
V ČASTOLOVICÍCH VZNIKL LESOPARK

ZDROJ

Zpravodaj městyse Častolovice 20172

 „Pravidelně komunikujeme s vede-
ním městyse o plánovaných projektech. 
Řekneme si, v čem může být závod Isover 
nápomocen či co může spolufi nancovat. 
Jako fi rma Isover rádi podpoříme projek-
ty s dlouhodobou myšlenkou do budouc-
nosti, což je i případ projektu lesoparku, 
který má rozhodně smysl,“ doplnil k pro-
jekčním plánům realizovaného lesoparku 
Robert Kazda.
 Celé území lokality Školská historic-
ky patřilo církvi, a  to včetně současných 
prostor školy a  školky. Výstavba bytových 
domů, které původně sloužily zaměst-
nancům místní fabriky, zde započala 
v roce 1967. Z  téhož roku rovněž pochází 
první myšlenka na vybudování zázemí před 
řadovými domy, kterého se však Častolovi-
ce dočkaly až nyní po padesáti letech. 
 Návrh nového řešení prostoru u míst-
ního hřbitova započal na konci dubna roku 
2016 studií autorizované krajinářské ar-
chitektky  Lenky Hladíkové. Nové situační 
řešení druhové skladby nahradilo dřívější 

V prostoru mezi bytovými domy byla dokončena realizace lesoparku. Na fotografii zleva starosta
Zdeněk Praus, ředitel závodu Isover Robert Kazda a místostarosta Miloš Tichý. FOTO: Josef Poláček

 V lokalitě poblíž místního hřbitova v Častolovicích byly před několika dny dokončeny 
fi nální práce na realizaci lesoparku. Vznikla zde nová odpočinková zóna, která bude slou-
žit zejména lidem žijícím v komplexu bytových domů a místním obyvatelům.
 Prostranství mezi bytovými domy se letos v červnu dočkalo výrazné proměny. Na dří-
vějším nevzhledném travnatém prostoru mezi bytovými domy vznikl nový systém mlato-
vých cest s odpočívadly a nově vysázenou zelení. Křížením cest došlo k propojení přístupů 
ze všech bytových domů a dále směrem ke hřbitovu, garážím a místní komunikaci. Cesty 
v prudkém svahu jsou rovněž doplněny o schodiště a dlážděný chodník. 
 Prostory pro odpočinek jsou osázeny čtyřmi desítkami druhově rozmanité skladby 
listnatých i  jehličnatých stromů. Kolem ostrůvků v  centrální ploše se nacházejí menší 
skupiny dřevin, a to zejména borovice, smrky, javory, červeně olistěné myrobalány, bíle 
kvetoucí sakury, jírovec či stromořadí lip umístěné v jižní části lesoparku. Původní shluk 
smrků se přesadil na vhodnější místa, aby nepřekážel v cestičkách. Výsadbu stromů dopl-
nily okrasné záhony s trvalkami a drobné keře. 
 „Ačkoliv se stavební práce
o  něco protáhly, v  současné 
chvíli je realizace lesoparku 
již dokončená. Před čtrnácti 
dny se zaselo travní osivo, až 
se tráva zazelená, tak by měl 
být lesopark kompletní. V září 
zde přibude ještě jeden z  pa-
nelů historicko-naučné stezky 
týkající se právě této lokality,“ 
uvedl k  dokončenému záměru 
na lesopark starosta Častolovic 
Zdeněk Praus. 
 Přes tento prostor vedly 
původně pouze vyšlapané ces-
tičky, které sloužily jako spoj-
nice mezi jednotlivými domy 
a  přilehlými komunikacemi. 
Přirozeně vytvořené cesty byly 
podkladem pro zadání lesopar-
ku, které vzniklo v  loňském 
roce. Projektu na  realizaci le-
soparku v  této lokalitě byl pří-
znivě nakloněn generální ředi-
tel fi rmy Isover Robert Kazda, 
který tuto myšlenku podpořil 
fi nancováním zeleně, zatímco 
městys se ujal stavebních úprav. 
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zcela nahodile rozmístěné skupiny původních dřevin po celém ře-
šeném prostoru. 
 Za pár let, až stromy trochu povyrostou, bude lesopark posky-
tovat lidem tolik potřebný stín v horkých letních dnech i klidné 
místo k relaxaci. Prozatím nedošlo k realizaci původně zamýšle-

ných doplňkových aktivit, jako altánu pro posezení, workoutové-
ho hřiště či ruských kuželek. Do budoucna se však využití volného 
prostoru dosud nerealizovaných prvků lesoparku ještě může změ-
nit na základě zájmu místních. 

Mgr. Martina Kalousová

SLOVO STAROSTY 

Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tady léto, čas prázdnin a dovolených. Než 
se na ně vypravíme, dovolte mi, abych vás v tomto čísle seznámil 
s připravovanými investicemi, které mají krajský i celostátní dopad.
 Od listopadu 2016, kdy jsem se stal členem zastupitelstva Krá-
lovéhradeckého kraje (KHK), působím ve  dvou výborech zříze-
ných zastupitelstvem kraje. Rád bych se s vámi podělil o informace 
týkající se připravovaných záležitostí, které jako výbor pro dopra-
vu doporučujeme ke schválení zastupitelstvu KHK. Více než kdy 
jindy se tyto záležitosti týkají i občanů Častolovic. Ze své pozice se 
k nim mohu přímo a okamžitě vyjadřovat a podávat podněty. 
 Na  posledním výboru jsme připomínkovali rozsáhlý doku-
ment týkající se rozvoje železniční infrastruktury v KHK. Tento 
materiál navazuje na schválený dokument Plán dopravní obsluž-
nosti Královéhradeckého kraje, který uvádí výhledové koncepty 
provozování železniční osobní dopravy a  vyjmenovává klíčové 
požadavky na  úpravu železniční infrastruktury. Stěžejním cí-
lem modernizace a rekonstrukce regionálních železničních tratí 
a traťových úseků, uzlů a související technické infrastruktury je 

zkracování cestovních dob na páteřních relacích spojujících vý-
znamná sídla. 
 Dle rozdělení KHK patříme do  oblasti východ – Týnišťsko 
a Rychnovsko. Další oblasti jsou sever – Trutnovsko, Náchodsko 
a  Broumovsko, západ – Chlumecko, Jičínsko a  Staropacko a  jih 
– Královéhradecko jih. Železniční tratě jsou rozděleny do oblastí 
z důvodu postupného zavádění výhledových provozních konceptů 
dle skutečné realizace staveb. 
 V tabulce níže (Zdroj: KHK, Odbor dopravy a silničního hos-
podářství 2017) jsou uvedeny úpravy železniční infrastruktury dle 
předpokládaných termínů dokončení. Střednědobý koncept před-
pokládá dokončení úprav do konce roku 2021, rozšiřující úpravy 
pro koncept s horizontem realizace 2030+. 
 Navrhovaná opatření výraznou měrou přispějí ke zlepšení kva-
lity dojíždění za prací, studentům do škol i běžným cestujícím, ob-
čanům Častolovic.
 Milí spoluobčané, přeji nám všem, abychom si v nadcházejí-
cím období odpočinuli, užili si volný čas s dětmi, rodinami a na-
brali nové síly do dalšího koloběhu pracovních povinností. Ať už 
se vypravíte kamkoliv, přeji vám krásnou, pohodovou, prosluně-
nou a především přátelskou a bezpečnou dovolenou.

Ing. Zdeněk Praus, starosta
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a  to z  důvodu udělení výtky ředitelce 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Často-
lovice paní Mgr. Bc. Bačíkové za poru-
šení rozpočtové kázně za rok 2016 při 
záporném výsledku hospodaření školy 
a za dlouhodobé neplnění úkolů zřizo-
vatele v průběhu roku 2016 a 2017.

 Vzala na  vědomí závěr dokumentu 
Zpráva o  výsledku přezkoumání hos-
podaření městyse Častolovice za  rok 
2016, že nebyly zjištěny závažné chyby 
a nedostatky.

 Schválila smlouvu o  uzavření budou-
cích smluv č. 17_SOBS01_4121274085 
o  připojení odběrných míst lokality 
U mandlu mezi městysem Častolovice, 
žadatelem a provozovatelem ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Děčín.

Rada městyse (RM-68-2017)
dne 24. dubna 2017:

 Schválila rozhodnutí hodnoticí komise 
ohledně výběru nejvhodnější nabíd-
ky na veřejné osvětlení do ulic Mírová 
a  Štefánikova. Vybrala jako nejvhod-
nější nabídku od  společnosti Stavitel-
ství EU, s. r. o., Vamberk, a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy o dílo.

 Vzala na vědomí návrh darovací smlou-
vy, jejímž předmětem je převod staveb-
ní parcely č. 116, zastavěné plochy, jejíž 
součástí je stavba bez č. p., a to památ-
kovou hřbitovní kapli sv. Máří Magda-
lény nacházející se v katastrálním úze-
mí Častolovice. Dárcem a oprávněným 
z  věcných břemen je Římskokatolická 
farnost Častolovice a  obdarovaným 
a povinným z věcných břemen je měs-
tys Častolovice. Rada pověřuje starostu 
městyse zařazením do programu a pro-
jednáním darovací smlouvy na příštím 
jednání ZM.

 Souhlasí s  ohlášením změny údajů 
o  pozemcích pod vybudovanou cyk-
lostezkou k  zápisu do  katastru nemo-
vitostí provedených na základě geo-
metrických plánů Ing. Jiřího Němce 
č. 665-194/2012, 710-175/2013 a  619-
194/2012.

 Vzala na  vědomí pověření č. 1/2017 
starosty městyse pro paní Evu Chaloup-
kovou, z fi rmy EVE k provedení veřej-
nosprávní kontroly v příspěvkové orga-
nizaci ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2016, 
která se uskutečnila dne 2. května 2017. 

Rada městyse (RM-69-2017)
dne 10. května 2017:

 Schválila veřejnou výzvu na místo refe-
renta/referentky úřadu městyse.

 Schválila záměr RM č. 2/2017/RM 
k  pronájmu části pozemku, parcely
č. 7/2 v katastrálním území Častolovice 
a pověřila referentku paní Hojnou zve-
řejněním záměru.

 Schválila nabídku Bittner architects,
s. r. o. na  zpracování architektonic-
ko-urbanistické studie Dolní náměstí 
a  pověřila místostarostu Bc.  Tichého 
objednáním studie.

 Schválila smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene – služeb-
nosti a smlouvu o právu provést stavbu 
pro vodovodní přípojku pro novostav-
bu RD na parcele č. 3533 mezi S. a I. S. 
a městysem Častolovice a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

Rada městyse (RM-70-2017)
dne 21. května 2017:

 Neschválila žádost paní M. Ch. o  po-
volení výjimky pro stavbu novostavby 
RD na  parcele č. 508/53, a  to pultové 
střechy druhého nadzemního podlaží 
se sklonem šest stupňů.

 Schválila smlouvu č. 1511700097 se spo-
lečností Intergram k udělení oprávnění 
k  užití zvukově-obrazových záznamů 
na promítání v KD U Lva v měsíci květnu.

 Schválila podlicenční smlouvu k šíření 
audiovizuálních děl v  kinech s  distri-
butorem Falcon, a. s. a provozovatelem, 
městysem Častolovice.

 Schválila veřejnou výzvu na zhotovitele 
stavby Rekonstrukce ulice Bažantnická. 
Rovněž schválila podmínky pro před-
ložení nabídek.

 Vzala na vědomí žádost předsedy DSO 
Obecní voda o  informaci, jak bude 
městys Častolovice řešit fi nanční spo-
luúčast na  připravované akci Rekon-
strukce ČOV Častolovice a  splašková 
kanalizace Čestice a Olešnice.  

Rada městyse (RM-71-2017)
dne 5. června 2017:

 Rada městyse se shodla na  návrhu 
dodatku č. 1 úpravy zřizovací listiny
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Často-
lovice a pověřila starostu předložením 
návrhu ZM.

 Schválila kupní smlouvu na městský mo-
biliář mezi prodávajícím Racio staveb-
ní fi rma, s. r. o., a  kupujícím, městysem 
Častolovice v rámci mikroprojektu polsko-
české spolupráce Walim – Častolovice.

 Schválila smlouvu o dílo na altány a in-
formační tabule se zhotovitelem STA-
TING, s. r. o., Hradec Králové a pověřila
starostu podpisem smlouvy.

Rada městyse (RM-66-2017)
dne 27. března 2017:

 Na  základě rozhodnutí hodnoticí ko-
mise výběrového řízení schválila nej-
vhodnější nabídku od  společnosti 
ELSEREMO-Art Ligning Production 
(vedoucí účastník: ELSEREMO, a. s.) 
na zakázky malého rozsahu na Techno-
logické vybavení KD U Lva, a pověřila 
starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 Souhlasí, aby práce na  opravě mostu 
byly započaty nejdříve v roce 2019, pří-
padně roku 2020. Termín souvisí s při-
praveným řešením a  realizací území, 
do  něhož je také zapojen Královéhra-
decký kraj. Plánované řešení by mělo 
nově bezpečně napojit obytné zóny 
v  okolí základní školy na  komunikaci 
č. I/11, přičemž defi nitivní rozhodnutí 
v této záležitosti padne v létě 2017. 

 Přiklání se k  plné uzávěrce mostu 
na dobu přibližně pěti měsíců, nejlépe 
v období březen – červenec, a to z dů-
vodu obav o  extrémní dopravní zátěž 
a z důvodu snahy o konstruktivní pří-
stup při realizaci opravy mostu. Rovněž 
požaduje od  projektanta a  investora 
předložení návrhu dopravních řešení 
k posouzení.

 Schválila poskytnutí fi nančního daru 
Euroregionu Glacensis ve výši 1 000 Kč 
na projekt Cyklobusy do Orlických hor 
2017.

 Schválila nabídku na stavební práce, tj. 
úpravu tréninkové plochy ve  fotbalo-
vém areálu od  Stavitelství EU, s. r. o.,
Vamberk a  pověřila místostarostu 
Bc. Tichého objednáním stavebních 
prací dle předložené nabídky. 

Rada městyse (RM-67-2017)
dne 10. dubna 2017:

 Schválila smlouvu o zajištění a posky-
tování terénní pečovatelské služby pro 
občany městyse Častolovice s  městem 
Kostelec nad Orlicí, a  to prostřednic-
tvím DPS Kostelec nad Orlicí, a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

 Vzala na vědomí rozhodnutí Minister-
stva kultury ČR č. j. 194/MK-S 2463-
2017 OULK o  poskytnutí dotace ze 
Státního rozpočtu pro vybavení míst-
ní knihovny (notebook, dataprojektor 
a plátno) v celkové částce 23 000 Kč.

 Na doporučení sociální komise schvá-
lila fi nanční dar ve  výši 3  000 Kč pro
Domácí hospic Setkání, o. p. s., Rychnov
nad Kněžnou.

 Schvaluje snížení osobního příplatku 
od 1. 5. 2017 na částku 500 Kč měsíčně, 
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 Schválila dodatek č. 1 ke  smlouvě 
o  umístění a  provozování kontejnerů 
na  textil, a  to z  důvodu změny sídla 
společnosti TextilEco, a. s., a  pověřila 
starostu podpisem dodatku.

 Schválila smlouvu č. 17_SOBS01_
4121294972 o uzavření budoucí smlou-

vy s ČEZ Distribuce, a. s., o připojení 
odběrného zařízení k  distribuční sou-
stavě na adrese ulice Příčná, parcela č. 
763/18 – lokalita u hřbitova a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.  

 Schválila výměnu dvou kusů sloupů 
a  světel veřejného osvětlení na  parko-

višti před objektem myslivecké chaty 
v Častolovicích.

 Schválila smlouvu o  zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IP-12-
2008063/VB/2, Častolovice, 3286, kab.
příp. NN a pověřila starostu podpisem 
smlouvy.

Zastupitelstvo městyse
(ZM-17-2017)

dne 22. března 2017:
 Schvaluje rozpočtovou změnu č. ZM-1-

2017.
 Schvaluje kupní smlouvu mezi měs-

tysem Častolovice, kupujícím a  I. H., 
prodávajícím v rozsahu 7∕32 ve vztahu 
k  celku pozemku, parcely č. 786/19 – 
ostatní plocha (ostatní komunikace) 
o výměře 921 m2 a spoluvlastnicí v roz-
sahu 7∕32 k pozemku, parcely č. 786/49 
– ostatní plocha o výměře 74 m2, které 
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1343 
v  katastru nemovitostí ČR v  rozsahu 
(1/48) k pozemku, parcely č. 786/48 – 
ostatní plocha o  výměře 22 m2 a  spo-
luvlastnicí v rozsahu (1/48) k pozemku, 
parcely č. 786/51 – ostatní plocha o vý-
měře 44 m2, které jsou zapsány na listu 
vlastnictví č. 760 za  kupní cenu 65 Kč 
vč. DPH za  1 m2 a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

 Schvaluje kupní smlouvu mezi městy-
sem Častolovice, kupujícím a J. V., pro-
dávajícími – A. Š. a T. S., a to v rozsahu 
1/2 A. Š. a  1/4 paní J. V. a  panu T. S.
ve vztahu k pozemku, parcela č. 786/50 
– ostatní plocha (ostatní komunikace) 
o  výměře 896 m2, zapsaného na  listu 
vlastnictví č. 1344 za kupní cenu 65 Kč 
vč. DPH za  1 m2 a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

 Požaduje po  předsedovi DSO Obecní 
voda doložení rozhodnutí ZM Často-
lovice o  převodu majetku kanalizace 
ulice Masarykova zařazeného do  ma-
jetku Častolovic dne 27. 9. 1996, a  to 
v hodnotě 6 381 683 Kč a současně za-
psaného do majetku DSO Obecní voda 
dne 28. 11. 1996 ve stejné hodnotě, dále 
majetku kanalizace ulice Komenské-
ho zařazeného do  majetku Častolovic 
dne 4. 10. 1999 v hodnotě 2 241 855 Kč 
a současně zapsaného do majetku DSO 
Obecní voda dne 16. 3. 2000 v hodnotě 
2 256 432 Kč z důvodu odstranění du-
plicit v inventuře.

 V  součinnosti s  DSO Obecní voda 
schvaluje přípravu pasportizace vodo-
vodních a kanalizačních řádů v majet-

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

ku vedeného v  inventurních kartách 
městyse Častolovice a  inventurních 
kartách DSO Obecní voda, a  to z  dů-
vodu lepšího zařazování vodovodních 
a kanalizačních řádů do majetku DSO 
Obecní voda.

 Schvaluje veřejnou fi nanční podporu 
TJ Sokol Častolovice ve výši 159 900 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 Schvaluje kupní smlouvu na  prodej 
části pozemku z parcely č. 1205/1 o vý-
měře 1598 m2 dle geometrického plánu 
č. 818-129/2016, který odděluje no-
vou parcelu č. st. 907 o  výměře 40 m2 
– zastavěná plocha a nádvoří paní M. P.
a  paní B. P.  za  cenu 65 Kč vč. DPH za
1 m2 v katastrálním území Častolovice.

Zastupitelstvo městyse
(ZM-18-2017)

dne 14. června 2017:
 Schvaluje závěrečný účet městyse 

Častolovice za rok 2016 a souhlasí s ce-
loročním hospodařením s výhradou.

 Schvaluje účetní závěrku městyse 
Častolovice za rok 2016.

 Schvaluje rozdělení záporného hospo-
dářského výsledku z  hlavní činnosti 
v  částce 250  015,06 Kč v  příspěvkové 
organizaci ZŠ a MŠ Častolovice v roce 
2016 takto: 

 1) v roce 2017 nečerpat účet 558000 
– pořízení hmotného majetku 
do 40 000 Kč ve výši 142 000 Kč, 

 2) ušetřit 30 000 Kč na účtu 501500 – 
DHM do 3 000 Kč, 

 3) zbytek záporného hospodářské-
ho výsledku ve výši 78 015,06 Kč 
pokrýt z rezervního fondu.

 Bere na vědomí informace DSO Obec-
ní vody na  fi nancování akce Rekon-
strukce ČOV Častolovice a  splašková 
kanalizace Čestice – Olešnice a  dopo-
ručuje DSO Obecní vodě, aby fi nan-
cování rekonstrukce ČOV Častolovice 
v částce 4 524 417,98 Kč proběhlo úvě-
rem na DSO Obecní voda, která dostá-
vá nájemné na  opravu kanalizací dle 
platných stanov.

 Schvaluje rozpočtové opatření č. ZM-
2-2017.

 Schvaluje darovací smlouvu mezi Řím-
skokatolickou farností Častolovice 
a městysem Častolovice na bezúplatný 
převod hřbitovní kaple sv. Máří Mag-
dalény v Častolovicích zapsaný do stát-
ního seznamu nemovitých kulturních 
památek pod číslem rejstříku ÚSKP
č. 34768/6-2238.

 Schvaluje opravu hranice v  mapě 
na  parcele č. 1205/1 (ostatní plocha) 
v katastrální mapě na její aktuální sku-
tečný průběh v terénu.

 Schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny 
ZŠ a MŠ Častolovice.

 Schvaluje obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2017 o  zákazu konzumace alko-
holických nápojů na  veřejném pro-
stranství, č. 2/2017 o  nočním klidu,
č. 3 o zákazu kouření a používání elek-
tronických cigaret na  veřejném pro-
stranství. Rozhodnutí odkládá na další 
jednání ZM. 

 Schvaluje vytvoření společného škol-
ského obvodu ZŠ a  MŠ Častolovice 
od  školního roku 2017/2018 s  obcemi 
Hřibiny-Ledská a obcí Libel.

Nové pouliční osvětlení v ulici Štefánikova. 
FOTO: Josef Poláček
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MĚSTYS VYDAL NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

Zastupitelstvo městyse Častolovice se na svém 18. zasedání konaném 14. června 2017 usneslo vydat tři nové obecně závazné vyhlášky.
 První zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na  určených veřejných prostranstvích. Jedná se o  autobusový terminál, prostor 
náměstí a okolí kruhového objezdu, Sokolský park, lokalitu Školská (nový lesopark), okolí kostela sv. Víta včetně prostoru u ZŠ a MŠ 
Častolovice. Cílem vyhlášky je zachování veřejného pořádku, ochrana občanů, zejména mravního vývoje dětí a mládeže, a vytváření 
kulturního a estetického vzhledu městyse. V případě tradičních slavností nebo výstav se budou udělovat výjimky.
 Druhá obecně závazná vyhláška se věnuje nočnímu klidu. Stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu kratší než 
stanoví zákon. V případě pálení čarodějnic a tradiční poutě se noční klid stanovuje od 02.00 do 06.00 hodin. Od 00.00 do 06.00 hodin se 
vymezují víkendové noci, ve kterých bude probíhat promítání letního kina, a to ve vymezené oblasti. Z 31. prosince na 1. ledna se nevy-
mezuje noční klid z důvodu oslav příchodu nového roku. Konkrétní termíny konání akcí budou zveřejněny úřadem městyse na úřední 
desce minimálně pět dní před datem konání.
 Třetí vyhláška zakazuje kouření a používání elektronických cigaret na určeném veřejném prostranství. Týká se především celého 
areálu ZŠ a MŠ Častolovice, Sokolské zahrady a přilehlých prostor. Cílem této vyhlášky je posílení ochrany zdraví dětí a mládeže před 
škodlivými účinky kouření a používání elektronických cigaret.
 Porušování vydaných závazných vyhlášek je klasifi kováno jako přestupek a bude řešeno s Policií ČR. Všechny vyhlášky včetně příloh 
naleznete na webových stránkách městyse, na vyžádání jsou také v úředních hodinách na Úřadu městyse Častolovice.

Úřad městyse Častolovice

ZAJIŠTĚNÍ PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 
Po dlouhých jednáních se podařilo zástupcům městyse Častolovice uzavřít smlouvu o poskytování terénních pečovatelských služeb pro 
občany Častolovic s Pečovatelskou službou Kostelec nad Orlicí. Smlouva je uzavřena prozatím na dobu určitou do konce tohoto roku, 
poté bude vyhodnocena, upravena, případně prodloužena. 
 Občané, kteří se dostanou do situace, kdy budou potřebovat využít službu pečovatelky (asistence při osobní hygieně, pomoc v do-
mácnosti, doprovod k lékaři, praní prádla, žehlení apod.), se mohou se svou žádostí obrátit na Pečovatelskou službu v Kostelci nad Orlicí 
nebo na Úřad městyse v Častolovicích, který zprostředkuje další jednání. 
 Tyto terénní služby, tedy pečovatelské úkony poskytované profesně způsobilými pečovatelkami klientům v jejich domácím prostředí, 
jsou v současné době stále vyhledávanější a jsou upřednostňovány před umísťováním klientů v domech s pečovatelskou službou. Městys 
Častolovice na ně přispívá nemalou částkou.

Marie Kubalíková, sociální komise

Pro více informací nás kontaktujte: 
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář Častolovice, Masarykova 53
Martina Šůlová, vedoucí agentury 
M 725 836 136 / martina_sulova@generali.cz

Připravíme pro vás řešení na míru. Poskytujeme  
poradenství týkající se následujících produktů:
• pojištění osob
• pojištění majetku občanů
• pojištění motorových vozidel
• pojištění průmyslových a podnikatelských rizik
• pojištění odpovědnosti
• pojištění technické, dopravní a zemědělské
• pojištění úvěrů a záruk
• hypotéční a spotřebitelské úvěry
• doplňkové penzijní spoření
• investice

Komplexní

nabídka produktů

od Generali
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NAROZENINY SLAVÍ – Výročí ve II. čtvrtletí r. 2017 

ČASTOLOVICKÉ ŽITO

82 let 
paní Marie Nováková 
paní Božena Vašatová 
paní Alena Šeligová 

83 let
pan Jiří Novák 
pan Adolf Křešnička 

85 let 
pan Jaroslav Valach 
pan Stanislav Lejsek 

87 let 
paní Marta Luxová 
pan Josef Šumichrast  

90 let 
paní Božena Kohoutková 

96 let 
pan Josef Hloušek 
   

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Narozené děti
ve II. čtvrtletí r. 2017
Šimon Pleger 
Petr Mráz 
Jiří Hloušek

Ať vám dětičky dělají jen radost.

POČET OBYVATEL
V Častolovicích nyní žije
1648 obyvatel.

ODEŠLI
Úmrtí ve II. čtvrtletí r. 2017 
paní Marta Luxová r. 1930
pan Radoslav Čebiš r. 1937
paní Olga Šmejkalová r. 1934
paní Zdenka Uhlířová r. 1931
pan František Šinták r. 1946
paní Marta Klapalová r. 1943
paní Lidmila Petrová r. 1919

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme 
pevné zdraví a spokojenost.

70 let
paní Vlasta Divíšková 
paní Libuše Jírová 

75 let 
pan Miloš Fikeis 
paní Pavla Jirušková  
paní Jana Máchová 

77 let 
paní Jana Petrová 
paní Milena Mrkvičková 

78 let 
pan Adam Mitana 
paní Libuše Kalecká 

79 let 
pan František Vokál
paní Bohumila Valachová 

80 let 
pan Jiří Pelc 

81 let 
paní Žofi e Luxová 

V HUDEČKOVĚ GALERII PŘIVÍTALI NOVÉ OBČÁNKY
Na patrně nejmilejším slavnostním aktu přivítali zástupci městyse nově narozené občánky Častolovic. Již tradiční vítání občánků se 
letos konalo 22. dubna v prostorách umělecké galerie. Ani ne po půl roce se tak zástupci městyse Častolovice opětovně sešli v prostorách 
Galerie Antonína Hudečka při příležitosti přivítání nově narozených dětí. Někteří z rodičů již tuto slavnostní chvíli zažili dříve se svým 
synem či dcerou. Hudečkovu galerii zaplnili rodiče se svými malými spoluobčánky:

Manželé Podolští se svým synem Lukášem a starší dcerou Lucií.
FOTO: Radka Šuplerová

2. října 2016 se manželům Lukáši a Ivě Hlaváčkovým
narodila dcera Ema Hlaváčková
19. listopadu 2016 se manželům Václavovi a Tereze Davidovým
narodil syn Jan David 
1. prosince 2016 se manželům Janě a Tomášovi Podolským
narodil syn Lukáš Podolský 
21. prosince 2016 se manželům Petře a Janovi Adamčiakovým
narodil syn Lukáš Adamčiak 
5. ledna 2017 se Vendule Vlasákové a Lukáši Pourovi
narodila dcera Alice Pourová
13. února 2017 se Barboře Dytrtové a Michalu Frimlovi
narodil syn Michal Friml
23. února 2017 se Janě Karáskové a Martinu Popovi
narodila dcera Karolína Popová 

Děti ze ZŠ a  MŠ Častolovice svým vystoupením obohatily program tohoto slavnostního aktu odrecitováním básní, zpěvem či hrou 
na fl étnu. Po kulturním programu předaly maminkám kytičky jako poděkování. Rodiče se následně podepsali do pamětní knihy, za 
vedení městyse z rukou místostarosty Tichého obdrželi drobnou pozornost jako památku na tento den. Dětem přeji hlavně hodně štěstí, 
zdraví, lásky a rodičům jen a jen radost z jejich ratolestí. 

Mgr. Martina Kalousová, šéfredaktorka Zdroje
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FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA
O DOMÁCÍM HOSPICI
V  září 2017 proběhne na  Úřadu městyse 
Častolovice putovní výstava fotografa Pet-
ra Wagenknechta o domácí hospicové péči. 
Fotografi cká vernisáž Být spolu obsahuje 
umělecké černobílé fotografi e, které zná-
zorňují různé životní okamžiky života lidí 
od narození až po stáří. Doprovodné texty 
popisují vznik hospicového hnutí v  naší 
zemi, a  poskytují informace k  barevným 
fotografi ím ze života Domácího hospice 
Setkání o. p. s. Tuto výstavu podpořilo Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČR v rámci šíření 
povědomí o této službě a jejím smyslu.
 Domácí hospic Setkání Rychnov nad 
Kněžnou je obecně prospěšná společnost, 
která poskytuje zdravotní i lidskou podpo-
ru terminálně nemocným pacientům. Po-
máhá jim nejen tišit fyzické bolesti, ale také 
prožít poslední etapu života v  kruhu své 
rodiny a svých přátel, a tím vnášet do ro-
din naději, podporu, společenství, účast 
a respekt k jejich životnímu příběhu.
 Služeb Domácího hospice Setkání mo-
hou využít pacienti v  okruhu až 25 km 
od  Rychnova nad Kněžnou. Více o  do-
mácím hospici a  jeho službách naleznete 
na webu www.hospicrychnov.cz.
 Výstava bude přístupná v přízemí úřa-
du městyse v září každý všední den od 8.00 
do 16.30 hodin. Jste srdečně zváni!

Marie Kubalíková, sociální komise

SENIORŮM ZAHRAJE
KAPELA KAPKA
Městys Často-
lovice ve  spolu-
práci s  kulturní 
a sociální komi-
sí připravují pro 
starší ročníky 
a dříve narozené 
spoluobčany Setkání seniorů. Podvečerní 
setkání se uskuteční v říjnu, Měsíci senio-
rů, v kulturním zařízení U Lva v Častolo-
vicích. Přijměte pozvání na toto setkání, 
při kterém si zavzpomínáme, popovídá-
me a poslechneme si příjemné písničky. 
Ke  kulturnímu programu nám zahraje 
Kapesní kapela Kapka. Bližší informace 
o  termínu konání budou včas oznámeny. 
Přijďte, určitě se nebudete nudit!

Marie Kubalíková,
sociální komise

POŘAD PRO PŘÍZNIVCE ŠLÁGRU
Dalším pořadem, který osloví převážně starší ročníky, je vystoupení populární hudební 
skupiny Veselá Trojka. Pořad je šitý na míru posluchačům hudebního televizního kanálu 
Šlágr. Zábavný pořad se bude konat na sále U Lva v Častolovicích 16. listopadu 2017 se 
začátkem v 18.00 hodin.
 Ti, kteří se zúčastnili vystoupení hudební skupiny Nešlapeto, se jistě dobře pobavili. 
Vezměte své známé a přátelé na  toto vystoupení, přijďte se pobavit znovu a zazpívat si 
s námi. Těšíme se na vás. 

Marie Kubalíková, sociální komise

ČASTOLOVICKÁ POUŤ
V termínu od 16. do 18. června se na So-
kolském parku konala Častolovická pouť. 
V  rámci sobotního programu vystoupila 
i  zpěvačka Ella z  Opočna, která prezen-
tovala písně ze svého nového alba, které 
těsně před Vánocemi pokřtila s Tomášem 
Savkou, kolegou z  divadla. Nechyběly ani 
tradiční pouťové stánky a nespočet atrakcí. 

Mgr. Martina Kalousová

KULTURA V MĚSTYSI

V ČASTOLOVICÍCH ZAZNĚLY PÍSNIČKY NEŠLAPETA 
Ačkoliv počasí mělo do teplého a příjemného jara ještě daleko, téměř šedesátka příz-
nivců starých známých a dávno zlidovělých šlágrů se sešla 21. dubna v podvečer v sále 
U Lva v Častolovicích. Na naše pozvání tu hostovalo trio muzikantů v podání hudební 
skupiny Nešlapeto. Večerem zazněly známé melodie, mnozí z posluchačů se k účin-
kujícím připojili a zazpívali si s nimi. K celkové spokojenosti účinkujících i diváků 
přispěla i vlídná přátelská atmosféra.
 Pořadatelé, kulturní a sociální komise při městysi Častolovice, doufají, že se diváci 
dobře pobavili. Těšíme se na další podobná setkání.

Marie Kubalíková,
sociální a zdravotní komise

FOTO: 3x Josef Poláček
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FARÁŘ SE PO OSMNÁCTI LETECH LOUČÍ S FAROU

TÉMA ZDROJE

ni, že to je zpřítomnění oběti Krista na kříži, k ní patří bohoslužba 
slova – písmo svaté, dále nedělní homilie a udělování jiných svátostí 
– křtu. V Týništi jsme měli svátost biřmování, kterou uděloval po-
mocný biskup Josef Kajnek. Kromě křtu svátosti se slaví také svátost 
smíření, jejíž součástí je svatá zpověď. Několikrát jsem u dětí absol-
voval první svatou zpověď, první svaté přijímání, také jsem oddá-
val. K činnosti kněze patří také učení náboženství na školách – učil 
jsem v Čermné nad Orlicí, ve Lhotách u Potštejna nebo v Albrech-
ticích. V ryze kněžské činnosti mně vypomáhala paní Kopecká.“

Měl jste někdy možnost oddávat v častolovickém kostele? 
„Oddával jsem tu mockrát, naposledy letos 13. května. Předpo-
slední svatba, kterou jsem vykonával, proběhla u myslivecké chaty 
v Častolovicích. Několikrát jsem oddával i v zámecké kapli, jedna 
svatba se uskutečnila i na zámecké zahradě, i když biskupství nerado 
dává povolení oddávat mimo sakrální prostor. Za osmnáct let tady 
bylo zhruba 20 církevních svateb, ale ne vždy jsem oddával přímo 
já. V místním kostele proběhla například i svatba nevěsty českého 
původu s Peruáncem. K oddávání někdy potřebujeme licenci či de-
legaci, zvlášť v případě uzavření sňatku mimo území, na které mám 
jurisdikci, bez ní by byl sňatek podle církevního kodexu neplatný.“

Křest a svatba jsou jistě tím krásnějším v náplni kněze, ovšem 
obnáší i rozloučení se zemřelým… 
„Při pohřebních rozloučeních se k tomu snažím přistupovat s tak-
tem k pozůstalým a zesnulému. V oblasti vyprovázení na druhý 
břeh jsem si občas připadal jako křesťanský Charon. My kněží vě-
říme, že se nad člověkem nezavře voda, když zemře, ale že lidský 
život má nějaký hlubší smysl a cíl. Bůh je pro nás tím nejdůležitěj-
ším, nejvyšším smyslem. Při jednom projevu ocenil prezident Mi-
loš Zeman ty, které může pokládat za klauny, ne za šašky. Do úlohy 
šašků nebo klaunů jsme chtě nechtě vtlačeni svým vystupováním 
jako kněží poté, co si odbudeme své administrativní povinnosti 
a povinnosti farní hospodyně. Ocenil bych, kdybych nebyl ocej-
chován na šaška. Snad jsem jako klaun Kristův do lidských srdcí 
něco zasel a můj následovník ponese konvičku, zalije zaseté a Bůh 
tomu dá vykvést.“ 

Farář Arnošt Jílek se narodil ve Dvoře Králové nad Labem, vyrůs-
tal však v Chrudimi. V polovině deváté třídy se s rodiči přestěho-
val do Ústí nad Orlicí, kde má doposud trvalé bydliště. Vystudoval 
tam gymnázium, poté v Brně střední školu sociálně-právní a ja-
zykovou školu. Mezi lety 1980 – 1985 absolvoval studium Cyrilo-
metodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. Po vystudování 
fakulty působil již jako kněz, tři roky v Pardubicích jako kaplan, 
poté jedenáct let v Havlíčkově Brodě. Nikde však nebyl tak dlouho 
jako v  Častolovicích, kde intenzivně a  soustavně šířil povědomí 
o víře. Na častolovické faře strávil téměř osmnáct let.

Po osmnácti letech opouštíte místní faru, kam se uchýlíte po od-
chodu z Častolovic? 
„Pro dobro farnosti i své jsem po bolestném dlouholetém uvažová-
ní a zrání dospěl k rozhodnutí, že budu rezignovat na funkci faráře 
v Častolovicích a také v Ličně, kde jsem působil posledních deset 
let. Od diecézního biskupa Jana Vokála jsem obdržel ustanovova-
cí dekret, v  němž jsem byl jmenován výpomocným duchovním 
ve farnosti Rosice nad Labem spadající pod Pardubice. V Pardu-
bicích jsem působil jako kaplan na  začátku své „kariéry“. Mým 
pracovním bydlištěm bude od  1. července fara vesnického typu 
s kostelem sv. Václava se zvonicí. Církev si mě dala do takového 
částečného invalidního důchodu.“ 

Novým domovem se pro vás tedy stanou Rosice nad Labem. 
Co stěhování pro kněze obnáší? 
„Pro nás kněží jsou přesuny na jiné místo náročné, protože nemá-
me rodinné zázemí, každá změna znamená stěhování. V Rosicích 
spatřuji určitou symboliku, všechny řeky, u kterých jsem nějakou 
dobu žil, vedou do  řeky Labe, a tedy i do Rosic. Jako milovník 
elektromotorů se těším i na trolejbusy, které mám rád již od stu-
dentských let v Brně. Konkrétní náplň bude na dohodě s vikářem 
pardubického vikariátu Antonínem Forbelským. Nevydržím zahá-
let, jsem zvyklý na určité tempo. Podle kondice si budu postupně 
přidávat, občas budu v  neděli dojíždět na  bohoslužbu v  Lánech 
na Důlku, budu vypomáhat v Pardubicích se svátostí smíření před 
velkými svátky. Určitě budu navštěvovat i  tamější krematorium, 
které důvěrně znám od svých mladých kaplanských let.“ 

Měl jste na starosti spravování častolovické farnosti. Vzpomí-
náte na počátky vašeho působení? 
„Zprvu jsem byl administrátorem jmenován pro celou farnost 
Častolovice se vším, co to obnáší včetně excurrenda. Jako kněz 
jsem dojížděl do  Týniště nad Orlicí, Borohrádku, Vamberka 
a na poutní kostel Homol. Měl jsem na starosti poměrně rozsáh-
lá území, která mně postupně odpadávala. Navštěvoval jsem čtyři 
domovy důchodců, například Geriatrické centrum v Týništi. Tam 
jsem jednou za čas s pomocí paní katechetky Kopecké z Kostelce 
sloužil v jídelně pro důchodce, kteří měli zájem o mši svatou. Ob-
cházel jsem i pokoje s udělování svátosti pomazání nemocným.“

Oddanost církvi obnáší jistě mnoho odříkání, ale také povin-
ností…
„Mou každodenní náplní byly i administrativní povinnosti. Někdy 
to ryze kněžské jsem činil vlastně okrajově. Ústředním bodem čin-
nosti kněze je mše svatá, o které jsme my katoličtí věřící přesvědče-

Odcházející farář Arnošt Jílek obdržel od vedení městyse vyřezávanou 
faru z díla řezbáře Kohoutka jako upomínku na Častolovice.

FOTO: Josef Poláček
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Co vás vedlo k rozhodnutí oddat se církvi a stát se knězem? 
„Byl to zásah shůry. Ke kněžství jsem měl těžkou cestu, naše ro-
dina nebyla nábožensky založená. Rodiče z mého rozhodnutí byli 
zpočátku nešťastní, pak ale sami od sebe začali chodit do kostela. 
V  patnácti letech jsem po  návštěvě kostelů v  Chrudimi a  v  Ústí 
začal přemýšlet o  existenci Boha. V  té době už jsem si sám pro 
sebe říkal, že věřím. Tři měsíce nato jsem začal uvažovat o tom, že 
bych šel na faráře. Později v Ústí jsem zažil první kontakt s knězem 
Františkem Tesařem. V Ústí jsem byl bohoslovcem kněze a nyněj-
šího pomocného biskupa Josefa Kajneka. Velkou zásluhu na tom, 
že jsem se i přes velké překážky odhodlal jít tímto směrem, měl 
však tajně vysvěcený kněz Jaroslav Štekl.“ 

Zvažoval jste někdy, že byste se uchýlil jiným směrem než 
na kněžskou činnost? 
„Kolikrát jsem měl chuť jít do civilu. Život kněze se zcela vymyká 
tomu, co je běžné. Kněžský život po lidské stránce není sám o sobě 
snadný, obnáší hodně odříkání, ale to už k  poslání kněze patří. 
Bavilo by mě přednášet fyziku na  matematicko-fyzikální fakultě 
nebo jazyky. Když jsem se před jedenácti lety začal učit španělšti-
nu, napadlo mě, že si udělám státnice a půjdu učit.“ 

Jak rád trávíte svůj volný čas, když zrovna nemáte povinnosti 
na faře? 
„Zajímám se o  astronomii, prakticky denně studuji nejnovější 
objevy. Baví mě cizí novolatinské románské jazyky, jsou sice ná-
ročné, ale záživně se učí. Před deseti lety jsem se jako samouk 
naučil pasivně číst španělsky. Denně se modlím základní část 
breviáře španělsky. Vyjadřovací schopnost je v tomto jazyce zají-
mavější, přitažlivější, výstižnější a má krásné zdrobněliny. Začal 
jsem i s rumunštinou. Uvažoval jsem o tom, že bych si pro své 
potěšení na  oba jazyky udělal státnice. Je krásné umět cizí ja-
zyk, když pak člověk přijede do dané země, připadá si tam jako 
doma.“ 

Co byste vzkázal svému nástupci Ondřeji Kuncovi? 
„Myslím na něj teď víc než na sebe. Co ještě můžu pro faru udělat, 
učiním rád. Moc bych si přál, aby tu byl šťastný, byli s ním spoko-
jení i farníci, a aby farnost tady i v Ličně jen vzkvétala. Hlavně, aby 
si tu rychle zvykl, cítil se šťastný, ne osamělý, a aby za sebou viděl 
práci, kterou vykonal.“ 

Mgr. Martina Kalousová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE

NÁCVIK POŽÁRNÍHO CVIČENÍ NA DĚTSKÉM DNI
Páteční den začínal úplně stejně jako všechny ostatní všední dny. Žáci naší školy usedli po zvonění do svých lavic a zapojili se do běžné 
školní práce. Vše změnil podivný zvuk a výkřiky: „Hoří!“ Celou školu zavalil nepříjemný kouř. I když se jednalo o cvičení, některé menší 
děti měly opravdový strach. 
 Třídy se v rychlosti podle evakuačního plánu přesunuly na seřadiště za školou, kde proběhlo vyhodnocení poplachu. Po kratší pauze 
jsme se všichni přemístili na Sokolskou zahradu, kde nás čekalo překvapení.
 Dětský den začal ukázkou výcviku služebních psů, při které děti mohly obdivovat disciplínu a soustředění psů a jejich psovodů. Děti 
viděly vedení psa u nohy, podávání a vyhledávání předmětů a zadržení nepřítele.
 Chtěli bychom poděkovat nejen psovodům, ale i  složkám civilní ochrany, profesionálním hasičům z  RK, dobrovolným hasičům 
z Častolovic, Policii ČR, místnímu spolku myslivců a spolku zahrádkářů. S jejich pomocí se Sokolská zahrada proměnila v bludiště sta-
novišť, kde se děti seznamovaly se zajímavými informacemi, hasičskou technikou, vybavením policistů či bylinkami z našich zahrádek. 
 Na stanovišti Farma, nad kterou měla záštitu ZŠ, si děti zkusily jízdu s kolečkem a koňské dostihy, u myslivců střílely ze vzduchovky 
a poznávaly zvířata, u hasičů si zkusily výstroj, u zahrádkářů poznávaly sesbírané byliny. Nakonec dostaly sladkou odměnu.

Mgr. Radka Přibylová

BRONZ Z KRAJSKÉHO 
KOLA VE VYBÍJENÉ
Prvního července se konalo v Lázních Bě-
lohrad krajské kolo ve vybíjené. Turnaj se 
odehrával ve sportovním zázemí ZŠ K. V. 
Raise Lázně Bělohrad. Žáky z naší ZŠ če-
kaly čtyři zápasy, ve kterém se stejně jako 
v okresním kole hrál systém každý s kaž-
dým. Čekali nás soupeři ze ZŠ a MŠ Skři-
vany, ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad, ZŠ R. 
Frimla Trutnov a ZŠ Police nad Metují.
 Chlapci do  celého turnaje šli s  obrov-
ským nasazením, hned první zápas proti 
Trutnovu jsme s jednoznačným náskokem 
vyhráli 16:7. Druhým soupeřem se stala 
Police nad Metují, proti které i  přes zby-
tečné chyby ze hry kluci vybojovali výhru 
s  náskokem dvou bodů 14:12. Do  třetího Chlapecká sestava vybojovala ve vybíjené 3. místo. FOTO: Archiv ZŠ Častolovice
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zápasu hoši vstupovali s velkými obavami, čekal nás zápas s do-
mácími, který byl po celou dobu velice vyrovnaný, ale nakonec pro 
nás skončil těsnou prohrou 14:13.
 Na poslední zápas se ZŠ Skřivany se chlapci těšili a nastupovali 
do něj v naprosté pohodě, jelikož měli již 3. místo jisté. První po-
ločas skončil remízou, do druhého zápasu se nastupovalo s velkým 
napětím. Oba týmy se neustále přetahovaly o  jeden bod, do po-
slední minuty byl stav vyrovnaný. Soupeři v posledních vteřinách 
drželi míč ve svých rukou, rychlou hrou v závěru vybili dva hráče, 
a zápas jsme prohráli. 
 Nešlo si nevšimnout kapitána týmu, který byl jediným vybíjejícím 
hráčem. Bohužel i  jediný hráč může někdy rozhodnout celý zápas. 
Tuto těsnou prohru si poté chlapci zdůvodnili: „Na rozdíl od nich 
jsme hráli jako tým." Chlapci po celém dni uhráli dvě výhry a dvě 
těsné prohry a vybojovali si tak 3. místo. Všem žákům bych chtěla 
poděkovat za výbornou účast a nasazení po celou dobu turnaje.

SESTAVA TÝMU: 

Mitana O., Rojek Š., Bartoš F., Šupler O., Hejhal J., Vondráček M., 
Chaloupka R., Kačmička E., Karban J., Alina T., Poledno A.

Mgr. Marika Štěpánková

ŽÁCI REPREZENTOVALI ŠKOLU 
NA MLADÉM ZAHRÁDKÁŘI
Ve středu 31. května se žáci naší školy zúčastnili okresního kola 
soutěže Mladý zahrádkář v Rychnově nad Kněžnou. Naši školu re-
prezentovali ve dvou kategoriích žáci 4., 6., 7. a 9. ročníku. První 
část soutěže byla zaměřena na poznávání rostlin ze zahrádky i vol-
né přírody. V druhé části si žáci formou testu ověřili své znalosti 
o rostlinách v přírodě.
 V první kategorii 2. místo obhájila Eliška Francová a 3. místo obsa-
dil Vít Lounek. V druhé kategorii obsadila 2. místo Kateřina Šabatová.

ZDRAVOTNÍCI V REGIONÁLNÍM KOLE

Poslední květnový den vyrazila skupina mladých zdravotníků 
z naší školy do Svitav, kde se konalo regionální kolo soutěže Hlí-
dek mladých zdravotníků pro Královéhradecký a Pardubický kraj.
 Ve  sportovní hale Na Střelnici se sešly vítězné hlídky oblast-
ních kol, které sem přijely vzájemně poměřit svoje znalosti a do-
vednosti v poskytování první pomoci. Naše hlídka byla připravena 
bojovat ve složení: Dominika Václavíková, Natálie Chaloupková, 
Kristýna Fabiánová, Vojtěch Rychlink a Matyáš Jirsa. 
 Po slavnostním zahájení složili soutěžící a rozhodčí slib, že bu-
dou jednat „fair play“. Následovalo vystoupení místních mažoretek, 
které odlehčilo napjaté čekání před vlastním kláním. Soutěžící týmy 
postupovaly po jednotlivých stanovištích, kde prověřily své znalosti 
a schopnosti okamžité adekvátní reakce při různých poraněních.
 V konkurenčním boji jsme bohužel získali nepopulární 4. mís-
to, nicméně medaile byla na dosah. I přesto si naše družstvo za-
slouží pochvalu, bojovalo s nasazením a  touhou po medailovém 
umístění. Nejdůležitější je, že všichni v  týmu dokázali výborně 
spolupracovat a věděli si se všemi zraněními rady. Ukázali, že si 
umí poradit často mnohem lépe nežli dospělí. Díky za skvělou pří-
pravu a reprezentaci školy.

Mgr. Ladislava Vaňková

PUTOVÁNÍ ZDRAVÍKOVEM – PROJEKT 
ZDRAVÍ DO ŠKOL
Děti z 1. A a 1. B ZŠ Častolovice absolvovaly v posledním čtvrtletí 
školního roku celkem šest putování městečkem Zdravíkov. Inter-
aktivní formou za pomoci vlastních rukou se seznamovaly se zá-
klady zdravého životního stylu.
 Putováním je provázela lektorka Andrea Horáková a pohádko-
vé postavy Zdravouš, Zdravěnka, děda Ručička, babička Studán-
ková a další. Společně navštívily všechny ulice městečka a podívaly 
se také do vesnice Semtamovice.
 Zábavnou formou se děti dozvídaly o  správném složení stravy, 
zkoušely připravit zdravé nápoje, ovocné pohoštění, sladké i slané sva-
činky, zkusily si nakoupit suroviny a sestavit z nich jídelníček na celý 
den a zábavnou formou zapojily do zdravého životního stylu také sport. 

BENEFIČNÍ KONCERT
PRO NADACI KRTEK
V podvečer 30. května 2017 se kostel sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí 
rozezněl krásnou hudbou, a to v rámci celostátního happeningu 
základních uměleckých škol ZUŠ OPEN – Děti žijí uměním.
 Po krásném uměleckém zážitku, který umocnila nádherná at-
mosféra kosteleckého kostela, se přistoupilo k  předávání fi nanč-
ních darů pro Nadaci Krtek zabývající se péčí o dětské onkologické 
pacienty. Žáci ze ZŠ Častolovice Kristýna Fabiánová, Aleš Kudlá-
ček a Žanet Pešková předali do rukou zástupkyně Nadace Krtek 
Mgr. Kateřiny Doležalové fi nanční dar v celkové výši 15 147 Kč.
 Tuto částku se podařilo vybrat v  rámci akce Děti pomáhají 
dětem při velikonočním jarmarku v  naší škole. Děkujeme proto 
všem žákům, jejich rodičům, pedagogům i nepedagogickým pra-
covníkům školy, kteří přispěli k vybrání této částky. Odměnou pro 
všechny žáky byla 2. června účast na dětském dni, který připravila 
základní škola ve spolupráci s rodiči a místními spolky.
 Ještě jednou bych chtěla touto cestou poděkovat všem za  fi -
nanční příspěvek, žákům naší školy za  krásný kulturní zážitek 
a Nadaci Krtek popřát co nejméně malých pacientů.

Mgr. Bc. Jana Řízková

Eliška Francová, Vít Lounek a Kateřina Šabatová prokázali své znalosti 
o rostlinách. FOTO: Archiv ZŠ Častolovice

 Všem soutěžícím děkujeme za  příkladnou reprezentaci 
školy. Obzvlášť děkujeme „deváťákům“ Michaele Kopecké a Petru
Novákovi, kteří se pravidelně zúčastňovali této soutěže již od
4. ročníku.

Mgr. Lucie Adámková
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Děti se učily zdravému životnímu stylu. FOTO: Archiv ZŠ Častolovice

 Mezi jednotlivými lekcemi plnily děti zadání úkolů doma nebo 
ve škole. Nad zdravým životním stylem a případnou změnou stra-
vovacích návyků se tak mohly zamyslet i společně se svými rodiči. 
Na závěr celého projektu si za odměnu odnesly domů vlastní pro-
stírání, které si v průběhu projektu částečně vyrobily samy.

Sponzoři a  partneři projektu: ZP Ministerstva vnitra, Zdraví 
do škol, Nutrifi t, IZZS, a. s.

Bc. Andrea Horáková, lektorka spolku Zdraví do škol

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČASTOLOVICE

EXKURZE ZA DRAVCI 
V úterý 13. června jsme se s dětmi ze třídy Sluníček vydali na za-
jímavou exkurzi. Manželé Bělkovi nás pozvali k sobě na zahradu 
na ukázku kroužkování mláďat poštolky obecné. Malé dravce jsme 
si mohli zblízka prohlédnout a  navíc jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavých informací nejen o  poštolkách. Děkujeme za  pozvání 
a příjemně strávené dopoledne.

PŘEKVAPENÍ NA DEN DĚTÍ
Na den dětí by se měla plnit dětská přání. Dětem v naší mateřské 
škole jsme splnili touhu po zmrzlině i dovádění na hřišti. Překva-
pením bylo divadélko O kohoutkovi a slepičce zahrané manželi 
Novákovými. Děti pomohly slepičce zachránit kohoutka, odmě-
nou jim byla zmrzlina. 
 Děti ze třídy Berušek a Motýlků navštívily altán Gloriet 
v  častolovickém zámeckém parku, kde si vychutnaly zmrzlino-
vé potěšení a radostné vyžití na dřevěném hradě se skluzavkami 
a houpačkou. 
 Děti ze třídy Sluníček si pochutnaly na točené vanilkové zmr-
zlině a  malinové limonádě na  venkovní zahrádce v  restauraci 
Beseda. Sváteční dopoledne jsme si pěkně užili, zbývá nám jen 
poděkovat výboru SRPDŠ za fi nanční podporu. 

Z. Čestická

PŘEDPLAŤTE SI

IDEÁLNÍ DÁREKk narozeninám, svátku či Vánocům. 

Jediné noviny v regionu Orlických hor. 
Jsme s vámi již téměř 60 let.

Regionální zpravodajství pohledem čtenářů, 
nasloucháme lidem. 

Součástí novin je sportovní příloha o regionálním sportu.  
Noví předplatitelé získají ZDARMA první výtisk. 

Ke každému vydání obdržíte 
ZDARMA magazín TV Pohoda v hodnotě 10 Kč. 

Každé úterý dodání až do schránky – poštovné ZDARMA.    

Předplatné Orlického týdeníku: 
Orlický týdeník + TV Pohoda 20 Kč 
Roční předplatné: 1 040 Kč 
Půlroční předplatné: 520 Kč 
Čtvrtletní předplatné – SIPO: 260 Kč 

A-PRESS s.r.o, Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

Tel.: 494 533 933, E-mail: info@orlickytydenik.cz

Dárkové poukazy na předplatné k zakoupení v redakci Orlického týdeníku.

ZA PRINCEM BAJAJOU
V úterý 16. května jsme 
se s dětmi ze třídy Slu-
níček vypravili na výlet 
do  Nového Města nad 
Metují, kde nás čekalo 
divadelní představení 
Princ Bajaja. V pohádce 
děti měli možnost vidět 
brnění, historické zbra-
ně, živého koně, nad-
to se dozvěděly rozdíl 
mezi šaškem a  kašpár-
kem. Po zhlédnutí po-
hádky si mohly vlast-
noručně vyzkoušet praní na valše, mletí obilí nebo vyčesávání lnu. 
Interaktivní výlet se nám všem moc líbil.

M. Plocková

Děti si mohly vlastnoručně vyzkoušet 
stará řemesla.

FOTO: Archiv MŠ Častolovice

V MATEŘSKÉ ŠKOLE
JSOU VOLNÁ JEŠTĚ TŘI MÍSTA

V případě zájmu si můžete podat žádost
o zápis do MŠ Častolovice na školní rok 2017/2018.
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OHLÉDNUTÍ ZA TRADIČNÍM PÁLENÍM ČARODĚJNIC

Poslední duben je již tradičně dnem, kdy se pálí ča-
rodějnice. Nejinak tomu bylo i letos. Kulturní komi-
se a městys Častolovice ve spolupráci se SRPDŠ-MŠ, 
hospodou Na  Hřišti, AFK Častolovice, místními 
dobrovolnými hasiči a  OV KSČM Rychnov nad 
Kněžnou připravili pro veřejnost tuto tradiční akci.
 Pro děti a rodiče byly připraveny různé soutěže, 
výtvarná dílnička a prohlídka hasičské techniky. Ne-
chyběla ani hudba pro malé čaroděje a čarodějnice. 
Ti, kteří přišli v  kostýmu, měli navíc možnost zú-
častnit se slosování o rodinnou vstupenku do ZOO 
Praha. Vítěz byl však pouze jeden, výlet si užije rodi-
na Svatoňova, které tímto gratulujeme. 
 Aby to ostatním však nebylo líto, rozdávaly se oblí-
bené svítící tyčinky. Po zapálení ohně jsme měli mož-
nost zhlédnout zajímavou ukázku ohnivé chemické 
laboratoře, která jistě zaujala jak malé, tak velké diváky.
 Večer rozproudila, ale i zakončila rocková kapela 
4Watty se svou taneční zábavou, kterou si užili hlav-
ně dospělí. Večer byl sice chladný, ale to návštěvní-
kům ani v nejmenším nevadilo, protože ten, kdo se 
přišel bavit, si to určitě náležitě užil.

SRPDŠ-MŠ ČASTOLOVICE

Pro malé čarodějnice byla připravena i výtvarná dílnička.
FOTO: Archiv SRPDŠ-MŠ 

od 20,00 hodin

www.nastojaka.cz
Open  Air
Tour 2017

SVĚTLUŠKOVÁNÍ S VEČERNÍČKEM

K poslednímu březnu uspořádalo SRPDŠ-MŠ Častolovice opět akci 
pro děti a rodiče Světluškování. Společně jsme se sešli po 17. ho-
dině na sále U Lva, kde nás již očekávali žáci ZŠ Olešnice s pohád-
kou Popelka. Pohádku máme veskrze všichni spojenou především 
s melodiemi Karla Gotta, které v pohádce zazněly také. 
 Nechyběl však ani upíří klobouk nebo princezna Drobněna. 
Té se ujala samotná ředitelka ZŠ Alena Vránová, která sklidila 
velký ohlas. Největším zážitkem však byla poslední scéna, v níž 
Popelku ve  svatebních šatech přivezl princi živý poník Jurášek. 
Takovou scénu by nám mohlo závidět snad i samo Národní diva-
dlo. Přeci jen, kdy se poštěstí, aby na jevišti vystoupilo živé zvíře. 
Po představení plný sál děkoval vstoje a svým potleskem kvitoval 
výkon malých herců a jejich doprovodu. Po tomto nezapomenu-
telném zážitku se někteří i se slzami v očích vydali na Sokolskou 
zahradu. 
 Po rychlém předání informací a  lístků na odpovědi k samot-
né cestě okolím Častolovic jsme si letos zopakovali tradiční čes-
ké večerníčky, které nás celou cestou provázely. Cílem byla opět 
myslivecká chata. Tam jsme tři dítka, která měla to štěstí a  z 90 
odevzdaných lístků se správnými odpověďmi byla vylosována, od-
měnili pěknou pohádkovou knížkou. 
 Ostatní děti si domů odnesly svítící tyčinku nebo brýle a sladké 
lízátko. Nechybělo ani opékání špekáčků, výborné domácí pala-
činky, sladké koláče, teplý čaj a lahodné svařené víno pro rodiče.
 Počasí nám letos opravdu přálo, a tak jsme společně poseděli 
a užili si pěkný večer.
 Už teď se těšíme na další společná setkání.

Šárka Fajglová, SPRDŠ-MŠ 

Šárka Fajglová, SPRDŠ-MŠ a kulturní komise
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KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ… 

Předškoláci v knihovně 
Koncem května se do knihovny přišly podívat děti z místní ma-
teřské školy, a  to třída předškoláků. Někteří caparti tu už byli 
s  rodiči, někteří tu byli poprvé. Povídali si s  paní knihovnicí, 
k  čemu vlastně knihovna slouží: „Můžeme si tu koupit rohlí-
ky? Néééé! Tak co si tady můžeme koupit? Kupují se tu knihy, 
když je to knihovna? Samozřejmě že ne, knihy se tu nekupují, 
ale půjčují.“ Paní knihovnice jim potom přečetla pohádku, ale 
takovou divnou, popletenou – Jak Maxipes Fík ke  jménu při-
šel. Trošku to popletla a míchala několik pohádek dohromady. 
Jenže naši předškoláci jsou šikovní a všechny pohádky poznali 
a paní knihovnici opravili. Nakonec jsme si společně zazpívali 
písničku Když jsem já sloužil. 

Pasování prvňáčků na čtenáře 
Ve čtvrtek 25. května 2017 dopoledne proběhlo u nás v knihov-
ně pasování prvňáčků na čtenáře. Z 1. A a 1. B bylo pasováno 
celkem 34 prvňáčků. Před samotným pasováním plnily děti 
několik úkolů, a to jak samostatně, tak ve skupinách. Poté nás 
přišel navštívit rytíř Knihomol a jeho dvorní dáma Poeta. 
 Než však přistoupil k  samotnému pasování, chtěl se rytíř 
sám přesvědčit o  tom, zda jsou toho všechny děti hodny. Po-
zorně vyslechl, jak se děti naučily číst a  zda mohou být tedy 
pasovány na  čtenáře. Všechny děti uspěly. Některé čtou lépe, 
jiným to dělá ještě trochu problémy, ale to se všechno postupně 
doučí. Rytíř Knihomol jejich výkon uznal a doporučil všechny 
prvňáky k pasování na čtenáře. Po samotném pasování si mohli 
noví čtenáři půjčit svou „první“ knížku na čtenářskou průkaz-
ku, čehož většina využila.   

Věra Zaňková, knihovnice

Den v boji proti rakovině v knihovně 
Častolovická knihovna se letos poprvé připojila ke sponzorské 
akci Český den v boji proti rakovině, který připadá na 10. květ-
na. Přímo v prostorách knihovny byly k zakoupení žluté kytičky 
s modrou stužkou. Tuto bohulibou činnost podpořil zakoupe-
ním nejeden návštěvník knihovny, celkem se podařilo vybrat 
1 700 Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli.  
 Tradiční veřejná sbírka Český den proti rakovině se konala 
již po jednadvacáté. Úkolem kampaně je poskytnout informa-
ce k prevenci nádorů ORL. Sbírka každoročně přináší finanční 
prostředky, jejím hlavním cílem je snížení úmrtnosti na nádo-
rová onemocnění v ČR.  

Noc s Andersenem nejen v Častolovicích 
Posledního března jsme po 16. hodině vyšli z domu se spacá-
kem, karimatkou a buchtou od babičky. Moc jsme se těšili. Če-
kala nás noc v knihovně. 
 I letos, jako každý rok, jsme si připomněli, že knížky mají své 
kouzlo i v dnešní uspěchané době plné chytrých telefonů, tabletů 
a počítačů. Naše knihovnice Věrka Zaňková pro nás děti připra-
vila spoustu překvapení. Nejdříve nás čekala pohádka O Popelce 
v sále U Lva. Po večeři v knihovně jsme hráli různé hry, zpívali 
písničky a luštili tajenku. Vrcholem naší dobrodružné noci byla 
noční cesta se Čtyřlístkem plná zábavných úkolů s luštěním ta-
jenky. V cíli nás čekalo překvapení – našli jsme poklad.

 Po  návratu do  knihovny jsme si rozdělili kořist, zalezli si 
do svých spacáků a zaposlouchali se do pohádkového příběhu. 
Někteří z nás byli tak unavení, že se ani konce nedočkali a spo-
kojeně usnuli. Ráno nás čekala příprava snídaně. Byli jsme hla-
doví jako vlci. Potom jsme si rychle zabalili věci, pak už nám 
zbyla jen chvilka na  kreslení komiksů o  noci s  Andersenem, 
které Věrka potom poslala do soutěže.
 Někteří z  nás dostali nabídku na  cestu za  Andersenem až 
do Polska. Bylo pouze sedm míst, a  tak jsme se radovali, že je-
deme zrovna my. Jednalo se o akci v rámci česko-polského přá-
telství. Jeli jsme autobusem v pátek 21. dubna už v 13.30 hodin, 
a tak jsme museli ze školy rychle domů, abychom vše stihli.
 Nás i dětí z dalších měst byl plný autobus. Cesta se nám zdá-
la dlouhá, ale stálo to za to. Měli jsme i vlastního překladatele. 
V polském zámku Palace Želazno se sjely děti z Polska, Čech 
a Ukrajiny. 
 Na začátku byl průvod pohádek v čele s Andersenem, krá-
lovnou a  princeznou v  krásných kostýmech. Před zámkem 
jsme si vyslechli uvítací proslov, pak následovala čtená pohád-
ka O  pasáčkovi vepřů. V  zámku se konala přehlídka talentů. 
Byla to různá vystoupení polských i našich dětí, například hra 
na nástroje, básně, divadla, písničky nebo tance.
 Z našich účastníků vystoupila Anna Bělková s hrou na sa-
xofon, Tereza Hendrichová hrála na  flétnu, můj bráška Pepa 
přednesl anglickou básničku a  Honza Svatoň předvedl umění 
vázání uzlů. Polští reportéři s námi dokonce udělali rozhovor, 
který se prý vysílal v televizi.
 Měli jsme dokonce čas proběhnout se po krásné velké zahra-
dě s dětským hřištěm. Představili nám všem zajímavou knížku 
O opičákovi Georgovi a pánovi se žlutým kloboukem. Pozvali 
nás i na výbornou večeři, na masové kuličky se žampionovou 
omáčkou a bramborem. Zlatým hřebem večera bylo rozkrojení 
dortu ve tvaru knihy přímo panem Andersenem.
 Ještě jsme se podívali na maňáskové divadlo, po  kterém 
následovalo občerstvení formou švédských stolů, a  už byl čas 
na  závěrečné rozloučení. Vydali jsme se na  cestu domů plni 
krásných zážitků a vzpomínek.

Marta Rambousková, 12 let

KNIHOVNA MÁ NOVĚ
VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Častolovickou knihovnu již pár týdnů naleznete
na vlastních webových stránkách.

Dozvíte se, na co se můžete těšit a dočtete se
o již realizovaných akcích pro malé i velké čtenáře.

Na atraktivních a hlavně přehledných stránkách
naleznete bohatou fotogalerii a hlavně

seznam nových knih k zapůjčení,
který je každý měsíc aktualizován.

Navštivte knihovnu na www.knihovnacastolovice.cz
nebo na facebooku pod názvem

Místní knihovna Častolovice.
Kontakt: Věra Zaňková, tel.: 778 764 704, 
e-mail: knihovna.castolovice@seznam.cz.
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SENIOŘI, CHCETE STUDOVAT?

Koncem května se sešli tutoři (lidé, kteří se starají o určitou skupinu žáků nebo studentů, konzultují a procvičují s nimi probíranou lát-
ku) a vedoucí konzultačních středisek Virtuální univerzity třetího věku rychnovského okresu. V regionu jsou celkem čtyři konzultační 
střediska (KS), další se chystá na svou premiéru. Nejstarší, čtyřleté, středisko je v Dobrušce, dvouleté v Rychnově n. Kn., úspěšný rok má 
za sebou středisko v Kostelci n. Orl., ve Vamberku je KS již půl roku.
 Nové středisko se připravuje v Častolovicích. Všechna střediska jsou organizována veřejnými knihovnami, středisko v Rychnově je pod 
správou Spolku pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci.
 Ve střediscích se scházejí po znalostech dychtící senioři, výuka je zpravidla po 14 dnech. Studijní cyklus trvá obvykle tři roky, během 
nichž senioři absolvují v šesti semestrech zajímavá témata (ke každému tématu je šest přednášek). Po úspěšném zvládnutí testů po kaž-
dém tématu obdrží účastník diplom, po úspěšném absolvování všech šesti semestrů jede absolvent do Prahy na slavnostní promoci. 
Nejvíce promovaných seniorů je v Dobrušce.
 Česká zemědělská univerzita v Praze, která je garantem této Virtuální univerzity třetího věku, nabízí 26 témat. Senioři zde mohou 
studovat například témata, jako je Astronomie, Evropské kulturní hodnoty, Kouzelná geometrie, Barokní architektura v Čechách, Etika 
jako východisko z krize společnosti, Život a dílo Michelangela Buonarroti, Tradiční čínská medicína v naší zahrádce či Lidské zdraví. 
V posledním roce bylo velkým hitem téma Genealogie – Hledáme své předky.
 Všechna naše KS neorganizují jen společné vyslechnutí přednášek, ale připravují pro své studenty další akce – rozšiřující přednášky, 
studijní zájezdy, exkurze, besedy apod.
 Důležitým aspektem studia seniorů je také jejich setkávání, výměna názorů na současné dění, ale i běžné rozhovory o rodině, dětech 
a vnoučatech.
 Schůzka vedoucích konzultačních hodin byla úspěšná hlavně v tom, že si tutoři vyměnili své zkušenosti, ale také se dohodli na někte-
rých společných záležitostech.
 Pokud jste důchodového věku a máte zájem poznávat nové věci, můžete se přihlásit, nejlépe v druhé polovině srpna či začátkem září 
v níže uvedených konzultačních střediscích na následující témata, která v těchto střediscích můžete v zimním semestru studovat:

Dobruška tel.: 778 492 562 České dějiny a jejich souvislosti
Rychnov n. Kn. tel.: 736 633 171 Astronomie (4 přednášky – v září), České dějiny a jejich souvislosti,
   Cestování – co jste možná nevěděli
Kostelec n. O. tel.: 724 329 557 Cestování – co jste možná nevěděli
Vamberk tel.: 777 484 203 České dějiny a jejich souvislosti
Častolovice tel.: 778 764 703 Genealogie – Hledáme své předky

 Téma Lesnictví bude studováno výjimečně pouze ve Vamberku, pokud jsou tedy mezi vašimi přáteli a známými senioři, kteří mají 
k tomuto tématu vztah, ať neváhají a hlásí se. 
 Více informací naleznete na webových stránkách https://e-senior.czu.cz/.

v. h.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

KYNOLOGIE ČASTOLOVICE 

Kynologové oslavili významné výročí
Letošní 45. výročí založení organizace slavíme velice aktivně. 29. dubna vyrazila naše vý-
prava na celostátní soutěž ve výcviku malých plemen psů, která se konala ve výcvikovém 
středisku Moravskoslezského kynologického svazu ve Zbraslavi u Brna. František Van-
žura ml. s jeho bíglem Kennym zde zvítězil v nejvyšší kategorii ZMP2 a Aleš Mikulka se 
stafb ulíkem Bedrníčkem byl čtvrtý v kategorii ZMMP. 
 Dále jsme se zúčastnili několika závodů v blízkém i širším okolí, kde se nám také po-
dařila umístění na stupních vítězů (1. místo v Městci Králové a České Třebové, 2. místo 
v Kostelci nad Orlicí, atd.) 27. května jsme si uspořádali Klubový závod pouze pro naše 
členy, kde si mohl soutěžní atmosféru vyzkoušet nanečisto opravdu každý. Na soutěž na-
vázalo společné posezení s grilovanými kuřaty.
 Posledního května jsme předvedli ukázku výcviku na dnu s Integrovaným záchranným systémem na ZŠ v Borohrádku. Byli jsme do-
konce k vidění v pořadu Zprávičky na České televizi, kde se vysílala reportáž z této akce. Na ni jsme navázali ukázkou pro častolovickou 
školu v pátek 2. června. Při ukázkách nejsou děti pouze pasivními diváky, ale snažíme se je zapojit, nakonec se mohou se psy i pomazlit.
 Na datum 3. června jsme uspořádali dětský den pro veřejnost, kde si příchozí děti mohly zastřílet ze vzduchovky a zapojit se do dalších 
soutěží. Zdárně jsme také dokončili rekonstrukci plotu u cyklostezky. Od jara máme na výcviku řadu nových štěňat, se kterými trpělivě 
pracujeme. Na cvičišti se scházíme každou neděli dopoledne, otevřeno je i pro další zájemce o výcvik.

František Vanžura, ZKO Častolovice

Ukázka výcviku pro ZŠ Borohrádek.

FOTO: Archiv
ZKO Častolovice
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ČRS MO ČASTOLOVICE

Rybáři uspořádali tradiční dětské závody 
Letošní tradiční dětské rybářské 
závody (Memoriál Bohuslava 
Kysely) uspořádal Český rybář-
ský svaz, s. z., místní organizace 
Častolovice na  Obecním rybní-
ku 20. května. I  přes nepřízeň 
počasí se sešlo 29 účastníků 
ve  dvou věkových kategoriích. 
Občerstvení bylo zajištěno pro 
účastníky závodů, jejich do-
provod a  příznivce. Rybník byl 
dobře zarybněn, o  časté záběry 
nebyla nouze, téměř každý závodník ulovil rybu.
Závody byly rozděleny do dvou věkových kategorií: děti do deseti 
let a děti od jedenácti do patnácti let. Soutěžilo se ve dvou poloča-
sech. Lovilo se na jednu udici s jedním návazcem. Z 29 účastníků 
bylo v mladší kategorii 13 dětí a ve  starší kategorii 16 dětí. Cen 
bylo hodně a dostalo se na všechny.

Vítězové: mladší kategorie 1. David Matouš (898 cm)
   2. Jakub Chmelař (577 cm)
   3. Adam Bednář (351 cm)

  starší kategorie 1. Josef Hájek (596 cm)
   2. Josef Poslušný (585 cm)
   3. Tomáš Suchý (423 cm)

MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům, pořadatelům 
a zvláště slečně Kyselové, která zajišťovala krásné medaile. S po-
zdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.

Kroužek láká mladé rybáře    
Dětský rybářský kroužek, který je určen dětem od 6 do 15 let, má za 
sebou první rok aktivní činnosti. O obětavé práci a citu pro vedení 
dětského kolektivu manželů Židových svědčí 24 nadšených mla-
dých rybaříků. Podrobné informace o bohaté činnosti jsou uvede-
ny na www.mocrscastolovicecz.cz.

výbor MO ČRS Častolovice

Rybářské závody přilákaly
dětské účastníky.

FOTO: Archiv MO ČRS Častolovice

PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Český rybářský svaz, s. z.,

místní organizace Častolovice
připravuje na podzimní období závody pro všechny 

příznivce Petrova cechu v Častolovicích.
K účasti je třeba jen chuť, žádná registrace není nutná. 

Těšíme se na vás. 

ZO ČZS ČASTOLOVICE 
Zahrádkáři se již připravují
na podzimní výstavu
Jedním z největších úkolů pro letošní rok byla bezesporu jarní vý-
stava Velikonoce – svátky jara, která byla i přes nepřízeň počasí 
prvního dne úspěšná. Návštěvníci ocenili celou řadu změn a no-
vých aranžérských prvků. Namátkou můžeme vzpomenout nově 
naaranžovaný strop v hlavním sále, kde více než 400 kraslic připo-
mínalo veselé svátky. 

 Další změnou bylo promítání o velikonočních svátcích a zvyk-
lostech, které bylo možné zhlédnout po  dobu celého průběhu 
výstavy. Nejen děti, ale i každého dospělého upoutaly staročeské 
symboly a  strašidla. Také v  logistickém zabezpečení výstava do-
znala určitého zlepšení. Po ukončení výstavy výbor ZO ČZS celou 
akci zhodnotil a  navrhl pro nové období další novinky tak, aby 
každý návštěvník vždy viděl něco nového, lepšího a poučného. 
 Výboru ZO ČZS se podařilo zorganizovat i další úspěšné akce. 
Zájezd do  Kladrub byl úspěšný nejen v  počtu zájemců, ale i  co 
do kvality. Prohlídka celého hřebčína, muzea či zámku byla velmi 
zajímavá a poutavá. Častolovičtí zahrádkáři mají dobrý kolektiv, 
což potvrdilo i přátelské posezení při grilování kýt, které se konalo 
9. června za účasti téměř devadesáti členů. 
 Organizaci se daří i dobrá spolupráce se ZŠ a MŠ v Častolovi-
cích. Soutěž v kreslení a malování, která probíhala od měsíce břez-
na, byla vyhodnocena na  konci školního roku, nejlepší žáci byli 
odměněni věcnými cenami. I aktivní účast na akci dětského dne 
na Sokolské zahradě potvrdila dobrou spolupráci. Zahrádkáři se 
také aktivně zapojili do přípravy a provedení Častolovické poutí, 
čímž přispěli organizátorům městyse k vydařené akci. Pro diváky 
jsme zapůjčili a postavili dva velké stany. 
 V současné době zahrádkáři již připravují podzimní výstavu, 
která se uskuteční ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2017 ve výstavním areálu 
v Častolovicích. Vystaveny budou jablka, hrušky, švestky, hrozno-
vé víno a některé speciality. Prezentovat se budou jak výzkumné 
ovocnářské ústavy a  velkopěstitelé, tak i  jednotlivci, zahrádkáři. 
Ze zeleniny bude naaranžována cibule ze Všetat, česnek z Holic, 
zelí z Bolehoště, brambory z Havlíčkova Brodu a Zdobnice, dále 
košťáloviny, papriky a další. Rovněž zastoupení květin bude pestré, 
k vidění budou jiřiny, jiřinky, lilie, begonie, chryzantémy, africké 
fi alky, gladioly a květiny z dovozu, z Holandska. 
 Vystavovat bude 9 okresů východních Čech, 12 ZO ČZS,
2 botanické zahrady, dále fi rmy, závody, družstva a školy. Ukázku 
své činnosti předvedou i chovatelé, kaktusáři, včelaři, ornitologo-
vé, houbaři a další. Součástí výstavy bude také již tradiční soutěž 
o nejlépe naaranžovanou misku ovoce a zeleniny a odborná po-
radna. Bohatý kulturní a zábavný program je již dnes zajištěn. Vý-
stava bude otevřena každý den od 09.00 do 17.00 hodin, v neděli 
pak do 16.00 hodin. Parkovné bude zdarma. 
 Výbor ZO ČZS zve všechny občany na tuto tradiční zahrádkář-
skou výstavu a již dnes přeje příjemné zážitky z celé výstavy.

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice

Velikonoční výstava přivítala jaro
Sedmnáctý ročník velikonoční výstavy Velikonoce – svátky jara 
byl již tradičně umístěn do areálu Sokolovny a přilehlého Sokol-
ského parku v Častolovicích. Návštěvníci mohli po tři dny obdi-
vovat aranžérii tematicky spjatou s příchodem největšího křesťan-
ského svátku v roce.   
 Velikonoční výstava ofi ciálně přivítala jaro, prezentovala ma-
lované kraslice, výšivky i  tradiční staročeská řemesla, která jsou 
s jarní výstavou již neodmyslitelně spjaty. 
 „Vstupy do jednotlivých prostor jsme vyzdobili balonky znázor-
ňující kraslice. V hlavním sále jsme opticky snížili strop květinový-
mi březovými pugety s kraslicemi s mašlemi. Poprvé jsme v tomto 
sále po všechny tři dny výstavy promítali velikonoční zvyky, sym-
boly a texty koled. Projekce připomněla návštěvníkům i historii Ve-
likonoc. Naaranžovali jsme i stromy v Sokolském parku a parapety 
oken,“ upozornil na inovace výstavy hlavní pořadatel Josef Helmich. 
 Pořadatelé se každý rok snaží výstavu obohatit o novou expozici, 
ne jinak tomu bylo i letos. Svou premiéru měla expozice staročes-
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kých strašidel nacházející se v exteriéru výstavy. Kompozici expo-
zice, ve které se prolínalo čertovské doupě, potok s hastrmany i po-
hádkové víly, naaranžovaly Renata Sršňová s Milenou Ješinovou. 
 „Inspiraci jsem načerpala v Pekle Čertovina u Hlinska, pak už 
to byly jenom hodiny práce. Expozici jsem situovala do lesa, který 
znázorňují umístěné větve, pařezy stromů i včetně kořenů a vykot-
lané kmeny. Dotvořila jsem ji starým nádobím, uměle vytvořeným 
ohněm, pavouky a čarodějnicemi. Základem těl strašidel – čertů, 
hastrmanů a  víl – jsou krejčovské panny nebo seno, hlavy jsou 
vytvořeny z balonků zakrytých punčochami a doplněny o masky 
a paruky. Součástí je i potok, který na výstavu aranžuji každým ro-
kem,“ prozradila ke strašidelnému zákoutí výstavy Renata Sršňová. 
 Součástí velikonoční výstavy byla také tradiční velikonoční ře-
mesla, která pro návštěvníky pořadatelé zajistili i v letošním roce. 
K vidění byla výroba kraslic, vamberecká krajkářská škola, malo-
vání perníků modrotiskem, pletení pomlázek, malování na  sklo, 
drátování či patchwork. Anna Nosková z  Lipovky vystavuje 
na častolovické výstavě již několikátým rokem. 
 „Zákazníkům nabízím převážně výrobky z patchworku – polš-
tářky, deky, ubrusy, obaly na knížky či různé drobnosti. Využívám 
převážně tradičních vzorů, nejdůležitější je volba kvalitní látky 
a  sladění jednotlivých barev. Patchwork tvořím sobě pro radost, 
a jsem ráda, když potěší i druhé“, skromně dodala Anna Nosková, 
která se patchworkem zabývá již téměř dvacet let. 
 V hlavním sále výstavy se nacházely expozice takřka z celých 
Čech, dílčími tématy expozice byli Koledníci, Velikonoce očima 
dětí a Velikonoce z pohledu našich babiček. 
 „Prostory expozice dotvářely vodní kaskády s květinovou výz-
dobou z lilií, růží a gerber, o kterou se zasloužila Andrea Pleslová. 
Květiny jsme získali jak od velkopěstitelů, tak z Holandska. Nejlé-
pe hodnotím kompozici panenek v krojích od paní Rusové z Čer-
veného Kostelce, vedle níž byly umístěné sbírky kraslic od umě-
leckého družstva z celé republiky. Vystavovali jsme na 60 druhů 
narcisů a  všechny jarní cibuloviny,“ zhodnotil vnitřní prostory 
výstavy Josef Helmich. 
 „Již druhým rokem jsme organizovali okresní soutěž ve fl ori-
stice, kterou vyhlásila republiková rada Českého zahrádkářské-
ho svazu. Probíhala ve dvou kategoriích, mladší byla určena pro 
základní školy, starší pro střední školy. Vypichované misky žáků 
hodnotila odborná komise, vítěz z  každé kategorie postoupil 
do  republikového kola v  Praze. Nejlepší výtvory byly vystavené 
v samostatné kompozici,“ dodal Josef Helmich. 
 Tradičně nejvyhledávanější částí výstavy byla Soutěž o nejlepší 
kolekci kraslic, do které se v letošním roce přihlásil rekordní počet 
22 soutěžících s 29 kolekcemi misek s kraslicemi. Do osudí bylo 
vhozeno celkem 1 431 žetonů. Na prvním místě se umístila se 166 
žetony miska č. 12 Ivy Noskové z Polomu.

      O zájmu veřejnosti o velikonoční výstavu vypovídá i rekordní 
počet 7 000 návštěvníků, a to i přesto, že první den výstavy prak-
ticky celý propršel. Zahrádkáři výstavu začali připravovat tři týdny 
před vlastním zahájením a podílelo se na ní celkem 52 lidí. 
 „S ohledem na značnou úroveň a kvalitu jarní výstavy plánuje-
me na příští velikonoční výstavu i doprovodný program. Uvažuje-
me o slavnostním zahájení, na které obdrží pozvánku naši sponzoři, 
ředitelé škol, závodů, institucí, veřejní činitelé, poslanci či senátoři, 
stejně jako při podzimní výstavě,“ dodal závěrem Josef Helmich.  

Mgr. Martina Kalousová

MS STŘEZMÁ OLEŠNICE
Vážení spoluobčané,
s nástupem jara vtrhla do našeho spolku nová energie prezentova-
ná především Pepou Vanickým a jeho nápady a myšlenkami, které 
po nástupu na pozici předsedy spolku začal naplňovat. Souběžně 
bylo však také třeba zvládnout papírovou válku a nově ustavený 
výbor nechat zapsat do  spolkového rejstříku, předat si výborové 
funkce se všemi náležitostmi, změnit přístupová práva k fi nancím.
 Jednou z prvních záležitostí nového výboru bylo odeslání žá-
dostí o  dotace na  zhotovení tůně pod Pasekami jako zádržného 
systému na uchování vody v krajině a za druhé na výstavbu oplo-
cení kolem silnice E11 od viaduktu u Orsilu po vjezd do Častolovic 
po obou stranách. Zde přicházíme každoročně o velké množství 
zvěře a  rádi bychom zvěř nasměrovali při putování touto trasou 
pod viadukt. Podklady k žádostem kvalitně zpracovali J. Vanický 
a A. Libotovský. Nyní probíhají další jednání, doplňování a schva-
lovací proces. Na plot dotaci od kvasinské "Škodovky" letos zřejmě 
nedostaneme, neboť nestihli vyhovět všem žádostem, ale máme 
velkou šanci již příští rok. Projekt výstavby tůně zatím běží.
 Novou pěknou tradicí by mohlo být symbolické společné ote-
vření lovecké sezóny, kdy se 16. května, v den zahájení lovu srnců, 
sešli členové MS na chatě v Častolovicích, poté se rozjeli do ho-
nitby, aby se všichni vrátili po skončení lovu znovu na chatu, kde 
u zapáleného ohně mohli společně sdílet radost nad svými úlovky.
 Srnce se hned na první vycházce povedlo ulovit třem lovcům. 
Dobrého trofejového srnce ulovil J. Vanický, který povolenku 
na srnce obdržel při příležitosti jeho letošních blížících se 70. na-
rozenin. Sv. Dianou byl tak odměněn trošku s předstihem. Po ně-
kolika týdnech se pak podařilo ulovit prvního srnce i Dominiku 
Šimerdovi. Loňské trofeje z našeho revíru pak znovu v dubnu zdo-
bily Okresní chovatelskou přehlídku trofejí v Tutlekách.
 Míla Zaňka vystavěl několik posedů, které poté společně s dal-
šími myslivci rozvezli do honitby. Také stíhá připravovat mladou 
fenku na lovecké zkoušky. Zdržením však bylo, když mu ji ve Hři-
binách pokousal pes, který neváhal přeskočit plot zahrady u domu. 

Chata Na Pasece je místem tradičních setkávání MS. Novinkou výstavy bylo strašidelné zákoutí Renaty Sršňové. 

FOTO: Josef Poláček FOTO: Archiv MS Střezmá-Olešnice
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V minulosti jsem podobnou záležitost musel několikrát řešit také. 
Dokládá to, jak nezodpovědně a lehkovážně se často majitelé psů 
chovají a jak zlehčují tento problém, když nechávají otevřené brá-
ny či nízké ploty a nezabezpečeného psa, s jehož výchovou si neví 
rady. Projít se psem na vodítku obcí po veřejné komunikaci tak 
často vyžaduje od majitele, a nejen majitele loveckého psa, nutnou 
dávku odvahy! Možná námět pro zamyšlení i pro orgány místních 
samospráv?
 Radostnými událostmi v našem spolku a honitbě byla na jaře 
i oslava 50. narozenin Luboše Veselého z Rašovic, oslava šedesátin 
Luby Štěpána, na kterou nás pozval na loveckou chatu do Častolo-
vic i nedávný příjezd a pobyt loveckých hostů ze Slovenska na Třeš-
ňovce, při kterém během akce pořádané spolu se Saint-Gobain 
Isover ulovili pět srnců, a  také úspěšný odchov štěňat jezevčíků 
u feny Pavla Žida.
 V červnu jsme se sešli na Mysliveckém dnu u chaty Na Pase-
ce, někteří si s chutí zastříleli na asfaltové terče, někteří si poseděli 
a  popovídali, všichni s  chutí usedli ke  grilovaným kuřatům při-
praveným p.  Martínkem, někdo si tradičně do  dna užil zdarma 
podávaný zlatavý mok.
 2. září pojedeme na  společný výlet. Městys Častolovice jsme 
požádali o pomoc s úpravou veřejného osvětlení u parkoviště před 
loveckou chatou v Častolovicích, které bude realizováno během léta. 
 Většina našich členů v článku jmenována nebyla, ale to nezna-
mená, že by se nezapojili se stejnou pílí a entuziasmem do mysli-
veckých činností. Těšíme se jak na společnou brigádu či schůzi, tak 
na společnou zábavu. Přeji všem pěkné léto a hezkou dovolenou.

R. Podolský, jednatel

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC 
100 let od vzniku republiky
a konce 1. světové války
Vážení přátelé a  příznivci spolku, v  roce 2018 si připomeneme 
100. výročí vzniku Československé republiky a stejné výročí konce 
1. světové války. Spolek přátel Častolovic připravuje na tento rok 
publikaci o zdejších účastnících bojů na straně R-U a legionářích, 
a rovněž rozsáhlou výstavu věnovanou těmto tématům. Prosíme 
vás o poskytnutí/zapůjčení jakýchkoliv materiálů a fotografi í z ro-
dinných alb či archivů. V případě zájmu o poskytnutí podkladů 
můžete kontaktovat osobně členy spolku nebo předsedu na  tel.: 
724 178 772 či e-mailu jiri.vaclavik@seznam.cz. Na konec listopa-
du a začátek prosince letošního roku plánujeme uspořádat vánoční 
výstavu. Ani tady nepohrdneme vhodnými materiály a předměty. 
Děkujeme za podporu a ochotu. 

100. výročí bitvy u Zborova
z častolovického pohledu
Bitva u  Zborova se odehrála 2. července roku 1917 na  západní 
Ukrajině poblíž ukrajinského města Tarnopole. I když představuje 
jedno z menších střetnutí 1. světové války, její důsledky byly zásad-
ní pro další formování československých jednotek (legií) v Rusku, 
zdárný rozvoj, podporu a uznání myšlenek Československého za-
hraničního odboje. 
 Z hlediska vývoje tzv. Velké války šlo skutečně o pouhou epizo-
du. Útok Československé střelecké brigády u Zborova, ať už jakko-
liv úspěšný, byl součástí rozsáhlé ruské tzv. Kerenského ofenzivy, 
jež později skončila naprostým nezdarem a následným ústupem 
a opuštěním získaných pozic. 
 Kerenského ofenzíva započala 1. července 1917, o den později 
přišla řada i na  jižní sektor. V 05.15 začala dělostřelecká přípra-
va, po které po osmé hodině následoval útok obou fi nských divi-
zí. V 09.07 útočila i první část Československé brigády. Nejdříve 
na severním, deset minut poté na středním úseku, později převzal 
přes odpor ruského velitele iniciativu v 09.30 i jižní úsek. V té době 
již byla v severní a střední fázi ovládnuta síť zákopů první rakouské 
obranné linie. V 10.00 držela Československá brigáda celé první 
obranné pásmo. 
 Žádná z fi nských divizí však doposud neprolomila ani první 
obranné pásmo, což vedlo ke značnému ztížení situace, neboť obě 
křídla proniknuvších legionářů byla vystavena náporu ze stran, 
zvláště pravé křídlo dočasně uvízlo. V její těsné blízkosti se totiž 
nacházela dobře opevněná kóta 394 Mohyla, která měla být podle 
plánu již v rukou fi nské divize, ta ovšem doposud neuspěla. Přesto 
ostatní části Československé brigády pokračovaly zdárně vpřed, 
v 10.45 již měly v rukou i druhou rakouskou linii. 
 Úspěch Československé brigády, která měla v původních plá-
nech hrát pouze druhořadou roli, přitáhl pozornost velitele sboru, 
do oblasti směřovala záložní 82. divize. Okolo 11.00 se podařilo 
ovládnout opevněnou výšinu, kótu 392, čímž se rakousko-uherské 
postavení rozdělilo ve dví, ovšem Mohyla stále vzdorovala. Mezi-
tím se okolo 12.00 podařilo zdolat na několika místech i posled-
ní třetí záložní obrannou linii. Poté se na  těchto úsecích fronty 
situace stabilizovala, jelikož brigáda se spolu se záložní 82. divizí
a 4. fi nskou divizí soustředila na dobytí strategického vrcholu Mo-
hyla. Ta padla okolo 14. hodiny. 
 Vojenský úspěch československé brigády byl tak pronikavý, že 
naprosto zaskočil celé ruské velení. To, co se nepovedlo mnohokrát 
větším oddílům, se podařilo jednotce, která byla pro svou výstroj, 
výzbroj a výcvik považována za druhořadou. Zpočátku budil po-
stup brigády až podezření, například ruský pozorovatel upoutaný 

POZVÁNKA NA STŘELECKÝ DEN
– CENU KAMARÁDA

Vážení přátelé lovecké sportovní střelby,
myslivci, kamarádi, dámy a pánové!

Přijměte srdečné pozvání pořádajícího
Mysliveckého spolku STŘEZMÁ Olešnice

na parkurovou střelnici Třešňovka
u malebné chaty

Na Pasece nad obcí Hoděčín
na tradiční

Střelecký den – Cenu kamaráda,
který se koná v sobotu 15. července 2017

od 8.00 hodin. 

Disciplína:
lovecký parkúr, 2x20 terčů

Soutěží se o čest i věcné ceny – Cenu kamaráda.
Nejlepší střelec získá dle tradice

Putovní pohár MS Střezmá.

Občerstvení zajištěno!
Vstup veřejnosti a dětí vítán! 

Kapacita střelnice max. 40 účastníků, brok do 2,5 mm

GPS souřadnice chaty Na Pasece:
50.1665447N, 16.1395753E

Využijte přístupovou cestu z Ostašovic,
v případě deštivého počasí je zakázáno užívat cestu

od Hoděčína přes louky.
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v balonu nad frontou se domníval, že se jedná o masovou dezerci, 
jinak si totiž rychlé pronikání českých vojáků mezi nepřátele ne-
dokázal vysvětlit. 
 Za úspěchem stojí mnoho faktorů, zvláště morálka členů Čes-
koslovenské brigády a způsob jejího boje. Vojáci útočili tak, jak byli 
zvyklí jako průzkumníci – v malých hloučcích o několika mužích, 
což vedlo k jejich lepšímu krytí před smrtelnou palbou kulometů. 
V  podstatě jim pomohla právě nesecvičenost nově vytvořeného 
sboru, který nebyl sešněrován žádnou doktrínou a také iniciativa 
nižších velitelů, kteří reagovali pružně na každý problém. 
 V  řadách Československé střelecké brigády padlo 2. července 
167 mužů a raněno bylo téměř 1 000 vojáků. Za tuto cenu však doká-
zala prorazit všechny tři nepřátelská pásma a navíc zajmout více než 
4 000 zajatců, tedy více mužů, než čítal stav celé brigády. Mrtvých 
vojáků rakousko-uherské armády bylo na úseku brigády několik set. 

Z častolovických obyvatel a rodáků
se památné bitvy u Zborova zúčastnili:
legionář a  člen České družiny v  ukrajinském Kyjevě Václav Če-
řenský (narozen v Častolovicích 23. 4. 1882, zemřel 11. 12. 1927 
v  Praze), legionář a  pozdější vrchní četnický strážmistr Alois
Leden (narozen 11. 11. 1892 v Kladrubech, zemřel 6. 2. 1985 
v Častolovicích), legionář František Kuchař (narozen 2. 12. 1883 
v Častolovicích, zemřel neznámo kdy a kde), legionář a pozdější 
ofi ciál státních drah Pavel Prediger (narozen 30. 4. 1892 v Nymbur-
ku, zemřel neznámo kdy a kde), legionář Rudolf Stříbrný (narozen
23. 4. 1895 v Častolovicích, zemřel neznámo kdy a kde). Všichni 
zmiňovaní měli to štěstí, že boje přežili a po skončení války se vrá-
tili do své vlasti.

Informace o bitvě čerpány z webu bellum.cz

Muzeum Častolovicka
Přijeli k Vám na návštěvu známí? Zajímá vás historie zdejšího re-
gionu? Rádi pro vás připravíme speciální prohlídku Muzea Často-
lovicka s výkladem. Stačí se jen dohodnout na  tel.: 724 178 772 
pana Václavíka.  

Spolupráce na vzniku
filmového dokumentu Ze srdce zvon
V roce 2012 poskytl Spolek přátel Častolovic produkci časosběr-
ného dokumentu s  názvem Ze srdce zvon, úryvek amatérského 
fi lmu z roku 1942 o rekvírování kostelního zvonu v Častolovicích. 
Úryvek byl v dokumentu použit. Film o historii zvonařství v Če-
chách, osudu a návratu plzeňských zvonů do katedrály sv. Bartolo-
měje v dubnu letošního roku odvysílala televize Prima Zoom. Více 
než hodinu trvající snímek zájemci naleznou v televizním archivu.

Jiří Václavík ml., Spolek přátel Častolovic

JSDH A SDH ČASTOLOVICE 
Výjezdy JSDH Častolovice ve 2. čtvrtletí
6. června v 15.15 hodin – technická pomoc (ŽP) při převažují-
cí povodni, záplavě, dešti. Místem zásahu byly ulice Družstevní, 
Čs. armády a Voklik v Týništi nad Orlicí. Byla nasazena technika 
DA 8 Fiat Ducato, kalové čerpadlo, elektrocentrála a průmyslo-
vý vysavač. Při odstranění následků přívalového deště, odčerpání 
vody ze zatopených sklepů a  suterénních místností elektrickým 
kalovým čerpadlem a  vysavačem poháněnými elektrocentrálou 
zasahovalo pět členů. Spolupracovali jsme s místní jednotkou a PS 
Rychnov nad Kněžnou. Ke zranění osob ani poškození vybavení 
JSDH nedošlo. Návrat na základnu v 19.35 hodin. 

15. dubna v  19.30 hodin – technická pomoc při otevření bytu. 
Oznámeno osobně uživatelem bytu, jednotka byla svolána telefo-
nicky velitelem. Místem zásahu byla ulice Masarykova 55 v Často-
lovicích. Čtyři zasahující členové nasadili techniku DA 8 Fiat 
Ducato. Jednotka byla požádána o otevření zabouchnutých dveří 
bytu v bytovém domě. Po provedeném průzkumu byl byt otevřen 
pomocí ručního nářadí. Uvnitř bytu byl zapnutý elektrický spotře-
bič. Ke zranění osob ani poškození vybavení JSDH nedošlo. 

Z další činnosti
V úterý dne 6. června vypomáhali tři členové výjezdové jednotky 
tělesně postiženým klientům Městského střediska sociálních slu-
žeb Oáza Nové Město nad Metují s vystoupením a nastoupením 
do přistaveného autobusu v době návštěvy častolovického zámku.

V  pondělí 5. června absolvovali členové jednotky praktický vý-
cvik zásahu s vodou, při němž se učili rozvinout útočné proudy, 
používat radiostanice či pracovat s otočnou proudnicí. 

V pátek 2. června se častolovičtí hasiči s technikou CAS 32 T 815 
a DA Fiat podíleli na zabezpečení Dětského dne s IZS. 

V neděli 30. dubna zajišťovali tři členové jednotky s CAS 32 Tatra 
815 asistenci při pálení čarodějnic v areálu AFK Častolovice a zá-
roveň seznámili přítomné návštěvníky akce s vybavením zásahové 
cisterny. 

Ve čtvrtek 13. dubna ve 14.00 hodin provedla jednotka JSDH 
Častolovice omytí komunikace mezi glorietem a parkovištěm 
v  areálu zámeckého parku. K  mytí byla použita voda z  CAS 32 
Tatra 815. Práce se zúčastnili tři členové. 

Přijd́ te mezi nás!
Vážení příznivci hasičů, stále trvá náš zájem o získání posil do na-
šeho kolektivu. Získáte spoustu nových přátel, zajímavé zážitky, 
výcvik na úrovni profesionálních hasičů, menší fi nanční odměnu 
od obce a možnost být v centru záchranářského dění. 
 Požadujeme věk nad 18 let, bydliště v Častolovicích nebo nejbliž-
ším okolí, dobrou fyzickou a psychickou zdatnost, dobrý zdravotní 
stav. Velkou výhodou je řidičský průkaz skupiny C a praxe v řízení 
nákladních automobilů, neboť šikovných řidičů (strojníků) není ni-
kdy dost. Za určitých podmínek je dokonce možné prostřednictvím 
naší jednotky získat příspěvek na rozšíření řidičského oprávnění. 

Pro bližší informace nás kontaktujte na facebooku,
e-mailu hasici.castolovice@seznam.cz, tel.: 724 178 772

nebo na hasičské zbrojnici, kde se scházíme
každé pondělí od 19.00 hodin. 

Legionáři v památné bitvě u Zborova.  
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Nový starosta OSH Čech, Moravy
a Slezska

Člen našeho sboru, dlouholetý starosta a velitel družstva pan Jiří 
Řeháček se dne 25. března na Valné hromadě Okresního sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska v Tutlekách stal novým starostou 
OSH. Získal o pět hlasů více než druhý kandidát pan David Mora-
vec z Dobřan. Moc gratulujeme. 

Jiří Václavík ml., velitel JSDH Častolovice

PODĚKOVÁNÍ
Vážení pánové, dovolte mi vám touto cestou poděkovat 

za kladný přístup vás všech, kteří jste prezentovali
práci Hasičského sboru na Dětském dni ZŠ Častolovice.

Všichni jste zajímavě a s velkou trpělivostí předvedli 
žákům naší školy svou práci a techniku.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
Mgr. Bc. Alena Bačíková, ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom vám chtěli poděkovat za pomoc 
imobilním klientům při nástupu a výstupu z autobusu 

dne 6. června při našem výletu do Častolovic.
Také za vstřícné a pohotové jednání. Klienti byli velice 

spokojeni. Děkujeme za spolupráci. 
AP – Gabriela Bartáková, Marie Cohornová,

MSSS Oáza

TJ SOKOL ČASTOLOVICE

Letní olympiáda pro naše nejmenší
TJ Sokol Častolovice pořádal v sobotu 17. června tradiční dětskou 
olympiádu. Na víceúčelovém hřišti se sešlo 22 nedočkavých závod-
níků, kteří soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích, v šesti disci-
plínách (skok v pytli, střelba na branku, překážkový běh, hod na 
cíl, chůze po kladině a slalom s míčkem).
 Ačkoliv byly výkony malých závodníků mnohdy velmi vyrov-
nané, na medailová místa dosáhli opravdu jen ti nejlepší. Spolu 
s medailemi si vítězové odnesli diplomy a drobné ceny, které jim 
budou připomínat skvělé výkony. Ti méně úspěšní byli oceněni 
alespoň drobnou sladkostí, bublifukem a perníky, které do soutěže 
věnovala paní Monika Růžičková. 

Dívky mladší 3 let:
1. Bačíková Barborka
2. Hlaváčková Terezka

Dívky 5–6 let:
1. Prausová Míša
2. Frydrychová Káťa
3. Zahradníková Laduška

výbor TJ Sokol Častolovice

Kluci 3–4 roky:
1. Frýda Matyáš 
2. Fajgl Jakub
3. Macháček Daniel

Chlapci 5–6 let:
1. Foldyna Jakub
2. Praus Martin
3. Málek Ondřej

Nejúspěšnější děti v kategorii chlapců. Společná fotografie při ukončení letošní sezony. 

FOTO: Archiv AFK Častolovice

AFK ČASTOLOVICE

Ukončení sezony 2016/2017
V sobotu 17. června se konal Na Hřišti dětský den s AFK Často-
lovice. I přes relativně nepříznivé počasí se této akce zúčastnilo 60 
dětí ve věku od 4 do 13 let. Celé dopoledne bylo vyplněno několika 
soutěžemi, které prověřily jednak fotbalové dovednosti (slalomy 
s  míčem, přesnost střelby, přesnost přihrávky, soutěž v  „panen-
kách“), tak i přesnou mušku při střelbě z laserových pušek. Tímto 
děkuji manželům Chlebným za perfektní provedení tohoto zpest-
ření celého dopoledne.
 Po ukončení soutěží následovalo vyhodnocení podle jednotli-
vých kategorií, výsledky byly následující:

Kategorii předpřípravka (ročník 2010, mladší) vyhrál Marek Be-
neš, následován Vojtou Horákem, Tomášem Kapuciánem, Filipem 
Šuplerem a Vojtou Keprtou. V této kategorii soutěžilo celkem 12 dětí.

Kategorii mladší přípravka (ročník 2009, 2008) vyhrál Jan Mi-
kysa, následován Markem Horákem, Vojtou Divišem, Davidem 
Šedou a Jakubem Karáskem. V této kategorii bylo 8 soutěžících.

Kategorii starší přípravka (ročník 2007, 2006) vyhrál Matyáš Kijonka, 
následován Dominikem Sejkorou, Michalem Plockem, Michalem Šre-
ibrem a Ivetou Miculyčovou. V této kategorii soutěžilo celkem 20 dětí.

Kategorii mladší žáci (ročník 2005, 2004) vyhrál Štěpán Rojek, 
následován Ondřejem Šuplerem, Michalem Hovorkou, Lukášem 
Hájkem a Kubou Doskočilem.

 Všichni zúčastnění si za odměnu odnesli drobné ceny. Děkuji 
fi rmě Rojek za zakoupení pamětních triček pro mladší žáky, fi rmě 
Isover za pořízení bund pro družstvo starší přípravky a všem, kteří 
přispěli drobnými předměty, které byly použity jako odměna pro 
soutěžící. Po  vyhlášení výsledků soutěží následovalo krátké vy-
hodnocení všech mužstev, které odehrály sezónu 2016/2017.  
 Největšího úspěchu dosáhlo mužstvo mladších žáků AFK 
Častolovice/FK Kostelec, které ve fi nálové skupině obsadilo 4. mís-
to v krajském přeboru mladších žáků, což je v konkurenci 29 týmů 
nádherné umístění.

FOTO: Archiv TJ Sokol Častolovice
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VYSTOUPENÍ SOLIDEO NA NOCI KOSTELŮ 
V letošním roce se připojil opět i náš kostel sv. Víta k Noci kostelů, která se konala v pátek 
9. června. Noc kostelů je jednou ročně pořádaná celostátní akce, která má umožnit široké 
veřejnosti nezávazné přiblížení a setkání se s křesťanstvím. Je pozváním pro každého, aby 
bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich du-
chovní a umělecké bohatství.
 Nádherný večer zahájil v 19 hodin svým vystoupením instrumentálně-vokální soubor 
Solideo z Děčína, který přijel na pozvání kulturní komise městyse Častolovice. Solideo 
má v repertoáru hudbu gotickou, barokní i renesanční z období 12. – 18. století. Členové 
skupiny používají dobové hudební nástroje ke svým skladbám. Tyto instrumenty znovu 
ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro Solideo vyrábějí díky vstřícnosti hu-
debních oddělení muzeí a historické literatuře. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb.
 Koncerty se stávají zajímavé právě stálým střídáním hudebních nástrojů, například zobcové fl étny – barokní, lidové, kostěné (z kroca-
ní či pštrosí kosti), zvláštní fl étny (fl étny jednoručka, dvojačky), gemshorny (nástroje ze zvířecích rohů – kravské, kozlí, kamzičí, beraní, 
antilopí), vzdušnicových nástrojů (dvouplátkových), dud, jednoplátkových nástrojů, strunných a bicích nástrojů. Soubor vystupuje v do-
bových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu 
i srdci docela blízkou a srozumitelnou.
 Jejich hodinový koncert v kostele prosluněném zapadajícím sluncem se jistě líbil všem zúčastněným, pro něž dále následovala ko-
mentovaná prohlídka prostor kostela běžně přístupných veřejnosti vedená Jaroslavem Lounkem. Následoval krátký varhanní doprovod 
varhanice Jarmily Jarkovské a prohlídka míst jindy běžně nepřístupných, jako je sakristie, varhanní kůr či varhany, a to včetně výkladu. 
Dále bylo možno vystoupat do věže ke zvonu a vyhlédnout okenicemi na večerní Častolovice s vycházejícím měsícem v úplňku nad na-
ším zámkem. 
 Ti, které neodradily ani závěrečné strmé schody do kostelní věže, se po zdolání žebříku dostali až k původnímu historickému hodinové-
mu, nyní již nefunkčnímu, stroji. Našli se i odvážlivci, kteří po zdolání dalších dvou žebříků vylezli až k poklopu na vrcholu věže, kde jsou 
umístěny dva hodinové zvony a mohli se i odtud pokochat překrásným výhledem do okolí. Velmi zdařilá akce byla zakončena ve 22 hodin.
 Děkujeme našemu duchovnímu správci Mgr. Arnoštovi Jílkovi za umožnění využití prostor kostela a kulturní komisi městyse Často-
lovice za zajištění vynikající skupiny Solideo. Doufáme, že se i tato akce stane tradicí v našem městysi, a že se budeme moci takto sejít 
i v příštích letech.

Jiří Janák, římskokatolická farnost, Jana Bělková, kulturní komise

FARNOST

Nocí kostelů zazněly tóny v podání seskupení 
Solideo. FOTO: Archiv farnosti

 Dalšího výborného umístění dosáhlo v krajském přeboru star-
ších přípravek spojené mužstvo AFK Častolovice/FK Kostelec, 
které obsadilo 1. místo ve skupině o umístění. Hráči za sebou ne-
chali taková mužstva, jako jsou Náchod, Olympie Hradec Králové, 
Dobruška či Nové Město nad Metují.
 V okresních soutěžích obsadili mladší žáci B 2. místo a mlad-
ší žáci C 4. místo. Mužstva přípravek hrála o  konečná umístění 
na fi nálových turnajích, starší přípravka C skončila na 12. místě 
a naše samostatná mladší přípravka obsadila na fi nálovém turnaji 
6. místo.
 Fotbal si na ukončení sezony zahráli i někteří přítomní rodiče. 
Nejprve maminky proti starší přípravce a pak tatínkové proti mlad-
ším žákům. Mladší žáci si poté zahráli i zápas proti některým hrá-
čům A mužstva. Všechna utkání skončila výhrou mladých fotbalistů.
 Závěrem bych chtěl oslovit všechny kluky, ale i slečny, zejmé-
na ročníku 2011 a 2012, aby přišli na hřiště a zkusili s námi začít 
hrát fotbal. Podrobnosti o  začátcích tréninků budou uveřejněny 
na webových stránkách AFK Častolovice www.afk -castolovice.cz.

Evžen Šupler, trenér mládeže a prezident AFK Častolovice


