovice na rok 2015:

 Příjmy rozpočtu ve výši
 19 222 100 Kč
 Financování ve výši
 6 205 570 Kč
 Celkové zdroje ve výši
 25 427 670 Kč
 Běžné výdaje ve výši
 12 934 000 Kč
 Kapitálové výdaje ve výši
 10 820 000 Kč
 Celkové výdeje rozpočtu ve výši
 23 755 000 Kč
- ZM Častolovice schvaluje závazné uka-

zatele rozpočtu dle tabulky – Návrh 
rozpočtu.

- ZM Častolovice souhlasí s  rozpisem 
schváleného rozpočtu dle přílohy č. 1 
do  plného třídění rozpočtové skladby 
dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
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PŘELOŽKY SILNIC I/11 A II/318 – OBCHVAT ČASTOLOVIC

Již několik desetiletí si občané Častolovic přejí odklonění tranzitní 
dopravy, která nyní projíždí celou obcí. V posledních letech jsme 
zaznamenali rozvoj průmyslové zóny v  Kvasinách, který má na-
dále pokračovat. Zhoršující se stav životního prostředí, zejména 
ovzduší, nadměrný hluk a nedostatečná bezpečnost na našich ko-
munikacích konečně přiměla představitele vlády, kraje, vedení au-
tomobilového závodu Škoda Kvasiny a dotčené občany na těchto 
příjezdových komunikací sednout si k jednomu stolu a situaci ře-
šit. V minulých letech vznikly čtyři varianty přeložky silnice I/11, 
jejímž vlastníkem je ŘSD. Tyto varianty byly promítnuty do ko-
ridoru, který je v územním plánu Častolovic a je s ním počítáno 
i v zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
Nedávno přišel Královéhradecký kraj s variantou přeložky silnice 
II/318, kterou vlastní. Byly navrženy dvě varianty, a to „Varianta E“ 
a „Severozápadní varianta“.  Na tuto přeložku má kraj rozpočet 350 
mil. Kč. Úskalím obou variant je, že nejsou zahrnuty v územních 
plánech obcí Kostelec nad Orlicí, Synkov-Slemeno a Častolovice. 
Při srovnávání těchto dvou variant vychází v mnoha ohledech lépe 
„Varianta E“. Až nyní zastupitelstvo schválilo navržené provedení 
vedené pod názvem „Varianta E“ přeložka silnice II/318 vedoucí 
z části po východní hranici městyse Častolovice a z části po západ-
ním okraji správního území města Kostelec nad Orlicí. Schváleno 
je její zapracování do územně plánovací dokumentace s ohledem 
na realizaci přeložky silnice I/11, na kterou by se napojila a kterou 
je řešen jižní obchvat městyse Častolovice a severní obchvat města 
Kostelec nad Orlicí.
V současné době vedení městyse jedná s představiteli vlády ČR, s ministrem dopravy, představiteli Královéhradeckého kraje, odborem 
dopravy a se zástupci průmyslové zóny Kvasiny. Doufáme, že se podaří prosadit myšlenku, že bez jižního obchvatu silnice I/11 je od-
souhlasená varianta přeložky silnice II/318 jenom poloviční řešení. Jenom stavba jižního obchvatu a následně další přeložky mají tu 
správnou souslednost a pomohou občanům Častolovic zbavit se tranzitní dopravy.  

OPRAVA SILNICE I/11

Jsme rádi, že se nám v letošním roce podaří opravit a revitalizo-
vat silnici I/11, která protíná náš městys a sužuje občany bydlící 
podél silnice. Investor ŘSD Hradec Králové, uvolnil na tuto akci
25 mil. Kč, které pomohou našim spoluobčanům k větší bezpeč-
nosti na této komunikaci a dále přispějí k velkému snížení limitu 
hlučnosti použitím nové technologie asfaltového povrchu.
I přes velmi krátkou dobu, kterou nám investor vymezil, se stihly 
uskutečnit dvě veřejné besedy s občany, na kterých se připravovaná 
oprava představila. Řada konstruktivních připomínek vzešlých z be-

- ZM Častolovice schvaluje dle svých 
kompetencí vyhrazených zákonem 
o  obcích poskytnutí příspěvku dle 
schváleného rozpočtu na  rok 2015 
ve  výši 2  296  000 Kč zřízené příspěv-
kové organizaci Základní škola a  ma-
teřská škola Častolovice s tím, že část-
ka ve  výši 1  318  000 Kč je určena pro 
Základní školu (ZŠ), částka ve  výši 
549  500 Kč je určena pro Mateřskou 
školu (MŠ) a částka ve výši 428 500 Kč 
je určena pro Školní jídelnu (ŠJ).

- ZM Častolovice souhlasí s technickým 
řešením předložené a projednané pro-
jektové dokumentace ze dne 2. března 

2015, vypracované projekční kancelá-
ří IDProjekt s.r.o., zadavatel ŘSD ČR, 
správa Hradec Králové a pověřuje sta-
rostu k  podpisu smlouvy o  budoucím 
předání objektů vyvolaných akcí „I/11 
Častolovice, oprava silnice“.

- ZM Častolovice schvaluje navržené 
provedení vedené pod názvem „Vari-
anta E“ přeložka silnice II/318 vedou-
cí zčásti po  východní hranici městyse 
Častolovice a zčásti po západním okraji 
správního území města Kostelec nad 
Orlicí. Dále schvaluje její zapracová-
ní do územně plánovací dokumentace 
s ohledem na realizaci přeložky silnice 

I/11, na kterou by se napojila a kterou je 
řešen jižní obchvat městyse Častolovice 
a  severní obchvat města Kostelec nad 
Orlicí.

- ZM Častolovice schvaluje obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2015, která mění 
a  doplňuje vyhlášku č. 1/2010 o  míst-
ním poplatků ze psů.

- ZM Častolovice schvaluje smlouvu 
o vložení majetku obce do hospodaření 
svazku obcí – DSO Orlice, jejímž před-
mětem je pozemek č. 1177/1 v  katas-
trálním území Častolovice. Do smlou-
vy bude doplněna cena pozemku 
za účelem zaúčtování do podrozvahy.

sed byla zapracována do projektu. Některé další problémy jsme řešili 
přímo s dotčenými občany. Myslíme si, že jsme dosáhli požadova-
ného konsensu mezi občany, vedením městyse a investorem stavby.
Vedení městyse přispělo do tohoto procesu navržením a prosaze-
ním čtyř míst pro přecházení, která zajistí větší bezpečnost a zklidní 
dopravu na průtahu Častolovicemi. Dále jsme navrhli nové autobu-
sové stání v prostoru náměstí, které zpřehlední vjezd a výjezd z této 
lokality a oddělí silnici od budoucího náměstí. S investorem a vlast-
níkem pozemků ŘSD Hradec Králové je domluveno, že po dokon-
čení celé rekonstrukce, budou všechny pozemky pod chodníky 
v celé délce ulice Masarykovy bezplatně převedeny na městys. 



5

Diagnostický a inženýrsko-geologický průzkum potvrdil v někte-
rých úsecích nutnost provést sanaci poruch podkladových vrstev 
s následnou pokládkou nového asfaltového souvrství. 
Oprava bude probíhat ve čtyřech etapách v celkové délce 0,659 km 
+ 1 623 km. 
První etapa je plánována na květen až červen a  jedná se o úsek 
z Čestic po odbočku do fi rmy ISOVER (úsek: 0,000–0,659 km). 
Druhá etapa proběhne v červnu a bude provedena v úseku od au-
tobusové zastávky u fi rmy ISOVER po odbočku k vlakovému ná-
draží v Častolovicích (úsek: 0,000–0,880 km). Na  těchto úsecích 
bude provedeno plošné frézování, v pásech sanací navíc odbou-
rání konstrukce vozovky, lokální sanace konstrukce a  pokládka 
asfaltového souvrství. 
Třetí etapa bude probíhat v červenci a srpnu a to v úseku od odboč-
ky k vlakovému nádraží po přechod pro chodce u hasičské zbrojni-
ce (úsek: 0,880–1 180 km). Na tomto úseku bude osazena na pravé 
straně nová betonová obruba s podsádkou 0,12 m ve vzdálenosti 
4,00 m od navržené osy komunikace. Před prodejnou jablek bude 
nutné provést u chodníku betonovou palisádu. Stávající betonová 
obruba u  chodníku bude ponechána. Odstraní se žulové kostky 
a betonové krajníky. Mezi chodníkem a betonovou obrubou u ko-
munikace bude vytvořen zelený pás nebo kačírek. 
Poslední etapa bude dodělána do konce září a to v úseku od pře-
chodu pro chodce u hasičské zbrojnice k přechodu před úřadem 
městyse Častolovice (úsek: 1 180–1 624 km). Bude provedeno od-
těžení podkladových vrstev konstrukce vozovky. Žulové kostky 
na pravé straně vozovky se vrátí zpět a na levé straně budou na-
hrazeny asfaltobetonem. Po celé délce (pravá strana tohoto úseku) 
bude parkovací stání o šíři 2,50 m. Stávající základní šířka jízdního 
pruhu bude 3,50 m + 0,25 m vodorovného značení. 
Jedná se o poměrně velkou opravu, která se nedotkne jenom vlast-
níků nemovitostí v blízkosti této komunikace, ale i všech občanů 
Častolovic a dalších projíždějících řidičů. Oprava je plánována bez 
objízdných tras. Bude prováděna v jednom jízdním pruhu, provoz 
budou řídit zaměstnanci provádějící fi rmy a v nočních hodinách 
semafory. 

V  případě dotazů se obraťte na  vedení městyse, kde můžete na-
hlédnout do projektové dokumentace.

Doufám, že na konci této složité opravy budou všichni spokojeni 
a budeme mít zase o něco lepší život v Častolovicích.

MÍSTO NA SOUSTŘEĎOVÁNÍ
BIOLOGICKÝCH ODPADŮ
ROSTLINNÉHO PŮVODU 
Městys Častolovice sděluje občanům, že dle 
ustanovení vyhlášky č. 321/2014 Sb. Minis-
terstva životního prostředí je od 1. 4. 2015 zajištěno místo na sou-
střeďování biologických odpadů rostlinného původu do kontejneru, 
a to v prostoru za náměstím na č. p. 12. Místo je pro soustřeďování 
pouze bio odpadu otevřeno denně od 6:30 do 17:15 hodin.

AKTUÁLNĚ 

OPRAVU I/11 ASI ZHATÍ PETICE
28 OBČANŮ!
Ve čtvrtek 9. 4. 2015 byla na Úřad městyse doručena Petice 
občanů, podepsaná 28 občany, z  nichž dvacet sedm má by-
dliště v  ulici Masarykově. Předmětem petice jsou výhrady 
k provedení plánované opravy silnice I/11 v úseku od knihov-
ny ke kruhovému objezdu. O celé záležitosti a jejím vývoji je 
napsáno v článku „Oprava silnice I/11“.

Vedení městyse bude postupovat dle zákona. Nejprve projed-
ná petici Rada městyse a poté na příštím jednání Zastupitel-
stvo městyse. Text Petice občanů i s podpisy bude také vyvěšen 
na úřední desce městyse.

Petice byla doručena i na Odbor dopravy a silničního hospo-
dářství Královéhradeckého kraje a hlavně investorovi opravy 
Ředitelství silnic a  dálnic. Podle informací, které má vedení 
městyse od  investora k  dispozici je velmi reálné, že petiční 
akce dosáhne jednoho výsledku – oprava bude odložena tzv. 
„na  neurčito“ a  nebude se provádět žádná oprava na  silnici 
I/11. Předpokládané fi nanční prostředky ve  výši 25 mil. Kč 
přesune ŘSD do jiného regionu.

Úsudek nechť si každý čtenář vytvoří sám…
starosta a místostarostové městyse
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NAROZENINY SLAVÍ

Výročí v I. Q r. 2015 

70 let
pan Ján Bartoš           
paní Alice Bednářová 
paní Blanka Mitanová 
paní Zdenka Pozůstalová
pan Miroslav Petr 

76 let 
paní Marta Jelínková 

77 let
pan Jiří Bednář

78 let
paní Marie Kudláčková
pan Jaroslav Mácha

80 let
pan Josef Mládek
pan Ladislav Horský

81 let
paní Olga Šmejkalová 

82 let
pan Vladimír Mrkvička
paní Marie Zvěřinová

83 let
paní Alena Bělková
paní Marie Zemánková

85 let
paní Jaroslava Hovorková

86 let
pan Jaroslav Fiedler 

87 let
pan Jaroslav Machač

90 let
paní Marta Bělková

Všem oslavencům přejeme
pevné zdraví a spokojenost.

ČASTOLOVICKÉ ŽITO

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 28. 2. proběhlo
v galerii Antonína Hudečka 
vítání nových občánků
městyse Častolovice:
Václav Slanina          
Barbora Bačíková 
Leo Mandel 
Tereza Hlaváčková 
Adam Šťastný
Anna Rambousková 
Marek Kubec 
Karolína Faltysová
Neylan Oliver Rahman

Narozené děti ve IV. Q r. 2014
Marek Kubec 
Karolína Faltysová

Narozené děti v I. Q r. 2015
Nikola Krejčová  
Lucas Koncz 
Neylan Oliver Rahman 
Tobiáš Faltys 

Ať Vám dětičky dělají radost.

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

V návaznosti na zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů se narození, 
životní jubilea občanů mohou 
zveřejňovat pouze s písemným 

souhlasem dotyčné osoby 
(u narozených dětí – zákonných 
zástupců). Kdo písemný souhlas 

nepředá na ÚM Častolovice, 
nebude jeho jméno zveřejněno

ve zpravodaji ZDROJ.
V této návaznosti na výše uvedený 

zákon prosíme i rodiče, 
kterým se narodilo miminko
a budou mít zájem zúčastnit 

se vítání občánků, aby se dostavili 
k pí. Hojné – ÚM Častolovice, 

kde jim budou sděleny 
bližší informace.

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

Vážení spoluobčané!!!
Jestliže jsou mezi vámi manželé, 

jimž od slavnostního manželského 
slibu uplyne v roce 2015 již 50 let 
a více a přáli by si tuto skutečnost 
oslavit společně s námi – zástupci

městyse, žádáme je tímto, 
aby se přihlásili na ÚM u pí 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 pí Marií Kubalíkovou 

606 840 434.

ODEŠLI

Úmrtí ve IV. Q r. 2014 
pan Antonín Jelínek r. 1937

Úmrtí v I. Q r. 2015      
pan Bohumil Novák r. 1931
paní Emilie Faltysová r. 1937    
paní Zdenka Málková r. 1921
pan Mgr. Jiří Rojek r. 1935  
paní Zdenka Plašilová r. 1926
pan Jiří Beran r. 1936

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli 
dne 20. března 2015 rozloučit
s maminkou a babičkou,
paní Zdenkou Plašilovou.

Děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary.

Rodina Petrášova

POČET OBYVATEL

V Častolovicích nyní žije
1 648 obyvatel.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ – OBŘÍ SLALOM

Dne 19. února se na  sjezdovce v  Deštném 
v Orlických horách, v areálu Zákoutí, uskuteč-
nily lyžařské a snowboardové závody. Na sva-
hu se během chvíle objevil dokončený obří 
slalom a  mohlo se odstartovat. Nejprve jsme 
si mohli obhlédnout trať postavenou horskou službou. Byl zde 
obrovský počet nadšených závodníků, kteří se snažili zajet co 
nejlepší časy.

Ondřej Hájek, 9. A

ANGLICKÁ OLYMPIÁDA
Dne 24. února se konalo v Rychnově nad Kněžnou okresní kolo 
olympiády v cizím jazyce – angličtině. Naší školu jela reprezen-
tovat Adéla Přibylová z 8. A a Eliška Kolářová z 8. B. Soutěž se 
skládala ze dvou částí – poslechu a čtení s porozuměním a z úst-
ní části, ve které se konverzovalo s další osobou na určené téma. 
Konkurence byla velká, z  celého okresu se na  soutěž přihlásilo 
29 účastníků. Obě dvě naše žákyně nakonec dosáhly skvělých vý-
sledků. Eliška Kolářová se umístila na krásném 7. místě a Adé-
la Přibylová na 25. místě. Oběma moc blahopřejeme a přejeme 
mnoho dalších úspěchů ve studiu angličtiny.

Mgr. Stanislava Chaloupková

LYŽAŘSKÝ KURZ
Počasí na lyžařském kurzu ze dne 5. března se nad 
očekávání vydařilo, obzvlášť úterý a středa se po-
vedly. Kurzu se zúčastnilo deset snowboardistů 
a  osm lyžařů, kteří byli rozděleni do  čtyř a  poté 
do  tří skupin. Ve  čtvrtek už všichni zvládli sjet 
velký kopec. A co je vůbec nejdůležitější, všichni se také dostali 
nahoru, tedy většinou...

Mgr. Stanislava Hovorková

ČASTOLOVICKÝ SLAVÍČEK

V pondělí 9. března se uskutečnilo školní 
kolo pěvecké soutěže Častolovický slaví-
ček. Do soutěže se měli možnost přihlásit 
žáci první až deváté třídy, celkem spolu 
soupeřilo 19 žákyň a 4 žáci. V rámci tur-
naje byly vytvořeny dvě kategorie – sólový 
zpěv a skupinové vystoupení. V Často-
lovickém slavíčku zazpíval každý z žáků 
píseň dle vlastního výběru – zazněly jak 
tradiční lidové písně, písničky z fi lmů a 
pohádek, tak populární písně. Konkuren-
ce byla opravdu veliká, porota tedy ne-
měla ani trochu jednoduché rozhodování. Všichni zpěváci byli za 
svůj výkon odměněni sladkostí a diplomem.

Soutěže se zúčastnilo 13 sólových zpěváků, ze kterých do ob-
lastního kola za jednotlivé kategorie postoupili:
v kategorii 1. – 3. třída: Mariana Křišťáková (2. A)
v kategorii 4. – 5. třída: Matyáš Jirsa (5. A)
v kategorii 6. – 7. třída: Kateřina Zemanová (6. A)
v kategorii 8. – 9. třída:  Martina Vejvarová (9. A)

Soutěže se zúčastnily 4 skupinky,
ze kterých do oblastního kola postoupily:
v kategorii 1. – 3. třída: Natálie Hrábková, Tereza Hrubešová
   a Natálie Tejklová (2. A)
v kategorii 4. – 5. třída: Valérie Brandejsová
   a Andrea Jarkovská (5. A)
v kategorii 6. – 7. třída: Kristýna Fabiánová
   a Michaela Kopecká (7. A)

Všem našim zpěvákům přejeme hodně štěstí do oblastního kola 
pěvecké soutěže.

Mgr. Jana Mazánková

Skupinová fotka dětí na lyžařském kurzu.

Oceněný Matyáš Jirsa 
z 5. A.
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SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY
Zástupci zřizovatele:
Ing. Zdeněk Praus, Bc. Miloš Tichý, p. Miloš Málek
Za zákonné zástupce:
pí Petra Bašová, pí Lucie Sejkorová, pí Helena Štěpánková
Zástupci pedagogického sboru:
Mgr. Šárka Dolečková, Mgr. Gabriela Luxová, Mgr. Jana Řízková

S R P Š  P Ř I  Z Á K L A D N Í  Š K O L E
p o ř á d á

SBĚR  PAP ÍRU
dne 4. – 6. 5. 2015, 

začátek sběru 4. 5. 2015 v 8:00 hod.,
ukončení 6. 5. ve 13:00 hod.

Kontejner na papír bude přistaven
na dopravním hřišti u školy.

Z á k l a d n í  š k o l a
a  m a t e ř s k á  š k o l a  Č a s t o l o v i c e

z v e  k

ZÁPISU DĚTÍ
do mateřské školy na školní rok 

2015/2016, 
k t e r ý  s e  k o n á

20. 5. 2015 od 9.00 do 11.15 hodin
ve třídě Sluníček

a od 12.30 do 15.00 hodin
v kanceláři zástupkyně ředitelky

mateřské školy

VEZMĚTE SI S SEBOU:

rodný list dítěte,
potvrzení o jeho trvalém pobytu.

  
 
 
 
 
 
 

informace a objednávky na tel. 494 323 646 nebo info@zamek-castolovice.cz 

Zámek Častolovice 
V roce 2015 je zámek otevřen od úterý 28. dubna do neděle 4. října, denně mimo pondělí od 9:00 do 18:00 hodin. 

Navštivte zámeckou expozici, zámecký zvěřinec, růžovou zahradu, zámecký park, oboru a dětské hřiště.   
 

Vstupné do zámecké expozice: 
   dospělí  115,- Kč  
  děti, studenti, senioři  75,-   Kč 

 
Rodinné a skupinové slevy 

Bezbarierový přístup 
Prohlídky pro nevidomé 

 
Vstupné do zámeckého zvěřince: 

   dospělí   30,-  Kč 
   děti   15,-  Kč 
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KULTURNÍ KOMISE, AFK ČASTOLOVICE, SRPDŠ-MŠ A MĚSTYS ČASTOLOVICE 

POŘÁDÁ 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
KDE: Areál AFK Častolovice 

KDY: ve čtvrtek 30. dubna 2015 

PROGRAM: 

17:00–19:00 

 Soutěže pro děti 
 Dětská diskotéka – hraje DJ Dohnálek 
 Představení hasičské techniky 

19:00 zapálení hranice 

20:00 kapela Špunt 

21:00 Draconalis – ohnivá show 

Občerstvení zajištěno: grilované prase, grilovaná kuřata, párky a klobásy z udírny 

KULTURNÍ A SPOLKOVÁ KOMISE, ZO ČZS ČASTOLOVICE A MĚSTYS ČASTOLOVICE 

POŘÁDÁ 

ČASTOLOVICKOU POUŤ 
KDE: areál Sokolské zahrady Častolovice 
KDY: od pátku 12. 6. do neděle 14. 6. 2015 
 
PROGRAM: 
Pátek od 18:00 hodin divadélko pro děti  
Sobota 
vystoupení pro děti VOSA JEDE 
od 20:00 hodin vystoupení Maxim Turbulenc 
od 21:30 hodin skupina Vaťák 
od 22:30 hodin DJ Čenda 
Neděle 
dopolední program pro děti s pojišťovnou GENERALI 
od 14:00 hodin kapela Čardáš Klaunů 
od 16:00 hodin harmonikář Pavel Mucha 
 
Atrakce v provozu od čtvrtka do neděle. Občerstvení 

po celou dobu zajištěno. 
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Pořad manželů Albrechtových 
Při pořadu manželů Albrechtových s názvem Básníci a klauni jsme 
se vrátili zpět v čase do prvního desetiletí minulého století. Škoda 
jen, že tímto pořadem se s námi Jana s Františkem rozloučili. Ze 
zdravotních důvodů bohužel již nebudou moci v těchto besedách 
pokračovat. Chtěla bych jim touto cestou moc poděkovat. 

Pohádka Mrazík 
Děti z Olešnice ztvárněním pohádky Mrazík potěšily na 150 ná-
vštěvníků, kteří se na ně přišli podívat do sálu U Lva. Za své vy-
stoupení sklidily velký aplaus. 

Březen – Měsíc knihy 
Měsíc březen již tradičně probíhal ve znamení Měsíce knihy. Při 
této příležitosti knihovna pozvala na besedu dva spisovatele z Pra-
hy – paní Zuzanu Maléřovou a  Josefa Pepsona Snětivého, který 
tklivými tóny svého saxofonu podbarvil atmosféru celého veče-
ra. Hřejivý projev paní Zuzany nás nejprve vtáhl do krajiny její-
ho dětství a  jejích milujících rodičů, nadto nám dal nahlédnout 
i do rodinného života v  současné době. Kultivované představení 
nových knih obou hostů – Dopisy Cyranovi paní Zuzany a Ženy, 
které rozdávají adventní věnce pana Pepsona se jistě hluboce vrylo 
do podvědomí všech návštěvníků.  

Velikonoční tvoření 
Na  své si přišli i  milovníci rukodělných 
prací při velikonočním tvoření.

V březnu také... 
Březen se stal rovněž měsícem, ve kterém byli zapomnětliví čtenáři 
oproštěni od pokut za pozdní vrácení knih a noví čtenáři získali 
členství na rok zdarma. Nesmíme zapomenout ani na nejpilnější 
čtenáře za uplynulý rok 2014. Z dospělých čtenářů přečetla nejví-
ce knih paní Farská z Olešnice (130 knih), za ní následovala paní 
Buriánová z Častolovic (114 knih), v těsném závěsu za ní, se 112 
knihami, obsadila třetí místo paní Šeligová též z Častolovic. Z dět-
ských čtenářů se o první místo dělí sourozenci Vanžurovi z Vel-
kých Výkleků se 143 přečtenými knihami, druhá je Míša Kolářová 
z Čestic a třetí místo si drží už druhý rok Tomášek Frydrych, kte-
rému předčítá maminka.

Věra Zaňková, knihovnice 

KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

BILANCOVÁNÍ KNIHOVNY
ZA ROK 2014

 počet registrovaných čtenářů: 186, z toho 99 dětí
 počet návštěvníků knihovny: 3 456
 počet vypůjčených knih: dospělí čtenáři (2 769),
  děti (1 250)
 celkový počet zapůjčených knih: 4 019 + 89 ks periodik
 meziknihovní výpůjční služba: využilo ji 77 čtenářů
 počet návštěvníků webu: 2 363  
 počet kulturních akcí pro veřejnost: 46
 počet návštěvníků kulturních akcí: 1 082

Čtenáři mohou z pohodlí domova nahlédnout do seznamu téměř 
5 000 knižních titulů, a to prostřednictvím online katalogu,

který naleznou na webových stránkách
www.castolovice.knihovna@seznam.cz.

Pozitivní zprávou pro všechny knihomoly je,
že se stav knihovních jednotek za posledních pět let

nebývale rozrostl, a to téměř o 2 000 svazků.

CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…

Čtení pohádek 
Na počátku letošního roku si přišli na  své zejména dětští poslu-
chači při čtení pohádek, která se konala hned několikrát v průbě-
hu měsíce února. Při vyprávění sehráli svou úlohu maňásci, velmi 
zdatně si vedla i Terezka Hendrichová, která mi byla nápomocna. 
Na závěr si děti maňásky vlastnoručně vyrobily.      
 

Výstava obrazů Lenky Langerové 
Výstavu obrazů pana Jiřího Pelce v únoru vystřídala Lenka Lan-
gerová, která pomocí techniky nazývané enkaustika (tj. malování 
horkým voskem), vytváří žehličkou originální abstraktní obrazy. 
Ojedinělá umělecká díla zdobily stěny knihovny do konce března, 
kdy bylo možné si obrazy nejen prohlédnout, ale v případě zájmu 
i zakoupit. Výstavu obrazů Lenky Langerové vystřídá 8. dubna ver-
nisáž paní Hany Esop z Olešnice.

Děti si vyrobily své vlastní maňásky.

Výroba enkaustických obrázků s paní Lenkou Langerovou.
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DRUHÝ REPREZENTAČNÍ PLES GENERALI V ČASTOLOVICÍCH

PLESOVÁ SEZÓNA

Blýskavý kankán ve vyhrané flitrové obuvi.

Pátek 13. února byl šťastným dnem pro každého, kdo se ho roz-
hodl večer završit účastí na  2. Reprezentačním plese pojišťovny 
Generali v sále restaurace U Lva v Častolovicích. Již první ročník 
plesu Generali byl velmi vydařenou akcí, chvála na něj se nesla až 
za hranice okresu. Dalo se tedy očekávat, že návštěvnost letošního 
plesu bude opět značná. Účastníky plesu celým večerem provázela 
osvědčená hudební skupina Errori, která svůj bohatý repertoár do-
káže přizpůsobit aktuální atmosféře a náladě posluchačů i taneční-
ků. Příjemným překvapením plesu byla originální a nápaditá UV 
show s názvem Blue Illusion. Později se zúčastnění skvěle pobavili 
při vystoupení kouzelníka Richarda Nedvěda, někteří smíchy i sl-
zeli. Pro fi nalistu soutěže Česko Slovensko má talent z roku 2010 
je více než typické, že předvádí kouzla s roztomilým nadhledem 
a prokládá je těžko uvěřitelnými žertíky. Nutno dodat, že Richard 

Nedvěd představuje „naživo“ mnohem lepší 
zážitek než při pozorování jeho triků v  te-
levizi. Dárečky pro hosty byly připraveny 
i  v  bohatém slosování o  ceny. Mezi spíše 
menší ceny patřilo dvanáct párů fl itrových 
bot, které si hosté v rozverné náladě ihned 
obuli. V sále byla dokonce taková atmosféra, 
že dva pánové si je na  tanec vypůjčili od svých 
partnerek. Po půlnoci se nakonec sál proměnil v blýskavý kankán 
zatančený osmi ženami a třemi muži v právě vyhrané fl itrové obu-
vi. A tak se botky ještě naposledy seskupily, než doprovodily své 
nové majitele domů. Doufáme tedy, že se budeme moci za necelý 
rok opět sejít na třetím Reprezentačním plese pojišťovny Generali.

Martina Šůlová, agenturní kancelář Častolovice

HLEDÁME OBSLUHU
DO HOSPODY
A SEZÓNNÍ

BRIGÁDNÍKY
Pro více informací mne kontaktujte. 

Email: info@belka-trade.cz,
tel.: 721 823 276

- prodej a pronájem chladícího a výčepního zařízení Lindr
- sanitace a servis chladícího a výčepního zařízení

- prodej piva za výhodné ceny, plnění 5 litrových soudků
- 7 dní v týdnu od 14 do 22 hodin, mimo tuto dobu volejte na uvedené telefonní číslo

Kde nás najdete:
Hospoda Na Hřišti, Masarykova 479, 517 50 Častolovice

Více na stránkách www.belka-trade.cz
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na  společných vycházkách 
a výletech. I přes nabitý pro-
gram si organizace najde čas 
i  na  poskytnutí cenných rad 
začátečníkům, kromě toho 
postupně zvelebuje a  udr-
žuje areál u  továrny Isover. 
Přičinlivost členové spolku 
nezapřou, v  loňském roce 
odpracovali přes 300 brigád-
nických hodin. Členové i ná-
vštěvníci si pochvalovali ze-
jména dokončenou venkovní 
terasu s výhledem na cvičeb-
ní plochu, která poskytuje 
vítaný úkryt nejen před slun-
cem a deštěm, ale především při závodech a zkouškách, při kterých 
se pravidelně schází i přes 50 hostů. Pro rok 2015 mají cíle neméně 
ambiciózní, viz plán akcí zveřejněný na stránkách spolku:
www.zkocastolovice.wz.cz.

výbor ZKO

HASIČI ČASTOLOVICE

Co nového u hasičů?
Výroční valná hromada SDH Častolovice se konala 23. ledna, jak 
je již téměř tradicí, v BAZYLIKA CLUBU. Za účasti představitele 
městyse, HZS ČR a zástupců okolních sborů byl zhodnocen rok 
minulý a nastíněn plán práce pro rok letošní. Navíc skončilo voleb-
ní období představitelů sboru, a proto se také hlasovalo. Starosta 
sboru Jirka Řeháček již dlouho dopředu hlásil, že z důvodu zane-
prázdnění již dále nebude pokračovat ve  starostování. Jako člen 
Okresní rady a  vedoucí odboru mládeže a  rozhodčích má totiž 
čím dál tím víc práce (mimochodem, v celostátní hře Plamen byl 
zvolen na období pěti let hlavním rozhodčím mistrovství). Podle 
Stanov SHČMS byl tedy v přímé a veřejné volbě zvolen nový sta-
rosta sboru, tím se stal Martin Svatoň. Zároveň byl zvolen i nový 
výbor sboru.
První plánovaná akce pro veřejnost, Staročeská zabíjačka, skon-
čila ještě dříve, než vůbec začala. Vzhledem ke změnám v oblasti 
hygieny a k upozornění z příslušné instituce se výbor rozhodl pro 
náhradní plán – hasičský bál. V podstatě během deseti minut byla 
sehnaná hudba a domluveno vše potřebné. Kdo se zúčastnil Hasič-
ského bálu (ten předchozí byl někdy před deseti lety) nám dá určitě 
za pravdu, že se jednalo o akci více než zdařilou. Hudební skupina 
BRILLANT BAND z Rychnova nad Kněžnou vytvořila skvělou at-
mosféru, při které se devadesát přítomných účastníků jistě dobře 
bavilo. Poděkování patří nejen kapele, ale také všem sponzorům 
této akce. Z dalších nejbližších akcí se jistě uvidíme při tradičním 
pálení čarodějnic.  

Informace zásahové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů městyse Častolovice
Od začátku roku zasahovala výjezdová jednotka Sboru dobrovol-
ných hasičů městyse Častolovice celkem u tří událostí. Sedmého 
ledna byla jednotka povolána k  sepnutí čidla elektrické požární 

ČRS MO ČASTOLOVICE

Výroční členská schůze 

Dne 14. března se v  restauraci Beseda uskutečnila výroční člen-
ská schůze Českého rybářského svazu, na které se bilancoval rok 
2014. Za přítomnosti padesáti pěti členů byly předneseny zprávy 
za jednotlivé úseky činnosti organizace, tj. fi nanční zpráva, zprá-
va o činnosti za rok 2014, zpráva rybářských hospodářů a zprá-
va o  brigádnické činnosti. V  průběhu schůze byly předány ceny 
u  příležitosti životních jubileí členům organizace. Na  závěr bylo 
podáno občerstvení. Všichni členové se již těší na zahájení letošní 
rybářské sezóny.

výbor ČRS MO Častolovice

Dětské rybářské závody 

Místní organizace Český rybářský svaz Častolovice srdečně zve 
mladé příznivce rybářského sportu na „Dětské rybářské závody“, 
které se budou konat dne 2. května na Obecním rybníku od 7:00 
do 12:00 hod. Závody jsou rozděleny do dvou kategorií, pro úspěš-
né účastníky akce jsou připraveny drobné ceny. Občerstvení v prů-
běhu akce je zajištěno. Doufáme, že bude krásné počasí. Na všech-
ny se těšíme.

výbor ČRS MO Častolovice

KYNOLOGIE ČASTOLOVICE

Kynologové zahajují
další soutěžní sezónu 
Častolovičtí kynologové připravili místní areál 
na další soutěžní sezónu, která se naplno rozjede 
v  dubnu. A  že je z  uplynulého roku 2014 na  co 
navazovat. Organizace uspořádala celkem šest ofi ciálních zkoušek 
z výcviku. Rovněž uskutečnila Podorlický závod v poslušnosti, kte-
rý získal na oblíbenosti jak mezi psovody z blízkého, tak i z dale-
kého okolí. Pod vedením zkušených kynologů organizace realizo-
vala i několik ukázek výcviku, vedle místního areálu a dalších míst 
se výcvik odehrál rovněž na pardubickém závodišti. Kynologové 
se kromě mnoha závodů a  zkoušek u  dalších organizací zúčast-
nili i  třech Mistrovství republiky ve výcviku. Největšího úspěchu 
se jim podařilo dosáhnout v září, a  to na mistrovství v Chlumci 
nad Cidlinou v kategorii malých psů, ze kterého si již potřetí za se-
bou přivezli domů titul mistra republiky. Naplno si užili psy také 

Z ČINNOSTI  SPOLKŮ

František Vanžura ml. přebírá z rukou 
starosty Chlumce nad Cidlinou pana 
Uchytila pohár pro mistra republiky.
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signalizace na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Událost byla 
vyhodnocena jako planý poplach. Patnáctého ledna se opakovala 
naprosto stejná situace. Devatenáctého března jednotka tentokrát 
vyjela do lesa na ohlášený požár hrabanky u obce Rašovice. Zása-
hová jednotka ve spolupráci s kolegy z Týniště nad Orlicí a Rych-
nova nad Kněžnou zde hasila požár o ploše cca 30x10 m.
Všichni řidiči, vyjma pravidelného pondělního školení, se zúčast-
nili školení řidičů v hasičské zbrojnici v Kostelci nad Orlicí. Velite-
lé absolvovali cyklické školení a prodloužili si odbornou způsobi-
lost na stanici v Rychnově nad Kněžnou.  

hasiči

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE

Myslivci ze Střezmé, mysliveckých sdru-
žení, naši kamarádi a milí hosté z Čestic 
a okolních obcí si opět na začátku ledna 
zatančili na vlastním Mysliveckém plese v Česticích. Ples by asi 
nebyl ničím zvláštní od  těch, tuším, třinácti předchozích, kdy-
by se nad Českou republikou nepřehnal během večera silný vítr, 
který se postaral na mnoha místech o dlouhé výpadky elektřiny. 
Nevyhnulo se to ani Čestické hospodě, a  tak vznikla velmi ne-
tradiční situace. Strávili jsme dvě hodiny v potemnělé restaura-
ci při narychlo donesených svíčkách za sborového zpěvu, který 
hudebně doprovodil náš kamarád a trubač Ondra Matějka. Ten 
lidem zahrál na svůj nástroj k povznesení nálady i skladbu zná-
mou z Večerníčku. Lidé si svítili svými mobily na cestu k výče-
pu, do  salónku, kde se ještě podařilo roznést ohřáté „hotovky“ 
a k toaletám. Někteří tu a  tam zřejmě v dobré víře vešli do ne-
správných dveří. Myslivcům se podařilo za  pomoci ochotných 
přátel sehnat narychlo dvě mobilní elektrocentrály, aby zábava 
mohla po necelých dvou hodinách pokračovat. Energetici nako-
nec obnovili dodávky elektřiny, a tak ples mohl skončit až v ran-
ních hodinách. Před všemi návštěvníky nezbývá než smeknout 
a poděkovat jim za jejich dobrou náladu a trpělivost. Nelze však 
zapomenout na  povedený úvod plesu, kde ještě v  plném lesku 
a v záři světel odtančil své působivé předtančení mladý taneční 
pár – Dominika Keslová a  Martin Bartoš z  taneční školy Krok 
v Hradci Králové. Ti roztleskali celý sál při sérii latinskoameric-
kých tanců – jive, chacha, samba a rumba. Z potemnělého loká-
lu se při výpadku proudu neztratila z tomboly tlačenka, ani jiné 
dary tradičně nás podporujících přátel. A tak nakonec nechybělo 
ani neméně očekávané půlnoční vystoupení místopředsedy MS 
Jirky Malého, který se vždy nejvíce zapojuje do  příprav plesu, 
i do úklidu po jeho skončení, kdy mnozí tanečníci ještě dospávají 
a „chladí si rány“. 
Únor a  březen bývá pokaždé časem svolávání výročních člen-
ských schůzí a  bilancování výsledků let předešlých, i  plánování 
práce a  rozpočtu na  rok nový. Tyto schůze se většinou odbývají 
ve slavnostní atmosféře a oděvu, jsou příležitostí k setkávání přátel 
ze spolků sousedících i vzdálenějších, bývají výbornou možností 
k setkání se zastupiteli obcí a k široké přátelské diskusi i výměně 
názorů. Naši výroční schůzi navíc v poslední době kultivují ženy, 
partnerky myslivců, které přinášejí do naší chaty pohodu a úsměv 
a zmírňují napětí, kdyby už někdo přece jen chtěl slavnostní atmo-
sféru zbytečně narušit. Ve stále krásněji vyzdobené lovecké chatě 
přídavek „slavnostní“ k výroční schůzi přesně náleží. Rádi na ni 
budou jistě vzpomínat nejen nově přijatí členové, pánové Miloš 
Kopecký z  Olešnice a  Jaroslav Pultar z  Pasek, či pasovaní lovci 
dančí a mufl oní zvěře – Adam Mitana, Josef Vanický ml., ale také 
další pozvaní návštěvníci. 

Sice jsme v loňském roce značně provětrali naši pokladnu a zakon-
čili naše hospodaření v červených číslech, a to především z důvodu 
vyšších investic do oprav havarijního stavu hospodářské budovy 
v Olešnici, ale znovu zůstalo za myslivci vidět velké množství dob-
ře odvedené práce. A to nejen v Olešnici nebo při zvelebování cha-
ty v Častolovicích, ale také v honitbě, kde se snažíme o navrácení 
divoké populace bažanta a  zachování všech dalších živočišných 
druhů. V  tomto směru jdou všem příkladem především Josefo-
vé – Ing. Vanický st. a Vanický ml., kteří z vlastních prostředků 
posilují stavy bažantí zvěře okolo Hřibin, kde bývaly v minulosti 
stavy bažantů ozdobou revíru. Chvályhodnou práci odvádí i mys-
livecký hospodář Pavel Žid, který tentokrát musel při rozdělování 
zvěřiny zohlednit výrazný propad v odlovu černé zvěře. Hlavním 
důvodem byl intenzivní odlov ve  vedlejší lesní honitbě. Rovněž 
se musel vyrovnat i s propadem v odlovu srnčí zvěře – v loňském 
roce bylo evidováno v naší honitbě neuvěřitelných 28 ks sražených 
auty nebo jinak uhynulých srn. Srážky zvěře s auty bohužel sužují 
všechny myslivce napříč naší republikou. Mnohé čtenáře jistě za-
ujme informace o stále vyšším výskytu šelmy psíka mývalovitého, 
v honitbě blízko Nového Města nad Metují byl dokonce nejméně
dvakrát pozorován šakal.  
Každý člen sdružení přispěl v  průběhu roku svým dílem k  na-
plnění našich cílů, o  soudržnost členů sdružení pečuje rukou 
společnou výbor MS a  osobním příkladem jdoucí předseda MS 
Miloslav Zaňka. Členové MS odpracovali stovky brigádnických 
hodin – nejvíce práce odvedl pan Milan Žid. Ve střelbě na asfal-
tové terče nejlepších výsledků dosáhl Josef Vanický ml., který byl 
nejaktivnější i  při lovu zvěře spárkaté a  škodlivé. Zde se odráží 
nejen častý pobyt v přírodě a dobrá střelecká pohotovost, ale též 
myslivecké tradice vážící se k rodině. Jeho otec se pak pro změnu 
nejvíce podílel na zajištění oprav skladu v Olešnici. Z řad kynologů 
se do akcí nejčastěji zapojil Roman Mitana se svým mladým oha-
řem Finem. Farma Moravec nám pomohla s uskladněním krmiva 
a ZD Mostek s obděláním políček. O střelecké akce na Třešňovce 
se zpravidla starali Miroslav a Bohuslav Martínkovi. Naše podě-
kování za veterinární dohled nad bažantí zvěří, a především naše 
gratulace k narození syna, patří MVDr. Lucii Sejkorové z Olešnice. 
Aktuální počet členů sdružení je dvacet devět, s věkovým průmě-
rem mírně nad 50 let, nejstaršímu z nás, panu Kuncovi, je 82 let. 
Mezi členy jsou pouze muži, ačkoliv žen je v české myslivosti stále 
více. Díky přijetí nového člena z Pasek máme členské zastoupení 
v katastru všech obcí, kde se rozkládá naše honitba. I když senior-
ská část stále patří k nejpracovitějším a nejoddanějším myslivcům, 
i přesto potřebujeme naši členskou základnu omlazovat. Některé 
akce zvládáme i díky účasti našich honců.

Slavnostní pasování lovce dančí zvěře (A. Mitana) a mufl oní zvěře
(J. Vanický ml.).
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Jen málo nebo mnohem menší úkoly bychom zvládli bez podpory 
obcí a  jejich představitelů. Proto nás velmi potěšila návštěva sta-
rostů městyse Častolovice, pana Ing. Prause, i  starostů obecních 
úřadů ve  Hřibinách a  Olešnici, paní Potočkové a  pana Morav-
ce na naší výroční schůzi, kde zazněly jejich diskusní příspěvky, 
ve kterých nám svou podporu vyjádřili i přislíbili do dalšího obdo-
bí. Věřím, že společnými silami se nám všem podaří udržet okolní 
přírodu a  lesy včetně zvěře v náležitém stavu pro další generace 
lidí. Myslivci rovněž pozitivně přijali aktivitu společnosti Saint-
Gobain, která se rozhodla vysázet ovocné a jiné stromy. 
Mezi naše největší úkoly pro rok 2015 patří zvládnout řádně trans-
formaci našeho mysliveckého sdružení na spolek dle nového ob-
čanského zákoníku a sladění našich stanov s těmito předpisy. Nové 
předpisy budou bohužel znamenat více administrativy a  nároků 
na vedení všech písemností. V  tomto směru nás obohatila účast 
na  výročních schůzích v  jiných sdruženích, především u  přátel 
v MS Brzice nedaleko České Skalice, kde vystoupili v diskusi před-
sedové okresních mysliveckých spolků Hradce Králové a Trutnova. 
Snad naše sdružení nebude ani letos chybět na akcích pro děti po-
řádaných dalšími obecními spolky. Dále je v plánu brigáda týkající 
se úklidu odpadků kolem našich cest a lesů, opět bychom chtěli jet 
na společný zájezd, posedět a zastřílet si na asfaltové terče na Třeš-
ňovce atp. O našich akcích Vás, zdejší občany, chceme opět více in-
formovat na naší vývěsce v Častolovicích, ale především na webo-
vých stránkách mysliveckého sdružení – www.ms-olesnice.cz.
Přeji Vám krásné jaro! 

Radek Podolský, jednatel

TJ SOKOL ČASTOLOVICE

Jarní víceboj pro naše nejmenší

TJ Sokol Častolovice 15. března uspořádal jarní víceboj pro před-
školní děti ve věku v rozmezí od 2 do 6 let. Zamračené jarní počasí 
přilákalo do místní Sokolovny 26 malých závodníků. Soutěžící byli 
rozděleni celkem do šesti kategorií. Jelikož se však závodů nezú-
častnila žádná holčička mladší 3 let, pořadatelé kvůli tomu vytvo-
řili i jedno smíšené závodní družstvo složené ze školáků. I soutěž-
ních disciplín bylo šest – hod na koš, skákání na balónu, člunkový 
běh, prolézání tunelem, koulení míče po lavičce a skok z místa.
Děti vzaly svůj boj o medaile vážně, ale zároveň se navzájem pod-
porovaly a povzbuzovaly. Každý závodník získal čokoládovou me-
daili a drobné ceny, které mu budou připomínat jeho skvělé výko-
ny. Soutěžící, kteří dosáhli na stupně vítězů, si odnesli i medaile 
kovové a navíc diplom. 

Rádi bychom tímto poděkovali všem pořadatelům a zejména pak 
všem malým závodníkům, jejich rodičům a prarodičům, kteří je 
přišli podpořit. Rovněž děkujeme majitelům obchodu se smíše-
ným zbožím BALA a kostelecké hračkárně BAHA za sponzorské 
dary. Fotky z této akce naleznete na webové stránce: http://sokol-
castolovice.rajce.idnes.cz/. 
Oddíl Cvičení rodičů s dětmi se schází každé pondělí od 16:30 hod. 
v Sokolovně. V současné době cvičí pod vedením Soni Frydrycho-
vé 16 malých nadšených sportovců. Do našich řad vstoupilo mno-
ho dětí mladších 3 let, nicméně někteří starší členové se rozutekli 
do jiných sportovních spolků. Jsme rádi, že je i přesto dál vídáme 
na akcích pořádných spolkem TJ Sokol Častolovice a přejeme jim 
mnoho sportovních úspěchů. 

VÝSLEDKY JARNÍHO VÍCEBOJE:

Smíšené družstvo školáků Chlapci mladší 3 let:
1. Mikysová Lucie 1. Finsterle Patrik
2. Diviš Vojtěch 2. Praus Martin
3. Křišťáková Mariana 3. Lipták Sebastian

Dívky 3-4 roky: Chlapci 3-4 roky:
1. Pešková Žanetka 1. Fabián Marek
2. Podolská Hanička 2. Foldyna Jakub
3. Fabiánová Veronika 3. Málek Ondřej

Dívky 5-6 let: Chlapci 5-6 let:
1. Pešková Nikolka 1. Kunc Petr
2. Frýdová Natálka 2. Frydrych Tomáš
3. Prausová Michalka 3. Karásek Jakub

Tereza Málková, TJ Sokol Častolovice

Jirka Malý, Zdeněk Dostál a Dominik Šimerda
při stavbě nového posedu v Olšině.
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Sportem ke zdraví 

Cvičení žen nabízí aerobní pohybové aktivity, tzv. bodystyling. Bo-
dystyling je kombinací klasického aerobiku a posilování. Pomáhá 
rovnoměrně formovat a  zpevňovat postavu. Trénink je zaměřený 
na formování svalů celého těla nebo na problémové partie – steh-
na, hýždě a břišní svaly. Pomůckami při posilování jsou overbally, 
fl exibary, činky, posilovací gumy a  nově balanční podložky bosu. 
Udělejte něco pro své zdraví a přijďte k nám! Kdy? Každé pondělí 
a čtvrtek v 18:00–20:30 hodin v místní tělocvičně. S sebou: pohodl-
né sportovní oblečení, obuv na přezutí, pití, ručník a elán do cvičení. 

Těší se Iveta a Anetta

Oddíl stolního tenisu 
Sezónu 2014/15 lze považovat za úspěšnou. Tak 
by se dalo jednou větou zhodnotit vystoupení 
našich družstev v  dlouhodobých soutěžích. 
A jak že vlastně jednotlivá družstva dopadla? 
Družstvo A si dalo za cíl umístění v horní polovině tabulky 
krajské soutěže, nakonec z  toho bylo pěkné čtvrté místo. Zákla-
dem úspěchu byla, na rozdíl od předchozího ročníku, pravidelná 
účast hráčů základní sestavy v mistrovských utkáních. Tým nastu-
poval ve složení: Z. Schmied, M. Beneš, R. Šichan a M. Jíra. V ně-
kolika zápasech se také představili: M. Kunčar, P. Ešpandr a T. Po-
dolský, který se krajské soutěže zúčastnil vůbec poprvé. Družstev 
hrajících regionálních přebor se dotýkaly zásadní změny pravidel, 
které vznikly těsně před počínající sezónou. Zahrnovaly rozdělení 
soutěží po první polovině na dvě části: na horní polovinu – boj 
o  postup a  na  spodní polovinu – boj o  sestup, tedy pokud bylo 
kam sestoupit. Všechna naše družstva se zaslouženě dostala vždy 
do vrchní poloviny tabulky, a tak se vyhnula případným starostem 
spojených se sestupem. Nicméně v bojích o postup se už žádnému 
z našich týmů příliš nedařilo. Družstvo B doplatilo na úzký kádr, 
družstvo C mělo k postupu asi nejblíže, ale pravidelně chyběli hrá-
či pracující ve vícesměnném provozu. Družstvo D na postup bo-
hužel nemělo odpovídající výkonnost. Závěrem bych chtěl za celý 
oddíl stolního tenisu poděkovat městysi Častolovice za vytvoření 
velmi dobrých podmínek k provozování tohoto sportu.

TABULKY PO KONCI SEZÓNY: 

Krajská soutěž 2. třídy, sk. B
 1. TTC Lhoty u Potštejna A 22 18 3 1 0 215:115 61
 2. TJ Trutnov-Poříčí A 22 17 4 1 0 213:120 60
 3. Lokomotiva Meziměstí A 22 12 7 3 0 201:161 53
 4. Sokol Častolovice A 22 12 3 7 0 183:154 49
 5. TTC Kostelec nad Orlicí B 22 12 1 9 0 173:150 47
 6. TTC Kostelec nad Orlicí C 22 9 5 8 0 161:155 45
 7. TJ Náchod A 22 8 3 11 0 176:170 41
 8. Sokol Stěžery B 22 8 3 11 0 164:164 41
 9. Sokol Česká Skalice A 22 7 3 12 0 160:192 39
 10. Sokol České Meziříčí A 22 5 3 14 0 149:195 35
 11. Sparta Úpice B 22 2 5 15 0 114:210 31
 12. TJ Červený Kostelec-Horní A 22 1 2 19 0 93:216 26

RP1 o 1.–6. místo
 1. Sportovní klub Dobré „A“ 10 8 0 2 0 92:36 26
 2. TTC Lhoty u Potštejna „B“ 10 6 0 4 0 82:74 22
 3. TJ Sokol Častolovice „B“ 10 5 2 3 0 81:67 22
 4. TJ Peklo nad Zdobnicí „A“ 10 3 3 4 0 67:77 19
 5. Sportovní klub Solnice „A“ 10 3 0 7 0 59:81 16
 6. TJ Baník Vamberk „B“ 10 2 1 7 0 42:88 15

Baráž o RP1
 1. Sportovní klub Vršovan Voděrady „A“ 11 8 1 2 0 126:72 28
 2. Sportovní klub Týniště nad Orlicí „A“ 11 7 2 2 0 109:89 27
 3. Sportovní klub Vršovan Voděrady „B“ 11 6 4 1 0 121:77 27
 4. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou „A“ 11 7 2 2 0 128:70 27
 5. TJ Start Olešnice v Orlických horách „A“ 11 7 1 3 0 130:68 26
 6. TTC Kostelec nad Orlicí „D“ 11 6 3 2 0 121:77 26
 7. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí „A“ 11 6 1 4 0 108:90 24
 8. TJ Sokol Častolovice „C“ 11 3 4 4 0 107:91 21
 9. TJ Sokol Hroška „A“ 11 2 1 8 0 74:124 16
 10. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou „B“ 11 2 0 9 0 54:144 15
 11. Sportovní klub Týniště nad Orlicí „B“ 11 1 2 8 0 62:136 15
 12. TJ Sokol Tutleky – TJ Sokol Lupenice „A“ 11 0 1 10 0 48:150 12

Baráž o RP2
 1. Sportovní klub Kounov „A“ 11 8 3 0 0 123:75 30
 2. TJ Peklo nad Zdobnicí „B“ 11 7 2 2 0 124:74 27
 3. TJ Prorubky „A“ 11 7 1 3 0 120:78 26
 4. TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí „A“ 10 7 0 3 0 99:81 24
 5. TJ Baník Vamberk „C“ 10 6 1 3 0 104:76 23
 6. TTC Lhoty u Potštejna „C“ 10 6 1 3 0 106:74 23
 7. TTC Kostelec nad Orlicí „E“ 10 6 0 4 0 95:85 22
 8. Sportovní klub Solnice „B“ 11 5 0 6 0 94:104 21
 9. TJ Velešov Doudleby nad Orlicí „B“ 11 4 1 6 0 98:100 20
 10. TJ Sokol Častolovice „D“ 11 1 2 8 0 73:125 15
 11. Sportovní klub Záměl „A“ 11 1 1 9 0 56:142 14
 12. TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou „C“ 11 0 0 11 0 60:138 11

AFK ČASTOLOVICE
Ani v zimní přestávce naši mladí fotbalisté neza-
háleli. Každá kategorie měla z kapacitních důvodů 
místní Sokolovny oddělené tréninky. Starší hráči chodili na  tré-
ninky v  úterý a  v  sobotu, mladší ve  středu a  v  neděli. U  mladší 
přípravky byla na několika středečních trénincích opravdu velká 
účast, mnohdy trénovalo až šestnáct nejmladších fotbalistů.

Starší přípravka
Starší přípravka se v  zimní přestávce zúčastnila několika turna-
jů. Čtyři turnaje odehrála v rámci Okresní zimní halové ligy, kde 
po třech pátých a jednom druhém místě obsadila celkové páté mís-
to. Ještě lépe si kluci vedli na dvou turnajích v Dlouhoňovicích se 
soupeři ze sousedního okresu Ústí nad Orlicí. První turnaj vyhráli 
a na druhém skončili druzí. Na těchto turnajích hráči předváděli 
kvalitní kombinační fotbal, odměnou za jejich nádherné akce jim 
byl potlesk přihlížejících diváků. Na všech turnajích družstvo star-
ší přípravky zanechalo vynikající dojem. Uvidíme, zda se poctivá 
zimní příprava promítne i do hry venku, na větším hřišti.

Zleva: Ondřej Šupler, Ondřej Mitana, Lukáš Hojný, Štěpán Rojek,
Jakub Kopecký, Petr Podolský; foto: Radka Šuplerová
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V  jarní části sezóny 2014/2015 bude hrát spojené mužstvo Kos-
telec nad Orlicí/Častolovice opět krajský přebor starších přípra-
vek. Jejich soupeři se stanou mužstva z Týniště nad Orlicí, Solnice, 
Rychnova nad Kněžnou, Nového Města nad Metují, Velkého Poří-
čí a RSCM Rozkoš. Náš klub bude pořádat následující tři turnaje 
v kategorii starší přípravka a mladší žáci (začátek vždy od 9 hodin):

18. 4. – soupeři:
Velké Poříčí, RSCM Rozkoš a Rychnov nad Kněžnou,
26. 4. – soupeři:
Velké Poříčí, Týniště nad Orlicí a Nové Město nad Metují,
14. 6. – soupeři:
Solnice, Týniště nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou.

Přijďte povzbudit naše fotbalové naděje na hřiště v Častolovicích.
V podzimní části se družstvo starší přípravky potýkalo s  jedním 
nečekaným „problémem“. Tímto problémem byl nebývale vysoký 
počet hráčů. Z  tohoto důvodu, jsme se po  dohodě s  partnerem 
z Kostelce nad Orlicí, rozhodli o přihlášení dalšího mužstva starší 
přípravky, a  to do okresního přeboru starších přípravek. V  jarní 
sezóně tedy starší přípravka obsadí dvě soutěže, takže příležitost si 
zahrát utkání dostane opravdu každý.   

Mladší přípravka

Mladší přípravka se rovněž zúčastnila několika tur-
najů a  přátelských zápasů ve  své věkové kategorii. 
Jednalo se o turnaje v České Skalici, Vysokém Mýtě 
a České Třebové. Zejména posledně zmíněný turnaj v České Tře-
bové se nemladším hráčům vydařil na  výbornou. V  konkurenci 
mužstev z  Tatenic, Libchav, Havlíčkova Brodu a  České Třebové 
dokázali turnaj vyhrát.
Výběr mužstev jarní části okresního přeboru mladších přípra-
vek bude známý až po losovacím aktivu, který se koná 26. března 
v Rychnově nad Kněžnou. Klub se rovněž uchází o pořadatelství fi -
nálového turnaje kategorie mladší přípravky, který by se měl usku-
tečnit 6. nebo 7. června. Podle umístění našeho družstva by šlo 
buď o velký (8 mužstev) nebo o malý fi nálový turnaj (5 mužstev). 
Uvidíme, zda nám bude pořadatelství nakonec přiděleno. 

 

„Fotbalová školička“ 

Klub AFK Častolovice plánuje na měsíce květen a červen otevře-
ní „Fotbalové školičky“. Ta by měla být určena dětem s ročníkem 
narození 2009, ale i mladším. Děti by, v rámci jedné hodiny týdně, 
hravou formou rozvíjely své pohybové schopnosti, a to jak s mí-
čem, tak i bez něj. Školička bude otevřena pouze v případě dosta-
tečného zájmu ze strany rodičů a dětí a bude bezplatná. 
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podílejí na  chodu 
těchto dvou mužstev. Zvláštní poděkování patří zejména všem tre-
nérům, ale také rodičům, kteří své děti nejen vodí na tréninky, ale 
u nejmenších zajišťují i jejich dopravu na soutěžní zápasy a turna-
je. Doufám, že se nám i v budoucnu podaří udržet u fotbalu takový 
počet dětí jako nyní.

Evžen Šupler, AFK Častolovice

ZO ČZS ČASTOLOVICE

Z činnosti zahrádkářů
I  když v  zimním období příroda spí, častolovičtí 
zahrádkáři nezaháleli. Jeden z hlavních úkolů pro 
výbor ZO ČZS bylo v měsíci lednu zorganizovat a uskutečnit vý-
roční členskou schůzi, na které se schvaluje nejen činnost na celý 
rok 2015, ale řeší se otázky personální, organizační i fi nanční. Sa-
motná účast na výroční schůzi byla největší v historii organizace. 
Dobře vyzdobená klubovna, kvalitní zpráva o činnosti a hodnot-
né usnesení – to byly hlavní ukazatele celého jednání. Zahrádkáři 
v  roce 2015 připraví pro častolovickou veřejnost celkem třináct 
akcí. Potěšujícím faktem je velmi dobrá spolupráce se základní 
a mateřskou školou v Častolovicích. 

Degustace jablek
Degustace jablek byla další akcí, která všem 
ukázala, jaké ovoce bychom měli na  našich 
zahrádkách pěstovat. Mezi nejlépe hodno-
cené odrůdy patřil Topaz, Admirál a  Sirius. 
Bylo hodnoceno celkem 28 odrůd jak starých, dříve pěstovaných, 
tak rezistentních – perspektivních. I když účast na této akci byla 
uspokojující, zájem místních občanů bohužel neodpovídal našim 
představám.

Stojící zleva: Martin Beneš (trenér), Michael Šreibr, Michal Beneš, Filip Vik,
Marek Horák, Vojtěch Diviš, Tomáš Hodný, Šimon Lux a Tomáš Vik 

(trenér), ležící – Marek Pospíšil Degustace jablek.
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Harmonikáři 

Členové ZO Českého zahrádkářského svazu Častolovic opět zor-
ganizovali další akci. Tentokrát se jednalo o  setkání harmoniká-
řů a heligonkářů s názvem „Častolovická harmonika“. Událost se 
uskutečnila v  sobotu 14. března v  sále U Lva. V zaplněném sále 
představili svůj repertoár hudebníci z  celých východních Čech. 
Příjemným zpestřením setkání všech milovníků této hudby byl 
mladý harmonikář Pavel Mucha, absolvent Ježkovi konzervatoře 
v Praze, který oživil celý program a několikrát vystoupil se svými 
písničkami. Letošní setkání harmonikářů bylo nejen nejkvalitněj-
ší, ale i nejzdařilejší po všech stránkách. Bohatá výzdoba, vysoká 
kvalita účinkujících a  výborné publikum zajistily zdařilost akce. 
I proto je poměrně škoda, že po fi nanční stránce je tato akce pro 
zahrádkáře prodělečná. Přesto však organizátoři budou ve své sna-
ze pokračovat a v následujících letech ji zopakují.   

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice

15. velikonoční výstava
v Častolovicích
Ve dnech 27.–29. března se konal již pat-
náctý ročník velikonoční výstavy s  ná-
zvem „Velikonoce – svátky jara“. Na  je-
jím pořádání se podílela ZO ČZO Častolovice ve spolupráci s ÚS 
ČZS Rychnov nad Kněžnou a městysem Častolovice. Výstava již 
má svou novodobou historii a všem návštěvníkům přibližuje sta-
ročeské velikonoční tradice. Ukazuje nejen zvyky a krásu tohoto 
období, ale dává i návody, jak si zpříjemnit a zkrášlit příchod jara.
Výstava se rozprostírala jednak přímo v prostorách místní soko-
lovny (v přízemí i v patře), tak v přilehlé sokolské zahradě a byla 
otevřena každý den v  době od  8:00–17:00. Výstavní plocha se 
v letošním roce rozšířila na téměř 2 500 m2. K vidění byly různě 
malované a zdobené kraslice, ale i další nezbytné dekorace přiná-
ležející k velikonočnímu svátku. Návštěvníci výstavy nadto mohli 
zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček různými technika-
mi – malováním, tepáním či oplétáním. V letošním roce byl pro 
účastníky výstavy připraven velmi poutavý soubor staročeských 
řemesel – výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení ko-
šíků a pomlázek, malování perníků, vyšívání a háčkování, ukázky 
práce na hrnčířském kruhu, keramika v různých provedeních i ve-
likostech, fi gurky a předměty ze šustí, dále z pedigu, sisalu, rákosu, 
krouceného papíru atd. Poutavá byla i  další staročeská řemesla, 
kupříkladu práce na kolovrátku, tkaní na tkalcovském stavu nebo 
paličkování z dílny Vamberecké krajky.      

Soutěž v malování a kreslení 
V  měsíci únoru byla navázána spolupráce se ZŠ 
a MŠ Častolovice. Byla vyhlášena soutěž v malo-
vání a kreslení se zahrádkářskou tematikou. Tato 
soutěž je fi nančně dotována ZO ČZS. Ve spolupráci s pedagogic-
kým sborem bude vyhodnocena na konci školního roku. 

Přátelské posezení 
Výbor ZO ČZS nezapomíná ani na své dříve narozené členy, pro 
které v  sobotu 28. února zorganizoval přátelské posezení v  za-
hrádkářské klubovně. Všichni přítomní byli spokojeni s  pro-
gramem a  rádi si zavzpomínali na  začátky zahrádkářské práce 
v  Častolovicích. Závěrem výbor přislíbil, že takovéto akce bude 
i nadále organizovat.  

Ukázka řezu
ovocných stromů a keřů 
Ukázka řezu ovocných stromů a keřů se stala další odbornou po-
mocí pro častolovickou veřejnost. Konala se 1. března na zahrád-
kářské osadě Bělá 1.  V  rámci programu byl občanům ukázán 
zimní řez jak výchovný, udržovací, tak zmlazovací. Zájem o tuto 
problematiku byl nad očekávání veliký. Živá diskuse o pěstování 
zdravého ovoce ukázala, že lidé mají zájem si doma vypěstovat to 
nejlepší ovoce.  

Oslava MDŽ
Další zahrádkářskou akcí byla osla-
va MDŽ, kterou výbor ZO ČZS 
připravil na  sobotu 7. března. Po-
zvánku obdržely všechny členky or-
ganizace, ty dorazily v hojném počtu a zaplnily tak zahrádkářskou 
klubovnu. Programem tohoto setkání bylo seznámení s další čin-
ností, upřímné poděkování a obdarování žen květinami za vyko-
nanou práci. Pro členky organizace bylo nadto připraveno bohaté 
občerstvení. Celého průběhu oslav se zúčastnili členové z  výbo-
ru ČZŠ, kteří se zhostili již tradiční mužské obsluhy a podíleli se 
na pohoštění.   

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice

Harmonikáři v Častolovicích

Občané se v hojném počtu zúčastnili ukázky řezu
ovocných stromů a keřů.
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Velikonoce, jakožto největší křesťanský svátek v roce, byly na vý-
stavě zastoupeny nejen charakteristickými výjevy, ale i názornými 
ukázkami a přírodními doplňky. Děti ze základní a mateřské školy 
se podílely na výtvarném ztvárnění křesťanských přísloví a zvyků 
od  zeleného čtvrtka až po  Velikonoční pondělí. Na  výstavě byla 
zastoupena také umělecká družstva s velikonoční tematikou. Jejich 
zdobené předměty byly pro návštěvníky určitě velkou inspirací. 
Největším zážitkem nejen pro děti byly ukázky některých symbolů 
Velikonoc, včetně zvířat – zajíců a beránků. Všechny tyty expozice 
propojil zelený trávník s jarními květinami, a to jak řezanými, tak 
v květináčích. Samostatná expozice keramiky pro změnu ozdobila 
hlavní sál výstavy. 
Jelikož to byla současně i  zahrádkářská výstava, v  samostatných 
kompozicích byly vystaveny i  jarní květiny. Několik desítek dru-
hů narcisů, tulipánů, hyacintů, begónií a  dalších, včetně květin 
s  okrasným listem, bylo skloubeno s  vodou a  doplněno o  další 
aranžérské prvky. Letošní ročník byl ojedinělý i tím, že byla vůbec 
poprvé vystavena ucelená expozice z aranžérské okresní soutěže, 
kterou pořádá Republiková rada ČZS. Návštěvníci si na ukázkách 
mohli povšimnout šikovnosti a nápaditosti soutěžících.
Nechyběl ani široký sortiment velikonočních pamlsků a cukroví. 
Velice užitečné a obohacující bylo rovněž porovnání pekárenských 
výrobků s pečením našich babiček, zejména s jejich staročeskými 
velikonočními mazanci, beránky a  kobli-
hami. Velikonoční gastronomie společně 
s  ukázkou velikonočního prostírání byla 
ozdobou prostředního sálu na  výstaviš-
ti. Vůbec poprvé za  historii velikonoční 
výstavy byla po  celou dobu výstavy pro 
všechny návštěvníky připravena i všeobec-
ná zahrádkářská poradna.
Mezi návštěvníky byla hojně vyhledávaná 
i soutěž o nejlepší kolekci tří kusů veliko-
nočních kraslic, do  které se mohl přihlá-
sit každý. Soutěž byla vyhodnocena 29. 
3. v  16:00. Pro všechny návštěvníky byl 
připraven rozšířený prodej veškerého sor-
timentu spojeného s  příchodem jara. Ne-
chyběl zde ani prodej květin, cibulovin, 
okrasných stromků, zeleninové sadby, ko-
ření a  různých pochutin. K  dobré náladě 
jistě přispělo i bohaté občerstvení.  
Počasí pořadatelům tradičně nepřálo, což 
se projevilo i  na  menší účasti. Připravit 
a uskutečnit tuto akci nebylo snadné. Vy-

žadovalo to mnoho brigádnických hodin, někdy i odříkání a na-
rušení soukromí. Obsahově a aranžérsky to však byla jedna z nej-
lepších jarních výstav, kterou kdy zahrádkáři Častolovic pořádali. 
Kladné ohlasy zazněly nejen z úst samotných návštěvníků, ale jsou 
zapsány i  v  kronice výstavy. Výbor tímto děkuje všem občanům 
Častolovic za toleranci a pochopení ztížených situací, které vznikly 
v  důsledku uskutečnění této výstavy. Organizátoři rovněž děkují 
všem vystavovatelům a lidem, kteří se na zdárné výstavě podíleli.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOLEKCI KRASLIC

V rámci velikonoční výstavy proběhla i soutěž o nej-
lepší kolekce kraslic. Tato soutěž upoutala veliké 
množství návštěvníků, o  čemž svědčí i  2  103 hlasovacích lístků 
vhozených do  osudí. Soutěžilo celkem šestnáct kolekcí kraslic, 
bylo tedy nadmíru obtížné vybrat tu nejlepší. Pořadí se určilo pod-
le počtu hlasovacích lístků následovně: 

1. místo miska č. 10 Eva Nývltová
  Doudleby nad Orlicí

2. místo miska č. 12 Oldřiška Myšáková
  Kostelec nad Orlicí

3. místo  miska č. 19 Šarlota Klárová
  Rychnov nad Kněžnou

STATISTICKÉ ÚDAJE     

Návštěvnost 5 078 lidí
Příprava výstavy začala 19. 3. a trvala 8 dní
Pro zabezpečení výstavy bylo každý den určováno 38 pořadatelů
Účast na přípravě a úklidu 36 zahrádkářů
Spolupráce se školami a jejich prezentace 4 školy
Praktické ukázky staročeských řemesel 12
Počet mediálních partnerů 3
Výstavní plocha celkem 2 500 m2

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice

Řezané květiny ohlašovaly příchod jara.

Dekorace k svátkům jara neodmyslitelně patří. 
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DĚTSKÝ KARNEVAL

Sál restaurace U  Lva v  neděli 22. února opět zaplnily rozmanité 
pohádkové postavy. SRPDŠ-MŠ již tradičně uspořádalo dětský 
karneval, který letos zahájilo seskupení mažoretek MARLEN II 
z  Kostelce nad Orlicí. Dívky ve  dvou vystoupeních představily 
i  nové kostýmy, ve  kterých budou soupeřit na  dalších turnajích. 
Součástí programu karnevalu byly mimo jiné i soutěže, do kterých 
se snažily zapojit i ti nejmenší. Za vynaložené úsilí obdržely za od-
měnu něco sladkého na zub. Pro účastníky bylo připraveno bohaté 
občerstvení. Již tradičně bylo možné ochutnat sladké i  slané zá-
kusky. Domácí občerstvení připravili členové výboru SRPDŠ-MŠ. 
Iva Morávková potěšila svou přítomností děti, kterým ke krásným 
kostýmům nalíčila obličeje. Nechybělo ani losování a bohatá tom-
bola. Letos byly všechny děti, které přišly v kostýmech, odměněny 
malou drobností. Karnevalový rej slovem a hudbou doprovázel DJ 
Dohnálek. Jsme rádi, že díky karnevalu děti společně s rodiči pro-
žili krásné odpoledne. Těšíme se na  Vás zase při dalších akcích, 
které už pomalu, ale jistě, klepou na dveře. 

Šárka Fajglová, SRPDŠ-MŠ

OD ETERNITU PŘES ORSIL AŽ K ISOVERU
ANEB VÝROBA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČASTOLOVICÍCH

SRPDŠ-MŠ ČASTOLOVICE

Z HISTORIE

První linka na výrobu čedičové izolační vlny 
byla v  Častolovicích spuštěna v  roce 1966, 
v  nově vzniklém závodě Stavební izolace 
n.p. Praha. Tepelné izolace se tak v Častolo-
vicích vyrábějí již skoro 50 let. Historie vý-
roby stavebních materiálů zde však začíná 
dříve, a to v 19. století, u vynálezu eternitu 
a založení továrny na výrobu dehtových vý-
robků.

Eternit je nehořlavá látka s nízkou hmot-
ností, která se skládá z cementu a vlákni-

Eternitas; zdroj www.e-castolovice.cz
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Sazba a tisk AG TYP Kostelec nad Orlicí.

tého pojiva, nejčastěji azbestu. V  minulosti byl eternit v  pod-
statě synonymem pro střešní krytinu – má dlouhou životnost 
a  výbornou funkčnost. Bohužel se společně s  vývojem nových 
technologií ukázalo, že azbestová vlákna, která eternit obsaho-
val, mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví. Z tohoto důvodu 
byl azbest  v nedávné době nahrazen vlákny buničiny, syntetic-
kými vlákny a dalšími přísadami. Vynález původního eternitu si 
nechal v roce 1900 patentovat Ludwig Hatchek, rodák z Těšetic 
u Olomouce.
V roce 1899 založil v Častolovicích malou továrnu na výrobu deh-
tových výrobků pan Arnošt Bartoň. Kolem roku 1907 pak přebra-
li podnik dva společníci – August Kummer a Karel Zöllner, kteří 
založili Chemickou továrnu dehtových výrobků Kummer a  Zöl-
lner s.r.o. Během první světové války se však projevily první velké 
problémy, protože výroba eternitu je závislá na dovozu azbestu ze 
zahraničí. 
V  roce 1921 byla založena nová společnost ETERNITAS, akcio-
vá továrna dehtových výrobků a krycích hmot v Hradci Králové. 
Výroba dehtových výrobků a střešních krytin byla rozšířena také 
o  břidlici. V  této společnosti se dále rafi noval dehet, pryskyři-
ce, vyráběl asfalt, asfaltová lepenka, izolační desky, dehtové ole-
je a umělé krytiny. Současně také ETERNITAS prováděl i stavby 
včetně pokrývačských prací. V  této době továrna zaměstnávala 
558 dělníků. Firma byla velmi úspěšná, např. zavedla vyškolení po-
krývačských mistrů zdarma, čímž došlo ke snížení počtu stížností 
a reklamací na stavební práce, a to až o 90 %. Společnost se dále 
rozrůstala, koupila Továrnu na asbestolit, společnost s.r.o. v Mo-
ravské Ostravě.
Během druhé světové války byl azbest považován za strategickou 
surovinu, výrobky z eternitu se tak vyráběly pouze v omezeném 
množství nebo byla jejich výroba zcela zastavena. Náhražkou az-
bestu se tak stala kamenouhelná dehtová smola a dřevocement.
V roce 1945 byla společnost znárodněna a začleněna do Eternito-
vých závodů, n.p. Praha. Kromě závodu v Častolovicích a Ostravě 
byly znárodněny i podniky společnosti Eternitwerke Hatschek & 
Comp – tedy Eternitové závody Hatschek a spol. v Šumperku, Eter-
nitové závody Wildmann, Hatschek a spol. v Olomouci a Berouně. 
Od roku 1951 byla častolovická továrna přičleněna k národnímu 
podniku Českomoravské eternitové závody v Šumperku. V rám-
ci přidružené výroby se začaly v  továrně 
od roku 1953 vyrábět cementové překlady.
Od 1. září 1961 pak přesídlila přidružená 
výroba stavebních hmot (betonárna) ze 
zadní části závodu v Častolovicích do Ra-
šovic.
Prvního července 1965 došlo ke  zrušení 
závodu Českomoravské eternitové závody, 
výroba eternitových krytin byla v  rámci 
tehdejšího socialistického hospodářství 
změněna na  minerální plstě. Vznikl nový 
závod Stavební izolace n.p. Praha, došlo 
k přestavbě výrobní linky a k úpravě vlečky 
z častolovického nádraží. 
Během roku 1966 se podařilo zcela zpro-
voznit první linku na výrobu minerálních 
izolací, v  továrně v  této době začali pra-

covat kromě Čechů také Vietnamci a Poláci, kteří byli ubytováni 
v  podnikové ubytovně. Roku 1978 byla postavena nová výrobní 
hala a  instalována linka na  výrobu lamelových skružovatelných 
pásů. Výroba izolací z minerálních vláken dále pokračovala, vý-
robní kapacita závodu byla v roce 1987 rozšířena instalací druhé 
linky ČA II a byla zahájena výroba tzv. orlických silikátů (orsilu). 
V roce 1993 došlo k privatizaci státního podniku Orsil Častolovice 
někdejšími představiteli managementu. V roce 1994 přibyla nová 
linka ČA III. V  roce 1996 vstoupil do  Orsilu zahraniční kapitál 
koncernu Saint-Gobain a  postupně došlo k  rekonstrukci výrob-
ních linek ČA I a ČA II.
V  následujícím období byl postaven sklad izolačních materiálů, 
zbourána a přemístěna administrativní budova i  jídelna a závod 
byl celkově rozšířen.  Od roku 2000 se pak používal nový název 
společnosti, a to Saint-Gobain Orsil s.r.o. S rozšiřováním závodu 
se zvýšila i výrobní kapacita, v roce 2002 byla nainstalována první 
linka na výrobu produktů pro pěstování rostlin Cultilene. V roce 
2009 společnost změnila název na Saint-Gobain Isover CZ, spol. 
s r.o. Následně v roce 2010 převzala výrobu polystyrenu s výrobní-
mi závody v Lipníku nad Bečvou a v Českém Brodě. Od roku 2012 
je pak Divize ISOVER součástí akciové společnosti Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s.
ISOVER je nejvýznamnějším výrobcem izolačních materiálů, jed-
nička na českém trhu. V celosvětovém měřítku ISOVER vyvíjí, vy-
rábí a prodává izolační materiály z minerálních vláken, čedičových 
i skleněných, již od roku 1936. Každá druhá střecha v Evropě je 
izolovaná materiály ISOVER, v USA se jedná o každý pátý dům. 
ISOVER je největší světový výrobce izolací s působností a výrob-
ními závody po celém světě.
Značka ISOVER patří do skupiny Saint-Gobain, jedné z nejstar-
ších a  nejprestižnějších ve  Francii. Skupiny, která je zastoupena 
v 64 státech světa a zaměstnává 190 000 lidí. Skupiny, jejíž historie 
se píše už 350 let – první zakázka byla realizována v  roce 1665 
a jednalo se o 357 zrcadel do zrcadlového sálu ve francouzské Ver-
sailles. Ale to už je zase jiná historie…

V článku jsou použity informace Spolku přátel Častolovic dostupné 
na webových stránkách http://www.e-castolovice.cz/.

Letecký pohled na závod ISOVER Častolovice; foto: Michal Haviar


