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DO ČASTOLOVIC PŘIJELA POUŤ
Druhý červnový víkend se místní Sokolská zahrada
proměnila v pouť plnou lákavých atrakcí se spoustou
stánků s pouťovou tematikou, k dostání byly i výrobky drobných řemeslníků a bohaté občerstvení. Městys Častolovice ve spolupráci s organizátorem pouti
připravili pouť na termín 12. – 14. června. Pro děti
i dospělé bylo v areálu nachystáno množství tradičních atrakcí, jako jsou autodrom, horská dráha, střelnice, dětský vláček, kolotoč, houpačky nebo skákací
hrad. Nechyběl zde ani oblíbený aquazorbing, vůbec
největší adrenalinový zážitek však sliboval maxi řetízkový kolotoč o výšce 32 m. Pouťové atrakce byly
doplněny i o doprovodný program. Páteční podvečer patřil zejména dětem, pro které bylo připraveno
dětské divadélko. Hlavní hudební program byl naplánován na sobotu, kdy se místním představilo nejdříve seskupení Vosa jede, na které následně navázaly
skupiny Maxim Turbulenc a Vaťák. V neděli pouťové
veselí pokračovalo dopoledním programem pro děti s pojišťovnou Generali. Pro děti byly připraveny různé aktivity, mezi něž patřila
i chemická laboratoř. Pod vedením vystudovaného chemika, Jana Krtičky, se děti názorně naučily, čeho je možné dosáhnout kombinací
různých chemických sloučenin. Děti se zúčastnily několika her – házecí tlamy, do které vhazovaly víčka, hry s názvem Katastrofy, jejímž
cílem bylo pomocí dvou šňůrek dopravit kuličku do určitého místa po stanovené dráze, také skládaly dřevěné puzzle ve tvaru hlavy srnky.
Za soutěže dostaly odměny v podobě pexes, omalovánek, sladkostí, nafukovacích balónků a dalších reklamních předmětů. Navíc děti
během dopoledního programu doprovázel maskot lva. Mezi dětmi byl největší zájem především o chemickou laboratoř, úspěch slavil
i simulátor názoru, ten oceňovali především dospělí. Již tak bohatý program doplnila vystoupení kapely Čardáš Klaunů a harmonikáře
Pavla Muchy. Show na sedmimílových botách se zhostil pan Nýč. Ten přihlížejícím divákům předvedl nespočet salt a přemetů. Krev tuhla
v žilách především při přeskakování dobrovolníků z řad místních. Letošní ročník se nadmíru vydařil, doufejme tedy, že příští rok bude
probíhat ve stejném duchu.
Bc. Martina Kalousová

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Vážení spoluobčané,
do Vašich domácností se právě dostává další vydání čtvrtletníku Zdroj, ve kterém přinášíme aktuální informace o dění
v Častolovicích. Vstoupili jsme do měsíce července, letního období, které je pro nás stádiem příprav dalších rozvojových
plánů na letošní rok. Jak jsme Vás informovali již v minulém čísle, pracujeme na mnoha projektech.
Jsem rád, že jsme v jarních měsících stihli výsadbu alejových stromů u místních komunikací, které přispějí ke zpříjemnění Vašich procházek po okolí Častolovic. V této aktivitě budeme pokračovat, dostane se i na prostranství v obydlených částech Častolovic.
Projekty, které jsme avizovali v jarním vydání, již přinášejí ovoce stejně jako naše nové stromy.
Žádost o dotaci na zateplení kulturního zařízení U Lva v celkové výši 3 176 454 Kč byla úspěšná. Doufám tedy, že do konce roku bude
tento záměr realizován. V kulturním zařízení U Lva se budeme scházet na akcích pořádaných městysem, nadále bude sloužit zejména
pro spolkovou činnost a s ní spjatými aktivitami. Tento staronový stánek kultury je podpořen i obnovou zaniklého „Kina Častolovice“.
Již první představení pro naše nejmenší diváky na Den dětí nás přesvědčilo, že je to správná cesta. Navázali jsme také na čtvrt století
staré projekce, které ve své době probíhaly v přírodním divadle, kromě toho 20. června začalo opět promítat letní kino v Častolovicích.
Nemáme ambice obnovit letní kino v původním rozsahu, samozřejmě muselo dojít i ke změně místa promítání. Ale děláme to hlavně
s úctou k lidem, kteří kino pro občany provozovali v minulosti. Letní kino bude vysílat každý pátek do konce měsíce srpna v areálu AFK
na fotbalovém hřišti. Všichni se těšíme na Vaši účast.
Dalším velkým projektem, na který jsme opravdu hrdi, a který pomůžeme Vám, občanům Častolovic, je projekt s názvem „Svážíme
bioodpad z městyse Častolovice“. Přiznaná částka na realizaci tohoto projektu je 3 789 473 Kč. Dotace bude sloužit na nákup nového
multifunkčního nákladního automobilu, který bude vybaven kontejnery na odvoz bioodpadu z našeho městyse. Dále se z těchto peněz
pořídí velkokapacitní štěpkovač, který bude k dispozici jak zaměstnancům městyse, tak občanům. Zbytek dotace bude použit na nákup
nádob na bioodpad. Určitě jste si všimli, že nyní je k dispozici v oploceném areálu náměstí kontejner na bioodpad ze zahrádek, který je
hojně využíván. Z tohoto důvodu si myslíme, že tento projekt pomůže zlepšit nakládání s bioodpadem.
Musím se zmínit i o menších projektech, které byly úspěšné. Z grantového programu Škoda Auto a. s. jsme dostali dar 70 000 Kč, který
je určen na bezbariérový přístup do zdravotního střediska k praktickému a zubnímu lékaři. Bezbariérový přístup do těchto míst považuji za základní věc, která měla být učiněna již daleko dříve. Za zmínku stojí i další záležitosti, které jsou v Častolovicích nové. Jedná se
například o bezpečnostní zrcadla u fary, zabezpečení chodníku betonovými zátarasy před základní školou, o nový obecní archiv, novou
květinovou výzdobu v prostoru náměstí a jeho blízkém okolí, o rekonstrukci železniční trati včetně železniční stanice atd. Ve výčtu změn
bych mohl ještě pokračovat, ale spíše chci touto cestou poděkovat všem zaměstnancům ÚM, místostarostům a všem občanům, kteří
pracují v komisích zřízených Radou městyse, bez kterých by se všechny tyto věci nepodařily. Těmto lidem, kteří nemyslí jenom na svůj
prospěch, ale chtějí něco skutečně dělat pro občany Častolovic, je věnován můj obdiv. Doufám, že těchto lidí bude přibývat, protože nás
čeká ještě hodně projektů a připravovaných akcí obdobných jako Čarodějnice, Pohádková cesta, Častolovická pouť, divadelní představení, besedy atd.
Vím, že laťku jsme si nastavili dost vysoko, ale jsme zvyklí a odhodlaní pracovat, aby náš městys šel zase o kousek dál. A co nás čeká?
Naplánovali jsme si toho opravdu dost. Uvedu zde jenom malý výčet plánovaných aktivit v nejbližší době. V měsíci srpnu se konečně
chystá rekonstrukce víceúčelového hřiště, které bylo poslední roky ostudou. Dále jsou to studie lokalit na novou páteřní osu Častolovic,
do které bude spadat i revitalizace Sokolské zahrady. Velkou prioritou naší koalice je bezpečnost v obci a zejména řešení navazující komunikace na ulice Sokolská, Školská a Havlíčkova, na kterou již byla studie zadána. Další lokalitou, kde by mělo vzniknout příjemnější
relaxační místo, je prostor mezi bytovou zástavbou a hřbitovem. V návaznosti na evropské dotace máme s Královéhradeckým krajem
rozjednanou možnost realizace startovacího bydlení v lokalitě bývalého mandlu. V příštím roce se chystáme na zahájení prací na projektu již dávno žádaného náměstí v Častolovicích. Pokračovat budeme i v rekonstrukci komunikací. V prázdninových měsících se uskuteční
2. etapa rekonstrukce ulice Mírové, dojde i k dokončení osvětlení první části této ulice. Následovat budou v příštím roce rekonstrukce
ulic Bažantnické a Severní.
O těchto aktivitách, projektech a studiích budete informováni v dalších vydáních Zdroje a také na připravovaných besedách s občany
na daná témata. Besedy s občany jsme zavedli v letošním roce a chceme v tomto trendu pokračovat. Usilujeme o to být transparentní
a přejeme si, abyste řekli svůj názor, který nás zajímá. Tyto tendence však mají i stinnou stránku, která se podepsala na těchto besedách.
Opoziční zastupitelé, kteří stále bortí všechny připravované záležitosti a svou neopatrnou rétorikou, podporou petic a osobním zájmem
zablokovali rekonstrukci silnice I/11, po které touží většina občanů Častolovic. Mrzí mě, že vítězí osobní potřeby před potřebami většiny
obyvatel Častolovic. Tato rekonstrukce se v letošním roce již nestihne. Doufám, že investor stavby, kterým je ŘSD, bude mít dost trpělivosti a zmiňovanou rekonstrukci dokončí v příštím roce. Proti této stavbě a času totiž stojí obchvat silnice I/11. Během jarních měsíců se
nám podařilo domluvit zahájení projektové přípravy na tuto, pro náš městys, velice významnou stavbu. Obchvat silnice I/11, o který se
pokoušeli mnozí, se tomuto vedení městyse podařilo prosadit a přidat k vládnímu usnesení na rozšíření průmyslové zóny Kvasiny. Sen
se začíná pomalu naplňovat. Doufám, že do pěti let se nákladní doprava vyhne Častolovicím úplně.
Závěrem mi dovolte Vám popřát krásné léto. Pokud budete něco potřebovat, rádi Vás uvítáme na úřadě městyse, kde jsem pro Vás.
Děkuji.
Ing. Zdeněk Praus, starosta
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VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Rada městyse (RM-10-2015)
dne 9. března 2015
-

-

-

-

-

Vzala na vědomí výsledky inspekční
činnosti ČŠI Královéhradeckého inspektorátu (viz Inspekční zpráva čj.
ČŠIH-1491/14-H).
Schválila provedení instalace zrcadel
v ulici Husova a Na Skalce dle nabídky
Jast, s. r. o., v částce 9 690 Kč vč. DPH
a pověřuje místostarostu Bc. Tichého,
aby zajistil potřebná povolení a realizaci. Dále ho pověřuje, aby zajistil cenovou nabídku i povolení na přemístění
informačního radaru na ulici Komenského při silnici II/318 a výměnu dopravních značek v ulici B. Němcové
a v ulici Jiráskové.
Schválila cenovou nabídku od ID Projekt, s. r. o., na vypracování projektové
dokumentace na místa pro přecházení a autobusový záliv dle nabídky
z 3. března 2015 v částce 81 372, 50 Kč
vč. DPH.
Schválila MO ČRS Častolovice uvedení
adresy sídla organizace na adrese ÚM,
tj. na Masarykově 10.
Schválila smlouvu č. IP-12-2005815/
VB/2, p. č. 114 Čepelka – přípojka
na zřízení věcného břemene, kabelu
podzemního vedení NN/AYKY 4x25
jako součásti distribuční soustavy
mezi ČEZ Distribuce, a. s., a městysem
Častolovice.

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

-

-

-

-

Schválila jmenování členů redakční
rady zpravodaje Zdroj:
šéfredaktorka:
Bc. Martina Kalousová,
členové rady:
Mgr. Lucie Bačíková,
Eva Jehličková,
Miloš Málek.
Schválila nákup a montáž (výměnu)
ohřívače vody (300 litrů) do plynové
kotelny dle nabídky pana Brandejse
v částce 26 620 Kč vč. DPH, přičemž
nákup bude hrazen z rezervního fondu
ZŠ a MŠ Častolovice.
Vzala na vědomí obnovení licence kina
v Častolovicích pod názvem „Kino
Častolovice – číslo 514900 na adrese
Masarykova 80“.
Schválila prominutí nájmu a spotřeby
energie SRPDŠ-MŠ za pořádání dětského karnevalu v sále U Lva dne 22. února
2015.

-

-

Rada městyse (RM-13-2015)
dne 13. dubna 2015:
-

-

-

Rada městyse (RM-11-2015)
dne 23. března 2015:
-

Schválila dodatek č. 1 (č. 9/50/15/0040/
Ho/F) smlouvy č. RK/3cb/2008/027
pro fakturaci ve zvýšené sazbě DPH
a pověřila starostu podpisem tohoto
dodatku.
Schválila prominutí poplatku ze sálu
U Lva a ze vstupného z plesu SRPDŠ,
který se konal dne 20. února 2015.

-

Schválila vyjádření starosty za Radu
městyse k podané petici zaslané podavateli petice, investorovi – ŘSD, projektantovi – IDProjekt, s. r. o., a Odboru
dopravy a silničního hospodářství –
KÚ KHK a potvrdila rozhodnutí „per
rollam“ z 10. dubna 2015.
Schválila prominutí poplatku ze vstupného a pronájmu sálu U Lva pro ZO
ČZS Častolovice za akci Harmonikáři,
která se uskutečnila 14. března 2015.
Vzala na vědomí informaci právního zástupce Mgr. Šroma o rozsudcích
Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou a Krajského soudu v Hradci
Králové o povinnosti paní Mileny Bečičkové vyklidit do 7. dubna 2015 nebytové prostory v přízemí čp. 10 a uhradit
žalobci částku 17 246 Kč do 3 měsíců
od nabytí právní moci rozsudku. Vzhledem k tomu, že v soudem stanoveném
termínu nedošlo k vyklizení nebytových prostor, pověřil soud starostu jednat s Mgr. Šromem o dalším postupu.
Schválila realizaci přemístění radarového měřiče v ulici Komenského za nižší
nabídkovou cenu od firmy Elektroservis Ivan Uher za částku 18 248 Kč vč.
DPH.

-

-

-

-

-

Rada městyse (RM-15-2015)
dne 11. května 2015:

Rada městyse (RM-14-2015)
dne 27. dubna 2015:
-

-

-

Schválila povolení výjimky z počtu dětí
ve třídě MŠ na školní rok 2015/2016,
a to na počet 27 dětí v každé třídě.
Doporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu městyse Častolovice ve výši
290 000 Kč s AFK Častolovice, sídlem
Masarykova 479, Častolovice 517 50,
IČ: 46468372.
Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu městyse
Častolovice ve výši 29 000 Kč se Spol-

kem HC Častolovice, sídlem Polnodvorská 464, Častolovice 517 50, IČ:
03262006.
Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu městyse
Častolovice ve výši 28 000 Kč s Českým
rybářským svazem, místní organizací Častolovic, sídlem Masarykova 10,
Častolovice 517 50, IČ: 13585991.
Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu městyse
Častolovice ve výši 40 000 Kč s Mysliveckým sdružením STŘEZMÁ Olešnice, o. s., sídlem Olešnice 120, Olešnice
517 36, IČ: 48612260.
Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse Častolovice ve výši 20 000 Kč se
Sborem dobrovolných hasičů Častolovic, sídlem Častolovice 517 50,
IČ: 64227146.
Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu městyse
Častolovice ve výši 3 000 Kč se Spolkem přátel Častolovic, o. s., sídlem
Komenského 61, Častolovice 517 50,
IČ: 22865284.
Doporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu městyse Častolovice ve výši
150 000 Kč s TJ Sokol Častolovice,
sídlem Komenského 285, Častolovice
517 50, IČ: 48617300.
Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu městyse
Častolovice ve výši 40 000 Kč se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Častolovice, sídlem Častolovice 517 50, IČ: 60887371.
Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu městyse Častolovice ve výši 13 000 Kč s ZO
AVZO TSČ ČR Častolovice, sídlem
Častolovice 517 50, IČ: 64226646.

-

-

Schválila pro SDH Častolovice prominutí poplatku, který činil 345 Kč z prodaných vstupenek z Hasičského bálu,
který se konal 28. února 2015.
Schválila převedení hospodářského výsledku Základní a mateřské
školy Častolovice za rok 2014 takto:
do Fondu odměn z hospodářské činnosti pro školní jídelnu 16 970, 90 Kč,
do Rezervního fondu z hlavní činnosti
22 395, 68 Kč, z kroužků 13 948, 92 Kč
a ze školného školní družiny 3 957 Kč.
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-

-

-

-

-

-

Schválila opravu vodovodního potrubí
ve školní jídelně v době letních prázdnin dle nabídky instalatérství firmy Pavel Vonásek v částce 18 400 Kč + DPH.
Oprava bude financována z Rezervního
fondu.
Schválila nákup vybavení pro školní kuchyň dle předložených nabídek
a rozhodla se nakoupit od firmy B+B
Gastro elektrickou smažící pánev Fagor v ceně 72 250 Kč bez DPH a sestavu elektrických kotlíků Lozamet v ceně
112 866 Kč bez DPH + montáž v ceně
1 800 Kč a sp. mat. v ceně 1 000 Kč.
Rozhodla v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., dle § 131 zákoníku práce snížit osobní příplatek z platového
výměru paní Mgr. Aleně Bačíkové od
1. června 2015, a to z důvodu dlouhodobého nedosahování velmi dobrých
výsledků na pozici ředitelky Základní
a mateřské školy Častolovice.
Schválila finanční dar na pomoc lidem
v zemětřesením postižených oblastech Nepálu, a to v částce 10 000 Kč.
Částka bude poukázána přes společnost Člověk v tísni na SOS Nepál účet
č. 54333345/0300.
Stanovila, že veřejnoprávní kontrolu
v Základní a mateřské škole Častolovice za rok 2014 provede C. K. ekonomická kancelář, s. r. o., a rovněž pověřila
starostu vystavit pověření kontrolního
orgánu.
Schválila žádost o zřízení věcného břemene přípojky NN pana Molnára na
pozemku městyse, parcele číslo 753/17
v katastrálním území Častolovice a pověřila starostu podpisem smlouvy.

-

-

Rada městyse (RM-17-2015)
dne 25. května 2015:
-

Schválila vyhlášení ředitelského volna
v ZŠ ve dnech 29. června a 30. června
2015.

-

-

Schválila finanční příspěvek 1 000 Kč
na jednoho žáka 1. ročníku zapsaného
do školního roku 2015/2016. Zároveň
pověřila ředitelku ZŠ a MŠ Mgr. Alenu Bačíkovou k předání seznamu žáků
a pracovních učebnic a pracovních pomůcek v hodnotě schváleného finančního příspěvku pro jednání sociální
komise.
Schválila nabídku firmy Jablotron
Security, a. s., v rozsahu tzv. „Běžné
ochrany“ za 780 Kč/měsíc bez DPH
a pověřila starostu podpisem smlouvy.

-

-

-

-

-

Rada městyse (RM-19-2015)
dne 8. června 2015:
-

-

Vzala na vědomí informaci starosty

Schválila doporučení hodnotící komise a pověřila starostu uzavřít pracovní
smlouvu se slečnou Gabrielou Šedivou,
DiS.
Vzala na vědomí podanou stížnost
paní IJ kvůli nezveřejnění ceníku pro
poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. a dále kvůli pozdnímu
vyvěšení výroční zprávy k výše uvedenému zákonu.

Uložila ředitelce ZŠ a MŠ zajistit nápravu takovým způsobem, aby vše
odpovídalo zákonu o svobodném přístupu k informacím, tj. dle zákona č.
106/1999 Sb., a to do 15 dnů. Rovněž
jí uložil, aby znovu prošetřila podané
stížnosti a podala vysvětlení na příštím
jednání RM.

Rada městyse (RM-20-2015)
dne 15. června 2015:

Rada městyse (RM-18-2015)
dne 1. června 2015:

Rada městyse (RM-16-2015)
dne 18. května 2015:
-

a schválila za architekta Městyse Častolovice kancelář BITTNER architects,
s. r. o., z Dobrušky.
Schválila proplacení částky 42 278 Kč
JUDr. Mothejzlíkové za právní služby
ve věci zastupování městyse ve sporu
s firmou Sovis, s. r. o.

-

-

Schválila nabídku na vypracování urbanistické studie „Koncepce řešení
centrální části Častolovic“ od architekta městyse za částku 47 000 Kč bez DPH
a pověřila místostarostu Bc. Tichého
objednáním urbanistické studie.
Schválila za dodavatele elektřiny a zemního plynu pro městys Častolovice i ZŠ
a MŠ Častolovice na období od 1. ledna
2016 do 31. prosince 2017 společnost
ČEZ Prodej, s. r. o.
Schválila úhradu faktury č. 15034
od JUDr. Mothejzíkové za právní služby v částce 131 543 Kč vč. DPH.
Schválila návrh smlouvy o umístění kontejnerů na elektroodpad: 1 ks
od firmy Asekol, a. s. a 3 ks od firmy
Elektrowin, a. s.
Schválila žádost paní Moniky Růžičkové o umístění atrakcí v areálu Sokolské
zahrady při příležitosti Častolovické
pouti na rok 2016 a pověřila starostu,
aby jednal o detailech jejich spolupráce.
Schválila finanční příspěvek 1 000 Kč
pro Euroregion Glacensis na projekt
Cyklobusy do Orlických hor na rok
2015.
Schválila smlouvu č. NET/OSNM/3391/2014-3 NET o zřízení věcného břemene mezi městysem Častolovice
a RWE GasNet, s. r. o., a pověřila starostu podpisem smlouvy.

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
ZM-2-2014
18. prosince 2014:
-

-
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Souhlasí s celoročním hospodařením
městyse Častolovice a pověřuje starostu městyse k zajištění řádného vyvěšování dokumentů v souladu s platnou
legislativou.
Schvaluje Účetní uzávěrku městyse
Častolovice za rok 2014.
Bere na vědomí Účetní uzávěrku a Závěrečný účet DSO Orlice za rok 2014.
Bere na vědomí Účetní uzávěrku a Závěrečný účet DSO Obecní voda za rok
2014.

-

-

Schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory AFK Častolovice ve výši
241 000 Kč a TJ Sokol Častolovice
ve výši 101 000 Kč a pověřuje starostu
městyse Ing. Zdeňka Prause uzavřením
smluv.
Schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení v KoPU Častolovice
a schvaluje priority realizace plánu
společných zařízení v tomto pořadí:
1. ze Štefánikovy ulice k obecnímu
rybníku,
2. ze Štefánikovy ulice k obci Čestice,
3. z místní komunikace na Hřibiny.

-

-

Bere na vědomí platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně, který vydal Finanční úřad pro
Královéhradecký kraj, a to ve výši
47 500 Kč a pověřuje starostu městyse, Ing. Zdeňka Prause, podáním žádosti o jeho prominutí po konzultaci
s Finančním úřadem v Rychnově nad
Kněžnou.
Schvaluje jednací řády Kontrolního výboru a Finančního výboru.
Schvaluje Směrnici na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Městys Častolovice.

-

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1-ZM2015.
Schvaluje zastupování starosty městyse
uvolněným místostarostou obce v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, § 104, odstavec 1.

-

Schvaluje smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem, s obcí Kvasiny,
městy Solnicí, Rychnovem nad Kněžnou, městysem Častolovice, městem
Opočno, obcí Černíkovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Ve smlouvě
se zavazuje k vyvinutí maximálního

úsilí, které směřuje k naplnění cíle memoranda, jímž je rozšíření strategické
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
a k dalším aktivitám, které na toto rozšíření navazují.

MODERNIZACE ČASTOLOVICKÉHO NÁDRAŽÍ
Místní občané cestující vlakem jistě zaznamenali zásadní proměnu častolovického
nádraží. Investor stavby, státní organizace
Správa železniční dopravní cesty, se pustil
do rozsáhlé stavební akce. Podobně jako
v navazujících železničních stanicích, v Týništi nad Orlicí a Rychnově nad Kněžnou,
dojde k modernizaci vlakového nádraží.
Ta je nezbytná pro zkvalitnění logistických
externích procesů souvisejících s rozšířením kapacity závodu Škoda Auto v Kvasinách. V železniční stanici Častolovice probíhá kompletní rekonstrukce, v rámci které
se rozšíří kolejiště, dále dojde k výstavbě
nových bezpečných nástupišť a k instalaci
nového zabezpečovacího systému. Všechny stavební práce by měly být dokončeny
do poloviny září tohoto roku. Potom by
měl být pro cestující zajištěn mnohem větNa častolovickém nádraží je nově vybudováno bezpečné nástupiště.
ší komfort při nástupu do vlaků. Budou
na ně čekat však i omezení. Nebude již přístupná nebezpečná „zkratka“ ulicí Na drahách. Škoda, že kompletnímu řešení „unikla“ hlavní
nádražní budova. Důvodem je, že ta patří jiné státní organizaci – Českým drahám.
Bc. Miloš Tichý, místostarosta

NÁVŠTĚVA
NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA VNITRA
Dne 25. května navštívila náš městys paní Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy.
Návštěva se konala u příležitosti pracovního pobytu paní náměstkyně v našem regionu. Setkání, které se uskutečnilo v prostorách
Hudečkovy galerie, se zúčastnili starostové okolních obcí a zaměstnanci úřadu městyse.

AKTUÁLNĚ
UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
Od 6. do 14. srpna bude uzavřen železniční přejezd na Kostelec
nad Orlicí, a to z důvodu rekonstrukce nejen zabezpečovacího
systému – budou tam instalovány závory –, ale hlavně kvůli
výstavbě rozšířeného, vyššího a hlavně bezpečnějšího nástupiště.
Bc. Miloš Tichý, místostarosta

CHOVATELÉ VČEL
Upozorňujeme všechny chovatele včel na povinnost hlášení
trvalého stanoviště včelstev a jejich počtu na Úřadu městyse
Častolovice, v jehož katastru jsou včelstva umístěna.
Podmínky a povinnosti včelařů stanovuje zákon
P
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře,
vodních organismů při použití přípravků na
ochranu rostlin.
Barbara Hojná, ÚM Častolovice
Mgr. Jana Vildumetzová, Ing. Zdeněk Praus
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ČASTOLOVICKÉ ŽITO

NAROZENINY SLAVÍ – Výročí v II. Q r. 2015

ODEŠLI

70 let
paní Božena Červinková
pan Petr Tomeš

81 let
pan Jiří Šmejkal
pan Jiří Novák
pan Adolf Křešnička

Úmrtí ve II. Q r. 2015
paní Anna Pelcová
paní Ludmila Tichá
pan Bohuslav Kysela
pan Josef Václavík

83 let
pan Jaroslav Valach
pan Stanislav Lejsek

Poděkování

75 let
paní Jana Petrová
paní Milena Mrkvičková
76 let
pan Adam Mitana
paní Libuše Kalecká
77 let
pan František Vokál
paní Bohumila Valachová
78 let
pan Jiří Pelc
79 let
paní Žofie Luxová
80 let
paní Marie Nováková
paní Božena Vašatová
paní Alena Šeligová

84 let
paní Zdenka Uhlířová
85 let
paní Marta Luxová
pan Josef Šumichrast

Upřímně děkujeme všem,
kteří se snažili svou účastí,
slovy útěchy a květinovými dary
zmírnit bolest při odchodu
naši drahé
manželky a maminky,

paní Anny Pelcové.

86 let
paní Marie Matoušková
88 let
paní Božena Kohoutková
94 let
pan Josef Hloušek
pan František Růžička

Rodina
Pelcova

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narozené děti ve II. Q r. 2015
Jakub Jaňour
Anna Mrázová
Natálie Truhlářová
Ať Vám dětičky dělají radost.

POČET OBYVATEL
V Častolovicích nyní žije
1 643 obyvatel.

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

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

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

Zároveň prosíme rodiče, kterým se
narodilo miminko, a kteří budou
mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili k pí Hojné
na ÚM Častolovice, kde jim budou
sděleny bližší informace.
Děkujeme za pochopení.
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r. 1939
r. 1926
r. 1957
r. 1946

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
606 840 434.

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ORDINAČNÍ HODINY: SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK

08:00–12:00 HODIN

datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.
01.08.
02.08.
08.08.
09.08.
15.08.
16.08.
22.08.
23.08.
29.08.
30.08.
05.09.
06.09.
12.09.
13.09.
19.09.
20.09.
26.09.
27.09.
28.09.
03.10.
04.10.
10.10.

MUDr. Sudová Simona
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Ptačovská Eva
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dvořáková Soňa
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
zdrav. středisko, Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk

494 371 031
494 381 263
494 622 550
494 515 693
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 321 740
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
775 224 093
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715

DIABETOLOGICKÁ A INTERNÍ AMBULANCE – MUDr. Veronika Ambrožová
Ordinační doba:

Pondělí: 7:00–12:00
Středa: 6:30–12:00
Čtvrtek: 6:30–12:00

12:30–15:30
12:30–15:00
12:30–15:00

Interní ambulance
Diabetologická ambulance
Diabetologická ambulance

Přijímáme pacienty uvedených pojišťoven: 111, 201, 211, 205, 207, 209.
Adresa ordinace: Frošova 1414, Dům s pečovatelskou službou, Kostelec nad Orlicí
Telefon: 773 597 070

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE
oblohu, hvězdy a souhvězdí. Díky projekční technologii děti cestovaly prostorem a navštívily tak planety nebo hvězdy, o které si
požádaly. Zároveň zhlédly film, který je v prostoru planetária natolik obklopil, že pro některé z nich mohl být tento zážitek motivací
k tomu, aby se stal vědcem nebo astronautem. Děti se po promítání přesunuly do hvězdárny, kterou si prohlédly a nakoupily si zde
suvenýry. Bohužel nám však nepřálo počasí, a tak si děti nemohly
projít planetární a galaktickou stezku. Z promítání a následné prohlídky byly děti nadšené.

MCDONALD’S CUP

Bc. Iva Morávková

ZDRAVOTNÍCI ZÍSKALI PRVENSTVÍ
V OBOU KATEGORIÍCH

McDonald´s Cup reprezentovali žáci prvního stupně.

McDonald’s Cup zahájila skupina našich nejmladších fotbalistů
5. května v Dobrušce. Do tohoto okresního kola se přihlásili žáci
1.–4. třídy. Avšak i přes velikou podporu svých trenérů skončili
na 4. místě. Přestože se zápasy odehrávaly v režii našich fotbalistů, inkasovali několik smolných gólů, kvůli nimž nedotáhli zápasy
do vítězného konce. Turnaje se zúčastnila mužstva z Dobrušky,
Opočna, Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou.
Naše mužstvo reprezentovali:
A. Poledno, L. Hájek, L. Hojný, Š. Šmída, O. Šupler, D. Sejkora,
M. Šreibr, F. Vik, M. Izák, M. Horák a J. Mikysa.
Tímto děkuji trenérům AFK panu Šuplerovi a panu Vikovi za pomoc a obětavou práci s mládeží.
Mgr. Gabriela Luxová

PLANETÁRIUM A HVĚZDÁRNA

Žáci základní školy si na zdravotnické soutěži vedli skvěle.

Oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků se po roce vrátilo zpět
do Rychnova nad Kněžnou, tentokrát do prostor tělocvičny Základní školy v ulici Komenského. V pátek 22. května se před tělocvičnou shromáždilo 8 hlídek I. stupně a 4 hlídky II. stupně, které
přijely do Rychnova porovnat s ostatními svoje znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Naši školu reprezentovaly hned
dvě hlídky.
Hlídka I. stupně byla ve složení:
Dominika Václavíková, Natálie Chaloupková,
Vojtěch Rychlink, Matyáš Jirsa a Klára Straková,
náhradnicí byla Kristýna Janoušková.
Součástí hlídky II. stupně byly:
Barbora Václavíková, Denisa Chaloupková, Veronika Hostinská,
Lenka Ešpandrová a Natálie Šmídová.

Děti si na památku nakoupily tematické suvenýry.

Ve středu 20. května se vydala školní družina na exkurzi do hvězdárny a nového planetária v Hradci Králové. Děti nejprve navštívily nové planetárium, kde pro ně byly připraveny zajímavé a naučné
programy. V planetáriu žáci mohli sledovat západ slunce, noční
8

Znalosti všech soutěžících byly prověřovány na jednotlivých stanovištích, kde byly připraveny nelehké úkoly. Nejen, že se děti musely zorientovat v modelové situaci, rozpoznat druh zranění, ale
samozřejmě ho měly i správně ošetřit. Věrohodně namaskovaní figuranti předvádějící vážná i lehčí poranění jim vůbec neusnadňovali práci. Důležitým momentem byla i komunikace se zraněnými
a včasné zavolání záchranky. Soutěžící ošetřovali zástavu dechu,

popáleniny a roztržení ruky od pyrotechniky, museli vyprostit
poraněné z auta a ošetřit otevřenou zlomeninu dolní končetiny
s prudkým krvácením, krvácející ránu na hlavě nebo poranění
ruky. Také museli prokázat dovednosti v obvazové technice a přenosu raněných. Obě naše hlídky si vedly skvěle. Do Rychnova přijely s odhodláním zúročit svoje znalosti a dovednosti a s elánem
a chutí předvést co nejlepší výkon. A to se jim opravdu povedlo!
V konkurenčním boji obě hlídky získaly prvenství, vybojovaly zlato a postoupily do regionálního kola, které se konalo 29. května
ve Svitavách. Velká pochvala patří všem našim soutěžícím. Vedli
jste si skvěle, ošetřovali jste s rozvahou a potřebnou rychlostí, dokázali jste, že si umíte poradit. Ale hlavně jste ukázali, že umíte
pomoci druhým, a kdyby bylo potřeba, tak i zachránit lidský život.
A to je to nejcennější, co máme! Jsme na vás pyšní.
Mgr. Ladislava Vaňková

OCHRANA OBYVATELSTVA
Ve čtvrtek 28. května k nám do školy zavítali pánové z rychnovského Zásahového hasičského sboru, aby nás seznámili se
svou prací. Jejich přednáška se skládala ze
dvou částí. V první části nás jeden z nich
poučil o bezpečnosti při požárech a pustil nám ukázky sirén. V rámci programu
jsme si také vyzkoušeli obléct jednoho ze
žáků do ochranného oblečení. Druhá část byla pro všechny atraktivnější, protože se slova ujal hasič, který jezdí přímo k zásahům.
Mluvil o nebezpečí, kterému jsou hasiči při výjezdech vystavováni
a o požadavcích pro ty, kteří mají ambice stát se profesionálními
hasiči. V neposlední řadě nám vyprávěl pár zajímavých a napínavých příhod ze své práce. Oba zástupci hasičů s ochotou zodpověděli každou naši otázku. Přednáška se setkala s úspěchem, rovněž
jsme se díky ní dozvěděli spoustu nových a užitečných informací.

POHÁDKOVÁ CESTA
Na sobotu 30. června přichystal Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci se základní školou a dalšími místními spolky v Častolovicích pro děti již 10. ročník Pohádkové cesty. Děti průběžně přicházely na start, a proto se nikde netvořily velké fronty. Postupně
všichni prošli stanoviště myslivců, kde stříleli ze vzduchovky, házeli balónkem a poznávali divoká zvířata podle vystavených trofejí.
Na dalším stanovišti je přivítaly babky kořenářky, které nechávaly
děti poznávat léčivé byliny i rostliny běžné na našich zahradách
a loukách. Po výstupu na kopec Strýc čekalo všechny velké překvapení. Pod starou lípou na ně čekal sám Shrek se svou Fionou
a dokonce i s kocourem. Krásné kulisy i nápadité úkoly se dětem
velmi líbily. Cesta pokračovala dále a dovedla všechny příjemnou
procházkou na hřiště na Pasekách, kde se dětem věnovali trpaslíci, Sněhurka, princ i zlá královna. Tady děti ochutnávaly a hádaly
různé druhy ovoce, pomáhaly vozit trpaslíkům dřevo na kolečku
a plnily spoustu dalších úkolů. Mohly se zde nejen občerstvit, ale
i využít nové skluzavky a prolézačky. Při odchodu z Pasek se cesta
vinula dále směrem na Častolovice, tady na děti čekalo další pohádkové překvapení. Šmoulové nechávali děti tančit, hádat pohádky a pohádkové bytosti a skládat puzzle. S modrými postavičkami se každý velmi rád vyfotil. Po příchodu k Obecnímu rybníku
na děti čekali rybáři a hasiči. Příjemné opékání buřtů, chytání rybiček i vození se ve člunu po rybníce všichni nadšeně vyzkoušeli.
Po splnění všech úkolů se děti se svým doprovodem šťastně vrátily
do cíle, odnesly si diplom i zaslouženou sladkou odměnu. Počasí
nám tentokrát velmi přálo. Děkujeme všem za pomoc s organizací
celé Pohádkové cesty 2015.

Simona Chaloupková

BESÍDKA PRO MAMINKY VE 4. A
Prvního června jsme pro naše maminky nachystali s paní učitelkou Adámkovou besídku. Nacvičování nám zabralo spoustu času,
ale byla při tom legrace. Některé spolužáky trochu potrápilo, aby
se vše naučili. Nakonec jsme to ale zvládli. Natěšené maminky se
sešly před naší třídou v doprovodu některých tatínků nebo babiček. Dorazila jsem na poslední chvíli, protože jsem ještě měla postupové zkoušky na kytaru, ale stihla jsem přijít včas. To už jsme šli
všichni dovnitř. Dospělí se usadili na židle nebo na lavice, někdo
zůstal stát. Začali jsme básničkami o maminkách. Všichni moc
tleskali. Myslím, že naši rodiče byli dojatí. Po písničkách a vystoupeních žáků, kteří zahráli na hudební nástroje pár skladeb, začalo představení O Karkulce. Bylo zpívané a rodiče se moc bavili.
Smích a potlesk zakončil naše vystoupení. A maminky ještě čekalo
překvapení. Rozběhli jsme se k nim s našimi dárky, které jsme pro
ně ve škole připravili. Až na horko, které panovalo ve třídě a některé z nás potrápilo, si
pondělní odpoledne
všichni náramně užili. S úsměvem a poděkováním paní učitelce
jsme se postupně rozešli domů.
Marta Rambousková,
4. A

Děti na jejich cestě provázely známé pohádkové postavičky.
Mgr. Jana Řízková
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POZNEJ SVŮJ REGION
Již druhým rokem se žáci druhého stupně Základní školy Častolovice zapojili do projektu Poznej svůj region. Ten má za úkol
seznámit žáky s výrobními podniky zdejšího kraje a technickými profesemi, které se v těchto podnicích uplatňují. V letošním
roce žáci navštívili tiskárnu Uniprint, Sodovkárnu v Rychnově
nad Kněžnou, firmy Esab Vamberk a Řetězy Vamberk a tiskárnu
AG Typ v Kostelci nad Orlicí. Žáci si prohlédli prostory jednotlivých podniků a seznámili se s jejich provozem. Po absolvování
projektu každý ročník pomocí prezentace seznámil své spolužáky
s poznatky, které načerpal na exkurzi. Spolužáci se při prezentacích
zaměřili i na řečnické umění, na základě něhož pak třídy hodnotily nejlepšího mluvčího. Nejlepším mluvčím se stali zástupci třídy
6. A, druhé místo obsadila třída 8. A, na třetím místě se umístili
žáci třídy 9. A. Zvláštní cenu získal Tomáš Klimeš, který ač se exkurze nezúčastnil, připravil si prezentaci o Uniprintu z Rychnova
nad Kněžnou. Závěrečnou prezentaci zvládli zvolení zástupci tříd
na výbornou.
Mgr. Alena Bačíková

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
Žáci Základní školy Častolovice se v průběhu školního roku zúčastnili hned několika vědomostních, dovednostních i sportovních soutěží. Umístěním na předních příčkách tabulky výborně
reprezentovali naši školu. Všem zúčastněným tímto děkujeme
a gratulujeme k úspěchu.
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA – kategorie F
1. místo – Lounek Kryštof
2. místo – Hloušek Ondřej
3. místo – Hanzlíček Vítek

MCDONALD’S CUP
4. místo – Horák Marek, Šrajbr Michal, Mikysa Jan, Vik Filip,
Sejkora Dominik, Hojný Lukáš, Šmída Štěpán, Izák Matěj,
Hájek Lukáš, Poledno Adam, Šupler Ondřej
MINIFOTBAL ŽÁKŮ – okresní kolo
4. místo – Matějus Tomáš, Sláma Jaroslav, Píč Daniel,
Tuček Dominik, Boháč Filip, Šreibr Ondřej, Rojek Adam,
Jedlička Adam, Jiruška Pavel, Vanický Lukáš, Kanta Filip
SOUTĚŽ VE FLORBALU – okrskové kolo
5. místo – Matějus Tomáš, Sláma Jaroslav, Píč Daniel,
Tuček Dominik, Hovorka Jakub, Novák Josef, Skřivánek Natanel,
Boháč Filip, Šreibr Ondřej, Rojek Adam, Jedlička Adam,
Kanta Filip, Petřvalský Robin
SOUTĚŽ VE FLORBALU – okresní kolo
5. místo – Slezák David, Šimerda Filip, Kapucián Lukáš,
Hloušek Ondřej, Hájek Ondřej, Uhnavý Ondřej, Vítek Miroslav,
Vejvar Tomáš, Kralovič David, Vlček Denis, Fajgl Martin,
Dmytriv Eduard
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – okresní kolo RK
I. kategorie: družstvo, 4. místo – Hostinská Simona,
Votroubková Viktorie, Michera Matěj, Pňáček Martin
Jednotlivci: 1. místo – Hostinská Simona
II. kategorie: družstvo, 5. místo – Skřivánek Natanel,
Tuček Dominik, Čižinská Martina, Slezáková Denisa
Jednotlivci: 2. místo – Čižinská Martina
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – Týniště nad Orlicí
I. kategorie: 2. místo – Štěpánková Kristýna
II. kategorie: 1. místo – Čižinská Martina,
2. místo – Slezáková Denisa

HLÍDKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ – oblastní kolo
1. místo – 1. stupeň: Václavíková Dominika, Jirsa Matyáš,
Chaloupková Natálie, Rychlink Vojtěch, Straková Klára

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – Požární ochrana očima dětí
2. místo – Mauer Lukáš

1. místo – 2. stupeň: Ešpandrová Lenka, Šmídová Natálie,
Chaloupková Denisa, Václavíková Barbora, Hostinská Veronika

SBĚR PAPÍRU
1. místo – 2. A, 2. místo – 6. A, 3. místo – 1. A

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
1. místo – Francová Eliška, 2. místo – Šabatová Kateřina

RÉTORICKÁ SOUTĚŽ
1. místo – Zemanová K., 2. místo – Marková D., Šmídová N.,
3. místo – Vejvarová M., Hájek O.
individuální cena za aktivitu – T. Klimeš

FLORISTIKA (aranžování)
1. místo – Papáčková Klára
2. místo – Kubcová Tereza
3. místo – Jirsa Matyáš
PYTHAGORIÁDA – okresní kolo
3. místo – Hanzlíček Vítek
MATEMATICKÝ KLOKAN – okresní kolo
3. místo – Hlaváčková Magdaléna
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo
4. místo – Hlaváčková Karolína
VYBÍJENÁ
3. místo – Bartoš Filip, Hejhal Jakub, Mitana Ondřej,
Rojek Štěpán, Štěpánek Maxim, Šupler Ondřej, Jirsa Matyáš,
Michera Matěj, Bělka Kryštof, Brandejsová Valérie
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Po roce je tu opět jarní období prací na zahrádce, a tak se i naši „zahrádkáři“ vydali
do Rychnova nad Kněžnou na soutěž. Tentokrát se zúčastnili žáci mladší i starší kategorie. Všechny soutěžící jako obvykle čekala
poznávací část, ve které museli poznat rostliny
na zahradě, na poli i na louce. Znalosti žáků
byly poté ověřeny i v testu, který se zaměřoval na informace ohledně naší zahrádky. Štěstí se nakonec usmálo na žáky mladší kategorie. Zvítězila Eliška Francová, 2. místo obsadila Kateřina Šabatová
a bramborové místo zbylo na Pavlu Šindelkovou. I přesto, že žáci
starší kategorie neobsadili medailová místa, patří všem zúčastněným této soutěže poděkování.
Mgr. Lucie Adámková

MATEŘSKÁ ŠKOLKA ČASTOLOVICE
NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO OBCHŮDKU

DEN DĚTÍ U SLUNÍČEK

V pátek 5. června jsme
s dětmi ze třídy Sluníček
navštívili místní obchůdek „PIMPRLATERIUM
u Máni“. Společně jsme si
prohlédli krásné loutky
a popovídali jsme si o tom,
jak se vyrábí. Kromě toho
si děti vyzkoušely loutky vést. Sami jsme byli dost překvapení, jak
rozmanité předměty se v tomto obchůdku prodávají.
J. Boudková

DEN DĚTÍ U BERUŠEK
Den dětí třída Sluníček strávila v zámeckém parku.

Dětský den jsme prožili se třídou Sluníček opravdu báječně. Dopoledne jsme si povídali o dětech na celém světě, poté jsme si
společně zasoutěžili a zatančili s kamarády. Pomyslnou třešničkou
na dortu byl skvělý zmrzlinový pohár v Bazylice u Václavíků. Moc
děkujeme výboru SRPDŠ za příspěvek na zmrzlinový pohár pro
všechny děti v MŠ.

Začátkem června jsme oslavili Den dětí s dětmi ze třídy Berušek
pohádkou „O Koblížkovi“, kterou si děti společně zahrály s barevným padákem. Od zajíčka navíc každý dostal papírový koblížek.
Den nato si děti pochutnaly na zmrzlinovém poháru v místním
zámeckém parku a byly se podívat na zvířátka, která se nacházela
jak v oboře, tak v okolí rybníka.
I. Školníková

J. Boudková

ŠKOLNÍ VÝLET SLUNÍČEK

VÝLET MOTÝLKŮ DO ZOO
V pondělí 1. června jsme se vypravili s dětmi ze třídy Motýlků
na výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Naši výpravu Afrikou jsme
začali návštěvou pavilonu opic. Cestou ke slonům jsme se zastavili
u stánku, kde si děti mohly prohlédnout kosti a kůže různých afrických zvířat. Nejvíce se však těšily na „vodní“ svět, ve kterém si
důkladně prohlédly hady, ryby a především krokodýly. Očím naší
výpravy neunikly ani žirafy, zebry, velbloudi, gepardi a další zvířata. Na závěr nechyběla sladká tečka v podobě zmrzliny.
M. Plocková

PODĚKOVÁNÍ

Na závěr kouzelnického čísla se děti vyfotily se známými osobnostmi.

V úterý 2. června jsme se s dětmi ze třídy Sluníček vydali na školní
výlet do Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznících u Prahy. Měli
jsme krásný den, cesta nám rychle utíkala. Ani jsme se nenadáli
a už jsme seděli v divadle plném kouzel. Při představení jsme prožili kouzelnickou cestu kolem světa, při které jsme se proletěli letadlem. Navíc v každé zemi, kde jsme přistáli, na nás čekala typická
a originální kouzla dané země. Po nádherném kouzelnickém čísle
jsme se společně vyfotili. Nakonec jsme se dočkali i autogramiády
Pavla Kožíška s Hankou Mašlíkovou, která mu byla po celou dobu
představení šarmantní společnicí. Zážitků bylo spoustu, u dětí měl
velký úspěch i tobogan na parkovišti u McDonald´s. Výlet se skvěle vydařil, všichni si ho vychvalovali.

Většina z Vás si jistě všimla, že školní zahrada u místní MŠ
se od loňského léta pyšní krásnou novou zámkovou dlažbou a travnaté plochy se pomalu zaplňují novými hracími
prvky. Při pokládce dlažby došlo také ke zbourání starého
dřevěného domečku, na kterém už značně zapracoval zub
času. A protože sloužil jako úschovna venkovního hracího
náčiní, bylo třeba urychleně sehnat jeho náhradu. To se
také podařilo, takže veškeré hračky pro děti už zase mají
nádherné suché úložiště. Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům místního hospodářství za natření
nového domečku. Velký dík patří především pěti obětavým tatínkům – J. Karáskovi, L. Kudláčkovi, K. Dvořákovi, M. Micherovi a J. Hlaváčkovi a jednomu strýčkovi –
J. Rygrovi, kteří ve svém volném čase za dva dny domeček
postavili. Ještě jednou moc děkuji za sebe i za všechny děti
z naší MŠ.
Z. Čestická
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SRPDŠ-MŠ ČASTOLOVICE
SVĚTLUŠKY V ČASTOLOVICÍCH
V pátek 10. dubna uspořádal výbor SRPDŠ-MŠ ve spolupráci
s místní knihovnou a kulturní komisí již 5. ročník akce pro děti –
Světluškování. Program začal v 17 hodin hudebním vystoupením
Inky Rybářové a klauna Rybičky v sále restaurace U Lva. Do tanečního představení byli kromě dětí zapojeni i rodiče. A je třeba říci,
že zejména tatínkové se svých rolí, členů hudební kapely, zhostili
s velkým nasazením. Poté se všichni přesunuli na Sokolskou zahradu, odkud lampiónový průvod „světlušek“ vyšel na přibližně
2 km dlouhou trasu provázející okolím Častolovic. Během podvečerního putování děti navštívily celkem sedm stanovišť, kde pro
ně byly nachystané různé úkoly. Protože si tento rok připomínáme
Děti byly z vystoupení Inky Rybářové a klauna Rybičky nadšené.
195. výročí narození Boženy Němcové, doprovázely nás cestou bytosti z jejich děl pro nejmenší. Podle jednoduchých indicií měly děti určit název pohádky nebo jména hlavních hrdinů. Cílem našeho
putování byla již tradičně myslivecká chata, kde si každý mohl opéct buřt nebo si zakoupit palačinku či bramborák. Z celkového počtu 99
malých účastníků byli vylosováni tři šťastlivci, kteří získali knihy s pohádkami Boženy Němcové. Ani ostatní nepřišli zkrátka. Všechny
děti získaly svítící tyčinku na krk nebo čelenku s ušima. Doufejme, že i příští rok nám bude počasí nakloněno a sejdeme se na Světluškování v Častolovicích opět v tak hojném počtu jako letos.
Šárka Fajglová, SRPDŠ-MŠ

ČARODĚJNICE
Ve čtvrtek 30. dubna uspořádala
Kulturní a spolková komise společně s AFK, SRPDŠ-MŠ a Městysem
Častolovice tradiční akci Pálení čarodějnic. Pro děti bylo připraveno
šest stanovišť s čarodějnickými soutěžemi – skákalo se v pytlích, létalo
se na koštěti okolo člunků, překonávaly se překážky s lopatami a míčky, do kotlíku s lektvarem se házely
želvičky, stateční soutěžící lovili čarodějnickou havěť v lahvích naplněných různým „fujtajblem“ a někteří
Tradiční zapálení hranice
Na čarodějnický rej dorazily děti v kostýmech.
si zahráli na umělce a pomohli obk Pálení čarodějnic zkrátka patří.
rázky ozdobit chaloupku pro ježibabu. Nechybělo ani nablýskané požární auto častolovických dobrovolných hasičů. Po rozdání všech sladkých odměn byly vyzvány všechny
děti, které dorazily v převlecích a kostýmech, na parket. Společně se vyfotografovaly a byly odměněny malou pozorností a losem. Kapelník častolovické skupiny Špunti vylosoval jednoho šťastlivce, kterému byla předána rodinná vstupenka na pohádkovou prohlídku zámku
v Potštejně. O hudební repertoár se postaral DJ Dohnálek. S přicházejícím soumrakem se zapálila hranice. A když tma pohltila celý areál,
objevily se tři záhadné postavy v kápích. Skupina Draconalis v doprovodu mystické hudby předvedla úžasnou show s hořícími meči
a ohnivými řetězy, při níž se tajil dech malým i velkým divákům. Na závěr celé akce k poslechu a tanci zahrála skupina Špunt. Počasí nám
i přes nepříznivou předpověď přálo, a tak se i díky tomu sešlo mnoho lidí, kteří si čarodějnický večer mohli společně užít.
Šárka Fajglová, SRPDŠ-MŠ

PODĚKOVÁNÍ SRPDŠ-MŠ
Další školní rok se již uchýlil ke svému konci. Ráda bych touto cestou poděkovala členům výboru SRPDŠ-MŠ za jejich celoroční
práci na přípravách a realizaci akcí pro děti. Velké poděkování patří paní Jaroslavě Hovorkové, Jitce Dostálové, Evě Papayové
a Marcele Vítkové za jejich pomoc při organizaci a za zajištění občerstvení na nedávné akci Světluškování a na dětském karnevalu.
Stejné poděkování patří paní Věrce Zaňkové a dětem, které se zúčastnily Světluškování v rolích hrdinů pohádek Boženy Němcové.
Dále mé díky patří Ivě Morávkové za nádherné výtvarné zpracování pohádkových kulis. Také chci mockrát poděkovat Mysliveckému sdružení Střezmá-Olešnice, konkrétně panu Luďku Chvojkovi a Radku Podolskému za poskytnutí zázemí v myslivecké
chatě. Přeji Vám všem krásné a slunečné prázdniny a těším se na další spolupráci.
Šárka Fajglová, SRPDŠ-MŠ
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KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…
Noc s Andersenem
Letošní, již osmé noci s Andersenem, se zúčastnilo dvacet nocležníků od sedmi do dvanácti let.
Výročí narození slavných pohádkářů – Boženy Němcové, Jana
Drdy, a Hanse Christiana Andersena tematicky vytyčilo celovečerní
program, jehož náplní byly různé
Noční dobrodružství
kvízy, doplňovačky a hádanky.
v místní knihovně.
Nedílnou součástí programu bylo
samozřejmě také čtení pohádek. Nadto se děti pokusily o výrobu
vlastní knihy či deníčku. Každoročně je na této akci nejatraktivnější a nejočekávanější částí programu noční vycházka do terénu.
Letos jsme však výjimečně využili vlastní budovy. Stezka odvahy
osvětlená svíčkami vedla po příkrém žebříku na půdu, kde již čekali dvě průvodkyně – Lucka s Dominikou, které se pro děti staly
nejbližšími ochránkyněmi. V hluboké tmě je provázely od světýlka
ke světýlku, u nichž děti odpovídaly na předem připravené otázky.
Až na jednoho chlapce touto strašidelnou stezkou prošli všichni
odvážlivci. Poté už se jen četlo a četlo až do úplného zamhouření posledního oka. Hodiny na kostelní věži odbíjely právě druhou
hodinu ranní, když úplný klid v knihovně rozráželo jen něžné
pochrupování unavených „anderseňátek“. Tento klid však netrval
dlouho, jelikož už o půl šesté prozřelo první oko, za ním druhé
a další a další. V šest už byli opět všichni v plné síle a ptali se, kdy
budou moci opět v knihovně nocovat.

Pěšky napříč Japonskem
Až do dalekého Japonska nás zavedly diapozitivy pana Konstantina Korovina z Kostelce nad Orlicí.
Návštěvníci knihovny absolvovali dvouhodinovou virtuální procházku po krásné zemi, kterou je Japonsko. Pan Korovin v jejích
končinách nachodil úctyhodných 800 km pěšky. Promítání bylo
pastvou pro oči všem návštěvníkům této zajímavé besedy.

Krásy Aljašky
Abstraktní obrazy paní Lenky Langerové vystřídaly krajinné scenérie Aljašky v podání paní Hany Esop z Olešnice, která v této
oblasti žila 16 let. Při dubnové vernisáži, kterou zahájil smyčcový
kvintet při ZUŠ v Kostelci nad Orlicí, pod vedením paní Čepelkové, nás paní Hanka seznámila s touto, nám tak vzdálenou, destinací. Její nádherné krajinky zdobily stěny knihovny do konce června.

Pasování prvňáčků
Na seznámení s knihovnou byli pozváni prvňáčci, kteří budou přijati mezi čtenáře při červnovém pasování.

Za místní flórou
Za poznáváním rostlin a bylin našeho okolí pozvala paní knihovnice na 12. června místní zájemce o přírodu. Na kopec Strýc se
vypravili všichni v čele s průvodkyní, paní Jarmilou Hovorkovou,
aby se zde seznámili s flórou blízkou našemu obydlí.

PROSBA
Zabýváte se nějakým sběratelstvím a chtěli byste se se svými
exponáty prezentovat široké veřejnosti? Mohu Vám udělat
výstavu v knihovně. V případě zájmu volejte na tel. 777 845
803 nebo pište na email knihovna.castolovice@seznam.cz.
Loňská výstava starých hraček měla poměrně velký ohlas.

POZVÁNKA
O letních prázdninách zvu zejména děti do 11 let na tvořivá pondělní dopoledne, při kterých vždy v čase 9:00–11:30 hodin (MIMO
DOVOLENÉ) nejen čteme, ale i tvoříme a hrajeme hry.
V knihovně již druhým rokem probíhá SOUTĚŽ LOVCŮ PEREL,
která se týká počtu přečtených knih. Navíc, za správně zodpovězené otázky děti získávají perly + knihovnické peníze Moriony. Tyto
bankovky si budou moci na konci roku směnit v knihovnickém
krámku za různé dárky.

DOVOLENÁ: 10. – 21. 8. 2015
Věra Zaňková, knihovnice

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Městysi Častolovice za vybudování bezbariérového přístupu do knihovny, který rozšířil možnosti půjčování knih pro maminky s kočárky a pro imobilní občany
Častolovic.
Čtenáři

DIVADLO V ČASTOLOVICÍCH
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V ČASTOLOVICÍCH
V uplynulých dvou měsících se v našem městysi konala dvě divadelní představení. 17. dubna k nám zavítal divadelní spolek z Potštejna se svou hrou pro tři
herečky a (nejen) pánské publikum – Chlapi jsou divný, aneb Jak
to vidí ženy. Již šestá nastudovaná divadelní hra tohoto ochotnického spolku měla u místního publika velký úspěch. Téměř o měsíc
později, 22. května, naši obec navštívil divadelní soubor Temno
z nedalekého Týniště nad Orlicí. Jejich nastudování původně rozhlasové hry Koule – Příběh vrhačky, režiséra Klicperova divadla –
Davida Drábka, mělo mimořádný úspěch, o čemž svědčí i početné,
téměř devadesátičlenné, publikum. Hlavní zásluhu na tom měla
jistě představitelka hlavní role – Laďka Štovíčková, která na jevišti
excelovala. Poděkování patří režisérce tohoto představení a zároveň matce autora – Evě Drábkové, která osobně tuto hru přijela
do Častolovic představit.
Kulturní komise Častolovice
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
ČRS MO ČASTOLOVICE
Dětské rybářské závody
Místní organizace Českého rybářského svazu v Častolovicích uspořádala 2. května tradiční dětské
rybářské závody na Obecním rybníku. Počasí nám letos přálo,
všichni závodníci si tento den naplno užívali. Rybník byl dobře
„zarybněn“, tudíž o záběry nebyla nouze. Závody byly rozděleny
do dvou věkových kategorií. V první z nich se utkaly děti do 10 let,
v druhé pak děti od 11 do 15 let. Soutěžilo se ve dvou poločasech
a lovilo se na jednu udici. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 47 dětí (v mladší kategorii 27, ve starší 20). Cen bylo hodně,
tím pádem se dostalo na všechny. Každý účastník odcházel domů
s dárkem a krásnými zážitky. Občerstvení bylo zajištěno pro
účastníky závodu, jejich doprovod a všechny ostatní příznivce
Petrova cechu.
Vítězové:
Mladší kategorie: 1. místo – Eliška Bartošová (227 cm),
2. místo – Jakub Chmelař (213 cm), 3. místo – David Forche (80 cm)
Starší kategorie: 1. místo – Jan Michera (496 cm),
2. místo – Adam Rojek (328 cm), 3. místo Aleš Bednář (238 cm)
MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům, a pořadatelům.
S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.
výbor ČRS MO Častolovice

ROZLOUČENÍ
S PANEM BOHUSLAVEM KYSELOU
Místní organizace Českého rybářského svazu v Častolovicích se loučí
se svým předsedou. Odešel člověk,
který všechen svůj volný čas věnoval
činnosti pro spolek, pobytu u vody
a svým blízkým a kamarádům. Obětavě organizoval jak spolkové akce,
tak akce pořádané městysem Častolovice. Byl dlouholetým členem
výboru a od roku 2002 byl členem
Českého rybářského svazu.
Tvé místo u vody zůstává prázdné, ale ve vzpomínkách jsi stále
mezi námi. Děkujeme za vše, co jsi pro nás udělal.
Loučíme se tradičním „Petrův zdar“.
členové ČRS MO Častolovice

AKTIVNÍ JARO
ČASTOLOVICKÝCH KYNOLOGŮ
Turisté, kteří využívají cyklostezku podél Orsilu se nezřídka zastavují u místního kynologického cvičiště, aby si prohlédli práci
a hry se psy v podání místních psovodů. V minulých týdnech se
opět bylo na co dívat. 30. května se v areálu uskutečnily oficiální
zkoušky Kynologické jednoty ČR. Nastoupilo jedenáct psovodů
s různými úrovněmi obtížnosti, kteří předváděli zejména poslušnost psa na vodítku i bez vodítka, ale také další speciální disciplíny.
Mezi ně patří schopnost psa přecházet po nepříjemných materiálech (plech, igelit, pletivo, apod.), klid psa při jeho přenesení jinou
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osobou, a ve vyšších úrovních také stopování či zadržení figuranta
s ochranným rukávem. Všech sedm psů z místního klubu v této
zkoušce uspělo a obdrželo certifikát.
6. června jsme na aktivity kynologů navázali 4. ročníkem Podorlického závodu v poslušnosti, který je oblíben u psovodů jak z blízkého okolí, tak i ze vzdálenějších míst (dorazila např. účastnice
až z Děčína). Složení zúčastněných plemen psů bylo velice pestré,
byli k vidění ovčáci, labradoři, knírači, rotweileři, kelpie, kříženci
a mnoho dalších plemen. Ukázalo se, že každého psa lze vycvičit na velice slušné úrovni. I když bylo v den závodu velké horko,
všem zúčastněným psům se dařilo. Navíc, pokud by byla akce vypsána se zápisem oficiální zkoušky, všichni by zkušební limit splnili. Děkujeme obci Častolovice za podporu této akce. Rádi jsme
jejím návštěvníkům poskytli informace a propagační materiály
o atrakcích naší obce a okolí.
Zúčastňovali jsme se také soutěžních akcí mimo naši obec. Namátkou můžeme zmínit 1. a 3. místo otce a syna Vanžurových v celostátním závodě menších plemen psů ve výcvikovém středisku
Moravskoslezského kynologického svazu ve Zbraslavi u Brna či 1.
místo Milana Bělky s německým ovčákem na závodech v Kostelci
nad Orlicí.
Vedle soutěžních akcí je třeba zmínit také naši pravidelnou společnou vycházku se psy. Ta tentokrát vedla z Doudleb nad Orlicí
do Častolovic. V neposlední řadě nesmíme opomenout také ukázku výcviku psů pro děti na Dnu s integrovaným záchranným systémem ve Skuhrově nad Bělou. Tato akce navázala na loňskou ukázku v Častolovicích, při které nás vedení Hasičského záchranného
sboru požádalo o letošní opakování právě ve Skuhrově. Přestože se
ukázka konala v pracovní den, zúčastnili jsme se s pěti psy různých
plemen. Zejména děti ocenily, že se do naší ukázky mohly aktivně
zapojit a nakonec se se všemi pejsky pomazlit. Pan ředitel skuhrovské ZŠ na naši ukázku reagoval děkovným dopisem naší organizaci.
Nadále pokračujeme také se zvelebováním našeho cvičiště, k němuž patří i pravidelná úprava trávníku. Nově zde byly vybudovány
schody do hlavní klubovny a bylo vylepšeno sezení na venkovní
terase do té míry, abychom mohli poskytnout dostatečné zázemí
našim členům a návštěvníkům akcí.
výbor ZKO Častolovice

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Jaro je za námi a za myslivci, jako každoročně v tomto období, je
vidět velký kus práce.
Byly uklizeny odpadky kolem mnoha cest naší honitbou, byly postaveny dvě nové kazatelny a dva nové lovecké posedy v honitbě.
Chata v Častolovicích dostala nový kabát, přesněji řečeno získala
nové dřevěné pobití na průčelí chaty. Tmavý nevzhledný palisandr
z půlkulatého dřeva vystřídaly hladké světlé palubky sladěné s přístřeškem na rožnění masa.
Při těchto akcích výrazně pomohl nový člen Jarda Pultar, který
nám zároveň předvedl, že je díky zkušenostem z jiných honiteb již
zkušeným lovcem, což nám názorně dokázal tím, že se mu hned
po získání členství podařilo ulovit tři divočáky. Dalším lovcům se
již dařilo méně, a to i v důsledku rozsáhlých lánů vzrostlého obilí,
řepky olejky či vysokého travného porostu. Tři z našich členů si
však stihli zpestřit jaro úspěšným lovem tetřevů, tetřívků a sluk
v Rusku. Za zmínku každopádně stojí i srnec s velmi raritní trofejí,
kterého ulovil Jiří Malý na Častolovických Horkách. Naši členové

ani letos nechyběli na množství akcí s dětmi – v Olešnici na Dětském dnu, na chtě v Častolovicích, kde se postupně sešly děti při
Světluškování a Pohádkové cestě. Několik členů navštívilo našeho
člena, pana Jindřicha Laštovičku, v jeho domě v Týništi nad Orlicí,
aby tomuto nesmírně skromnému a přátelskému člověku, lesníkovi, myslivci a dobrému střelci, za nás za všechny, popřáli pevné
zdraví k jeho krásnému životnímu jubileu – 80. narozeninám.
V Olešnici letos proběhne na hospodářské budově v rámci rekonstrukce budovy výměna oken, rovněž dojde k opravě venkovní
omítky, na kterou nám přispěje obec Olešnice.
Zvažujeme, že z důvodu povinných legislativních úprav budeme
muset nejen přejmenovat naše myslivecké sdružení na spolek, ale
také zřejmě ještě v letošním roce budeme muset uspořádat nové
volby a zvolit členy výboru, kteří budou zaneseni při registraci našeho spolku u krajského soudu. Všechny pozdější případné změny
by totiž byly výrazně zpoplatněny.
V květnu, respektive v červnu, přišlo naše sdružení nebo spíše spolek (abychom si zvykali na nové označení) o dva lovecké psy. Postupně jsme z důvodu pokročilého věku a zdravotních komplikací
přišli o dva slídiče – welššpringršpaněla Bena a špringršpaněla Cliffa. Bude tedy nutné je v brzké době nahradit.
Během června a července opět ožívá chata Na Pasece při několika střeleckých podnicích. Veřejnost je srdečně zvána především
na střelecké závody v loveckém parkouru, ve střelbě na asfaltové
terče. Závod O cenu kamaráda se uskuteční v sobotu 18. července
2015. Někdo se již zřejmě nemohl dočkat, jelikož správce při kontrole chaty našel vypáčenou okenici a okno.
Devátého srpna se chystáme na společný výlet do Jihlavy na mistrovství Evropy v dřevorubeckých disciplínách Eurojack.
Radek Podolský, jednatel

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Orientační běh s pohádkovými postavami
První červen patří již neodmyslitelně dětem. A ani u častolovických dětí to nebylo jinak. Ve spolupráci s DDM Kostelec nad Orlicí
jsme pro ně připravili mini závody v orientačním běhu. Sportovalo
se v areálu Sokolské zahrady a závodů se zúčastnilo třicet malých
závodníků. Děti měly za úkol co nejrychleji proběhnout všechny
kontroly a správně přiřadit pohádkovou postavičku k jejímu večerníčkovému protějšku. Všechny děti si odnesly čokoládové medaile, drobnou sladkost, pamětní list a kontrolní ústřižek, na kterém nechyběl například Křemílek, Fík nebo Krteček.
Tři nejlepší si odnesly i medaile kovové:
1. místo – Tomáš Frydrych, 2. místo – Lucie Divišová,
3. místo – Petr Mikysa.
Děkujeme Mgr. Petře Hladké a Ing. Viktorovi Hladkému ze sportovního oddílu orientačního běhu za zábavnou ukázku tohoto sportu.
Tereza Málková, TJ Sokol Častolovice

AFK ČASTOLOVICE - MLÁDEŽ
V jarní části sezóny v soutěžích mládeže pokračovala spolupráce
s FK Kostelec nad Orlicí. Tato spolupráce se osvědčila a bude se
v ní pokračovat i v následujícím ročníku 2015/2016. Náš klub AFK
Častolovice měl na starosti družstva mladších žáků a starších přípravek, Kostelec nad Orlicí se staral o družstva mladšího dorostu
a starších žáků. Novinkou pro jarní část bylo přihlášení společného družstva starší přípravky pod označením B, které hrálo okresní
přebor starších přípravek. K tomuto kroku nás vedl velký počet
hráčů v této kategorii. Naším zájmem rovněž bylo co nejvyšší herní zatížení všech hráčů.

Jarní část mladší žáci a starší přípravka A absolvovali ve skupině
D krajského přeboru. Soupeři jim byla mužstva z Nového Města
nad Metují, České Skalice, Velkého Poříčí, Solnice, Rychnova nad
Kněžnou a Týniště nad Orlicí. Celkem obě družstva sehrála 10 turnajů, v nichž každé odehrálo 26 zápasů.
Mladší žáci navázali na výkony z podzimní části. I když se nakonec
nepovedlo být první, je třeba všechny kluky pochválit za předváděné výkony – zisk 56 bodů z 26 zápasů je velkým úspěchem.
Největší herní pokrok ve srovnání s podzimní částí udělalo mužstvo
starší přípravky, a to nejen bodovým ziskem, ale hlavně předváděnou hrou. Klukům neskutečně vyšel závěr celé soutěže. V posledních dvou turnajích v 5 zápasech získali 13 bodů, nastříleli 23 branek
a obdrželi pouze jednu. I tento závěr jarní části přispěl k celkovému
3. místu v tabulce skupiny D, a to se ziskem 39 bodů z 26 zápasů.
Mužstvo starší přípravky B odehrálo okresní přebor starších přípravek. Na finálovém turnaji nakonec skončili na 7. místě.
Nesmíme zapomenout ani na naše samostatné mužstvo mladší
přípravky, které jarní sezónu odehrálo v okresním přeboru mladších přípravek. Po odehrání 8 turnajů, byl na programu vrchol
sezóny, a to finálový turnaj, který organizoval náš klub. V konkurenci 7 nejlepších mužstev se neztratili ani naši hráči. Na tomto
finálovém turnaji obsadili krásné 4. místo. Přeji hráčům, aby příští
rok toto umístění ještě vylepšili.
Fotbalový klub v květnu otevřel fotbalovou školičku, která byla určena pro nejmenší děti. Školička měla úspěch, celkem ji navštívilo
17 dětí ve věku 2–6 let. Jelikož byl o školičku zájem, bude pokračovat i na podzim.
Závěrem bych chtěl poděkovat trenérům, kteří se zapojili ve svém
volném čase do nelehké práce s mládeží. Dále děkuji rodičům,
kteří jednak děti na tréninky vodí, ale rovněž zajišťují pomoc při
dopravě na turnaje. Mé poděkování směřuje i ke společnosti SaintGobain Isover, a to za finanční dar, ze kterého jsme nakoupili dvě
bezpečné hliníkové brány a rovněž k městysi Častolovice za finanční podporu, bez které by klub nemohl existovat.
Evžen Šupler, AFK Častolovice

Generační obměna
To, co se očekávalo, dolehlo na častolovický dospělý fotbal. V zimní přestávce byl nucen výkonný výbor AFK Častolovice učinit těžký a hlavně nepopulární krok, a to rozhodnout o odstoupení svého
A týmu ze soutěže I. A třídy. Jarní část tedy absolvoval dospělý celek jen ve II. třídě Okresního přeboru. „Propad“ dospělého fotbalu
zpět do okresu zapříčinilo hned několik nepříznivých okolností.
Nejen že značně chybí střední generace fotbalistů, ale také je malý
zájem z řad fotbalistů mladých, o zraněních nemluvě. K neblahé
situaci v dospělém celku nepřispívá ani přestup talentovaných
hráčů, kteří ve snaze o fotbalový růst odcházejí do jiných klubů.
V okresu zůstane jediný tým dospělých pro nadcházející soutěžní
ročník 2015–2016. Předpokládaná generační krize je tady. Zřejmě
na pár let. Do doby, než dorostou mladí fotbalisté z domácí „líhně“,
jako produkt výtečné práce s mládeží v posledních letech. Takový
je zkrátka život, generační obměna k tomu patří i ve fotbale.
výkonný výbor AFK Častolovice

Vydává městys Častolovice. Redakce ÚM Častolovice,
Masarykova 10, Častolovice 517 50.
E-mail: zdrojcastolovice@seznam.cz,
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SLIBNÁ BUDOUCNOST
„Tuto oblast podporuje především tzv. „Kotlíková dotace“, která se začala
uplatňovat nejprve na Ostravsku a postupně se šíří do dalších krajů České republiky. My jako český výrobce jsme schopni maximálně uspokojit požadavky
na kvalitní kotel s dlouhou životností, které plně vyhovují novým požadavkům, a sice za příznivou cenu,“ podotýká Evžen Rojek. Oba typy nového automatického kotle společnost již certifikovala a v současné době uvádí na trh.
Dosavadní zájem naznačuje, že se opravdu jedná o výrobek s velice dobrou
perspektivou.

Rodinná firma ROJEK, která se soustředí na výrobu dřevoobráběcích
strojů a tepelné techniky, se může pochlubit téměř 95 letou tradicí. Za posledních dvacet let své novodobé historie se vypracovala na významného
světového výrobce ve svém oboru s trvalým obchodním zastoupením ve
více než 65 státech po celém světě. O společnosti hovoří Evžen Rojek, člen
představenstva.
Společnost ROJEK sídlí v Královéhradeckém kraji v Častolovicích,
kde se také nachází sídlo firmy
se vzorkovnami tepelné techniky
a dřevoobráběcích strojů, zatímco
výrobní závod je v nedalekém Kostelci nad Orlicí.

Kotlů se firmě loni podařilo nejvíce prodat v zahraničí, například na Ukrajině,
kde vzhledem k problémům s dodávkou plynu poptávka po kotlích na tuhá
paliva vzrostla. „Nové kotle se budeme snažit uplatnit také na vyspělých trzích,
jako je Německo, Rakousko či Francie,“ podotýká Evžen Rojek. Toto úsilí firma podpoří i účastí na významných světových veletrzích.

OBOR NA VZESTUPU

Před rokem 2008 činil export dřevoobráběcích strojů asi 70 % z objemu výroby firmy. Po roce 2008 pak významně klesl. Stávající krize v dřevoobrábění
ve stavebnictví se logicky promítla do objemu prodeje strojů společnosti, a to
především poklesem odbytu do západní Evropy. Nicméně i tento druhý klíčový obor společnosti doznává v poslední době oživení.
„Právě jsme dokončili projekt pro
německého odběratele - společnost Altendorf na formátovací pily.
Tento projekt je cílený na teritorium Jižní Ameriky, Indie a Austrálie a představuje určitý signál zlepšující se situace v oboru,“ říká člen
představenstva. Dodává, že teritorium, na kterém prodej dobře
funguje, je stejně jako dřív oblast
vvýchodní Evropy, především Polsko, Ukrajina, Pobaltí, Bělorusko
a samozřejmě Rusko.

Výrobkové portfolio firmy lze rozdělit do tří řad. Nosný program
tvoří kombinované dřevoobráběcí
stroje tzv. EURO 7 SERIE určené
pro menší a střední výrobce a řemeslníky. Těžší a větší stroje pro
průmyslovější použití jsou pak
zařazeny do INDUSTRY SERIE. A od roku 2000 tvoří třetí modelovou řadu
tepelná technika.
Firmu založil pan Josef Rojek v roce 1921. Rodinnou firmu obnovil o sedmdesát let později, v roce 1991, jeho vnuk Mgr. Jiří Rojek. Znovu se začínalo téměř
z ničeho. Navrácený podnik byl v žalostném stavu a bez jediného konkurenceschopného výrobku. To už je ovšem minulost – dnes je ROJEK moderní závod
21. století, který úspěšně konkuruje předním firmám v oboru na zahraničních
trzích. Vyráběné dřevoobráběcí stroje a tepelnou techniku firma prezentuje na
významných světových veletrzích a zájem o výrobky ROJEK neustále roste.

„Pro úspěšnost projektu je v dnešní době naprosto klíčovým faktorem cena
– to platí především pro německého odběratele. Velice nám vyhovuje slabá
koruna a v žádném případě nepodporujeme přijetí eura. Myslím, že většina
českých exportérů pokles měny přivítala, protože to přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobků na světových trzích,“ tvrdí Evžen Rojek.

VÝROBEK S PERSPEKTIVOU

DŮRAZ NA INOVACE

Za poslední rok došlo k intezivnímu rozvoji zejména oboru tepelná technika.
Konkrétně se jedná o teplovodní kotle na tuhá paliva, které společnost vyrábí
od roku 2000. „V této oblasti je rozvoj motivován novou evropskou legislativou, která začala platit v loňském roce a týká se nových emisních tříd“, vysvětluje Evžen Rojek. „V podstatě to znamená nutnost nahradit staré kotle novými, ekologickými. V provozu budou moci být pouze kotle vyhovující normám
3. emisní třídy, přičemž dotované jsou kotle 4. a 5. emisní třídy,“ upřesňuje
a dodává, že společnost pro tento účel využívá dotačních programů, které jsou
v České republice k dispozici.
V současné době se ROJEK zaměřuje na poskytnutí nabídky kotlů dvou typů:
nový automatický kotel ROJEK A 25 BIO na dřevní pelety a nový automatický kotel ROJEK A 25, který kromě biomasy spaluje i hnědé uhlí. To je české
specifikum – v současné době je ho dostatek a pro řadu konečných zákazníků,
zejména majitelů rodinných domků, představuje kotel na kombinovaná paliva
ekonomicky velice výhodné řešení. Vzhledem k tomu, že nové evropské legislativě bude v brzké době muset vyhovět odhadem 500 000 takovýchto domácností, představují tyto nové automatické kotle slibný obor.
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Na současné postavení firmy ROJEK se pozitivně projevilo mimo jiné i to,
že i během krize si uměla udržet dobrý kredit jak u vlastních zaměstanců,
tak i obchodních partnerů. Udržela si svoje dobré jméno, což se mnohým nepodařilo. „Pozici na českém trhu nyní významně posilujeme v oboru automatických kotlů a řemeslnických dřevoobráběcích strojů serie EURO 9. Naše
výrobky jsou vyspělé, s dlouhou životností, k dostání za přijatelné ceny. Jako
výrobce tepelné techniky jsme se se ctí zařadili hned na lídry v oboru,“ říká
Evžen Rojek.
Dodává, že jedním z důvodů posílení pozice jsou právě inovace, a to nejen
v oboru tepelné techniky. V oblasti dřevoobráběcích strojů ROJEK připravuje
inovaci celé řady řemeslnických dřevoobráběcích strojů EURO 9, což je dobře prodávaný sortiment pro menší a střední dílny jak v České rebublice, tak
i v zahraničí. „Souhrnně lze říci, že zatímco v roce 2015 se soustředíme na
výrobkové inovace, v roce 2016 přijdou na řadu inovace technologického charakteru. „Nesmíme usnout na vavřínech,“ zdůrazňuje na závěr Evžen Rojek.

