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V ČASTOLOVICÍCH SE PLÁNUJE VÝSTAVBA BYTŮ PRO SENIORY
I PRO MLADÉ RODINY
Obyvatelé městyse Častolovice se dočkají realizace sociálního a seniorského bydlení. V současné době se jedná především o využití
prostoru za bývalým mandlem, parcel č. 1367, 1337, 79/1, 83/1, 84
a 88, které jsou ve vlastnictví městyse a nacházejí se v jeho centru.
Pozemek s celkovou rozlohou 6 091 m2 doposud sloužil především
jako skladovací prostor pro nepotřebný nebo odložený materiál.
Nové využití pozemku zpracoval ve své studii Ing. arch. Křelina,
který se v ní zaměřil na výstavbu domu s pečovatelskou službou. Realizace studie z roku 2003 představovala investici v řádu
60 mil. Kč. V posledních měsících však projevil zájem o část parcel, konkrétně o pozemek o rozloze 2 300 m2, také Královéhradecký kraj, který chce tyto prostory využít ke zlepšení životní situace
handicapovaných lidí v centru městyse. Předmětem studie investora je vybudování dvou jednopodlažních rodinných domů, které
by sloužily dvanácti klientům Ústavu sociální péče v Kvasinách.
Studii vypracovali Ing. arch. Oldřich Bittner a Ing. arch. Klára
Bittnerová, kteří ji představili zastupitelům a občanům městyse
Častolovice na veřejné prezentaci. Důležitým hlediskem při procesu navrhování bylo vytvoření dvou stejných, symetrických, avšak
zrcadlových domů. Každý z objektů má k dispozici šest pokojů se
společnou obytnou částí – vchodem, vstupní halou, místností pro
asistenty, kuchyní, obývacím pokojem a zahradní terasou. Navržené objekty jsou propojeny chodbou a traktem sociálního zázemí
– prádelnou, technickou místností, sociálním zařízením a dvěma
koupelnami. Významným požadavkem zadavatele byl rovněž přístup na zahradní terasu z každého pokoje klienta. Orientace domů
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tak umožňuje realizaci šesti soukromých teras, které jsou částečně opticky odděleny živým plotem. Hlavní terasa z obývacího pokoje
je vždy částečně krytá pergolou a je společná pro všechny obyvatele. Na dalším území pozemku se plánuje výstavba sociálního bydlení
pro seniory, jelikož problematika bydlení a péče o seniory je stále velmi aktuální téma. Neméně významným přínosem studie budou
i nové pracovní příležitosti pro místní obyvatele v plánovaném sociálním zařízení. Investor má rovněž v úmyslu vystavět na dotčených
parcelách startovací byty pro mladé rodiny a malometrážní byty k pronájmu, jejichž součástí budou i parkovací stání. Sociální bydlení
pro seniory, startovací byty pro mladé rodiny a nájemní byty se budou nacházet ve třech samostatných objektech s celkovou kapacitou
cca 40 bytových jednotek. Přízemí domů by bylo možné částečně využít i pro komerční účely městyse, například pro ordinace lékařů
či lékárnu. Realizace studie nabízí i jedinečnou příležitost k bezpečnému komunikačnímu propojení ulic Masarykova a Husova, které
by výrazně usnadnilo a zkvalitnilo pohyb pěších, zejména rodičů s kočáry a handicapovaných osob v našem městysi. Na ploše směrem
k městské komunikaci by navíc měla nově vzniknout také klidová zóna pro pěší s jezírkem, které by zadržovalo dešťovou a povrchovou
vodu místo stávajícího jezírka položeného výše na parcele. Uskutečnění výstavby v této části území lze řešit pomocí národních dotačních
titulů z MMR ČR (Pečovatelský byt a Komunitní dům pro seniory), evropským dotačním titulem IROP (Sociální bydlení), případně
dalším investorem. V dohledné době se plánuje architektonické řešení zmíněné lokality. Finanční prostředky získané z prodeje části pozemků bude možné použít na budování projektované infrastruktury, přičemž investorem sociálního bydlení bude Královéhradecký kraj.
městys Častolovice

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Milí spoluobčané!
Chtěl bych vás za vedení městyse informovat o některých již na jaře tohoto roku uskutečněných nebo pro druhou polovinu roku připravovaných akcích. Další informace z dění
v městysi jsou obsaženy v jiných částech tohoto zpravodaje. Jsme velmi rádi, že se s vaším
pozitivním ohlasem setkalo rozmístění kontejnerů na bioodpad po našem městysi. Stejně
tak nás těší, že v krátké době jeden a půl měsíce vámi byla vyčerpána možnost bezplatné
výpůjčky 75 ks kompostérů. Pustili jsme se do řešení dlouholetého problému vlhnutí stěn
v suterénu přístavby základní školy. Byl zpracován odborný posudek posouzení příčin
vlhkostních poruch stavby a předložen návrh na opatření, aby byly odstraněny příčiny
problému trvajícího snad již patnáct let, nikoliv řešeny pouze důsledky. Nejprve zaměříme
pozornost na správné odvedení vody z okolí budovy i ze střechy, téměř jistě se už jeví nová
Nový traktor Kioti při práci.
hydroizolace tzv. anglických dvorků. Omítka bude muset být obnažena i do značné míry
na stěnách suterénních místností. Vše bude vyžadovat nemalé úsilí a taky nemalé finanční prostředky. Pobyt dětí ve zdravějším prostředí
je však jasnou prioritou. Za 50% finanční podpory Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. bude letos vybudováno nové dětské
hřiště u bytových domů v ulici U Konopáče. V příštích týdnech opravíme narušené dopadové plochy hojně využívaného veřejného
dětského hřiště u mateřské školy. V čase třítýdenních letních prázdnin v mateřské škole budou opraveny přístupové chodníky do školky
z ulice Školská. Aktuálně je v přípravné fázi projektová dokumentace na rekonstrukce ulic Severní a Bažantnická. Ještě tento měsíc dojde ke společné schůzce majitelů nemovitostí s projektanty za účelem doladění detailů projektu. Pokud by šlo vše dle předpokladů, tak
bychom velmi rádi ještě na podzim tohoto roku zrealizovali najednou kompletní rekonstrukci obou ulic. Určitě pak minimálně jedné
z nich, přičemž druhá by přišla na řadu na jaře roku příštího. Diskutovat s majiteli, respektive se zástupců majitelů, tentokrát bytových
domů, budeme brzy i nad návrhem studie lesoparku v lokalitě mezi garážemi u hřbitova a bytovými domy ulice Školská. Tento dlouhé
roky neřešený prostor hodláme kvalitativně pozvednout výsadbou zeleně. Nové veřejné prostranství by mělo respektovat již obyvateli
přirozeně vytvořené cestičky, které by dostaly novou parkovou úpravu s lavičkami. Jedná se o dost rozsáhlou akci nejen plošně, ale
i s ohledem na přirozený růst zasazené zeleně hlavně časově. Proto by realizace měla být v etapách, s využitím příslušných dotačních
titulů. V příštích týdnech budou uskutečněny i dokončovací práce
na budově U Lva, obložení zadního traktu, instalace nápisů a venkovního osvětlení. Na závěr roku je podle projektové dokumentace
připravena demolice starých budov od ulice Komenská, čímž se
otevře prostor před sálem U Lva a později se i vytvoří nový formát letní předzahrádky restaurace. Věříme, že se podaří v tomto
roce zrealizovat všechny, pro splnění dotačních podmínek, potřebné přípravné fáze pro vybudování vlastního sběrného dvora
v lokalitě Dvoru Polná, aby jsme vám v roce 2017 mohli nabídnout
další službu. Závěrem bych se chtěl ještě zmínit o aktuálním dění
dotýkajícím se vás všech. Jedná se o to, že v červnu bylo v našem
městysi Katastrálním úřadem zahájeno nové mapování všech poPoložení věnce na hrob Hudečkových.
zemků a objektů v intravilánu. Postupně vás podle předem zaslané
pozvánky navštíví pracovníci Katastrálního úřadu, kteří vám vysvětlí celý smysl státem placeným a pro náš městys velmi potřebným
záměrem. Pokud byste k tomuto tématu potřebovali ještě nějaké další informace, můžete se na mě samozřejmě obrátit. Přeji vám, milí
spoluobčané, krásné letní měsíce s dostatkem odpočinku, pohody a dobré zábavy. Vyvážený poměr prosluněných dnů i potřebné vláhy,
bez jakýchkoliv pohrom klimatických, rodinných i osobních.
Bc. Miloš Tichý, místostarosta
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VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Rada městyse (RM-40-2016)
dne 14. března 2016:








Schválila doporučení hodnotící komise
a pověřila starostu uzavřením pracovní
smlouvy s panem D. K. s termínem nástupu od 21. března 2016.
Schválila nabídku projektu firmy EST
Stage Technology, a. s. na jevištní technologické zařízení pro sál U Lva.
Schválila nájemní smlouvu číslo
29470000316 na pronájem 1 m2 plochy
v čekárně žst. Častolovice pro umístění regálu na knihy v rámci akce „Kniha
do vlaku“ za částku 1 200 Kč/m2/rok
a pověřila starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Schválila vybudování výlezu ke komínu v budově Sokolovny a pověřila místostarostu Podzimka zajištěním statického posouzení zásahu do konstrukce
střechy.

Rada městyse (RM-41-2016)
dne 30. března 2016:








Schválila propachtovat panu M. K. tyto
pozemky ve vlastnictví městyse: parcelu č. 1110/1 o výměře 1 150 m2, parcelu
č. 1177/1 o výměře 1 332 m2, parcelu
č. 1179/1 o výměře 2 347 m2, parcelu
č. 1179/2 o výměře 108 m2 a parcelu č.
1301 o výměře 47 m2 za částku 3 000
Kč/ha bez DPH na rok + daň z nemovitosti.
Schválila veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Kostelec nad Orlicí a městysem Častolovice, na jejímž základě budou orgány města Kostelec nad
Orlicí namísto orgánů městyse Častolovice vykonávat bezplatně přenesenou
působnost podle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném
znění, a to v rozsahu vymezeném §16,
odst. 1 ve spojení s §40, odst. 5 vykonávat agendu speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
Schválila nabídku firmy Atelier Maur,
s. r. o. Plzeň na pronájem LED vánoční výzdoby (nabídka skupiny 2) na 16
sloupů veřejného osvětlení a pověřila
místostarostu Podzimka zajištěním
pronájmu.
Schválila nabídku na vyhotovení projektové dokumentace od projektanta
Kamila Hronovského na rekonstrukci
ulice Bažantnická v částce 98 010 Kč vč.
DPH a ulice Severní v částce 81 070 Kč
vč. DPH a pověřila místostarostu
Bc. Tichého objednáním PD u projektanta dle předložené nabídky.







Schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 2 000 Kč Klubu dětí a mládeže
v Hradci Králové na dobrovolnou akci
na ochranu a údržbu životního prostředí v rámci 9. ročníku čištění koryta řek
a přilehlých břehů v Přírodním parku
Orlice od civilizačního odpadu.
Vzala na vědomí závěr šetření Odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly MV,
že „z hlediska dozorových a kontrolních oprávnění Ministerstva vnitra nebylo shledáno v postupu Rady městyse
Častolovice pochybení“.
Vzala na vědomí souhlas Římskokatolické farnosti Častolovice s převodem vlastnického práva k nemovitosti
hřbitovní Kaple sv. Máří Magdalény
na městys Častolovice, přičemž souhlas
je podmíněn rozhodnutím Biskupství
královéhradeckého.









Rada městyse (RM-42-2016)
dne 11. dubna 2016:








Vzala na vědomí stanovisko DI Policie ČR k žádosti RM o omezení vjezdu
nákladních vozidel na silnici č. II/318
v Častolovicích, které nedoporučuje
umístění dopravní značky č. B 13 a tím
omezení vjezdu nákladních vozidel.
Vzala na vědomí zamítavé vyjádření SÚS KHK k žádosti RM o omezení
vjezdu nákladních automobilů v části
komunikace č. II/318, k němuž bylo
přiloženo také vyjádření Centra investic, rozvoje a inovací – centrum průmyslových zón KHK.
Schválila nabídku firmy S. M. – pokrývačství na zhotovení chybějícího výlezu
ke komínu v budově Sokolovny dle statického výpočtu a předané dokumentace na městském úřadě v Kostelci nad
Orlicí.
Schválila smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-2008063/VB/2, Častolovice, 3286, S. – kab. příp. NN a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Rada městyse (RM-43-2016)
dne 25. dubna 2016:




Schválila zavedení stravenek pro zaměstnance městyse ve jmenovité hodnotě stravenky 70 Kč.
Schválila převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2015 takto:
- do fondu odměn
(pro zaměstnance školní jídelny
a uklízečky) 83 340,77 Kč
- do rezervního fondu 157 316,94 Kč

Schválila nabídku Hospodářství Sternberg na pronájem pozemku v lokalitě
Dvůr Polná, parcelní č. 3268 v katastrálním území Častolovice, pro sběrný
dvůr městyse a pověřila starostu přípravou nájemní smlouvy.
Na základě doporučení hodnotící
komise schválila nejvhodnější nabídku veřejné zakázky Traktor s čelním
nakladačem a vyžínacím ramenem
od Agroservis Záměl, s. r. o. a pověřila
starostu podpisem kupní smlouvy.
Schválila snížení osobního ohodnocení
paní ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Bc. Aleně
Bačíkové o 2 000 Kč od 3. 5. 2016 z důvodu opakovaného porušování zákona
č. 106/1999 Sb., (§18, odst. 1, písmeno
a, b, c, d, e, f – Výroční zpráva) o poskytování informací a o svobodném
přístupu k informacím.
Schválila výpověď smlouvy o pronájmu
informační skříňky ODS před základní
školou ke dni 30. 4. 2016.

Rada městyse (RM-44-2016)
dne 9. května 2016:






Neschválila návrh smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti na podzemní vedení veřejné komunikační sítě
a pověřila místostarostu Bc. Tichého
informováním zástupce společnosti
TEMO – TELEKOMUNIKACE, a. s.
o rozhodnutí.
Schválila nejnižší nabídku na rekonstrukci Klubu seniorů v č. p. 10 od Zednictví Milan Čepelka v celkové ceně
200 834 Kč a pověřila starostu sepsáním smlouvy o dílo se zhotovitelem
a zajištěním stavebního dozoru.
Vzala na vědomí návrh smlouvy o zajišťování a poskytování pečovatelských
služeb pro občany městyse s městem
Kostelec nad Orlicí a pověřila radní
Mgr. Zvěřinovou a předsedkyni Komise sociální paní Kubalíkovou dopracováním návrhu smlouvy.

Rada městyse (RM-45-2016)
dne 23. května 2016:


Schválila dotace spolkům z rozpočtu
městyse pro rok 2016 takto:
- Český rybářský svaz, a. s.,
MO Častolovice ve výši 26 000 Kč
- Myslivecké sdružení Střezmá
Olešnice, o. s. ve výši 40 000 Kč
- Spolek přátel Častolovic, o. s.
ve výši 22 000 Kč
- ZO AVZO TSČ ČR Častolovice,
kynologové, ve výši 31 500 Kč
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- Spolek HC Častolovice ve výši
28 000 Kč
- Římskokatolická farnost Častolovice
ve výši 49 000 Kč.
RM se distancuje od dopisů z Aqua
Servis, a. s., které společnost distribuovala po městysi do některých domácností a které nebyly projednány ve vedení městyse ani v DSO Obecní voda.
Vzala na vědomí sdělení velitele jednotky Bc. M. K. o ukončení působení
v jednotce s tím, že do jmenování nového velitele povede jednotku JSDHO
zástupce velitele p. J. V. ml.
Vzala bez námitek na vědomí Rozhodnutí SÚŽP č. j. 1347/16-7139/16-JL a č.
j. 1347/16-5697/16-JL o povolení k čerpání podzemních vod v rámci hydrodynamické čerpací zkoušky z nového
průzkumného hydrogeologického vrtu
na Saint-Gobain Construction Products, a. s., parcely č. 960/2.

Rada městyse (RM-46-2016)
dne 8. června 2016:












Vzala na vědomí oznámení o návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu
Libel.
Pověřila Ing. Voborníkovou zapracováním doporučení do návrhu zřizovací
listiny ZŠ a MŠ a zasláním upraveného
dokumentu k posouzení auditorské firmě.
Schválila nabídku firmy CACH Podlahové krytiny v částce 39 520,60 Kč vč.
DPH na opravu podlahy v knihovně.
Vzala na vědomí dopis ředitelky ZŠ
a MŠ s tím, že neschvaluje žádost o revokaci usnesení z jednání RM.
Vzala na vědomí upozornění z městského úřadu v Kostelci nad Orlicí pro
vlastníky lesů týkající se předpokládané
gradace kůrovců.
Schválila žádost vedoucí školní jídelny o opravu obkladů ve výdejně škol-







ní jídelny a pověřila místostarostu
Bc. Tichého zajištěním provedení opravy v době odstávky jídelny v letních
prázdninách.
Schválila nabídku pana R. P. na posílení místního rozhlasu v lokalitě mezi
hřbitovem a bytovými domy v ulici
Školská v částce 19 082 Kč vč. DPH.
Schválila záměr č. 2 o pronájmu části pozemku (180 m2) parcely č. 770/7
a pověřila referentku paní Hojnou vyvěšením záměru.
Vzala na vědomí závěry odborného posudku na posouzení příčin vlhkostních
poruch spodní stavby a návrhu nápravných opatření od DEKPROJEKT, s. r. o.
a pověřila místostarostu Bc. Tichého
zajištěním postupné realizace nápravných opatření dle 1. etapy (kanalizace,
dešťová kanalizace, oprava anglických
dvorků a oprava vnitřních omítek).

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Zastupitelstvo městyse (ZM-11-2016)
dne 27. dubna 2016:




Schvaluje „Pravidla, žádost, veřejnoprávní smlouvu a vyúčtování pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Častolovice
na rok 2016“.
Schvaluje nové rozdělení pozemků dle geometrického plánu
ZPMZ č. 803 (nová a stávající parcelní č.: 83/1 – 246 m2, 83/3 –
6 m2, 88/1 – 670 m2, 83/4 – 367 m2, 88/2 – 547 m2, 1337 – 73 m2,
84/1 – 1314 m2, 84/2 – 95 m2, 84/3 – 5 m2, 85/3 – 7 m2, 85/1 –
282 m2, 85/2 – 88 m2, 79/4 – 904 m2, 79/1 – 760 m2, 1367/2 –
568 m2, 1367/1 – 545 m2) na původních parcelních č.: parcely
č. 84, 79/1, 83/1, 83/2, 1337 a st. 88 včetně stavebního objektu na něm stojícího č. p. 47 dle předloženého návrhu. Výměry
na uvedených č. p. se mohou lišit s odchylkou ± 2 m2, celková
plocha zůstává stejná.









Souhlasí s přípravou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s investorem, Královéhradeckým krajem, v projektu sociálního
bydlení na nově zaměřených a rozparcelovaných pozemcích:
parcelní č. 83/4 – 367 m2, 88/2 – 547 m2, 1337 – 73 m2 a 84/1 –
1314 m2. Výměry uvedených nových parcelních č. se mohou
lišit s odchylkou ± 2 m2.
Schvaluje prodej pozemku z majetku městyse Častolovice parcelní č. 508/72 o výměře 1 103 m2 v katastrálním území Častolovice za cenu 800 Kč/m2 manželům T. a R. K. a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Schvaluje rozpočtové opatření ZM/1/2016 navýšení položky
3392 5171 „Opravy a udržování“ U Lva na výši 1 336 135,71 Kč
z rozdílu mezi schválenými příjmy plus financování rozpočtu
a schválených výdajů rozpočtu městyse na rok 2016.
Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 „Požární řád
městyse Častolovice“.

SILNICE I/11 – OPRAVA A BUDOUCÍ OBCHVAT
Častolovice sužuje hustý provoz nejen na silnici I. třídy, kudy projíždějí nákladní auta na trase Hradec Králové – Ostrava, ale vážným
problémem je i silnice II. třídy v úzké ulici Komenského, kudy projíždějí kamiony z Kvasin přímo přes centrum Častolovic. Toto konstatování už v Častolovicích nepřekvapí nikoho. Byl jsem tedy nesmírně rád, když zanedlouho po mém nástupu do funkce starosty přišlo
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Hradci Králové s projektem rekonstrukce průtahu ulice Masarykova. Jelikož je ŘSD výhradním vlastníkem zmíněné komunikace, nechalo si zpracovat bezpečnostní audit a navrhlo nám nejlepší řešení opravy této, dnes již nevyhovující,
silnice I. třídy. Kvitovali jsme především rozhodnutí investora o použití nové technologie při pokládání povrchu, díky kterému dojde ke
snížení hlukové a vibrační zátěže. Na celém průtahu budou opraveny přilehlé odstavné pásy, které zvýší bezpečnost pro projíždějící automobily i pro občany Častolovic. Našim požadavkům bylo vyhověno přidáním dalších čtyř míst pro přecházení a zahrnutím nového autobusového zálivu do této rekonstrukce. Investiční akci tohoto rozsahu kladně podporují: investor – ŘSD HK, projektant – IDProjekt s. r. o.,
Odbor dopravy Královéhradeckého kraje – správní orgán, Policie ČR a městys Častolovice. Rekonstrukce, na kterou čekají majitelé přilehlých domů, a o kterou dokonce několikrát ŘSD žádali, je od začátku blokována místní opozicí a v neposlední řadě jedním občanem
Častolovic, který podal odvolání ke stavebnímu řízení a využil tímto svého práva. Na základě tohoto dokumentu, který je vyvěšen na naší
úřední desce, se opět stavba odkládá. Chtěl bych všem občanům připomenout, že jsme byli k projektu rekonstrukce přizváni až v konečné
fázi, protože městys není majitelem pozemků, na kterých je umístěna silnice a přilehlé chodníky. Již rok a půl se ptám: „Reagovali by
takto někteří protestující občané, kdyby tady bylo jiné vedení?“ Jsem přesvědčen, že by rekonstrukce proběhla již minulý rok. Můžeme
tedy pouze s lítostí „poděkovat“ těmto občanům, kteří hledí jenom na své zájmy a neuvědomují si, že jejich jednání by přeci jenom mělo
probíhat v zájmu většiny občanů Častolovic. Toto počínání bude mít jenom jeden důsledek. Projekt se v tento moment založí, a až opadne
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Návh obchvatu silnice I11 Čestice - Častolovice - Kostelec nad Orlicí.

Návrh obchvatu v katastru Čestice - Častolovice.

Návrh obchvatu v katastru Častolovice - Kostelec nad Orlicí.

nesmyslné jednání v našem městysi, pokud tedy bude stále ještě vůle a finanční prostředky ze strany majitele komunikace, použije se projekt v této podobě
znovu ke stavebnímu řízení. Všem občanům, kteří stále čekají na provedení

této stavby, slibuji, že uděláme vše pro to, abychom
čekání na realizaci co nejvíce zkrátili. Vedení městyse
jedná se stejným investorem i ohledně plánovaného
obchvatu silnice I. třídy. Obchvat Častolovic je již několik desítek let v územním plánu městyse Častolovice i v územním plánu Kostelce nad Orlicí. Konečně se
nám podařilo přimět generální ŘSD k aktivnímu řešení těchto obchvatů. Dne 1. června 2016 jsme se sešli
na první pracovní schůzce, abychom projednali navrhovanou dokumentaci obchvatu I/11 v katastrálních
územích Čestic, Častolovic a Kostelce nad Orlicí. Jednání se zúčastnili: zadavatel stavby – ŘSD ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor dopravy
a silničního hospodářství a odbor územního plánování a stavebního úřadu, město Kostelec nad Orlicí,
městys Častolovice, obec Čestice, Policie ČR – KŘP,
VČK – odbor služby dopravní policie, Centrum investic, rozvoje a inovací – RRA KHK a v neposlední řadě zhotovitel studie proveditelnosti Sudop Praha a. s.
Předmětem bylo představení možností řešení obchvatů a jejich dopadů na území. Obsahem studie proveditelnosti bude technické řešení stavby, dopravní model
a prognóza a zpracování ekonomického hodnocení
efektivnosti. Termín ukončení této první přípravné
fáze je naplánován na konec září 2016. Tato studie
proveditelnosti bude poté předána k posouzení vlivů
na životní prostření (EIA), které může trvat až 2 roky.
V dalších číslech Zdroje vás budeme o vývoji prací
na obchvatu informovat. Doufám, že se nám podaří
zkracovat termíny, které povedou k zahájení stavby
obchvatu Častolovic. Samozřejmě si uvědomuji, že
tato cesta je ještě poměrně dlouhá. Ale jen to, že se
tyto práce reálně zahájily, je obrovský úspěch.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

5

UZAVŘENÍ
ČASTOLOVICKÉ
ŽELEZNIČNÍ STANICE
Od 1. září 2016
bude z důvodu bezpečnosti
uzavřen přístup
do železniční stanice Častolovice
z ulice Na drahách.
Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ PRO RODIČE
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Městys Častolovice ve spolupráci se sociální komisí věnuje
budoucím žákům první třídy/prvních tříd Základní školy Častolovice
dárkový balíček, který bude obsahovat školní potřeby, pracovní sešity
a pomůcky v celkové hodnotě 1 000 Kč. Žáci obdrží balíček
se školními potřebami pro nadcházející školní rok 2016/2017 při zahájení
nového školního roku v den nástupu do školních lavic.
Marie Kubalíková, sociální komise

ČASTOLOVICKÉ ŽITO
NAROZENINY SLAVÍ –
70 let
paní Lenka Štauberová
pan František Šinták
76 let
paní Jana Petrová
paní Milena Mrkvičková

Výročí ve II. Q r. 2016
82 let
pan Jiří Šmejkal
pan Jiří Novák
pan Adolf Křešnička
84 let
pan Jaroslav Valach
pan Stanislav Lejsek

77 let
pan Adam Mitana
paní Libuše Kalecká

85 let
paní Zdenka Uhlířová

78 let
pan František Vokál
paní Bohumila Valachová

86 let
paní Marta Luxová
pan Josef Šumichrast

79 let
pan Jiří Pelc

87 let
paní Marie Matoušková

80 let
paní Žofie Luxová

89 let
paní Božena Kohoutková

81 let
paní Marie Nováková
paní Božena Vašatová
paní Alena Šeligová

95 let
pan Josef Hloušek

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narozené děti ve II. Q r. 2016
Marie Hovorková
Damian Pivrnec
Anežka Slaninová
Ať Vám dětičky dělají jen radost.

POČET OBYVATEL
V Častolovicích nyní žije
1649 obyvatel.

ODEŠLI
Úmrtí ve II. Q r. 2016
pan Josef Štauber
paní Zdeňka Kerhartová
pan Vladimír Myšák
pan Jaroslav Machač

r. 1943
r. 1940
r. 1948
r. 1928

Všem pozůstalým přejeme
upřímnou soustrast.

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.
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SLUŽBY PRO OBČANY
OBČANSKÁ PORADNA POMÁHÁ TAKÉ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Stali jste se obětí trestného činu? Nebo si myslíte, že se vám to nemůže nikdy stát? Omyl! Může se to stát komukoliv
a kdykoliv, stačí k tomu velmi málo. Můžete být zraněným účastníkem autonehody nebo se stát terčem zájmu zlodějů. Může ovšem dojít i k mnohem závažnějším činům, při nichž vám ublíží osoba blízká a nemusí jít přitom jen
o urážky nebo facky. Obětí je i člověk, který sice není přímým účastníkem, ale ví o někom z jeho rodiny či přátel,
kteří se v této situaci ocitli. Pocity, které v něm trestný čin vyvolává, jsou pro něho bolestné a ubližují mu. Povětšinou ani nepomyslíte na to, že byste se s podobnou situací někdy setkali a řešili ji. Ale co když se to stane? Co můžete dělat? Jak postupovat
a jak se s celou situací vyrovnat? Obraťte se nás, na Občanskou poradnu Náchod s kontaktním místem v Kostelci nad Orlicí. V rámci
projektu „Šance jít dál“ jsme rozšířili stávající rozsah poradenství lidem, kteří se stali oběťmi nějaké trestné činnosti nebo byli sami účastni poškozujícího jednání, o nové služby. Nabízíme nejen bezpečnou pomoc a partnerství v řešení krizové situace, ale i emoční podporu,
dostatek času a bezpečný prostor pro vyslechnutí celého příběhu. V případě potřeby zajistíme psychologickou pomoc, poradíme co dál,
vysvětlíme postupy institucí a poskytneme na ně kontakty (zdravotnická zařízení, policie, soud) nebo tam naše klienty přímo doprovodíme. Pamatujte, nikdy nejste na problém sami! Prvním krokem k řešení situace je vyhledat pomoc a nebát se mluvit o svém problému
nahlas. Naše poradna je bezplatná, diskrétní a nestranná, můžete ji využít i jako anonymní klienti. Najdete nás na adrese Příkopy 530,
Kostelec nad Orlicí, kontaktovat nás můžete i telefonicky – 734 370 960 nebo prostřednictvím emailu opnachod@ops.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE
SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem školního roku se musím ohlédnout za jeho
průběhem a seznámit vás s výsledky práce pracovníků ZŠ a MŠ
Častolovice. V minulých číslech Zdroje jsem vás informovala o zapojení školy do projektů financovaných EU. Díky těmto projektům škola získala nemalou částku a mohla tak vybavit školní dílny
a knihovnu. Co jsme ale dělali po ukončení těchto projektů? Samozřejmě, že jsme učili a rozvíjeli žáky tak, aby zvládli vyšší ročníky
a nástup na střední školu. Také jsme však řešili nejeden problém,
který se mezi žáky vyskytl. Zároveň jsme žáky podporovali v osobním rozvoji. Všichni pedagogové vedou žáky k nejlepším osobním výkonům nejen ve vzdělání, ale i v oblasti výchovné, vedou
je k ohleduplnosti, slušnosti a toleranci. K výuce patří i návštěvy
kulturních představení, účast žáků na sportovních a vědomostních soutěžích. V letošním školním roce jsme se zúčastnili mnoha
soutěží, ve kterých se naši žáci umísťovali na předních místech.
V krátkosti mi dovolte zmínit některá jména žáků a jejich úspěchy
ve školním roce 2015/2016:
Fyzikální olympiáda – okresní kolo
1. místo – Hloušek Ondřej
3. místo – Hanzlíčků Víťa
Fyzikální olympiáda – krajské kolo
7. místo – Hloušek Ondřej
Hlídka mladých zdravotníků – oblastní kolo
1. místo – Chaloupková Natálie, Václavíková Dominika,
Rychlink Vojtěch, Ešpandrová Lenka,
Šmídová Natálie, Jirsa Matyáš
Hlídka mladých zdravotníků – regionální kolo
5. místo – Chaloupková Natálie, Václavíková Dominika,
Rychlink Vojtěch, Ešpandrová Lenka,
Šmídová Natálie, Jirsa Matyáš

Mladý zahrádkář
I. kategorie
1. místo – Rambousková Marta
2. místo – Šindelková Pavla
3. místo – Francová Eliška, Šabatová Kateřina
Vítěz postupuje do oblastního kola, které se koná v Praze.
Floristická soutěž
2. místo – Rambousková Marta
Přírodovědný Klokan – okresní kolo
1. místo – Hanzlíčků Víťa
Přírodovědný Klokan – krajské kolo
2. místo – Hanzlíčků Víťa
McDonald’s cup
3. místo – 4. ročník: Hojný Lukáš, Šmída Štěpán, Izák Matěj,
Hájek Lukáš
– 5. ročník: Poledno Adam, Šupler Ondřej,
Rojek Štěpán, Vondráček Michal, Bartoš Filip,
Kopecký Jakub, Štěpánek Maxim
Dopravní soutěž – okresní kolo Rychnov nad Kněžnou
1. místo – Čižinská Martina
Dopravní soutěž – Týniště nad Orlicí (podzim)
1. místo – Skřivánek Natanel
Dopravní soutěž – Týniště nad Orlicí (jaro)
1. místo – Skřivánek Natanel
2. místo – Slezáková Denisa
Atletika
3. místo – Pazderníková Vendula, Ságnerová Eliška,
Kumštová Marcela
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Výčet těch nejlepších uvádím v přehledu. Žáci se svými učiteli se
ale zúčastnili mnoha dalších soutěží, ve kterých jsme se umístili
na místech čtvrtých a pátých. Kromě toho jsme se zapojili také
do soutěží, které pořádaly zdejší spolky nebo do soutěží pořádaných v rámci kraje i celé republiky. Poděkování patří všem pedagogům, kteří se věnovali přípravě žáků a tvořili i jejich doprovod
na soutěžích. Dále děkujeme spolkům a firmám, které finančně
podpořily školu. Mimo účasti na soutěžích jsme pro žáky připravili projektové dny, které vám představujeme ve Zdroji. Žáci se zúčastnili různých výchovně-vzdělávacích pořadů a besed, například
Bezpečného internetu. Ve škole mohou žáci využít školní družinu
a pestrou nabídku kroužků, kterou personálně zajišťují učitelé školy
a externí pracovníci. Pedagogický sbor se v průběhu roku vzdělával
a v prvé řadě pracoval se žáky. Letošní školní rok ještě řádně neskončil a my se již připravujeme na školní rok 2016/2017. Ve škole přibývá žáků. Ocenění kvalitní práce ze strany rodičů přináší
radost nejenom vedení školy, ale i celému pedagogickému sboru.
S blížícími se odpočinkovými měsíci přeji vám všem příjemnou
dovolenou a nám učitelům příjemný začátek dalšího školního roku.

EXKURZE DO PRAVĚKU
Žáci ze základní školy se 19. května zúčastnili projektového dne
zaměřeného na život v pravěku. Součástí dne byla poutavá přednáška s ukázkami pravěkých lidí, mamutů i jiných zvířat, klů či
pravěkých obydlí. Žáci se na jednotlivých stanovištích přenesli
zpět do pravěku – vyzkoušeli si výrobu mouky, obuvi z kůže, pazourku či keramiky, vymalovali jeskyni pravěkými malbami a absolvovali pravěký kvíz. Největší zájem však byl o sošku Věstonické
Venuše. Někteří žáci podpořili projekt i tím, že se stylově oblékli
podobně jako v pravěku. Projektový
den se nadmíru vydařil. Tímto děkujeme všem pedagogům za přípravu
celého dne a již teď se těšíme na další
projektový den v naší škole.
Mgr. Bc. Alena Bačíková, ředitelka školy

DRUŽINOVÝ VÝLET

Mgr. Bc. Alena Bačíková, ředitelka školy

Družina se 26. května vypravila na výlet do Mamutíkova vodního
parku a lesního zážitkového parku v Dolní Moravě. Mamutíkův
park je vodní areál, ve kterém voda představuje základní prvek
k hraní a experimentování. Všechny části vodního parku jsou interaktivní, děti si tedy samy mohly vyzkoušet zajímavé stroje a zařízení s rozličnými názvy, například buchar, elektrárnu, tyrolský
jez, ztracené kolo nebo závlahu. V lesním zážitkovém parku si děti
užily pohádkové lesní domečky umístěné v různých výškách v korunách stromů. Každý z domečků měl jiné zaměření, jeden z nich
sloužil k zábavě a experimentům s interaktivními hrami a nástroji,
jiné domečky byly vybavené pracovním stolem s nářadím nebo
kuchyňkou s nádobím. Nejnavštěvovanější domeček, který je zároveň i nejvyšším domečkem, je určený pro opravdu odvážné děti,
jelikož k němu vede pouze lanový most nebo šplhací tunel. Dobrodružná je i cesta z něj – po obřím tobogánu. V lesním parku si děti
vyzkoušely malé a velké houpačky, lanové žebříky, mosty a závěsné
chodníky.

Atletický úspěch žáků základní školy.

Bc. Iva Hlaváčková Morávková

Lesní zážitkový park v Dolní Moravě.
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700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
Čtrnáctého května 1316 se narodil český, německý král a římský
císař Karel IV., který se významně zapsal do historie našich dějin.
V základní škole jsme si 700. výročí od narození Karla IV. připomněli 11. května. Pro žáky 4.–9. ročníku byl v rámci Dne otevřených dveří připraven projektový den tematicky zaměřený na Karla
IV. Od první do čtvrté vyučovací hodiny se žáci na pěti stanovištích aktivně seznamovali nejen se životem, dílem a dobou Karla
IV., ale i s jeho stavitelskou a zakladatelskou činností. Pátou a šestou vyučovací hodinu zpracovávaly jednotlivé třídy na panely určená témata ze života Karla IV. Všichni společně jsme tak důstojně
oslavili významné výročí těchto dnů – 700 let od narození velkého
panovníka Karla IV.
Mgr. Helena Bellerová

NAŠI ZDRAVOTNÍCI V KRAJSKÉM KOLE

OKRESNÍ KOLO
ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE
Žáci 3.–5. ročníku se zúčastnili okresního kola atletického čtyřboje,
který se konal 3. května na stadionu v Kostelci nad Orlicí. Do soutěže se přihlásilo celkem jedenáct škol: Dobruška F. K., Rychnov
nad Kněžnou Javornická, Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou Masarykova, Lhota, Albrechtice nad
Orlicí, Rokytnice v Orlických horách, Čermná nad Orlicí a Rybná
nad Zdobnicí. Naše šestičlenné družstvo reprezentovali: D. Sejkora, V. Pazderníková, E. Ságnerová, M. Izák, Š. Rojek a M. Kumštová. Soutěžili v disciplínách atletického čtyřboje, ve skoku dalekém,
50m sprintu, běhu na 300 m a hodu kriketovým míčkem. Naše
družstvo nakonec vybojovalo 3. místo s celkovými 1953 body, druhé místo nám uteklo o pouhých 20 bodů. Kromě toho žáci dosáhli
výborných individuálních výsledků: 2. místo – Š. Rojek (5. ročník),
1. místo – E. Ságnerová (4. ročník), 1. místo – D. Sejkora (3. ročník). Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za předvedené
výkony.
Bc. Marika Štěpánková

POHÁDKOVÁ CESTA 2016

Mladí záchranáři při krajském kole soutěže.

Vítězná hlídka okresního kola se 25. května vypravila do Ústí nad
Orlicí, které se pro letošní rok stalo hostitelem regionálního kola
soutěže Mladých zdravotníků pro Královéhradecký a Pardubický
kraj. Proti konkurenci patnácti soutěžních družstev přijela častolovická hlídka bojovat ve složení: Lenka Ešpandrová, Natálie Šmídová, Dominika Václavíková, Natálie Chaloupková a Vojtěch Rychlink. Po slavnostním zahájení, vylosování startovních čísel a složení
slibů začala vlastní soutěž. Na veřejném prostranství Kociánka byly
zraněné děti, které museli mladí záchranáři ošetřit, tj. zkontrolovat
životní funkce, zastavit masivní krvácení, provést resuscitaci, ošetřit popáleniny, obvázat zranění, přivolat záchranku a předat zraněné do rukou odborníků či přenést raněné na nosítkách. Soutěžní
týmy postupně absolvovaly úkoly na jednotlivých stanovištích, které prověřily jejich znalosti a schopnost okamžité adekvátní reakce
při nenadálých situacích. Celou soutěž odlehčily mimosoutěžní
disciplíny – znalost dopravních značek, jízda na kole přes překážky,
chůze v „opilých brýlích“ nebo ukázky hasičského vozu. Hodnotila
se nejen správně poskytnutá první pomoc, ale i vzájemná spolupráce a souhra mezi jednotlivými členy družstva. V těžkém konkurenčním boji se nakonec naši umístili na pěkném pátém místě,
i když je trochu zamrzelo, že nezískali medailové umístění. I přesto
ale zaslouží pochvalu a obdiv, jelikož dokázali výborně spolupracovat a se všemi zraněními si věděli rady. První místo obsadila hlídka
I. stupně ze ZŠ Nádražní Česká Třebová a hlídka II. stupně ze ZŠ
Sezemice. Všichni zdravotníci si zaslouží pochvalu a poděkování
za poctivou přípravu a práci ve Zdravotním kroužku. Soutěžícím
patří velký dík za odvedený výkon a skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Ladislava Vaňková

V sobotu 28. května se v Častolovicích uskutečnil již 11. ročník
Pohádkové cesty. Při tradičním startu u Hospůdky Na cestě obdrželi všichni účastníci startovací kartičku a drobné občerstvení
od Křemílka a Vochomůrky. Poté již mohli směle vykročit na cestu
a sbírat razítka z jednotlivých stanovišť. Na prvním stanovišti je
přivítala Červená Karkulka, která je za splněné úkoly obdarovala sladkou odměnou. Trasa pokračovala přesunem k myslivcům,
kde si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, hod míčkem na cíl
a zhlédli lovecké trofeje. Následně pohádková cestička zavedla
soutěží přes les až do muzikantské vesničky, ve které se zpívalo,
a děti hádaly písničky podle melodie. Vyznačená trasa dovedla děti
s jejich doprovodem ke stanovišti fotbalistů z naší školy, kteří prověřili sportovní a fyzickou zdatnost účastníků. Po slalomu a střelbě
na branku se děti vydaly na výšlap do kopce, kde prošly kolem
Perníkové chaloupky s Jeníčkem, Mařenkou, Ježibabou a kolem
krásných princezen, až došli ke stanovišti, kde je již očekával Ferda Mravenec s Beruškou. Děti měly tentokrát za úkol poskládat
obrázky z pohádek a správně k sobě přiřadit dvojice pohádkových
postav. Dalším, poněkud vzdálenějším stanovištěm, byla hospoda
U Myslivce na Hřibinách. Kdo však došel až sem, určitě nelitoval.
Na děti tu totiž čekala parta žlutomodrých Mimoňů. Poté se již
cesta vinula zpět k Častolovicím. U Obecního rybníka děti soutěžily s místními rybáři a opekly si zde špekáčky. K radosti všech dětí
s nimi hasiči již tradičně pluli po hladině rybníka na motorovém
člunu. Všichni účastníci Pohádkové cesty zdárně dorazili do cíle,
kde obdrželi za svůj výkon medaili a drobný dárek. Jedenáctý ročník se nadmíru vydařil, o čemž svědčí i slova chvály a díků zúčastněných. Děkuji všem spolkům a organizátorům za jejich pomoc
a účast na Pohádkové cestě.
Mgr. Bc. Jana Řízková

PROJEKT
POZNEJ SVŮJ REGION
Stejně jako v předchozích školních letech i letos žáci druhého stupně vyrazili do okolních podniků, aby se seznámili s jejich provozy.
Každá třída navštívila vybranou firmu a vytvořila o ní prezentaci. Žáci navštívili Mlékárnu Opočno, Matrix Třebešov, Tiskárnu
AG TYP Kostelec nad Orlicí, Úpravnu vody Rychnov nad Kněž9

nou, Elegu Třebechovice pod Orebem a Isover Častolovice. Pátého
května zástupci tříd celému shromáždění přednesli svá řečnická
vystoupení, ve kterých představili zajímavosti o firmě, kterou navštívili. Prezentace se vydařily všem třídám, i přesto je však třeba
poukázat zejména na třídu 6. B, která, ač byla nováčkem v tomto
projektu, zaujala svým výkladem a prezentací publikum nejvíce. Všechny prezentace naleznete na webu naší školy. Těšíme se
na další zprávy z našeho regionu. Děkuji žákům a jejich učitelům
za vynaloženou práci, která vede ke zdárnému průběhu projektu.
Dále bych ráda poděkovala všem firmám, které umožnily našim
žákům prohlídku výrobních prostor.

SOUTĚŽ MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
25. května se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže
Mladý zahrádkář. Reprezentovali ji žáci 5., 6. a 8. ročníku ve dvou
kategoriích. První část byla zaměřená na poznávání rostlin ze zahrádek a volné přírody. Na 1. místě se v této kategorii umístila
Marta Rambousková, 2. místo obsadila Pavla Šindelková a na
3. místě byla Eliška Francová. Druhá část soutěže se skládala
z testu, který prověřil znalosti žáků o pěstování rostlin. Nejzdařilejšího výkonu dosáhla Michaela Kopecká, která se umístila na
4. místě. Všem soutěžícím tímto děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Alena Bačíková, ředitelka školy

Mgr. Lucie Adámková

MATEŘSKÁ SKOLKA ČASTOLOVICE
OSLAVA DNE DĚTÍ

PLAVÁNÍ

První červen byl pro děti velkým svátkem. Ve všech třídách si děti
povídaly o dětech různé barvy pleti na celém světě. Již od rána
plnily různé úkoly – chytaly rybky na magnetky, házely míčkem
do barevného šaška, skákaly v pytlích, podbíhaly lano, přetahovaly
se, soutěžily ve štafetě, v podávání míčů, v hledání rozdílů na obrázcích či v nejrychlejším určení první hlásky ve slově. Za snahu
byly odměněny papírovou medailí a drobnými sladkostmi. Sladkou tečkou byl zmrzlinový pohárek v zámeckém parku a v restauraci Beseda, kde nám pan René Novák nechal tuto výbornou pochoutku zcela zdarma jako dárek ke svátku dětí. Touto cestou mu
ještě jednou moc děkujeme.

Předškoláci ze tříd Motýlků a Sluníček již tradičně dojíždějí
na kurz plavání do plavecké školy ve Vysokém Mýtě. Dětem se plavání moc líbí, pobyt ve vodě si vždy užívají. Pomyslnou třešničkou
na dortu byla jízda tobogánem. Škoda, že už budeme končit.

děti a paní učitelky z MŠ

M. Plocková

SRPDŠ-MŠ ČASTOLOVICE
LOUTKOVÁ POHÁDKA O TYGŘÍKOVI

VYSTOUPENÍ MICHALA NESVADBY

Loutkové představení v sále U Lva.

Na datum 2. června se těšily všechny děti naší mateřské školy.
V rámci oslav Saint-Gobain Construction Produkt cz a. s., divize
Isover byly děti pozvány do zámeckého parku na představení Michala Nesvadby s názvem „To nejlepší od Michala“. Nesvadba děti
zaujal svými veselými písničkami, hrami, soutěžemi, a v neposlední řadě i výrobou hraček z nafukovacích balónků, které si mohly
odnést domů. Děkujeme.

Na prvního dubna byla pro děti v prostorách kulturního sálu
U Lva připravena loutková pohádka o ustrašeném tygříku Bábovka. Následovala cesta po stopách pohádkových postav okolím
Častolovic. Na děti s rodiči čekalo deset stanovišť s úkoly, které
měly prověřit jejich znalosti ze známých pohádek svého dětství.
Cílem cesty byla myslivecká chata, kde všichni zúčastnění obdrželi za odměnu svítící přívěsek. Kromě toho byli vylosováni tři
účastníci, kteří získali hezké knížky. K opékání vuřtů, bramboráčků, palačinek a k popíjení teplého čaje, případně svařeného vína
nám zahrála častolovická kapela Špunti.

D. Mačátová

Šárka Fajglová

Děti a paní učitelky z MŠ.
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KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…

Pohádkové čtení

Velikonoční tvoření

Autorské čtení pro dospělé vystřídala paní Božena Tymichová
z Opočna, která se zaměřila na dětské posluchače. Přečetla jim
pohádku z knihy Pohádky ze zámeckého parku. Regionální spisovatelka je nejenom autorkou pohádek, ale zároveň i ilustrátorkou a herečkou maňáskového divadla. Jednu pohádku s maňásky
i sama zahrála.

Přípravu na svátky jara si zpříjemnili nejen děti, ale i dospělí při
velikonočním tvoření, ze kterého si všichni odnášeli nádherné dekorace do svých domovů.

Odměna pro pilné čtenáře
Knihovnice Věra Zaňková odměnila nejpilnější čtenáře častolovické knihovny nejenom knížkami, ale také kulturním představením. Pro zpříjemnění této slavnostní události přijel zahrát
na saxofon a flétnu pan René Buga z Velké Ledské. Nejpilnějšími
čtenáři za rok 2015 se stali: pan J. Kácovský z Kostelce nad Orlicí –
147 knih, paní A. Šeligová – 105 knih, paní Ž. Luxová – 102 knih.
Nejvyššího počtu přečtených knih za dětské čtenáře dosáhli sourozenci Vanžurovi z Výkluk – 147 knih, Anička Bělková – 39 knih
a Tomášek Frydrych – 36 knih.

Autorské čtení
Častolovickou knihovnu navštívila spisovatelka Danka Šárková
z Prahy, která přijela představit své knížky formou autorského čtení.
Mladá spisovatelka pravidelně publikuje v časopisech pro ženy a rovněž je lektorkou kurzů psaní. Kromě toho pracuje v oblasti osobního rozvoje a alternativní medicíny. Vystudovala postgraduální
kurz psychologie a stále se věnuje studiu hlubinné psychologie.

Měsíc čtenářů
Noc s Andersenem konaná v měsíci čtenářů začala oproti jiným
ročníkům poněkud netradičně, a to již ve 14 hodin slavnostním
otevřením projektu Kniha do vlaku na místním nádraží. Knihovnice Věra Zaňková zúčastněné seznámila se vznikem knihtisku a vývojem knihy. V rámci hudebního programu vystoupil v nádražní
budově dětský sbor Kvítek. Projekt Kniha do vlaku se zaměřuje
na rozšíření čtenářství a bezplatné půjčování knih a časopisů. Cestující si mohou zpříjemnit jízdu vlakem výběrem libovolné knihy,
vrátit ji na jiném nádraží, kde je tento projekt podporován, nechat si ji nebo místo ní umístit knihu z domácí knihovny. Projekt
umožňuje dát druhou šanci knihám, které by jinak nejspíš skončily ve sběru. Zkušební provoz půjčování knih je prozatím naplánován do konce roku, jelikož má ale již nyní skvělý ohlas, je možné,
že se na častolovickém nádraží projekt usídlí na delší dobu.

Noční dobrodružství
Dětmi oblíbená výprava v pokročilé noční hodině za doprovodu
pana Jiřího Václavíka letos vedla na místní hřbitov. Brána hřbitova
se otevřela ve 22 hodin. Místní badatel a spisovatel děti seznámil
s místem posledního spočinutí významných častolovických umělců, výtvarníků a dalších významných osob. Dobrodružnou cestu
tmavou nocí děti zakončily hledáním pokladu. Cestou zpět děti
plnily různé úkoly za světýlek svíček. Závěrečné uspávání s knížkou Expedice z pohlednice možná mnohým navodila to správné
putování ve virtuálním světě snů. Po probuzení děti luštily kvízy,
tajenky a doplňovačky.

Vernisáž i mystická hudba
S kladným přijetím se setkala již v pořadí druhá vernisáž obrazů
paní Hany Esop z Olešnice. Jarní vernisáž na téma Jaro mezi květy
byla k vidění v prostorách knihovny od 8. dubna do konce května.
Přilákala na 25 milovníků výtvarného umění a potěšila návštěvníky svými rozkvetlými jarními květy na plátně. Paní Hana Esop
přišla do knihovny také pobesedovat s dětmi z družiny. Setkání
s tibetskými mísami s Bárou Lýdií Sládkovou zaplnilo 16. dubna celou klubovnu u hasičů. Meditace jemnými tóny zvonkohry
skloubenými s tibetskými mísami vyvolala nádhernou relaxační
atmosféru.

Country vystoupení
Přes půl stovky posluchačů přilákalo do častolovické knihovny
druhé vystoupení zapálených muzikantů a zpěváků country hudby „Zázvorový čaj“. Součástí uskupení je i rodačka z Častolovic,
houslistka Anna Bártíková. Kromě smyčcového nástroje v kapele
nechybí ani kytary, banjo či foukací harmonika, jichž se ujali ostatní členové uskupení. Energie a temperamentu mají na rozdávání,
i přesto však hrají především doma v obýváku u zázvorového čaje.
Repertoár z nejoblíbenějších písní skupiny Greenhorn či Pavla
Bobka se setkal s živým ohlasem publika. V půlce září se posluchači mohou těšit na další vystoupení.

Hudečkovy Častolovice

Děti zkrášlily knihy při Noci s Andersenem.

Prostory knihovny se v termínu od 3. 6. do 3. 7. proměnily ve vernisáž obrazů rovněž v rámci Hudečkových Častolovic. Svá díla
zde prezentovali Jiří Pelc, manželé Jelínkovi, Bohuslava Smutková, Milena Bečičková a Petr Václavík. Zároveň zde byla vystavena
i část maleb z výtvarné soutěže pro děti na téma Častolovice, kterou zorganizoval Spolek přátel Častolovic. Poděkování za pomoc
při instalaci výstavy obrazů patří zejména paní Milaně Bečičkové
a Spolku přátel Častolovic, a to za dovoz obrazů a instalaci dětských prací v klubovně u hasičů.
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Výstava krojů a ručního papíru
â

Paralelně s Hudečkovými Častolovicemi probíhala i výstava krásných lidových krojů s bílou výšivkou, mezi nimiž najdete nejen
ten častolovický, ale i honosný kyjovský kroj. Zároveň zhlédnete
i ukázku ručně vyrobeného papíru, jehož kreativního výtvarného
pojetí se ujala častolovická výtvarnice, paní Iva Hlaváčková Morávkové. Výstava potrvá do konce července.





ÿDVWRORYLFH
ĀHUYHQFH
od 20,00 hodin
+RVSRGDQD+ĖLäWL

Výstava bílé výšivky i ručně vyrobeného papíru.
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11. 7.–1. 8. 2016 vždy od 9:00 do 11:30 hodin
Prázdninové tvořivé čtvrtky pro děti
1.–4. 8. 2016
Výstava zpravodajů Rychnovska
Soutěž je určena zpravodajům měst a obcí okresu
Rychnov nad Kněžnou. Vyhlášení výsledků
proběhne po skončení putovních výstav.
Vyhodnocení výstavy se uskuteční v říjnu.
Přijďte hlasovat a zvolte tak nejlepší zpravodaj.
4.–8. 7. 2016
Uzavření knihovny z důvodu čerpání dovolené
8.–31. 8. 2016
Uzavření knihovny z důvodu výměny
podlahové krytiny
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2016
Výstava fotografií pana Ludvíka Uhlíře
Druhá polovina ZÁŘÍ 2016
III. veřejné vystoupení country kapely
„Zázvorový čaj“

Nové webové stránky knihovny
Upozorňujeme, že došlo ke změně webových stránek,
telefonního kontaktu a otevírací doby 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
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dne 23. 9. 2016 na sále U Lva
zábavný pořad nejen pro senior y
a dříve narozené s názvem

Z BABIČČINY KRABIČKY
A DĚDEČKOVA KUFRU
aneb od písniček Karla Hašlera
až po songy z První republiky

À

HUDEČKOVY ČASTOLOVICE
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
PAMĚTNÍ DESKY
Při příležitosti výročí předních častolovických umělců, kteří žili
a tvořili v Častolovicích, se prvního června v prostorách Hudečkovy galerie uskutečnil „Vzpomínkový večer“. Zahájení slavnostního
večera se ujal starosta Ing. Zdeněk Praus, který přítomné přivítal
a zároveň nastínil průběh tohoto setkání. Vrcholem programu bylo
odhalení pamětní desky, která uctila památku malíře Antonína
Hudečka, syna, malíře Jiřího Hudečka a sochaře Ladislava Beneše.
Pamětní deska, která bude umístěna na viditelném místě na budově úřadu, se zároveň stane stálou upomínkou na tyto umělce.
Dlouholetá průvodkyně Hudečkovy galerie, paní Mgr. Ludmila
Mamulová, návštěvníky galerie zpravila o osudech slavného klanu
Hudečků. V průběhu večera vystoupili absolventi ZUŠ Kostelec
nad Orlicí. O umělcích se rozhovořil také kurátor Orlické galerie
v Rychnově nad Kněžnou, pan PhDr. Karel Jaroš. „Kolekce Hudečků byla kdysi, asi před pětadvaceti lety, nabídnuta i Orlické galerii, ve které měla být alespoň podstatná část daru trvale vystavena.
Kvůli nedostatečným prostorům však byly obrazy ze stěžejní etapy
jeho tvorby umístěny do Hudečkovy galerie. Ta se dnes díky tomu
pyšní jednou z nejkrásnějších sbírek Antonína Hudečka vůbec,“
ozřejmuje situaci ohledně umístění obrazů kurátor. Galerie vlastní nejen obrazy z období před první světovou válkou, ale i známé
motivy z častolovických parků a okolí řeky Bělé. Ve stálé expozici Orlické galerie je vystaveno pouze několik obrazů, které však
dostatečně nepostihují životní malířský vývoj Antonína Hudečka.
„Ve tvorbě Jiřího byl vždy patrný malířský vliv jeho otce. Později
sice tvořil malířsky volnějším rukopisem, který už nebyl tak svázaný s realitou, ale i přesto se nemohl vymanit ze stínu svého otce,
se kterým byl neustále srovnáván. Ač jeho výtvarný projev čerpal
z toho, co už tu bylo a ve svých dílech se nesnažil o vlastní invenci,
i přesto však byl výborným malířem a autorem obrazů živé obraznosti,“ hodnotí Karel Jaroš tvorbu syna Antonína Hudečka. Do Ladislava Beneše byly vkládány velké naděje, úspěšně vystudoval
uměleckou průmyslovou školu a zařadil se do proudu nové sochařské generace. Neblahé okolnosti v souvislosti se soutěží na Žižkův
pomník však stály sochaře nemálo uměleckých sil. „Fundus jeho
soch byl z různých depozitářů a skladů nakonec v roce 1965 umístěn v Orlické galerii, celkem čítá na 500 soch a kreseb. Sochy však
byly ve velmi špatném, neudržovaném stavu, dnes je zrestauro-

Pamětní deska uctila památku A. a J. Hudečka a L. Beneše.

vaná jen malá část z této úctyhodné sbírky. S odstupem doby se
na Beneše nahlíží příznivěji, jako na talentovaného sochaře, který dokázal citlivě reagovat na dobové tendence a vlivy,“ popisuje
životní peripetie významného sochaře. V Hudečkově galerii se
při vzpomínkovém večeru také slavnostně odhalila busta, portrét
Antonína Hudečka, který vytvořil právě Ladislav Beneš.
Mgr. Martina Kalousová

JUBILEA VÝZNAMNÝCH
ČASTOLOVICKÝCH UMĚLCŮ
Letošní jubilea znamenitých profesionálních výtvarníků, mistra
Antonína Hudečka (1872–1941), jeho syna Jiřího Hudečka (1910–
1971), jejich přítele, akademického sochaře a malíře Ladislava
Beneše (1883–1956), kteří jako Středočeši a Pražané spojili závěr
svého života s Častolovicemi a jsou zde pochováni, jakož i zdejšího rodáka, malíře a akademického architekta Bohuslava Rychlinka
(1921–1988), inspirovala členy Spolku přátel Častolovic k uspořádání výstavy děl nejen těchto umělců, ale i tvůrců amatérských,
kteří svůj umělecký nebo osobní život spojili s Častolovicemi a jejich nejbližším okolím. Výstava probíhala souběžně na třech místech najednou: v galerii na zámku, na radnici v Hudečkově galerii
v Muzeu Častolovicka a klubu důchodců a v knihovně. Hlavním
hostem expozice v zámecké galerii, kterého jsme vám v rámci Hudečkových Častolovic ve spolupráci s galerií představili, byl milovník a znalec přírody, obzvláště řeky Orlice, Orlických hor či bědovické obory, též ale zanícený hudebník, zpěvák, a v neposlední
řadě malíř pan Jaroslav Dostál (1891–1960) z Týniště nad Orlicí.
Hudečkova galerie byla doplněna o mimořádně ceněné obrazy mistra Antonína Hudečka, Jiřího Hudečka a plastiky Ladislava Beneše. V Muzeu Častolovicka byly návštěvníkům prezentovány obrazy
Bohuslava Rychlinka, otce i syna Hudečkových, Václava Formánka, Stanislava Faltuse, Bohuslava Kröhna, Zbyňka Bartoše, Václava
Macháně a Ladislava Beneše. Klub důchodců nabídl práce Josefa
Korejse Blatinského, Oldřicha Miřijovského, malířů Kameníka,
Mičana, Šlaise, L. Dohnala, Bačiny, J. Obsta, L. A. Vraného, D. Sokolové, učitele Macháně, řídícího Špačka a dalších. A aby umění
nebylo náhodou málo, ten, kdo vážil své kroky až do knihovny
a hasičské zbrojnice, se mohl pokochat prací soudobých tvůrců:
Antonína Jelínka, Marty Jelínkové, Jiřího Pelce, Bohuslavy Smut-

Expozice obrazů v Muzeu Častolovicka.
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kové, Petra Václavíka, Ivy Morávkové a Mileny Bečičkové. Výstavu
v knihovně obohatil také koutek s lidovými kroji. Nedílnou a velice zdařilou součástí expozic byly výtvarné práce dětí ZŠ a MŠ
Častolovice na téma Častolovice, které vytvořili mladí kreslíři
a modeláři pod pedagogickým vedením. Celkem se shromáždilo
kolem 130 výkresů a papírových plastik od dětí od předškolního
věku do deváté třídy. Nejlepší práce dětí s námětem sternberského
zámku a jeho okrasných ptáků, zahrad či budov v městysi včetně
návrhů na novodobý znak městyse, si návštěvníci výstavy mohli prohlédnout v zámecké galerii, druhá část prací byla k vidění
v přízemí radnice na náměstí a třetí část materiálů, kde byla dětská kresba zastoupena převážně, instalovali členové spolku do budovy knihovny a hasičské zbrojnice. Z dětských prací nad jinými
vynikla zejména díla Štěpána a Kryštofa Lounkových. Ale i jiné
obrázky nepostrádaly osobitý styl, nápadité barvy a jistou ruku.
Kdo ví, možná se jedná o příští Hudečky. Zda se výstava vydařila,
mohli posoudit všichni návštěvníci. Spolek přátel Častolovic děkuje městysi Častolovice a paní Dianě Sternbergové za poskytnutí
prostor v zámecké galerii, Galerii Jaroslava Dostála z. s. za zapůjčení některých obrazů a výstavních panelů, členkám kulturní komise
za výpomoc při zajištění pořadatelské činnosti, panu F. Čepelkovi
za zapůjčení stojanů na obrazy a spoluobčanům, kteří nám zapůjčili umělecká díla ze svých sbírek a domácností.
Jiří Václavík, Spolek přátel Častolovic

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
USPOŘÁDAL BESEDU
Zajímavá beseda na téma Působení malířů otce a syna Hudečkových a sochaře Ladislava Beneše se uskutečnila 3. června v prostorách Hudečkovy galerie. Uspořádal ji Spolek přátel Častolovic za
podpory městyse. Akce se konala v rámci doprovodného programu
rozsáhlé výstavy obrazů a soch s názvem Hudečkovy Častolovice,
která od 4. 6. do 3. 7. probíhala souběžně v několika lokalitách. S
účastníky besedy diskutovali doc. RNDr. Otakar Jelínek, Csc., jeho
sestry paní Libuše Soukupová a paní Marie Hůlová. Role moderátorky se po úvodním slovu předsedy spolku pana Jiřího Václavíka
výborně zhostila Mgr. Jana Albrechtová. Mistra Antonína Hudečka znali přednášející jen z vyprávění svých rodičů, spoluobčanů a
malířových přátel. S jeho synem Jiřím se už běžně potkávali a přátelili. Avšak největší přátelské pouto, jak z nesmírně procítěného
vyprávění následně vyplynulo, pojilo zejména docenta Jelínka se
sochařem Ladislavem Benešem, jehož 60. výročí úmrtí si letos připomínáme. Ladislav Beneš toužil být úspěšný jako Michelangelo,
vinou osudu však zemřel nedoceněn a odvržen.

Životní peripetie sochaře
Ladislava Beneše
Ladislav Beneš se narodil na Malé Straně v Praze 24. srpna 1883.
Dětství prožil v domě č. p. 283, který se nachází v Nerudově ulici.
V průběhu dospívání mu na tuberkulózu zemřela sestra, s bratrem
se navždy rozloučil během I. světové války. Maminka byla prostá,
citově uzavřená a nábožensky založená žena. Pravým opakem byl
vždy veselý a humorem překypující otec provozující na Malé Straně ševcovskou živnost. Ševcem se měl stát i mladý Ladislav Beneš,
ale jeho životní cesta se ubírala jiným směrem. Kreslířského a modelářského nadání talentovaného žáka si totiž záhy všiml učitel
výtvarné výchovy, který ho nasměroval na Uměleckoprůmyslovou
školu v Praze. Studia začal v roce 1897 u profesorů Celdy Kloučka a Stanislava Suchardy. Ve škole příliš nezahálel, byl nadaným,
technicky a řemeslně zručným žákem. Na studia si přivydělával
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s pražskými štukatéry. V této době pracoval například na figurách
budovy pražského Hlaholu, Wilsonova nádraží a Hlávkova mostu.
Uměleckoprůmyslovou školu ukončil v roce 1904. Po studiích se
stal jedním z návštěvníků pověstné Unionky. Jeho vzorem se stal
francouzský sochař Auguste Rodin. Od roku 1911 byl členem Umělecké besedy. Dveře do tohoto spolku mu otevřel portrét předčasně zemřelé sestry Aničky. Následně získal první veřejnou zakázku
v podobě pomníku mistra Jana Husa v Bohušovicích u Terezína.
Za vydělané peníze si pronajal ateliér v Čechově ulici v Praze, kde
působil až do roku 1919 a vyrazil na cestu po drážďanských sbírkách. Činnost v Umělecké Besedě mu připadala svazující, a proto přešel do Spolku výtvarných umělců Mánes, jehož členem byl
až do roku 1934. V době umělcova kubistického období vznikly
plastiky Sv. Antonína (1912) a Dívka (1912). V roce 1915 došlo
k jeho uměleckému odklonu od kubismu a z jeho ateliéru vzešla
Vlastní podobizna (1915). Na zmiňované dílo navázala Smyslnost
(1917), Ušlechtilost (1921), Tajemství (1923) a další. Mezi popisnější podobizny lze zařadit Podobiznu V. H. Brunnera (1912), velkého Benešova přítele. Podobizna T. F. Šimona (1913) a Podobizna
Josefa Mánesa (1915) jsou založeny na klasické idealizaci. Na jejím
rozhraní stojí Podobizna chlapce (1917), kterým není nikdo jiný
než syn Antonína Hudečka Jiří, a Podobizna inženýra K. (1921).
V roce 1915 byly utraceny poslední peníze za pomník Mistra Jana
Husa, a tak se umělec znovu ocitl v nejistých sociálních podmínkách a navíc mu hrozil odchod do války. V této době se stal denním hostem pražské kavárny Montmartre a začal žít bohémským
životem. Byl znamenitým tanečníkem a v tanci nalézal únik od reality a osamění. Po jednom z pozdních nočních návratů, ve chvílích největší únavy, vznikla také již zmiňovaná Vlastní podobizna
(1915). Tanec se stal v letech 1915–1926 častým motivem pro jeho
díla. Vytvořil plastiky tanečnice Olgy V. Gzovské, Dívka a smrt,
Diana (1916), Somnambula (1916). Umělcovo sebepoznávání vyjadřovaly plastiky Kráčejícího muže a Torzo (1930). Klasicizujícímu charakteru odpovídala díla Venuše a Podobizna umělcovy
ženy (1927). V jeho tvůrčím procesu měla velký význam i kresba.
Umělecký život Ladislava Beneše se vyznačoval rychlým zráním
osobnosti, rozpolceností a vnitřním neklidem. Největší význam
v jeho díle měly plastiky dušezpytného zájmu. Patřil totiž k umělcům, kteří po celý život svou tvář pro sebepoznání sledovali jako
umělecký motiv. S přibývajícími léty a životními zkušenostmi se
začal také zajímat o esoterii, mystiku, konspirační teorie a nauky
dálného východu. Na podzim roku 1916 byl Ladislav Beneš povolán na vojnu k 8. českému regimentu domobrany v Solnohradě.
V omezené míře pokračovala jeho tvůrčí činnost i zde. V Solnohradě se seznámil s malířem Antonínem Hudečkem a setkal se
také se svou budoucí ženou, která Hudečka doprovázela. Byla to
vynikající pěvkyně rakouské národnosti Mariana Vorlová, do kte-

ré se bezhlavě zamiloval. Mariana byla nesmírně charismatickou
a přitažlivou ženou imponující Ladislavu Benešovi hudebním nadáním, zpěvem a zájmem o esoteriku, věštectví, indické a orientální nauky. Na besedě jsme se, krom jiného, dozvěděli, že Mariana
Vorlová hledala inspiraci a poučení u rozporuplné historické osobnosti hraběnky Jeleny Petrovny Blavatské.
Pokračování článku naleznete v příštím čísle zpravodaje Zdroj.
Jiří Václavík, Spolek přátel Častolovic

STŘELECKÝ KLUB, a.s.
pronajme od 1. 8. 2016 RESTAURACI
nacházející se v areálu střelnice Čestice
STŘELECKÝ KLUB, a.s.
Čestice 144,
517 41 Kostelec nad Orlicí
kontakt: matrix@matrix-as.cz

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČRS MO ČASTOLOVICE

MS STŘEZMÁ OLEŠNICE

Dětské rybářské závody
Tradiční dětské rybářské závody neboli Memoriál Bohuslava Kysely
uspořádala Místní organizace Českého rybářského svazu v Častolovicích 7. května na místním Obecním rybníku. Závody byly rozděleny do dvou věkových kategorií: děti do deseti let a děti od jedenácti do patnácti let. Soutěžilo se ve dvou poločasech. Lovilo se
na jednu udici s jedním návazcem. Letošního ročníku se zúčastnilo
celkem 46 dětí (v mladší kategorii 27, ve starší 19). Vítězi v mladší
kategorii se stali David Matouš (576 cm), Jakub Chmelař (265 cm)
a Lukáš Toman (216 cm). Ve starší kategorii první tři místa obsadili Eliška Bartošová (794 cm), Kristýna Chmelařová (265 cm) a Jan
Merganc (231 cm). Cen bylo hodně a dostalo se na všechny. Každý
účastník odcházel domů s dárkem a krásnými zážitky. Občerstvení bylo zajištěno pro účastníky závodu, jejich doprovod a všechny
ostatní příznivce Petrova cechu. Rybník byl dobře zarybněn, tudíž
o časté záběry za krásného počasí nebyla nouze. MO ČRS v Častolovicích tímto děkuje všem sponzorům a pořadatelům. S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.
výbor MO ČRS Častolovice

Letní prázdniny jsou za rohem a rok 2016 vstupuje do své druhé
poloviny. Pro nás myslivce skončilo jaro celkem symbolicky, červnem – měsícem myslivců. V Olešnici proběhla začátkem května
společná brigáda na úklid kolem hospodářské budovy. Při tomto
setkání se členové rovněž seznámili s novým chladicím zařízením
na zvěřinu a jeho obsluhou. Na jeho výstavbě se podíleli především
Jaromír Dostál, Petr Šimerda, Zdeněk Koucký a Miloslav Zaňka.
Chladicí zařízení nám definitivně umožní přemístit sklad zvěřiny
z Častolovic do Olešnice a zároveň chladit zvěřinu více dnů, pokud
je potřeba, neboť v Rychnově již veterinární správa zrušila pracoviště pro kontrolu vzorků ulovené černé zvěře na svalovce. Vzorky
se tak musí dopravovat do HK nebo na sběrná místa. Dále se nám
podařilo zrealizovat opravu lovecké kazatelny na Třešňovce, která
je pěkným dílkem skupiny myslivců pod vedením Jardy Pultara.
Na jeho stavbě se podíleli i „Olešňáci“ Milan Žid a Miloš Kopecký.
Nově stojí kazatelna i na kopci Strýc, další z nich má své místo
za Česticemi – vpravo od cesty na Borohrádek, kde se často vyskytuje černá zvěř i lišky. Můžeme tak při lovu a hlídání dozrávajícího obilí při ochraně před černou zvěří využít další pěkné a účelné
posedy. Mezi Hřibinami a Pasekami vzniká díky rodině Vanických
nový lesopark, jehož cílem je mimo jiné vrátit do přírody divokou populaci bažantí a zaječí zvěře. Při této příležitosti J. Vanický
obnovil tabulky okolo stráně u Hřibin a Pasek, které upozorňují
příchozí na Uznanou bažantnici, ve které by lidé neměli rušit zvěř
vstupováním do porostů či volným pobíháním psů, a rozmístil
krásná nová slaniska pro zvěř. O členství v našem spolku požádal

Eliška Bartoňová dosáhla skvělého výsledku.

Dětský rybářský kroužek
V letošním roce zahájil činnost dětský rybářský kroužek, který
je určen dětem od 6 do 15 let. Vedoucími kroužku jsou manželé Židovi. Podrobné informace naleznete na webových stránkách
www.mocrscastolovicecz.cz.
výbor MO ČRS Častolovice

členové spolku při stavbě nové kazatelny.
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Aleš Libotovský z Pasek, který je prozatím přizván na naše akce
jako čekatel na členství. Náš spolek se také podílel na zajištění jednoho stanoviště při častolovické Pohádkové cestě pro děti. V sobotu 18. června se uskutečnil na Třešňovce Myslivecký den pro naše
členy a rodinné příslušníky, na kterém jsme si natrénovali střelbu
na asfaltové terče a prověřili si tak naši připravenost na veřejný
střelecký závod – Cenu kamaráda. Další ročník střeleckých závodů se uskuteční 16. července od osmi hodin na střelnici u chaty
Na Pasece. Na tuto akci srdečně zveme širokou veřejnost. Na Myslivecký den navázala společensko-lovecká akce pro návštěvníky ze
Slovenska, mezi nimiž byli tentokrát nejen myslivci, ale také rybáři. Čtenářům zpravodaje za celý myslivecký spolek přeji nevšední
zážitky a krásné léto.
Radek Podolský, jednatel

mě zhlédnutí ukázky výcviku psů včetně poslušnosti, záchranářských prací, obrany psovoda či canisterapie mohly do ukázky samy
aktivně zapojit a se psy si pohrát. Odměnou nám bylo srdečné poděkování vedení meziříčské školy a hasičského sboru. V poslední době jsme do svých řad přijali několik nových lidí z Častolovic
a širšího okolí s různými plemeny psů, kteří projevili zájem o výcvik. Do prázdnin nás ještě čekají další oficiální zkoušky na našem
cvičišti dle Mezinárodního zkušebního řádu a další účasti na závodech. Tyto akce se uskuteční po uzávěrce tohoto vydání, rádi o nich
však budeme informovat v příštím vydání Zdroje.
výbor ZKO Častolovice

ZO ČZS ČASTOLOVICE
Zahrádkáři zahájili jarní sezónu

KYNOLOGIE ČASTOLOVICE
Jaro častolovických kynologů
Jarní sezóna přinesla častolovickým kynologům další výcvikové
úspěchy. Výcvik probíhal i přes zimu, takže byli naši psi na jaro
dobře připraveni. Hned 9. dubna jsme uspořádali první z akcí –
oficiální zkoušky výcviku dle kynologické jednoty Brno posouzené paní rozhodčí Svobodovou z České Skalice. Jedná se o zkoušky ovladatelnosti a všestrannosti. Dva naši psovodi, Milan Bělka
a Vadim Deduchyn, splnili s německými ovčáky nejtěžší úroveň
ZPU-2, s dalšími šesti mladšími psy psovodi zvládli zkoušky nižší
náročnosti. Otec a syn Vanžurové společně s Erikou Fiantovou 23.
dubna vyrazili na celostátní soutěž malých plemen, která se pořádala ve výcvikovém středisku Moravskoslezské kynologické jednoty ve Zbraslavi u Brna. František Vanžura st. zde se svým stafordem
Flashem obsadili 2. místo v nejvyšší kategorii ZMP2, Erika s českým
strakatým psem, fenkou Miluškou, se rovněž umístili na 2. místě,
ale v nižší kategorii ZMP1. Na našem již tradičním Podorlickém
závodu v poslušnosti jsme 8. května hostili kolegy z celé republiky.
Zúčastnilo se ho celkem 22 psů, a to ve dvou kategoriích. Navíc
jsme v každé kategorii, i přes silnou konkurenci, dosáhli jednoho
umístění našeho psovoda na stupních vítězů. Soutěž posuzoval pan
Prouza, rozhodčí z Červeného Kostelce. Na sklonku května jsme
navázali na naši úspěšnou spolupráci s Integrovaným záchranným
systémem (IZS) a rádi jsme přijali pozvání Hasičského záchranného sboru z Rychnova nad Kněžnou na provedení ukázky výcviku
v rámci dne s IZS pro děti v Českém Meziříčí. Ukázka výcviku se
uskutečnila ve všední den, ale i přesto se jí zúčastnili v rámci svého
volna čtyři naši členové s pěti psy. Zejména děti ocenily, že se kro-

Do meziříčské ukázky se zapojily také místní děti.
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S příchodem jara se začíná celá příroda probouzet a přináší s sebou i více sluníčka a pohody. Nebylo tomu jinak ani v době, kdy
častolovičtí zahrádkáři začali na svých zahrádkách sázet, kopat
a zvelebovat je. Stavěly fóliovníky a ve sklenících se již zelenal
ranní salát. Toto období přináší radost z práce, ale někdy bohužel
i zklamání. Mrazíky v dubnu způsobily škody na některých peckovinách a jádrovinách. I nedostatek vláhy se totiž může neblaze
projevit na úrodě. Šikovní zahrádkáři si s tím však poradí a jistě budou sklízet zdravou, čerstvou zeleninu a ovoce. Kromě zálib
jsme se věnovali i svazové práci v organizaci. Pro své členy výbor
ZO ČZS zorganizoval kurz na počítači, ve kterém se ti pokročilejší
zdokonalili a začátečníci pochopili první kroky moderní techniky,
kterou se na školách vůbec neučili. Účast 22 posluchačů dosvědčuje to, že i starší generace má zájem o počítače a chce s mladšími
alespoň trochu držet krok. Nejen pro odborníky, ale i pro všechny
zájemce výbor připravil degustaci ovoce, na které se ochutnávalo
a hodnotilo 30 odrůd jablek. Hodnotil se vzhled, tvrdost slupky,
kvalita dužiny, šťavnatost a celková chuť. Pořadí určilo odrůdy,
které byly doporučeny k pěstování na našich zahrádkách. I když
účast na degustaci byla veliká, častolovických občanů tam bylo
poskrovnu. Je to škoda, protože po ochutnávce proběhla beseda
o pěstování ovoce na našich zahrádkách, na níž se zahrádkáři podělili o své zkušenosti i cenné rady. Výbor již tradičně zorganizoval MDŽ, při němž byla oceněna práce našich žen – zahrádkářek.
Úspěšná byla i kulturní akce Harmonikáři. Účastníci zaplněného sálu U Lva si s chutí zazpívali staročeské písničky a následně
obdařili potleskem všechny harmonikáře a heligonkáře. Akce se
nadmíru vydařila, svědčí o tom i fakt, že trvala až do pozdních
večerních hodin. O úspěšné jarní výstavě s názvem Velikonoce –
svátky jara byla již v minulém Zdroji napsaná reportáž. I přesto je
však potřeba zdůraznit, že podle názoru odborníků a zápisů v kronice výstav to byla jedna z nejlepších a nejkvalitnějších jarních výstav, která byla v Častolovicích pořádána. Výbor ZO ČZS při svých
aktivitách nezapomněl ani na své dříve narozené členy, pro které
připravil Přátelské posezení. V zahrádkářské klubovně se sešlo
mnoho starších členů, se kterými výbor prodiskutoval celou řadu
otázek a také zavzpomínal na začátky častolovických zahrádkářů.
Bohaté občerstvení bylo menší odměnou za jejich dřívější aktivní práci. Při kontrole a hodnocení zahrádkových osad v měsíci
dubnu jsme zjistili, že zahrádky jsou velmi dobře udržovány, že
na osadách pracují samostatné výbory, a že je dodržován osadní
řád. Bohužel jsou mezi nimi tací, u nichž musí dojít k nápravě.
Výbor ZO ČZS tímto děkuje obci za zapůjčení kontejnerů pro
osady. Při výčtu akcí nesmíme zapomínat ani na spolupráci se ZŠ
a MŠ Častolovice. Na začátku roku proběhl rozhovor s vedením
školy o spolupráci v tomto roce. První z akcí bylo vyhlášení sou-

těže v kreslení a technické tvorbě, její vyhodnocení se uskuteční
na konci školního roku. Nejlepší práce budou odměněny věcnými
cenami. Celá soutěž je dotována zahrádkáři. Další spolupráce byla
v rámci Pohádkové cesty, při níž jsme připravili samostatné stanoviště. Výbor děkuje škole za pomoc při přípravě a úklidu jarní
výstavy. Tradiční akce pro všechny členy organizace je opékání
kýt, která se uskutečnila 24. května před zahrádkářským domem.
Téměř stovka zahrádkářů si nejen pochutnávala na dobrém masíčku připraveným J. Karáskem, ale také pobesedovala a poradila se o další činnosti. Poslední akce, kterou výbor pro své členy
připravil, byl zájezd, díky němuž jsme navštívili některá krásná
místa v Polsku. Nesmím opomenout ani spolupráci s městysem
Častolovice v rámci propagace městyse. Pomoc při organizování
pouti jistě nebyla zanedbatelná. Z tohoto výčtu je patrné, že ZO
ČZS má širokou činnost a že obohacuje i veřejný život v našem
městysi. A co nás čeká v dalším období roku 2016? Třetího července v 09:00 hod. se uskuteční v zahrádkové osadě Bělá 1 (naproti
zámku) praktická ukázka letního řezu na jádrovinách. V loňském
roce měla ukázka zimního řezu rekordní účast, a proto věříme, že
i letos tato akce bude úspěšná. Další akci, kterou výbor již připravuje, je podzimní výstava Zahrada východních Čech. A tentokrát
bude mít úplně jiné aranžmá – představíme výpěstky z výzkumných ústavů ČR, velkopěstitelů i jednotlivců – zahrádkářů. Ovoce a zeleninu doplní květiny, bylinky, kaktusy, bonsaje, keramika,
broušené sklo či výrobky zručných lidí. Zastoupeni budou mimo
jiné chovatelé, včelaři, ornitologové, specializované organizace,
firmy, školy a instituce. Výstava se uskuteční ve dnech 6.–9. října ve výstavním areálu v Častolovicích. Zveme všechny příznivce
krásy a přírody k návštěvě výstavy.
Josef Helmich

UKÁZKA LETNÍHO ŘEZU
Výbor ZO ČZS v Častolovicích zve všechny zájemce
na ukázku letního řezu na ovocných stromech.
Uskuteční se

V NEDĚLI 3. ČERVENCE
od 10:00 hodin
v zahrádkářské osadě Bělá 1 naproti zámku.
Na závěr ukázky proběhne beseda ohledně
výsledku degustace ovoce s doporučením
nejvhodnějších odrůd ovoce pro pěstování
v Častolovicích.

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Minulost není ničím, není-li
zaznamenána, uchována a sdílena
Pojďte s námi utvářet historii Častolovic. Zavzpomínejte sami
nebo se svými blízkými na život v našem městysi, rozhlédněte se
po okolí a podělte se s námi o své příběhy, historické dokumenty
a půdní nálezy. Nevyhazujte nic, co souvisí s častolovickou historií
do odpadkového koše. Za jakékoliv předměty, materiály, příspěvky i podněty k naší práci jsme vděční. Děkujeme za spolupráci.
Jiří Václavík, Spolek přátel Častolovic

AFK ČASTOLOVICE
Mezinárodní turnaj Ostrava-Petřkovice
Ve dnech 7. a 8. května se zúčastnilo spojené družstvo starší přípravky FK Kostelec/AFK Častolovice mezinárodního turnaje
v Ostravě-Petřkovicích. Přihlásilo se do něj celkem 48 týmů z celé
České republiky, Slovenska a Polska. Hrálo se dle platných soutěžních pravidel pro starší přípravky v rozestavení 5+1 s dobou
utkání 12 minut v sobotu a 15 minut v neděli. Vylosovali jsme si
skupinu F, ve které jsme bojovali proti těmto soupeřům: FC Viktoria Plzeň, 1. FC Slovácko, FC Odra Petřkovice – žlutý tým, SK Šenov, MŠK Púchov, FK Viktoria Žižkov – bílý tým a TJ Sokol Rybí.
Po přespání v tělocvičně jsme v sobotní dopoledne vyrazili pěšky
na hřiště pořadatele FC Odra Petřkovice. Na hřišti se již od osmé
hodiny ráno hrála utkání tří základních skupin. Už z toho, co jsme
na čtyřech hřištích viděli, nám bylo jasné, že to bude těžký a náročný turnaj. Nás čekal odpolední program od 14 hodin, ve kterém se hrály zápasy dalších tří skupin včetně té naší. Mezi zápasy
měly všechny týmy minimální dobu na odpočinek. V prvním zápase se naši kluci museli velmi rychle přizpůsobit hře, která byla
rychlá, důrazná a zároveň technická. Byl to úplně jiný „level“, než
jaký známe z mistrovských utkání. Zápas byl po většinu času vyrovnaný, my jsme si vyloženou šanci nevypracovali, ale soupeře
jsme dokázali držet v bezpečné vzdálenosti od naší branky. Protivník, Viktoria Žižkov, dokázal využít jedinou hrubou chybu našeho
týmu a díky tomu nás těsně porazil 0:1. Ve druhém utkání s Viktorií Plzeň jsme začali aktivně, oproti prvnímu utkání jsme ještě
vylepšili pohyb a důraz. Kluci se věhlasného jména soupeře vůbec
nezalekli (což u nich nebývá zvykem) a předváděli super výkon.
Ujali jsme se vedení (branka: Ondřej Šupler) a soupeř byl zjevně
naší hrou zaskočen. Ke konci zápasu si už ale vytvořil tlak, dokázal vyrovnat a nás zachránil několika zákroky brankář a jednou
tyč. Nicméně v úplném závěru jsme zahrávali přímý kop a chyběl
jen kousek, aby míč skončil v síti. Ale remíza to byla zasloužená,
kluci se radovali, jako by vyhráli Ligu mistrů. Následoval další vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem TJ Sokol Rybí. Hra se rychle
přelévala, kluci dřeli a na hřišti nechali vše. Opět zasloužená remíza pro oba týmy. Branka: Ondřej Šupler. Proti mladým nadějím
ligového týmu, FC Slovácku, jsme pokračovali ve velmi dobrém
výkonu. Ve 4. minutě jsme nastřelili břevno. V minutě 8. jsme
poprvé inkasovali, ale nic jsme nevzdali. Ke konci zápasu jsme
se stále více tlačili před soupeřovu branku, ale střelecky jsme se
neprosadili. V závěru jsme inkasovali podruhé, ale ze hřiště jsme
odcházeli s hlavou nahoře. Neměli jsme se za co stydět. Domácí
tým FC Odra Petřkovice silně podporovaný fanoušky jsme dokázali přehrávat. Vycházeli nám kombinace a hlavně jsme měli výbornou střeleckou mušku – 4 šance jsme přeměnili ve 3 branky
(vstřelené góly: Matyáš Kijonka, Štěpán Šmída a Ondřej Šupler),
naopak soupeř neproměnil dvě „tutovky“, a tak jsme mohli slavit
první výhru na turnaji. Následně jsme odehráli šestý, jednoznačný
zápas na jednu branku se soupeřem SK Šenov s výsledným skóre 5:0. O branky se zasadili: Kijonka Matyáš (dva góly), Ondřej
Šupler, Štěpán Šmída a Lukáš Hojný. Další povzbuzující výhra pro
náš tým. Se suverénem naší skupiny, MŠK Púchov, který ostatní
týmy jednoznačně porazil, jsme dokázali sehrát vyrovnané utkání.
Drželi jsme se dlouho a statečně, bohužel jsme inkasovali jednu
branku z trestného kopu. Naše výsledky stačily na 5. místo v základní skupině, které bylo zároveň první nepostupové. Celkem
jsme nasbírali 8 bodů se skóre 10:6. To znamenalo nedělní ranní
boje o 25. – 48. místo.
První nedělní a zároveň nejdůležitější utkání celého turnaje jsme
po ospalém výkonu s týmem SK Jiskra Rýmařov prohráli 0:2. Sou17

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Jan Michera z Častolovic
mistrem republiky v atletice
Republiková soutěž v atletice pořádala Česká asociace Sport pro
všechny a konala se 18. června v Třebíči. Zástupci TJ Sokola Častolovice, Jan Michera a Kryštof Lounek, jeli na mistrovství s cílem
dokázat, že jejich postup nebyl náhodný. Jan Michera z Častolovic
potvrdil svou formu, jelikož kategorii starší žáci vyhrál. Kryštof
Lounek v kategorii dorostenců, ve které měl hodně těžkou konkurenci, nakonec obsadil pěkné 12. místo. Soutěže se do třetice
na postu rozhodčího zúčastnil i náš předseda, pan Miloslav Sršeň,
který na soutěž jezdí pravidelně každým rokem. TJ Sokol Častolovice tímto děkuje oběma sportovcům za výbornou reprezentaci
nejen spolku, ale i celého městyse Častolovice.
Miloslav Sršeň, TJ Sokol

Olympiáda pro malé děti
Starší přípravka sehrála své životní zápasy.

peř nás vyloženě nepřehrál, ale nedokázali jsme skórovat a navázat tak na skvělé sobotní výkony. Turnajový systém byl velmi krutý – ve finále znamenal, že nás tato prohra přiřadila do bojů pouze
o 35. místo. Úplně smazal sobotní výsledky (kdybychom v sobotu
vše prohráli a zápas s Rýmařovem vyhráli, tak jsme se v celkovém
pořadí umístili o dost výše). Čekala nás tedy skupina poražených,
ve které jsme dopadli následovně: 4:0 s týmem SK Hranice (branky: Ondřej Šupler – 2 góly, Lukáš Hojný, Štěpán Šmída), 6:1 s týmem TJ Sokol Lukavice (branky: Lukáš Hojný – 2 góly, Matyáš
Kijonka, Dominik Horák, Štěpán Šmída, Ondřej Šupler), 5:0 s týmem FC Odra Petřkovice (branky: Ondřej Šupler – 2 góly, Lukáš
Hojný, Matyáš Kijonka, Dominik Horák), 2:3 s týmem Frýdlant
n. Ostravicí (branky: Ondřej Šupler, Štěpán Šmída). Touto skupinou jsme prošli celkem hladce, nicméně v některých utkáních
jsme se trápili – hlavně v prohraném zápase s Frýdlantem. Skupinu jsme vyhráli a tak nás čekal zápas poslední, o 35. místo.
V posledním utkání s MFK Frýdek Místek jsme již neměli síly
na přehrání protivníka, a tak jsme se s turnajem rozloučili prohrou 0:2. Celkově jsme obsadili 36. místo. Byla to pro kluky i nás
trenéry obrovská zkušenost. Turnaj byl velmi kvalitně obsazen
(mj. zde hrály i týmy Baníku Ostrava, Hradce Králové, Jablonce,
Bohemians Praha, Ružomberku či Sigmy Olomouc). Možnost vidět mládež ligových týmů v akci, s některými se utkat a odehrát
s nimi důstojné zápasy, je velkou odměnou pro všechny. Zároveň
nám turnaj ukázal, co vše je potřeba zlepšit při práci s mladými
fotbalisty. A je toho opravdu hodně. Kluky musíme do jednoho
pochválit. Sehráli životní zápasy, ve kterých předvedli výkony někdy až nad hranicí svých možností. To se týká hlavně sobotních
zápasů, v neděli už na nich byl znát úbytek sil, ale i tak zbraně
nesložili a bojovali až do konce. Zároveň bych chtěl za všechny
poděkovat Evženovi Šuplerovi za přihlášení do turnaje a za celkové organizační zajištění.
Sestava: Cejpek Martin – Lingr Dominik, Hlaváček Adam,
Šupler Ondřej, Kijonka Matyáš, Šmída Štěpán,
Hojný Lukáš, Horák Dominik
+ Šupler Filípek – maskot týmu.
Trenéři: Šupler Evžen, Hovorka Miroslav
Miroslav Hovorka, AFK Častolovice

18

Olympiáda pro malé děti se uskutečnila 18. června.
Soutěžilo se v šesti disciplínách a zúčastnilo se jí 34 dětí.

ČASTOLOVICKÝ FOTOKOUTEK

Příznivci cimbálové muziky se 2. dubna potkali na vystoupení
Hradecké cimbálovky v sále Restaurace U Lva.
Akci pořádala kulturní komise městyse Častolovice.
Na příjemném posezení bylo možné ochutnat moravská vína.

Častolovická pouť se konala 17.–19. června již tradičně v areálu Sokolské
zahrady. Nezbytnou součástí byly pouťové atrakce, stánkový prodej
pouťových pochoutek a výrobky drobných řemeslníků.
Na pódiu vystoupil kouzelník Tommy, Vosa jede, dospělé přilákaly kapely
Divokej Bill revival, The Apples nebo Nešlapeto.

Zámek Častolovice
Nádvoří a zámecká expozice budou v roce 2016 otevřeny od pátku 29. dubna do neděle 9. října, denně mimo pondělí, vždy od 9:00 do 18:00 hodin.
Vedle expozice je zde i zámecká galerie, ve které je každý měsíc uvedena nová výstava. Zámek a park jsou známé svou sbírkou staromódních růží a
množstvím květin. Anglický park s jezírkem a vodní zahradou je doplněn sochami, dětským hřištěm s houpačkami a skluzavkou. V oboře žijí ochočení bílí
daňci a jeleni. Zámecký zvěřinec pobaví děti i dospělé a od letošního roku nabízí i drobné občerstvení a WIFI. Bohatší nabídku občerstvení nabízí altán
Gloriet, nebo Zámecká kavárna na nádvoří, kde je možno i dobře poobědvat.
Vstupné do zámecké Expozice:
dospělí
115,- Kč
děti, studenti, senioři
75,Kč
Poskytujeme rodinné a skupinové slevy.
Přístup do zámecké Expozice je bezbariérový, v nabídce jsou také prohlídky pro nevidomé.
Vstupné do Zámeckého zvěřince:
dospělí
30,Kč
děti
15,Kč
Park s dětským hřištěm, růžovou zahradou a oborou je přístupný bezplatně a je
otevřen denně od svítání do soumraku.
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 494 323 646
nebo e-mail: info@zamek-castolovice.cz, www.zamek-castolovice.cz
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KVÍZ PRO ČTENÁŘE ZDROJE:
Co víme z minulosti o dění v Častolovicích a jejich občanech:
1) Výuka žáků obecné školy v době protektorátu se konala také v ………………………………
(uveďte název budovy)
2) Divadelní hra „Noc na Karlštejně“ v provedení ochotnického spolku J. K. Tyl v Častolovicích se konala
v roce ……… v prostředí ………… a všech repríz se zúčastnilo cca ………… diváků.
3) Poštovní úřad v Častolovicích byl zřízen v roce:
a) 1869
b) 1925
c) 1945
Prvním poštmistrem byl:
a) Jan Vondra
b) Antonín Jelínek
c) Antonín Hrubeš.
(Zakroužkujte správné odpovědi – datum a jméno poštmistra)
4) Výstava díla Antonína Hudečka v roce 1942 se konala v ……………
5) Akademický sochař Ladislav Beneš žil a tvořil v Častolovicích od roku ….…… do roku ………
6) Bývalý občan, student Gymnázia v Kostelci nad Orlicí a Státní konzervatoře v Praze, mimo jiné profesionální
hudebník a stálý člen České filharmonie v Praze se jmenoval…………………………
7) Při mistrovském utkání v kopané mezi Sokolem Častolovice a Škodou Hradec Králové s výsledkem 0:7 byl nařízen
pokutový kop proti domácímu mužstvu, jehož exekutorem byl Josef Bican. Pokutový kop však neproměnil, jelikož
mu v tom zabránil brankář:
a) Václav Tichý
b) Miroslav Kovaříček
c) Jaroslav Kudláček
(uveďte správné jméno brankáře)
8) Doposud žijící občané, členové Sokola Častolovice v kategorii mužů, účastníci XI. Všesokolského sletu v Praze
v r. 1948 se jmenovali: …………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………
(uveďte jména a příjmení členů Sokola) NÁPOVĚDA: jsou čtyři.

Správné odpovědi zašlete na email zdrojcastolovice@seznam.cz,
případně je odevzdejte v zalepené obálce s označením „SOUTĚŽ-ZDROJ“ panu místostarostovi Bc. Tichému.
Správné odpovědi budou slosovány, výherci získají věcné odměny, například publikaci Častolovice.
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