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Atletická trať - tartanová rovinka a sektor pro skok do dálky, Sokolská zahrada Častolovice
Foto: Adéla Bašová
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  Častolovický fotokoutek - Častolovická pouť

Pár fotografií z letošní častolovické pouti.                                                                                                                                                    Foto: Adéla Bašová
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  Úřad městyse Častolovice
SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a  je tady léto, čas prázdnin a  dovolených. Než 
se na ně vypravíme, dovolte mi seznámit Vás v  tomto čísle s většími 
připravovanými investicemi státního charakteru.

Od  dubna do  června se realizovala rekonstrukce silnice II/318 v  ulici 
Komenského, kde byl investorem Královéhradecký kraj. V  první části 
od kruhového objezdu ke kulturnímu domu U Lva se víceméně měnil 
jenom povrch, obruby a doplňovala se dlažba. V druhé části k odbočce 
na polní dvůr se již musela vozovka hluboce sanovat z důvodu stabi-
lizace podloží, a  proto došlo i  ke  14dennímu prodloužení dokončení 
realizace díla. Jsme rádi, že se nám povedlo s  investorem dohodnout 
i  předělání autobusové zastávky u kulturního domu U  Lva, kde došlo 
ke  zvýšení nástupní plochy a  lepšímu přístupu do  autobusů. Za  od-
bočkou v  ulici Široká se podařilo připravit nástupní plochy a  kabely 
pro osvětlení připravovaného nového přechodu přes tuto silnici. Obec 
zainvestovala v této rekonstrukci napojení silničního sjezdu z komuni-
kace II/318, který bude sloužit pro novou lokalitu k bydlení na pozem-
cích za ulicí Tylova. Došlo i k přípravě osazení nového zábradlí, kterým 
bude oddělen nový společný cyklo chodník podél této silnice. Bohužel 
se nepodařily tyto dvě investice sladit termínově z důvodu vyhodno-
cení dotačního titulu z MAS nad Orlicí, ze kterého jsme získali 1,5 mil. 
Kč. Akce je již vysoutěžena a bude dokončena do konce srpna letoš-
ního roku. V této chvíli se vyřizují poslední stanoviska, abychom mohli 
podat dokumentaci ke stavebnímu povolení na navazující cyklostezku 
vedoucí podél této silnice do obce Libel.

V příštím roce bude započata velká překládka kabelů nízkého napětí 
ve správě společnosti ČEZ a.s. Také se rozběhnou další etapy moder-
nizace železniční tratě z Týniště nad Orlicí přes Častolovice do Kvasin. 

S  postupem náběhů těchto investičních akcí Vás budeme seznamo-
vat samostatně v  dalších číslech našeho zpravodaje Zdroj. Všechny 
velké investiční akce, které jsou realizovány v Častolovicích, povedou 
ke  zkvalitnění života a  bydlení Vás, občanů. Aby mohlo vše, co tady 
uvádíme, proběhnout, předchází tomu někdy i  řada let příprav a  jed-
nání s velkými státními investory. Musíme vždy myslet na další rozvoj 
Častolovic, ke  kterému nám slouží schválený strategický rozvojový 
dokument a  vyhotovené stavební studie důležitých částí obce. Jsme 
rádi, že se nám vždy povede do budoucna připravit rozvojové plochy 
a někdy i vybojujeme něco navíc.

V tomto létě začne dlouho uvažovaná oprava mostního tělesa přes řeku 
Bělou na silnici I/11 za kruhovým objezdem v Častolovicích. S investo-
rem, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, pobočka Hradec Králové, 
jsme v součinnosti připravovali tuto akci tři roky. Je mně velice líto, že 
Policie ČR nedoporučila povolení nového přechodu před ani za mos-
tem. Tím se naplánovaná generální rekonstrukce havarijního stavu 
mostu zastavila. Bude se jednat o tříměsíční opravu, která má prodlou-
žit životnost mostu o několik let. Doufáme, že přijde doba a rozum, kdy 
budou mít přednost lidé žijící v obcích, před nebezpečnou a narůstající 
dopravou v Častolovicích.

Oprava mostu si vyžádá částečnou uzavírku silnice I/11 a v místě mostu 
budou práce prováděny po polovinách šířky mostu. Po dobu částečné 
uzavírky bude vždy jeden jízdní pruh uzavřen. Ve volném jízdním pruhu 
bude veden provoz v  jednom směru. Druhý směr bude veden po ob-
jízdných trasách. 

Po  silnici I/11 bude v  1. etapě (předpoklad od  12. 7. 2021 do  31. 8. 
2021) veden směr od  Hradce Králové do  Kostelce nad Orlic. 
Ve 2. etapě (předpoklad od 31. 8. 2021 do 12. 10. 2021) směr opačný. 

Podrobnější informace včetně 
grafických příloh jsou uvedeny 
na  úřední desce městyse Častolo-
vice. 

Milí spoluobčané, jak jsem zmínil 
na začátku, je před námi čas prázd-
nin a  dovolených. Přeji nám všem, 
abychom si odpočinuli, užili si volný 
čas s  dětmi, s  rodinami a  nabra-
li nové síly do  dalšího koloběhu 
pracovních povinností. A  ať už se 
vypravíte kamkoliv, přeji krásnou, 
pohodovou, prosluněnou, a  pře-
devším přátelskou a  bezpečnou 
dovolenou.

Ing. Zdeněk Praus

– starosta městyse Častolovice
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Slovo místostarosty
Proměny Sokolského parku
V uplynulých týdnech jste nepochybně zazname-
nali čilý pracovní ruch v Sokolském parku neboli 
Sokolské zahradě. V  souladu s  architektonickou 
studií kompletního řešení tohoto centrálního, 
velmi exponovaného prostoru na  multifunkční 
sportovně-kulturní odpočinkový areál, se usku-
tečnily některé poměrně zásadní úpravy. Stavební 
společnost František Sejkora – RENOVA zde reali-
zovala první etapu rekonstrukce tamních cestiček 
na mlatové cesty s patřičným stavebním podkla-
dem. Zároveň k nim ještě nově přibude brzy i par-
kové osvětlení. Cena stavebních prací činila cca 
600.000 Kč. 

Na prázdninové měsíce je dále naplánována i vý-
stavba nového cyklochodníku mezi Sokolským 
parkem a ulicí Komenského. V zadním traktu parku, na místě dřívější 
rovinky pro hasičské závody, vznikla s výraznou 80% dotační podporou 
tartanová rovinka a  sektor pro skok do  dálky. Celý záměr byl reakcí 
na  oprávněnou poptávku základní školy po  kvalitních sportovištích 
pro žáky, samozřejmě s možností mimoškolních aktivit. Ve  finančním 
vyjádření se jednalo o akci za bezmála 2,5 mil. Kč. Pro někoho třeba 
zvláštní zasazení tohoto sportoviště do  parku, má zde však i  vlastní 
historický kontext. Právě v  těchto místech byla kdysi 100 m travnatá 
rovinka, kde soutěžili i  závodili častolovičtí Sokolové. I  tady ještě do-
jde k dalším dokončovacím pracím v okolí atletické rovinky. Směrem 

k zahradám rodinných domů bude brzy instalováno ještě nové veřejné 
osvětlení a taky provedena výsadba nových stromů. To však až v pod-
zimních měsících. Stejné platí i o výsadbě stromů v travnatém rabátku 
při parkovišti v ulici Sokolská. 

Unikátní odkaz našich předků, Sokolská zahrada, však bude vyžadovat 
i nadále ještě více pozornosti, zejména z hlediska ozdravných prořezů. 
Nedávné poryvy větru prokázaly, že některé, asi stoleté, stromy se mů-
žou docela snadno vyvrátit. 

Bc. Miloš Tichý – místostarosta
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Zpráva o činnosti komise sociální 
Sociální komise v naší obci nezahálela ani v uplynulém období pande-
mických opatření, přestože podmínky pro činnost byly zpřísněné i ztí-
žené.  Komise se nemohla scházet na schůzkách, vše se řešilo „online“. 
Ale i  tak byla uspokojivě zajištěna stěžejní náplň komise, a  to péče 
o naše seniory. Členky sice nemohly „své“ oslavence navštívit osobně, 
ale cestu k předání gratulace a malého dárku za Městys Častolovice 
si našly. 

V průběhu let se řeší různé menší či větší sociální problémy, které se 
mohou během života vyskytnout. Spolupracujeme se sociálním odbo-
rem MěÚ Kostelec nad Orlicí a  Pečovatelskou službou Kostelec nad 
Orlicí. Současné vedení městyse i členky sociální komise si uvědomují, 
že tyto služby – pomoc druhé osoby při osobní asistenci – jsou vel-
mi potřebné, a  proto jsou zajištěny   smluvně s  výrazným finančním 
přispěním městyse. Velmi kladně hodnocenou službou je i obnovený 
rozvoz obědů ze školní jídelny častolovickým seniorům.

Neméně důležitou náplní práce komise je i společenský život seniorů. 
Všichni věříme, že budoucí dny a měsíce budou příznivější a že se bu-
deme moci při nějaké kulturní či společenské akci setkat. Určitě se již 
všichni těšíme. 

Komise má v programu činnosti i organizaci slavnostních obřadů jako 
je např. vítání nových občánků Častolovic, výročí svatby, spolupracuje 
i s uspořádáním svatebního obřadu. Všechny tyto slavnostní akce se 
konají v krásném prostředí Galerie Antonína Hudečka. 

Komise tak jako každý rok zajišťuje i  nákup a  předání „školních ba-
líčků“ žákům 1. třídy ZŠ Častolovice v hodnotě 1000,- Kč. Tímto darem 
Městys Častolovice již několik let výrazně přispívá rodičům prvňáčků.

Všechny členky sociální komise své dobrovolně převzaté povinnosti 
plní ochotně, spolehlivě a svědomitě. A musím zdůraznit, že samozřej-
mě ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Za to jim všem patří 
uznání a velký dík.

Marie Kubalíková, předsedkyně sociální komise

  Společenská rubrika

Narozené děti
Claudie Amelie Učíková (leden)

Maxmilián Jáneš (březen)

Matyáš Urban (červen)

Ať vám dětičky dělají jen radost.

Počet obyvatel 
V Častolovicích nyní žije 1 585 obyvatel.

Navždy odešli
paní Zdenka Nováková r. 1935

paní Marie Kudláčková r. 1937

pan Luboš Vlček r. 1958

pan Stanislav Lejsek r. 1932

pan Karel Papai r. 1953

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Upozornění pro občany:

V  návaznosti na  zákon č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních 
údajů, prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko a  budou 
mít zájem zúčastnit se vítání občánků i zveřejnění do zpravo-
daje Zdroj, aby se dostavili na ÚM Častolovice k paní Hojné. 

Děkujeme za pochopení.

Vítání nových občánků
Dne 29. 5. 2021 proběhlo Vítání občánků v  Galerii Antonína Hudečka. 
Tentokrát obřad z důvodů koronavirové krize a přísných hygienických 
opatření nebylo možno po  dlouhou dobu vůbec uskutečnit. V  době 
částečného rozvolnění epidemických opatření se naše komise roz-
hodla pro uspořádání obřadu v  jakési „komorní“ formě, bez kulturní-
ho vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Častolovice, bez kamery, pouze s živou 
hudbou. Rodiče dětí byli osloveni, zda mají zájem se zúčastnit i  tak-
to upraveného obřadu. Ti, kteří projevili zájem o účast, byli rozděleni 
do malých skupinek, abychom vyhověli všem epidemickým opatřením, 
např. v počtu osob ve vnitřním prostoru a dodrželi potřebné rozestupy.
Dokonce došlo ke kuriozní situaci, kdy jsme v  jedné rodině vítali dvě 
děti, sourozence, ale nikoli dvojčata. Věkový rozdíl mezi sourozenci se 
rovnal přibližně době trvajících pandemických opatření.  

Místostarosta pan Bc.  Miloš Tichý přivítal tyto nové občánky: Vikto-
rie Liptáková, Jakub Šrůtek, Alžběta Šimerdová, Pavel Bartoš, Claudie 
Amelie Učíková, Šimon Dušek, Sebastian Jáneš a Maxmilián Jáneš.

Za pomoci členek komise se vše podařilo a slavnostní obřad se vydařil. 
Všem malým občánkům přejeme do života jen to nejlepší. 
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Na  úřad městyse při-
šlo i  poděkování rodičů 
za  uspořádání obřadu 
i  přes ztížené podmínky, 
což nás samozřejmě vel-
mi těší.  Děkujeme a rádi 
zveřejňujeme (v  kapitole 
„přišlo do redakce“). 

Se souhlasem rodičů 
uveřejňujeme několik fo-
tografií z obřadu.

Text: Marie Kubalíková, předsedkyně sociální komise

Foto: Adéla Bašová
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  Kultura v městysi
Kulturní okénko městyse

červen – září 2021

LETNÍ KINO ČASTOLOVICE 
- program upřesněn na plakátu – areál AFK

15. července 2021

BESEDA O PSYCHICKÉ ZÁTĚŽI V DOBĚ PANDEMIE
- Mgr. Hana Zakouřilová – sál U Lva

srpen 2021

VÝSTAVA PŘÍBĚHŮ Z INDIE
„Za naše úspěchy vděčíme Vám“
- Místní knihovna Častolovice

27. srpna 2021

HASIČSKÝ PLES
- Sál U Lva

11. září 2021

DIVADLO – S tvojí dcerou NE
- Amatérský divadelní sbor J. K . Tyl Meziříčí – Sál U Lva

16. října 2021 

VARHANNÍ FESTIVAL
- Varhaník Lukáš Vendl

Všechny akce se konají dle platných opatření vydaných MZČR.

Častolovická pouť
I přes všechny překážky se povedlo uskutečnit tradiční častolovickou 
pouť, na  které jste mohli navštívit autodrom, horskou dráhu, kolo-
toč, trampolíny, skákací hrad a mnoho dalších atrakcí. Pouť proběhla 
v termínu 11. – 13. 6. 2021 za podpory Městyse Častolovice a organizaci 
zajistila paní Monika Růžičková. O víkendový program se postarali DJ 
Tommy, který vystoupil v pátek, a DJ Styx, který měl vystoupení v so-
botu. Akce se konala za  zvýšených hygienických podmínek a  po  tak 
dlouhé době společenského omezování si ji všichni návštěvníci užili. 

Dětský den
Poslední červnové slunečné nedělní odpoledne přilákalo téměř 150 
dětí s  rodiči na  Sokolskou zahradu v  Častolovicích. Kulturní komise 
Městyse Častolovice ve spolupráci se SRPDŠ MŠ Častolovice, ZŠ a MŠ 
Častolovice, TJ Sokol Častolovice, AFK Častolovice, Mysliveckým spol-
kem Střezmá Olešnice, ZO ČZS Častolovice, SDH Častolovice, ČRS ZO 
Častolovice a AVZO TSČ ČR ZO Častolovice zde uspořádala Dětský den. 

Pro dětské návštěvníky byly připraveny různé soutěže s  drobnou od-
měnou. Na  jednotlivých stanovištích si děti vyzkoušely svou zručnost 
a znalost. Zájemci o hasičskou techniku si mohli prohlédnout novou cis-
ternu CAS 30 9000/540 S2-R. Nemalý zájem byl o střelbu ze vzduchovky, 
malování na obličej a ukázku výcviku psů.  Odpoledne malým účastní-
kům zpestřila nastříkaná pěna, ve  které si užili spoustu legrace. Celá 
akce byla ukončena na tenisových kurtech společným opékáním vuřtů. 

Eva Jehličková, Kulturní komise

Letní kino Častolovice
pro Vás letos znovu bude v období

od 25. 6. 2021 do 3. 9. 2021
promítat

NOVÉ FILMY
ve volnočasovém areálu Na Hřišti.

Program najdete u příspěvku Kina Častolovice.
Občerstvení zajištěno.

V čase projekce areál vyhrazen pouze pro Kino Častolovice.
Kino se koná dle platných podmínek

mimořádných opatření vydaných MZČR.
Všichni jste zváni. 

Beseda o psychické zátěži v době pandemie
Kulturní komise Městyse Častolovice pro Vás připravila na  den 15. 7. 
2021 od  16:00 do  17:00 hodin na  sále U  Lva v  Častolovicích besedu 
s  psychoterapeutkou Mgr.  Hanou Zakouřilovou. Oblasti této besedy 
jsou tipy pro nastavení psychické pohody, jak jsme vnímali samotu 
a jak jsme trávili svůj čas. 
Všichni jste srdečně zváni.
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Správní budova Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalá kasárna),
tel.: 494 534 450, 
e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz

24. 9. 2021 
VZPOMÍNKA NA ORNITOLOGA KARLA PLACHETKU
Tento rok uplyne 60 let od  úmrtí významné osobnosti Rychnova nad 
Kněžnou, ornitologa Karla Plachetky. K upomenutí jeho osoby proběh-
ne u jeho hrobu na hřbitově v Rychnově nad Kněžnou drobná pieta.

25. 9. 2021 
SETKÁNÍ U PTAČÍHO ZPĚVU
Přijďte se zaposlouchat do hlasů ptáčků v doprovodu odborníka.

Orlická galerie a výstavní sály muzea 
2. patro Kolowratského zámku, Kolowratská 1,
516 01 Rychnov n. Kn. tel.: 494 534 015, 
e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz

15. 5. 2021 - 31. 10. 2021
EXPOZICE VÝTVARNÍKŮ
ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA.
KRAJINA LIDÍ. KRAJINA LIDSKÉHO TĚLA.
Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické 
galerie, ale i  práce, které nejsou veřejnosti tak známé v  zajímavých 
tematických a historických souvislostech.

15. 5. 2021 - 22. 8. 2021
Výstava na téma: VÁCLAVA HENCLOVÁ: POKOJE
Prostřednictvím reminiscencí Václavy Henclové a  reprodukcí svě-
toznámých uměleckých děl mohou se děti se svými pra/rodiči sezná-
mit s jednotlivým tématy, technikami a žánry v dějinách starého i mo-
derního umění i osudy jednotlivých tvůrců.

26. 6. 2021 - 22. 8. 2021
Výstava na téma: OČIMA DĚTÍ
Výstava prací výtvarného oboru ze Základní umělecké školy v Rychno-
vě nad Kněžnou
Vernisáž výstavy proběhne 25. června 2021 od 16:30.

  Pozvánky na kulturní akce v okolí

3. 5. 2021 - 31. 10. 2021
Výstava na téma: RUCE VZHŮRU! – STOPA. 
Staň se detektivem a  vyřeš zločin! Zbraně východočeských puškařů. 
Četnická stanice za první republiky.
Výstava zahrnuje dvě zapůjčené výstavy a  nově vytvořenou expozi-
ci k  četnické stanici, která představuje fungování četnictva v  našem 
regionu, jeho poslání, vybavení a výstroj a seznámí návštěvníky s kon-
krétními případy, které četnictvo řešilo na  základě dobových kronik 
a novinových zpráv.

Sýpka – Muzeum Orlických hor 
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách,
tel.: 491 616 941, 
e-mail: sypka@moh.cz, www.sypka-moh.cz

25. 9. 2021, OD 10 DO 17 HODIN 
Tvůrčí dílna na téma
„VYROB SI DRAKA“

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk, tel.: 494 541 518, 
e-mail: mkv@moh.cz, www.moh.cz

3. 5. 2021 - 31. 8. 2021
ORLICKÉ HORY NA FOTOGRAFIÍCH JIŘÍHO ŠULCE
Výstava fotografií dokumentující zdejší kraj od známého fotografa, mu-
zejníka a  vamberáka Jiřího Šulce. Výstava návštěvníkovi představuje 
fotografie řazené podle čtyř ročních období a vedle vlastního tématu 
přírody nabídne též pohled na lidovou architekturu. 

14. 8. 2021 OD 13:00 HODIN
VAMBERECKÝ DEN KAMENE
Historie výroby mlýnských kamenů na Vamberecku. 

Změny akcí vyhrazeny. 
Aktualizace a bližší informace na www.moh.cz

nebo na facebooku muzea a jeho poboček.

Některé letní akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
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  ZŠ a MŠ Častolovice

Příjemné pohlazení na závěr školního roku

Ve čtvrtek 24. června jsme my druháci navštívili domácí prostředí na-
šeho spolužáka Matěje, kde jsme měli možnost zhlédnout sběratelské 
sbírky rodičů. To vám byla nádhera!
Hned při vstupu jsme si mohli osahat staré závodní auto, ve  kterém 
závodila Eliška Junková. Dále jsme obdivovali nablýskané veterány 
a staré sáně. Ovšem s pusou otevřenou jsme zůstali stát při otevření 
dveří výstavních prostor, kde se lesklo na sedmdesát různých motocy-
klů, motoristického vybavení a jiných sběratelských kousků.  Na své si 
přišly i holčičky včetně paní učitelky a paní asistentky, neboť zde byly 
vedle motoristických kousků, také vystaveny exponáty nádherných 
starých dětských kočárků. Samozřejmě nemohly jsme my děvčata ji-
nak, než si pořídit společnou fotku s kočárkem.
A to ještě nebylo vše, čekalo na nás překvapení v podobě osvěžujícího 
občerstvení ve stylovém prostředí, kde dokonale zpříjemnil atmosféru 
Matějův tatínek hudbou z  flašinetu. Navodil nám pohodu, klid a  jako 
bychom se ocitli v jiné době. Bylo to příjemné pohlazení na závěr škol-
ního roku a trochu zpomalení v hektické době. Moc děkujeme za skvělý 
zážitek, milé a přátelské přijetí. Velké díky!

loučíme a věříme, že se v budoucnu budou rádi do školy vracet a sdě-
lovat nám jen dobré zprávy o tom, jak se jim daří.

Včeličky

Žáci 5. třídy si připravili velmi poučné představení o včelách v dopro-
vodu paní učitelky Přibylové, která odpověděla a krásně vysvětlila do-
plňující dotazy. Představení bavilo všechny děti. Odnesly si nové zna-
losti. Žákům 5. třídy a paní učitelce Přibylové moc děkujeme. 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Přes všechna omezení se život ve škole nezastavil. Vedle výuky, která probíhala v online prostředí, organizovali pedagogové i volnočasové aktivity.
Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům Základní školy a  mateřské školy Častolovice za  jejich práci při organizaci náročného 
školního roku.                                                                                                                                                                                                          Mgr. Martin Odl

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

Dne 29. 6. jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku v Hudečkově galerii, kte-
ří nastoupí od nového školního roku na střední školy. Tímto se s nimi 

Pečení

Po  shlédnutí pohádky – O  PEJ-
SKOVI A  KOČIČCE jsme se roz-
hodli, že také upečeme něco 
dobrého na  zub. V  pohádce se 
pekl dort ze všeho možného, ale 
aby děti nebolela bříška, jako 
zlého psa, tak jsme pekli ze zá-
kladních surovin. Myslím si, že 
to dopadlo moc dobře a  dětem 
moc chutnalo. No posuďte sami, 
nevypadají bábovky dobře?

Kočkohrátky 2. A

Navštívili jsme místní knihovnu, kde spisovatelka Markéta Harasimo-
vá představila dětem svoji knihu Z  deníku kočičky Ťapičky. Paní spi-
sovatelka se proměnila v kočičku, převyprávěla a divadelně ztvárnila 
některé příběhy kočičky a jejich kamarádů. Také ukázala na plátně, že 
kočička Ťapička opravdu žije, že je to kniha o  opravdových kočičích 
kamarádech. Děti se aktivně do  programu zapojovaly, spolu s  autor-
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kou si povídaly, četly a  zpívaly. Dozvěděly se něco nového o  těchto 
čtyřnohých tvorech.
Na  závěr si mohly knihu zakoupit a  bonusem bylo osobní věnování 
autorky. Kniha se dětem líbí, je krásně ilustrovaná, obsahuje nejen 
pohádku a  příhody, ale také omalovánky, bludiště a  mnoho různých 
úkolů.

Beseda se spisovatelkou Lucií Seifertovou

V této nelehké době přišla zpestřit výuku třídám 3. A a 5. A spisovatel-
ka z Poděbrad Lucie Seifertová. Velice poutavě vyprávěla, jak vznikne 
knížka a co obnáší být spisovatelkou a malířkou. Paní spisovatelka hu-
morným projevem „vtáhla“ děti do dějin českého národa za pomocí své 
knihy – devíti metrového leporela. Děti byly tak nadšené, že se s velkou 
chutí pustily do vlastní tvorby 3D knížky, staly se malíři a spisovateli 
a některé dívky to ovlivnilo natolik, že prozradily své přání, že se také 
chtějí stát spisovatelkami a malířkami.

Návrat k pohybu

Po  dlouhé době jsme se vrátili v  plné síle k  tělesné výchově. Dětem 
určitě už pohyb chyběl. Dnes nám počasí přálo a  tak jsme se mohli 
krásně proběhnout a protáhnout. Děti se vyřádily a pěkně rozhýbaly. 
Sportu ZDAR!!!

Čarodějnický den

Na dnešní den si děti přinesly čarodějnické masky, aby si mohly užít 
Čarodějnice. Třída byla plná nápaditých masek a jedna byla hezčí než 
druhá. Hned ráno jsme se vydali na čarodějnickou stezku, aby jakožto 
správní čarodějové a čarodějky složili čarodějnickou zkoušku a moh-
li nadále vykonávat svoji magickou činnost. Na  stezce bylo 10 úkolů 
a děti je s přehledem zvládly. Není tedy divu, že čarodějnickou činnost 
mohou nadále vykonávat.

Výlet po Častolovicích k „železňáku“

V  pondělí 28. 6. se naše třída vydala na  výlet po  Častolovicích. Sešli 
jsme se před školou a vyrazili jsme k řece. 
První zastávka byla u splavu, kde jsme si trochu smočili nohy. Pak jsme 
pokračovali dál. Cestou jsme narazili na  houpačku, a  tak se někteří 
z nás houpali. Když jsme dorazili k „železňáku“, měli jsme trochu obavy, 
co tam jako budeme celý den dělat, že to bude nuda. Rozložili jsme si 
deky, vyndali občerstvení a připravili ohniště. 
Každý si mohl vybrat, co chce dělat. Někteří šli chytat ryby, brouzdat se 
v řece, hráli jsme fotbal, badminton, holky si vykládaly karty a pak jsme 
si všichni zahráli hodně zábavnou hru, kterou si pro nás vymyslely spo-
lužačky. Byl to takový test, jak dobře se známe. Voda v řece byla celkem 
studená, ale všichni jsme se stejně nakonec koupali.
K jídlu jsme si opékali buřty, z kotlíku jsme měli nudle s mákem nebo 
polévku. V popelu jsme si pak upekli i brambory.
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Když jsme z  výletu odcházeli domů, ani se nám nechtělo. Mega nás 
to tam bavilo, byla tam sranda. Výlet byl skvělý, užili jsme si ho a bylo 
i hezké počasí.                                                                                 Žáci 7. A

Návštěva JE Dukovany

Dne 9. 6. se tři třídy zúčastnily návštěvy v jaderné elektrárně Dukovany, 
sice on-line, ale zážitek nám zprostředkovali moderátoři – zaměstnan-
ci JE. Navštívili jsme i nejstřeženější místa, kam se běžný návštěvník 
nepodívá.

Školní výlet 5. A 

Závěr školního roku si 5. A zpestřila výletem na hrad Potštejn. Už cesta 
vlakem, byla pro některé děti zážitkem. Počasí nám přálo. Navštívili 
jsme hrad, osvěžili se v řece, síly doplnili na tábořišti Vochtánka a vý-
let zakončili zmrzlinou v cukrárně. Domů jsme dorazili vyčerpaní, ale 
spokojení. 

Školní výlet 6. A 

Dne 28. 6. 2021 podnikla třída 6. A výlet do Hradce Králové. Vybrali jsme 
si zábavní park Na větvi, který čítal spoustu druhů skákaček a proléza-
ček mezi korunami stromů. Nakonec jsme zde strávili celý den.

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Sluníčka
v planetáriu

V  pátek 18. 6. se před-
školáci ze třídy Sluníček 
těšili na  výlet do  Plane-
tária v  Hradci Králové. 
Po vstupu do budovy děti 
nejvíce zaujala vyzdobe-
ná chodba snímky z ves-
míru. Vyzkoušely si i  hý-
bající se astronomické 
křeslo. V  kruhovém sále 
pak nastalo pravé ticho 
při velmi poutavé před-
nášce o naší Zemi, Měsí-
ci, planetách sluneční soustavy, hvězdách, ale také vozítku na Marsu 
a astronomické stanici. Vše bylo dětem přiblíženo do úplného detailu. 
Nakonec jsme zhlédli pohádku o  ledním medvědovi a  tučňákovi. Za-
městnanci Planetária byli velmi mile překvapeni znalostmi některých 
dětí a neustále je chválili. Celý program se dětem moc líbil, byly nadše-
né. Po krátké svačince jsme se vydali zpět do Častolovic. 

J. Boudková

Poznámka:
O letních prázdninách mají v Planetáriu připravené moc pěkné progra-
my, takže kdo bude mít chuť, může je se svými dětmi navštívit.

Výlet do Obřího akvária – Motýlci

Ve čtvrtek 17. června jsme se s dět-
mi ze třídy Motýlků vydali na výlet 
do Obřího akvária v Hradci Králo-
vé. Už cesta autobusem byla pro 
některé děti nezapomenutelným 
zážitkem. A  co teprve potom ná-
vštěva Obřího akvária. Asi nejvíce 
se dětem líbili rejnoci, pozorovaly 
jak klidně a  ladně plavou. Ale ani 
ostatní ryby neunikly zvídavým 
dětským očím. Po prohlídce akvá-
ria jsme zamířili do  Café Piraňa 

na svačinku. Přivítání bylo oprav-
du velkolepé, křik dvou papoušků 
se rozléhal široko daleko. Naopak 
tichou společnost nám dělaly dra-
vé piraně.
Výlet jsme si užili. Rodičům děku-
jeme za spolupráci.

M. Plocková
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Námořnický den u Motýlků

Ve středu 23. 6. jsme si ve třídě Motýlků zahráli na námořníky. Od rána 
vcházeli do třídy pruhovaní námořníci a námořnice. Povídali jsme si, co 
takový námořník ke své práci potřebuje, jak se na moři volá o pomoc. 
Nechyběly ani námořnické čepice, které jsme si vyrobili předešlý den. 
Společně jsme postavili plachetnici a  už jsme mohli vyplout na  širé 
moře. Potom jsme si zatančili a zasoutěžili v přetahování lana. Na škol-
ní zahradě jsme si zahráli pohybovou hru na žraloka. I když nás bylo 
pomálu a ostatní kamarádi nám chyběli, námořnický den jsme si ná-
ramně užili a pozdravili je na dálku AHÓÓJ.
Rodičům děkujeme za spolupráci. 

P. Pešková

Berušky na výletě

Ve čtvrtek 24. 6. jsme se vydali na pěší výlet k Obecnímu rybníku. Z les-
ní pěšiny jsme pozorovali život v  lese a  vyprávěli si o  některých zví-

řátkách, která zde žijí. Cestou jsme plnili úkoly žabky Kuňkalky, která 
nás zavedla až k  rybníku. U  něho jsme se posilnili malou svačinkou, 
abychom měli sílu na hledání žabího pokladu. S nalezeným pokladem 
jsme se vrátili do školky na zasloužený oběd.

I. Školníková

Rozloučení s předškoláky

V úterý 29. 6. 2021 proběhlo na školní zahradě mateřské školy tradiční 
loučení s předškoláky. Bylo fajn, že se letos mohlo uskutečnit bez ja-
kýchkoliv změn a opatření Na začátku děti vystoupily s krátkým pro-
gramem pro rodiče. Poté následovalo pasování na školáky, předávání 
šerp a knížek. Novinkou bylo pozvání zpěvačky Inky Rybářové s vlast-
ním pořadem plným písniček, báječných soutěží, her a tancování. Celé 
vystoupení vtipně doprovázel její společník, klaun Rybička. Pěkné bylo, 
že se do různých soutěží zapojili rodiče i prarodiče. Zábavné odpoled-
ne jsme si náramně užili a všem se moc líbilo.

Zvláštní poděkování patří:
- výboru SRPDŠ za financování celé akce
- zahrádkářům za zapůjčení a instalaci party stanu
- manželům Bradnovým za precizní občerstvení a obsluhu
- paní Rambouskové za krásný a vynikající dort
- paní Matějkové za taneční choreografii
- rodičům předškoláků za občerstvení a dárky pro učitelky  

Z. Čestická a J. Boudková
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Medové dny ve Sluníčkách

V rámci environmentální výchovy se předškolní děti celý týden sezna-

movaly s životem včel a jejich významem pro člověka. Po celou dobu 
je provázel příběh "Vyprávění starého úlu". Prostřednictvím her se děti 
mohly lépe seznámit se způsobem života nejpilnějšího hmyzu v  pří-
rodě s důležitostí jeho ochrany. Děti byly pozorné a s chutí poznávaly 
nové věci. Vyrobily si papírové úly, svíčku ze včelího vosku, ochutnaly 
bylinkový čaj slazený medem. Každý den si hrály na včeličky a  těšily 
se na umývání rukou medovým mýdlem. Na ukončení medových dní, 
proběhlo milé setkání žáků pátého ročníku s paní učitelkou Mgr. Přiby-
lovou, která má včelařství jako svůj koníček. Děti sehrály scénku "Život 
v úlu." Velice poutavé bylo i video o vývoji včely – od vajíčka k dospělci, 
ukázka úlu s  plástvemi a  včelařská kukla. Děti lépe poznaly chování 
včel a s chutí se zapojily do nabízených her, které pro ně paní učitel-
ka připravila. Touto cestou všem moc děkujeme za pěkně připravený, 
naučný program.
A kdo ví, možná se již mezi namotivovanými dětmi našel budoucí vče-
lař nebo včelařka.

J. Boudková

  Knihovna městyse Častolovice
Setkávání, potkávání a poděkování

Knihovničtí senioři z východočeského regionu mají svůj klub a již řadu 
let konají společně nejrůznější akce a výlety po celém regionu. Knihov-
nická profese se dá, stejně jako učitelství, téměř nazvat diagnózou. 
Z  toho je zřejmé, že většina našich aktivit je s knihovnami stále spo-
jená. I  přes pandemická opatření se nám podařilo loňský plán splnit 
a snažíme se, aby se nám to povedlo i v letošním roce.
První akcí byla návštěva Častolovic, kam nás pozvala bývalá kolegyně 
knihovnice a aktivní členka našeho klubu Věra Zaňková. Program naší 
návštěvy byl velmi zajímavý, časově náročný, a  to jsme ještě zdale-
ka nestihli navštívit vše, co stojí za návštěvu. Z nabídky jsme vybírali 
obecně méně známá místa. Pochopitelně jsme začínali v  knihovně. 
Věra nás provedla svým bývalým královstvím, seznámila nás s její čin-
ností a představila nám novou knihovnici Adélku Bašovou. Obě se pak 
o nás, spolu s paní Jitkou Midlochovou, vzorně postaraly. Byli jsme mile 
překvapeni, že si na  nás udělal čas i  pan místostarosta Miloš Tichý, 
který nás seznámil s plány, které městys s knihovnou má.
Z  časových důvodů bychom nestihli návštěvu v  Malé Ledské, kde 

Věra buduje muzeum panenek a kočárků. Vydali jsme se tedy alespoň 
na virtuální návštěvu a prostřednictvím kamery jsme si většinu expo-
nátů s podrobným komentářem prohlédli.

Následně jsme se vydali do  dalšího budovaného soukromého „retro“ 
muzea manželů Hláskových. Kromě aut, motorek, šlapadel, flašinetů, 
hracích strojků, starých rádií je zde k  vidění mnoho dalších zajíma-
vých věcí. Největším zážitkem však bylo osobní setkání s Hláskovými. 
Kromě obrovského fandovství a zaujetí nás překvapila i perfektní zna-
lost jednotlivých „retro“ období. Pan Hlásek v  roli průvodce seznámil 
přítomné nejen obecně s jednotlivými exponáty, ale i historií každého 
zajímavého předmětu. Paní Hlásková si zase perfektně vedla v roli hos-
titelky a podporovatelky. 
Cestou k Hláskovým jsme se stavili na hřbitově, kde jsme vzdali hold 
Hudečkovým. Prohlédli jsme si i  kapli sv. Máří Magdaleny. Poté jsme 
se přesunuli do Galerie Antonína Hudečka, která je umístěna v budově 
Úřadu městyse. Prohlédli jsme si stálou expozici obrazů akademického 
malíře Antonína Hudečka a  jeho syna Jiřího. Seznámili jsme se nejen 
s životem a tvorbou obou umělců, ale i s jejich vztahem k Častolovicím. 
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Náš čas plný dojmů a  zážitků 
rychle ubíhal a  někteří z  nás už 
se museli rozloučit a  odebrat 
ke  spojům do  svých domovů. 
My ostatní jsme si ještě alespoň 
prohlédli zámeckou galerii a  po-
kochali se nádherným parkem 
a  rozkvétajícími růžemi. Všichni 
jsme si slibovali, že se do Často-
lovic zase časem podíváme. Je tu 
nejen mnoho zajímavostí, které 
stojí za vidění, ale je zde i mnoho 
zajímavých lidí, se kterými stojí 
za to se setkat.

Za 23 spokojených knihovnických seniorů sepsala Božena Blažková

Foto: Adéla Bašová, Věra Zaňková 

Divadélko Kočkohrátky 

Ve středu 16. 6. 2021 jsme u nás v Místní knihovně uspořádali divadélko 
pro 1. a 2. třídu Základní školy v Častolovicích pod názvem Kočkohrátky 
s  Ťapičkou od  spisovatelky Markéty Harasimové. Ta ve  svém vystou-
pení představila dětem své knížky Z deníku kočičky Ťapičky a Koťátka 
kočičky Ťapičky, které jsou určené malým čtenářům. Hlavní postava 
v  těchto knížkách je kočička Ťapička, bílé koťátko s šedým ocáskem. 
Přijíždí do nového domova mezi tři další kočičky a píše si deník. O tom 

je ve  zkratce knížka. Sama hrdinka, 
prostřednictvím autorky knih, pře-
vypráví dětem svá dobrodružství 
a vylomeniny, které prožívá se svými 
zvířecími kamarády.
Na konci představení paní spisovatel-
ka připravila pro děti možnost knížky 
k  zakoupení i  s  věnováním. Knížky 
jsou interaktivní a děti v nich najdou 
úkoly. Například pomohou Ťapičce 
najít cestu ven z bludiště. 

Text a foto: Adéla Bašová, knihovnice
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Univerzita třetího věku za doby pandemie

Letní semestr VU3V 2020/2021 
byl zahájen začátkem ledna 
2021. Studenti si zvolili téma 
České dějiny a  jejich souvislo-
sti II. Přihlásilo se 17 studentů. 
Toto téma nebylo vůbec lehké, 
ale všichni studenti ho skvěle zvládli. Po celou dobu kurzu nás provázel 
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., který se zabývá problematikou teorie 
a metodologie historických věd a školního dějepisu.

Semestr obsahoval 6 studijních video přednášek, po  kterých násle-
doval krátký test. Tento rok se bohužel nemohlo uskutečnit setkává-
ní našich studentů během studia z  důvodu pandemie a  celorepubli-
kových opatření. Studenti museli video přednášky a  testy zvládnout 
sami doma, chodili si pro studijní podklady, které jim byly k dispozici 
v  Místní knihovně v  Častolovicích. Ukončení semestru bylo napláno-
váno na  konec května, ale z  důvodu pandemie byl termín prodlou-
žen do  30. 6. 2021. Slavnostní předání diplomů proběhne v  měsíci 
červenec.

Poděkování
V této složité době musím poděkovat všem účastníkům VU3V za per-
fektní zvládnutí učiva, přednášek a dalších povinností, zejména samo-
statné práce s počítačem.

Přihlaste se do Virtuální univerzity třetího věku
Pro stále velký zájem našich studentů je připraven další běh Vir-
tuální univerzity třetího věku. Zájemci se mohou přihlásit do  5. září 
2021 v  Místní knihovně v  Častolovicích, kde budou poskytnuty bližší 
informace. 

Text: Adéla Bašová

Putovní výstava příběhů z Indie
v Častolovicích
V  měsíci srpnu bude od  1. 8. 2021 
v  Místní knihovně v  Častolovicích 
k  vidění putovní výstava příběhů 
z  Indie „Za  naše úspěchy vděčí-
me Vám“. Diecézní charita Hradec 
Králové tímto způsobem přibližuje 
a vypráví příběhy úspěšných absol-
ventů projektu Adopce na dálku®. 
Adopce na  dálku pomáhá dětem 
z nejchudších indických rodin, aby 
se mohly vzdělávat ve svém kultur-
ním prostředí. Mnozí z dnes již do-
spělých absolventů prožívali v dět-
ství těžké chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho z  rodičů. Naštěstí 
se jich ujali indičtí partneři projektu Adopce na  dálku®. Když se pak 
tito mladí lidé postavili na  vlastní nohy, začali někteří sami finančně 
podporovat chudé děti a další jim ve svém volném čase pomáhají třeba 
s domácími úkoly.
Dárci Diecézní charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 již bez-
mála 6700 indických dětí na  cestě k  lepšímu vzdělání. Dlouhodobá 
podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stá-
vají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou 
z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou 
přínosem pro celou indickou společnost.
Putovní výstava už v minulosti byla instalována například v Žamberku, 
Vamberku, Kostelci nad Orlicí nebo Rychnově nad Kněžnou. 
Více informací najdete na webu adopce.hk.caritas.cz.

Text: Adéla Bašová, knihovnice

  Z činnosti spolků
SDH ČASTOLOVICE 
Sběr železného šrotu

Hasiči Častolovice děkují všem spoluobča-
nům za darované železo, jehož sběr proběhl 
v pátek 21. 5. 2021 a v sobotu 22. 5. 2021. 

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Vážení příznivci Spolku přátel Častolovic a Muzea Častolovicka,
za  složitých a  komplikovaných podmínek a  v  malém počtu amatér-
ských muzejníků jsme pro Vás v letošním roce připravili novou sezónní 
výstavu Pravěk elektrifikace. Jsou zde k vidění unikátní silnoproudé 
součástky, měřící přístroje a zařízení ze sbírky pana Michala Matysky 
z Hradce Králové a měřící přístroje sběratelů otce a syna Línkových. 
Část expozice dotvářejí krajinářské fotografie kvasinského rodáka 
a  solnického patriota pana Jiřího Tomka, které mapují historii ne-
dalekých Orlických hor. Dále v  muzeu najdete pozůstalost význam-

ného interiérového architekta, designéra a  častolovického rodáka 
pana Bohuslava Rychlinka, jehož 100. výročí narození si v  roce 2021
připomínáme. 
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Nedílnou součástí výstavy jsou i  historické fotografie a  pohlednice 
starých Častolovic a medailonky s koutky několika zdejších osobností. 
Z  nich můžeme zmínit např. olympionika pana Josefa Matouška, so-
chaře Ladislava Beneše, spisovatele a  faráře Aloise Potěhníka a řady 
dalších.   

Muzeum je otevřeno vždy o víkendech a svátcích
(dle našich možností) nebo po předchozí domluvě,

v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin, a to až do 3. 10. 2021. 

TJ SOKOL ČASTOLOVICE 
Děti z oddílu cvičení rodičů a dětí nezahálely ani v koronavirové době. 
Byly pro ně připraveny 3 stezky. Na nich si mohly zacvičit a plnit různé 
rébusy. V první stezce cvičily se zvířátky, v druhé s indiány a piráty, kte-
ří na konci putování ukryli poklad. Děti měly velký úkol pirátský poklad 
najít. Na poslední stezce děti cvičily a plnily úkoly se zvířátky v ZOO. 
Přeji Vám všem krásné léto a v září na viděnou.

Soňa Frydrychová

MS STŘEZMÁ - OLEŠNICE 
Myslivecký den na Třešňovce 
Dne 5.6.2021 se konal Myslivecký den na Třešňovce. Putovní pohár MS 
Střezmá získal pro sebe prvně v  životě Roman Mitana, který trefil 18 
z 20 asfaltových holubů. 

Tůně Žampaška
V  červnových dnech se konečně rozběhlo plánované budování tůní 
pod Velkou Ledskou v  lokalitě Žampaška, kterému bránil dlouhodobě 
podmáčený a  pro techniku nepřístupný terén.  Investorem je Mysli-
vecký spolek Střezmá, pokrývající náklady z přidělené dotace. Zhoto-
vitelem stavby je Stavitelství Vamberk. Práce by měly být dokončeny 
do konce září. Tůně by měly být podobné těm, které již 4 roky úspěšně 
fungují pod Pasekami, budou jen výrazně větší.  

Kuriózní nehoda s dobrým koncem
Ke kuriózní nehodě došlo v sobotu v brzkých ranních hodinách dne 22. 
května 2021 u hospodářské budovy MS Střezmá v Olešnici, kdy se řidič-
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ka vozu Ford Fusion kochala dle svých slov pohledem na naši mysliv-
nu, což se jí vzápětí vymstilo a sjela s autem do příkopu a do oplocení 
objektu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. 

Střelecké závody MS STŘEZMÁ Olešnice
- Cena kamaráda 2021
Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice pořádal v sobotu 10. 7. 2021 další 
ročník střeleckých závodů v  loveckém parkúru Cena kamaráda 2021. 
Závody se konaly na střelnici Třešňovka. 
Bylo zde 2x20 terčů a střílelo se současně ze dvou střelišť! Hodnotné 
ceny pro účastníky byly dotovány sponzory i MS Střezmá!  

R. Podolský – jednatel spolku

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ČASTOLOVICE
Zamyšlení    
Určitě je mnoho z nás rádo, že se před létem uvolnila pravidla omezu-
jící osobní pohyb, nákupy, dovolené, kulturní akce atd. Poslední dobou 
hodně přemýšlím nad tím, co je vlastně ta hodnota, které jsme dali 
jméno svoboda. 
Nedávný papež Jan Pavel II., ještě před pádem opony, upozorňoval čis-
tě z  filozofického pohledu na  to, že i  v  demokracii je možné zažívat 
nesvobodu. A  to tak, když některá omezující opatření odhlasují lidé, 
které jsme si zvolili. 
Nad papežovými slovy nyní hodně přemýšlím, protože je to pro nás 
všechny živé téma. Mnoho našich rozhovorů je naplněno tím, jestli tato 
omezující pravidla mají opodstatnění vzhledem k obecné bezpečnos-
ti, či nemají. Samozřejmě, že na tuto otázku odpověď nemám. Čekám, 
jak toto období za pár let vyhodnotí historie a jaké si z toho vezmeme 
do budoucna poučení. 
Nicméně můj názor je takový, že bychom mohli zkusit nechat rozhod-
nutí na  nás, občanech, a  ne nutně na  státním aparátu. Musíme se 
učit sami, jak nakládat se svojí osobní bezpečností, s ohledem na to, 
abychom neohrožovali ostatní. Samozřejmě poté následky poneseme 
sami a  nebudeme je svalovat na  státní aparát. Pořád mám pocit, že 
společnost, i já, se musíme stále učit, co znamená žít ve svobodě. Měli 
bychom se učit respektovat názor jiného člověka, a  ustoupit, pokud 
více lidí bude mít jiný názor než já. Učit se své názory podložit rozum-
nými důvody než se nechat unést emocionálními náladami. 
Znovu bych vás všechny chtěl povzbudit tím, že na celou farnost i vás 
je pamatováno v modlitbě každý týden v kostele. A soukromě svěřuji 
vzhůru všechny, kteří jsou epidemií zasaženi nebo jí podlehli.
Chci veřejně poděkovat vedení našeho městyse a vyjádřit, že si spo-
lupráce mezi městysem a farností vážím. Konkrétně se jedná o pomoc 
s  úpravou terénu kolem kostela sv. Víta. Farnost je v  současnosti fi-
nančně vytížena opravou střechy na kostele. A právě díky pomoci měs-
tyse se povedlo upravit i okolí kostela, na což by farnost nyní neměla 
prostředky. Za to jsem vděčný.
A na závěr Vám chci popřát při dovolené vydatný odpočinek, ať už jste 
se rozhodli strávit tento čas u nás nebo v zahraničí. Přeji vám dobrou 
náladu, a neztrácejme zdravý smysl pro humor.

Ondřej Kunc, farář

KINO ČASTOLOVICE
Vážení příznivci filmového léta!
V letošním roce Vás oslovujeme zároveň s počát-
kem filmových představení v letním kině v Často-
lovicích. Dosud nebyla možnost z  důvodů celorepublikových pande-
mických opatření se setkávat při zimním promítání, ani při přenosu 
hokejových zápasů, jak jsme byli zvyklí v minulých letech. 

Vybrali jsme pro Vás pro letošní filmové léto zajímavé filmy zejména 
z  české produkce. Filmoví distributoři mírně vylepšili podmínky pro 
půjčování filmů letním kinům, a proto můžeme nabídnout i filmy v ce-
lostátní premiéře. S tím bohužel souvisí i zvýšená cena premiérových 
titulů.

Městys Častolovice jako vlastník a  provozovatel areálu zajistil novou 
promítací kabinu, která pořadatelům velmi zjednoduší a ulehčí mani-
pulaci při promítání. 
Za celý tým letního kina touto cestou děkujeme. 

Věříme, že častolovickému kinu zachováte přízeň. V areálu letního kina 
je zajištěno i občerstvení a konzumace je již povolena i v hledišti. 

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé. 
Team Kina Častolovice
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ČKS ČASTOLOVICE
Jaro častolovických kynologů
Nucenou covidovou pauzu jsme přečkali a na jaře po uvolnění opatření 
se naše cvičiště opět začalo probouzet. Od dubna byl umožněn organi-
zovaný výcvik a po pár trénincích jsme si 23. května 2021 rovnou střihli 
vnitro klubový závod. V něm se nejlépe dařilo Františku Vanžurovi ml. 
s bíglem Kenym. 
Naši členové se opět na  jaře účastnili oficiálních zkoušek z  výcviku, 
např. v Městci Králové. Nestála také brigádnická činnost, kdy nás kvůli 
vlhkému počasí celkem potrápilo časté sekání cvičiště.
Uspořádali jsme 30. května 2021 Dětský den, který jsme kvůli epide-
miologickým opatřením museli tentokrát omezit na děti našich členů. 

Společný výcvik a výchova štěňat probíhá
pravidelně každou neděli dopoledne,
za každého počasí, i přes prázdniny.

Další informace se dozvíte na našich stránkách či Facebooku. 

Doufáme, že na příští ročník budeme moci opět pozvat širokou veřej-
nost jako dříve. 
Jsme rádi, že mohla být obnovena i tradice ukázek výcviku pro veřej-
nost a zejména pro děti. 
V pondělí 31. května 2021 jsme vystoupili pro Základní a speciální ško-
lu Kolowratova v Rychnově nad Kněžnou. Děti si mohly s našimi psy 
po skončení ukázky pohrát a pomazlit. 
27. června 2021 jsme se zúčastnili Dětského dne na Sokolské zahradě 
v Častolovicích a předvedli ukázku výcviku našich psů.

Výbor ZKO Častolovice

ČRS ČASTOLOVICE
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  Přišlo do redakce
Poděkování
Paní Veronika Bartošová s  rodinou děkuje všem, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci Vítání nových občánků, které proběhlo v so-
botu 29. 5. 2021. 

„Bylo to moc pěkné. Jsme rádi, že jste to uskutečnili i  přesto, že to 
muselo být za přísnějších hygienických podmínek a v menších skupin-
kách.“

Bartošovi.

Blahopřání
Dne 3. května jsme oslavili s naší maminkou, 
babičkou a prababičkou paní Žofií Luxovou 
krásné 85. narozeniny.
Maminko ze všech nejlepší, přejeme Ti štěstí 
největší, zdraví tak moc pevné, že s Tebou nic 
nehne, lásku na každém kroku a tisíc dalších 
roků. Máme Tě moc rádi. Krásné narozeniny.  

Děti Alena, Jiřina, Standa a Jana a všechny vnoučata a pravnoučata. 
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  Úřad městyse Častolovice

Rada městyse (RM-59-2021)
dne 12. 4. 2021

 souhlasí se změnou nového kabelové-
ho vedení NN, název stavby: Častolovice 
u  zastávky ČD - rek. NN, pro společnost 
PEN - projekty energetiky, s. r. o. se síd-
lem Arnošta z  Pardubic 2835, Pardubice 
530 02.

 schvaluje finanční dar ve výši 1 500,- Kč 
pro podporu Linky bezpečí, z. s.

 schvaluje přijetí daru - antigenního testu 
v  souvislosti s  celoplošným testováním 
žáků pro ZŠ a MŠ Častolovice.

 schvaluje Dodatek č. 2 ke  Smlouvě 
o  financování mikro projektu typu B č. 
CZ. 11. 4. 120/0.0/16_008/0002114 s  ná-
zvem "Společná setkávání obyvatel Wa-
limi a  Častolovic" realizovaného z  Fondu 
mikro projektů v  Euroregionu Glacensis 
v  rámci Pragramu Interreg V-A Česká re-
publika – Polsko.

 schvaluje Kupní smlouvu č. 8110210157 
na stavební buňku pro letní kino za cenu 
bez DPH 69  250,- Kč od  firmy AB - Cont 
s. r. o. se sídlem Kladská 465/4, Hradec 
Králové 500 03.

 schvaluje Smlouvu o  dílo č. 12/4/2021 
na stavební práce projektu "Mlatové ces-
ty - Sokolská zahrada".

Výtah z usnesení rady městyse Častolovice za 2. čtvrtletí 2021
Rada městyse (RM-60-2021)

dne 26. 4. 2021
 schvaluje poskytnutí finančního pří-

spěvku spolku HC Častolovice na rok 2021 
ve  výši 21.000,- Kč po  uhrazení smluvní 
sankce za rok 2020.

 schvaluje Příkazní smlouvu od  příkazce 
STOLT PROJECTS s. r. o., se sídlem Dluhon-
ská 1350/43, 750 02 Přerov na podání žá-
dosti o dotaci na akci s názvem "Stavební 
úprava tréninkového hřiště AFK Častolovi-
ce na UT3G".

 schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajiště-
ní a poskytování pečovatelské služby pro 
občany městyse Častolovice ze dne 17. 12. 
2020.

 schvaluje kupní smlouvu na obraz s ná-
zvem Kytice květů ve  džbánu, autor Jiří 
Hudeček za cenu 6.000,-Kč.

Rada městyse (RM-61-2021)
dne 10. 5. 2021

 schvaluje vypsání výběrového řízení 
a  zadávací dokumentaci na  akci: "Cyklo-
stezka a chodník Častolovice".

 souhlasí s koupí pozemku p. č. 852/6 v k. 
ú Častolovice za cenu 27. 000,-Kč a pově-
řuje starostu předložit kupní smlouvu pro 
zastupitelstvo městyse Častolovice.

 rozhodla o  úpravách okolí s  památnými 
stromy, pietních míst a významných hro-
bů zaměstnanci místního hospodářství, 
pověřuje sociální komisi k položení květin 
u významných hrobů na místním hřbitově 
a dále pověřuje kulturní komisi k položení 
květin na pietní místa v obci při význam-
ných výročích.

Rada městyse (RM-62-2021)
dne 24. 5. 2021

 schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 
pozemku p.  č. 504/4 a  504/3 na  Sokol-
ské zahradě s  nájemcem paní Monikou 
Růžičkovou na dobu určitou od 6. 6. 2021 
do 14. 6. 2021.

 schvaluje Smlouvu o  dílo č. 01/2018 
na  akci "Výroba a  montáž ochranného 
zábradlí na  společném cyklo chodníku 
podél silnice II/318 v Častolovicích", zho-
tovitel je Hlásek Jan - 777, se sídlem Škol-
ská 81, Častolovice 517 50.

 schvaluje žádost o  uzavření smlouvy 
budoucí o  zřízení věcného břemene - 
služebnosti a  smlouvy o  právu provést 
stavbu od  PEN PROJEKTY ENERGETIKY, 
s. r. o. se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 
Pardubice 530 02.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

www.ou-castolovice.cz

Pracovní doba
Pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 6:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Středa 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 6:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Pátek 6:30 - 12:00 0000 -

Starosta 
Ing. Zdeněk Praus
☎ 736 761 998
✉ z.praus@ou-castolovice.cz

📌
Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 11:30 0000 -

Místostarosta
Bc. Miloš Tichý  
☎ 602 104 632
✉ m.tichy@ou-castolovice.cz 
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Rada městyse (RM-63-2021)
dne 7. 6. 2021

 schvaluje smlouvu o dílo č. 12/4/2021 do-
datek č. 1 od František Sejkora - RENOVA 

se sídlem, Květná 334, 517 22 Albrechtice 
nad Orlicí na stavební práce "Mlatové ces-
ty - Sokolská zahrada".

 schvaluje smlouvu o  propagaci SCLLD 

NAD ORLICÍ, o. p. s. se sídlem Kostelecké 
Horky 57, 517  41 předmětem smlouvy je 
podpora dětského dne ve výši 4 000,- Kč.

Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice
Zastupitelstvo městyse č. 12

dne 23. 6. 2021
 schvaluje smlouvu o dílo veřejné zakázky 

na  stavební práce projektu "Cyklostezka 
a chodník Častolovice" s firmou František 
Sejkora, Květná 334, 517  22 Albrechtice 

nad Orlicí, IČ:45551405 za  nabídkovou 
cenu bez DPH 1.264.509,42,- Kč.

Pomáháme
potřebným
Již poněkolikáté se ve  dnech 
25. a  26. 6. 2021 konala na  sále 
U  Lva humanitární sbírka pro 
Diakonii Broumov, kterou cel-
kem pravidelně pořádá sociální 
komise Městyse Častolovice. 
Stále je mezi námi mnoho těch, kteří přijdou o střechu nad hlavou nebo 
se dostanou do  tíživé životní situace – ať už vlastním přičiněním či 
nějakou souhrou nepříjemných okolností. V městysi Častolovice, jako 

Balíček pro žáky 1. třídy
Níže uvedené pracovní sešity a školní a výtvarné potřeby obdrží žáci 1. třídy na začátku školního roku 2020/2021
při nástupu do ZŠ Častolovice. Pomůcky zajišťuje a finančně zabezpečuje Úřad městyse Častolovice.

Sada pro jednoho žáka obsahuje:
• sešit 511 bez pomocných linek 6 ks 
• sešit 511 s pomocnými linkami 2 ks
• sešit 5110 1 ks
• sešit 644 1 ks 
• stíratelná tabulka A4 + značkovač 1 ks 
• plastelína 1 ks 
• tuš černá 1 ks 
• lepidlo na papír v tyčce Herkules 15 g 1 ks 

• lepidlo Herkules 30 g 1 ks 
• temperové barvy české 10 barev 1 ks 
• vodové barvy velké české 1 ks 
• voskovky české 12 barev 1 ks
• pastelky 12ks 1 ks
• desky s drukem barevné 1 ks 
• štětce na malování 2+2 1 ks
• kelímek na vodu 1 ks 

• nůžky 1 ks
• paleta 1 ks 
• klovatina 1 ks 
• box na výtvarné potřeby 1 ks
• Putování se sluníčkem – pracovní sešit 1 ks 
• Počítáme zpaměti – pracovní sešit 1 ks 
• Číslice a tečky – pracovní sešit 1 ks
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  JSDH Častolovice

Účast na Dětském dnu
v Týništi nad Orlicí
Zájemci o  hasičskou techniku nás mohli 
v neděli 20. 6. 2021 vidět na hasičském dět-
ském dni u kolegů v Týništi nad Orlicí. Moc 
pěkná a dobře zorganizovaná akce. Malým 
i velkým návštěvníkům jsme ukázali nejnovější přírůstek techniky cis-
ternu CAS 30 9000/540 S2-R.

Výjezdy JSDH Častolovice:
16. 6. 2021 v 18:16 hodin
Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu
Mí sto zá sahu: Synkov - Slemeno
Nasazená  technika: DA8 L1-R Fiat Ducato
Poč et zasahují cí ch č lenů : 5

12. 6. 2021 v 23:53 hodin
Záchrana osob AED
Mí sto zá sahu: Častolovice 
Nasazená  technika: DA8 L1-R Fiat Ducato
Poč et zasahují cí ch č lenů : 4
V pohotovosti na zbrojnici: 2

9. 6. 2021 v 19:41 hodin
Dopravní nehoda, únik provozních kapalin
Mí sto zá sahu: Častolovice, Masarykova 
Nasazená  technika: CAS 30 9000/540 S2-R
Poč et zasahují cí ch č lenů : 5
V pohotovosti na zbrojnici: 2

22. 5. 2021 v 10:54 hodin
Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů
Mí sto zá sahu: Častolovice, Masarykova 
Nasazená  technika: CAS 30 9000/540 S2-R, DA 8 L1-R
Poč et zasahují cí ch č lenů : 8

Servisní prohlídka WISS
Dne 14. 5. 2021 jsme s  naší cisternou CAS 30  9000/540 S2-R Scania 
absolvovali plánovanou servisní prohlídku ve  firmě WISS Uher-
ský Brod. Vše na  počkání a  během 8 hodin. Z  domu jsme vyjížděli 
v 03:30 h, návrat 19:00 h. Nástavba vozu byla seřízena, vše promazáno, 
zkontrolováno, vyměněny provozní kapaliny a  teď již jsme připraveni 
k výjezdu.

i v jiných obcích, je umístěn kontejner pro sběr šatstva a obuvi, který 
patří právě Diakonii Broumov. Přesto je městys každoročně oslovován 
a  žádán o  poskytnutí finančního daru nebo uspořádání humanitární 
sbírky. Finanční prostředky jsou omezené a všem pomoci nedokážeme. 
Městys Častolovice přispívá na  činnost několika organizací, zejména 
těch, které působí v našem regionu (např. ORION RK, Setkání RK, Far-
ní charita RK, Farní charita Pardubice, Baby-box RK, Zdravotní klaun 
apod.) a jejich služby mohou čerpat i naši spoluobčané. 
Řeknete si možná: „Proč sbírku, když je tu umístěn kontejner?“ Ovšem 
kontejner nevyřeší všechno – do kontejneru dáte šatstvo, boty, které 
nepotřebujete, možná i deku…ale třeba starý vysavač, lampu, hodiny, 

nádobí – to nejde. A tyto věci, i když jsou třeba nefunkční (malé elekt-
rospotřebiče), můžete do sbírky přinést, jako třeba i hračky pro děti… 
Diakonie Broumov svými pracovníky všechno přetřídí, rozdělí, rozveze 
potřebným, např. do azylových domů, do domů na půli cesty apod. 
V  těchto zařízeních se občas ocitnou maminky s  dětmi, které určitě 
ocení i dětské šatičky, botičky, hračky… 

Děkujeme všem dárcům, kteří nejsou lhostejní k  potřebám druhých 
a darují věci, které sami nepotřebují. Jinde mohou ještě udělat radost.

Marie Kubalíková, předsedkyně sociální komise

Foto: MK 
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Pomoc na jižní Moravě v obci Mikulčice
V čtvrtek dne 24. června 2021 vzniklo v oblasti mezi Břeclaví a Hodoní-
nem ničivé tornádo síly F4.  Jedná se o zcela nový typ události, který 
nemá v Čechách obdoby. Ještě téhož večera ve 23:00 hodin nabízí naše 
jednotka svou pomoc KOPIS HZS Královéhradeckého kraje. V  sobotu 
26. 6. 2021 nás kontaktuje KOPIS, aby si ověřilo, jestli naše nabídka platí 
a jsme schopni vyjet hned následujícího dne. O den později v 10:30 h 
již z Častolovic vyjíždí směr Morava dopravní automobil DA 8 L1-R Fiat 
Ducato v požadovaném počtu 1+1. Cestou na seřadiště techniky v Hrad-
ci Králové vyzvedáváme nejprve dva členy JSDH Vamberk a dva z JSDH 
Kostelec nad Orlicí na jejich zbrojnicích a ve 12 h přijíždíme v počtu 6 
osob do sídla HZS Královéhradeckého kraje. Odtud pokračujeme v ko-
loně s evakuačním autobusem, kamionem plným latí, příslušníky HZS 
a dalšími sbory z Královéhradeckého kraje do obce Mikulčice, kam při-
jíždíme v cca 15:30 h (na náves v ulici V Dědině). Následuje ubytování 
ve škole a rychlé rozdělení práce. Členové naší jednotky jsou pověřeni 
nakládkou a tříděním sutě, polystyrénu, dřeva a železa v ulici Morav-
ská u rodinného domu č.p. 493. Nakládka probíhá do 21:30 h, přičemž 
k  rozebrání hromad je dle možností využito těžké techniky, strojních 
nakladačů, bagrů a další speciální techniky přítomné na místě. 

Dne 28.6.2021 - jednotka společně s  členy JSDH Lochenice, Kostelec 
nad Orlicí, Vamberk, Nové Město u  Chlumce nad Cidlinou a  dalšími 
dobrovolníky provádí  nakládku a třídění sutě a železa v ulici Moravská 
u  rodinných domů čp. 493, 492, 491, 477, 478 a  řízení provozu v  ulici 
Moravská, dále úklid sutě před Vinařstvím Dvořáček ev. č. 89, 99, 91, 
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čp. 502, ev. č. 79, č. p.  443, sklepů U  Cihelny, č.p. 438, 437, 436, 435, 
434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 429, 425, ev. č.7, ev. č.11 a čp. 757. 
Celkem je naloženo a odvezeno cca 40 kontejnerů. Práce v ubíjejícím 
vedru jsou ukončeny ve 20:00 hodin.

Dne 29.6.2021 - jednotka společně s  členy JSDH Lochenice, Kostelec 
nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem, Vamberk, Nové Město u Chlumce 
nad Cidlinou a  dalšími dobrovolníky provádí nakládku a  třídění sutě 
a železa u rodinných domů č. p. 757, 367 a před polednem vypomáhá 
lezcům HZS KHK kraje se zakrytím a pobitím střechy u ev. č. 100. Práce 
jsou ukončeny ve  12:45 h. Po  hrubé očistě a  rychlém obědě je naše 
působení na místě ukončeno a DA 8 L1-R s původní osádkou se vrací 
po vlastní ose zpět do Častolovic, kam přijíždí v 18:20 hodin. Následuje 
dotankování PHM, úklid a doplnění vozidla. V cca 19 h je vozidlo uvede-
no do pohotovosti a připraveno k dalšímu výjezdu. 

Kolem 20 h jsme doma, večeře, koupel a příprava na spánek. V dálce 
hřmí bouřka a sílí vítr. Ve 23:03 h lehký spánek přerušuje poplach. Ven-
ku je počasí, že by psa nevyhnal. Žena mi říká: „Ty snad nikam nejedeš, 
vždyť jsi před chvílí přijel a  máš toho plné kecky. Je vítr, bouřka, my 
se fakt bojíme a v 6 jedeš do práce.“ Odpovídám: “Bohužel jsi si vzala 
hasiče, a ne baletního mistra, tak musím. Kdyby něco, volejte.” Cestou 
z domu odklízím v dešti a větru z cesty stromy a spěchám do zbrojnice. 

INZERCE

CENÍK PLACENÉ INZERCE
Ve ZDROJI lze v omezené míře zveřejňovat plošnou placenou rekla-
mu a inzerci. O zveřejnění inzerce a o rozsahu v daném čísle roz-
hoduje redakční rada. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů 
obsažených v placené inzerci a reklamě. 

Ceník:
1/8 strany – 500 Kč

1/4 strany – 1.000 Kč
1/2 strany – 2.000 Kč
1/1 strany – 4.000 Kč

Pro reklamu a inzerci lze použít pouze vnitřní strany ZDROJE.
Formát inzerátu musí odpovídat grafickému členění stránky.

Vyjíždíme na různá místa okresu a zasahujeme do 2 hodin do rána. Při 
zásazích se potkávám s kamarády, kteří se se mnou vrátili z Moravy...

Na tomto místě se sluší vysmeknout hlubokou poklonu našim manžel-
kám, přítelkyním, dětem a rodinám, že mají pro naše “postižení” pocho-
pení, mají svatou trpělivost a vytvářejí nám zázemí pro záchranářskou 
práci. Děkujeme!

Jiří Václavík ml., velitel JSDH Častolovice
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Slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku ZŠ Častolovice
Foto: Adéla Bašová
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  Častolovický fotokoutek: Dětský den

Fotografie z Dětského dne, který se konal na Sokolské zahradě dne 27. 6. 2021.                                                                                         Foto: Adéla Bašová
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ZDROJ
Vydává čtvrtletně Městys Častolovice jako periodický tisk územního samosprávného celku.

Redakce: ÚM Častolovice, Masarykova 10, Častolovice 517 50.
Kontakt: e-mail: zdrojcastolovice@seznam.cz
Šéfredaktor: Adéla Bašová, Štěpán Tomašík.

Redakční rada: Miloš Tichý, Jiří Václavík, Andrea Jarkovská, Marek Fabián, Štěpán Tomašík.
Redakční rada si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky. Za obsah odpovídá vydavatel. 

Náklad: 750 ks. Evidováno pod číslem E11935.
Sazba a tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP Kostelec nad Orlicí.

Uzávěrka příštího čísla: 30. září 2021.

Stavební práce na silnici v ulici Komenského.                                                                                                                  Foto: Ing. Zdeněk Praus, Adéla Bašová


