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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
prosinec se chýlí ke svému konci a blíží se nejkrásnější svátky v roce. Nastává ale také čas
bilancování, a pro mnohé z nás čas přemýšlení o budoucnosti. Věřme, že rok 2016 bude
v mnohém přelomový a jeho změny se budou promítat i do let příštích. Je tedy dobré se
do budoucna dívat s optimismem a doufat v lepší časy. Doufat v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými v prostředí útulného domova, kde se cítíme bezpečně. Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámého. Využijme síly
a hloubku vánoční doby k oprášení našeho lidství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Máme adventní období, ve kterém
se koná mnoho krásných akcí, při kterých se lidé setkávají s láskou v srdcích. Velký
počet těchto akcí v naší obci je iniciován městysem a jsem rád, že se tato setkání v rámci různých společenských a kulturních akcí rozšiřují a zájem o ně je stále větší a větší.
A protože se blíží konec roku, mnohé činnosti v naší obci dokončujeme a mnohé se nám
dokončit a postupně předat do užívání již podařilo. Také v příštím roce jsme naplánovali
řadu akcí jak společenských, kulturních tak i stavebních. Využiji této příležitosti k pozvání do zrekonstruovaného kulturního zařízení
U Lva na slavnostní zahájení a představení první ucelené urbanistické studie městyse Častolovice doplněné o komentáře pana architekta. Beseda se bude konat
ve středu 20. ledna od 18
hodin. Při této příležitosti
chceme nastínit, kam se
bude v dalších letech náš
městys ubírat a poslechnout si vaše připomínky
a náměty, které by mohly
být zapracovány do návrhu představované studie.
Rád bych touto cestou
poděkoval svým spolupracovníkům a zaměstnancům úřadu městyse
za jejich práci. Věřím, že
i v roce 2016 s plným nasazením, vervou a pevným
zdravím uskutečníme naše
společné i osobní cíle. Vážení spoluobčané, přeji
Vám a Vašim blízkým jménem svým i jménem úřadu
městyse Častolovice z celého srdce krásné prožití
Vánoc, splnění Vašich přání a vše dobré v roce 2016.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE
VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Rada městyse (RM-29-2015)
dne 5. října 2015:
-

-

-

Vzala na vědomí znalecký posudek
na č. p. 14 a na navazující pozemky
v lokalitě náměstí, které patří panu
Š. (stavba č. p. 14, parcela č. st. 45 a dále
parcely č. 65 a 64) a doporučila zastupitelstvu městyse schválení nákupu
za cenu 1 500 000 Kč.
Schválila vyvěšení záměru č. 3/2015/
ZM ve věci prodání pozemku, parcely
č. 508/63 o celkové výměře 866 m2
za cenu 800 Kč/m2 v ulici Polnodvorská.
Vzala na vědomí nabídku pana J. S.
na prodej pozemku, parcely č. 786/46
o výměře 481 m2 v ulici Mírová a pověřila starostu předložením cenové
nabídky na nákup pozemku za cenu
65 Kč/m2.

Rada městyse (RM-30-2015)
dne 12. října 2015:
-

-

-

-

Doporučuje ZM schválení rozpočtové
změny – navýšení položky schváleného rozpočtu ve věci zateplení č. p. 80
o částku 2 000 000 Kč. Částka bude přesunuta z položky schváleného rozpočtu
na místní komunikace – opravy ulic.
Schválila zhotovení desky na vstup
ke hřbitovu v částce do 3 000 Kč.
Schválila finanční příspěvek ve výši
10 000 Kč pro Centrum ORION na spolufinancování osobní asistence k dětem
s handicapem pro rok 2016.
Schválila opravu VO v ulici Mírová
a pověřila místostarostu Podzimka zajištěním nabídky na opravu ve smyslu
„Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
Po vzájemné dohodě účastníků uskutečněné k datu 31. října 2015 ruší dohody o pracovní činnosti s paní Ing. M. F.
uzavřené dne 24. února 2015.

Rada městyse (RM-31-2015)
dne 26. října 2015:
-

-
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Schválila dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), § 39, odst. 1
záměr č. 3/2015/RM ve věci pronajmutí
pozemku.
Schválila smlouvu č. 15238664 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci
„Svážíme bioodpad z městyse Častolovice“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
Schválila vypracování vnitřní „Směr-

-

-

-

-

-

-

nice pro stanovení příplatku za vedení,
osobního příplatku a odměny řediteli
školského zařízení“ zřizované městysem Častolovice.
Nemá námitek proti provedení údržbových prací – obnovení průtočné
kapacity na vodních tocích Alba, Bělá
v Častolovicích dle sdělení č. j. SÚŽP
300/2015-17822/2015-ms.
Schválila nabídku firmy Mereta Kostelec nad Orlicí na opravu havarijního
stavu uzávěrů pitné vody do plynové
kotelny pro 96 bytových jednotek v ulici U Konopáče.
Schválila dohodu o přistoupení k rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet mezi:
Vodafone Czech Republic a. s. (poskytovatel), městem Kostelec nad Orlicí (účastník) a městysem Častolovice
(další účastník).
Schválila smlouvu o dílo mezi městysem Častolovice (objednatel) a Envipartner s. r. o. Brno (zhotovitel) na vytvoření digitálního povodňového plánu
a pověřila starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Schválila s platností od 1. ledna 2016
otevírací dobu na hřbitově takto: duben
– říjen od 7:00 do 20:00 hod., listopad –
březen od 7:00 do 17:00 hod. a v období svátků (Velikonoce, Památka zesnulých a Vánoce) od 7:00 do 21:00 hod.
Schválila organizační směrnice:
- č. 01/2015 – Směrnice k výchově
a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- č. 02/2015 – Systém řízení a prevence rizik
- č. 03/2015 – Zakázané práce těhotným ženám, kojícím ženám, matkám
do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
- č. 04/2015 – Místní bezpečnostní
předpis – úklidové práce
- č. 05/2015 – Provozní – bezpečnostní předpis pro práce ve výškách
a nad volnou hloubkou
- č. 06/2015 – Plán první pomoci –
traumatologický plán
- č. 07/2015 – Směrnice pro přidělování osobních ochranných prostředků
a pomůcek
- č. 08/2015 – Provozní bezpečnostní
předpis pro provoz, obsluhu a údržbu křovinořezů a sekaček

-

-

- č. 09/2015 – Provozní bezpečnostní
předpis pro používání elektrických
spotřebičů
- č. 10/2015 – Provozní bezpečnostní
předpis pro používání ručního elektrického nářadí
Schválila rizika – část 1., 2. a 3.
Schválila darovací smlouvu – movité
věci mezi Saint-Gobain Construction
Products CZ a. s., divizí Isover (dárce)
a městysem Častolovice (obdarovaný),
jejímž předmětem jsou dva kusy multifunkčního zařízení Ricoh v celkové
hodnotě 8 000 Kč vč. DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
Schválila záměr č. 4/2015/RM ve věci
pronájmu nebytových prostor, zdravotního střediska, č. p. 209 v celkové výměře 105,63 m2.

Rada městyse (RM-32-2015)
dne 6. listopadu 2015:
-

-

-

-

-

Potvrdila rozhodnutí hodnotící komise na veřejné zakázky malého rozsahu,
konkrétně na stavební práce „Rekonstrukce střešního pláště U Lva“ a schválila nejvhodnější nabídku KERSON
s. r. o. Dobré v částce 1 347 269,37 Kč
+ DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z „Operačního programu
Životní prostředí“ na „Zateplení kulturního zařízení U Lva č. p. 80“ a schválila přijetí dotace – akce (projekt)
CZ.1.02/3.2.00/15.28254 „Zateplení
kulturního zařízení U Lva č. p. 80“.
Vyjádřila nesouhlasné stanovisko s navrhovanou trasou telekomunikačního
vedení (blízkost ke schodišti ke kostelu)
a pověřila místostarostu Bc. Tichého informováním projektanta o stanovisku.
Vzala na vědomí připomínku osmi
občanů k rekonstrukci železniční tratě
a pověřila místostarostu Bc. Tichého
jednáním o připomínkách s investorem a dodavatelem stavby.
Schválila proplacení faktury č. 15057 (částka 46 409 Kč) JUDr. M. za právní služby.
Schválila nový platový výměr ředitelky
ZŠ a MŠ.
Schválila „Směrnici pro stanovení příplatků a odměn ředitelům ZŠ a MŠ“.
Doporučuje zastupitelstvu městyse
vybrat úvěrové financování z nabídek
České spořitelny a. s. nebo ČSOB a. s.

Rada městyse (RM-33-2015)
dne 23. listopadu 2015:
-

Vzala na vědomí smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany mezi městysem
Častolovice a obcí Synkov-Slemeno.
Doporučuje smlouvu po projednání
v zastupitelstvu obce Synkov-Slemeno
předložit k projednání zastupitelstvu
městyse Častolovice.

-

-

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

-

-

Schválila plán inventur pro rok 2015
a pověřila místostarostu Bc. Tichého
organizačním zajištěním inventur.
Schválila dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), § 39, odst.
1, záměr č. 5/2015/RM pronajmutí
pozemku v katastrálním území města
Kostelec nad Orlicí.

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Zastupitelstvo městyse
(ZM-8-2015)
dne 22. října 2015:
-

-

-

-

-

Schvaluje kontrolu plnění usnesení
z jednání ZM Častolovice ze dne 5. srpna 2015. Námitkou zastupitelky paní
Mgr. J. N. se bude zabývat na příštím
zasedání městyse Častolovice.
Souhlasí s bezúplatným převodem
pozemku, parcely č. 786/1 o výměře
34 256 m2 v katastrálním území městyse
Častolovice a s podáním žádosti o tento
převod na Státní pozemkový úřad.
Schvaluje záměr č.3/2015/ZM vyvěšený
dne 6. října 2015 na prodej pozemku
z majetku městyse Častolovice, parcely
č. 508/63 v katastrálním území městyse
Častolovice za cenu 800Kč/m2.
Schvaluje prodej pozemku z majetku
městyse Častolovice, parcely č. 508/63
o výměře 866 m2 v katastrálním území
městyse Častolovice za cenu 800 Kč/m2
manželům M. a O. V. a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.
Odvolává usnesení ZM-7-2015, bod č.
8b ze dne 5. srpna 2015 o prodeji pozemku z majetku městyse Častolovice,

-

-

-

-

-

parcely č. 508/73 o výměře 1 042m2
manželům I. a M. P. a uvedený pozemek dále uvolňuje k prodeji dle vyvěšeného a schváleného záměru č. 2/2015/
ZM vyvěšeného dne 14. července 2015.
Bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedení
u městyse Častolovice ze dne 8. července 2015 č. j. MV-97840-5/ODK-2015.
Souhlasí s navrženým a provedeným
opatřením, které vedlo k odstranění
zjištěných nedostatků a pověřuje starostu kontrolou plnění.
Schvaluje rozpočtové opatření dotace
na září roku 2015: příjmy rozpočtu se
zvyšují o částku 65 000 Kč, výdaje rozpočtu se zvyšují o tutéž částku. Rozpočtové opatření nemá vliv na zůstatek
rozpočtu.
Schvaluje rozpočtové opatření dotace
na srpen roku 2015: příjmy rozpočtu
se zvyšují o částku 621 011 Kč, výdaje
rozpočtu se zvyšují o tutéž částku. Rozpočtové opatření nemá vliv na zůstatek
rozpočtu.
Schvaluje rozpočtové opatření dotace
na červenec roku 2015: příjmy rozpoč-

-

-

-

-

tu se zvyšují o částku 114 064 Kč, výdaje
rozpočtu se zvyšují o tutéž částku. Rozpočtové opatření nemá vliv na zůstatek
rozpočtu.
Schvaluje rozpočtovou změnu – navýšení položky schváleného rozpočtu na zateplení č. p. 80 o částku
2 000 000 Kč. Částka bude přesunuta
z položky schváleného rozpočtu místní
komunikace – opravy ulic.
Souhlasí se záměrem nákupu nemovitosti (stavby) č. p. 14, parcely č. 45
o výměře 486 m2 a přilehlých pozemků, parcel č. 64 o výměře 333 m2 a č. 65
o výměře 852 m2 s vlastnickým právem
pana M. Š. Rovněž pověřuje starostu
přípravou podkladů pro sepsání kupní
smlouvy na příštím zasedání ZM.
Schvaluje nákup pozemku, parcely č.
786/46 o výměře 481 m2 s vlastnickým
právem pana J. S. za cenu 65 Kč/m2.
Rovněž pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Neschvaluje námitku podanou proti
zápisu ZM-3-2015, která byla podaná
paní Mgr. J. N.

OBČANSKÁ PORADNA
Jaké problémy s námi můžete řešit?
- Dluhy (exekuce, rozpočet, smluvní vztahy, osobní bankrot,
oddlužení)
- Rodinu (rozvod, výživné, majetkové vypořádání, dědictví)
- Bydlení (nájemné, nájemní smlouva, trvalé bydliště, sousedské
vztahy)
- Zaměstnání (výpověď, vymáhání mzdy)

- Spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, prodejní
podvody)
- Orientaci v sociálním systému (dávky, sociální pojištění,
sociální služby)
- Pomoc obětem trestných činů (domácí násilí, trestní řízení,
mediace)

Bezplatně pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Služba je určena těm, kteří si nemohou
pomoci sami, např. z důvodu věku, zdravotních problémů, pro krizovou životní a sociální situaci, nedostatek informací, financí nebo
dovedností. Dostane se Vám individuálního přístupu kvalifikovaných sociálních pracovníků, anonymity a naší mlčenlivosti, nestrannosti
a nezávislosti. Máte možnost podat připomínky a stížnosti.
Kontaktujte nás na adrese: Kostelec nad Orlicí, ulice Příkopy 530 (přízemí)
Otevírací hodiny: sudé pátky 9:00 – 15:00 (osobní návštěva po předchozí domluvě)
Telefon: 734 370 960, Email: opnachod@ops.cz, další informace na www.ops.cz
Kontaktní místo v Kostelci nad Orlicí otevíráme 8. 1. 2016.
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ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA KOMUNIKACI
Jsem rád, že Vás mohu touto cestou informovat o dalších příjemných zprávách ohledně dopravní situace v našem městysi. Prioritou vedení městyse je zabezpečit co největší měrou bezpečnost
pro občany na našich komunikacích. I když jsme pojali tuto problematiku velmi široce, podařilo se za rok intenzivní práce hodně
stihnout. Silnice I/11 na průtahu Častolovicemi se bude realizovat
v příštím roce, a s ní i bezpečnostní prvky vyjednané vedením radnice. Nově vzniknou čtyři místa pro přecházení a nový autobusový záliv. Dále chceme více zviditelnit stávající tři přechody pro
chodce a poskytnout tak občanům větší bezpečí při přecházení
této frekventované silnice. Investici v řádech několika desítek milionů korun, kterou bude realizovat ŘSD, se podařilo na poslední
chvíli zachránit. Při dalším jednání s Královéhradeckým krajem
a ministerstvem dopravy jsme dostali zelenou na přípravy obchvatu silnice I/11, tzv. jižní varianty. Generální ředitelství ŘSD (odbor
koncepce a technické přípravy) v současné době připravuje přeložku této silnice v následující podobě: z Čestic – jižní variantou
Častolovic, severní variantou – z Kostelce nad Orlicí s napojením
na obchvat Doudleb nad Orlicí. Odbor v rámci své činnosti zajistí
technicko-ekonomickou studii, která ověří ekonomickou efektivitu stavby a bude schválena centrální komisí ministerstva dopravy.
Schválení se předpokládá v druhé polovině roku 2016. Studie bude
dále podkladem pro proces posouzení a následné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Proces EIA bude veden
oddělením životního prostředí generálního ředitelství ŘSD. Předpokládané trvání všech těchto aktivit jsou dva roky. V neposlední řadě
se podařilo schválit v zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí přeložku silnice II/318, tzv. „VARIANTU E“, která povede východní částí
katastrálního území Častolovic a přiléhá k zámeckému parku. Intenzivní práce a jednání v tomto roce přinesly samé dobré zprávy. Jsme
odhodláni pokračovat příští rok tak, abychom co nejvíce zkracovali doby přípravy až k realizaci.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

ČASTOLOVICKÉ ŽITO
NAROZENINY SLAVÍ – Výročí v IV. Q r. 2015
75 let
paní Marie Vilímková
pan Stanislav Vlček
paní Jaroslava Tomšová
76 let
pan Václav Hodný

85 let
paní Vlasta Uhlířová

Narozené děti ve IV. Q r. 2015
Elena Drahorádová (září)
Quynh An Pham

86 let
paní Věra Tichá

78 let
paní Jitka Morávková
pan Jan Kotouč

87 let
paní Božena Valášková

Ať Vám dětičky dělají radost.

79 let
pan Jiří Hůla

88 let
pan Vladimír Uhlíř

POČET OBYVATEL

80 let
pan Karel Jiruška
paní Milada Jehličková

89 let
paní Jaroslava Bartošová
paní Věra Mrázová

81 let
pan Josef Förstel

96 let
paní Lidmila Petrová

82 let
paní Blanka Valachová
paní Jaroslava Šumichrastová
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83 let
pan Bohuslav Kunc

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V Častolovicích nyní žije
1 640 obyvatel.

ODEŠLI
Úmrtí ve IV. Q r. 2015

Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví a spokojenost.

paní Vlasta Kuncová
paní Zdenka Hudáková

r. 1939
r. 1932

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů se narození a životní jubilea
občanů mohou zveřejňovat pouze s písemným souhlasem
dotyčné osoby, u narozených dětí s písemným souhlasem
zákonných zástupců. Bez písemného souhlasu
odevzdaného na ÚM Častolovice nebude jméno
zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ.

Vážení spoluobčané!!!
Jestliže jsou mezi vámi manželé, jimž od slavnostního
manželského slibu uplyne v roce 2015 již 50 let a více
a přáli by si tuto skutečnost oslavit
společně s námi – zástupci městyse,
žádáme je tímto, aby se přihlásili na ÚM u pí Hojné
k dojednání podrobností a dalších náležitostí.
Oslava dne, kdy jste si řekli své „ANO“ se bude konat
v obřadní síni městyse Častolovice.

Zároveň prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko,
a kteří budou mít zájem zúčastnit se
vítání občánků,
aby se dostavili k pí Hojné na ÚM Častolovice,
kde jim budou sděleny bližší informace.
Děkujeme za pochopení.

Starosta městyse Častolovice i ostatní zástupci pokládají
za čest oslavit s vámi vaše krásné výročí.
Dále připomínáme, že kdo bude mít zájem oslavit výročí
svatby se zástupci z komise, nechť se telefonicky
domluví s pí Marií Kubalíkovou
na telefonním čísle 606 840 434.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE
SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři, blíží se konec kalendářního roku a každý z nás se ohlíží za sebe a hodnotí práci. My ve školství můžeme bilancovat
vždy s ukončením kalendářního roku a se závěrem školního roku. Dovolte mi, abych se ohlédla a vyhodnotila rok 2015 v Základní
škole a mateřské škole Častolovice. Škola má dostatečný počet žáků, kvalitní a aktivní pedagogický sbor. Žáci jsou vedeni ke spolupráci,
podněcujeme v nich zájem o učení, podporujeme rozvoj estetického a sociálního cítění. V letošním roce se pedagogové školy zúčastnili
vzdělávacího jazykového pobytu v zahraničí, též vybraní žáci školy vyjeli na jazykový pobyt do Velké Británie. Žáci školy jsou zapojeni
do evropských projektů, v nichž pro ně pedagogové připravují čtenářské dílny. Dále se vzdělávají v technických dovednostech, v rámci
jejichž podpory budou školní dílny vybaveny novým nářadím a pracovními stoly. Technické vzdělání finančním darem podpořila i Škoda Auto. Od září se žáci i učitelé zapojili do intenzivní výuky jazyků formou blended-learningu. Škola neopomíjí ani zájem žáků o další
vyučovací předměty. Žáci se kromě jiného účastní také sportovních klání a vědomostních soutěží. Škola podporuje u žáků i mimoškolní
aktivity, v nichž se mohou zapojit do kroužků, jež jsou pro ně otevřeny po vyučování takovým způsobem, aby žáci využili aktivně svůj
volný čas. Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich práci a přeji všem mnoho úspěchů v roce 2016.
Mgr. Bc. Alena Bačíková, ředitelka školy

JAZYKOVÝ POBYT V LONDÝNĚ
V neděli 22. listopadu se skupina žáků z 8. a 9. ročníku vydala
na jazykový pobyt do Velké Británie spolu se střední školou z Dobrušky. Cesta Českou republikou utekla velmi rychle, zato přejezd
přes Německo nám připadal nekonečný, i když nám čas krátily filmy. Před svítáním jsme se však dostali do francouzského města
Calais, kde proběhla pasová kontrola, a my jsme se mohli nalodit
na trajekt. Po hodině a půl cesty po moři nás vítaly britské břehy.
Náš první den jsme zahájili u Královské observatoře a procházkou
přes Greenwich park, ve kterém jsme se podívali do velmi krásného a zajímavého muzea námořnictva a došli jsme až k úžasnému
mostu Tower Bridge a starému královskému hradu Tower. Celý
den jsme byli všichni nervózní a nemohli jsme se dočkat, až uvidíme naše rodiny, u kterých budeme těch pět dní bydlet. Myslím, že to
dopadlo až nad naše očekávání, všichni se dostali do skvělých rodin. V úterý ráno, ostatně jako každé další ráno, jsme se sešli na meeting
pointu a společně vyrazili poznávat další krásy Londýna. Úterní den jsme byli poprvé ve škole. Celé dopoledne jsme strávili s příjemnou
paní učitelkou, která s námi procvičovala angličtinu prostřednictvím zábavných her. Odpoledne jsme procházeli další významné londýnské památky. Nesměl chybět Big Ben ani Buckinghamský palác. Měli jsme veliké štěstí, spatřili jsme vlající královninu standartu, což
znamenalo, že je královna právě doma. Večer jsme se dostali na Trafalgar Square a celý den jsme zakončili procházkou po čínské čtvrti.
Ve středu dopoledne jsme byli podruhé a naposledy ve škole, kde jsme na konci celého vyučování dostali všichni certifikáty. Středeční
odpoledne bylo pro mnohé bezpochyby nejvíce užitým dnem, v ten den jsme totiž navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussauds. Každý z nás si tam našel svého idola, ať už to byli zpěváci, herci, sportovci, vědci, politici nebo dokonce superhrdinové z Marvel
pohádek, kteří byli součástí 4D kina, které se nacházelo právě v muzeu. Pátý den jsme odjeli mimo Londýn, a to do města Oxford, které
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se nacházelo zhruba hodinu a půl od Londýna. Naším hlavním cílem byla Oxfordská univerzita, konkrétně Christ Church College, jejíž
součástí byla nádherná katedrála a proslulá jídelna, ve které se natáčely scény z filmu Harry Potter. Prohlídka velmi rychle utekla, plni
nedočkavosti jsme se vydali nakupovat do nákupního centra nedaleko univerzity, v němž jsme pořídili dárky nejen pro sebe, ale i pro své
nejbližší. V pátek jsme si užívali poslední chvilky tohoto nádherného výletu. Šli jsme se podívat na střídání stráží k Buckinghamskému
paláci, z čehož jsme byli všichni překvapení a moc se nám to líbilo. Naše cesta poté pokračovala k světoznámému London Eye. Poslední
den jsme zakončili večerní plavbou po Temži, tam jsme spatřili nádherně nasvícený Londýn. Pak už nám zbývala jen cesta k autobusu
a hurá domů. Cesta zpět velmi rychle utekla, a tak nás v sobotu v 19:00 hodin vítaly Častolovice. Byl to pro nás všechny nepopsatelný
zážitek a nová skvělá zkušenost. Děkujeme hlavně paní učitelce Řízkové a Micherové, které s námi celý zájezd absolvovaly a paní průvodkyni, díky které
jsme se dozvěděli mnohem víc o Velké Británii.
Simona Chaloupková, 9. B

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
Osmého října se v Rychnově nad Kněžnou na dopravním hřišti již tradičně konala soutěž pro cyklisty z pátých tříd. Školu reprezentovali
Štěpán Rojek, Filip Bartoš, Tereza Hendrichová a Viktorie Votroubková. S organizací soutěže pomáhala paní učitelka Vaňková, a to v roli
rozhodčí první pomoci, jež s sebou vzala i „zraněné“: Matyáše Jirsu, Natálii Chaloupkovou, Lenku Ešpandrovou a Natálii Šmídovou. Téměř
všichni byli na těžké dopravní soutěži poprvé, i přesto se však družstvo umístilo na patnáctém místě, zvítězilo družstvo z Vamberka.
Mgr. Stanislava Hovorková

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Čtrnáctého října se na naší škole realizovala soutěž Přírodovědný klokan. Žáci 8. a 9. třídy řešili otázky z oblasti matematiky, fyziky, chemie,
přírodopisu a zeměpisu. Test obsahoval 24 úloh rozdělených do tří skupin podle obtížnosti, na řešení bylo 40 minut. Výborného výsledku
dosáhl Vít Hanzlíček z 9. A, který z maximálně možných 120 bodů získal 101 bodů. Blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím za účast.
Pořadí v jednotlivých ročnících: 8. A: 1. místo – Petr Novák
2. místo – Lucie Hartmanová
3. místo – Robin Petřvalský

9. A, B:

1. místo – Vít Hanzlíček 9. A
2. místo – Kryštof Lounek 9. A
3. místo – Adéla Přibylová 9. A
Mgr. Irena Lohniská, Mgr. Petra Zábrodská
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TURNAJ VE FLORBALU
V úterý 27. října se v Rokytnici v Orlických horách konal turnaj
žáků 8. a 9. ročníků ve florbalu. Celkem se utkalo sedm družstev
(ZŠ Rokytnice, ZŠ Slatina, ZŠ a MŠ Častolovice, ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí, ZŠ Vamberk, ZŠ Kostelec nad Orlicí, ZŠ Rychnov
nad Kněžnou – Javornická). Po rozlosování nás čekali tři soupeři:
florbalisti z Kostelce (1:2), Slatiny (1:4) a Rychnova (1:4). Zápasy byly poměrně vyrovnané, avšak uspět se nám podařilo až při
zápasu o 6. místo, v němž jsme suverénně porazili soupeře ze
ZŠ a MŠ Doudleby. Zápas skončil 1:5 a naši hráči se tak radovali
z jasné výhry. Všem hráčům děkuji za účast a nasazení po celou
dobu turnaje.

STRAŠIDELNÁ CESTA
ZÁMECKÝM PARKEM

SESTAVA:
Sluka J. (brankář), Kanta F. (brankář), Hovorka J., Slezák D.,
Jedlička A., Šreibr O., Šimerda F., Kapucián L., Hloušek O.,
Izák A., Boháč F., Michera J.
Bc. Marika Štěpánková

NÁVŠTĚVA ISOVERU
Pátého listopadu se deváté ročníky zúčastnily exkurze v závodě
Isover. Po příchodu do firmy jsme
se rozdělili na dvě části – jedna
navštívila výrobu, druhá zhlédla prezentaci. Ti, co šli do výroby, si nasadili ochranné pomůcky – helmy, brýle a reflexní vesty. Ve výrobní hale jsme ihned ucítili zápach, který vzniká při
výrobě skelné vaty. Ujala se nás tamější pracovnice, která nás
postupně provedla celou výrobou – přes pece, lisy až po balení
a skladování. Poté jsme se prohodili s druhou skupinou a šli jsme
do kanceláře, kde jsme viděli statistiky firmy – od počtu zaměstnanců až po emise vypouštěné do ovzduší. Na konci prohlídky
jsme se ještě vyfotografovali. Exkurze se mi velmi líbila, mnohým z nás jistě přiblížila naši budoucnost.
Kryštof Lounek, 9. A

BOBŘÍK INFORMATIKY
Naše škola se pravidelně zúčastňuje celostátní informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Letošní ročník byl již
osmý, uskutečnil se v týdnu od 9. do 13. listopadu. Soutěžící řešili
v časovém limitu otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Lišili se náročností, zaměřením a způsobem řešení. Žáci naší školy soutěžili
ve třech věkových kategoriích: Kadet (8. – 9. třída), Benjamin
(6. – 7. třída) a Mini (4. – 5. třída). První den školu v kategorii
Kadet reprezentovalo patnáct soutěžících, úspěšnými řešiteli se
stali Vít Hanzlíček a Kryštof Lounek (oba z 9. A). O den později se kategorie Benjamin zúčastnilo dvacet jedna soutěžících,
v nichž byli úspěšní Natanel Skřivánek ze 7. A a Veronika Dlasková ze 6. B. Nejvíce zastoupenou byla kategorie Mini, jíž v pátek
absolvovalo třicet tři soutěžících ze čtvrté a páté třídy. I v počtu
ulovených „bobříků informatiky“ byli nejmladší tou nejpočetnější skupinou. Žáci z 5. A – Klára Kudláčková, Jakub Hejhal,
Lukáš Mauer, Maxim Štěpánek, Tereza Krejčová, Štěpán Rojek,
Ondřej Mitana a Adam Poledno získali ocenění úspěšného řešitele. Všem soutěžícím děkujeme za účast a snahu. Vítězům jednotlivých kategorií blahopřejeme!
Mgr. Miroslav Charvát

Děsivá strašidla vystupovala z temných zákoutí parku.

Páteční podvečer 13. listopadu patřil již tradičně Strašidelné
cestě zámeckým parkem, kterou uspořádalo SRPŠ ve spolupráci
s učiteli základní školy. Snad proto, že byl přesně pátek třináctého, se v letošním roce této cesty zúčastnilo rekordních 360 dětí
se svým doprovodem. Co by byla strašidelná cesta bez malých
a velkých strašidel, která se již od poloviny října na tuto cestu
připravují. Hlavní brána zámeckého parku se na tento večer stala vstupem do říše strašidel. Čarodějnice a čertice vpustily malé
i velké na cestu, kde plnily úkoly na strašidelných stanovištích,
sbíraly razítka do startovní kartičky a získávaly odměny. Po celé
trase strašidelné cesty jste potkávali strašidla, která nenadále vystupovala z temnoty. U jednotlivých stanovišť děti plnily
úkoly pod dohledem bílé paní, piráta, smrtky, mumie a dalších
strašidelných postav. Každý, kdo prošel celou trasu, získal v cíli
sladkou odměnu a šálek teplého čaje. Závěrem si každý mohl
prohlédnout výstavu strašidel, kterou připravili pro děti učitelé
základní školy. Děkujeme rodičům, učitelům a dětem za pomoc
s přípravou a organizací strašidelné cesty. Přispěli velkou měrou
k úspěchu celé akce. Zároveň děkujeme paní hraběnce Dianě
Phipps Sternbergové a správě zámku za umožnění konání akce
v prostorách zámeckého parku.
Pedagogický sbor ZŠ Častolovice

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
Základní škola v Častolovicích připravila pro své žáky prezentaci středních škol Rychnovska. Žáci a jejich rodiče měli možnost
seznámit se s touto nabídkou 19. listopadu. Vybrat střední školu bývá někdy obtížné. Někteří žáci mají jasno, kterým směrem
se budou ubírat, ale jiní nejsou rozhodnuti. S profesní orientací
pomáhá škola žákům a rodičům průběžně po celou dobu výuky. Žáci navštěvují poradenská střediska, jsou pro ně pořádány
projektové dny, které mají žákům přiblížit studium na těchto
školách. V rámci profesní orientace škola umožňuje žákům seznámit se s obory vyučovanými na středních školách ve zdejším
regionu. Základní školu navštěvují zástupci středních škol, kteří
představují žákům obory vyučované na jejich školách. Žáci a rodiče si se zájmem prohlédli a vyslechli jednotlivé nabídky a získali tak cenné podklady pro své rozhodování. Děkujeme zástupcům jednotlivých škol za jejich prezentaci a těšíme se na další
spolupráci.
Mgr. Bc. Alena Bačíková
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EXKURZE NA OBCHODNÍ AKADEMII
Dne 20. listopadu po druhé vyučovací hodině se 9. třídy vydaly
na exkurzi do kostelecké Obchodní akademie T. G. Masaryka.
Ve vstupních dveřích nás přivítal jeden z učitelů a zavedl nás do tělocvičny, kde čekala skupina Přejetá žába složená právě ze studentů akademie. Ti nám zazpívali i několik písní. Přemístili jsme se
do učebny, kde nám dva studenti předvedli, jak se pracuje s 3D tiskárnou a jak probíhají schůze fiktivních firem. Od jednoho z učitelů jsme se dozvěděli, co se na zdejší škole vyučuje a čeho můžeme
v průběhu studia dosáhnout. Promítl nám videa studentů, kteří
natočili své zážitky z výměnného pobytu v Anglii, cyklistického
zájezdu a lyžařského kurzu. Po projekci následovala návštěva počítačové učebny, v níž jsme dostávali otázky, za které jsme byli odměněni. Většinu z nás návštěva školy motivovala učit se, abychom
se dostali tam, kam chceme.
Adéla Přibylová, 9. A

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Dne 25. listopadu se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády.
Téma olympiády „Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou“ nebylo zvoleno náhodně. Letos si totiž připomínáme 700.
výročí narození významného panovníka, římského císaře Karla IV.
Žáci během 60 minut odpovídali na mnoho otázek souvisejících
s obdobím vlády Lucemburků. Se záludnými otázkami si nejlépe
poradili a do okresního kola postoupili: Kolářová Eliška z 9. B,
Němcová Eliška z 9. B a Hanzlíček Vít z 9. A. Postupujícím gratulujeme a držíme palce v okresním kole.
Mgr. Helena Bellerová

NEBE I PEKLO VE ŠKOLE

která představila třídu Luciferovi. Jeho pomocník mu předal knihu
hříchů, podle níž Lucifer předvolával hříšníky. Každý z nich odčinil
své prohřešky básničkou nebo písničkou. Pro propuštění celé třídy
z pekla musely děti zazpívat píseň, za kterou obdržely propustku
do nebe. Všichni opouštěly peklo s napjatým výrazem ve tváři. Mezitím už na ně čekal Anděl štěstí – Ráchel, která je měla odvést
do nebe. Po milém přivítání zazvonila zvonečkem na svatého Petra.
„U všech svatých! To už je prosinec?“ Divil se Petr celý rozespalý
a překvapený z nečekané návštěvy. „Ano“, odpovídaly děti a ukazovaly propustky z pekla. Svatý Petr je vpustil do nebe. Začala hrát
nebeská hudba, rozsvícenou nebeskou branou přitančili krásní andělé, kteří se doslova vznášeli. Hudba utichla, andělé se rozprchli
a rozhostil se klid. Ráchel vyzvala děti, aby zavolaly Mikuláše. První
zavolání bylo nesmělé, a tak žáci volali ještě jednou a hlasitěji. Opět
se rozezněla nebeská hudba, do nebe vešel pomalým důstojným
krokem Mikuláš v doprovodu dvou andělů. Dal pokyn, aby hudba
ztichla a přivítal děti. Andělé přinesli dětem sladkou odměnu. Tu
si ale musely zasloužit získáním hvězdiček – hvězdičky Kamarádství, hvězdičky Slušného chování a hvězdičky Fair play. Za každou
získanou hvězdičku po andělovi zopakovaly slib. Poté anděl hvězdičky předal třídní učitelce. Za poslední hvězdičku Štěstí a radosti
zazpívaly děti Mikulášovi další písničku. Mikuláš byl nadmíru spokojený, popřál dětem hezké a spokojené Vánoce, pokynul andělům,
aby rozdali sladkou odměnu, a za zvuku nebeských tónů společně
odešli. Dětem ještě dlouho zněly v uších nádherné nebeské tóny,
někde v mysli se jim mísily zážitky z pekla i z nebe a jejich dojaté dětské dušičky pociťovaly nepopsatelné štěstí. Vždyť byly dnes
v pekle i v nebi. A to se hned tak někomu nepoštěstí.
Mgr. Helena Bellerová, Mgr. Irena Lohniská, Mgr. Petra Zábrodská

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ

V pátek 4. prosince se v naší škole otevřely brány pekelné i nebeské.
Pro své mladší spolužáky tuto akci realizovali žáci devátého ročníku. Předem namalovali kulisy, sehnali kostýmy a masky, rozdělili si
role a vše nacvičili. Ve středu odpoledne proběhla první zkouška.
Žáci devátých tříd k celému programu přistupovali velmi zodpovědně. Pracovali jako tým, což se už ve čtvrtek projevilo při výzdobě
obou tříd i při nácviku jednotlivých rolí. Žáci si vzájemně pomáhali
a podporovali se. Páteční program byl jak v nebi, tak v pekle velmi
pestrý. Před desátou hodinou čerti přivedli do pekla první třídu.
Ze tmy se ozývalo praskání ohně, řinčení řetězů, hudrování čertů,
tajemnou atmosféru dotvářela ponurá hudba. Děti přivítala čertice,

Přáníčka k Ježíškovi se naráz vznesla k nebi.

Páteční odpoledne 4. prosince bylo v celé naší republice ve znamení Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Odpoledne se sešli
rodiče s dětmi na Sokolské zahradě, aby tuto akci společně podpořili. Všichni dostali balónek, napsali si přáníčko a vyčkali na povel
z rádia. Přesně v 15:15 se z úst Václava Vydry ozval očekávaný povel: „Tři – dva – jedna – teď.“ Fialové balónky se vydaly na společnou cestu vzhůru do oblak, aby donesly přáníčka až k Ježíškovi. V Častolovicích vzlétlo 135 balónků, celkem bylo vypuštěno
87 923 balónků z 398 míst v celé ČR. Rekord z minulého ročníku
sice nebyl překonán, ale hlavní smysl akce, udělat radost dětem
ve svém okolí, se vydařil. Děkujeme všem organizátorům z řad
základní školy a SRPŠ i zúčastněným a těšíme se zase napřesrok.
Hříšníci odčinili své prohřešky.
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Mgr. Bc. Jana Řízková

MATEŘSKÁ ŠKOLKA ČASTOLOVICE
DIVADÉLKO V MŠ
Podzimní říjnové dny zpříjemnilo dětem divadelní představení
„Jak šel ježeček do světa“ v provedení Divadélka U dvou sluncí.
V pohádce vystupovala řada zvířátek, která jsou dětem blízká jak
jejich vlastnostmi, tak chováním. Mohly se tak od nich mnohému
přiučit. Děti si navíc poslechly několik krásných písniček doprovázených hrou na kytaru. Představení bylo velmi zdařilé, a tak se
těšíme na další setkání se zvířecími hrdiny v příštích pohádkách,
které pro nás Divadélko U dvou sluncí připraví.
Z. Čestická

TAJNÝ VÝLET
Ve středu 21. října jsme se s předškoláky vypravili na Tajný výlet – výstava Imaginária v kosteleckém Novém zámku. Unikátní
interaktivní výstava děti velmi zaujala. Prohlédly si, vyzkoušely
a osahaly nespočet zajímavých objektů, avšak největší úspěch
měla „skákací“ peřina. Výlet se nadmíru vydařil, budeme se těšit
na další.
M. Plocková

PODZIMNÍ TVOŘENÍ MOTÝLKŮ

Druhého října jsme se s dětmi ze třídy Motýlků vydali do DDM
Kamarád v Kostelci nad Orlicí. V keramické dílně si děti vyrobily
vánoční překvapení pro rodiče. Práce jim šla rychle od ruky, a tak
jsme si stihli prohlédnout, pohladit a pochovat zvířátka, která
v DDM chovají. V pondělí 26. října se ve třídě Motýlků uskutečnily podzimní dílny. Vyráběli jsme halloweenské lucerničky. Účast
byla veliká a radost z lucerniček také.
M. Plocková

PEČENÍ MARTINSKÝCH ROHLÍČKŮ
Dny jsou stále kratší,
tmy přibývá, stromy již
poztrácely téměř všechno listí. Uplakané počasí
by se brzy mělo změnit
ve sněhové přeháňky, ale
sv. Martina v den jeho
svátku děti ze třídy Sluníček marně vyhlížely.
Svatomartinské období
jsme si tedy alespoň přiblížili poslechem písničky „Už Martin
na bílém koni“ a připomenutím některých zvyků. S velkou chutí
a trpělivostí jsme se pustili do pečení svatomartinských rohlíčků
plněných povidly, tvarohem a Nutellou. Dětem se moc povedly,
a tak je přinesly i na ochutnání domů.
Z. Čestická

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Děti potěšily rodiče výrobkem z keramiky.

Příjemně strávené odpoledne nad deskovými hrami.

Ve středu 18. listopadu uspořádalo SRPDŠ-MŠ ve spolupráci se
ZO ČZS v Častolovicích akci pro děti a rodiče s názvem „Kdo si
hraje, nezlobí,“ která se konala v klubovně místních zahrádkářů.
Pro děti a rodiče byly připraveny stolní a karetní hry od firmy Piatnik. V odpoledních hodinách jsme se společně vydali do země her.
Seznámili jsme se s novinkami, ale i se staršími hrami. Obchodní
zástupce firmy předal zájemcům slevové kupony na nákup stolních her v hračkářství Baha v Kostelci nad Orlicí. K příjemnému
posezení nechybělo ani malé občerstvení, o které se tradičně postaraly členky výboru.
Podzimní dílny byly věnovány výrobě lucerniček.

Šárka Fajglová
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KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…
Podzimní knižní maratón
a scénické čtení
Týden knihoven zahájila ta naše, častolovická, Maratónem čtení,
kterého se zúčastnilo pět dětí. Na své si přišli i návštěvníci literární besedy. Již potřetí v knihovně hostovala začínající spisovatelka
Anna Matějková. Tentokrát si pro návštěvníky připravila scénické
čtení z její právě vycházející knihy s názvem Život je zábavné drama. Autorce se podařilo skloubit přednes s netradičním hudebním
doprovodem Davida Andrše, jenž hrál na bicí nástroje. Atmosféru
dotvářely citlivě ztvárněné barevné kompozice, jež byly pastvou
pro oči a zároveň ilustrovaly tituly kapitol promítaných na plátně.
Mladá výtvarnice, Veronika Vodičková, se podílela na ztvárnění
identicky laděných prvků na oblečení všech účinkujících. Anna
Matějková v následné besedě s přítomnými uvedla zajímavé zamyšlení, jímž zformulovala neméně zajímavý postulát: v současné
době schází ve vztazích mezi lidmi skutečné dialogy, monologů
existuje, kam se podíváme.

Listopad: předškoláci i zdravá výživa
„Máme doma předškoláka aneb Jdeme k zápisu“ nesl název besedy, které se zhostila Mgr. Martina Černá z Rychnova nad Kněžnou. Jaké jsou běžné dovednosti předškoláka, i to, jak ho připravit
na úspěšný vstup do školy, byly témata besedy, která se uskutečnila
12. listopadu v místní knihovně. Na pestrý listopadový program
knihovna navázala pozvánkou na kurz vaření, který byl zaměřen
na ošemetné kulinářské téma. Je možné vařit bez masa tak, aby
vám chutnalo? Čtenáři nahlédli pod pokličku makrobiotičce paní
Emilii Hatlapatkové a získali cenné informace o kombinaci potravin. Kurz vaření přilákal příznivce zdravého životního stylu, kteří
získali jedinečnou příležitost si sami vyzkoušet přípravu netradičních jídel dle zásad makrobiotiky.

la, že advent, a především Vánoce, se neúprosně blíží. Na vernisáži
se sešlo dvacet pět stálých milovníků výtvarného umění, včetně
amatérského, o čemž svědčily i předchozí výstavy zdejších tvůrců.
Pro tvorbu paní Skalické, původním povoláním knihovnice, jsou
typické tajemné snové postavy a témata ročních období či pohádkových vidění tak, jak je zpracovala sama fantazie autorky. Její
dcera vyobrazila kresby pomocí starých dobrých pastelek, aby tak
upozornila na dost opomíjenou, ale přesto působivou techniku našich nejmladších let.

Den pro dětskou knihu
Letošní první ročník Dne pro dětskou knihu přilákal na sedmdesát malých i velkých návštěvníků. Dětský pěvecký sboreček Hlásek pod vedením paní učitelky Potštejnské dokázal rozjasnit tváře
a zahřát na duši téměř všechny posluchače. Následující loutková
pohádka o tom, jak Mikuláš o berlu přišel, připomenula dětem, že
příchod čertů a svatého Mikuláše se nezadržitelně blíží. Na závěr
byli vyhodnoceni a odměněni vítězové výtvarné soutěže s názvem
Podzimní příroda. Účastnili se jí žáci 1 – 4. třídy. Poté děti dokázaly svou zručnost a šikovnost při výtvarných dílničkách. Cestu
domů jim jistě zpříjemnil pocit ze svého vlastnoručně vyrobeného
sněhuláka, papírové skládací krabičky či záložky do knížky. Chtěla
bych tímto moc poděkovat mým pomocnicím – D. Václavíkové,
S. Hostínské, M. Kolářové a T. Kubcové. Téměř nikdo neodešel
s prázdnou, jelikož ten den zde k prodeji nabízela firma Levné knihy Beránek dětské knížky.

Vernisáž s vůní Vánoc
Komorní výstava olejů, akvarelových i pastelkových kreseb paní
Karolíny Kadečkové a její maminky Nataši Skalické z Hradce Králové nesla název „Do světla“. Umělecká díla doplnila expozice 146
andělů i andílků z keramiky i jiných materiálů, aby tak připomně-

Vlastnoručně vyrobení sněhuláci ve výtvarných dílničkách.

STATISTIKA
počet registrovaných čtenářů: 209, z toho 102 dětí do 15 let
počet vypůjčených knih: 4 455, z toho 1 150 dětem
počet kulturních akcí pro veřejnost: 40
počet návštěvníků kulturních akcí: 1 200
počet návštěvníků bezplatného internetu: 2 100
počet návštěvníků celkem za rok: 3 300
Obrazy ztvárňovaly tematiku ročních období i snových postav.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
V následujícím roce mohou čtenáři netrpělivě očekávat řadu kulturních akcí. Srdečně Vás zveme na přednášku s názvem Jak pomoci
svému tělu k uzdravení přes kůži za pomoci originálních tibetských, čínských a atlajských receptur. Uskuteční se 21. ledna v 17:00
a přednášet bude certifikovaná poradkyně TianDe Stanislava Barnetová. Každé únorové odpoledne od 16:00 bude věnováno výhradně
dětem, jelikož se uskuteční akce s názvem Každý čtvrtek na pohádku. Cestopisná přednáška s fotkami Václava Turka z Lanškrouna
bude pro čtenáře připravena na termín 9. března, a to v čase od 17:00, jejím tématem bude Transsibiřská magistrála. V závěru března
(30. 3.) se mohou čtenáři již teď těšit na autorské čtení z posledních dvou knih Danky Šárkové z Prahy.
Ráda bych poděkovala družině, jmenovitě paní vychovatelce Morávkové za spolupráci, zejména za pravidelné návštěvy knihovny s dětmi. Na závěr se s Vámi rozloučím citátem: Raduj se z toho, co máš a netrap se pro to, co nemáš.
Hezké a poklidné nejen svátky vánoční přeje
Věra Zaňková, knihovnice

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Cvičení s mikulášskou nadílkou
Tradiční cvičení s mikulášskou nadílkou se uskutečnilo 30. listopadu v místní Sokolovně. Mikuláš, anděl
a dva čerti si poslechli od dětí básničky, ocenili jejich
sportovní výkony, za které přinesli našim nejmenším
sportovcům koš plný ovoce a k tomu malou sladkost.
Krásné prožití vánočních svátků a mnoho společných
rodinných zážitků Vám za oddíl Cvičení rodičů s dětmi přeje
Tereza Málková

ZO ČZS ČASTOLOVICE
Každý dobrý hospodář ke konci roku bilancuje své úspěchy či
nezdary, hodnotí, co se mu podařilo a v čem se musí zlepšit. Také
častolovičtí zahrádkáři na schůzi 12. prosince 2015, kde byli přítomni členové výboru ZO ČZS a zahrádkářských osad, diskutovali o tom, co bylo dobré, kde byly nedostatky a jaká bude činnost
v roce 2016. V roce 2015 se podařilo pro veřejnost uskutečnit
celkem jedenáct akcí s poměrně dobrou účastí. Důkazem byl
zaplněný sál na kulturní akci harmonikáři, největší účasti v historii dosáhla praktická ukázka zimního řezu ovocných stromů,
s kladnou reakcí se setkala i beseda s ukázkou aranžování květin.
A to je jen malý výčet z uplynulých akcí pořádaných výborem
zahrádkářů. Největší pozornosti si však získaly obě výstavy. Jarní s názvem „Velikonoce – svátky jara“ byla velmi úspěšná, jak
kvalitou vystavovatelů, tak celkovým aranžmá. Podzimní výstava
s názvem „Zahrada východních Čech“ byla vyvrcholením práce
místních zahrádkářů. Návštěvníci viděli nejen perspektivní ovoce a zeleninu z výzkumných ústavů České republiky, ale i četné
množství naaranžovaných květin s dalšími prvky. Podle názorů
odborníků i zápisu v kronice výstav byla lepší nežli jiné republikové výstavy. Výbor ZO ČZS byl v roce 2015 úspěšný i ve svazové
práci. Svaz na svých sedmnácti výborových schůzích připravil
pro své členy dalších dvanáct akcí. Poprvé byly uskutečněny tři
zájezdy s různou tematikou – tradiční MDŽ, vepřové hody a posezení s dříve narozenými. Zvláště si ceníme prospěšné spolupráce se Základní školou a mateřskou školou Častolovice, která
přináší oboustranné úspěchy. Děkujeme městysi za umožnění
akcí, které jsou pořádány jak na Sokolské zahradě, tak i v Soko-

lovně a v kulturním zařízení městyse. Podstatná část společného
jednání výborů byla však zaměřena na činnost v roce 2016. Tento rok bude o to významnější, jelikož budeme vzpomínat na 55
let činnosti častolovických zahrádkářů. Oslavy jsou naplánované
na 5. listopad roku 2016. Nejdůležitějšími akcemi budou opět
výstavy – jarní se uskuteční ve dnech 18. – 20. 3. a podzimní
ve dnech 6. – 9. října. První akcí v roce 2016 bude novoroční
pochod, jehož trasa povede v okolí Častolovic. Uskuteční se
1. ledna, jeho začátek je naplánován mezi 13:00 – 14:00 se startem
ze Sokolské zahrady a s cílem v klubovně zahrádkářů. Na měsíc
únor připravujeme novou akci, a to kurz pro začátečníky s počítači. V příštím roce pro velký zájem uskutečníme pro své členy
kulturní i odborné zájezdy, pro veřejnost pak 6. února degustaci
jablek, 13. března akci Harmonikáři, 3. července ukázku letního
řezu ovocných stromků a řadu dalších akcí. I nadále plánujeme
udržet si úzkou spolupráci se ZŠ a MŠ Častolovice a se samotným městysem. Všechny tyto a další akce jsou připraveny k projednání a schválení na členské schůzi ZO ČZS Častolovice, která
se uskuteční v neděli 24. ledna 2016 od 14:00 v místní klubovně.
Závěrem lze říci, že rok 2015 byl celkem úspěšný, i když nám
počasí moc nepřálo. Nedostatek vláhy a veliký počet tropických
dnů mělo vliv na úrodu ovoce, zeleniny a květin. Věříme však,
že nastávající rok bude o něco lepší a zahrádkářům se podaří
uskutečnit všechny naplánované akce. Do nového roku přejeme
všem občanům pevné zdraví, rodinnou pohodu a klidné prožití
nastávajících svátků.
Josef Helmich
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Pozvánka na Novoroční pochod
Výbor ZO ČZS v Častolovicích zve všechny občany na Novoroční
pochod, který se koná v pátek 1. ledna 2016 mezi 13:00 – 14:00,
start je na Sokolské zahradě. Trasa povede v okolí Častolovic v délce 5 a 8 km. Pochod je vhodný jak pro děti, tak i pro dříve narozené. Celá trasa bude vytýčena, cíl bude v zahrádkářské klubovně,
kde bude pro účastníky pochodu připraveno příjemné překvapení. Každý účastník dostane upomínkový list a děti malý pamlsek.
Zváni jsou mladí i dospělí. Pochod se uskuteční za každého počasí.
Bližší informace na telefonním čísle 721 311 719.

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Výbor Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Častolovice přeje
všem občanům klidné prožití svátků vánočních,
rodinnou pohodu a do nového roku trochu toho
štěstíčka a pochopení jeden k druhému.
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MS STŘEZMÁ OLEŠNICE

Všem spoluobčanům, a zejména těm, kteří nám pomáhají a drží
palce, přejeme krásné vánoční svátky a hodně dárků pod stromečkem.

SKI & TENIS SERVIS

KA

profesionální servis lyží a snowboardů
pro závodní, sportovní a rekreační lyžování
opravy, broušenískluznic na pásu, kamenu šíře 340 mm
vytvářenístruktur - přímé, šikmé, šípové, hyperbolické
úhlování- tuning bočních a spodních hran
voskovánía leštěnískluznic
elektronické seřizovánívázánís kontrolním protokolem
vyplétáníraket - tenis, squash a badminton
individuálnívýuka lyžovánía tenisu

NO
VIN

Po barevném podzimu a prvních sněhových vločkách se kolem
nás prohnali Mikuláš s čertem. Rok 2015 nezadržitelně chvátá za
svým silvestrovským veselím. Poslední letošní měsíce nenaplnila
jen radost z příjezdu sokolníků do naší honitby a možnost setkání na našem prvním letošním společném honu, který se konal
před pár dny, ale i starosti spjaté s úkoly, které bylo třeba dokončit před příchodem zimy. Velikou proměnou prošla hospodářská
budova v Olešnici, kde největší a cenově nejnáročnější stavební
úpravy byly zakončeny omítnutím budovy, které podtrhlo proměnu stavení, z čehož máme všichni radost. Nebývale deštivý
teplý podzim a absence plodin na polích přinesla škody páchané
divočáky na travních porostech i v zasetých polích. Po nahlášení
škod zemědělci bylo operativně rozhodnuto o odlovu prasat při
společných naháňkách, dodatečně jsme o jejich povolení požádali městský úřad v Kostelci nad Orlicí. Častý výskyt divočáků v
lokalitách Červíkov a Střezmá je pro nás nežádoucí, a to i s ohledem na naši snahu ochránit srnčí zvěř a nízké stavy drobné zvěře.
Krajský soud definitivně potvrdil změnu názvu našeho sdružení
na Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice. Dokončujeme investiční akce, do chaty v Častolovicích byly objednány nové stoly.
Zároveň se již připravuje rozpočet a žádosti o dotace na rok 2016,
který je již za dveřmi. Rádi bychom Vás srdečně pozvali na Myslivecký ples, který se bude konat v sobotu 9. ledna 2016 v Česticích.
Nezapomeňte si u Jiřího Malého po Vánocích zajistit vstupenky.
Přijďte si s námi zatančit a přivítat tak nový rok.
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Tůmova 1234, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel. +420 603 820 975, duchon.fr@seznam.cz

www.ski-tenis.cz

PF 2016
Všem našim čtenářům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v nadcházejícím roce 2016.
Připojujeme srdečné poděkování
všem dopisovatelům za úspěšnou spolupráci.
Šéfredaktorka zpravodaje Mgr. Martina Kalousová
a členové redakční rady – Eva Jehličková,
Miloš Málek a Mgr. Lucie Bačíková

Radek Podolský, jednatel
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