
Vážení a milí spoluobčané,
prosinec a celý rok 2016 se chýlí ke konci a proto bych vám chtěl, jako každý rok, popřát 
klidné prožití svátků vánočních. Letošní rok se nesl ve znamení studií, projektů, stavebních 
povolení a dalších příprav na investiční akce, které chceme realizovat v roce 2017. Nasvěd-
čuje tomu i připravovaný rozpočet, kde výdaje pro příští rok dosáhnou částky necelých
40 mil. korun. Budou nás čekat rekonstrukce silnic, ulic, kanalizací, vodovodů a veřejného 
osvětlení. Také se dostane na opravy chodníků, dětských hřišť a veřejné zeleně. Rád bych 
vás požádal o trpělivost při opravách a realizaci investičních akcí, které budou v daný mo-
ment znamenat určitá omezení, ale povedou ke zkvalitnění života v našem městysi. Měs-
tys Častolovice pro vás i nadále bude pořádat společenské akce, divadla, kina, koncerty 
a další zajímavé pořady. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří mi dali hlas v pod-
zimních krajských volbách. Od listopadu jsem se stal krajským zastupitelem a od nového 
roku budu členem výboru pro dopravu a výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
Vaše hlasy a  důvěra mě zavazují pracovat ve  prospěch našeho městyse. Domnívám se, 
že právě v tuto dobu má smysl být u rozhodování a projednávání dopravních a rozvojo-
vých plánů Královéhradeckého kraje, které mohou velmi ovlivnit život v našem městysi. 
V době Vánoc mají lidé k sobě blíže a chovají se k sobě ohleduplněji. Přál bych si a přeji to 
i vám, aby nám tyto ušlechtilé vlastnosti vydržely po celý příští rok 2017. 

Milí spoluobčané, za celou radnici a za všechny moje spolupracovníky vám přeji šťastné 
prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do nového roku 2017. 

Ing. Zdeněk Praus, starosta
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ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE

VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE

la starostu podpisem dodatku č. 1 této 
smlouvy.

 Schválila výzvu k podání nabídky a za-
dávací dokumentaci k zakázce malého 
rozsahu „Lokalita Školská – komuni-
kace pro pěší“.

 Schválila výzvu k podání nabídky a za-
dávací dokumentaci k zakázce malého 
rozsahu „Lokalita Školská – výsadba 
zeleně“.

 Schválila nominaci Ing. J. B. za městys 
Častolovice do výběrové komise MAS 
NAD ORLICÍ na další volební období.

 Schválila proplacení 12 obědů ze škol-
ní jídelny panu J. H. v době mimořád-
ně krizové situace z rozpočtu městyse.

Rada městyse (RM-54-2016)
dne 26. října 2016:

 Schválila fi nanční dar ve výši 2 000 Kč 
na podporu sportu a pověřila starostu 
podpisem darovací smlouvy mezi 
městysem Častolovice a  Okresním 
sdružením České unie sportu, z. s. 
Rychnov nad Kněžnou.

 Vzala na  vědomí zápis z  jednání sta-
vební komise č. KST-06-2016 a pově-
řila místostarostu Bc. Tichého, aby se 
zabýval ve spolupráci s Ing. arch. Bit-
tnerem navrhovanými podněty k řeše-
ní od  stavební komise v  prostoru ZŠ 
a MŠ.

 Vzala na  vědomí nabídku Comfort 
Space, a. s. na  zajištění technických 
podkladů k dotaci na veřejné osvětle-
ní v  městysi a  pověřila místostarostu 
Podzimka sjednáním osobního jedná-
ní v této záležitosti.

 Vzala na vědomí informaci od zástup-
ců zřizovatele na  jednání školské rady 
dne 13. 10. 2016, kde nebyla z důvodu 
25 připomínek schválena výroční zprá-
va ŽŠ a MŠ za školní rok 2015–2016.

 Schválila právní posouzení nájemních 
smluv na bytové prostory v domech č. 
p.  55 a  53 a  pověřila starostu zajiště-
ním právního stanoviska u Mgr. Š.

 Upozorňuje na  porušení vyhlášky č. 
48/2005 Sb. §5 odst. 5: „V  souladu se 
školním vzdělávacím programem lze 
na výuku některých předmětů dělit tří-
dy na  skupiny, vytvářet skupiny žáků 
ze stejných nebo různých ročníků nebo 
spojovat třídy, ale v odstavci 5 ukládá, 
že nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. 

Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet 
žáků ve skupině 24.“

 Konstatuje, že paní A. B. v  měsících 
září a říjen spojila výuku šestých roč-
níků pouze v  některých předmětech 
(zeměpis, dějepis, přírodopis, výcho-
va ke  zdraví a  výchova k  občanství 
– všechny povinné předměty) a  pře-
kročila počet žáků nad stanovenou 
vyhlášku. Nejednalo se o spojení 6. A
a  6. B po  dobu 14 dní v  měsíci září 
z  důvodu neobsazení pracovního 
místa třídního učitele 6. B. Později, 
od  listopadu, byla pověřena třídním 
učitelem Mgr.  I. L. až po  upozornění 
zřizovatele a výuku rozdělila.

Rada městyse (RM-55-2016)
dne 31. října 2016::

 Na  základě doporučení hodnoticí 
komise schválila nejvhodnější nabíd-
ku veřejné zakázky malého rozsahu 
na  stavební práce „Lokalita Školská 
– komunikace pro pěší“ fi rmy Václav 
Daněk za 776 322 Kč bez DPH a pově-
řila starostu podpisem smlouvy o dílo.

 Pověřila starostu podpisem příkazní 
smlouvy na  technický dozor na  sta-
vební práce akce „Lokalita Školská 
– komunikace pro pěší“ s panem Ale-
šem Libotovským.

 Na  základě doporučení hodnoticí 
komise schválila nejvhodnější nabíd-
ku veřejné zakázky malého rozsahu 
na  stavební práce „Lokalita Školská 
– výstavba zeleně“ fi rmy Pavel Haupt 
za  515  599,70 Kč bez DPH a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy o dílo.

 Pověřila starostu podpisem příkazní 
smlouvy na odborný dozor na  služby 
akce „Lokalita Školská – výsadba zele-
ně“ s paní Ing. Lenkou Hladíkovou.

Rada městyse (RM-56-2016)
dne 14. listopadu 2016:

 Pověřila místostarostu Bc. Tichého v zá-
ležitosti úpravy hranic pozemků před 
řadovými bytovými domy v ulici Sever-
ní, v rámci mapování v městysi, jednat 
s  katastrálním úřadem, řešení této zú-
žené části s projektantem rekonstrukce 
ulic Severní a  Bažantnická a  právním 
zástupcem Mgr. Š. o možnosti věcných 
břemen na inženýrské sítě.

Rada městyse (RM-52-2016)
dne 29. září 2016:

 Schválila ukončení roznášky obědů 
z jídelny ZŠ a MŠ k 14. 10. 2016 a pově-
řila předsedkyni sociální komise paní 
Kubalíkovou informováním strávníků 
a  nabídkou možnosti odběru oběda 
buď z  fi rmy Gastro Royal spol. s r. o. 
Žamberk nebo z Hospody „U mysliv-
ce“ Hřibiny.

 Schválila fi nanční dar pro Hospic 
Anežky České v  Červeném Kostelci 
v částce 3 000 Kč.

 Na základě žádosti z KÚ KHK schváli-
la zveřejnění veřejné vyhlášky „Zprávy 
o uplatňování zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje“ v  uplynu-
lém období (červenec 2014–září 2016) 
a pověřila referentku paní Hojnou zve-
řejněním vyhlášky.

 Schválila licenční smlouvu č. VP_
2016_144023.

 Na  základě rozhodnutí hodnoticí ko-
mise v rámci výběrového řízení schvá-
lila paní J. M. na  pozici „pracovník 
úřadu městyse – uklízečka“ a pověřila 
starostu podpisem pracovní smlouvy 
s nástupem od 1. 10. 2016.

 Schválila vybudování oplocení v části 
areálu ZŠ a  MŠ, čímž dojde k  zabez-
pečení a  oddělení prostoru mateřské 
školy.

 Schválila dodatek č. 1 ke  smlouvě 
o  poskytnutí služeb mezi městysem 
Častolovice a  sociálním družstvem 
Diakonie Broumov, který se týká pro-
dloužení platnosti smlouvy na  dobu 
neurčitou a  pověřila starostu podpi-
sem dodatku č. 1.

 Schválila dodatek č. 2 ke  smlouvě 
o  zprostředkování mezi městysem 
Častolovice a Š. T. – Reality Rychnov-
sko, který vymezuje dobu trvání do
31. 12. 2016 a pověřila starostu podpi-
sem dodatku č. 2.

Rada městyse (RM-53-2016)
dne 29. září 2016: 

 Vzala na  vědomí koncept projektové 
dokumentace stavby „I/11 Častolovi-
ce, most ev. č. 11-053“ – rekonstrukce 
mostu přes řeku Bělou.

 Schválila dodatek č. 1 k  nájemní 
smlouvě č. 2947000316 mezi SŽDC,
s. o. a městysem Častolovice a pověři-
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 Nemá námitek k  předložené projek-
tové dokumentaci od stavebníka pana
T. B. na  změnu využití stavby a  sta-
vebním úpravám pro kavárnu „Okapi“ 
v objektu domu č. p. 15 v ulici Masa-
rykova.

 Schválila předložený cenový rozpočet 
fi rmy Luděk Vídeňský na výměnu roz-
vodů TUV a  cirkulace včetně izolace 
v kotelně pro napojení bytového domu
č. p.  413–418 (96 bytových jednotek) 
v  ulici U  Konopáče v  ceně 19  840 Kč 
+ DPH.

 Schválila nabídku Regional Deve-
lopment Agency na  zpracování pro-
jektové žádosti „Walim a  Častolovice 
– polsko-česká spolupráce v  oblas-
ti turistiky“ v  ceně 3  000 Kč + DPH 
za  formování projektového záměru 
a 15 000 Kč + DPH za zpracování žá-
dosti a povinných příloh.

 Schválila příkazní smlouvu s  fi rmou 
GRATIS Consulting, s. r. o. Hradec 
Králové, jejímž předmětem je po-
skytování poradenské a  konzultační 
činnosti, a to v rámci přípravy žádos-
ti o  dotaci na  rekonstrukci půdních 
prostor základní školy. Firma obdržela 
odměnu 22 000 Kč za přípravu žádosti 
o  dotaci a  manažerské řízení přípra-
vy projektu a dále odměnu 55 000 Kč 
za vypracování studie proveditelnosti, 
jako povinné přílohy k žádosti o dota-
ci a pověřila starostu podpisem smlou-
vy.

 Souhlasí s koupí podílu dle LV č. 1343, 
parcelní č. 786/19 a parcelní č. 786/49 
z exekuce majetku paní M. H. a pově-
řuje starostu jednáním o koupi s Exe-
kutorským úřadem Brno.

 Schválila poskytnout Centru Orion,
z. s. pro rok 2017 fi nanční dar v částce 
10 000 Kč.

 Schválila nabídku Ing. Lenky Hladíko-
vé na  dendrologický průzkum ve  vy-
braných lokalitách v částce 5 600 Kč.

 Neztotožňuje se s prohlášením ředitel-
ky ZŠ a  MŠ paní Mgr.  Bc.  A. B. zve-
řejněném v článku v časopisu „Rodina 
a škola“ na blogu „Častolovický blog“ 
a považuje toto prohlášení za neprav-
divé a demagogické.

 V  této souvislosti požaduje od  paní 
Mgr. Bc. A. B. omluvu v médiích, kde 
byl článek zveřejněn. Pokud se tak ne-
stane do  konce roku 2016, RM zváží 
právní kroky v této věci.

 Konstatovala, že doplňovací volby 
do  školské rady ZŠ a  MŠ stanovené 
na 15. 11. 2016 jsou v rozporu s voleb-
ním řádem školské rady ZŠ a MŠ a to 
v  článku II, odst. 8 „Pedagogický pra-

covník školy nemůže být zvolen za čle-
na školské rady této školy zákonnými 
zástupci nezletilých žáků“ – viz kandi-
datura paní učitelky Mgr.  M., článku 
IV, odst. 1 „Ředitel ustaví z řad zákon-
ných zástupců nezletilých žáků, za-
městnanců školy a zástupce zřizovatele 
pro průběh a vyhodnocení výsledků vo-
leb volební komisi“ – ve volební komisi 
není zástupce zřizovatele a článku VII, 
odst. 1 „Zanikne-li v  průběhu funkč-
ního období z  důvodu uvedených v  čl. 
III volebního řádu funkce člena rady 
a na uvolněné místo nemůže nastoupit 
náhradník, vyhlásí ředitel doplňovací 
volby, a  to nejpozději do  60 dnů ode 
dne uvolnění mandátu“ – doplňovací 
volby byly stanoveny na pozdější dobu 
než 60 dnů od ukončení člena školské 
rady, zánik mandátu k 1. 9. 2016.

Rada městyse (RM-57-2016)
dne 28. listopadu 2016:

 Vzala na  vědomí návrh darovací 
smlouvy mezi dárcem – Saint-Gobain 
Construction Products CZ a. s. (di-
vize Isover) a  obdarovaným – městy-
sem Častolovice, v níž dárce poskytne 
obdarovanému fi nanční dar ve  výši 
650 000 Kč na realizaci parkové úpravy 
a vysázení zeleně v lokalitě ulice Škol-
ská.

 Konstatuje, že výroční zpráva za  rok 
2015/2016 dle školského zákona č. 
561/2004 Sb., § 168, odstavec 3 nebyla 
předložena k opakovanému projedná-
ní do  1 měsíce od  neschválení škol-
skou radou 13. 10. 2016. RM a školské 
radě byla zaslána druhá verze výroční 
zprávy dne 11. 11. 2016. RM konstatu-
je, že v  této verzi nejsou zapracovány 
vážné připomínky zapsané v zápise ze 
školské rady a opět obsahuje řadu for-
málních chyb.

 Dle tohoto ustanovení neprodleně 
rozhodla o zpracování původní před-
ložené verze dne 13. 10. 2016, ve které 
se opraví formální chyby a  zapracují 
zapsané připomínky.

 Rozhodla dle školského zákona pově-
řit zpracováním další opravné verze 
zástupkyni ředitelky ZŠ a  MŠ Často-
lovice paní Mgr.  J. Ř., která předloží 
výroční zprávu k  projednání na  RM 
(RM-58-2016) dne 19. 12. 2016.

 Konstatuje, že v  průběhu 1. kola do-
plňovacích voleb dne 15. 11. 2016 do-
šlo k porušení třech článků volebního 
řádu. Zaslaný zápis z voleb je neplatný 
i z důvodu rezignace paní M., která se 
nestala v den zapsaný v zápise. Druhé 

kolo doplňovacích voleb konané 25. 11.
2016 pak bylo v  rozporu s  volebním 
řádem dle čl. IV odst. 1. – u doplňo-
vacích voleb nebyl přítomen zástupce 
zřizovatele ani jmenovaný zástupce.

 Vzala na  vědomí výpověď smlouvy 
o  pronájmu části pozemku, parcelní 
č. 1214/2 o výměře 8,54m2, paní H. K. 
ke dni 31. 12. 2016.

 Schválila žádost Okresního sdružení 
hasičů Rychnov nad Kněžnou na úhra-
du členských příspěvků na  rok 2016 
za SDH Častolovice v částce 1 080 Kč.

 Vzala na vědomí prohlášení paní V. D.,
že uhradí část dlužných částek za ne-
uhrazené místní poplatky za psy z  let 
2012 a  2013 (1 200 Kč za  rok 2012 
a 1 200 Kč za rok 2013), a to ve čtyřech 
splátkách po  600 Kč od  ledna 2017 
do dubna 2017.

 Doporučuje SBD Průkopník přede-
hřívat vodu každý týden na  potřebné 
stupně dle hygienické normy a  prů-
běžně informovat obyvatele bytových 
domů a vedení městyse o situaci.

 Doporučuje provést výměnu TÚV 
v  nejbližším termínu dle RM schvá-
lené investice (viz bod č. 11, RM-56-
2016).

 Informuje, že dne 29. 11. 2016 bude 
vedení městyse jednat s odbornou fi r-
mou o dalších možnostech řešení pro-
blému a  předcházení hygienickému 
nálezu.

 Souhlasí se zapojením do  projektu 
„Rozvoj kreativity ve  výuce přírodo-
vědných předmětů“ a  pověřuje sta-
rostu k podpisu souhlasu za zřizovate-
le ZŠ a MŠ Častolovice.

Pracovníci technických služeb svážejí materiál 
ze sběrného místa u bývalého letního kina.

Galerie Antonína Hudečka
mapuje život významného malíře.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 

Rada městyse schválila nařízení č. 1/2016

„O ZÁKAZU PODOMNÍHO
A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE

NA ÚZEMÍ MĚSTYSE“
Porušení nařízení je přestupkem podle § 46 zák. č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud tedy budou podomní nebo pochůzkoví prodejci nabízet zboží

nebo služby na území městyse, dopouštějí se přestupku.
Občan to může samozřejmě ohlásit Policii ČR.

Nařízení „O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse“ 
bylo přijato z důvodu zvýšení bezpečnosti občanů Častolovic

a omezení nekalých praktik prodeje,
jehož nejčastějšími oběťmi jsou dříve narození spoluobčané.

Zastupitelstvo městyse 
(ZM-13-2016)

dne 21. září 2016:
 Schvaluje vyvěšení záměru na prodej, 

směnu pozemků ZM-1-2016.
 Schvaluje darovací smlouvu na převod 

nemovitého majetku mezi AFK Často-
lovice a  městysem Častolovice k  1. 1. 
2017 a  pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

 Bere na  vědomí smlouvu o  výpůjčce 
na  nemovité věci převedené darova-
cí smlouvou na  městys Častolovice 
a  pověřuje RM ke  schválení a  vyvě-
šení záměru na  výpůjčku nemovitých 
věcí, které jsou vymezeny ve smlouvě 
a  zapracování připomínek zastupitelů 
městyse, a to dle záznamu.

 Schvaluje prodej pozemku z  majetku 
městyse Častolovice parcelní č. 508/54 
o výměře 957 m2 v katastrálním území 
Častolovice za cenu 800 Kč/m2 včetně 
DPH manželům J. a  A. J. a  pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.

 Schvaluje prodej pozemku z  majetku 
městyse Častolovice parcelní č. 508/73 
o  výměře 1  042 m2 v  katastrálním 
území Častolovice za cenu 800 Kč/m2 

včetně DPH paní M. Ch. a  pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.

 Souhlasí s podáním žádosti o bezúplat-
ný převod pozemků parcelní č. 265/1 
o výměře 1 458 m2, parcelní č. 265/41 
o výměře 632 m2 a parcelní č. 265/61 
o výměře 75 m2 v katastrálním území 
Častolovice ve vlastnictví Státního po-
zemkového úřadu.

 Bere na vědomí předloženou smlouvu 
s  DPS Kostelec nad Orlicí a  smlouvu 
mezi městysem Častolovice a fyzický-
mi osobami a  zapracuje připomínky 
zastupitelů městyse.

Zastupitelstvo městyse
(ZM-14-2016)

dne 19. října 2016:
 Schvaluje uzavření budoucí kupní 

smlouvy a právo provést stavbu na po-
zemcích parcelní č. 84/1 – zahrada 
o  celkové výměře 1314 m2, parcelní
č. 83/4 – zahrada o  celkové výměře
367 m2, parcelní č. st. 88/2 – zastavě-
ná plocha a nádvoří o celkové výměře
547 m2 a  parcelní č. 1337 – zahrada 
o  celkové výměře 73 m2 dle nového 
geometrického plánu č. 803-58/2015 
mezi Královéhradeckým krajem a měs-
tysem Častolovice a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

 Schvaluje smlouvu o  výměně pozem-
ků parcelní č. 84/2 – zahrada o celkové 
výměře 95 m2 ve  vlastnictví městy-
se Častolovice – katastrálním území 
Častolovice za  parcelní č. 85/2 – za-
hrada o  celkové výměře 88 m2 a  par-
celní č. 1402 – ostatní plocha o celkové 
výměře 7 m2 ve  vlastnictví pana J. Č. 
v  katastrálním území Častolovice dle 
nového geometrického plánu č. 803-
58/2015 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

 Schvaluje rozpočtové opatření ZM-4-
2016 v  tomto znění: převedení částky 
1  000  000 Kč na  § 2219 Ostatní zále-
žitosti pozemních komunikací z  běž-
ných výdajů na  výdaje kapitálové, 
převedení částky 700 000 Kč z § 2321 
Odvádění a  čištění odpadních vod 
na § 3745 Péče o vzhled obcí a veřej-
nou zeleň, převedení částky 400 000 Kč 
z § 2321 Odvádění a čištění odpadních 
vod na § 3392 Zájmová činnost v kul-
tuře, převedení částky 400  000 Kč z  § 
2321 Odvádění a  čištění odpadních 
vod na § 3113 Základní školy. 

 Schvaluje odstranění stavby „skla-
dových objektů kulturního zařízení 
U Lva č. p. 80 v Častolovicích“, na po-
zemku parcelní č. st. 3/2 – zastavěná 
plocha a  nádvoří a  parcelní č. st. 4 – 
zastavěná plocha a nádvoří v katastrál-
ním území Častolovice o  celkové vý-
měře 128,3 m2, dle platného vydaného 
rozhodnutí městským úřadem v Kos-
telci nad Orlicí.

 Schvaluje podání žádosti na  kom-
pletní rekonstrukci půdních prostor 
(ZŠ a  MŠ Častolovice) – vybudování 
odborných učeben (jazykové učebny,
IT učebna s  podporou výuky přírod-
ních oborů, podpora výuky a  práce 
s  digitálními technologiemi, poly-
technická/environmentální učebna), 
modernizace učebny chemie, fyziky, 
školní cvičné kuchyňky, vybudování 
bezbariérového sociálního zařízení, 
realizace venkovního ozelenění vč. 
základního mobiliáře z  operačního 
programu IROP 2014–2016 a pověřu-
je RM podpisem smluv na zpracování 
projektové dokumentace a  administ-
rátora projektu.

 Schvaluje dohodu o spolupráci na mi-
kroprojektu realizovaného z  Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Glacen-
sis v  rámci Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko, kde vedou-
cí partner bude městys Častolovice 
a  projektový partner bude Centrum 
Kultury i  Turystyki w Walimiu, ul. 
Kościuszki 2, 58-320 Walim.

 Schvaluje prodej pozemku z  majetku 
městyse Častolovice parcelní č. 508/66 
o  výměře 1  383 m2 v  katastrálním 
území Častolovice za  cenu 800 Kč/m2

včetně DPH paní E. B. a pověřuje sta-
rostu podpisem kupní smlouvy.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se narození a životní jubilea občanů

mohou zveřejňovat pouze s písemným souhlasem dotyčné osoby, u narozených dětí s písemným souhlasem zákonných 
zástupců. Bez písemného souhlasu odevzdaného na ÚM Častolovice nebude jméno zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ.

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

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané! Jestliže jsou mezi vámi manželé, jimž od slavnostního manželského slibu uplyne v roce 2017

již 50 let a více a přáli by si tuto skutečnost oslavit společně s námi – zástupci městyse, žádáme vás tímto, aby se přihlásili 
na ÚM u pí Hojné k dojednání podrobností a dalších náležitostí. Oslava dne, kdy jste si řekli své „ANO“ se bude konat

v obřadní síni městyse Častolovice. Starosta městyse Častolovice i ostatní zástupci pokládají za čest oslavit s vámi
vaše krásné výročí. Dále připomínáme, že kdo bude mít zájem oslavit výročí svatby se zástupci z komise,

nechť se telefonicky domluví s pí Marií Kubalíkovou na čísle 606 840 434.

NAROZENINY SLAVÍ – Výročí ve IV. čtvrtletí r. 2016 

ČASTOLOVICKÉ ŽITO

82 let 
pan Josef Förstel

83 let 
paní Blanka Valachová 
paní Jaroslava Šumichrastová 

84 let 
pan Bohuslav Kunc 

86 let 
paní Vlasta Uhlířová 

87 let 
paní Věra Tichá 

90 let 
paní Jaroslava Bartošová 
paní Věra Mrázová 

97 let 
paní Lidmila Petrová   

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Narozené děti
ve IV. čtvrtletí r. 2016

Štěpán Faltys (září)
Ema Hlaváčková (říjen)
Jan David (listopad)

Ať vám dětičky dělají jen radost.

POČET OBYVATEL

V Častolovicích nyní žije
1655 obyvatel.

ODEŠLI

Úmrtí ve IV. čtvrtletí r. 2016 

pan Antonín Škop r. 1944
paní Jaroslava Bartošová r. 1926
pan Jiří Šmejkal r. 1934
pan Ladislav Vaněk r. 1942
paní Marie Šťovíčková r. 1923

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme pevné 
zdraví a spokojenost.

70 let
paní Anna Beková
pan Miloslav Buřil 
pan František Bendák 

75 let 
pan Stanislav Dolana 
paní Emilie Hodná 

76 let 
paní Marie Vilímková 
pan Stanislav Vlček 

77 let 
pan Václav Hodný 

79 let 
paní Jitka Morávková 
pan Jan Kotouč 

80 let 
pan Jiří Hůla 

81 let 
pan Karel Jiruška
paní Milada Jehličková

OSLAVA ZLATÉ SVATBY 
Blahopřejeme manželům Boženě a Josefovi Kohoutko-
vým, kteří v letošním roce dne 27. listopadu oslavili již 
67. výročí sňatku.
Přejeme vám mnoho dalších společně strávených let
a krásných chvil ve vašem manželství.
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PĚVECKÝ SBOR
NAVODIL PŘEDVÁNOČNÍ
ATMOSFÉRU

V  prosincovém podvečeru proběhlo 
v kulturním zařízení sálu U Lva v Často-
lovicích adventní setkání se Smíšeným 
pěveckým sborem ORLICE. Soubor vystoupil pod vedením sbor-
mistryně Mgr. Nikoly Košťálové. Pro posluchače si připravil nejen 
melodie ze svého obvyklého repertoáru, ale v  tomto předvánoč-
ním adventním čase i  vánoční koledy. Tento zážitek jim zpro-
středkovaly členky sociální komise městyse Častolovice, které pro 
posluchače a příznivce známých melodií připravily i občerstvení 
včetně vánočního punče. Bylo velmi příjemné se na chvíli zastavit, 
oddechnout si od  všedních starostí a  každodenních povinností, 
posedět a popovídat si v přátelské atmosféře. Pořadatelé věří, že 
vystoupení téměř „domácího“ uměleckého souboru přítomné di-
váky zaujalo a že si odnesli příjemný kulturní zážitek. 

Marie Kubalíková, sociální komise

KULTURA V MĚSTYSI

Vánoční koledy se nesly celým sálem U Lva. 

KLUB DŮCHODCŮ ZANEDLOUHO 
OSLAVÍ TŘICÁTÉ VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ
Úvodem několik málo slov o vlastním založení klubu důchodců 
v Častolovicích. Datuje se do roku 1989, v té době Okresní národní 
výbor v Rychnově nad Kněžnou inicioval tehdejší Místní národní 
výbor k založení klubu důchodců. Trvalo téměř celý rok, než se 
podařilo upravit poskytnuté prostory tak, aby senioři měli mož-
nost se scházet v příjemném a kulturním prostředí. Ze 120 přihlá-
šených důchodců bylo vybráno celkem 20 členů. V listopadu toho 
roku byl schválen přípravný výbor, v jehož čele stál pan Vladimír 
Uhlíř, povoláním učitel, který organizoval veškeré přípravné prá-
ce. Následující podzim, dne 6. října, byl slavnostně zahájen klub 
důchodců. Zároveň byl ustanoven defi nitivní výbor, jehož před-
sedou se stal Vladimír Uhlíř, jenž se následujících 26 let staral 
o zdárný chod klubu. V letošním roce nás bohužel navždy opustil 
ve věku 88 let. Vážíme si jeho dlouholeté záslužné práce, za kterou 
mu tímto děkujeme. Nám všem zůstala jen vzpomínka na dobrého 
člověka a milého kamaráda.

Spolupráce s mladší generací seniorek
V současné době je předsedkyní klubu důchodců paní Helena Ro-
hlenová. Stálé členy doplnilo 16 nových mladších seniorek. Nesku-
tečně nás těší, že s námi spolupracuje i mladší generace. Zasloužila 
se o to zejména paní Rohlenová, která společně s členkami nového 
výboru aktivně připravuje všechny akce a  oslavy, za  což jí patří 
poděkování. 

Aktivní život klubu důchodců
Scházíme se dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Kaž-
dé čtvrtletí již tradičně slavíme v klubovně narozeniny, o program 
a pohoštění se starají vždy oslavenci. Organizujeme zájezdy, návště-
vy divadel, výstav, přednášky aj. Činnost klubu zachycuje klubová 
kronika. Věříme, že život klubu bude i nadále pokračovat a zlepšo-
vat se. Doufáme, že se přihlásí i další občané, kteří projeví zájem 
o spolupráci s klubem důchodců. Vítáme každého důchodce!

Členskou schůzi zpestřilo
vystoupení žáků ZUŠ 
Na  letošní výroční členské schůzi, která se konala 24. listopadu 
v  restauraci Na  Hřišti, přivítala předsedkyně všechny přítomné 
členy klubu a pozvané hosty – dva zástupce klubu seniorů z Kos-
telce nad Orlicí a dva zástupce klubu důchodců z Týniště nad Orli-
cí. Zástupci za Doudleby nad Orlicí se z účasti na schůzi omluvili. 
Za úřad městyse Častolovice se zúčastnil místostarosta Bc. Miloš 
Tichý. Vlastní program schůze zahájili a  zpestřili hudebním vy-
stoupením nadaní žáci ZUŠ, kteří se zhostili náročného repertoá-
ru pod vedením učitelky Heleny Čepelkové. Do budoucna přeje-
me paní učitelce Čepelkové nespočet takto nadaných žáků. 

Senioři zažívají kulturní zážitky
Činnost klubu je nadmíru pestrá. Na  pozvání klubu důchodců 
z Týniště nad Orlicí jsme 7. dubna navštívili divadelní představení 
„Nejkrásnější válka“. Zúčastnilo se ho celkem 22 členek, dopravu 
obstaraly osobně členky klubu. Další úspěšnou a  velmi zdařilou 
akcí byl zájezd do  Slatiňan, návštěva zámku, prohlídka hřebčí-
na, návštěva památkové rezervace Hlinsko a zámku Nové Hrady. 
V  září letošního roku jsme navštívili hvězdárnu a  planetárium 
v Hradci Králové. Expozice znázorňující jednotlivé planety a ves-
mírné stanice zprostředkovává představu o našem vesmíru. Všem 
proto vřele doporučujeme jejich návštěvu. 

Počítačová gramotnost i nové prostory 
V loňském roce byl v rámci nadačního fondu manželů Klausových 
uspořádán kurz ovládání a  užívání osobních počítačů a  nauka 
o  základních bankovních službách, a  to s  účastí České spořitel-
ny. Jednalo se o celostátní akci pořádanou ke zvýšení gramotnosti 
seniorů v rámci projektu „Senioři komunikují“. Po ukončení kur-
zu obdržely všechny absolventky osvědčení. V  červnu letošního 
roku městys Častolovice zahájil opravy rozvodů elektřiny a vody 
a  byla položena nová podlaha. Rovněž kuchyň prošla značnou 
rekonstrukcí a modernizací, byl zakoupen nový nábytek, myčka 
a lednička. Poděkování patří zastupitelům městyse, zejména panu 
starostovi a  místostarostovi za  modernější vybavení klubovny 
a dohled nad prováděnými pracemi. Kladně hodnotíme spoluprá-
ci s městysem, která byla vždy na dobré úrovni. 
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Místo k setkávání i navazování přátelství
V létě, po dobu stavebních prací v klubovně, jsme se scházeli v Hospůdce Na Cestě. Koncem prosince, již v nových prostorách, proběhne 
čtvrtletní oslava narozenin a mikulášské posezení. Stáří čeká na každého z nás, čas nezastavíme. Rozhodně to ale není pasivní část života, 
ani důvod k rezignaci na život. Aktivní činnost, udržování přátelství, pohodové využívání volného času mezi svými vrstevníky – to vše 
snad mohou poskytovat setkávání v klubech důchodců. Přijďte mezi nás!
Přejeme všem krásné a klidné svátky vánoční. Do nového nadcházejícího roku mnoho dobrého, ale hlavně zdraví a životní elán.

Alena Bělková, klub důchodců Častolovice

U her firmy Piatnik 
se všichni dobře bavili. 

Děti na jarmarku nabízely vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace.

KDO SI HRAJE,
NEZLOBÍ
V  sobotu 26. 11. uspořádalo SRPDŠ-MŠ 
Častolovice již oblíbenou akci pro děti 
a  rodiče „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“. 
V místním kulturním zařízení U Lva byly 
opět představeny novinky stolních her fi r-
my „PIATNIK“. Děti s rodiči nebo praro-
diči měli možnost se s novinkami seznámit 
a samozřejmě je i vyzkoušet. Zúčastnila se 
řada zájemců, kteří tak prožili krásné spo-
lečné odpoledne.

Šárka Fajglová

DRUHÝ DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
V sobotu 19. listopadu se uskutečnil již druhý dětský vánoční jar-
mark. Jelikož si počasí nedalo říct, musela být akce uspořádána 
v prostorách školní jídelny. Kolem jedné hodiny se začala prodej-
ní místa plnit mladými „jarmarečníky“. Zájem o tuto akci byl tak 
velký, že již ve dvě hodiny byla všechna místa obsazena. Bylo se 
na co dívat a hlavně co nakupovat. Šikovné ruce našich dětí, ně-
které i  s  pomocí rodičů, vykouzlily nádherné dekorace, ozdoby, 
přání, cukroví či svícny. A těch překrásných nápadů… Atmosfé-
ru předvánočního času navodila i vůně svařeného vína a horkého 
džusu. Drobnou ochutnávku domácího cukroví nachystaly členky 
kulturní komise. Jarmark stejně jako v loňském roce zakončil var-
hanní koncert v kostele Sv. Víta. 

Šárka Fajglová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Kulturní komise v  sobotu 3. pro-
since uspořádala v sále U Lva první 
společnou mikulášskou nadílku pro 
děti. Děti a  rodiče nejprve zhlédli 
klasickou českou pohádku „O  per-
níkové chaloupce“ v  podání lout-
kového divadla Kozlík. Poté již při-
šel svatý Mikuláš a  vyptával se dětí 
na jejich chování během celého roku. 
Některé děti měly malé hříšky, slíbily 
však Mikulášovi a  později i  čertovi 
svou nápravu. Za  slib i  za  krásnou 
básničku byly děti „odměněny“ čertovskou metličkou, aby měly 
z pekla štěstí. Svatý Mikuláš obdaroval děti perníkem, vždyť mu 
ho Jeníček s Mařenkou naloupali plnou nůši.  

Šárka Fajglová
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ZDROJ ZÍSKAL OCENĚNÍ V SOUTĚŽI 
ZPRAVODAJŮ RYCHNOVSKA

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže zpravodajů Rych-
novska, oblíbeného projektu našeho regionu. Za tímto nápadem 
stojí hlavní organizátorka této akce Dagmar Honsnejmanová, 
knihovnice z  Mokrého, která se rozhodla touto formou před-
stavit veřejnosti zpravodaje našeho kraje. Putovní výstavy, které 
probíhaly od června do září, postupně prezentovaly přihlášené 
zpravodaje v  jednotlivých obcích, městech či městysích. V  le-
tošním roce se do  této soutěže zapojilo celkem 42 zpravodajů, 
mezi nimi i častolovický zpravodaj Zdroj. Od letošního ročníku 
je nově mediálním partnerem portál Orlický.net, na jejichž webu 
během podzimu probíhalo hlasování veřejnosti o nejlepší zpra-
vodaj. Slavnostní vyhodnocení zpravodajů Rychnovska 2016 se 
konalo 3. listopadu v Mokrém ve společenském sále. Moderová-
ní se zhostil a odpoledním programem originálně provázel he-
rec a recitátor Jaroslav Brendl. Celkem bylo vyhlášeno osm cen, 
dvě čestná uznání, Orlický.net se navíc rozhodl udělit jednomu 
ze zpravodajů anticenu Orlický drápal. Zpravodaj Zdroj obdr-
žel nejvíce hlasů v  hlasování veřejnosti na  portálu Orlický.net, 
celkem pro častolovický čtvrtletník hlasovalo 299 lidí. Podpory 
veřejnosti si nadmíru vážíme a jsme rádi, že jsou čtenáři s naším 
zpravodajem spokojeni. O to překvapující bylo zároveň udělení 
„anticeny“ od portálu Orlický.net. Důvodem pro udělení tohoto 
nelichotivého ocenění, které je tak v přímém kontrastu s hlaso-
váním veřejnosti, bylo, dle slov šéfredaktora portálu, vykazování 
nedostatků v oblasti tiskového zákona, konkrétně v povinnosti 
poskytnout přiměřený prostor pro názory členů zastupitelstva. 
Nechci polemizovat o  tom, zda si častolovický zpravodaj toto 
„ocenění“ zaslouží či nikoliv. Nicméně osobně se domnívám, že 
smyslem putovní výstavy zpravodajů určitě nebyla kritika prá-
ce lidí, kteří se na zpravodajích podílejí a věnují se jim ve svém 
volném čase. Ráda bych závěrem citovala úvodní slova samot-
né organizátorky Dagmar Honsnejmanové, které dle mého ná-
zoru vystihují pravou podstatu této soutěže: „Není vůbec lehké 
zpravodaj tvořit a je pravdou, že někdy ani peníze nestačí na to, 
aby vůbec vznikl. Je to většinou o člověku, který tuto práci dělá 
s nadšením a také svým patriotismem. V podstatě obce a města, 
která vydávají zpravodaj, jsou vítězi. O tom není vůbec pochyb.“ 
Závěrem bych ráda za celý redakční tým, mohu-li to tak nazvat, 
poděkovala všem příznivcům a  spokojeným čtenářům našeho 
čtvrtletníků, protože bez vás by naše práce neměla smysl. 

Mgr. Martina Kalousová, šéfredaktorka

RODNÝ KRAJ FRANTIŠKA KUPKY

V roce 2017 si připomeneme 60. výročí od úmrtí malíře světového 
jména a rodáka z Opočna Františka Kupky. V rámci těchto oslav 
budou v našem regionu probíhat česko-francouzské dny. Součás-
tí tohoto projektu, v  návaznosti na  úspěšnou soutěž zpravodajů 
Rychnovska, bude zveřejnění příspěvků občanů ve vzpomínkách 
na historické události či současný život ve Francii. Záleží na kaž-
dé obci, jestli se do této literární akce zapojí a zda bude iniciovat 
své občany k sepsání svých zážitků. Příběhy se mohou týkat vzpo-
mínek na  legionáře, vojáky světových válek, na  lidi, kteří odešli 
do Francie za prací, uměním či z jiných důvodů. Ve vzpomínkách 

Z NAŠEHO REGIONU

mohou zajít i do vzdálenější historie, a možná najdou i nějaký pří-
běh v obecní kronice. Mohou to být zážitky z dovolené, ze studií, 
vzpomínky nejen na lásku k francouzské kuchyni, ale i k ženě, re-
cepty na zajímavá jídla, která vás natolik zaujala, že je vaříte i doma 
v Čechách. Mohou to být příběhy vážné, veselé i ztřeštěné, trapasy 
nevyjímaje. Pošlete své zážitky spojené s Francií.
Zpravodaje s  příběhy bude zveřejňovat na  svém zpravodajském 
portále Orlický.net ve spolupráci s knihovnou U Mokřinky Mokré. 

Podmínky zasílání zpravodaje a příběhu:

– obec/město zašle elektronicky zpravodaj s příběhem v pdf
 formátu + samostatně příběh ve Wordu
– obec/město může zaslat maximálně dva zpravodaje s příběhem 
– záleží vždy na vydavateli, kolik příběhů v jednom zpravodaji
 otiskne
– každý autor s příběhem zašle v souvislosti s tímto projektem
 souhlas s uveřejněním svého příspěvku a případných
 fotografi í v obecním zpravodaji, na portále Orlický.net, 
 dalších tiskovinách, portálech a médiích
– příspěvky zasílejte na emailovou adresu
 zpravodaje-rk2015@seznam.cz 

Prezentaci zpravodajů bude zajišťovat Orlický.net ve spolupráci 
s knihovnou U Mokřinky.
Prezentace na Orlickém.netu proběhne průběžně od ledna do září 
roku 2017. Akci zajišťuje spolek ABAKUS s podporou obcí a měst 
Rodného kraje Františka Kupky.
Mediální partneři: Orlicky.net, Orlický týdeník.
Zveřejněny budou příspěvky ze zpravodajů vydaných v  obdo-
bí od 1. 12. 2016 do 23. 9. 2017, kdy bude slavnostní zakončení. 
Projekt česko-francouzské dny byl představen dne 29. 11. 2016 
v Opočně za přítomnosti zástupců obcí a měst Dobrušska spolkem 
ABAKUS Opočno, Jiřím Králíčkem.

Dagmar Honsnejmanová, knihovna U Mokřinky

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ
NA TUHÁ PALIVA 

Na  základě množících se dotazů o  problematice kotlů bych vás 
ráda informovala o nadcházejících novinkách v oblasti legislativy 
ovzduší a o kontrolách kotlů. Povinnost kontroly kotlů je stanovena
v přechodném ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Provozova-
tel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném 
příkonu od  10 do  300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit 
provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje nej-
později do 31. prosince 2016. Pokud majitel stacionárního zdroje 
doklad o tom, zda je kotel v pořádku, nepředloží, hrozí mu pokuta 
až 20 000 Kč. Kontrola se provádí 1x za dva roky, a to pouze au-
torizovanou osobou (viz http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php). 
Od 1. září 2022 navíc dojde k zákazu provozu lokálních topenišť 
první a druhé emisní třídy, což pro uživatele znamená buď poříze-
ní nového kotle, nebo úpravy. Povinnosti prodeje a provozu kotlů 
na tuhá paliva pro vytápění domácností vyplývají z nařízení ko-
mise EU – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 
platné pro celou EU a tedy i pro ČR. 
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Shrnutí časové posloupnosti:

Od 1. 1. 2014 Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (legálně zakoupit a uvést do provozu je možné pouze kotle 3., 4.
a 5. emisní třídy).

Do 31. 12. 2016 Povinnost nechat si zkontrolovat i kotel na tuhá paliva a nechat si vypracovat Revizní zprávu kotle
(s označením emisní třídy). Následně je nutné provádět revize kotle vždy každé 2 roky.

Od 1. 1. 2017

Povinnost na základě požadavku Obecního úřadu s rozšířenou působností předložit Revizní zprávu kotle 
(včetně označení emisní třídy):
- při nepředložení Revizní zprávy na vyžádání od 1. 1. 2017 hrozí pokuta 20 000 Kč;
- při nepředložení Revizní zprávy na vyžádání od 1. 9. 2022 hrozí pokuta 50 000 Kč, pokud se při revizi prokáže,
  že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy;
- při používání paliva, které je zakázáno (především odpady, uhelné kaly apod.) pokuta 50 000 Kč 

Od 1. 1. 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (legálně zakoupit a uvést do provozu lze pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

Od 1. 1. 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (legálně zakoupit a uvést do provozu je možné pouze kotle splňující 
požadavky na EKODESIGN). Platí pro celou EU.

Od 1. 9. 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad 
Kněžnou, z. s. ve  spolupráci s  Rych-
novským deníkem, agenturou SPORT 
AKTION s. r. o. Chomutov, Městským 
úřadem Rychnov nad Kněžnou a  pod 
záštitou starosty města Rychnova nad 
Kněžnou připravuje slavnostní vyhláše-
ní ankety Nejúspěšnější sportovec roku 
2016, které proběhne v pátek 3. února 2017 od 18 hodin v Pelclo-
vě divadle v Rychnově nad Kněžnou. Oceněno bude 5 jednotlivců 
v žákovské kategorii, 3 jednotlivci v kategorii dorostenci-junioři, 
5 jednotlivců v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci z  řad 
veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy dospělých,
5 trenérů, cvičitelů a  funkcionářů TJ/SK, pořadatelé významné 
sportovní akce, předána bude i cena FAIR PLAY. Podmínkou pro 
zařazení navržených do  nominací na  nejúspěšnější sportovce/
kolektivy roku 2016 jsou výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů 
minimálně na  úrovni krajských soutěží, dále úspěchy na  MČR, 
případně ME, MS, atd. V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů 
TJ/SK jsou podmínkami: dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost 
s mládeží i dospělými, dále pozice osobního trenéra, trenéra kolek-
tivů, který splnil kritéria pro ocenění jednotlivce nebo sportovního 
kolektivu a  také dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce 
na úrovni TJ/SK. Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce 
určené pro registrované sportovce i  nejširší veřejnost a  starosta 
(místostarosta) obce s největší podporou sportu. Nejlepší sportov-
ce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická oso-
ba sídlící na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města,
TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené v Okres-
ním sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s. (Sokol, Auto klub 
ČR atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám, a to ve skupinách výše 
uvedených. Návrhy podávané na  adresu Okresní sdružení ČUS 
Rychnov nad Kněžnou, z. s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou nebo na email cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat 
tyto náležitosti: jméno a příjmení sportovce, datum narození, adre-
su bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnova nad Kněž-
nou, oddíl, ve kterém sportuje, sportovní úspěchy dosažené v roce 
2016 a  jméno navrhovatele. Akceptovány budou návrhy podané 
na OS ČUS Rychnov n. Kn., z. s. do 6. ledna 2017.

Dagmar Hubálková, OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z. s. 

Mgr. Markéta Píčová, referentka stavebního úřadu, Kostelec nad Orlicí

ORSIL ZÍSKÁ NOVOU VÝROBNÍ LINKU 

Isover na  konci listopadu podal na  krajský úřad oznámení zá-
měru „Závod Častolovice – nová linka ČA3“, které je zásadním 
podkladem pro tzv. zjišťovací řízení o posuzování vlivů na život-
ní prostředí – EIA. Završili jsme tak téměř roční práci na doku-
mentaci. V  úterý 6. prosince proběhlo v  našem závodě setkání 
se zastupiteli městyse Častolovice a členy komise životního pro-
středí, na němž jsme fi lozofi i našeho záměru podrobně vysvětlili. 
Žádost předpokládá vybudování třetí výrobní linky na  zpraco-
vání a recyklaci minerální vaty v Častolovicích. Linka ČA3 bude 
umístěna do jedné ze stávajících skladových hal. Mimo stávající 
půdorys haly bude postaven nový 50metrový komín a  budova 
pro přípravu surovin. Nová linka celkově zvýší kapacitu tavení 
cca o 10 % (z 20 t/hod. na 22 t/hod. pro celý závod). Výrobní lin-
ka nebude mít kupolovou pec – tavení bude probíhat v kyslíko-
-plynové peci. Hlavním důvodem pro investici je splnění nových 
přísných limitů pro SO2 (oxid siřičitý) a VOC (organické látky) 
s tím, že nevznikne dodatečná potřeba likvidace odpadů mimo 
závod. Záměr je prvním krokem pro splnění podmínek integro-
vaného povolení, které nám udělilo výjimku z  limitů BAT do
31. 12. 2020 pro nalezení a realizaci moderního a efektivního ře-
šení. Třetí linka zpracuje veškeré meziprodukty z výroby bez nut-
nosti briketování. Do procesu tavení nevstupují přídavní nositelé 
síry (zejména cement). Snížení emisí SO2 dosáhneme změnou 
vsázky – odstraníme brikety a upravíme poměry vstupních su-
rovin, příp. začneme používat nové s nižším obsahem síry. Před-
pokládáme pokles SO2 o  45 %. Snížení VOC dosáhneme pře-
chodem na nové pojivo na bázi cukru s velmi nízkým obsahem 
volného formaldehydu (do 0,1 % proti současným 6,8 %). Pojivo 
nebude obsahovat močovinu a  čpavkovou vodu. Snížení emisí 
těchto látek bude mít příznivý dopad na imise. Dosud provedená 
měření, studie a testy technologií naznačují, že bude mít přízni-
vý vliv i na množství pachových látek. Nárůst dopravy nebude 
významný, rovněž nepřepokládáme zvýšení hlučnosti v okolí zá-
vodu. V  průběhu přípravy dokumentace jsme provedli několik 
provozních testů s novým pojivem a s tzv. nízkosirnou vsázkou 
i na zařízení SBM v  jednom ze závodů Saint-Gobain v Evropě. 
Jsme přesvědčeni, že nová linka významně sníží dopad provozu 
závodu na své okolí.

Lubomír Meller, 
manažer pro bezpečnost práce a ochranu životního prostředí
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LETNÍ KINO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE

WORKSHOP S RODILÝM MLUVČÍM

Žáci se 10. listopadu zúčastnili vzdělávacího programu pro základ-
ní školy metodou CLIC s názvem Británie s Britem. Program byl 
určen pro žáky od 3. do 9. třídy. Ti se postupně sešli ve školní jídel-
ně, v níž se dozvěděli více informací o Velké Británii, jejich reáliích, 
jídle, hudbě, typických záležitostech, jazyku, sportu a seznámili se 
i s odlišnostmi české a britské kultury. Programu předcházela teo-
retická příprava ve třídách, v rámci které žáci se svými učitelkami 
angličtiny hovořili na  téma Velká Británie, vyplnili pracovní list 
připravující je na workshop s rodilým mluvčím a naučili se zpívat 

PŘÍPRAVA NA FILMOVÉ LÉTO 2017
Vážení příznivci dobrých fi lmů a kina Častolovice!
V první řadě bychom chtěli všem poděkovat za parádní fi lmové léto, které tento rok opět navštívilo nemálo 
z vás, fi lmových nadšenců. Pevně věříme, že jste si každý vybral svůj snímek a odnesl si z něj skvělý fi lmo-
vý zážitek. Druhý ročník plnohodnotného fi lmového léta nám znovu přálo pěkné počasí, doufejme tedy, že 
k nám bude příznivé i v dalších letech. Následující rok je spjatý s řadou změn, které letní kino v Častolovicích 
posunou zase o kousek dál, díky čemuž vám divákům budeme moci nabídnout komfortnější zážitek z pro-
mítaných fi lmů. Rádi bychom vám nabídli nejnovější fi lmy, ale v tomto ohledu jsme bohužel, stejně jako e-cinema, omezeni ve výběru 
titulů na ty, které nám poskytnou distributoři, jelikož promítáme z DVD a blueray disků. Pevně věříme, že se vám fi lmové léto 2017 bude 
líbit. Za náš team kina Častolovice vám mohu slíbit, že se vynasnažíme učinit vše pro to, aby byla největší spokojenost na straně diváků. 
Neopomeneme ani zimní provoz kina na sále U Lva. Od nového roku zde pro vás připravujeme pravidelné páteční promítání fi lmů pro 
dospělé a nedělní projekce pro nejmladší dětské publikum. Veškeré informace jak o letním kině Častolovice, tak o programu projekcí 
na sále U Lva naleznete na našich webových stránkách, na vývěsce u ZŠ Častolovice, na plakátovacích plochách, ale rovněž se o nich 
dozvíte prostřednictvím místního rozhlasu a dočtete se o něm na stránkách čtvrtletníku Zdroj. Tímto děkuji vedení městyse Častolovice, 
partnerům, ale zejména celému teamu kina Častolovice, jelikož bez zájmu a nadšení všech zmiňovaných stran by nedošlo k jeho realizaci. 

Všem přejeme krásné vánoční svátky plné dobrých fi lmů a pohádkových příběhů. Těšíme se spolu s vámi na pravidelné setkávání 
u snímků i v příštím roce.

Jiří Kubalík, team letního kina

písničku, kterou pro ně složil sám rodilý mluvčí Neil. Žáky si získal 
svou přátelskou povahou a doslova je vtáhl do svého workshopu. 
Součástí programu byly i soutěže v týmech, kdy kapitáni i se svými 
pomocníky sbírali cenné body pro své třídy. Na závěr byli vítězové 
oceněni sladkou odměnou. Všichni se aktivně zapojovali, a měli 
tak možnost nejen poslechu angličtiny z  úst rodilého mluvčího, 
ale i  z  vlastní komunikace. Mnozí ze žáků se utvrdili v  tom, že 
anglicky rozumí a že jsou také schopni se domluvit a využít tak 
svých znalostí.

Mgr. Bc. Jana Řízková

DEVÁŤÁCI STOJÍ PŘED VOLBOU 
STŘEDNÍ ŠKOLY 
V pondělí 21. listopadu byl před naši základní školu opět po roce 
přistaven autobus, který odvezl žáky 9. ročníku na prohlídku nej-
bližší střední školy v našem okolí – Obchodní akademii T. G. M. 
v Kostelci nad Orlicí. Při příchodu se jich ujala naše bývalá žákyně 
Kateřina Novotná. V  tělocvičně jsme si poslechli koncert školní 
kapely „Přejetá žába“ a pořídili si společnou fotografi i. V učebně 
jsme se dozvěděli více o  studijních oborech na  OA a  seznámili 
se s  chodem střední školy i  s  jejími prostory. Dále nám studen-
ti prezentovali své zážitky a zkušenosti z výměnných a studijních 
pobytů v  zahraničí. Studenti s  dobrými studijními výsledky tak 
mají možnost reprezentovat svou školu na  zahraničních stážích 
a procvičit si své znalosti z cizích jazyků. Před žáky 9. ročníku leží 
letos opravdu nelehký úkol – výběr střední školy, na které budou 
pokračovat ve svých studiích. Návštěva OA byla jedním z mnoha 
kroků, kterými se jim v tomto období snažíme pomoci. „Deváťáci“ 
si mohou sami vytvořit představu o chodu střední školy a rozhod-
nout se o budoucím směřování. 

Mgr. Bc. Jana ŘízkováWorkshop s rodilým mluvčím.
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dny, které žákům přibližují studium na středních školách. Letošní 
školní rok přináší změnu v přijímacím řízení pro žáky, kteří po-
dávají přihlášky na střední školy s maturitou. Pro přijetí žáků se 
budou vybírat přijímací testy dodávané fi rmou Cermat, které žák 
vykoná nejlépe. Přihlášku na střední školu musí zákonný zástupce 
podat do  1. 3. 2017. Přihlášky na  talentové zkoušky se podávali 
do 30. listopadu. Děkujeme zástupcům jednotlivých škol za jejich 
prezentaci a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Bc. Alena Bačíková

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLOV
V ZÁMECKÉM RYBNÍKU 
Akce „na  rychlo“, ale úžasná podívaná 
pro celý první stupeň ZŠ. Bylo chladno, 
trochu jsme promrzli, ale stálo to za to. V 9.00 hod bylo v zámec-
kém parku kolem rybníka rušno – téměř vypuštěný rybník s ledo-
vou krustou skrýval mnoho ryb nemalých rozměrů. Jakmile měli 
rybáři jistotu, že si nenaberou do holin, začali s odchytem ryb pod-
běráky do přenosných vaniček. Nejzajímavější výlov byl u stavidla, 
kde se shromažďovalo velké množství kaprů, amurů, červených 
karasů, které rybáři velmi obratně lovili. Byl to neuvěřitelný záži-
tek. Pokud tedy budete mít možnost se nějakého výlovu zúčastnit, 
tak určitě neváhejte. 

Mgr. Gabriela Luxová

BALÓNKY S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
SE VZNESLY K NEBI
Páteční odpoledne 9. prosince v celé naší repub-
lice proběhlo ve  znamení vypouštění balónků 
s  přáním českému Ježíškovi. I  v  Častolovicích 
se odpoledne v sokolské zahradě sešli rodiče se 
svými dětmi, aby tuto akci společně podpořili. Všichni dostali ba-
lónek, napsali si přáníčko a vyčkali na povel z rádia. Přesně v 15.15 
hod. se z úst Václava Vydry ozval očekávaný povel: „Tři – dva – 
jedna – teď“ a fi alové balónky se vydaly na společnou cestu vzhůru 
do oblak, aby donesly přáníčka až k Ježíškovi. V Častolovicích v tu 
chvíli vzlétlo 148 balónků. Děkujeme všem organizátorům z řad 
ZŠ a SRPŠ i zúčastněným a těšíme se zase napřesrok.

Mgr. Bc. Alena Bačíková

FIRMA DUBENRIESS PODPOŘILA 
SPORTOVCE 
Vážení rodiče a milí žáci, naše škola získala formou sponzorského 
daru nové dresy. Žáci se tedy mohou na  soutěžích obléct nejen 
do dresů modrých barev, ale nyní i do oranžových. Velmi si vá-
žíme toho, že fi rma Dubenriess svým laskavým přístupem pod-
pořila naši školu fi nanční částkou, za kterou jsme mohli nakoupit
15 nových dresů. Firmě děkujeme za podporu sportu na naší škole. 

Bc. Marika Štěpánková

Sportovci na soutěžích zazáří v nových oranžových dresech.

Fialové balónky zaplnily nebe nad sokolskou zahradou.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK 
NA STŘEDNÍ SE BLÍŽÍ 
Základní škola připravila pro své žáky prezentaci středních škol. 
Žáci a  jejich rodiče měli možnost seznámit se s  touto nabídkou
15. listopadu. V letošním roce se prezentace zúčastnil rekordní po-
čet středních škol, který představil žákům studijní obory. Zájem 
žáků o  tuto problematiku byl v  letošním roce takřka minimální, 
ačkoliv účast škol byla rekordní. I přesto je pro některé žáky obtíž-
né si zvolit střední školu. V rámci kariérového poradenství nabízí 
škola žákům i zákonným zástupcům pomoc s výběrem školy. Žáci 
navštěvují poradenská střediska a jsou pro ně pořádány projektové 



12

ČERTOVSKO-ANDĚLSKÝ 
DEN U SLUNÍČEK
V úterý 6. prosince probě-
hl ve třídě Sluníček čertov-
sko-andělský den. Hned 
ráno děti začaly s výrobou 
čertovských i  andělských 
řetězů. Po  rozcvičce jsme 
si zasoutěžili, zahráli čertovské hry a  po-
slechli si pohádku o  Honzovi, který šel 
dobrovolně sloužit do  pekla. Čertíci i  an-
dílci si netradiční den v mateřské škole užili 
a těšili se na následnou návštěvu Mikuláše.

M. Plocková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČASTOLOVICE

ADVENT U SLUNÍČEK
Čekání na Ježíška se nese ve znamení zdobení, vyrábění a vyprávění o blížících se Vánocích. Děti si s velkou chutí vyrobily veselé čertíky 
a krásné svícny. V DDM v Kostelci nad Orlicí děti dokončily vánoční dáreček. Děti se již teď těší, až ho slavnostně předají svým blízkým. 
Za poskytnutí materiálu (větviček) na výrobu svícnů moc děkujeme panu V. Hrubešovi.

Skupinové foto čertíků a andílků
u Sluníček.

Pekelný rej v třídě Motýlků.

POTŠTEJNEM ZNĚL BIBLICKÝ PŘÍBĚH 
Pátého prosince jsme se s  třídou Motýlků vydali na předvánoční výlet na potštejnský zámek. Den byl mrazivý, a  tak jsme si rychle 
prohlédli vánočně vyzdobené nádvoří a vstoupili do zámku. Biblickým příběhem nás provedla Barunka – prošli jsme voňavým lesem, 
horami, setkali se s pastýřem oveček, třemi králi, bubeníkem v Nazaretu i rušným tržištěm v Jeruzalémě. Naše cesta skončila před živým 
betlémem, kde jsme si s Marií a Josefem zazpívali koledu pro Ježíška. V zámecké cukrárně jsme si pochutnali na čaji a cukroví z fíků. 
Na závěr jsme si prohlédli vánoční výstavu a zámecký betlém. 

P. Pešková

ŘÁDĚNÍ ČERTÍKŮ
U MOTÝLKŮ 
Prvního prosince pro-
běhl ve  třídě Motýlků 
čertovský den. Od  rána 
rejdili po  třídě malí 
čertíci a  čertice. Děti 
společně plnily tři úko-
ly, které jim zadával sa-
motný pán pekel – Lu-
cifer. Za odměnu získaly 
bonbony a čertovský výuční list. Nakonec 
si zazpívaly a zatančily si čertovskou polku 
i  zarecitovaly čertovské básničky. Čertov-
ský den nás naladil na  blížící se návštěvu 
Mikuláše, anděla a čerta, která se v naší MŠ 
uskutečnila 7. prosince.

P. Pešková
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CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…

Zpívání se Zázvorovým čajem
Country vystoupení oblíbeného hudebního seskupení s neotřelým 
názvem „Zázvorový čaj“ opět přilákalo koncem září milovníky to-
hoto žánru. Posluchači si 26. září mohli společně s muzikanty za-
notovat při známých písních. Jelikož se těší velké popularity, další 
hudební zážitek na sebe jistě nenechá dlouho čekat. 

Kreativní tvoření 
V  období podzimních měsíců sama příroda nabízí nepřeberné 
množství materiálů k tvorbě dekorací, a to jak ke zkrášlení zahra-
dy, tak bytu. Pátého října se prostory knihovny na jedno odpole-
dne proměnily na kreativní dílnu, kam byla pozvaná široká veřej-
nost. Sešli se velcí i malí, kteří zapojili své šikovné ruce a popustili 
uzdu fantazii při výrobě netradičních výrobků. 

KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

Vystoupení Julia Šimka 
Kreativní dílnu hned následující den vystřídal všestranně nadaný 
Julius Šimko. Vystudovaný neurolog se věnuje zpívání, fotografo-
vání, psaní poezie i textů k vlastním písním. Vystoupil v častolo-
vické knihovně s  folkovými poeticky laděnými písněmi v  rámci 
pořadu Šimko & Šimek + Gouranga s  názvem Recitál písničky 
mezi knížkami. Písničkář však nenavštívil Častolovice poprvé, již 
vloni, stejně jako letos, vystoupil s vánočním programem v kapli 
Máří Magdalény na zdejším hřbitově. Interpret Julek, jak se sám 
nazývá, píše o tom, co má právě na srdci. Jeho básně jsou přímým 
důkazem toho, že poezie může rozptýlit mlhu a vnést jasno do ži-
vota. Knižní titul s názvem Napsala JMÉNO SVÝ na ZDI daroval 
knihovně, můžete si ho tedy zapůjčit. 

Věra Zaňková, knihovnice

Miloň Čepelka hostem knihovny
Knihovna v  Častolovicích nabídla minulý čtvrtek místním ná-
vštěvníkům i  čtenářům lákavý program. V  rámci literárně-hu-
dební besedy s názvem Ten píše to a  ten zas tohle se představili 
významný spisovatel z Pohoří u Opočna Miloň Čepelka a jeho ko-
lega z pražského nakladatelství ČAS Josef Pepson Snětivý. Miloň 
Čepelka, známý cimrmanolog, básník, herec a scenárista navští-
vil častolovickou knihovnu v rámci neofi ciální narozeninové tour 
na  počest jeho nedávného výročí, aby představil svůj nový titul 
Monology k živým i mrtvým. Na klarinet a saxofon ho doprovo-
dil spisovatel, publicista a překladatel Josef Pepson Snětivý, jehož 
největší vášní je však hudba. Autorská tvorba spisovatele Miloně 
Čepelky je značně různorodá a zahrnuje jak povídkové soubory, 
tak především básnické sbírky. V posledních několika letech na-
psal tři poetické knihy nesoucí jednotný název Mandel sonetů. 
Posluchači literárně-hudební besedy měli příležitost se zaposlou-
chat nejen do  ukázek z  této knihy. Autor představil i  část textu 
z Deníku haiku 2, poezii inspirovanou starou japonskou formou, 
ukázku z povídkové sbírky A jestli neumřel..., ale zejména úryvek 
z letošní knižní novinky Monology k živým i mrtvým. Zvláštností 
této knihy je zejména to, že jsou jednotlivé názvy kapitol ukončeny 
otazníkem. „Každá ta povídka, nejsou nijak dlouhé, je nadepsaná 

  Radostné a pohodové prožití váno ních svátk ,

       v novém roce 2017 hlavn  zdraví, št stí a  

         a mnoho osobních i pracovních úsp ch  

                p ejí d ti a kolektiv zam stnanc  

                   mate ské školy astolovice 

   

     

Děti při tvorbě dekorací čerpaly z přírodních surovin.

do 31. 1. 2017
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otázkou. Domnívám se totiž, že otázky jsou mnohem důležitější 
než odpovědi. Usiloval jsem o to, aby v knize nebyla pouze témata 
soukromá, ale aby její součástí byly i  témata zahrnující prožitky 
naší generace,“ prozradil autor. Aktuální kniha je charakteristic-
ká střídáním mužského a ženského pohledu. Působivá je zejména 
důslednost, se kterou se dokázal vcítit do ženské mysli. „V každém 
těle jsou pohlaví obě. Když se člověk naladí na ženu, kterou v sobě 
někde má, tak to zřejmě může jít,“ dodal Miloň Čepelka. Literár-
ní část večera podpořil svými autorskými ukázkami také Josef 
Pepson Snětivý, spisovatel poezie, románů, povídek a spoluautor 
knihy Skrytá krása Čech, na které se podílel společně s Otoma-
rem Dvořákem. Ve  spolupráci s  ním natáčí některé díly pořadu 
Magazín záhad pro televizní stanici Kinosvět. Mimo jiné se věnuje 
také překládání knih světových spisovatelů. V knihovně seznámil 
návštěvníky besedy nejenom se svou hudební a literární tvorbou, 
ale také s autorskými knihami svých kolegů z nakladatelství ČAS – 
Miloně Čepelky či Otomara Dvořáka. Oba spisovatelé představili 
v místní knihovně svou literární tvorbu již před pěti lety, kdy byli 
v Častolovicích hosty vůbec poprvé. Nápad na propojení literatury 
s hudební produkcí se zrodil přibližně v té samé době. „Byl jsem 
hudebníkem odjakživa, ale psát jsem začal až mnohem později. 
S Miloněm Čepelkou už spolu takto vystupujeme pět let. V Často-
lovicích před pěti lety to byla jedna z našich prvních literárně-hu-
debních besed,“ uzavřel Josef Pepson Snětivý. 

Mgr. Martina Kalousová

Osmý ročník dne pro dětskou knihu 
Na  sobotu před první adventní nedělí, tj. na  datum 29. listopa-
du, Svaz knihovníků a  informačních pracovníků ČR stanovil již 
osmý ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Po úspěšném 
loňském prvním ročníku v naší knihovně jsme se připojili i letos. 
Úvodním hudebním vystoupením nás interpretky Andrejka Jar-
kovská, Anetka Provazníková a  Péťa Bělková příjemně naladily 
na vstup do světa písmenek, slov, vět a souvětí. Pro děti bylo jistě 
velkým zážitkem setkat se přímo s jedním z autorů Hasičských po-
hádek, panem Jiřím Václavíkem ml. Ten se umístil na druhém mís-
tě se svou hasičskou pohádkou Tajemství ohně v celorepublikové 
literární soutěži „Bylo, nebylo u  hasičů“ Generálního ředitelství 
HZS ČR. Více než rok trvalo, než světlo světa spatřila tato první 
knížka pravých hasičských pohádek. Pohádek, jejichž autory jsou 
sami hasiči, kteří přijímají tísňové hovory na lince 112, rozhodují 
o výjezdech jednotky na operačním středisku, vyjíždějí ke všem 

Miloň Čepelka představil průřez svou tvorbou.

Jiří Václavík ml. předčítal dětem pohádky.

mimořádným událostem a posléze vyšetřují příčiny vzniklých po-
žárů. Z celkového počtu 40 pohádek bylo vybráno 17 nejlepších. 
Knížku veselými a vtipnými ilustracemi obohatil malíř a zároveň 
dobrovolný hasič pan Ladislav Cabicar. Škoda jen, že tato publika-
ce je neprodejná, HZS ji rozdává pouze při soutěžích. Čtenáři ale 
mají možnost si ji zapůjčit v naší knihovně, jelikož ji pan Václavík 
do  našeho knihovního fondu věnoval. A  nejen to! Pan Václavík 
děti v rámci Dne pro dětskou knihu obdaroval dalšími drobnými 
dárky s hasičkou tematikou, za což mu děkuji. Po autorském čtení 
jsme se přesunuli do klubovny hasičů, kde už na nás čekali lout-
koherci Bauerovi z Jaroměře s pohádkou O Zubejdě Solimánské. 
Zpestřením tohoto hezkého dopoledne byl prodejní vánoční jar-
mark dětských výrobků a prodej nových knih. Děkuji všem vystu-
pujícím za jejich krásné příspěvky.    

Věra Zaňková, knihovnice

Vánoční tvoření 
Osmý prosinec v  častolovické knihovně probíhal ve  znamení 
vlastnoručně vyrobených dekorací s tematikou Vánoc. Děti potvr-
dily svou kreativitu a domů si odnesly krásné výrobky.

„PLAVBY OCEÁNEM“
s mořeplavcem

Rudolfem Krautschneidrem
z Lupenice

11. leden od 17.00 hod.

Stavitel jachet a mořeplavec se narodil ve Vídni, 
své dětství strávil ve Znojmě. Převážně se živí 
jako dřevorubec, rád píše knihy, ale nerad je 
prodává. Je vášnivým propagátorem mořeplavby 
a terapie na moři. V letech 1990–94 společně se 
dvěma lidmi obeplul na jachtě Polárka Antarkti-
du. Se sedmimetrovou Velou doplul v roce 1977 
až za severní polární kruh, v roce 1982 s ocelovou 
plachetnicí Polka do Jižní Ameriky. Po návratu z 
plavby kolem světa začal organizovat plavby pro 
děti z dětských domovů a pro lidi, kteří se léčí ze 
závislosti na drogách a alkoholu.
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COUNTRY VYSTOUPENÍ
SKUPINY

ZÁZVOROVÝ ČAJ
23. leden od 19.30 hod.

POHÁDKA

Únor
každý čtvrtek od 16.00 hod.

NOC S ANDERSENEM

31. března 2017

Webové stránky knihovny
I nadále naleznete odkaz na knihovnu

na webových stránkách městyse Častolovice
www.ou-castolovice.cz/knihovna.

Rovněž tam jsou uvedené informace
o otevírací době knihovny, chystaných či již

uskutečněných akcích knihovny.
Aktuální telefonní kontakt: 778 764 703.

Vystoupení
tanečního sdružení žen

SESTRY CHALUPOVY

8. února od 17.00 hod.

Taneční sdružení žen Sestry Chalupovy ze Skalice 
u  Hradce Králové vystoupí se svým programem 
s názvem Elegance 1. republiky. Poukáží na dobu, 
ve které vládla slušnost, zdvořilost a dobré mravy. 

Program: 

KUCHAŘKY ANUŠE KEJŘOVÉ TANČÍ
vyjádření úcty k významné autorce kuchařských 
kočovných kurzů, která působila v našem kraji 

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ ŽEN
DO DIVADLA, NA KONCERTY A DO KAVÁREN

V DOBĚ 1. REPUBLIKY 

LÁZEŇSKÁ PROMENÁDA
ukázka vybrané lázeňské garderoby

v letech 1920–1940

PLES
velká společenská událost (ukázka plesových 

toalet a doplňků z doby 1. republiky)

Milí přátelé, čtenáři, žijte v harmonii, lásce, bez zbytečného stresu 
a shonu a mějte se rádi. Při výběru knih přeji šťastnou volbu.

Věra Zaňková, knihovnice

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

MS STŘEZMÁ OLEŠNICE
Z oblohy se již snesly první sněhové vločky. A najednou tu máme 
závěr roku, který je spjatý se závěrečným článkem. Tento příspěvek 
je nejen poslední v letošním roce, ale též mým posledním před vol-
bou nového výboru v našem mysliveckém spolku. Pět let uplynulo 
jako voda. Jestli se v některých z mých článků alespoň trochu po-
dařilo srozumitelným způsobem přiblížit naši činnost a získat pro 
náš náročný, ale krásný, koníček zájem mezi vámi, prostřednic-
tvím aktivní podpory našeho mysliveckého spolku ze strany všech 
zdejších obecních samospráv, pak z toho mám velkou radost. 
Díky pomoci z obcí se nám v minulých letech podařilo dokončit 
velké stavební a technické úpravy hospodářské budovy v Olešnici, 
obměnit vybavení lovecké chaty v Častolovicích či nakoupit krmi-
vo i léčivo pro zvěř v naší honitbě. Naposledy nás potěšil fi nanč-
ní dar od OÚ Hřibiny-Ledská a také fi nanční příspěvek od obce 
Čestice, který jsme využili na  nákup nové chladničky na  chatu 
do Častolovic, která doplnila již dříve zakoupené drobné spotře-
biče do kuchyně. Této podpory si všichni ve spolku vážíme, jelikož 
není samozřejmá v každé obci a spolku v naší zemi. Určitě to po-
může udržet zájem o myslivost i v další generaci. 
Více zřejmě ukáže až jaro, ale již teď nám některé výsledky napo-
vídají, že započaté snahy o návrat divokých bažantů a další drob-
né zvěře do našich remízků by nemusely být marné. Snažíme se 
čerpat poznatky i z jiných honiteb a od odborníků se zkušenost-
mi z Čech i ze zahraničí, především však z rakouského venkova. 
Snad tyto aktivity najdou více následovníků a zvítězí před jinou, 
byť snazší cestou k  většímu výřadu po  honu. Radost z  pohledu 
na hejna bažantí zvěře na jarních polích nebo pod zásyp, pod nímž 
se v  době přikrmování přiživí divocí bažanti, je úplně jiná než 
na bažantí zvěř vypouštěnou krátce před hony. Zdravotní stav srn-
čí zvěře hodláme podpořit zakoupením léčiva proti nosní střečko-
vitosti – častému závažnému parazitu u srnčí zvěře. Rovněž jsem 
rád, že máme pochopení u vedení zemědělského družstva Mostek, 
výborně se pak daří rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci 
se společností Saint-Gobain Isover v Častolovicích. 
V našem mysliveckém spolku se podobně jako myslivci z  jiných 
míst v zemi musíme vyrovnávat s rozvojem průmyslu a zástavby, 
v našem případě s dopady výstavby kvasinské zóny a zvýšenou do-
pravou, která s sebou nese četné srážky zvěře s auty a vlaky. S oba-
vami hledíme tak nejen ke  snahám Bruselu neustále omezovat 
práva myslivců při držení zbraní, ale i k připravovanému silniční-
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mu obchvatu Častolovic, který nám opět zmenší výměru honitby 
a  zvěři ubere značný, jí vyhledávaný, prostor v  lukách u  Divoké 
Orlice. Osobně se pak domnívám, že zvěři ve volné přírodě velmi 
škodí, pod kola aut ji ženou i ploty vznikající na všech loukách, 
které dříve mohla zvěř navštěvovat a pást se na nich. Zvěř přichází 
jak o potravu, tak o místa pro svůj úkryt, odpočinek a volný prů-
chod na svých migračních trasách. A věřte, že není nic pěkného 
i dvakrát za den reagovat na telefonickou žádost policie, jet likvi-
dovat následky dopravních nehod při střetu se zvěří i uprostřed 
noci a ve svém volném čase a nakládat zvěř do svých aut, což se 
nám stává stále častěji. V tomto případě jsem velmi ocenil mož-
nosti, které nám umožňuje chladírna a místnost pro úpravu zvě-
řiny v zrekonstruované budově v Olešnici, ve které je možné ales-
poň část zvěřiny ze sražených kusů zužitkovat, umýt si v teplé vodě 
ruce a nemuset řešit tuto situaci s baterkou vedle silnice. V takové 
chvíli naprosto zmizely mé pochyby o vhodnosti investice do zaří-
zení v Olešnici, a byl jsem rád za nadšení několika kamarádů, kteří 
se na přestavbě nejvíc podíleli. Ještě smutnější však je, když se sna-
žíme vypěstovat pro zvěř na založených políčkách potravu a kryt 
na zimu a někdo jiný naše úsilí, i přes několikeré upozorňování 
a slušně vedené prosby, maří tím, že nechá volně pobíhat své ovce 
dnem i nocí po honitbě a spásat naši kukuřici, což se opakovaně 
děje u Třešňovky nad Hoděčínem. 
Celému našemu mysliveckému spolku o takřka třiceti členech se 
dařilo naši tradici a činnost nejen udržovat, ale i rozvíjet a prostře-
dí kolem nás zvelebovat. Jednání na členských schůzích i setkání 
členů výboru spolku byla konstruktivní a přátelská, což je zásluha 
především odstupujícího předsedy spolku pana Miloslava Zaňky. 
Za ostatní členy spolku bych rád Mílovi i na stránkách zpravodaje 
veřejně vyjádřil své uznání a vyslovil velké poděkování za desít-
ky let odpracovaných ve výborových funkcích, a to vždy ve pro-
spěch jediného spolku. Byly to tisíce hodin z  jeho volného času 
i tisíce kilometrů projetých vlastním autem při vyřizování spolko-
vých záležitostí. Svou mnohaletou pracovitostí byl jistě příkladem 
především pro ty, kteří si myslivost nespojují pouze se zábavou, 
ale i s plněním mnoha dalších povinností. Přeji tímto Mílovi, aby 
se ve  zdraví ještě hodně dlouho z  myslivosti těšil, ať už se svou 
mladou fenkou jezevčíkovité braky nebo s brokovnicí při střelec-
kých závodech v okolí. V oblasti kynologie se můžeme pochlubit 
zakoupením českého fouska s  loveckou upotřebitelností jedním 
naším členem. Jiným z nás se podařilo obstát s  jezevčíkem nebo 
welššpringršpanělem na zkouškách pro lovecké psy, kde náš spolek 
velmi zdařile reprezentovali. Nejpodstatnější je pak přínos nových 
psů při práci v naší honitbě. 

POZVÁNKA

NA MYSLIVECKÝ PLES 
Přijďte si s námi

v sobotu 14. ledna 2017
zatančit do Čestické hospody na další Myslivecký 

ples. Vstupenky můžete rezervovat od 1. ledna
u pana Malého na telefonním čísle 604 980 389.

Dominik Šimerda se raduje z ulovení své první divoké kachny.

Náš spolek se snaží realizovat novinky a zapojit do svého dění i ve-
řejnost. V  říjnu jsme uspořádali na  chatě v  Častolovicích před-
nášku Jaromíra Dostála o lovech na Dálném východě a nachystali 
občerstvení pro příchozí. Očekávání návštěvnosti bylo však větší. 
Přesto věřím, že ti, co přišli, nelitovali, neboť Mirkovy vzpomínky 
jsou stále živé a  vyprávění poutavé. Stejně tak neutuchá Mirkův 
zájem o lov různé zvěře a poznání krás za hranicemi Česka. Úřadu 
městyse Častolovice a panu starostovi děkujeme za zapůjčení pro-
mítací techniky. I my sami jsme se chtěli pobavit, a proto jsme se 
znovu sešli i s honci na chatě, opekli si divočáka na grilu, poseděli, 
popovídali si a zasmáli se. Je třeba vyzdvihnout práci Jirky Malé-
ho, který poněkolikáté téměř sám zajistil přípravy podobné akce, 
a ocenit množství sladkých specialit, které upekly a na akci donesly 
partnerky všech mužů. 
Po těchto akcích se rozběhly sokolnické a podzimní hony na drob-
nou zvěř, které jsme pojali spíše jako společenská setkání se snahou 
o ulovení škodlivé zvěře nebo divočáků. První hon příliš radosti 
nepřinesl, druhý byl již úspěšnější – Bohouš Martínek ulovil stat-
ného lišáka. Černou zvěř jsme v lese také zastihli, bohužel musíme 
lépe seřídit mušku. Lov se nepovedl dle představ i kvůli nízkému 
počtu lovců na  honu. Tento malý neúspěch ale nemůže zastínit 
radost z mnohého, co se letos v naší honitbě a při naší činnosti po-
dařilo a třeba ještě na dalších dvou letošních honech podaří. Rádi 
se pochlubíme fotodokumentací na  našich webových stránkách 
www.ms-olesnice.cz. Náš velký dík patří těm, kteří podporují naši 
činnost, otiskují a  editují naše příspěvky. Rovněž děkujeme jed-
notlivcům i fi rmám za podporu naší plesové tomboly. 

Vám všem za náš myslivecký kolektiv přeji pěkný závěr letošního 
roku, spokojenost o vánočních svátcích a hodně zdraví i úspěchů 
v roce 2017. 

S úctou Radomír Podolský, jednatel

ZO ČZS ČASTOLOVICE 
Začátkem prosince se konala poslední výborová schůze, na které se 
mimo jiné i krátce zhodnotila činnost, úspěchy či nezdary za celý 
rok 2016. Podařila se celá řada akcí pro veřejnost i pro členskou 
základnu. Ve svazové oblasti i přes nemoci a úmrtí některých členů 
počet členů neklesl a ustálil se na 140 zahrádkářů. Výbor pracoval 
podle schváleného plánu a scházel se průměrně 2x v měsíci. Ve sva-
zové činnosti musíme také kladně hodnotit výroční členskou schů-
zi, která měla nejen velikou účast, ale i dobrou kvalitu. Společné 
jednání výborů a prohlídky zahrádkových osad přispěly k velmi 
dobré součinnosti. V odborné činnosti se podařilo uspořádat de-
gustaci ovoce, přednášku s besedou o pěstování jádrovin, aranžo-
vání květin a praktickou ukázku letního řezu ovocných stromků. 
Úspěšný byl i odborný zájezd do Polska. Samostatné hodnocení si 
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NOVOROČNÍ POCHOD 
neděle 1. ledna 2017
od 13.00–14.00 hod.

Start a cíl pochodu je na sokolské zahradě.
Po zdárném pochodu bude připraveno

malé pohoštění.

Zahrádkáři za sebou mají další úspěšný rok.

zaslouží jarní a podzimní výstavy, které měly i přes nepřízeň po-
časí skvělou účast. Zvláště Zahrada východních Čech měla úplně 
jinou aranžerii a kvalitu, což se kladně odrazilo i u návštěvníků. 
Ve  společenských akcích můžeme kladně hodnotit oslavu MDŽ, 
kterou připravila mužská část členů výboru jako odměnu za práci 
ženám, dále harmonikáře, přátelská posezení, opékání kýt, pose-
zení s dříve narozenými a společné jednání výborů s vystavovateli. 
Také novoroční pochod a vepřové hody začínají mít novodobou 
tradici. Nemalé úsilí bylo věnováno i spolupráci se ZŠ v Častolo-
vicích, se kterou jsme nadmíru zdařile spolupracovali nejen při 
výstavách, ale i aktivně při organizaci pohádkové cesty. Společně 
s  ředitelstvím školy a  pedagogickým sborem jsme vyhlásili sou-
těž ve výtvarné oblasti a pomohli zorganizovat fl oristickou soutěž. 
Všechny tyto aktivity jsme fi nančně zabezpečovali. Při hodnocení 
spolupráce za rok 2016 nesmíme zapomenout ani na dobrou spo-
lupráci s městysem Častolovice a družební organizaci zahrádkářů 
z Kostelce nad Orlicí. Úzká součinnost byla i mezi základní organi-
zací a nadřízenou složkou Územním sdružením ČZS Rychnov nad 
Kněžnou. Všechny tyto hodnoticí akce a součinnosti byly po celý 
rok 2016 zakomponovány do oslav 55 let činnosti častolovických 
zahrádkářů. Samotná oslava se uskutečnila v  měsíci listopadu 
v kulturním zařízení U Lva, v jehož prostorách výbor pro své členy 
připravil jak kulturní, tak společenský program. Přehled o 55leté 
činnosti s  promítáním historických fotek nejen připomněl celou 
cestu, ale poukázal i na těžkosti, které museli zahrádkáři překoná-
vat. Na  této oslavě se zahrádkáři zasmáli baviči Fouskovi, taneč-
nímu souboru z Doudleb nad Orlicí a zatančili si při vystoupení 
hudebního orchestru K. Bend z  Vamberka. Co říci na  závěr při 
hodnocení roku 2016. Byl to úspěšný rok, ve  kterém se střídaly 
jak dobré, tak i horší okamžiky. Byl to rok, ve kterém se výbor ZO 
ČZS snažil splnit plán činnosti co nejlépe, což se podařilo. Výbor 
tímto děkuje všem, kteří se více či méně zasloužili o spolupráci jak 
v organizaci, tak i s častolovickou veřejností.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
V ROCE 2017

1. ledna, 13.00–14.00 hod.
NOVOROČNÍ POCHOD

(start na sokolské zahradě)

29. ledna, 14.00 hod.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

(zahrádkářská budova)

4. února, 14.00 hod.
DEGUSTACE

(zahrádkářská budova)

18. března, 15.00 hod.
HARMONIKÁŘI

(sál U Lva) 

7.–9. dubna
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

(výstavní areál)

28. 9.–1. 10.
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH

(výstavní sál)

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice

Místní organizace
ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU

V ČASTOLOVICÍCH
přeje všem spoluobčanům klidné a spokojené

prožití vánočních svátků.
Do nového roku hodně zdraví, štěstí

a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

ČRS MO ČASTOLOVICE
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TJ SOKOL ČASTOLOVICE

Mikulášská nadílka 
Na pondělní cvičení rodičů s dětmi k 28. lis-
topadu s předstihem zavítali Mikuláš, an-
děl a dva čerti. Děti si pro ně připravily 
nejenom básničky, ale rovněž předved-
ly ukázku svých sportovních dovedností 
na  překážkové dráze. Za  svou statečnost 
byly děti oceněny košem plným ovoce 
a drobnou sladkostí. Děkujeme oddílu vo-
lejbalu za pomoc s organizací. 

V současné době má oddíl, ve kterém cvičí 
rodiče se svými ratolestmi, celkem 22 členů 
od 2 do 6 let.

Přejeme všem veselé Vánoce a mnoho 
zdraví v novém roce. 

Tereza Málková

Na cvičení rodičů s dětmi
dorazili Mikuláš, anděl a čerti.

KOSTELEM SV. VÍTA
SE ROZEZNĚLY VARHANY 
V  sobotní podvečer 19. lis-
topadu jsme byli svědky ne-
všedního kulturního zážitku 
– varhanního koncertu, který 
se uskutečnil v našem kostele 
Sv. Víta v  rámci jubilejního
X. ročníku Českého varhanní-
ho festivalu. Cílem tohoto festivalu je pořádání varhanních kon-
certů v nejrůznějších městech a obcích naší země, a to zcela bez 
ohledu na jejich velikost či region. Jediným kritériem je propagace 
historických varhan, mezi něž patří i ty častolovické. Tento dvou-
manuálový mechanický zásuvkový nástroj s  pedálem byl posta-
ven v roce 1795 Janem Jiřím Španielem z Rokytnice v Orlických 
horách. Nástroj byl za dobu své existence několikrát přestavován. 
V poslední době se nacházel v havarijním stavu – napadení dřeve-
ných částí červotočem bylo značně rozsáhlé. V letech 2009–2011 
byly varhany zrekonstruovány s  cílem navrátit je do  původního 
stavu. V rámci festivalu vystoupil varhaník, dirigent a hráč na har-
monium Adam Viktora, který účinkoval na hudebních festivalech 
po  celé Evropě, přednášel a  koncertoval na  mezinárodních var-
hanních koncertech, a který je také zakladatelem a uměleckým ře-
ditelem projektu Český varhanní festival. Zpěvem jej doprovodila 
sopranistka Gabriela Eibenová, vítězka četných pěveckých soutěží, 
věnující se také staré hudbě, písňovým recitálům a hudbě soudobé. 
Rovněž jako Adam Viktora vystupovala na  významných festiva-
lech po celé Evropě. V jejich podání byla předvedena díla Georga 
Muff ata, Claudia Monteverdiho, Joannise de Lublina, Giovanniho 
Felice Sancese, Johanna Pachelbela a Peitra Terzianiho, a to včetně 
varhanní improvizace. Budeme rádi, pokud k nám zavítají i v příš-
tím roce a budeme se moci opět potěšit jejich uměním.

FARNOST

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
A V NOVÉM ROCE 
Římskokatolická farnost Častolovice vás srdečně zve na vánoční 
bohoslužby, které se uskuteční v kostele Sv. Víta v sobotu na Štědrý 
večer – vigilie slavnosti Narození Páně ve 22.00 hod., v neděli 25. 12.
na Boží hod vánoční – slavnost Narození Páně a v pondělí 26. 12. 
na svátek sv. Štěpána vždy od 7.45 hod. Dále bude v sobotu 31. 12. 
od 16.00 hod. sloužena bohoslužba na Poděkování a prosbu o Boží 
pomoc do nového roku 2017. V novém roce, v neděli 1. 1. 2017 
na Slavnost Matky Boží, Panny Marie a v neděli 8. 1. 2017 na Slav-
nost Zjevení Páně – Tří králů mše svaté také od 7.45 hod.

Přejeme všem čtenářům radostné a pokojné Vánoce!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
FINANČNĚ PODPOŘÍ STACIONÁŘ 
V sobotu 7. ledna 2017 se uskuteční 
tradiční Tříkrálová sbírka Charity 
Česká republika. Tříkráloví koled-
níci, které potkáte v našich ulicích, 
nebo zazvoní u  vašich příbytků, 
předem děkují za  vaše otevřená 
srdce a finanční příspěvek na po-
moc potřebným lidem. Přispět můžete také v neděli 8. ledna 2017 
před nebo po mši svaté, která se koná od 7.45 hod. v kostele Sv. Víta.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude dle schváleného záměru pou-
žitý na podporu činnosti Stacionáře Sv. Františka v Rychnově nad 
Kněžnou, bude určen zejména lidem s mentálním či kombinova-
ným postižením, seniorům, rodinám s více dětmi ve městě či regi-
onu, rodinám s postiženým dítětem či rodinám v nouzi. 

Jaroslav Lounek, farnost 
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Častolovičtí branci, r. 1960: sedící zleva: Antonín Jiruška, Josef Lux, Václav Buřil, Josef Vlček; 
stojící zleva: Josef Frýda – doprovod branců od Svazarmu, Ladislav Vaněk, Stanislav Michera, 

neznáme, František Kühn, Josef Machač – doprovod  MNV

Kapela ČSM Častolovice: Stanislav Vlček, Josef Izák, Jiří Marek Kapela ČSM Častolovice: horní řada zleva Miloň Dohnal, Stanislav 
Vlček, Josef Izák, František Kühn; dole: Jiří Marek, František Houdek

Kapela ČSM Častolovice v Opočně v 6 hod. ráno:
trubky – Stanislav Vlček, Jiří Marek, harmonika – Zdeněk Marek, kytara – Miloň Dohnal, bicí – František Kühn

ČASTOLOVICKÝ FOTOKOUTEK

Častolovický zpravodaj není pouze lokální 
záležitostí, jak by se mohlo na první po-
hled zdát. Pravidelným čtenářem je i pan 
František Kühn (74 let), který je rodákem 
z Častolovic, kde dlouhá léta žil. V sou-
časné době žije v Přerově, kam mu pan 
místostarosta Bc. Miloš Tichý nechává 
pravidelně posílat každé nové číslo Zdroje. 
Bývalý rodák si nemůže provedení i obsah 
zpravodaje vynachválit. Články mu dávají 
zavzpomínat na Častolovice i na lidi, kte-
ré zná. Vážíme si jeho patriotismu a jsme 
rádi za upřímnou pochvalu. Níže naleznete 
pár dobových fotografi í, které mapují jeho 
tehdejší pobyt v Častolovicích. Jelikož na 
své rodné město ani po letech nezapomněl 
a pravidelně ho navštěvuje, v jarním čísle 
zpravodaje vám, čtenářům, přineseme roz-
hovor s panem Františkem Kühnem.

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

Pojišťovna Generali, agenturní kancelář Častolovice, 
vás srdečně zve na IV. Reprezentační ples ve stylu 
První republiky.

7. 1. 2017 / od 20.00 hod. 
Sál U Lva, Častolovice

Čeká vás:
•   přehlídka modelů dané doby a mobilní casino
•   slosování o ceny – hlavní výhra: wellness pobyt pro dvě  osoby
•   skupina FOORS

Vstupné: 140 Kč v předprodeji, 160 Kč na místě.  
Pro členy Klubu Generali je vstup ZDARMA.  
Vstupenky je možné zakoupit v agenturní kanceláři Generali 
v Častolovicích.

Všichni dobově oblečení obdrží uvítací drink.

IV. Reprezentační
ples Generali
ve stylu První republiky

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

1I. SOKOLSKÝ PLES

VSTUPNÉ
předprodej 50,- Kč

místenka 50,- Kč

Předprodej vstupenek
a místenek naleznete

v Levných oděvech
(náměstí Častolovice

- paní Chourová)

K tanci a poslechu
budou hrát STREJCI

sál u Lva v Častolovicích
17. 2. 2017 od 20:00

spolupořadatelé:
Městys Častolovice,

kulturní a spolková komise

Bohatý program
a tombola zajištěny

Šéfredaktorka zpravodaje Mgr. Martina Kalousová

a členové redakční rady

Miloš Málek a Eva Jehličková

Všem našim čtenářům přejeme

hodně dárků pod stromečkem

a příjemné prožití vánočních svátků. 

Zároveň připojujeme srdečné poděkování

všem stávajícím dopisovatelům

za úspěšnou spolupráci. Do nového roku 

méně anticen a více kvalitních

dopisovatelů do našeho čtvrtletníku.

Přejeme vám úsměv na tváři

po celý nový rok 2017.


