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ČASTOLOVICE VZPOMENOU NA VÝROČÍ UMĚLCŮ

Antonín Hudeček (1872–1941)

Častolovice si v letošním roce připomenou 75. výročí úmrtí akademického malíře Antonína Hudečka, 45. výročí úmrtí syna Jiřího Hudečka a 60. výročí úmrtí sochaře Ladislava Beneše. Krajinář Antonín Hudeček je považován za jednoho z nejvýznamnějších malířů přelomu 19. a 20. století. S Častolovicemi ho pojí pravidelné pobyty v letní vilce a jeho tvorba
je ze značné části spjatá s krajinou východních Čech. Malíř Jiří Hudeček je jediným žákem
svého otce Antonína Hudečka. Tvůrčí umělec, jenž šel ve šlépějích svého otce, obohatil svou
tvorbou nejen místní region. Kromě krajinomalby se věnoval i amatérskému loutkovému
divadlu a ochotnickému divadlu v Častolovicích. Ladislav Beneš, sochař evropského formátu, je tvůrcem plastik, pomníků a figurální tvorby. Ve třicátých letech odešel z pražského
uměleckého prostředí do Častolovic, kde pobýval se svou ženou Marianou v letním sídle
akademického malíře Antonína Hudečka. Při příležitosti akce Hudečkovy Častolovice bude
1. 6. slavnostně odhalena pamětní deska. Následně se od 19:30 hodin uskuteční vzpomínkový večer, jehož program bude realizován v prostorách Hudečkovy Galerie. Součástí vzpomínkového večera bude zároveň odborný výklad kunsthistorika, jenž v prostorách galerie
představí život a díla všech tří významných umělců. Kulturní program doplní vystoupení
komorního souboru. Galerie byla vybudována v rekonstruovaných prostorách úřadu městyse na přání paní Anny Hudečkové Šílové, která věnovala galerii značnou část uměleckých
děl pana Antonína Hudečka. Od otevření galerie v roce 2003 ji do současnosti navštívilo
přibližně 1 700 návštěvníků.
Mgr. Martina Kalousová

Jiří Hudeček (1910–1971)

Ladislav Beneš (1883–1956)

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Vážení spoluobčané,
uplyne již rok a půl od doby, kdy bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Nevím, zda je v tuto
chvíli vhodný čas na hodnocení. Dlouho jsem přemýšlel o tom, co se za poslední čas stalo. Chápeme, že všem občanům se nedá vyhovět na 100 % i to, že všichni občané mají
právo vyjádřit svůj názor k veřejným záležitostem, přesto někteří pojali toto právo poněkud svébytně. Nepodložené napadání již překračuje hranice slušného chování. Vyjadřovat
se k těmto nepravdám je skutečně pod naši úroveň, ale pokládáme za nutné a potřebné
uvést na pravou míru informace, které se týkají činnosti městyse. Tímto článkem reaguji
na plátek s názvem „Dobrý den, Častolovice“, který se šíří po naší obci a neuvádí objektivní a pravdivé informace o aktivitách v našem městysi. Pravidelné vydávání občasníku
se dostává do rozporu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) a se zákonem č.
37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Vydavatelé tohoto periodického tisku porušují
ustanovení § 7 odstavce 2 a ustanovení § 8 odstavce 1 tiskového zákona. Jednáním vydavatele zaprvé dochází k poškozování dobrého jména našeho městyse u široké veřejnosti,
které má dosah i za katastrální území Častolovic. Zadruhé, nejhorším dopadem vydávání
této tiskoviny je uveřejňování nepravdivých a urážejících článků, které narušují mezilidské vztahy v našem městysi. Doufám, že si všichni uvědomují, že zejména s posledním
zmíněným bodem tu budeme žít celé roky. Položil jsem si tedy otázku: „Proč někdo plýtvá
svým drahocenným časem, aby pošpinil osobní životy a práci druhých?“ Myslím si, že
jsou to lidé, kteří se do dnešního dne nevyrovnali s pocitem neúspěchu, svým chováním
usilují jenom o svůj osobní prospěch a nezáleží jim na lidech žijících v městysi. Musíme si
uvědomit, že dnešní doba vyžaduje i trochu jiný způsob práce, kterému se musíme přizpůsobit. Nečekejte tedy ode mě, že kompletně půjdu ve stopách zažitých tradic. Jsem zvyklý
pracovat účinně a zejména tak, jak vyžaduje moderní doba a s ní související nové způsoby
komunikace a práce. Nikdy jsem nikoho nepomlouval, za nic se neschovával a začínat
s tím nebudu. Udělám pro městys a spoluobčany maximum. Již nyní můžu říct, že jsme
přivedli do obce mnoho peněz. Doufám, že i dvě plánované akce (průtah obcí a sociální
bydlení) v řádu 60 miliónů korun nebudou nesmyslně oddalovány, protože by se také
mohlo stát, že o ně přijdeme na úkor většiny obyvatel Častolovic. Snažíme se napravit
reputaci Častolovic a věřím, že na některých místech se nám to snad i podařilo. Ale bohužel situace, v níž hrstka obyvatel dělá městysi neustále veřejnou ostudu, poměrně dost
komplikuje naši práci. V lednu jsme veřejně představili urbanistickou studii, která byla
velice kladně hodnocena. Můžete si ji prohlédnout na našich stránkách. Městys směřuje
a nadále bude své činnosti směřovat tak, aby se této vizi přiblížil. V současné době můžete
vidět hlavně práci našich zaměstnanců v terénu. Rozhodli jsme se pro větší zapojení techniky, kterou jsme z velké části financovali dotačními prostředky EU. Sami si můžete prohlédnout zrekultivované plochy, jako jsou obecní rybník, místní komunikace na Čestice,
parkoviště pod kostelem, Sokolská zahrada atd. Práce na veřejných plochách je opravdu
dost, postupně se pracovníci místního hospodářství dostanou ke všem lokalitám, které
nyní nejsou chloubou Častolovic. Nastává jaro, nenechme si kazit tento čas, užívejte si
sluníčka a krásných dnů.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2016
Na veřejném zasedání ZM Častolovic byl dne 3. března schválen
rozpočet na rok 2016. I pro tento rok je schválen rozpočet jako
přebytkový, a to v částce 1 336 135,71 Kč. Příjmy na rok 2016 jsou
ve výši příjmů loňského roku s tím, že letos počítáme s nárůstem o 3-5 % dle makroekonomické predikce ministerstva financí. Největšími příjmy do obecního rozpočtu opět zůstávají DPH,
daň z příjmu FO, PO a daň z nemovitých věcí. Výdaje v letošním
roce jsou pokryty zejména daňovými příjmy a přebytkem z minulého roku ve výši 8 289 467,71 Kč. Hlavními plánovanými výdaji
v letošním roce jsou opravy místních komunikací, na které bude
vyhrazeno 6 180 000 Kč. Finanční částka bude vynaložena na bezpečnostní prvky, jako jsou místa pro přecházení a další menší
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Rekultivace místní komunikace do Čestic.

Nový bezbariérový přístup
do zdravotního střediska.

Nové vozidlo Multicar M 27 C
včetně kontejnerového nosiče.

opravy ulic Bažantnická, Severní, Sokolská a Masarykova. Částka
v rozsahu dvou miliónů korun je ponechána na opravy chodníků
v ulicích Štefánikova, Havlíčkova a v areálu mateřské školy. Naplánované jsou i opravy kanalizace a vodovodů v ulicích Severní
a Masarykova. Poslední větší investicí v letošním roce bude nákup
menšího traktoru s čelním nakladačem a sekacím ramenem pro
potřeby místního hospodářství. Stroj, společně s technikou, kterou
již máme k dispozici, by měl zabezpečit rychlejší a kvalitnější služby pro občany Častolovic. Kromě již zmíněného chystáme rekonstrukci klubu důchodců, který se tak stane příjemnějším místem
pro setkávání. Výhledově budou jeho prostory využívány k pořádání besed, prezentací, školení a dalších aktivit občanů Častolovic.
V neposlední řadě by měl tento nový prostor sloužit jako bezbariérová volební místnost. Z rozpočtu je na jeho přestavbu vyčleněna
částka 300 000 Kč.
Doufáme, že se vše v letošním roce stihne, abychom mohli v následujících letech pokračovat v nastaveném trendu.
Ministerstvo Financi - www.monitorstatnipokladna.cz

Ing. Zdeněk Praus, starosta

KONTAKTNÍ ÚDAJE MĚSTYSE

REKONSTRUKCE U LVA

Úředníci úřadu městyse jsou plně k dispozici občanům ve stanovených úředních hodinách, viz vložený list. Zvyšující se nároky
na chod úřadu ze strany státní správy a potřeby městyse v rámci
veřejného prostranství jsou důvodem pro rozšíření řad zaměstnanců o referentku úřadu a zaměstnance místního hospodářství.
Úřední hodiny starosty: Postavení starosty městyse je obsaženo
v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Zákon povinnost pobytu starosty a místostarosty na úřadě nestanovuje. Oba
však musí prokazatelně plnit povinnosti vyplývající z jejich funkcí,
které z velké části spočívají v pracovních schůzkách mimo kancelář. Občanům jsou k dispozici telefonní čísla a emaily, žádoucí je
domluvit si osobní schůzku předem. Věříme, že uvedené kontakty
zlepší komunikaci mezi městysem a občany. Zveme Vás na úřad,
veřejné besedy a zastupitelstva. Vaše názory utvářejí budoucnost
městyse. Jsme tady pro občany a rádi Vám pomůžeme.

V minulém roce byla dokončena první fáze rekonstrukce kulturního domu U Lva v Častolovicích. Oprava byla financována z dotačních prostředků EU a rozpočtu obce. Z výsledků energetického auditu, který byl součástí žádosti o dotaci, vyplynula nutnost
zateplení vnější části budovy a kompletní výměny dveří a oken
v částce 3,5 miliónu korun. Potvrdilo se však, že celá stropní konstrukce nad sálem a jevištěm kulturního domu byla staticky neúnosná a nebezpečná. Nevyhovovala současným přísným normám
na zatížení, musela se tudíž při rekonstrukci kompletně vyměnit.
Uskutečnilo se tedy dodatečné stavebnímu řízení a realizovalo se
vypsání další soutěže na zhotovitele stavby v částce 1,4 miliónu
korun. Hodnota soutěžené zakázky nakonec dosáhla necelých
5 miliónů korun. Při vypisování veřejné soutěže jsme do chystané
rekonstrukce zahrnuli i výměnu střešního pláště nad restaurací.
Prostor nad provozní budovou by mohl, po provedení další fáze
rekonstrukce, sloužit k dalšímu využití, například jako místo pro
setkávání dětí. Na sklonku loňského roku, dne 29. prosince, byla
po kolaudaci úspěšně
završena první fáze rekonstrukce kulturního
domu. Jsem rád, že se
v letošním roce můžeme soustředit na další
fáze opravy, ty budou
zaměřeny na úpravu jevištní techniky a zprovoznění galerie nad
sálem. Návrh možného
využití a vizi konečného provedení představil
architekt Ing. Oldřich
Bittner ve své urbanistické studii (viz obrázek). Po konečné fázi
rekonstrukce vznikne
objekt s multifunkčním
využitím a celotýdenním provozem.

úřad městyse Častolovice

Ing. Zdeněk Praus,
starosta

3

SVÁŽÍME BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Podařilo se nám kvalitativně posunout službu v řešení odpadového hospodářství městyse, a to díky dotaci s názvem „Svážíme bioodpad z městyse Častolovice“. Na sklonku
minulého roku jsme získali nový štěpkovač Laski, pracovní stroj Multicar M27, kontejnery na svoz bioodpadu a kompostéry. Od prvního dubna 2016 bude v městysi rozmístěno 11 ks kontejnerů na bioodpad v těchto lokalitách: areál AFK Častolovice, zahrádkářská kolonie Bělá – 2 ks, zahrádkářská kolonie U Konopáče, hasičská zbrojnice, náměstí
(čp. 12), hřbitov, ulice Mírová, Polnodvorská, Jiráskova a Sokolská. Žádáme občany, aby
do těchto kontejnerů ukládali pouze odpad rostlinného původu ze svých zahrádek, zejména trávu, plevel, listí apod., nikoliv větve. Po jejich naplnění budou kontejnery sváženy pracovním strojem ke zkompostování. Větve je možné od 1. dubna 2016 odvážet
na tato místa: na náměstí (čp. 12), v pracovní dny od 6:30 hod. do 17:15 hod., v sobotu
a neděli od 8:00 hod. do 16:00 hod. a na skládku u bývalého přírodního divadla, a to v sobotu od 9:30 hod. do 11:30 hod. Větve budou zpracovány štěpkovačem ke zkompostováŠtěpkovač LASKI LS 150 D.
ní. Dále oznamujeme občanům, že si mohou od tohoto data zdarma na pět let vypůjčit
kompostér na bioodpad. Žadatelé o kompostéry se mohou přihlásit na úřadu městyse k sepsání Smlouvy o výpůjčce, na jejímž základě
získají kompostér do užívání.
Bc. Miloš Tichý, místostarosta

VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Rada městyse (RM-34-2015)
dne 23. listopadu 2015:


Schválila smlouvu o nájmu prostor
sloužících k podnikání mezi pronajimatelem, tj. městysem Častolovice a nájemci MUDr. M. P. a MUDr. Z. P. a pověřila starostu podpisem smlouvy.



Rada městyse (RM-34-2015)
dne 21. prosince 2015:








Schválila nabídku firmy Farma od řeky
Orlice, s. r. o. na propachtování pozemků městyse v katastrálním území
Častolovic a Kostelce nad Orlicí a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila nabídku na pořízení mapového informačního systému od společnosti IterSoft, s. r. o. Choceň v částce
24 055 Kč + DPH a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
Neschválila žádost paní ředitelky ZŠ
a MŠ o vyplacení mimořádné odměny
30 000 Kč.
Schválila návrh dohody o ukončení
smlouvy s paní JUDr. M. o poskytování
právní pomoci.

Rada městyse (RM-35-2016)
dne 11. ledna 2016:




4

Provedla, podle výpovědí kompetentních zástupkyň ZŠ a MŠ, zápis o popisu, postupu a řešení dvou událostí, které byly předmětem žádosti manželů E.
na RM o prošetření.
Rozhodla, vzhledem k naprosto odlišnému výkladu a zásadních rozporů
ve výpovědích, že předloží oba zápisy,
tj. z 21. 12. 2015 (manželé E.) a z 11. 1.
2016 (zástupkyně ZŠ a MŠ) k prošetře-



ní Policii ČR (ve věci možného ohrožení zdraví žáků základní školy) a České
školní inspekci (ve věci dodržení zákonných postupů vedení ZŠ a MŠ pro
popisované události).
Schválila zvýšení registračního ročního poplatku v knihovně městyse u dospělých z 60 Kč na 80 Kč, u dětí z 30 Kč
na 40 Kč, přičemž u seniorů nad 70 let
zůstává půjčovné zdarma.
Vzala na vědomí výpověď z pracovního
poměru slečny G. Š. podanou k 31. 12.
2015.

Rada městyse (RM-36-2016)
dne 25. ledna 2016:






Schválila (ve smyslu ustanovení novely
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 24a, odst. 1) žádost ORP,
městského úřadu v Kostelci nad Orlicí,
o omezení vjezdu nákladních automobilů v části komunikace II/318 (úsek
0,000–0,787 km, ulice Komenského).
Umístila zákazovou značku B4 kvůli
nadměrné přetíženosti, nebezpečnosti této části komunikace a možnému
ohrožení pro chodce. RM pověřila starostu podáním žádosti.
Schválila prodej odpadového – palivového dřeva občanům Častolovic za 600
Kč/prm.
Schválila směrnici č. 1/2016 pro poskytování cestovních náhrad.

Rada městyse (RM-37-2016)
dne 8. února 2016:


Vzala na vědomí znalecký posudek
od pana J. K. na ocenění nemovitého
majetku AFK Častolovice, jehož hod-









notu vyčíslil na 1 954 640 Kč. Posudek byl vytvořený na základě záměru
převzetí tohoto majetku pod městys
Častolovice.
Nesouhlasí s vyjádřením ředitelky ZŠ
a MŠ, Mgr. Bc. A. B., (č. j. ÚM 74/2016
a 88/2016) adresované RM a ZM.
Schválila digitální zaměření lokalit
„Sokolská zahrada“ a „Školská – mezi
bytovými domy a garážemi“.
Schválila dendrologický průzkum lokality „Sokolská zahrada“ a vypracování zadání pro architektonické studie
lokalit „Sokolská zahrada“ a „Školská
– mezi bytovými domy a garážemi“.
Vyjádřila souhlas k PD na přístavbu
skladové haly k hale C1 v areálu SaintGobain Construction Products, a. s.
a pověřila referentku paní B. H. informováním investora.

Rada městyse (RM-38-2016)
dne 15. února 2016:








Schválila doporučení hodnotící komise
a pověřila starostu uzavřením pracovní smlouvy s paní Ing. P. V. s termínem
nástupu od 22. 2. 2016.
Schválila změnu organizační struktury
ÚM – navýšení o jednoho zaměstnance
pro Technické služby městyse.
Doporučuje ZM schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
na stavbu bez č. p. na pozemku stavební parcely č. 203, zapsaném na LV č.
10001.
Schválila příspěvek pro Euroregion
Glacensis na spolufinancování projektu „Cyklobusy do Orlických hor 2016“
v požadované částce 1 000 Kč.

Rada městyse (RM-39-2016)
dne 29. února 2016:




Schválila, po vydání územního souhlasu, vypsání výběrového řízení na opravu VO v ulicích Mírová a Štefánikova.
Vzala na vědomí dopis ředitelky ZŠ



Olešnice Mgr. M. V., který se zabývá
situací v ZŠ a MŠ Častolovice.
Pověřila starostu předáním dopisu
k prošetření Policii ČR, a to na základě obsahu sdělení v dopisu ředitelky ZŠ
Častolovice.



Vzala na vědomí návrh Saint-Gobain
Construction Products CZ, a. s. na
změnu ÚP a doporučila, aby byl návrh
uvedený v zadání změny č. 1 územního
plánu Častolovic.

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Zastupitelstvo městyse
(ZM-9-2015)
dne 14. prosince 2015:








Schvaluje nákup nemovitých věcí, tj.
pozemku, parcely č. st. 45 (zastavěná
plocha a nádvoří), parcely č. 64 (ostatní
plocha) a parcely č. 65 (zahrada) zapsané na LV 61 s vlastnickým právem pana
M. Š., a to za cenu 1 500 000 Kč. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
předloženou ZM.
Schvaluje úvěrové financování od firmy
„Česká spořitelna, a. s.“ ve variantě B
(pevná úroková sazba) po celou dobu
splatnosti úvěru, a to v celkové částce
9 375 510 Kč, která byla předložená v závazné nabídce úvěrového financování
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018.
Schvaluje rozpočtové provizorium
na rok 2016.
Schvaluje smlouvu (15JPO03-0157)
o poskytnutí dotace k rozpočtu Králo-

véhradeckého kraje na financování JPO
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo městyse
(ZM-10-2016)
dne 3. března 2016:




Schvaluje rozpočet městyse Častolovice na rok 2016 dle vyvěšeného návrhu
s následnou úpravou příjmové částky
rozpočtu. Upravuje v rozpočtových
příjmech změnu částky daně z příjmu
obce z 470 000 Kč na 500 000 Kč. Z tohoto důvodu se mění celkové příjmy
obce na částku 22 311 600 Kč a celkové daňové příjmy se zvyšují na částku
18 642 100 Kč. Vyrovnanost rozpočtu
se zvyšuje na částku 1 336 135,71 Kč.
Schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Častolovic, a to v souladu
s §6, odst. 5a, stavebního zákona č.
183/2006 Sb. Předmětem bude prověření vymezení koridoru přeložky silnic
II/318, II/321 a prověření požadavků









na změny území, které vznikly na základě konkrétních žádostí vlastníků
pozemků a nemovitostí, a z potřeb rozvoje městyse Častolovice.
Pověřila p. Ing. Z. P. starostu městyse,
zastupováním ve věci pořízení změny č.
1 územního plánu Častolovic.
Schvaluje bezúplatný převod majetku
od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jímž je stavba bez
č. p., na pozemku stavební parcely č.
203, zapsaném na LV č. 10001. Účetní
hodnota stavby je 86 410 Kč, stavba je
zapsaná na LV 60000 pro katastrální
území Častolovice.
Schvaluje mimořádný příspěvek pro
DSO Obecní voda v částce 500 000 Kč
na opravu kanalizace v ulici Masarykova.
Schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2016 – „Požární řád městyse Častolovice“ s následnou změnou: vyškrtnutí člena č. 14 a označení jednotky jako
JSDHO.

URBANISTICKÁ STUDIE SÁLU U LVA
Dvacátého ledna od 18 hodin se v nově zrekonstruovaném sále kulturního domu U Lva
uskutečnila veřejná prezentace prvního návrhu studie urbanistického rozvoje Častolovic.
Po krátkém slově starosty a hudebním vystoupení žáků ze ZUŠ Kostelec nad Orlicí byla
zahájena prezentace. Novým architektem městyse je od loňského roku firma BITTNER
architects, s. r. o. z Dobrušky. Prezentaci promítl architekt Ing. Oldřich Bittner, který
za pomocí grafické projekce nastínil hlavní myšlenky studie. Jako člen stavební komise
oceňuji, že po období zpracování studií nejrůznějších částí městyse, na které byly vynaložené nemalé finanční prostředky a nebyly zrealizovány, konečně došlo k tomu, že stavební
uspořádání městyse někdo řeší od celku k detailům. Architekt Bittner se v předchozích
měsících detailně seznámil s městysem a aspekty života v něm. V návaznosti na získané informace se snaží vložit do jeho uspořádání své
urbanistické myšlenky. Ve své studii představil návrh na komunikační propojení jednotlivých částí obce, zaměřil se na hledání přirozených veřejných center městyse či na nelogické uspořádání a umístění některých staveb. Celá studie bude k nahlédnutí v prostorách úřadu
městyse, a to s možností obohacení o další podněty ze stran veřejnosti, kterými se pan architekt Ing. Bittner bude zabývat. Doporučuji
všem občanům, aby studii věnovali pozornost a seznámili se s jejími aspekty. Ačkoliv již teď je jisté, že jde o běh na dlouhou trať – než
budou všechny myšlenky studie naplněny, dojde nejspíš k výměně jedné generace. Nejpodstatnější je však směr urbanistického rozvoje
městyse, a to, že Častolovice získají krásnější podobu a bude se v nich lépe žít.

Štěpán Tomašík

VÍTÁNÍ JARA NA KOLECH
Již 11. ročník Otevírání cyklosezony se uskuteční 23. 4. 2016. Registrace účastníků proběhne mezi 8:00–9:00 v Informačním centru
v Kostelci nad Orlicí. Startujeme směrem na Kosteleckou Lhotku, Kozodry, přes Brumbárov do Krchleb, Chlen, Borovnice, pod kostel
na Homoli, pod zříceninu hradu Velešov až do Potštejna na Vochtánku, která je letošním cílem spanilé jízdy.
Na cca 23 kilometrů dlouhé trase projedete třemi kontrolními zastaveními v Kostelecké Lhotě (restaurace U Hubálků), na Homoli (v altánu pod schody Panny Marie Bolestné), posledním kontrolním místem je hrad Velešov (parkoviště pod hradem).
V cíli nebude chybět hudba, jídlo a pití, spousta zajímavých cen pro majitele těch správných, a tudíž vylosovaných vstupenek, skákací
hrad, soutěže, hry a mnohá překvapení. Přijedou také krajánek a pohádkář Josef Lukášek s kořenářkou Míšou Novákovou, kteří budou
číst a vyprávět všem malým i velkým milovníkům pohádek a příběhů z Orlických hor.
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METEOSTANICE

GEOPORTÁL

Pro občany byla
nově zřízena stanice
sledující vývoj počasí a povětrnostních
jevů. Meteostanice
je umístěná na budově ZŠ Častolovice.
Data z meteostanice jsou veřejně přístupná, nacházejí se
v odkazu na úvodní webové stránce městyse Častolovice.
Přehledně shromažďují aktuální hodnoty
atmosférického tlaku, teplotu vzduchu,
vlhkost, množství dešťových srážek, a v neposlední řadě také směr a rychlost větru.
Nechybí zde ani statistika vývoje veličin
za předchozí dny.

Geoportál je nástroj pro zobrazení a správu prostorových dat. V pravém sloupci titulní
stránky můžete kliknutím na odkaz Geoportál Častolovic vstoupit do geoportálu Geosense. V mapovém portálu lze zobrazit v rámci katastru obce Častolovice podkladové
mapy i mapy historické, územní plán Častolovic, zakreslení inženýrských sítí, údaje katastru nemovitostí (katastrální mapy), označení budov popisnými a evidenčními čísly.
Po vstupu do geoportálu najdete v horním menu ikony pro posun mapy, měření vzdálenosti, měření ploch a přístup do jednoduché verze „nahlížení do katastru nemovitostí“.
Všechny tyto funkce se zapínají a vypínají kliknutím na příslušnou ikonu. Měření vzdálenosti a ploch se ukončuje dvojitým kliknutím v mapě.
Ikona pro tisk umožňuje přímý tisk s možností tisku konkrétního výřezu mapy v požadovaném měřítku z geoportálu.
Pro získání informací z „nahlížení do katastru nemovitosti“ o budovách nebo pozemcích
je třeba kliknout v horním menu na ikonu Nahlížení do KN a následně kliknout v mapě
na zvolený pozemek či budovu. Automaticky dojde k přesměrování do nahlížení do katastru a zobrazení katastrálních údajů.
V levém panelu lze zaklikáváním zapínat a vypínat zobrazení jednotlivých mapových vrstev.
Můžete si tak zvolit, jakou mapu chcete zobrazit, přičemž mapu lze samozřejmě přiblížit
nebo oddálit a libovolně jí posunovat.

ZMĚNA PROVOZNÍ
DOBY HŘBITOVA
Provozní doba,
v jejímž průběhu je pohřebiště
přístupné veřejnosti, dle
„Řádu veřejného pohřebiště“,
je stanovena takto:

V letním období:
DUBEN – ŘÍJEN
od 7:00 do 20:00 hod.

V zimním období:
LISTOPAD – BŘEZEN
od 7:00 do 17:00 hod.
V období
Památky zesnulých,
Velikonoc, vánočních svátků:
od 7:00 do 21:00 hod.
městys Častolovice
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UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY
CHOVATELE VČEL

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY
MAJITELE PSŮ

Upozorňujeme všechny chovatele včel na povinnost hlášení
trvalého stanoviště včelstev a jejich počtu na Úřatrva
du městyse Častolovice, v jehož katastru jsou
d
včelstva umístěna.
Podmínky a povinnosti včelařů stanovuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel,
zzvěře, vodních organismů při použití příp
pravků na ochranu rostlin.

V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 15. 12. 2010
a č. 1/2015 ze dne 6. 3. 2015 o místním poplatku ze psů, která majiteli ukládá povinnost
každého psa zaregistrovat na ÚM v Častolovicích a zaplatit poplatek dle vyhlášky,
a to v termínu do 25. dubna běžného roku.
Vyzýváme tímto občany, kteří nemají zaplacen poplatek pro
rok 2016, aby tak učinili v co nejkratším termínu.

Barbara Hojná, ÚM Častolovice

Barbara Hojná, ÚM Častolovice

ČASTOLOVICKÉ ŽITO
NAROZENINY SLAVÍ –

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Výročí v I. Q r. 2016

70 let
paní Marie Poláčková

82 let
paní Olga Šmejkalová

75 let
paní Jaroslava Kotoučová

83 let
pan Vladimír Mrkvička
paní Marie Zvěřinová

77 let
paní Marta Jelínková
78 let
pan Jiří Bednář
79 let
paní Marie Kudláčková
pan Jaroslav Mácha
81 let
pan Josef Mládek
pan Ladislav Horský

84 let
paní Alena Bělková
paní Marie Zemánková

Narozené děti v I. Q r. 2016
Václav Stanislav Zahradník
(říjen 2015)

Jan Brejla
(listopad 2015)
Petra Plašilová
(prosinec 2015)
Marion Mandelová (únor 2016)
Ať Vám dětičky dělají jen radost.

POČET OBYVATEL
87 let
pan Jaroslav Fiedler
88 let
pan Jaroslav Machač
91 let
paní Marta Bělková

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

V Častolovicích nyní žije
1643 obyvatel.

ODEŠLI
Úmrtí v I. Q r. 2016
pan Vlastimil Bednář
pan Vladimír Uhlíř

r. 1930
r. 1927

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se narození a životní jubilea občanů mohou zveřejňovat
pouze s písemným souhlasem dotyčné osoby, u narozených dětí s písemným souhlasem zákonných zástupců. Bez písemného
souhlasu odevzdaného na ÚM Častolovice nebude jméno zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ. Zároveň prosíme rodiče, kterým
se narodilo miminko, a kteří budou mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili k pí Hojné na ÚM Častolovice,
kde jim budou sděleny bližší informace. Děkujeme za pochopení.
Vážení spoluobčané!
Jestliže jsou mezi Vámi manželé, jimž od slavnostního manželského slibu uplyne v roce 2016 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 na čísle
606 840 434.

TÍSŇOVÁ PÉČE PRO STARŠÍ OBČANY
Našim občanům nabízíme novou službu, kterou poskytuje ŽIVOT Hradec Králové, o. p. s. Tísňová péče je nepřetržitá terénní sociální
služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením v kategoriích: zdravotně postižení (27–64 let), mladší senioři (65–80 let) a starší
senioři (nad 80 let). Jedná se o nonstop pomoc v krizových situacích, jako jsou například pád, nevolnost, slabost, přepadení, strach ze
samoty. Služba je určená pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem. Posláním sociální služby je zvýšení bezpečnosti života seniorů a zdravotně postižených občanů, jejichž soběstačnost je z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního
postižení snížena, a jsou tak vystaveni stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Cílem sociální služby je okamžitá pomoc
nebo zprostředkování neodkladné pomoci uživatelům v krizových situacích. Cena služby: instalace tísňové stanice v bytě uživatele –
2000 Kč (jednorázový poplatek uživatele při zavedení služby), paušální měsíční poplatek uživatele – 500 Kč (je možné hradit z příspěvku
na péči). Služba je nabízena zejména těm občanům, kteří jsou částečně nebo převážně závislí na pomoci jiné osoby, služba není
vhodná pro osoby s duševním onemocněním. Bližší informace poskytne Úřad městyse Častolovice (494 323 911), vedoucí projektu
tísňové péče (733 735 734, 495 514 346), popř. Vás navštíví sociální pracovník odboru sociálních věcí z Kostelce nad Orlicí.
za zdravotní a sociální komisi Marie Kubalíková, městys Častolovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE
BEZPEČNĚ NA INTERNETU
A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

LYŽAŘSKÝ KURZ 2016

Zástupci firmy Scholaris 20. ledna navštívili základní školu při příležitosti besedy na téma bezpečného chování na internetu a sociálních sítích. V současné době se naše děti totiž stále častěji pohybují
ve virtuálním světě. Mnozí z nich disponují počítačem, tabletem či
mobilním telefonem, což s sebou přináší také mnohá nebezpečí.
Především je nutné chránit si vlastní soukromí a respektovat soukromí ostatních osob, jelikož riziko zneužívání informací, osobních profilů a fotografií je velmi vysoké. Překvapivé bylo množství dětí, které mají založený vlastní profil na sociálních sítích, ale
i přiznání dětí, že před rodiči předstírají, že šly do pokoje spát, ale
přitom jsou na internetu. Žáci byli poučeni o tom, jak se na internetu a sociálních sítích chovat tak, aby to bylo bezpečné jak pro
ně, tak pro jejich okolí. Této problematice je vhodné věnovat více
času nejen ve školách, ale i v domácím prostředí. Především rodiče
by měli mít povědomí o tom, co jejich děti na počítači dělají, jaké
stránky navštěvují, s kým a jak komunikují. Beseda byla pro všechny zúčastněné jistě přínosem.
Mgr. Bc. Jana Řízková

HURÁ DO LAVIC!

Žáci absolvovali lyžařský kurz v hojném počtu.

Zimní lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. tříd byl naplánován na první
únorový týden (1. – 5. 2.) a zúčastnilo ho celkem 25 dětí. Lyžařským výcvikem ve Ski areálu Hlinsko je provázeli lyžařští instruktoři ze Ski fanatic. Ubytovali jsme se v místním penzionu, který
se nacházel poblíž sjezdových tratí. Po rozdělení účastníků kurzu
do skupin jsme společně vyrazili na svah, kde se nás již ujali zkušení instruktoři. Následující celý den jsme strávili na sjezdovce. Někteří pokročilí lyžaři a snowboardisté se přesunuli na prudší červenou sjezdovku. U všech žáků byl patrný mírný pokrok a hlavně
snaha zdokonalit své dovednosti. Další den jsme si zpestřili výletem do centra Hlinska a odpoledním welness pobytem, na němž
si děti odpočaly a zároveň nabraly síly do zbývajících dnů kurzu.
Pro děti byla v předposlední den lyžařského výcviku přichystaná
sjezdová dráha s brankami a časovou signalizací, na níž žáci mohli
předvést své schopnosti a soupeřit mezi sebou o nejlepší výsledný
čas. Závěrečný den jsme vyrazili na sjezdovku, abychom si tak užili
poslední chvíle v místním skiareálu. Po celou dobu pobytu bylo
krásně, až na pondělí, kdy mrholilo.
Bc. Marika Štěpánková

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Budoucí prvňáčci zasedli do školních lavic.

Naši školu navštívili 20. ledna budoucí prvňáčci a poprvé tak v doprovodu rodičů zasedli do školních lavic. Po úvodním přivítání se
děti odebraly za Večerníčkem, kde samostatně zakusily první školní úkoly a dokázaly vyřešit hádanku, kterou jim zadal. Písmeno
A z hádanky poté přirovnávaly ke známým věcem ze svého okolí.
Večerníček dětem připomněl, jak se ve škole hlásí o slovo a zadal
jim další úkoly, které se děti poctivě snažily plnit. Také je naučil
skládat čepici, která měla dětem připomínat naučené písmeno
A. Mezitím byli rodiče seznámeni s informacemi ohledně zápisu
a podmínek pro přijetí do první třídy. Poté děti společně přednesly
naučenou říkanku a v doprovodu kytary ji také zazpívaly. Všichni
předškoláci zvládli svůj první zkušební den na výbornou, domů
si odnesli první velkou jedničku. Na rozloučenou děti zamávaly
čepičkou a za potlesku rodičů a učitelek odcházely.
Mgr. Radka Přibylová a Mgr. Ladislava Vaňková
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Ve čtvrtek 4. února se před budovou naší školy objevily barevné
papírové postavičky malých školáků, které lákaly budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy. Za doprovodu rodičů, sourozenců
a prarodičů děti vcházely do barevných tříd, v nichž se hravou formou prověřovaly znalosti a dovednosti potřebné ke školní docházce. Děti s nadšením plnily zadané úkoly, poznávaly tvary, barvy,
pořadí a počet prvků, přednesly báseň a nakreslily obrázek postavy. K pohodové atmosféře určitě přispěla i předchozí návštěva dětí
ve škole s názvem Hurá do lavic. Za vynaložené úsilí si děti domů
odnesly malý dárek z keramiky a veselou záložku do knihy. Děkujeme rodičům, že zápisem svého dítěte vložili důvěru v naši školu,
vážíme si toho. Přejeme šťastný start všem budoucím prvňáčkům
a těšíme se na vás.
Mgr. Ladislava Vaňková a Mgr. Radka Přibylová

POUŽÍVÁM MOZEK
Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku se v pátek 4. března zúčastnili fyzikálně-přírodopisně-matematického preventivního
programu s názvem Používám mozek. Pořad zábavnou formou
ozřejmil způsob získávání informací z prostředí, zpracování ner-

vovou soustavou nebo využití znalostí k efektivnímu učení nebo
k obraně proti podvodníkům. Poutavé bylo pozorovat, co se odehrává uvnitř funkčního modelu ucha v nadpřirozené velikost při
poslechu hlasité hudby. Pořad nám zábavnou a zároveň poučnou
formou pomohl uspořádat si poznatky z různých oblastí vědění.
Žáci, kteří se aktivně zapojili do programu, obdrželi suvenýr s názvem pořadu.
učitelky 1. stupně

HRDINA
Jedenáctého března se do ředitelny školy dostavila paní s poděkováním žákovi Ondrovi Mitanovi za pomoc. Ve čtvrtek při odchodu ze hřbitova na ni spadla deska hrobu a přimáčkla jí nohu.
Po pádu se nemohla postavit, ani desku sama odsunout. Její volání
o pomoc zaslechl Ondra, přispěchal k ní, nadzvedl desku, pomohl jí vstát a doprovodil ji k lékaři, který však zrovna neordinoval.
Ondra tedy duchapřítomně zavolal své matce, která paní odvezla domů. Vedení školy poděkovalo Ondrovi za pomoc před celou
třídou a poukázalo na obětavost a osobní statečnost. Je skvělou
zprávou, že stále existují dobře vychované děti, které ctí mravní
hodnoty, mají respekt k druhému a jsou ochotny poskytnout pomoc člověku v nouzi. Přejeme Ondrovi mnoho úspěchů ve škole.
Ondřej Mitana obětavě poskytl svou pomoc.

vedení školy

SRPDŠ-MŠ ČASTOLOVICE
DĚTSKÝ KARNEVAL
Sál U Lva se proměnil v království různých nadpřirozených a pohádkových bytostí. Sdružení rodičů, přátel a dětí mateřské školy ve spolupráci s kulturní komisí zde 21. února pro děti připravili tradiční dětský karneval. Karnevalové veselí zahájilo taneční seskupení CRAZY
z Rychnova nad Kněžnou, které pod vedením paní Láliové předvedlo své umění. Následovaly oblíbené soutěže, taneční písničky, součástí
karnevalu byla i všemi očekávaná bohatá tombola. Některé postavičky vyšperkovala k dokonalosti svým malířským uměním Iva Hlaváčková Morávková. Nechybělo ani drobné občerstvení v podobě domácích sladkých i slaných zákusků. O pohoštění se opět postaraly
členky SRPDŠ-MŠ. Kdo přišel, prožil velmi živé a veselé odpoledne, určitě nikdo neodešel s prázdnou. Těším se na Vás na dalších akcích,
které již teď připravujeme.
Šárka Fajglová, SRPDŠ-MŠ

Dětský karneval se nesl v duchu tradičních i vskutku originálních masek.
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PLESOVÁ SEZÓNA
TŘETÍ REPREZENTAČNÍ PLES GENERALI

DISCO PLES SRPŠ

Ples Generali ovládly brazilské rytmy.

Program zpestřilo gymnastické vystoupení děvčat.

Po předchozích velmi vydařených ročnících se v pátek 22. ledna
v sále U Lva v Častolovicích uskutečnil již 3. Reprezentační ples
pojišťovny Generali. Program zahájil Petr Hurta, který divákům
představil exkluzivní barmanskou show, kterou účastníci plesu náležitě ocenili potleskem. O hudební doprovod se přičinila hudební skupina Errori, která rozmanitým repertoárem jistě uspokojila
všechny přítomné. Jelikož byl třetí reprezentační ples pojat v brazilském duchu, nemohly samozřejmě chybět ani brazilské rytmy
a ananasová výzdoba s nádechem exotiky. O skvělou brazilskou
atmosféru se postarala skupina „Rio dance show“, která v nádherných tematických kostýmech předvedla několik temperamentních
tanců, jako například sambu gafieru, argentinské tango či karnevalovou sambu. Taneční skupina s miniškoličkou brazilských tanců
rozhýbala takřka celý sál. I přesto, že tombola byla velmi bohatá,
pro hosty plesu byla největším lákadlem hlavní cena – třídenní zájezd na karneval v Benátkách pro dvě osoby. Díky dobrému ohlasu
z minulých let byl i letos o tuto akci velký zájem. Ples se vydařil, a to nejen díky uvolněné a skvělé atmosféře. Všem moc děkuji
za podporu i za účast na plese. Těším na další ročník plesu, který
se koná 7. 1. 2017.

SRPŠ při Základní a mateřské škole Častolovice připravila na
5. února na sále U Lva Disco ples. O tu správnou diskotékovou
atmosféru se zasloužil DJ Hejčl. Vítaným zpestřením večera bylo
taneční vystoupení děvčat z kroužku gymnastiky, a to na základě choreografie učitelek Luxové a Ryškové. Těsně před půlnocí
byly slosovány vstupenky, výherci získali hodnotné ceny. Bohatou
tombolu pomohli zajistit sponzoři a také rodiče žáků školy, za což
jim velmi děkujeme. Po celý večer panovala v sále báječná taneční
i společenská atmosféra.

Martina Šůlová, agenturní kancelář Častolovice

Poděkování za ples Generali
Chtěli bychom písemně poděkovat slečně Martině Šůlové,
vedoucí Generali Pojišťovny, a. s. pobočky v Častolovicích,
za báječně zorganizovaný a nevšedně pojatý III. reprezentační ples Generali, který v Častolovicích proběhl dne
22. 1. 2016. Byl to báječný večer plný krásné hudby a výborné zábavy, a to včetně originálního vystoupení taneční skupiny, která doslova roztancovala sál a podělila se
s námi o své taneční umění. Samozřejmě nechyběla ani
bohatá tombola. Byl to zatím nejlepší ples, který jsme
v Častolovicích zažili.
manželé Jirka a Radka Janákovi,
Andrea a Ladislav Jarkovští
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Martina Batrlová, SRPŠ

PRVNÍ SOKOLSKÝ PLES
Devatenáctý únor byl pro mnoho častolovických sportovců, a nejen pro ně, dnem, kdy se
začala tvořit nová tradice. Zrekonstruovaný
sál U Lva je přivítal na historicky 1. Sokolském
plese, a bylo to vskutku příjemné setkání. Sál
byl vyzdoben v duchu sportovních aktivit s nádechem příjemné, až romantické atmosféry, kterou dotvořilo tlumené světlo svíček. Již kolem 19. hodiny se začali scházet první
hosté. Zcela zaplněný sál poté z pódia uvítal předseda TJ Sokol
Častolovice, pan Miloš Sršeň, který pronesl krátkou řeč a slavnostním přípitkem prohlásil ples za zahájený. K tanci a poslechu hrála
skupina „STREJCI“, která velmi podařeným výběrem jednotlivých
skladeb hrála do noty všem věkovým skupinám, o čemž svědčil
zaplněný parket. V první části večera se v rámci připraveného programu představilo dámské taneční seskupení zdatných sokolnic
„FLORATEAM“ z Doudleb nad Orlicí, po kterém ve druhé části
večera následovalo vystoupení zasloužilých maminek – mažoretek z kostelecko-častolovického „MAMATEAMU“. Obě vystoupení byla přítomnými hosty oceněny hlasitým potleskem, každý
obdivoval nadšení vystupujících. Dalším bodem programu bylo
sportovní zápolení mezi dobrovolníky z řad mužů, kteří si na pár
soutěžních disciplínách prověřili vlastní kondici a znovu si připomněli, že jsou na Sokolském plese. Po celý průběh večera bylo
možné zakoupit drobné občerstvení a dále výherní losy, na které
bylo při troše štěstí možné vyhrát hodnotné ceny věnované širo-

LETNÍ KINO
OTEVŘENÍ DRUHÉ SEZÓNY
LETNÍHO KINA

Skvělá účast 1. Sokolského plesu.

kým spektrem sponzorů, kterým touto cestou ještě jednou velmi
děkujeme. V neposlední řadě patří velký dík rovněž spolupořadateli plesu městysi Častolovice a všem dalším, kdo se na přípravě
a realizaci plesu podíleli.
Jelikož se poslední hosté rozcházeli až nad ránem, a na všech bylo
vidět, že si 1. Sokolský ples opravdu užili, nezbývá než konstatovat,
že byl položen dobrý základ pro budování nové tradice. Za rok,
17. 2. 2017, se budeme opět těšit na viděnou.
Těší se na Vás
TJ Sokol Častolovice

Léto se nezadržitelně blíží, a proto bychom se s Vámi chtěli podělit o informace týkající se druhé sezóny letního kina v Častolovicích. Po ukončení rekonstrukce sálu U Lva jsme v jeho prostorách
realizovali „zimní“ promítání. V kulturním zařízení jsme pro Vás
připravili několik filmových představení, zvláště dětská představení slavily úspěch. Těší nás Vaše přízeň, v projekcích na sále U Lva
budeme i nadále pokračovat. Na duben připravujeme nejméně
dva filmové zážitky, měsíc květen bychom rádi věnovali Mistrovství světa v ledním hokeji, které se uskuteční v Rusku ve dnech
6. 5. až 22. 5. 2016. V loňském roce se tento pilotní program
osvědčil a sklidil úspěch. Poté se již vrhneme do víru filmového
léta, promítat se bude znovu ve volnočasovém areálu na hřišti v Častolovicích. První letní promítání mohou diváci navštívit
17. 6., kdy letní sezóna naplno odstartuje. Čeká Vás několik filmových novinek a zlepšení, díky čemuž si jistě v připravovaném
programu naleznete film, který byste rádi viděli. Doufejme, že
nám vyjde tak úžasné počasí jako loni. Bližší informace o programu letního kino naleznete na facebookových stránkách KINO
ČASTOLOVICE, na vývěsce Základní školy nebo na místních
plakátových plochách.
Jiří Kubalík

KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…
Nové regály v dětském oddělení
Letošní rok v knihovně započal přestavbou v dětském oddělení.
Na sklonku minulého roku byly pro knihovnu zakoupeny nové
regály do dětského oddělení, a to z důvodu špatné funkčnosti starých, stávajících regálů. Poličky zásadně neodpovídaly rozměrovým parametrům velkých knížek. Nové regály jsou navíc libovolně nastavitelné, tudíž už výše zmíněný problém nehrozí. Současné
umístění svazků knih je pro dětské čtenáře nyní mnohem přehlednější.

Transdermální terapie
Při lednové přednášce s tématem Transdermální terapie a ekologie
v domácnosti jsme se od certifikované poradkyně paní tianDe Stanislavy Bernátové z Náchoda dozvěděli mnoho zajímavých informací o léčbě těla. Objasnila posluchačům význam transdermální
terapie. Na základě znalostí z tradiční čínské medicíny poukázala
na způsoby léčby přes kůži bez zbytečné zátěže pro žaludek a játra,
na zmírnění bolestí kloubů a svalů či na možnosti úlevy od oteklých nohou. Zároveň příchozí obeznámila s léčbou a prevencí zánětů, ale také s ekologickými čisticími a pracími prostředky, jejich
dostupností a zdravotní nezávadností.

li zlostníci. Nahlédli jsme do pěti truhlic pokladů, zatancovali si
s domorodými černoušky a vyrobili jejich národní úbor. Z jiného
soudku byla další pohádka, ta vyprávěla o žížale, která se vydala na nákup do supermarketu. Desetiminutové pohádkové hry
na procvičení paměti a dovedností prověřily soustředěnost a postřeh jak malých, tak i větších dítek.

Únorové čtení pohádek

AKTUÁLNĚ

Při únorovém čtení pohádek děti navštívily Šťastnou zemi, na níž
žili lidé v míru a poklidu, ale pouze do té doby, než je navštívi-

Knihovna v Častolovicích nově odebírá časopis pro děti Dráček,
který si zde mohou zapůjčit.

Děti při výrobě domorodých úborů.
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NOVINKY KNIHOVNY
Upozorňujeme, že došlo ke změně webových stránek, telefonního
kontaktu a otevírací doby knihovny, viz vložený list, v němž naleznete i pozvánky na nadcházející akce knihovny. NOVĚ naleznete
odkaz na knihovnu na hlavním panelu webových stránek městyse
Častolovice: www.ou-castolovice.cz/knihovna. Aktuální kontakt
na knihovnu: 778 764 703.
Věra Zaňková, knihovnice

TRANSSIBIŘSKOU MAGISTRÁLOU
NAPŘÍČ RUSKEM
Cestovatel, fotograf a spisovatel Václav
Turek z Lanškrouna navštívil 9. března knihovnu při příležitosti cestopisné
přednášky na téma Transsibiřská magistrála. Stejnojmenný název nese i jeho poslední vydaná kniha v roce 2015. Kniha
Transsibiřská magistrála je již jeho čtvrtým spisovatelským počinem, tematicky
Cestovatel Václav Turek.
se Rusku věnuje i v předchozích knihách
Krugobajkalka, Putování jižní Sibiří a Bam – Bajkalsko-amurská
magistrála. Cestování je především jeho koníčkem, cesty do Ruska
se pro něj stávají únikem z reálného podnikatelského života. Rusko
navštěvuje pravidelně již od roku 2000, za tu dobu absolvoval již
devatenáct cest do této oblasti, najezdil 56 000 km vlakem a pěšky
nachodil přibližně 1 500 km. Při cestopisné přednášce s názvem
Transsibiřská magistrála diváci zhlédli impozantní fotografie, které doplnil zajímavým vyprávěním, historkami z cest a názornými
mapami a podrobným popisem míst, která navštívil. Transsibiřská magistrála, zkráceně Transsib, je hlavní dopravní tepnou Ruska, která vede z Moskvy do Vladivostoku, a to v délce 9288 km.
Ambiciózní plán na propojení celé Sibiře železniční tratí započal
v roce 1891, pravidelná přeprava cestujících byla zahájena v roce
1903, o rok později byla dostavěna zbývající část okolo Bajkalu
dodnes přezdívaná jako Krugobajkalka. Dříve se k převozu přes
jezero Bajkal využívaly ledoborce, ty byly schopné bořit led až
do hloubky jednoho metru, ale už jezdily dost pomalu. Ledoborce
tedy odstavili, položili koleje na led a vlaky jezdily po nich, ale jen
do chvíle, než se vlak propadl do Bajkalu. Krugobajkalka je nyní
slepá železnice, přezdívaná také jako největší železniční muzeum
pod otevřeným nebem. V současnosti je využívána pro vyhlídkové
jízdy kolem Bajkalu, součástí trati v délce 80 km je 39 tunelů a přes
200 mostů, jízda trvá přibližně sedm hodin. Transsibiřská magistrála začíná na nádraží v Jaroslavli, největším nádraží v Moskvě –
odbaví zhruba 8000 cestujících za hodinu (pro představu: Praha
odbaví za tuto dobu cca 3 500 cestujících). Na Transsib se můžete
rovněž napojit z kazaňského nádraží, z leningradského nádraží odjíždí vlaky pouze na Petrohrad, dříve Leningrad.

Pozoruhodné zážitky z cest
Cestovatel Václav Turek během svých četných cest navštívil centrální města Ruska – například hlavní město Moskvu, Jaroslavl,
Sergijev Posad, Nižnij Novgorod, Kazaň, Jekatěrinburg („okno
do Asie“), Petrohrad („okno do Evropy“), Ťumeň (první ruské
město na Sibiři), Omsk, Novosibirsk, Irkutsk atd. Cestovatelovým
cílem však nebyly pouze významná kulturní a historická místa
centrálních či menších měst v Rusku, ale rovněž přírodní scenérie
na pohoří Chamar Daban, se kterým má spjatý jeden netradiční zážitek. „Přespali jsme ve stanu a ráno jsme se vydali na túru.
Po návratu jsme však zjistili, že nám vykradli stany, naštěstí jsme
12

Slepá železniční trať Krugobajkalka. (zdroj: www.poznavamesvet.cz)

měli doklady, foťáky a hotovost u sebe. Na policejní stanici jsme
sepsali protokol a nedlouho potom odjeli domů. Nejzajímavější
na tom bylo, že asi po měsíci se nám batohy vrátily zpátky i s celým
obsahem. Jediné, co mi nepřišlo, byly filmy a lékárnička, protože
to neprošlo přes celnici. Diapozitivy se mi nakonec vrátily po dvou
letech, jeden místní tam potkal partu z Brna, kterým filmy předal,
a ti nám je přivezli.“ vypráví Václav Turek. Medvěda potkal akorát
jednou u Bajkalu, místní však tvrdí, že medvěd není nebezpečný,
ale že daleko nebezpečnější je klíště.

Cestování a život ve vlacích
Železniční nádraží na transsibiřské trati jsou rozděleny buď do několika budov pro dálkové/příměstské vlaky a administrativní
budovu nebo je vše v jedné budově. Dálkové vlaky jezdí na větší
vzdálenosti, zpravidla 100-300 km, příměstské vlaky se přezdívají
električky. Nejkrásnější budovou každého města je železniční budova, pokladny jsou v luxusních mramorových sálech s křišťálovými lustry. Předností ruských vlaků je přesnost vlaků, zpoždění je
pouze výjimečně. „Za tu dobu, co tam jezdím, jsem měl zpoždění
akorát jednou, trvalo pět hodin, ale bylo způsobené velkou rekonstrukcí na trati. Když zjistili rozsah zpoždění, dostali jsme dvě
půllitrové vody a dvě instantní kaše. V každém vagonu je samovar,
můžete si udělat čaj, instantní polévky, u průvodčí si můžete půjčit hrníček, prodají vám i jednodušší potraviny“, dodává Václav
Turek. Jízdenky s rezervací lze koupit 45 dní dopředu, kupují se
na pas, na konkrétní číslo vlaku, vagonu a lehátka. S cestováním
v Rusku jsou spojená i úskalí: „Když jízdenky nenakoupíte dopředu, tak se klidně může stát, že pojedete až za dva dny,“ popisuje cestovatel. Zpravidla jsou dvě možnosti cestování vlakem, buď
plackartou – otevřený vagon s 56 lehátky bez dveří, který je za poloviční cenu, navíc můžete popít vodku s místními a dozvědět se
víc informací o městě, nebo čtyřmístným kupé. Cena jízdenek se
odvíjí podle kategorie vlaků, plackarty/kupé nebo počtu zastávek.
Cesta z Moskvy do Vladivostoku při zakoupení nejlevnější varianty jízdenky přijde na 4 000 Kč a cesta trvá zhruba 7-8,5 dne, cesta
kupé vyjde přibližně na 10 000 Kč, za cestu nejrychlejším vlakem
zaplatíte 15 000 Kč. Na nádražích jsou zajištěna bezpečnostní opatření, každý musí projít rámem, větší batohy kontrolují rentgenem,
do letištních budov se bez kontroly nedostanete vůbec. Ideální období na cestu do Ruska, dle slov Václava Turka, neexistuje: „Pokud
budete chtít vidět jenom historii města a muzea, můžete jet klidně
v únoru nebo v březnu. Počítejte ale s tím, že tam bude tak 25-30
°C pod nulou,“ doplňuje cestovatel. I přesto, že cestovatel Václav
Turek navštívil již nespočet míst, v objevování Ruska neustává:
„Do Ruska jezdím rád, protože se tam domluvím. V dubnu jsem se
chystal za pastevci sobů, ale zatím jsem cestu odložil. V létě pojedu
dvakrát na Transsibiřskou magistrálu pro dvě cestovní agentury.
Uvažuji ještě o poloostrovu Tajmyr, do budoucna bych určitě rád
navštívil Čukotku a pohoří Ural,“ uzavírá Václav Turek.
Mgr. Martina Kalousová

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČRS MO ČASTOLOVICE
Výroční členská schůze
Dne 12. března se v restauraci Beseda uskutečnila výroční členská
schůze Českého rybářského svazu, na které se bilancoval rok 2015.
V průběhu schůze byly předány drobné ceny členům organizace,
a to u příležitosti životních jubileí. Za přítomnosti padesáti tří členů
byly předneseny zprávy za jednotlivé úseky činnosti organizace, tj.
finanční zpráva, zpráva o činnosti za rok 2015, zpráva rybářských
hospodářů a zpráva o brigádnické činnosti. Členskou základnu
tvořilo celkem 209 členů, z toho 14 žen, 10 členů od 16 do 18 let
a 4 členové do 15 let. Na údržbě a opravách okolí Obecního rybníka
bylo odpracováno celkem 170 brigádnických hodin. Ve spolupráci s městysem Častolovice byla odstraněna navážka zeminy, která
zde vznikla při úpravách rybníka v minulých letech. V letošním
roce zahájí činnost dětský rybářský kroužek, který je určen dětem
od 6 do 15 let. Kroužek povedou manželé Židovi. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.mocrscastolovicecz.cz.
Všichni členové se již teď těší na zahájení letošní rybářské sezóny.

Nově upravené okolí Obecního rybníka.
výbor ČRS MO Častolovice

MS STŘEZMÁ OLEŠNICE
První měsíce nového roku již mizí jen ve vzpomínkách na zážitky, které nám nový rok přinesl. Mezi myslivci ze Střezmé bude
tentokrát vskutku na co vzpomínat. Některé momenty budou určitě v kronice našeho spolku zaznamenány slovem i fotografiemi.
Jeden nevšední příběh přinesl i poslední společný hon našeho
spolku, který se odehrál po vánočních svátcích v lesích okolo Třešňovky. Hned z první proháněné leče vyběhli na střelce divočáci.
Lovci však neměli přesnou mušku. Několika psovodům se nedařilo žádného štětináče ani po opakovaných pokusech dohledat,
a tak se uskutečnilo zakončení honu jen se zajíci na výřadu. Náš
hostující kamarád Mirek Klzo se s tím však odmítal smířit, a proto
se vrátil na místo lovu. Jeho fenka malého münsterlandského se
zasloužila o krásný zážitek na závěr společného loveckého roku,
když našla sele divočáka. Díky všem hostům, kteří na lov přijeli
a kamarádovi s akordeonem, bylo v chatě dlouho veselo. Zároveň
byl vyhlášen Král honu. Devátého ledna jsme v Česticích otevřeli
plesovou sezónu. Sál byl nabitý lidmi, součástí plesu byla i bohatá
tombola. O hudební doprovod se zapříčinila skupina J. K. Band
Jiřího Kárníka, kterou tentokrát doprovázela i zpěvačka Radka Jiřičková, která v minulosti vystupovala v muzikálu po boku Lucie
Bílé. Na přípravě plesu se podílelo hodně členů spolku, hlavní zá-

Šťastný lovec při naháňce na lišky.

ležitosti již tradičně organizoval Jirka Malý, který vyhlásil výherce
noční tomboly. Kulturní zážitky zanedlouho vystřídaly i zážitky
lovecké – 21. a 23. ledna jsme zpozorovali na sněhu tlupy černé
zvěře. Při prvním lovu v lese pod Pasekami bylo uloveno pět divočáků, po druhé naháňce v rákosí za rybníkem v Hoděčíně ležela
na výřadu další dvě selata. Z tohoto pohledu se jednalo o mimořádně úspěšný lov. Druhá akce však zůstala poznamenána ztrátou loveckého psa – desetiletého drsnosrstého jezevčíka Akima
majitele Míly Zaňky. Pes se vydal po stopě poraněného divočáka
a již se nevrátil. Kvůli rychle tajícímu sněhu se však nikomu ani
v několika následujících dnech nepodařilo zjistit, kam zmizel. Dopoledne přitom Akim vytlačil z kanálu pod Malou Ledskou lišku,
kterou jsme ulovili. Nikoho z nás v tu chvíli nenapadlo, že přívaly
radosti a úsměvy na našich tvářích budou za několik hodin vystřídány smutkem a beznadějí majitele psa i dalších účastníků lovu.
Akim stihl za svůj psí život odvést hodně úspěšné práce, a to především při dosledech divočáků. Bude nám moc chybět. Věříme,
že si Míla i za drobné pomoci mysliveckého spolku pořídí brzy
nového pomocníka a najde novou radost. Členové výboru našeho spolku na výroční schůzi konané 12. března bilancovali nejen
finanční záležitosti. Největší proměny se díky pomoci obecního
úřadu dočkala hospodářská budova v Olešnici. Na dalších činnostech se podílel také úřad městyse Častolovice a úřad Hřibiny-Ledská. V letošním roce počítáme jen s dokončením rozdělané práce,
běžnou údržbou či s opravami, jelikož tyto nákladné akce významně zasáhly do našich finančních rezerv. Protože nám na Třešňovce po Vánocích neznámí vandalové zcela zničili kazatelnu, bude
potřeba vybudovat na kovovém podstavci novou kazatelnu. Nad
počínáním a hloupostí některých lidí zůstává rozum stát. Záležitost byla předána k šetření policii, neboť nám vznikla významná
majetková škoda. Rok 2016 bude posledním pro nynější výbor,
příští rok je volební, i proto usilujeme o dokončení rozdělané práce. Ke dni výroční schůze ukončil svou činnost ve spolku pan Jaroslav Nováček z Kostelce nad Orlicí, který nenaplnil svá očekávání,
se kterými do mysliveckého sdružení, jako absolvent Středního
lesnického učiliště, vstupoval. Schůze zároveň projednala žádost
dvou nových žadatelů o členství, o které se ucházejí pan Dominik
Šimerda z Čestic a pan Ondřej Matějka z Čermné nad Orlicí. Oba
jmenovaní se budou prozatím podílet na naší činnosti jako „čekatelé členství“ dle našich stanov a provozního řádu. V našem revíru
bylo v loňském roce uloveno okolo 50 divokých prasat, okolo 60 ks
srnčí zvěře, více než 30 lišek a několik zajíců. Hony na drobnou
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zvěř se staly spíše společenským setkáním, pro letošní rok s nimi
zatím nepočítáme. Přesto neustávají naše snahy o zazvěření honitby bažantí zvěří kolem Hřibin, rovněž průběžně přikrmujeme
i zvěř srnčí. V novém roce bychom rádi, kromě obvyklých akcí,
zařadili do našeho programu ještě jednu akci pro veřejnost, více
prozradíme v některém z příštích zpravodajů. Naši činnost můžete
sledovat i na webu našeho spolku: www.ms-olesnice.cz. S přáním
příjemných jarních dnů
Radek Podolský, jednatel

AFK ČASTOLOVICE
Podzimní část fotbalové sezóny hodnotím velmi pozitivně. Klub
měl své zástupce ve všech věkových kategoriích mládeže, a to jak
v krajských, tak v okresních soutěžích. I v letošní sezóně pokračovala spolupráce se sousedním klubem FK Kostelec nad Orlicí,
která se osvědčila. Pokud nám v tom nebudou bránit legislativní
kroky Fotbalové asociace ČR, budeme v této spolupráci pokračovat i v dalších letech. Mužstvo mladšího dorostu podzimní část
krajského přeboru zakončilo na 15. místě. Starší žáci, kteří hrají s mladším dorostem se stejnými soupeři, obsadili po podzimu
11. místo. Tabulkově nejlépe dopadlo spojené mužstvo mladších
žáků hrající Okresní přebor mladších žáků, které po odehrání
27 zápasů obsadilo druhé místo se ztrátou jednoho bodu na vedoucí mužstvo z Borohrádku. Mezi nejlepší střelce patří naši hráči
Kryštof Bělka (13 branek) a Štěpán Rojek (11 branek). V této kategorii se neztratil ani hráč starší přípravky Ondřej Šupler, který
ve dvanácti zápasech dokázal vstřelit pět branek.

absolvovalo osm halových turnajů. Nejlepšího výsledku dosáhlo spojené mužstvo AFK Častolovice a FK Kostelec A v Okresní
zimní halové lize, kdy po odehrání čtyř turnajů obsadilo krásné
celkové 2. místo. Této halové ligy se zúčastnilo i B mužstvo, které
se nakonec umístilo na celkovém 6. místě.

Mladší přípravka
Družstvo mladší přípravky není spojené s FK Kostelec nad Orlicí, zato v této sezóně hraje Okresní přebor mladších přípravek.
Mužstvu po odehrání 24 zápasů podzimní části patří se ziskem
57 bodů krásné 4. místo. V zimní přestávce se i toto mužstvo
zúčastnilo Zimní halové ligy, po odehrání 3 turnajů skončilo
na celkovém 3. místě.

Starší přípravka
Nejpočetnější základnu máme ve starší přípravce, na podzimní tréninky docházelo pravidelně 20 a více dětí, díky čemuž máme v této
sezóně celkem tři družstva. Dvě hrají krajský přebor a jedno okresní přebor. V krajském přeboru se výsledky obou mužstev sčítají.
Po podzimu jsme obsadili 3. místo za suverény z Nového Města
nad Metují a Jaroměře. Od pátého kola této soutěže se tým neskutečně zvedl a konečně začal proměňovat svou kvalitní hru ve výhry. Za zmínku stojí dvě kvalitní utkání sehrané v rámci turnaje
v Častolovicích, a to s Novým Městem (prohra 10:11) a Jaroměří
(prohra 8:11). I přes dvě prohry se jednalo o nejlepší herní utkání. Další týden jsme dokázali přehrát rekordním výsledkem 29:3
mužstvo Rychnova nad Kněžnou. Třetí mužstvo starší přípravky
obsadilo po podzimní části Okresního přeboru starších přípravek
5. místo. Mezi nejlepší častolovické střelce starší přípravky patří
Ondřej Šupler (36 branek), Dominik Sejkora (32 branek) a Jakub
Kopecký (18 branek). V zimní přestávce mužstvo starší přípravky

Družstvo mladší přípravky po finálovém turnaji Zimní halové ligy.

Na podzim jsme také zahájili činnost naší „Fotbalové školičky“. Těší nás zájem o tuto formu pohybu a v činnosti budeme
pokračovat i v jarní části. Termíny turnajů okresního přeboru
dospělých, okresní soutěže mládeže a starší přípravky naleznete
na webu AFK Častolovice www.afk-castolovice.cz nebo v kalendáři akcí na webových stránkách městyse. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podílejí na organizaci domácích turnajů a pomáhají trenérům na trénincích i všem trenérům v mládežnických
kategoriích. V současné době jde o tyto trenéry – starší přípravka
Evžen Šupler, Luboš Hojný, Jaroslav Hájek a v kategorii mladší
přípravky jsou trenéry Tomáš Vik a Martin Beneš. Ještě jednou
děkuji.
Evžen Šupler, AFK Častolovice

ZO ČZS ČASTOLOVICE
Velikonoční výstava přivítala
jarní sezónu

Spojené družstvo starší přípravky AFK Častolovice/FC Kostelec A a B
po finálovém turnaji Zimní halové ligy.
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Častolovický výstavní areál si již po šestnácté připomněl velikonoční tradice a zvyky při příležitosti konání oblíbené akce s názvem „Velikonoce – svátky jara“. Výstavu každoročně pořádá ZO
ČZS Častolovice ve spolupráci s městysem Častolovice a ÚS ČZS
Rychnov nad Kněžnou. Velikonoční aranžmá přilákalo téměř
na 5 500 návštěvníků, a to i přes nepřízeň počasí v závěru víkendu.
Rozšířila se venkovní výstavní plocha, které dominovala fontána
s uměle vytvořeným vodním korytem. Vodní motiv byl rovněž
součástí vnitřní expozice, při vchodu do vestibulu byla nově umís-

Velikonoční expozice byly věnované i výrobkům z proutí.

těna barevně nasvícená fontána obklopená řezanými květinami.
„Výstavu jsme obohatili o květiny z Holandska, byly zde zastoupeny také všechny hlízovité jarní květiny. Velkopěstitelé představili
zejména cibuloviny a na 1 500 druhů narcisů,“ prozrazuje pořadatel Josef Helmich. Praktická ukázka starých řemesel byla tentokrát k vidění i ve venkovních expozicích. „Stará řemesla zastoupili
hrnčíř z Jižní Moravy nebo sklář ze Železného Brodu. Návštěvníci
výstavy mohli zhlédnout i ukázku drátkování, tepání a malování
vajíček nebo práci na kolovrátku našich babiček,“ dodává Josef
Helmich. K vidění byla i výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek, ve vnitřní expozici mohli návštěvníci zpozorovat ukázku techniky paličkování vamberecké krajky.
Samostatné expozice na hlavním sále prezentovaly různorodé velikonoční aranžmá, výrobky z proutí či keramiky, součástí jedné
z expozic byla i ukázka velikonočního pohoštění. „Podařilo se nám
skloubit staročeské pečení našich babiček s novodobým pečením
z pekárny Lično. Povedenou velikonoční gastronomii představilo
i Opočno,“ hodnotí výstavu pořadatel. Velkého zájmu veřejnosti se
dostalo soutěži o nejlepší misku velikonočních kraslic. Z rekordního počtu 29 přihlášených misek a 18 přihlášených účastníků byly
vybrány tři nejlepší misky s velikonoční tematikou. Nejvyšší počet
hlasů obdržela Oldřiška Myšáková z Tutlek, na druhém místě se
umístila Marta Rambousková z Častolovic a třetí místo obsadila
Eva Kovářová ze Záměle.

tel Častolovic a městys Častolovice ve spolupráci s paní Dianou
Sternbergovou ve dnech 3. 6. až 3. 7. 2016 rozsáhlou výstavní
akci s názvem Hudečkovy Častolovice. Cílem akce je navázat
na bohatou kulturní a uměleckou minulost městyse Častolovice
a uspořádat na několika tematicky propojených místech v městysi
výstavy obrazů, soch a dalších uměleckých předmětů vytvořených
osobnostmi zdejšího regionu. Pořadatelé plánují seznámit širokou
veřejnost jak se známými a vystavovanými díly zemřelých i žijících
umělců, tak oslovit soukromé majitele a sběratele umění a požádat
je o zapůjčení běžně nevystavovaných děl a dalších materiálů pro
potřeby této jedinečné výstavy. Zároveň bude pro výstavní účely zpracována a zarámována rozsáhlá pozůstalost akademického
architekta a malíře Bohuslava Rychlinka, kterou se Spolku přátel
Častolovic podařilo nedávno získat. Základní informace o výstavě,
životě a díle prezentovaných umělců poskytne návštěvníkům brožura s mapkou výstavních síní vydaná u příležitosti této akce. Součástí slavnostního zahájení bude vernisáž. V rámci doprovodného
programu je plánovaná beseda s žijícími pamětníky na téma Působení otce a syna Hudečkových a Ladislava Beneše v Častolovicích,
prohlídka míst spojených s působením malířů apod. Na základě
uzavřené písemné dohody se na výstavě podílí spřízněný spolek
Galerie Jaroslava Dostála, z. s., se sídlem v Týništi nad Orlicí, který poskytne zápůjčku výtvarných prací Jaroslava Dostála, Josefa
Korejze Blatinského, Václava Macháně a dalších autorů. Galerie
Jaroslava Dostála také pro potřeby naší výstavy propůjčí instalační
panely financované Královéhradeckým krajem.
Při této příležitosti si Spolek přátel Častolovic dovoluje oslovit
všechny vlastníky uměleckých děl autorů žijících a tvořících
v Častolovicích a blízkém okolí, a pro potřeby jedinečné výstavy
je požádat o jejich zapůjčení.
Jedná se nám například o práce p. A. Hudečka, p. J. Hudečka,
p. B. Kröhna, p. B. Rychlinka, p. L. Beneše, p. Miřijovského,
p. J. K. Blatinského, p. Ladislava Faltejska, p. V. Faltuse, p. Šlaise,
p. V. Formánka, p. Kameníka, p. V. Macháně, p. Šenka,
p. J. Dostála, p. Sedláčka, p. Koťana, p. Z. Bartoše a dalších.
Své nabídky můžete směřovat k členům SPČ, na email: jiri.vaclavik@seznam.cz či na tel.: 724178772. Za jakékoli podněty, výpomoc a zapůjčení materiálu předem děkujeme.
Spolek přátel Častolovic

Mgr. Martina Kalousová

Výtvarná soutěž pro děti

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC

Hudečkovy Častolovice
Vážení spoluobčané, rodáci, milovníci výtvarného umění,
v roce 2016 si připomínáme 75. výročí úmrtí akademického malíře Antonína Hudečka, 45. výročí úmrtí jeho syna Jiřího Hudečka, 60. výročí úmrtí sochaře Ladislava Beneše, 95. výročí narození
akademického architekta a malíře Bohuslava Rychlinka a 60. výročí slavnostního otevření přírodního divadla (největšího amfiteátru v regionu). V kontextu těchto výročí připravují Spolek přá-

Spolek přátel Častolovic pořádá VÝTVARNOU SOUTĚŽ
PRO DĚTI NA TÉMA ČASTOLOVICE.
Zadání soutěže: libovolnou výtvarnou technikou
namalovat (vyrobit) dílo s tematikou Častolovic.
Soutěž bude ukončena dne 13. 5. 2016, práce dětí
budou po skončení soutěže vystaveny u příležitosti výstavy Hudečkovy Častolovice ve dnech 3. 6. až 3. 7. na různých místech v Častolovicích. Nejšikovnější tvůrce pořadatelé odmění cenami. Hotová díla opatřená jménem, příjmením, adresou,
věkem, popř. i kontaktním mobilním telefonem (na sebe či na rodiče) mohou děti odevzdávat až do 13. 5. 2016 v knihovně, školce, restauraci Bazylika, případně je mohou předat členům Spolku
přátel Častolovic. Kompletní pravidla soutěže budou zveřejněna
po celou dobu její platnosti na nástěnce spolku před školou v ulici
Komenského. V případě nejasností kontaktujte, prosím, pořadatele
na emailu jiri.vaclavik@seznam.cz. Na práce dětí se těší pořadatelé.
Spolek přátel Častolovic
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SPORT
TOUR DE STREJC 2016

ČASTOLOVICKÝ AIRSOFTOVÝ TEAM

Prvního oficiálního ročníku Tour de Strejc, který
se konal 9. ledna, se ujal
pořadatel Daniel Bureš.
Na všem dobře známém
kopci se sešly místní děti,
kterým byl věnován dopolední program. Soutěž
o nejrychlejšího jezdce
na bobech jim však ztěžovala minimální vrstva sněhové přikrývky.
I přesto však děti jízdu
nevzdávaly a úspěšně doOcenění vítězové akce Tour de Strejc.
razily do cíle. Po několika
kolech byli po sečtení časů vyhlášeni vítězové v kategorii junior.
Na prvním místě se umístila Tereza Podolská, těsně za ní skončila
Adéla Machová, třetí místo obsadila Lucka Balogová, oceněn byl
i Patrik Dřevecký, který se umístil na čtvrtém místě. Děti dostaly drobné dárky jako upomínku na příjemně strávené dopoledne.
Odpolední část Tour de Strejc ovládli dospělí. Na svých podomácku vyrobených „strojích“ předvedli na svahu neskutečné jízdy
i množství pádů v zatáčce na vrcholu kopce. Nejrychlejším jezdcem s celkovým časem 14 minut ze všech jízd se stal Jarda Minaříků na trojkolce, druhé místo obsadil Tomáš Uhnavý s originálním
vozítkem z palet v kombinaci s lyžemi, třetí dojel na saních Kuklič.
Událost Tour de Strejc byla zakončena afterparty s Dj-All In a Dj
Saklovsky, která se konala Na hřišti.

Po dlouhém zimním spánku, který trval osm
let, se airsoft v Častolovicích probudil koncem
ledna roku 2015 opět k životu. Parta nadšenců
založila airsoftový tým s názvem Los Bastardos
AS, jehož cílem je vzkříšení airsoftu v Častolovicích a vytvoření dobře fungující party lidí. Během zimy členové nakoupili materiál, vybavení a zbraně potřebné
ke hraní, v únoru představili své vlastní logo. V březnu bylo v airsoftovém týmu již dvanáct členů. Na konci dubna se vydali na svůj
první výjezd, a to na akci s názvem Plastový Masakr do Újezdu
u Chocně. Podobné airsoftové akce vynikají perfektní organizací
a vysokou účastí, pravidelně se na nich schází okolo 45–60 hráčů.
Hráči se v rámci nich rozdělí na dva týmy rozlišené červenou a modrou barvou. Vítězí družstvo, které vystřílí jednoho z protihráčů nebo
získá vlajku soupeře. Akce pořádá Dům dětí a mládeže v Rychnově
nad Kněžnou, kde zároveň sídlí i tým ATT, jehož hráči jsou opravdu sehraní. Trénují mezi sebou, takticky se připravují a pořádají
letní tábory zaměřené na airsoft. Tým Los Bastardos se na jaře zúčastnil některých z nich. I přes individuální úspěchy nás tento tým
zatím vždy porazil. Druhého května jsme vyrazili do Rašovic, kde,
i přes jednu dobře takticky zvládnutou bitvu v hustém porostu, to
připomínalo hon na zajíce a střelbu kachen. Po nevydařeném výkonu nás někteří členové opustili, zároveň došlo i k reorganizaci
členské základny. Neaktivní členové byli vyloučeni, v Los Bastardos AS zůstalo zdravé jádro, které chce dál pokračovat. Třetího července jsme poprvé dorazili na posádku v Divci, kde jsme obsadili
3. místo z celkového počtu osmi týmů v souboji průzkumných hlídek. O pár dní později, 11. července, jsme vyjeli na posádku znovu, tentokrát na hru zvanou Battlefield. Každý z týmů měl ve svém
hracím poli vyvěšené čtyři vlajky, hráči si museli chránit své vlajky a zároveň dobít vlajky soupeře. Zasažení hráči se přesouvali
na mrtvoliště, kde čekali na další čtyři hráče, poté se mohli vrátit
zpět do hry. Náš tým brzy převzal iniciativu, dobyl první vlajku
soupeře a mohl tak vyvěsit svou vlajku. Pokračovali jsme v náporu,
po těžkém boji jsme nakonec dobyli i poslední vlajku soupeře. Museli jsme však ještě vydržet mít obsazené vlajky po dobu patnácti
minut. Jen stěží jsme odráželi zběsilý útok soupeře ze všech stran,
na poslední chvíli jsme měnili zásobníky, ale nakonec jsme přece
jen zvítězili. Vítězstvím v obou bitvách jsme potvrdili stoupající
formu a sehranost v týmu. Za zmínku stojí i přesná střelba v bitvě
dvou Upírů, kterou jsme vyřadili přes dvacet protihráčů.

Mgr. Martina Kalousová

TAJENKA
1.



2.



3.



4.



5.





























































6.















7.







































1. Nejnavštěvovanější filmové představení letního kina v Častolovicích v roce 2015.
2. Západočeský šlechtický rod, který navázal na starší osady a zasloužil se o založení Častolovic.
3. Název čtvrtletníku, který je vydáván městysem Častolovice.
4. Prostor v Častolovicích, kde můžete zhlédnout expozici obrazů
velikána českého malířství a akademického malíře.
5. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1654. Nyní se jedná o významné rekreační středisko s lyžařským areálem, které
se nachází zhruba 34 km od Častolovic.
6. Rod, který získal v roce 1694 panství a v držení tohoto rodu
zůstal zámek dodnes.
7. Hradecký stavitel, jehož dílem je barokní kostel sv. Víta v Častolovicích.
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Aktéři častolovického airsoftového teamu Los Bastardos AS.



ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Starosta
736 761 998, 494 320 108
z.praus@ou-castolovice.cz
Pondělí
13:00 - 16:00
Místostarostové
Bc. Miloš Tichý
602 104 632, 494 320 107
m.tichy@ou-castolovice.cz
Pondělí
13:00 - 16:00
Úřední hodiny místostarosty
Středa
14:00 - 17:00
Antonín Podzimek
778 545 821
a.podzimek@ou-castolovice.cz
Osobní setkání se starostou a místostarosty obce je po domluvě možné sjednat kdykoliv na výše uvedených
kontaktech.
Ekonomický, účetní a mzdový úsek
Bc. Hana Jedlinská Dis.
778 773 460, 494 322 896
h.jedlinska@ou-castolovice.cz
Evidence obyvatel, stavební úsek, Czechpoint a ověrování dokumentů
Barbara Hojná
773 072 119, 494 323 911
b.hojna@ou-castolovice.cz
Podatelna, pokladna,správce poplatků a hlášení rozhlasu
Ing. Pavla Voborníková
773 758 212, 494 323 911
p.vobornikova@ou-castolovice.cz
Pondělí, Středa
7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Úřední hodiny ÚM Častolovice
Úterý, Čtvrtek
6:30 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Pátek
6:30 - 12:00
Místní hospodářství
Antonín Severin
778 545 822
Řidič a koordinátor pracovníků MH
Jan Mucha
778 545 823
Domovník, řidič
David Konvalinka
773 789 859
Řidič, udržbář, zedník
Knihovna
Věra Zaňková
778 794 703
knihovna.castolovice@seznam.cz
Pondělí
9:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Otevírací doba
Středa
10:00 - 11:30 a 12:00 - 18:00
Čtvrtek
13:00 - 18:00
Předsedové výborů a komisí
j.novak@ou-castolovice.cz
Ing. Jaromír Novák CSc.
Kontrolní výbor
a.zverinova@ou-castolovice.cz
Mgr. Alena Zvěřinová
Finanční výbor
Komise životního prostředí, veřejného
František Kunčar
f.kuncar@ou-castolovice.cz
pořádku a ochrany proti povodním
j.maly@ou-castolovice.cz
Jiří Malý
Komise stavební
s.fajglova@ou-castolovice.cz
Šárka Fajglová
Komise kulturní a školská
Marie Kubalíková
Komise sociální, zdravotní a SPOZ
m.kubalikova@ou-castolovice.cz
Miloš Málek
Komise spolková
m.malek@ou-castolovice.cz
Kontaktní spojení
Doručovací adresa
Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
IČO/DIČ
00274780 / nejsme plátci DPH
1240135339/0800
260764680/0300
Čísla účtů
2628-571/0100
94-219571/0710
Elektronická podatelna
e-podatelna@ou-castolovice.cz
Identifikátor datové schránky
sg9a6cf
Ing. Zdeněk Praus
Úřední hodiny starosty



vložený list – odstřihnout
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Vernisáž obrazů
8. – 30. 4. 2016

Pálení čarodějnic
30. 4. 2016 od 17:00



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Místní knihovna Častolovice Vás zve na vernisáž obrazů
s květinovou tematikou paní Hany Esop z Olešnice v pátek
8. 4. 2016 od 17:00 hodin. Výstava potrvá do konce dubna.
Městys Častolovice, kulturní a spolková komise Vás zvou
na pálení čarodějnic do areálu AFK Častolovice v sobotu
30. 4. 2016 od 17:00 hodin. Občerstvení je zajištěno,
program je připraven jak pro děti, tak i pro dospělé. Od
21:00 hodin vystoupí živá kapela, nebude chybět ani
ohnivá show. Všichni jste srdečně zváni.

Český rybářský svaz Častolovice místní organizace Vás zve
Dětské rybářské závody na dětské rybářské závody „Memoriál Bohuslava Kysely“
na Obecní rybník v sobotu 7. 5. 2016. Začátek v 7:00 hodin.
7. 5. 2016 od 7:00
Občerstvení zajištěno po celou dobu této akce.

Pohádková cesta
28. 5. 2016

SRPŠ při Základní škole Vás zve na tradiční Pohádkovou
cestu v městysi Častolovice, která se bude konat v sobotu
28. 5. 2016. Pro děti budou připraveny stanoviště s úkoly.
Na všechny se těší organizátoři.

Městys Častolovice Vás zve na odhalení pamětní desky
Odhalení pamětní desky A. Hudečka, J. Hudečka a L. Beneše a následný
a vzpomínkový večer vzpomínkový večer, který se uskuteční v prostorách
Hudečkovy galerie ve středu 1. 6. 2016. Program této akce
1. 6. 2016
se připravuje.
Spolek přátel Častolovic Vás zve na výstavu obrazů

Výstava obrazů místních místních malířů, kteří tvořili nebo tvoří v Častolovicích a
malířů
jeho okolí. Termín této výstavy je od 3. 6. do 3. 7. 2016.
Výstava obrazů bude probíhat na několika místech
3. 6. – 3. 7. 2016
v Častolovicích s názvem Hudečkovy Častolovice.

17. – 19. 6. 2016

Letní olympiáda
18. 6. 2016 od 10:00
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TJ Sokol Častolovice, oddíl Cvičení rodičů s dětmi
připravuje letní olympiádu. Tato akce se koná v sobotu
18. 6. 2016 od 10:00 hodin na víceúčelovém hřišti na
Sokolské zahradě.
vložený list – odstřihnout



Častolovická pouť

Městys Častolovice, kulturní a spolková komise Vás zvou
na 5. častolovickou pouť. Proběhne v areálu Sokolské
zahrady ve dnech 17. 6. až 19. 6. 2016. Po celý víkend je
zajištěn bohatý program.

OHLÉDNUTÍ ZA MS JUNIORŮ ČR
NA FLORIDĚ
Juniorská reprezentace má před sebou zásadní rok. Vrchol sezóny
je jasný – juniorské mistrovství světa v USA, na kterém českému
týmu nepůjde o nic menšího než o medaili. Do té doby hráči absolvují mnoho hodin tréninkových jednotek i přípravných zápasů. Tým vedený Dušanem Šnellym a Jaroslavem Korčákem odlétá
v úterý 19. ledna do Floridy, kde absolvuje nejen přípravný turnaj,
ale i tréninky pod taktovkou softbalové legendy Michelle Smithové. Na Floridu odletěli Jan Cabalka z Častolovic a Martin Zakouřil z Kostelce nad Orlicí. V pondělí v noci se juniorský národní
tým vydal do Vídně a odtud v úterý ráno vyrazil přes Düseldorf
do Miami. Po desetihodinovém letu je čekala dvouhodinová anabáze na letišti a čtyřsetkilometrový přesun do dějiště turnaje v Orlandu. Ačkoliv cesta trvala více než 28 hodin, vše proběhlo bez
problémů. Naše juniorka se zúčastnila mužského turnaje, kterého
se zúčastnilo 24 týmů. Závěrečný den turnaje odstartovaly čtvrtfinálové zápasy. Jan Cabalka dal na floridském turnaji dva homeruny, a přispěl tak k postupu českého týmu mezi nejlepší osmičku.
Jeho slova potvrzují to, co tvrdí trenéři – herní příprava v zámoří
za to stojí. Český tým z osmé pozice narazil na nejvýše nasazený
celek, předvedl skvělý výkon, jediný out ho dělil od senzačního postupu do semifinále s konečným výsledkem 6:7. I přes chvilkové
zklamání lze hodnotit výkon juniorky jako
výborný, čeští mladíci sklízeli gratulace ze
všech stran. Skončili na celkovém krásném
šestém místě.
(čerpáno z článků trenéra Dušana Šnellyho)

FARNOST
ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V letošním roce se v městysi Častolovice uskutečnil již šestnáctý ročník dobročinné tříkrálové
sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR. V sobotu 9. ledna
2016 se na častolovické faře sešla skupina dětí a rodičů. Poprvé
v historii sbírky jsme sestavili čtyři skupiny koledníků. Maminky
nastrojily koledníky a začernily tváře Baltazarů. Po rozdělení královských darů – tříkrálových cukříků a kalendářů jsme se se zapečetěnými kasičkami a svěcenou křídou vydali do častolovických
ulic. Vedoucí každé skupiny koledníků obdržel nutné pověření
– průkazku vedoucího od Farní charity Rychnov nad Kněžnou.
Po rozdělení tras obchůzek nás pan farář Mgr. Arnošt Jílek vyprovodil svým požehnáním, a my jsme tak mohli v devět ráno vyrazit
do ulic. Všichni pěli zvesela „My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám“. Lidé projevili solidaritu s potřebnými
nejen finančním příspěvkem, ale mnohdy jsme obdrželi i návdavek pro děti ve formě sladkostí nebo ovoce. Kolem poledne jsme
se všichni opět sešli na faře, příjemně unaveni a s pocitem dobře
vykonaného díla. Po rozpečetění kasiček na ÚM jsme napočítali 20 777 Kč. Rozdělení získaných prostředků sbírky proběhne
podle plánu následovně: 65% použije Farní charita v Rychnově
nad Kněžnou na pomoc konkrétním rodinám a lidem v nouzi,
rodinám s postiženým dítětem a na vybavení chráněného bydlení
pro lidi s lehkým mentálním postižením v Neratově, 15% pou-

Koledníci K + B + M 2016 v Častolovicích.

žije oblastní charita v Hradci Králové, 10% se použije na zahraniční rozvojové projekty (např. v Indii na vzdělávání dětí a nezaměstnané mládeže, provoz školního autobusu či výstavbu školy
v Mansapuru), 5% se použije na projekty Charity Česká republika
a 5% se použije na režie sbírky. Děkujeme všem štědrým dárcům
za zapojení do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků
v roce 2016.
Vaši K + B + M 2016
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ZÁVOD

PLÁNUJE NAVÝŠIT VÝROBNÍ KAPACITU Do médií
v loňském roce pronikla informace o rozšiřování našeho závodu v Častolovicích. Je zcela přirozené a pochopitelné, že
informace o plánované investici vyvolaly velký zájem a podnítily diskuse na veřejnosti, a to zejména ve vztahu k dopadu
na životní prostředí a tvorbě pracovních míst. Protože ne všechny informace v tisku byly přesné, dovolte mi je nyní uvést
na pravou míru. Investici s plnou podporou centrály koncernu Saint-Gobain nyní připravujeme. Jejím cílem je navýšení
výrobní kapacity závodu, které bude realizováno novou výrobní linkou umístěnou do již existující haly, a to paralelně se
současnými linkami. Stavební část investice tedy bude poměrně omezená a výrobní proces se v porovnání se současným
stavem nijak nepřiblíží k městysi Častolovice, tak jak jsme již opakovaně deklarovali. V souvislosti s tím počítáme pouze
s úpravami některých manipulačních prostor, například dojde k zastřešení již existujících skladových ploch či k úpravě
systému parkování pro nákladní vozidla. Velmi významným plusovým bodem celé investice je její ekologičnost, jelikož
nová linka umožní jiné zpracování meziproduktů výroby, a tím dojde ke snížení emisí za závod jako celek. Doposud jsme
tyto produkty vraceli do výrobního procesu pomocí briket. Tavení na nové lince nebude realizováno v kupolové peci s využitím koksu, ale pomocí tzv. kyslíko-plynové pece. Jedná se o novou technologii patentovanou koncernem Saint Gobain,
která je v dokumentu BAT (tzv. nejlepší dostupné techniky) zmiňovaná jako technologie budoucnosti pro výrobu čedičové
vaty. Zároveň s mateřským koncernem připravujeme přechod na nové pojivo s velmi nízkým obsahem formaldehydu,
který bychom chtěli nejpozději se spuštěním třetí linky realizovat na všech třech linkách. Nová technologie tavení přinese výrazně nižší emise SO2, nové pojivo pak značně sníží emise formaldehydu, které se ale již dnes pohybují citelně pod
zákonnými limity. Celková výše investice se nyní zpřesňuje. Bude se pravděpodobně pohybovat přibližně mezi 500–600
milióny Kč, a to v závislosti na detailním technickém řešení a míře automatizace. Míra automatizace též ovlivní počet
nově vytvořených pracovních míst, kterých bude rámcově několik desítek. Chtěl bych zdůraznit, že náš závod v současné
době splňuje veškeré předpisy a limity, které stanovují normy pro ochranu životního prostředí. Jde o evropské normy, náš
závod tedy podléhá stejným pravidlům jako všechny závody tohoto typu kdekoliv po Evropě. Jakékoliv navýšení kapacity
závodu samozřejmě bude muset opět vyhovovat příslušným předpisům. V tuto chvíli dokončujeme dokumentaci pro příslušné orgány, které náš záměr posoudí, a to zejména s ohledem na případný vliv na životní prostředí. Bez jejich kladného
stanoviska nemůžeme celou investici zahájit. S ohledem na povolovací proces, v souladu s platnými zákony a s ohledem
na reálný čas realizace předpokládáme, že nová výrobní kapacita by mohla být zprovozněna na přelomu roku 2017 a 2018.
Robert Kazda, generální ředitel

NOVÝ WEB DIVIZE ISOVER

Firma Saint-Gobain Costruction Products CZ, a. s. spustila nový informační kanál – internetové stránky www.isover-castolovice.cz. V jednotlivých sekcích se dočtete o historii Isoveru, vlivu
na životní prostředí či podpoře komunitního života. Rovněž Vás budeme průběžně informovat o pracovních příležitostech
a aktivitách našeho závodu. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře se svými dotazy a připomínkami, na které budeme odpovídat. Věřím, že tyto webové stránky budou dalším pozitivním posunem v komunikaci mezi závodem
a místními občany.
Robert Kazda, generální ředitel
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