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MÍSTO PRO ROZHOVOR
Rozhovor devátý
Se zastupitelem Josefem Kudláčkem
z Pane zastupiteli, náš rozhovor probíhá v posledním měsíci „osmičkového“ roku, v němž jsme
vzpomněli řadu významných výročí celostátního
významu, ale i těch našich, zdejších, jako byla letošní oslava 100. výročí otevření nové školy. Jak Vy
vzpomínáte na svá školní léta a na které učitele?
Můžu navázat na to, že já jsem taky „osmičkový“
ročník, tak jsem slavil společně. Narodil jsem se tu,
jsem jeden z mála zastupitelů–rodáků. V Častolovicích jsem chodil od 1. do 5. třídy, škola byla ještě ve
staré podobě. Velmi rád vzpomínám na paní učitelku
Hronešovou. Byla to taková drobná stařenka za nás,
ale kamarádská, nosil jsem jí domů sešity. Ve třídě nás
bylo kolem 30. Na 2. stupeň jsem chodil do Kostelce,
a protože provoz na silnicích nebyl tak silný, tak jsme
většinou jezdili na kole, v zimě, když to nešlo, pěšky.
Autobusem jsem jezdil málokdy. Na školu vzpomínáme asi všichni rádi, hlavně na přestávky...
z Čím jste chtěl být, když vám bylo 15 let a v čem
se vaše tehdejší plány splnily?
Dobrá otázka. Naši měli kousek pole a v době kolektivizace odmítli vstoupit do družstva, a tak nebyli v
oblibě. Nějaká vlastní volba pro mě tedy nepřipadala
tenkrát v úvahu. Od našeho ředitele jsem slyšel odpověď, že jsem ze zemědělství, tak půjdu do zemědělství. Plánovat jsem si nic nemohl, protože stranické
orgány prosadily tenhle výběr taky proto, že jsem byl
ze čtyř dětí poslední a žádný z mých sourozenců v
zemědělství nepracoval. Tak to tehdy chodilo. (A to
se psal rok 1963-pozn. red.) Otec ale dostal další informace, a tak jsem byl nakonec nasměrován na obor
obráběč kovů a jezdil jsem pak tři roky na učňovskou
školu do Hradce. Do dílen se muselo odjíždět brzo
ráno, někdy ve čtvrt na pět, do školy na sedmou a
odpoledne ve čtyři zpět. Zpočátku jsem ani nevěděl,
co je soustruh, ale nakonec jsem si tu práci oblíbil.
Manuální práce mě baví, obrábím do dneška. Získal
jsem výuční list v oboru soustružník a hned po vyučení nastoupil do hradeckých ČZNM (Československé
závody naftových motorů), později ČKD. Většina výroby lodních naftových motorů byla určena k vývozu
převážně do východního bloku.
Po roce jsem šel na vojnu. Nejdřív do Milovic–
Mladé na letiště, a to l.8.1967. Tam mě zastihl
srpen 1968 – Milovice obsadila vojska Varšavské
smlouvy a my byli přestěhováni na letiště Pardubice. Vojnu jsem skončil 1969, o tom by se dalo
dlouho povídat.
z A teď k vaší práci v zastupitelstvu. Máte nějakou
oblast, kterou sledujete nejvíc? A jaké jsou vaše
koníčky?
Oblasti sleduji všeobecně, nespecializuji se. V zastupitelstvu jsem od r. 1990 nepřetržitě, a tak byly doby,
kdy bylo třeba věci prostě udělat. Vzpomínám si třeba, jak jsme hned po zvolení ze všeho nejdřív udělali

novou omítku na obecním úřadě. Tenkrát byla taková
euforie. Co se týká koníčků, specifického nemám.
Abych pravdu řekl, neměl jsem čas. Rodina, tři děti,
pak zajišťování bydlení i pro ně, dvanáct let místostarostování, čas na koníčky opravdu nezbyl. Ale nestěžuji si.
z Čelný člen vaší strany, Václav Jehlička, je ministrem kultury. Domníváte se, že by mohl k nám
do Častolovic zavítat a bylo by čím se mu v oblasti
kultury pochlubit?
Osobně se nedomnívám, že by k nám pan ministr zavítal, Častolovice asi nepatří k jeho prioritám. Ale je
tady co ukazovat: jen si vezměte například kostel sv.
Víta, však jsem se taky účastnil oprav interiéru, skoro
rok jsme tam dělali, už je tomu dvacet let. Pak v 90.
letech přišla oprava exteriérů, to už se zadávalo firmě.
Tehdy se pořádala veřejná sbírka, podle svých možností přispěla většina občanů. Myslím, že náš kostel je
důstojné prostředí pro adventní koncerty, které se tam
pořádají. Dále tu máme pěknou Hudečkovu galerii,
která dle mých představ mohla být v bezbariérovém
prostoru čp. 53, nynější lékárně. Nesmíme zapomenout ani na zámek, který sice není majetkem obce, ale
je to místo, kam se jezdí z široka daleka. V majetku
městyse je i kulturní zařízení U Lva a mám pocit, že
se kulturní komise i knihovna snaží o živý kulturní
život.
z Vaše strana oslaví v nadcházejícím roce myslím
90 let své činnosti. Jste spokojen s prací vaší místní
organizace? Daří se vám získávat mladé členy?
Je to asi jako všude. Místní organizace funguje normálně, občas se setkáme, ale příliv členů není. Většina
našich členů je už starších. Tady byla znovuzaložena
místní organizace v 80. letech, kdy jsem tam vstoupil
i já. Od otce vím, že tu lidová strana dřív byla, byl tu i
Orel. Ale moc o tom informován nejsem. Sám jsem k
získávání členů skeptický.
z Hodláte znovu kandidovat do zastupitelstva?
Já už asi ne. Zatím je otázka předčasná, zbývají ještě celé dva celé roky. Nás volí hlavně starší lidé, teď
máme jen dva poslance, mívali jsme čtyři.
z Jak jste spokojen se součinností s občany? Dávají vám podněty, připomínky? Máte vy sám nějaké
plány, které byste chtěl realizovat?
Z mého pohledu jsou občané dost lhostejní. Když za
mnou někdo přišel, byla to většinou jeho osobní záležitost, o obec zájem lidé příliš neprojevují. Asi je mezi
spoluobčany spokojenost.
Plány? Ty mít můžu, ale nemám. Chtěl bych lepší ulici tady u nás v Mírové. Podpořil bych to, už se o tom
mluví dlouho.
z Mohl byste nakonec našim čtenářům prozradit,
zda jste navštívil některý kulturní pořad?
Pokud mi to čas dovolí, pracuji v dvousměnném provozu, docela rád navštívím kulturní pořady. Naposle-

dy jsem byl na koncertě vážné hudby mladých umělců
sourozenců Chudých a slečny Žďárské a velmi se mi
to líbilo. A překvapila mě i velká návštěva.
Závěrem přeji svým spoluobčanům, aby ve zdraví
přežili postupující hospodářskou krizi. Ztráta zaměstnání není bohužel neobvyklá. Asi to jednou muselo
přijít, ve světě je to podle informací, které jsem dostal,
standardní věc, dělat pořád na sklad nejde, podívejte
těch aut, ledniček, praček co je. Ve světě mají takové
situace ošetřeny státními dotacemi, aby se nemuselo
propouštět. U nás o to nikdo nedbá. Musíme věřit, že
krize brzy pomine a výše uvedené problémy zůstanou
na dlouhou dobu v historii.
Děkuji za vaše odpovědi a přeji Vám i Vaší rodině, to
jest třem dětem a šesti vnoučátkům dobrý rok 2009
prožitý ve zdraví.
-al-

Rozhovor desátý
Se zastupitelem
Jiřím Řeháčkem
z Pane zastupiteli, dám vám takovou trochu potutelnou otázku: chodíte rád na schůze zastupitelstva? Kolikáté je tohle vaše volební období?
Volební období je to pro mne třetí. A když jsem funkci
přijal, tak pro mě není otázka chodit rád či nerad důležitá. Je to prostě povinnost, tak to chápu já.
z Jaké je vaše občanské povolání? Hodláte v něm
vydržet až do penze?
Název mého povolání se několikrát měnil, pracuji
jako návěstní technik - to znamená, že se starám o
údržbu zabezpečovacího zařízení, jako jsou přejezdy
na silnicích, výhybky. Tuhle práci dělám už od maturity na střední průmyslové škole železniční v České
Třebové, jsem tedy železničář. A jestli hodlám zůstat
až do penze? To záleží na tom, jak dopadnou jednání
o budoucnosti této profese-jestli činnost zůstane pod
státem, nebo pod soukromou firmou..
z Jeden z předchozích respondentů-zastupitelů
ve svém rozhovoru řekl, že v Častolovicích postrádá ochotu lidí spolupracovat, jakož i větší zájem
o kulturní a sportovní události. Jste téhož názoru?
Dalo by se říct že ano. I mně se zdá, že se dost lidí
omezuje spíš jen na vlastní starosti a to co je, jak se
říká, za plotem, to málokoho zajímá. Třeba i my jako
hasiči jsme přestali pořádat plesy, protože chodí málo
lidí, a tak bychom se dostali do finančních problémů.
Stejně je tomu i s kulturními a sportovními akcemi.
Ani s dětmi se nedá pracovat tak, aby to byla parta,
která by táhla za jeden provaz. A když si nezvyknou
na spolupráci v dětství, jde to jedno s druhým. Třeba
u nás je při soutěžích potřeba jak dovedností, tak znalostí, a tak nejsme tak atraktivní jako třeba fotbalisti.

str. 2
z Když se ještě vrátím k vám. Co vaše koníčky,
žena, rodina?
Jsem ženatý, žena pracuje taky na dráze, je vlakvedoucí. Máme jednu dceru, která bude letos maturovat
na střední škole stavební v Hradci Králové. Chtěla by
v oboru stavitelství a architektury pokračovat na vysoké škole buď v Praze nebo v Brně. Mým největším
koníčkem je činnost ve sboru dobrovolných hasičů.
Dělám starostu sboru, pracuji s dětmi, účastníme se
s nimi vyšších soutěží. Snažíme se vylepšit zbrojnici
i techniku, třeba teď jsme dodělali zámkovou dlažbu
svépomocí, abychom ušetřili. Plánů máme dost, jen
lidí na práci kdyby bylo víc.
z V minulém čísle Zdroje vyšla výzva k podnikatelům, živnostníkům i občanům, aby dávali své návrhy a podněty zaměřené k tvorbě nového územního plánu. Na toto téma se podle Zdroje mělo sejít
veřejné shromáždění U Lva. Máte nějaké informace na toto téma?
V prosinci bude veřejné zasedání za přítomnosti pana
architekta Křeliny, pokud vím. Nevím, jestli mají
majitelé pozemků o tvorbě územního plánu přehled,
ale určitě by se občané o to zajímat měli. V prosinci se
připravuje rozpočet, proto by se mělo na tomto zasedání schválit rozpočtové provizorium do doby, než je
znám státní rozpočet, z něhož vycházejí i rozpočty
obcí. Definitivní rozpočet se bude schvalovat na dalším veřejném zasedání začátkem roku. A protože se
tvorba územního plánu připravuje na dlouhou dobu,
je třeba, aby se návrhy ke zpracování dostaly včas.
Myslím, že je poslední termín k podání připomínek,
které se budou zpracovávat. Účast co největšího počtu
občanů by byla velmi dobrá. Škoda že Zdroj vyjde
až v lednu, takže nemůže účast podpořit. I když se
všechny záměry obce vyvěšují na úřední desce, kdoví, kolik občanů si je tam vedle telefonní budky na
náměstí vůbec přečte. Nesmíme zapomenout, že např.
nedoručitelná rozhodnutí a výzvy se po vyvěšení na
úřední desce považují za vyřízená. V tomto případě se
dá říct, že neznalost této zásady neomlouvá.
z V tomtéž čísle Zdroje byla i glosa o divokých
skládkách u Konopáče v lese se slovy, že ani jedno
zvíře nenechává po sobě tak otřesné stopy jako tihle nepořádní tzv. řádní lidé. Začátkem listopadu,
kdy pracovníci technických služeb právě les vyčistili, jsme v tomto prostoru našli vysloužilou pračku, krabici a poházené velmi zachovalé dámské
bundy, svetříky, kabát z plyše, ohromná záclona.
Máte nějaký recept, jak těmto nájezdům čelit?
Tomuhle se asi čelit nedá. Doma si každý pořádku
hledí,ale jak už jsem říkal, co je za plotem je nezajímá.
A tak přebytečné věci, místo co by je třeba po vyprání
dali na charitu, odvezou někam daleko. Jako hasiči
máme zkušenosti se sokolskou zahradou. Dokud tam
byly kopřivy a křoviny, bývalo i tam odpadků. Teď po
vyčištění se už nikdo netroufne. Ale v lese není vidět.
Je to v lidech. Vezměte si třeba rybáře. Ti si uklízejí
kolem rybníku, ale je to tak trochu z ruky, tak se tam
najdou pytle s odpadem. Snad by pomohlo, kdyby se
vypátralo, čí to je a hodit mu to přes plot. Provozování
odkladových dvorů je drahé. V obci jsou kontejnery
na tříděný odpad, které fungují dobře. „Uživilo“ by
se jich víc, ale to bychom se nedoplatili. A stejně se
najdou lidé, kteří třeba zaplní kontejner větvemi, které
by šly zlikvidovat jinak. I když jsme získali odměnu
za vysoké hodnocení v třídění odpadu, pořád je co
zlepšovat, protože nevratného obalu přibývá .
z Podle Zdroje měla být ustavena komise, která by
měla sledovat stav čistoty ovzduší .Zároveň jsme se
dozvěděli o vzniku Občanského sdružení EKORS.
Máte informace o činnosti obou?
Přímé informace o jejich fungování nemám. Jsem
v tomhle skeptik. Pokud nejsou vytvořeny zákonné předpoklady, je možné brát veškeré aktivity jako
folklor. Myslím tím to, že jestliže musím oznamovat
datum měření podniku, který chci kontrolovat, pak je
veškerá činnost marná.
z Navštěvujete někdy zdejší restaurace? Pokud
ano, jak hodnotíte jejich úroveň?

Restaurace nenavštěvuji, výjimečně chodím do Bazyliky, hlavně po jednání zastupitelstva nebo komise. S
jinými nemám zkušenosti.
z Postrádala někdy vaše rodina či známí obchod
s textilem, prádlem, galanterii a řeznictví? Dostal
jste někdy jako zastupitel dotaz na tyto služby?
Vím, že byly připomínky k rušenému řeznictví. Dnes
jde hlavně o ceny zboží. Podmínky pro drobnou prodejnu v malém městě jsou hodně tvrdé, v době supermarketů musí malý podnikatel hodně zvažovat, jestli
ho krám uživí. Každopádně je každé takové podnikání
obci k dobru, všimněte si jen výborného železářství.
A tak zatím nezbývá než kromě základních potravin,
které tu jsou, nakupovat ve větších městech.
z Máte nějaký plán, který byste chtěl do konce volebního období uplatnit či aspoň zveřejnit?
V podstatě moc neplánuji, vycházím z toho, co přichází. U hasičů plánuji ledacos, ale musíme vycházet
z toho, na co jsou prostředky a síly. V podstatě řeším
věci za pochodu, takže dlouhé plány si nedělám.
Děkuji za rozhovor. A protože se odehrál v době předvánoční, přeji vám hodně zdaru v další práci a zdraví
v novém roce.
-al-

INFORMACE Z RADNICE
USNESENÍ

z 11. veřejného jednání Zastupitelstva
městyse Častolovice, konaného dne 23.10.
2008 od 19:00 hod. na úřadu městyse v
Hudečkově galerii v Častolovicích
1a) ZM schvaluje návrh programu jednání
zastupitelstva městyse dle aktuální
pozvánky přednesené starostkou městyse.

1b) ZM souhlasí:
– se složením návrhové komise: pí Chlebná, p.
Kunčar, pí Novohradská
– s určením ověřovatelů zápisu: p. Řeháček, pí
Rohlenová, p. Tichý
– s určením zapisovatele z jednání: p. Sršeň.
1c) ZM schvaluje kontrolu plnění usnesení z jednání ZM ze dne 12. srpna 2008.
2) ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM do
termínu konání ZM.
3) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2008/
ZM.
4) ZM projednalo dopis obyvatel ulice Široká ze
dne 15.9. 2008 a dospělo k závěru, že nedošlo k
protiprávnímu jednání.
5) ZM nestanovilo název nové ulice a pověřilo
radu městyse schválit název nové ulice, a to výběrem ze dvou názvů: Hudečkova a Polnodvorská.
6) ZM stáhlo z programu prodej části pozemku
– 90m2 z pč. 69/3 (zahrada u čp. 53 ve vlastnictví
Městyse Častolovice) za prodejní cenu 60,- Kč/m2
panu Pavlu Krupkovi, Častolovice, na základě jeho
žádosti ze dne 14.08. 2008. Pověřuje p. Bělku prověřit stav pozemku (vodoteče) a p. Sršně upřesnit
vlastnictví přilehlých parcelních čísel a případně
vytyčit přístupový pozemek z Husovy ulice na pozemek u čp. 53.
7) ZM neschvaluje nabídku paní F. D. Sternbergové, Častolovice, na odprodej pozemku pč. 753/1, trvalý travnatý porost, o výměře 3.134 m2 (pozemek
pod řadovkami v ulici Bažantnická).
8) ZM schvaluje směnu pozemků mezi Ředitelstvím silnic a dálnic Praha (dále jen ŘSD) a Městysem Častolovice následovně: pozemky pč. 1285/29
o výměře 213 m2 a pozemek pč. 1285/28 o výměře
37 m2 ve vlastnictví ŘSD za pozemky pč. 1222/32
o výměře 1m2, pč. 1285/25 o výměře 134 m2, pč.
1285/13 o výměře 234m2 a pč. 1285/27 o výměře
9m2 ve vlastnictví Městyse Častolovice.

9) ZM schvaluje směnu pozemků mezi paní F. D.
Sternbergovou, Častolovice, a Městysem Častolovice následovně: pozemky pč. 1374 o výměře 245m2,
pč. 36/2 o výměře 127m2, pč. 36/1 o výměře 118m2,
pč. 37/1 o výměře 70m2, pč. 38 o výměře 48m2, pč.
39 o výměře 119m2 a pč. 55 o výměře 545m2 ve
vlastnictví paní F. D. Sternbergové za pozemky pč.
369/1 o výměře 367m2, pč. 371 o výměře 4244m2 a
pč. 369/2 o výměře 6427m2 ve vlastnictví Městyse
Častolovice.
10) ZM ruší bod č. 5 z 10. veřejného jednání ZM
ze dne 12.08. 2008.
11) ZM schvaluje prodej pozemku pč. 176 o výměře 183m2 na základě žádosti F. D. Sternbergové,
Častolovice, ze dne 3.06. 2008 za prodejní cenu
60,- Kč/m2.
Zapisovatel: Miloslav Sršeň
Návrhová komise: Ing. Pavlína Chlebná, František
Kunčar, Mgr. Jarmila Novohradská
Mgr. Martina Bělková Mgr. Jarmila Novohradská
starostka městyse
místostarostka městyse

USNESENÍ

z 12. veřejného jednání Zastupitelstva
městyse Častolovice, konaného dne 16.12.
2008 od 18:00 hod. v restauraci Beseda v
Častolovicích

1a) ZM schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva městyse dle aktuální pozvánky přednesené
starostkou městyse.
1b) ZM souhlasí
– se složením návrhové komise: p. Novák, p. Hodný, p. Kudláček
– s určením ověřovatelů zápisu: pí Zvěřinová, p.
Fabián, pí Sršňová
– s určením zapisovatele z jednání: p. Sršeň.
1c) ZM schvaluje kontrolu plnění usnesení z jednání ZM ze dne 23. října 2008.
2. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM do
termínu konání ZM.
3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2008/ZM.
4. ZM schvaluje rozpočtové provizorium.
5. ZM schvaluje rozpočtový výhled na rok 2011.
6a) ZM neschvaluje prodej části pozemku dle
GP č. 771/1a o výměře 5m2 za cenu 100,- Kč panu
Zdeňku Svobodovi, Kostelec n.O.
6b) ZM schvaluje odprodej části pozemku pč.
1205/1 dle GP o výměře 6m2 za cenu 100,- Kč
manželům Kutilovým, Častolovice.
6c) ZM schvaluje dlouhodobý pronájem části
pozemku dle GP č. 69/3 o výměře 55m2 panu Pavlu
Krupkovi, Častolovice, za cenu 5,- Kč/m2 měsíčně
do 31.12. 2012.
7) ZM schvaluje navržené Organizační zajištění
inventarizace v roce 2008.
8) ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z
dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství“ č. 3408/2008 KÚ KHK.
9a) ZM schvaluje mimořádnou odměnu pro Mgr.
Jarmilu Novohradskou ve výši 5.000,- Kč za aktivní plnění úkolů vyplývajících z funkce místostarostky.
9b) ZM schvaluje mimořádnou odměnu pro Mgr.
Martinu Bělkovou ve výši 10.000,- Kč za aktivní a
zodpovědný přístup k řešení úkolů vyplývajících z
funkce starostky.
10) ZM bere na vědomí informace o připravovaném územním plánu městyse Častolovice na období 15 let.
Zapisovatel: Miloslav Sršeň
Členové návrhové komise: Ing. Jaromír Novák,
CSc., MVDr. Václav Hodný, Josef Kudláček
Mgr. Martina Bělková Mgr. Jarmila Novohradská
starostka městyse
místostarostka městyse
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Jak si počínala
kulturní komise

v „osmičkovém“ roce?
Opět velmi aktivně. V prvním pololetí se dominantou staly oslavy 100. výročí otevření školy, jichž
byla spolupořadatelkou, byl dokončen 2. ročník
čtení pohádek, jejichž organizaci přebírá od nového roku zdejší knihovna, a měla zas velmi šťastnou
ruku při výběru hudebních a divadelních večerů.
Za všechny uveďme třeba druhé pololetí. 17. listopadu to bylo překrásné vystoupení Víta, Karla a Petry Chudých a Pavlíny Žďárské v Hudečkově galerii. Mladí umělci přednesli skladby J. S. Bacha, Jos.
Haydna, Camilla Saint-Saense, Bohuslava Martinů
a Antonína Dvořáka. Zajímavá dramaturgie a hlavně citlivý přednes byl přijat s vřelým nadšením do
posledního přístavku zaplněné síně. Cestu k nám
vážili i přátelé vážné hudby z Kostelce.
O čtyři dny později si na své přišli milovníci divadla. Tentokrát je potěšil amatérský soubor z Červeného Kostelce, který v úpravě a režii svého scénáristy a režiséra Vlasty Klepáčka přivezl adaptaci
Cervantesova románu Don Quijote s Klepáčkovým
dodatkem ...aneb Veselý konec rytíře smutné postavy. Návštěva byla tentokrát větší než obvykle a potlesk byl rovněž značný, což svědčí o spokojenosti
všech, kteří do sálu U Lva vážili cestu.
Vyvrcholením kulturních pořadů se stal letošní
adventní koncert uskutečněný v kostele sv. Víta o
poslední adventní neděli 2l. prosince. Desetičlenný
smyčcový orchestr, (šest houslistek, violoncellistka, dva houslisté, kontrabasista) recitátor s dirigentem orchestru Bona Nota z Pardubic nastudovali líbezné skladby Adama Michny z Otradovic, Antonia
Vivaldiho, Georga Fridricha Handela, Vrchlického
Vánoce a příběh biblický. Zcela naplněné prostory
kostela byly důstojným prostředím pro nezapomenutelné chvíle, které posluchači mohli prožít. Proto
je zde na místě srdečně poděkovat za vstřícné pochopení zdejšímu panu faráři, který pořádání takovýchto koncertů umožňuje.
Přejeme kulturní komisi stále dobré nápady a elán.
Zdá se, že diváci i posluchači už velmi dobře chápou,
že vyjít čas od času mezi stejně naladěné spoluobčany
nenahradí sebelepší program sledovaný doma v bačkorách. Do nového roku s devítkou na konci hodně
zdaru.
-al-

Změna v zákoně o odpadech
a registrace vozidel
Zákon o odpadech a registrace vozidel – dvě věci, které spolu zdánlivě nesouvisí. Od 1.1. 2009 tomu je
ale jinak. Tímto dnem vešel v platnost zákon č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon o odpadech. Novinkou podle tohoto právního ustanovení je vybírání poplatku při první registraci použitého vybraného
vozidla v České republice a při první přeregistraci (první zaregistrování na jiného majitele po 1.1.2009).
Poplatek je určen na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, je příjmem
Státního fondu životního prostředí, kam bude pověřeným městským úřadem i odváděn. Jeho výše je
stanovena podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech:
a) 3.000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
b) 5.000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
c) 10.000,- Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).
Plnění emisních hodnot je uvedeno v technickém průkaze vozidla formou kódů. U starších vozidel, kde
tyto hodnoty v technickém průkaze uvedeny nejsou, buď majitel doloží plnění emisních limitů, nebo
bude vybírán poplatek dle bodu c). K realizaci platby dojde při registraci vozidla spolu s poplatkem za
jeho přihlášení.
Mgr. J. Novohradská, místostarostka městyse

Svozový plán TDH 2009

Svozovým dnem je čtvrtek.
Úřad městyse Častolovice oznamuje, že během měsíce ledna je možno vyzvednout si známku na rok
2009 na svoz popelnic.

Z KULTURY

Ohlédnutí za letošní činností knihovny
Asi jste si všimli, že od nástupu nové knihovnice paní Věry Zaňkové je v naší knihovně pěkně živo. Možná i
proto, že na jednom z prvních míst v plánu knihovny se ocitli ti nejmladší čtenáři. Ti si ve spolupráci s kulturní
komisí letos poprvé zkusili svou prvou Noc s Andersenem, ale hned v září přišli na pozvání knihovny malí
prvňáčci, kteří zasvěceni pohádkovým rituálem za přítomnosti rytíře a dvorní dámy dostali své první čtenářské průkazy. A že nesmí zůstat jen u prvního písmenka, v říjnu přišly děti na tři odpoledne práce s knížkou a
pohádkami, které pro ně knihovna uspořádala vždycky ve čtvrtek. Středy a teď už i pondělky podvečer patří
zájemcům o jógu, jejíž kurzy nadšená i zkušená jogínka Věra vede. K radosti celkem osmnácti účastnic.
Předposlední čtvrtek v září patřil besedě o cestě do Pobaltí a Petrohradu. Čtvrtky v listopadu patřily cestování
i literatuře. Nejprve to byla beseda o Izraeli, na kterou do sálu u zahrádkářů přišlo kolem čtyřicítky velmi pozorných posluchačů. Však nevážili cestu nadarmo. Dvě hodiny vyplněné vyprávěním u videa, jak je na svých
cestách i pobytu v této pro nás stále ještě exotické zemi natočil velmi mladý sympatický student ekonomiky
mezinárodních vztahů Tomáš Černohous a doplnil výstavkou vzpomínkových exponátů, patří k nezapomenutelným. Další tři čtvrtky obsadily Tři večery s bratry Čapky, které z iniciativy Věry Zaňkové a za krásného
přispění někdejší ochotnice paní Marty Jelínkové a čtyř obětavých Maníků (Dominik, Jiří, Jakub a Marek)
připravili manželé Albrechtovi. Málo známá fakta ze vzpomínek spolužáků a vrstevníků bratrů Čapkových,
ukázky z jejich děl (fejetony, apokryfy, RUR, Ze života hmyzu, Matka, dramatizace Josefovy pohádky o tlustém
pradědečkovi, jakož i neznámé rané básně Karlovy a rovněž málo známé básně Josefovy z doby jeho věznění
v koncentračních táborech) byly na posledním večeru doplněny ještě videosnímkem Jiřího Václavíka. Ve videosnímku se představila naše někdejší spoluobčanka paní Matasová, jejímž byl Karel Čapek nejoblíbenějším
spisovatelem a jejíž báseň Vyznání rovněž zazněla. Večery s bratry Čapky uspořádala knihovna k uctění 70.
výročí předčasné smrti Karla Čapka o Vánocích r. 1938.
Ani v čase adventním mimovýpůjční činnost knihovny neustala a připravovala se pilně už k druhému adventnímu jarmarku dárků i dobrot otevřenému o víkendu v pátek a v sobotu l2. a l3. prosince. Po celou dobu tu
proudily davy nejprve školáků malých i větších, pak dospělých a bylo z čeho vybírat a opět čemu se obdivovat.
Dá se říci že adventní jarmark rukodělných výrobků i cukrovinek doplňuje překrásnou tradici zahrádkářských
expozic velikonočních.
A co chystá knihovna do dalšího roku s devítkou na konci? To už jistě napíše paní knihovnice sama. Za všechny
čtenáře a milovníky společenského a kulturního pohybu přejeme ze srdce hodně zdraví, gratulujeme k prvnímu
vnoučkovi a přejeme jí ještě hojně dobrých nápadů a výdrže.
-al-
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Informace
o akcích knihovny

tem však je, že kdybych byl přizván k redakční práci na rukopise či alespoň při korekturách, na falešné údaje bych
upozornil před vytištěním knihy. V zájmu pravdy mně vadí falešné údaje z historie městyse. Což by mělo vadit
každému občanovi. Místo zlořečení na toho, kdo upozornil na podvržené nesprávnosti, by se slušelo ocenit jejich
odhalení a proklínat neznámého původce. A přispět k jeho odhalení.
Ludvík Uhlíř

Jóga - každé pondělí od 17.00 hod. a středa od 19.00
hod.
29. leden 18.00 hod. - Himaláje na kole (pan Culek z
Kostelce nad Orlicí).
5. únor 17.00 hod. a každý další únorový čtvrtek – 3.
ročník Čtení pohádek v hasičské klubovně.
Únor - vernisáž obrazů pana Pelce za hudebního
doprovodu p. Horského.
27. březen - Noc s Andersenem.
Obsáhlejší informace o činnosti knihovny na webových stránkách městyse Častolovice, nebo přímo na
stránkách knihovny www.knihovna-castolovice.cz.

--------Někdo vystačí s poskytnutím informace zodpovězením otázek KDE, KDY, KDO, CO. Publicista hledá odpověď i na otázky JAK a PROČ. To na př. znamená, že o Klementu Gottwaldovi nepíše jen jako o prezidentovi
republiky, ale také zaznamená, že vydával nevinné občany katovi. Proto v souvislosti s fotografiemi, které byly
zveřejněny ve Zdroji 3/2008 o návštěvě Antonína Zápotockého v Častolovicích, otevírám „okénko do minulosti“ úplněji.
Otištěné snímky třínásobně (jeden nestačil) dokumentují fakt,že na fotočkách zvěčněný náměstek předsedy
vlády, jímž se stal „po únorových událostech a v červnu 1948 jejím předsedou...“ (viz Příruční slovník naučný)
se po Častolovicích dne 20. června 1948 pohyboval jako doma v rodných Zákolanech u Kladna. Vytane otázka,
proč se procházel právě po Častolovicích, jak k tomu došlo. Tato reálná skutečnost může vyvolávat pocit pýchy
či výjimečnosti, že vysoký představitel státní moci si k návštěvě vybral právě obec Častolovice.
Nejen má paměť dříve narozeného, ale i mnou studované anály vypovídají, že úplná pravda je následující:
Významný aktér zvratu k totalitnímu režimu událostmi v únoru 1948 se k této návštěvě nerozhodl jen tak sám
od sebe, ale byl do Častolovic nasměrován aparátem státních úředníků, který shromažďoval žádosti o přijetí
čestného občanství obcí a měst čelnými představiteli vlády jedné strany.
Nápad na udělení čestného občanství náměstkovi předsedy vlády vzešel od poakčněného místního národního
výboru. Uvedený činitel pro obec nic nevykonal, aby si tím čestné občanství zasloužil,- měl však z titulu svých
funkcí podíl na uzmutí majetku rodu Sternbergů po 25. únoru 1948. Za to se hodlali noví představitelé obce
odvděčit. A současně hledali „tlačenku“ k podpoření svých požadavků při parcelaci ukradeného majetku (viz
protokol ze schůze pléna MNV Častolovice dne 29. dubna 1948: „Pan předseda referuje podrobně o přídělovém
řízení pozemků z revize I. poz. reformy z majetku L. Sternberga. Sděluje, že mimo lesů požadoval pro obec
též budovy č. 7., 6, starou školu a č. 122 hájovnu jak bylo usneseno.“ Požadován byl i park.) V protokolu z
uvedené schůze se lze také dočíst: „Vypracování respektive zadání občanství pro nám. předsedy vlády Anton.
Zápotockého vzal si na starost p. řídící Špaček a p. vrchní str. Vinduška.“ Ze schůze pléna MNV dne 13. května
1948 je zaprotokolováno: „Pan vrch. str. Vinduška s p. říd. Špačkem projednali zhotovení diplomu čest. občanství pro nám. před. vlády Ant. Zápotockého. Jedná se již jen o legendu, znění textu. Nutné je také zajistit účast
a požádat jej, zda občanství našeho městečka příjme.“ To výmluvně dokládá, jak poúnorovým funkcionářům
obce o udělení čestného občanství představiteli poúnorového režimu šlo, jak o to usilovali. Protokol s datem 9.
června 1948 zaznamenává: „Pozdravná adresa je hotova. Na dotaz, zda p. nám. předsedy vlády Ant. Zápotocký
občanství příjme jsme obdrželi kladnou odpověď, že se tak stane při nejbližší příležitosti.“ Načež byla záležitost
uzavřena při plénu 29. července 1948: „Pozdravná adresa p. předsedovi vlády byla odevzdána a stála Kčs
3.000,-.“ Koupě vlivného čestného občana nepřišla nijak draho.
Představitel totalitního režimu obdržel čestné občanství za svůj přínos ke konfiskaci zámku a dalšího šlechtického majetku. Pod prostřední fotografií by byl vhodný podpisek v tom smyslu, že A. Zápotocký si při směřování k
zámku prohlédl uzmutý Panský dům a Pálenku. Potom byl zvěčněn po obhlídnutí zkonfiskovaného zámku před
jeho bránou. (Nedávno jsem se setkal s tvrzením, že šlechtický majetek byl zabaven po emigraci jeho majitelů.
To by byl zákonný postup, protože by šlo o majetek opuštěný. Jenže v dubnu 1948 byla na vývěskách MNV v
Častolovicích a v okolních obcích vyvěšena lejstra o zbavení Leopolda Sternberga práva hospodaření na majetku. Takže až potom okradení odcestovali do ciziny.)
Na zámecké zdi roky visela upomínková deska, i když se v naučném slovníku u hesla Zápotocký Antonín bylo
možné dočíst: „Jeho činnost v období kultu osobnosti byla ovlivněna některými negativními důsledky tohoto
období.“
Když už vyšly tři snímky uvedeného představitele totalitního režimu, cítil jsem povinnost informace doplnit z
dostupných dokumentů. Co se v Častolovicích dělo 20. 6. 1948, o tom nemohu nic sdělit, protože jsem tehdy
odmítl plnit svou povinnost externího zpravodaje a dopisovatele deníku Zemědělské noviny (jako sedmnáctiletý
žák kostelecké rolnické školy), a proto dne 23. června 1948 v „Zemědělkách“ o dění při návštěvě A. Zápotockého v Častolovicích místo mne referovala šifra (vlt) - tak se pod články na stránkách deníku podepisoval redaktor
Jindřich Volprecht.
Dlužno ještě připomenout, že zatímco v Častolovicích byl oslavován představitel totalitního režimu, při průvodu
Prahou k zahájení všesokolského sletu byla vyvolávána protirežimní hesla, na čemž se podíleli i někteří sokolové z Častolovic.
Ludvík Uhlíř, publicista

Hledám kytaristu(stku)
na hraní a zpívání manter.
vz

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Není pravda - je pravda
V knize Častolovice je na str. 233 uvedeno, že v
roce 1948 (při odkazu na publikaci z roku 1991 to
znamená k 1.1. toho roku) převzala zámek Národní
kulturní komise v Praze. Pravda však je taková, že k
uvedenému datu častolovický zámek patřil Leopoldu
Sternbergovi, jehož majetkem rovněž byly domy č.p.
6, 7, 8 (panský dům, pálenka a kaple sv. Václava),
ač je v knize uvedeno, že patřily MNV Častolovice.
Lejstro o konfiskaci šlechtického majetku po zvratu
v únoru 1948 bylo na místních národních výborech
vyvěšeno v dubnu 1948 a ze zápisu ze schůze MNV
Častolovice dne 24.3.1949 se lze dočíst, že „předseda
referuje, že dnešního dne byly předány budovy č.p. 6,
7, 8 a 63 do vlastnictví obce“.
Nejde o zanedbatelné vloudění chybiček, ale o skrytý
záměr dosud neznámé osoby. Cílem bylo podvrženými zfalšovanými údaji zpochybnit oprávněnost restituce uvedeného majetku – nárok na vrácení toho,
co bylo ukradeno, měl hranici 25. únor, takže co by
bylo majetkem státu či MNV k 1.1.1948, to by bylo
vráceno protiprávně, protože by došlo k prolomení
zákonné hranice.
Na str. 239 je dům č.p. 271 připisován Anně Uhlířové, dělnici. Pravda však je taková, že jeho majiteli v
té době byli Josef a Růžena Uhlířovi. Spolumajitelkou uvedeného domu se Anna Uhlířová stala v roce
1951 a celý dům jí patřil až v roce 1977, takže údaj
v knize se skutečností a tedy s pravdou rozchází o 29
roků. Což je víc než výmluvným důkazem, že kdo
byl původcem nesprávných údajů, ten se nezmýlil,
ale dopustil se záměrného falšování skutečnosti.
Podle tohoto záměru se podařilo vyloučit z Častolovic
mou matku, která zemřela v roce 1948 po vyhrožování, že budeme vystěhováni z bytu, který nám poskytl
majitel domu Leopold Sternberg. Tehdy jsme přece
jenom vystěhováni nebyli, ale maminka nyní byla
vyloučena z Častolovic nejen jejím neuvedením v
přehledu čísel popisných, ale ani nebyla na str. 193
zaznamenána jako spolumajitelka domu č. p. 271 ve
Štefánikově ulici – je otištěno: „Na levé straně je dům
čp. 271 Anny Uhlířové, který je nyní v majetku ...“ Že
drahná léta byli vlastníky Josef a Růžena Uhlířovi,
to nebylo z nějakého důvodu vhodné zveřejnit. Proč
asi?
Na závěr mám doporučení pro ty spoluobčany, kteří
mně podsouvají, že haním celou knihu o Častolovicích: Přečtěte si, co jsem napsal v Orlickém týdeníku
s datem 26. srpna 2008, kde vydání knihy oceňuji
jako záslužný počin. Za původce zfalšovaných údajů
nikoho neuvádím, předpokládám, že autoři publikací
o Častolovicích nepravdy zveřejnili nevědomky. Fak-

Odezva rodáků z Častolovic na články, které nedávno vycházely
na pokračování v Orlickém týdeníku na téma:
„Kdo chtěl přepsat historii“
Po přečtení prvního článku jsme jen mávli rukou a řekli jsme si, že před pár lety už tady něco podobného také bylo.
Když ale vyšel další článek, to už nám přetekl pohár trpělivosti a musíme se ozvat. Je nás tady starých rodáků a
pamětníků z Častolovic ještě dost, abychom si historii našeho městečka a knihu o Častolovicích obhájili.
Je to smutné, že se vůbec vyskytl někdo, kdo takové dílo p. Václavíka pomlouvá a haní. Pisatel se chtěl zřejmě
zviditelnit, proto se pustil do kritiky v okresním tisku.
My rodáci z Častolovic p. Václavíkovi a všem, kteří se na zrodu krásné knihy podíleli, děkujeme. Dílo se mu
zdařilo.
-dp-

Reakce na článek Není pravda – je pravda

Redakce častolovického zpravodaje Zdroj mi v zájmu objektivity umožnila reagovat na článek pana Ludvíka
Uhlíře s nadpisem: Není pravda – je pravda. Domnívám se, že na stránkách Orlického týdeníku, kde byla diskuse k této problematice původně rozpoutána, bylo řečeno již vše. Lidem neznalých věci mohu články „profesionálního“ publicisty L. Uhlíře a své odpovědi na ně v kopiích poskytnout.
Coby autor knihy Častolovice nemám zájem nadále přilévat benzín do ohně, který podle mého názoru vznikl ze
zcela jiných příčin, než je hledání pravdy a nemá s objektivní publicistikou nic společného.
Na svou obhajobu, prezentovanou již několikrát ve výše uvedeném týdeníku, pouze nově doložím text, zveřejněný v knize Častolovice u kapitoly Bytová a průmyslová výstavba na straně 181 uprostřed. Na tuto spornou
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kapitolu také plynule navazuje konfliktní pojednání
o obyvatelích obce a vše je uvozeno textem: „Podívejme se nyní na průběh výstavby v jednotlivých ulicích tak, jak byla zachycena v pamětních knihách a
kronikách obce. Níže uvedené údaje nemusí být vždy
přesné, ale poskytují nám zajímavý přehled.“
Jiří Václavík ml.

ČASTOLOVICKÉ ŽITO
V sobotu 22. listopadu 2008 představila pracovnice
SPOZ pani Andrea Fabiánová v zasedací síni Hudečkovy galerie starostce městyse nové občánky Častolovic, kteří se narodili od června do září 2008:
Zlatu Růženu
ZAHRADNÍKOVOU
Michala Petra
PILCHA
Lucii
MIKYSOVOU
Tomáše
FRYDRYCHA
Štěpánku
CABALKOVOU
Starostka městyse paní Mgr. Martina Bělková přivítala děti mezi obyvatele Častolovic a žáci mateřské a
základní školy vystoupili s pásmem písniček a básniček. Na závěr se rodiče nových občánků zapsali do
pamětní knihy obce.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008

SE NARODILI
Aleš

KUDLÁČEK

V posledním čtvrtletí roku 2008

SLAVILI
70 let věku
paní
Jitka
pan
Jan

Miloslav BARTOŠ

86 let věku
paní
Zdenka

MÁLKOVÁ

90 let věku
paní
Marie

BEDNÁŘOVÁ

94 let věku
paní
Marie

TOMŠOVÁ

Ve čtvrtém kvartále roku 2008 nás

NAVŽDY OPUSTILI
paní
paní
paní

Anna
Jarmila
Marie

HAVLÍKOVÁ
ŠTUČKOVÁ
BEDNÁŘOVÁ

r. 1947
r. 1934
r. 1917

VÍTE, ŽE...
– v Častolovicích žilo k 31. prosinci 2008 1.624
obyvatel přihlášených k trvalému pobytu?
Je to o čtrnáct méně, než na konci třetího čtvrtletí.
– v posledním čtvrtletí roku 2008

oslavili ZLATOU SVATBU
manželé Ing. Miroslav a Jana PETROVI?
Do další společné cesty životem jim přejeme hodně
zdraví a pohody.

OKÉNKO DO MINULOSTI
„Mít ve všem pravdu je spolehlivý
znak hlouposti.“
Michel De Montaigne

MORÁVKOVÁ
KOTOUČ

75 let věku
pan Ing. Karel
TOMEŠ
paní
Zdenka HUDÁKOVÁ
pan
Bohuslav KUNC
77 let věku
paní
Anna
paní
Vlasta
pan
Václav

HORÁKOVÁ
UHLÍŘOVÁ
ZVĚŘINA

78 let věku
paní
Věra
paní
Marta

TICHÁ
BARTOŠOVÁ

79 let věku
paní
Božena

VALÁŠKOVÁ

80 let věku
pan
Vladimír UHLÍŘ
81 let věku
paní
Jaroslava BARTOŠOVÁ
paní
Bohuslava HÁJKOVÁ
paní
Věra
MRÁZOVÁ
paní
Zdenka PLAŠILOVÁ
82 let věku
paní
Vlasta
pan
Josef

VAŠATOVÁ
KOHOUTEK

83 let věku
pan
Karel

MRÁZ

84 let věku
paní
Marie

MALENOVSKÁ

85 let věku

pan

Rubrika okénko do minulosti je koncipována jako obrázková kronika obce Častolovice. Publikované fotografie
jsou vždy opatřeny jednoduchým a krátkým komentářem
a neobsahují žádné hloubavé rozbory. Někteří spoluobčané se však s tímto faktem nemohou smířit a požadují
objektivnější informace. Udělejme proto výjimku a podívejme se do historie poněkud detailněji.
Jak se žilo v Častolovicích v 80. letech 20. století? Okénko do minulosti (možná i oči) nám tentokrát pootevře
článek Dobré účty v Častolovicích, který otiskla Jiskra
Rychnovska - orgán OV KSČ a ONV v Rychnově nad
Kněžnou v dubnu roku 1981, tedy osm let před „Sametovou“ revolucí. Autorem článku je bývalý vedoucí redaktor novin Ludvík Uhlíř, který byl sice ze své funkce po
roce 1968 odvolán, ale do Jiskry Rychnovska a některých
dalších periodik nadále a zcela dobrovolně přispíval, přičemž používal různé pseudonymy (např.Ludvík Ptáčník,
U. Ludvík atd.). I takhle mohou vypadat články publicisty, který hledá PRAVDU a odpovědi na otázky JAK
a PROČ:
Dobré účty v Častolovicích
Každý dobrý hospodář čas od času hodnotí, jak si vedl,
jak naplnil své záměry, co se mu zdařilo a v čem zůstal
pozadu za svými předsevzetími. Závěr volebního období
je tou nejvhodnější příležitostí k podobnému hodnocení,
k složení účtů.
V Častolovicích jsou tyto bilance radostné. Volební období znamenalo výrazný vzestup aktivity a úspěchy v naplňování cílů volebního programu Národní fronty.
Než se seznámíme s výsledky, kterých zde dosáhli, povíme si některé základní informace o obci. Častolovice
mají v současné době 1750 obyvatel. Součástí územního celku jsou i Hřibiny, obě Ledské a Paseky. Obec je
zemědělsko-průmyslová. Průmysl je zastoupen závodem
pražských Stavebních izolací, provozovnou rychnovského Kovodružstva, výrobnou hradeckého Dřevotvaru a
dílnou Čs. hudebních nástrojů. V obci je sklad podniku
Zelenina, učňovské středisko kostelecké Jednoty, která
zde má svá další pracoviště, a internát odborného učiliště

pražské Kovoslužby. Na úseku zemědělství je to JZD 7.
listopad Častolovice. K zajímavostem patří státní zámek
s rozsáhlým parkem.
Národní výbor má 30 poslanců, rada devět členů. Z osmi
komisí je třeba vyzvednout především činnost komise
pro výstavbu a komise veřejného pořádku, které pracují
soustavně a kvalitně: dobře si vede také komise pro plán
a rozpočet, v tomto volebním období se zlepšila činnost
komise zemědělské. Vytvořen je jeden občanský výbor
Hřibiny, který vykazuje zdárnou činnost a je zapojen v
celookresní soutěži občanských výborů. V dosavadním
volebním období se výrazně projevilo omlazení poslaneckého sboru. Dvanáct jich je do 35 let. Žen je osm.
Úspěšně pracuje také sbor po občanské záležitosti, který
zabezpečuje vítání nových občánků, předávání výučních
listů Kovoslužby, oslavy zlatých svateb, jeho členové
navštěvují staré občany při jejich životních jubileích a
předávají jim dárky.
Z politickovýchovné oblasti je třeba vyzvednout pravidelné besedy s mládeží tzv. Časfórum, které třikrát do
roka s úspěchem organizuje komise MNV pro mládež a
tělovýchovu. V Častolovicích je zřízeno agitační středisko, využívá se skříněk pro názornou agitaci, nezapomíná
se ani na využití místního rozhlasu pro agitační práci.
Volební období, které nyní končí, zaznamenalo také
úspěšný rozvoj činnosti na úseku kultury a výchovy.
Uspořádali tu čtrnáct představení divadelních souborů za
účasti 1463 diváků, šestnáct hudebních produkcí (účast
1750) a 174 ostatních akcí s 26330 návštěvníky. Akcí ve
spolupráci s Národní frontou (oslavy významných výročí,
přednášky, výstavy, besedy atd.) bylo celkem 495 s 68758
účastníky. Rámec obce přesahovaly dva ročníky Filmového festivalu pracujících, které byly vskutku pečlivě připraveny a organizovány a také hojně navštíveny. Dobrá
politickoorganizátorská práce národního výboru přinesla
zvlášť dobré výsledky v budování veřejně prospěšných
zařízení a zlepšování vzhledu městečka i obcí. Při akcích
Z se za uplynulé volební období vytvořila v neinvestiční části hodnota díla téměř jeden a půl miliónu korun při
finančních nákladech 1,095.270 korun a odpracování
28260 brigádnických hodin. V tom je zahrnuta údržba
veřejného osvětlení ve Velké Ledské a Pasekách, údržba
základní devítileté školy, demolice domu na křižovatce v
Častolovicích, údržba veřejného osvětlení v Malé Ledské
a Hřibinách, práce na domu pionýrů, údržbě domu č.55,
který perspektivně bude sloužit soustředěné pečovatelské
službě. Patří sem i úprava parčíku u nádraží, modernizace ZŠ, budování chodníků, úpravy živičných povrchů
komunikací a další práce.
V investiční části se vytvořila hodnota díla přesahující
devět miliónů korun, při finančních nákladech téměř
sedm miliónů korun a odpracování 35864 brigádnických
hodin. Byla vybudována prodejna v Malé Ledské, mateřská škola pro devadesát dětí v Častolovicích, v přírodním
kulturním středisku pracujících vybudováno letní kino,
byla zatrubena vodoteč Konopáč, pracovalo se na veřejném vodovodu.
Ani to však není úplný výčet všeho, co se zde v posledním volebním období změnilo, co se dále mění, co se
vybudovalo a buduje, jak se změnily životní podmínky
občanů a vzhled obce. Vyrostlo tu například 33 nových
rodinných domků, přibylo deset nástaveb domků, byly
postaveny dva obytné domy. Celkem byla zajištěna
výstavba 57 bytových jednotek v rodinných domcích a v
družstevní výstavbě. Na základní technickou vybavenost
k rodinným domkům (komunikace, kanalizace, rozvod
elektřiny, veřejné osvětlení, vodovod) v oblasti Písník a
Sever 1 se vynaložilo přes milión 102 tisíc korun. Vysázeno bylo 3245 kusů stromků a keřů, upraveno 8000
m2 ploch. Při pomoci zemědělství tu odpracovali 1299
hodin, brigádnická pomoc místních závodů představuje
1139 hodin, brigádnická práce společenských organizací
27819 hodin, pomoc brigádníků při údržbě památek je
vyjádřena 3183 hodinami. Sběr druhotných surovin představuje téměř 2000q.
Je úzká spolupráce mezi národním výborem a organizacemi NF. Jsou uzavřeny dohody o pomoci při zabezpečování volebního programu a lze říci, že je tu dobře plní.
Nejlépe si vedli požárníci, kteří mají na svém kontě přes
10 tisíc brigádnických hodin. PO SSM 6003 hodin, tělovýchovná organizace přes čtyři tisíce. Ocenění zaslouží
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také ženy, které byly velmi aktivní a odpracovaly téměř
2500 brigádnických hodin. Tyto a další organizace se
rovněž podílely na dalších akcích, na výchovné činnosti,
na agitační práci atd. V soutěži organizací NF si nejlépe
vedla skupina Pionýrské organizace Střelka v Častolovicích a ČSŽ v Častolovicích a v Hřibinách. Národní výbor
má velkou podporu také v místních závodech a provozech, především ve Stavebních izolacích, Dřevotvaru a
Kovodružstvu. Ale i další pracující a družstevníci pomohou, když je třeba. Také zde se projevuje dobrá politickoorganizátorská práce funkcionářů národního výboru.
Závěrem dáváme slovo tajemníkovi MNV soudruhu Jiřímu Malému: „Lidé oceňují, že se v posledním volebním
období hodně udělalo. Nejvíc je vyzvedáváno vybudování nové mateřské školy a výstavba vodovodu. Nemalá
část z nás poslanců národního výboru je mladých. Učili
jsme se, zkušení nám pomáhali. Myslím si, že se vykonalo mnoho prospěšné práce také díky tomu, že jsme měli
podporu občanů. Že ochotně pomáhali při naplňování
cílů volebního programu. Nebudeme si však zakrývat, že
ne všichni byli tak obětaví, je zapotřebí vyprovokovat i
ostatní, aby ani oni nestáli stranou. A nejen při brigádách,
ale také při schůzích a veřejných zasedáních, kdy se projednávají otázky, které přece zajímají všechny občany,
řeší problémy, které se dotýkají všech obyvatel. Naše
další plány nejsou malé a budou potřebovat podporu a
pomoc všech.“
Končí volební období. Skládají se účty. V Častolovicích
se skládají proto tak dobře, protože je vidět výsledky. Dá
se říci, že národní výbor, jeho poslanci, se svého poslání
v řízení věcí veřejných zhostili výborně. A že i občané si
mohou s uspokojením říci: volili jsme dobře, dali jsme
své hlasy náročnému volebnímu programu a podíleli
jsme se na jeho splnění.
Bylo to vskutku úspěšné volební období. V účtování
nezůstalo nic na straně „má dáti“, ale poslanci a funkcionáři i občané se přičinili o to, že vše je v rubrice „dal“.
Jsou to dobré a radostné účty.
Úspěchy jsou však také závazkem, že příští volební období aktivita nejen nepoklesne, ale naopak dozná dalšího
vzestupu. Úkoly i pro občany Častolovic a přidružených
obcí jsou náročné. Vycházejí pro nás pro všechny ze závěrů XVI. sjezdu KSČ, který vytyčil další plány výstavby
rozvinuté socialistické společnosti. Častolovičtí si své
plány a záměry vtělí do nového volebního programu. Ve
volbách dají hlas dalšímu rozvoji naší vlasti i své obce.
Svou aktivitou a obětavostí přispějí k uvádění všech smělých cílů v život. Aby další skládání účtů za závěr nadcházejícího volebního období bylo neméně potěšující.
Ludvík Ptáčník
Vážení spoluobčané, pokud i vy vlastníte nějaké historické fotografie, dokumenty, případně jiné materiály ze
života obce a jste ochotni se o ně podělit nebo máte k
uveřejněným fotografiím nějaké poznatky, kontaktujte
mne prosím osobně nebo na mobilním telefonu číslo 724
178772.
Jiří Václavík ml.

To všechno odnes čas

aneb

co jsme před uzávěrkou knihy Častolovice ještě nevěděli

Ten lump Čeřenský
Spor častolovického rodáka s mocnými první republiky

Prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk použil kdysi ve své korespondenci se spisovatelem
Karlem Čapkem výraz: „Ten lump Čeřenský!“
Václav Čeřenský se narodil 23.4.1882 v Častolovicích. V Čechách
absolvoval nižší reálnou školu, obchodní pokračovací školu a odešel
do Ruska, kde absolvoval šest tříd ruského gymnázia v Akermanu. Byl
vášnivým vyznavačem sportu, proto se stal učitelem tělocviku a později
i cvičitelem Sokola. Krátce po vypuknutí první světové války vstoupil
(30. 8.1914) mezi prvními v ukrajinském Kyjevě do tzv. České družiny.
Česká družina byla vojenská jednotka složená z Čechů nacházejících
se na území carského Ruska. Konkrétně působil ve třetí rotě a byla mu
udělena hodnost četaře. Družina zpočátku fungovala jako nebojový
propagační útvar, později intenzivně zasáhla do bojů na frontě a stala se velice uznávanou zpravodajskou složkou. V polovině listopadu
1914 se stal Čeřenský jedním z jedenácti vybraných dobrovolníků,
kteří podstoupili dne 25. listopadu 1914 nebezpečnou misi přes frontu
do Čech, kde se měli spojit s představiteli domácího protirakouského
odboje a po splnění úkolu se vrátit přes frontu zpět. Starodružiníku
Čeřenskému se jako jednomu z mála dobrovolníků podařilo nelehký
úkol splnit, ačkoli byl několikrát zajat. 3. prosince 1914 zajala rakouská
vojska Čeřenského u Rito, odkud byl deportován do zajateckého tábora
v Kleinmünchen. Z tábora se mu podařilo 17. prosince 1914 utéct. Po svém útěku dorazil Čeřenský úspěšně dne
23. prosince 1914 do Prahy, kde kontaktoval domácí odbojáře – starostu Sokola Dr. Scheinera. Scheinerovi předal
informace o existenci České družiny a instrukce ke koordinaci akcí domácího a zahraničního odboje. Poté úspěšně pronikl do Švýcarska, kde byl opět chycen a vězněn
v Brandtu. Znovu utekl a přes Francii, Anglii a severské
státy se 10. října 1915 dostal zpět do Ruska, kde začal
pracovat pro ruský generální štáb v Petrohradě. V období
od 16. prosince 1915 do konce března 1916 byl zpět v
České družině a působil při ni jako mladší důstojník. Od
1. dubna 1916 byl již zařazen do nově organizovaného 1.
čs. střeleckého pluku Mistra Jana Husi. V březnu 1917 se
stal velitelem u 2. střeleckého pluku. S jednotkou bojoval u Zborova, kde byl zraněn. Své zranění si doléčil v
Kyjevě a 31.12.1917 byl z rozkazu štábu 1. čs. střelecké
divize poslán jako vojenský zástupce na rumunskou fron-  Václav Čeřenský s TGM v roce 1919.
tu s tajným posláním od T. G. Masaryka ke spojencům
v Jassách. V Rumunsku byl až do konce února 1919. Do republiky se vrátil 5. března 1919, byl přijat 18.3.1919
prezidentem republiky T. G. Masarykem a jmenován členem vojenské mise v Rumunsku. Z legií byl propuštěn 15.
dubna 1922. Za své zásluhy obdržel Václav Čeřenský kříž sv. Jiří IV. stupně, sv. Anny II. a III. stupně, Stanislava
II. a III. stupně, Vladimíra IV. stupně, Čs. válečný kříž a další medaile.
Čím si tedy častolovický rodák a legionář Václav Čeřenský prvního muže nově vzniklého státu rozhněval? Z
jakého popudu nazval prezident Masaryk Čeřenského lumpem?
Odpověď musíme hledat v politické situaci nově vzniklé Československé republiky. Legionáři se po návratu
domů zapojili do politického, kulturního i společenského
života. Stali se jednou z nejstátotvornějších sil a založili si své organizace. Na jedné straně existovala v zemi
levicově orientovaná uskupení, protipólem byly radikální nacionalisté. Václav Čeřenský se stal vůdčí osobností
Družiny československých legionářů, která se profilovala
jako radikální organizace požadující zúčtování s Němci,
československými rudoarmějci, židovským obyvatelstvem a „ostatními živly“. Své požadavky byli tito muži
odhodláni prosadit i se zbraní v ruce. Představitelé státní
moci však neměli zájem na vyhrocování vnitrostátních
konfliktů, a proto zasáhli proti Družině a zejména jejímu
předsedovi majoru Čeřenskému. Václav Čeřenský byl po
soudním sporu o finance zahraničního odboje, který vedl
s tehdejším ministrem zahraničních věcí dr. Eduardem
Benešem „označen za černou ovci legií“ a degradován.
Jeho jméno mělo být zapomenuto a vymazáno z historie
legií. Zemřel 11. prosince 1927 a byl pochován na Olšanském hřbitově v Praze. Malé satisfakce se dočkal až v
době, kdy umíral, protože mu byla prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem navrácena odejmutá vojenská
hodnost…
jv
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ z Z ČINNOSTI SPOLKŮ z Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V ČASTOLOVICÍCH

Výjezdy zásahové jednotky SDH obce Častolovice
6. října 2008 v 08:00 hodin se členové SDH Častolovice v rámci dnů bezpečnosti ﬁrmy Saint - Gobain
Orsil, s.r.o. zúčastnili prověřovacího cvičení na tvrdící pece.
5. listopadu 2008 ve 23:20 hodin byla jednotka SDH
Častolovice povolána k požáru stodoly v obci Slemeno. Členové jednotky provedli rozvinutí jednoho
C proudu z rozdělovače HZS, zajišťovali osvětlení
požářiště a podíleli se na vyklizení stodoly.
15. prosince 2008 v 15:11 hodin byla jednotka SDH
Častolovice povolána k požáru rodinného domku v
obci Kozodry. Častolovičtí hasiči vypomáhali s evakuací nábytku a v dýchací technice prováděli dohašovací práce na místě zásahu.

http.//www.hasici-castolovice.webzdarma.cz

Výroční členská schůze
V sobotu dne 13.prosince 2008 se od 19:00 hodin
uskutečnila v hasičské zbrojnici Výroční členská
schůze Sboru dobrovolných hasičů obce Častolovice. Svou účastí poctila hasiče starostka obce Mgr.
Martina Bělková, velitel požární stanice Dobruška a
příslušník HZS Královéhradeckého kraje – územní
odbor Rychnov nad Kněžnou npor. Josef Málek a
zástupci sousedních sborů z Olešnice, Hřibin a Ledské.
V úvodu seznámil starosta sboru br. Řeháček zúčastněné členy s činností sboru a naznačil plány do
budoucnosti. Následoval příspěvek velitele SDH br.
Martina Kubíčka, který zhodnotil činnost výjezdové
jednotky obce Častolovice. V období od 1.1.2008
do 12.12.2008 jednotka vyjížděla k 28 událostem.
Tradičně dobrá je spolupráce s obcí. V garážích se
zlepšilo uložení techniky i náhradních dílů, hasiči
uvnitř objektu zřídili ocelovou plošinu, u šatny přibyla sušící skříň na zásahové obleky, rozrostl se počet
ochranných pomůcek (zásahových obleků, rukavic,
bot) a před koupelnou vzniká čistící zóna s pračkou.
Prostor opékání získal nový kabát v podobě zámkové
dlažby.
V průběhu roku 2008 se klubovna hasičů stala i díky
nadšení a elánu paní knihovnice Věry Zaňkové místem, kde se setkávali zájemci z řad milovníků divadla,
pohádek, Karla Čapka, cestování i jógy. Pravidelně se
zde schází i některé politické strany. Den před výroční členskou schůzí i v sobotu dopoledne (13.12.) se
v hasičské zbrojnici uskutečnil Vánoční jarmark.
Vedení sboru se rozhodlo i v nadcházejícím období aktivity tohoto druhu podporovat. Pouze je nutné
dořešit otázku zvýšeného opotřebování sborového i
obecního nábytku, ke kterému dochází při neustálém
stěhování vybavení společenské místnosti.
Zdárně se rozvinula také spolupráce s ﬁrmou Saint
- Gobain Orsil s.r.o. Častolovice. Místní hasiči se
v areálu ﬁrmy účastní dnů bezpečnosti, na základě
smluvních vztahů zajišťují hasební a likvidační práce
v případě požárů, ﬁrma sponzorsky podporuje soutěžní družstvo hasičů.
Daří se také družební styk s polskou obcí Kondratowice. Během roku probíhala oboustranná jednání, soutěže v požárním sportu a další kulturně společenská
setkání. Rok 2009 nebude v tomto směru výjimkou.
O plánu hlavních úkolů na rok 2009 poreferoval br.
Mitana. Ke konci oﬁciálního programu schůze přednesla zprávu o hospodaření se. Šmejkalová, zprávu
revizní komise obstarala se. Sršňová. Následovala
diskuse.
V diskusi zaznělo nejprve poděkování paní starostky
za dosavadní spolupráci a zdravice některých hostů. Zcela nepatřičně se zde začalo řešit i odpadové
hospodářství obce, na což reagoval řídící schůze
doporučením, aby tato problematika byla přednesena na veřejném zasedání zastupitelstva. Následovaly
dotazy členů ohledně zaniklé nástěnky před školou,
neaktuálnosti internetových stránek, nečinnosti okrsku a dotaz paní starostky směřovaný k hostům ohledně zajištění požární ochrany v jejich obcích. Doposud přátelská atmosféra začala nečekaně houstnout.
Zklidnění zajistilo až podávání občerstvení. Na závěr
schůze se podával guláš a bramboráky. Po krátkém
posezení se vydali všichni účastníci výroční členské
schůze do svých domovů. Časy se mění a už i hasiči
si nedokáží najít volnou chvilku na společné posezení.
jv

 Požár v Kozodrech.

Zpívání u vánočního stromu 2008
Na první svátek vánoční, ve čtvrtek 25. prosince 2008, se od 18:00 hodin na prostranství před hasičskou zbrojnicí v Častolovicích uskutečnilo Zpívání u vánočního stromu. Zpívání u vánočního stromu má v obci několikaletou tradici, aby však bylo u čeho zpívat, museli nejprve hasiči 6. prosince pokácet vrostlý stříbrný smrk na
zahradě u rodinného domku štědrých dárců – manželů Pourových, přepravit ho před hasičskou zbrojnici, kde byl
usazen do předem připraveného otvoru v zatravněném parčíku před knihovnou. Vánoční stromek byl následně
nasvícen šesti řadami modrých krápníků, na špici se objevila žlutá kometa a mezi větvemi přibyly úhledně
zabalené balíčky. Jejich počet se v průběhu prosince postupně měnil, neboť se někteří nenechavci museli osobně
přesvědčit, zda nejsou uvnitř balíčků ukryty dárky. Nebyly!
A přišly Vánoce, první
svátek vánoční - Boží hod
vánoční. Po svátečním
obědě se část hasičů sešla
ve zbrojnici a společně
začali připravovat zpívání.
Z kuchyně se zakrátko
do širokého okolí rozlila
kořeněná vůně vánočního punče, túje u chodníku
zkrášlilo jemné osvětlení a
vedle stromku vyrostlo pod
rukama hasičů provizorní
pódium. Celé prostranství
nasvítily dvě světelné rampy, které doplnila zvuková
aparatura Františka a
Václava Čepelkových.
Nadešla hodina H – paní
starostka Mgr. Martina
Bělková s Pavlem Všetičkou přiváží malé zpěváky,
svými auty přijíždí i žesťové kvarteto ve složení Jaroslav Přibyl, Václav Škoda,
Pavel Sedláček, Irena Hurdová. Krátká zkouška a jedeme naostro. Úvod obstarává žesťové kvarteto KONOR HORNS, hudebníky vystřídá
u mikrofonu starostka obce, která krátce přivítá všechny přítomné, a to už se ke slovu dostává komorní sbor
Kvítek. Z úst mladých zpěváčků se postupně linou vánoční melodie i tradiční české koledy. Slavnostní atmosféru dotváří svíčky v rukou malých i dospělých posluchačů, zdarma je rozdáván dětský čaj a ostřejší „dospělácký“
punč. Závěr akce obstarává již známé dechové trio.
Pro pořadatele je velice potěšitelné, že k hasičské zbrojnici našlo cestu poměrně velké množství obyvatel obce
a neodradilo je ani mrazivé počasí.
Na tomto místě je vhodné poděkovat Obci Častolovice za podporu, kterou svým hasičům dlouhodobě poskytuje, pěveckému sboru Kvítek i žesťovému kvartetu za milé zpestření vánočních svátků, Čepelkovým za výtečné
nazvučení a všem spoluobčanům za hojnou účast na zpívání.
jv

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
http.//www.zahradkari.com

Zahrádkáři hodnotili a plánovali

 Únorová degustace ovoce je v Častolovicích již tradicí.

V neděli 18. ledna 2009 výbor ZO ČZS Častolovice uspořádal výroční členskou schůzi, která se konala od 14,00
hod. v zahrádkářské klubovně. Toto jednání se lišilo od
předešlých tím, že podle stanov ČZS se v roce 2009 volí
nejen nový výbor základní organizace, ale také delegát do
všech vyšších složek ČZS.
Zaplněná klubovna mohla slyšet hodnocení jak roku 2008,
tak i výsledky práce starého výboru za období minulých
pěti let. A nebylo se za co stydět. Zahrádkářské výstavy
se staly nejen novodobou tradicí organizace, ale také
městys Častolovice proslavily daleko za hranice Východních Čech. Návštěvnost na těchto akcích se za dobu pěti
let zdvojnásobila, což svědčí o kvalitě a úspěchu nejen
podzimní výstavy, ale také jarní, s názvem „Velikonoce
– svátky jara“.
Kromě odborných a poučných akcí se též podařilo usku-
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tečnit celou řadu zábavných a společenských pořadů
jak pro členy ČZS, tak i pro veřejnost. Úspěšné byly
oslavy MDŽ, gastronomické ukázky studených mís a
grilování na několik způsobů a rovněž zábavná akce
„Harmonikáři“.
Tradiční degustace ovoce, praktické ukázky ošetřování
ovocných stromků i keřů a přednáška o šetrné chemické ochraně na zahrádce zapříčinily, že se v našem okolí
začíná pěstovat nejlepší ovoce, které je nejen chutné a
pěkné, ale má i dlouhou dobu trvanlivosti.
Mezi častolovickými ženami byla velmi kladně přijata ukázka vyšívání a aranžování ze suchých a rostlých
květin. Také do oslav 666 let městyse a 100 let školy
jsme se zapojili a tím přispěli k lepšímu veřejnému
životu.
V uplynulém období jsme nezapomněli ani na naši nejmladší generaci, pro kterou ve spolupráci s učitelským
sborem ZŠ pořádáme každý rok soutěž v technické
tvorbě s tematikou přírody.
Významný fakt je i ten, že zahrádkářské osady Bělá 1
a Bělá 2 byly podle platných zákonů převedeny – koupeny – od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví jednotlivců. Vybudovaná elektriﬁkace zpříjemnila práci
všech zahrádkářů na těchto osadách. Také třetí zahrádkářská osada „Konopáč“ doznala podstatných změn.
Budují se tam pěkné altánky, pěstují kvalitní odrůdy
ovoce a celá osada se stabilizovala.

JINAN DVOULALOČNÝ
Gingo biloba
Jako „živá fosilie“ nebo „posel z pravěku“ bývá často
označována tato nanejvýš pozoruhodná dřevina, která se jako jediný zástupce rozsáhlé čeledi zachovala z
doby třetihor až do současnosti. Před 150 miliony let
byl tento druh rozšířen po celém severním pásu naší
planety.
I když listy jinanu jsou úplně podobné listnáčům, je
vývojově daleko starší a dokonce i starší než jehličnany. Jeho listy jsou vlastně
srostlé jehlice. Pravlastí
tohoto druhu byla asi oblast
severovýchodní Číny, planě se však dnes již nikde
nenachází. Od nepaměti se
ale pěstuje jako posvátný
strom u chrámů a paláců
v Číně, Koreji a Japonsku.
Tam se s ním také poprvé
setkali cestovatelé z Evropy, a tak byla roku 1730
dovezena a vysazena první
sazenice jinanu v botanické zahradě v holandském
Utrechtu. Po roce 1835 byla získána v botanické zahradě v Montpellieru první klíčivá semena evropského
původu. Tím se jinan stal často používanou dřevinou
v zahradách a parcích našeho kontinentu, a samozřejmě také v parkových úpravách na území našeho státu.
V posledních letech je ale obecně známý a populární
díky svým léčivým účinkům. Extrakty z jeho listů jsou
základní součástí léků na cévní onemocnění, poruchy
krevního oběhu, prokrvení mozku, při Alzheimerově
chorobě a podobně.

Jinan dvoulaločný dosahuje v dospělosti výšky kolem
20m. Má jehlancovitou, řídce větvenou korunu. Listy
má světle zelené, kožovité, typicky vějířovitého tvaru. Uprostřed jsou většinou rozdělené zářezem na
dva laloky. Na podzim opadávají, přičemž se krásně
zbarvují do žlutých odstínů. Nenápadné květy jsou
různopohlavné, podle toho zda vyrůstají na stromech
samčích nebo samičích. K opylení dochází pomocí
větru, takže jedinci různého pohlaví musí růst poblíž
sebe. Semena jsou elipsovitého tvaru, asi 3cm v
průměru, v plné zralosti se
žlutým, nepříjemně páchnoucím osemením.
Při pěstování je jinan zcela
nenáročný. Roste bez problémů i v horších klimatických a půdních podmínkách. Dobře snáší řez, takže
jej lze udržet v přijatelných
rozměrech i na menší zahradě. V Japonsku se často
pěstuje jako bonsai v miskách a v přísně tvarovaném
stylu. Jaké úctě se tam jinan těší dokazuje také i to, že
je zde vnímán jako symbol míru, přátelství a lásky.
V současnosti je vyšlechtěno i několik okrasných a
zakrslých kultivarů, které podstatně rozšiřují možnosti uplatnění v zahradních úpravách. Za všechny
lze jmenovat například odrůdu „AUREA“ se zlatavým
olistěním, nebo „MARIKEN“, která roste kulovitě a
zakrsle, a je vhodná i do předzahrádky nebo atria.
Ferdinand Maláč

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ STŘEZMÁ OLEŠNICE, o.s.
 Ukázky vánočního aranžování a trendy
pro rok 2008 přilákaly do klubovny zahrádkářů hlavně ženy.
Největší úspěch ZO ČZS je v tom, že se každým rokem
počet jejích členů zvyšuje, a k 1. 1. 2009 má častolovická organizace již 135 členů, což je počtem druhá
největší ZO na okrese. Tento fakt svědčí o dobrém
zahrádkářském kolektivu, stejně jako nejvyšší svazové
ocenění „Zlatá růže“, kterého se naší organizaci, jako
první v ČR, dostalo v roce 2007. Tolik o hodnocení
práce zahrádkářů za poslední pětileté období.
Dalším bodem jednání byla volba předsedy ZO ČZS,
šestnáctičlenného výboru a delegáta do vyššího svazového orgánu. Současně byl schválen i plán činnosti
na rok 2009. Kromě tradičních akcí (jarní a podzimní
výstavy, v únoru degustace jablek, praktická ukázka
zimního řezu a řezu broskví, besedy a přednášky s
odbornou tematikou) byl schválen plán společenských
a zájmových akcí. Budeme pokračovat s pořadem
„Harmonikáři hrají Josefům“, poprvé uskutečníme
přednášku bylinkáře Pavla Váni, zorganizujeme ochutnávku studených mís s návodem na jejich zhotovení,
ukázku dušičkových aranží, autobusový výlet dle
výběru, opékání kýty a pro aktivní zahrádkáře opět příjemné přátelské posezení.
Tento výčet hlavních akcí, na které chceme pozvat
nejen členy ZO ČZS, ale i širokou častolovickou veřejnost, bude doplněn dalšími, doplňkovými pořady. O
všem budeme včas informovat na zahrádkářské nástěnce, v místním rozhlase, okresním tisku a zejména na
vlastních webových stránkách www.zahradkari.com.
Na závěr výroční členské schůze byl mimo jiné přijat
úkol: pokračovat v úzké spolupráci s městysem Častolovice, společenskými a zájmovými organizacemi, se
ZŠ Častolovice. Zahrádkáři chtějí svou prací a činností
obohatit veřejný život v městysi a přispět ke zlepšení
vztahů v Častolovicích.
JH

Vážení spoluobčané,
máme za sebou poslední dny starého roku, které pro nás myslivce
vyvrcholily nebývale úspěšnou Poslední lečí v Olešnici dne 27.12.,
na které se na bohatém výřadu mj.objevili 4 divočáci ulovení v
Houšti u Častolovic (naproti Polné)! Ve svém příspěvku však chci
krátce shrnout celou druhou polovinu loňského roku a nahradit tak
chybějící zprávu v minulém vydání Zdroje.
Dne 13.6.2008 prožila svůj slavný den členka našeho mysliveckého
sdružení, slečna Šárka Strachová z Vamberka, která řekla na zámku v Rychnově nad Kněžnou panu Petrovi Kopeckému své „Ano“.
Jejich svatba si vyžádala urychlení prací na pokládce zámkové dlažby u chaty v Častolovicích, aby si nevěsta neumazala své střevíčky.
Vše se naštěstí stihlo, stejně jako svatba před příchodem jejich malé
Šárky na svět dne 15.9.08!
V srpnu resp. v říjnu oslavili svá významná životní jubilea pánové
Miloslav Zeman z Malé Ledské (70) a Josef Moravec z Olešnice
(50). Jubilanty tradičně odměňuje naše sdružení kromě malého
věcného daru též povolenkou na odlov srnce 3. věkové třídy v naší
honitbě. Zatímco panu Zemanovi se srnce ulovit podařilo, Pepíkův
 Zdeněk Dostál při stavbě kaza- srnec ještě běhá po lese a užívá si života nejméně do poloviny květtelny pod Třešňovkou.
na letošního roku, kdy začne další sezóna. Prostě se nedařilo. Takže
kromě přání pevného zdraví, štěstí a krásných loveckých zážitků
adresovaných oběma jubilantům, přejeme Pepovi brzkou přízeň sv. Diany a Huberta, a také hodně úspěchů a
radosti z loveckých psů, českých fousků, z jeho chovné stanice.
Dne 5.12. jsme se bohužel navždy rozloučili s naším nejstarším členem (91), panem Stanislavem Zaňkou z
Doudleb nad Orlicí, kterého si však většina čtenářů správně spojí s hospodářstvím ve Hřibinách. Ačkoliv panu
Zaňkovi v posledním roce selhávalo zdraví, udržoval si do posledních dnů dobrou náladu a víru, že z nemocnice
jedna z jeho prvních cest povede mezi nás myslivce. Bohužel se mu jeho přání nesplnilo. Naši členové mu na
jeho poslední cestě vzdali poctu položením lesního věnce a držením čestné stráže u jeho rakve ve smuteční
obřadní síni v Rychnově nad Kněžnou.
Závěr roku se pro většinu z nás nesl ve znamení příjemných událostí, návštěv podzimních honů.
Máme za sebou celkem povedený podzim při lovu divokých kachen, byť s počty opravdu divoké populace
kachen vyskytujících se po řekách a potocích spokojeni být rozhodně nemůžeme. U zvěře bažantí byly výřady
slabé, k jejich zlepšení nevede ani opakované každoroční zazvěřování honitby mladou odchovanou zvěří a její
intenzívní ochrana v místech, která bývala v minulosti plná divokých bažantů. Přes velké pracovní úsilí několika pracovitých členů, přes zkoušení nových metod ani přes velké výdaje za krmivo a medicinální přípravky
se lepší výsledky stále nedostavují. Toto připisujeme především vysokému výskytu a tlaku predátorů, kterých
drobné zvěři stále přibývá, a kterým se ze strany zákona o ochraně přírody dostává často lepšího postavení, než
původním druhům zvěře, jako jsou koroptve, bažanti, zajíci či kachny. Kromě dříve běžných lišek a jezevců se v
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honitbě objevuje stále více divočáků, kun, vran, strak,
krkavců, volavek a bohužel i nové druhy, jako psík
mývalovitý, norek americký, mladé zde na několika
místech vyvádí dříve neznámý dravec moták pochop,
stále častěji přilétají nejen k Divoké Orlici kormoráni.
Zdá se, že se mírně zvedly alespoň stavy zajíců polních, nezbývá než doufat, že tento trend bude pokračovat, a že jejich počty nezredukují nemoci jako brucelóza či tularémie, které se na jiných místech našeho
kraje nedávno vyskytly.
Příznivějších, téměř rekordních výsledků, jsme
dosáhli vloni při lovu černé zvěře, čemuž pomohlo
i založení kukuřičného políčka pro zvěř pod Třešňovkou a zbudování nových posedů tamtéž. Pro
letošní rok je proto domluveno s dalším majitelem
jednoho malého pozemku využití jeho plochy jako
políčka pro zvěř. Předložením atraktivních obilovin
na tyto pozemky tak zmírníme škody působené černou zvěří na jiných plodinách a navíc můžeme snadněji provádět správný lov dle mysliveckých zásad a
chovatelských pravidel. Políčka přináší obživu nejen
divočákům, ale především zajícům a srnčí zvěři.
Při výčtu lovů nelze zapomenout na sokolníky, kteří
se 11. října v rámci tradičního setkání sokolníků v
Opočně dostavili do naší honitby se šesti orly. Na
lukách za Orsilem bylo dravci uloveno 1 srnče a
1 zajíc, šancí k lovu však promarnili orli výrazně
více.
Někteří z nás si zpestřují dle svých možností náš
koníček i loveckými výpravami za hranice naší honitby, ať už jde o tzv. poplatkové, zpravidla individuální
lovy či návštěvy jiných revírů a společných honů na
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pozvání našich přátel. Takřka životní úlovek /nepočítaje manželku Jarunku/ nadělila našemu členovi
Jaromíru Dostálovi Diana-Bohyně lovu při podzimní jelení říji. Šťastný lovec Mirek ulovil v honitbě
lesů ČR na soutoku řek Moravy a Dyje kapitálního
jelena s parožím šestnácteráka, které bylo se svými
206 body pouhé 4 body od zlaté medaile. Návštěvy
jiných revírů přinášejí nám všem nejen nezapomenutelné zážitky a nová přátelství, ale slouží také ke
konzultaci problémů a k předávání potřebných zkušeností mezi myslivci.
V posledních letech jsme ﬁnance převážně investovali, kromě samozřejmých každoročních vysokých
výdajů na krmivo pro zvěř, do údržby a zařízení
našich budov. Do dalšího roku máme v plánu věnovat se více stavbám mysliveckých zařízení v honitbě,
ať už krmelců a zásobníků na krmivo, nebo posedů
a zastřešených kazatelen. Staré, místy nevzhledné a
chátrající zařízení chceme nahrazovat novými, téměř
veškeré posedy se nyní staví pro 2 sedící osoby, aby
bylo možno bezpečně pozorovat a lovit zvěř například s loveckým hostem. Za tímto účelem bylo od
OÚ Čestice zakoupeno dřevo, které bylo po pořezání na pile na prkna a fošny zpracováno při společné
podzimní brigádě.
Že myslivec neloví vždy jen se zbraní v ruce dokládá
odchycení 3 psů pohybujících se po naší honitbě a
jejich vrácení majiteli za poslední rok.V prvém případě se jednalo o psa z Ledské, poté z Černíkovic a
naposled z Olešnice.
Z úseku lovecké kynologie je třeba zmínit úspěš-

né předvedení fenky jezevčíka Bonny na pracovních zkouškách
i výstavě psů v Brně Pavlem Židem. Fena tak splnila podmínky
předepsané pro zařazení do chovu.
Na střelbu na asfaltové terče na naší brokové střelnici Třešňovka
si ve druhém pololetí roku udělalo čas jen MS Voděrady a několik menších skupinek střelců, naše myslivecké sdružení alespoň
využilo a navštívilo chatu Na Pasece v prosinci při předposledním
loňském společném honu. Předvánoční společné posezení a zábava po honu za doprovodu v kamnech praskajícího dřeva a při svitu
svíček a plynové lampy má každoročně svoji nenapodobitelnou
atmosféru a náladu, nemůže ji pokazit ani slabší úlovek.
Před sebou máme nový rok a nové úkoly, nové výzvy! K prvním
z nich patří úspěšné zvládnutí pořadatelství Mysliveckého plesu v
Česticích dne 17. ledna. Za celou naši organizaci a členy Mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice děkuji všem lidem z obecních
úřadů, honebního společenství, zemědělcům, honcům, ale i mnoha dalším lidem, kteří přiložili ruku k dílu a pomáhali nám naši
pomyslnou „káru“ v roce 2008 táhnout dál.
 Kontrolní a revizní komise MS
s nedávnými jubilanty Josefem
Moravcem a Miloslavem Zemanem (zleva), vpravo MVDr. Václav
Hodný.

Přeji Vám, všem spoluobčanům, do nového roku pevné zdraví,
radost a úsměvy ve tváři, radost z Vašich koníčků, spokojenost,
rodinnou pohodu, toleranci a úspěchy, které se nemusí vždy měřit
jen penězi! To samé přeji i Všem svým kolegům myslivcům!
R.P.

SÍM, SÍM, JÁ SE HLÁSÍM
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČASTOLOVICE
KOMENSKÉHO 209, 517 50 ČASTOLOVICE, IČ: 70 18 88 74, TEL.: 494 323 004
HTTP://WWW.ZS-CASTOLOVICE.CZ
Vážení rodiče,
vzhledem ke změně vyhlášky týkající se podávání přihlášek na střední školy si Vás dovoluji oslovit a seznámit
se změnami systému podávání přihlášek na střední školy. V případě nejasností kontaktujte prosím výchovného
poradce.
Pro žáky
• mohou podat tři přihlášky (v 9., 7., 5. ročníku) v prvním kole přijímacího řízení
• v následujících kolech může žák podat neomezený počet přihlášek.
Pro základní školu
• vydá žákovi tři formuláře (lze stáhnout i z webových stránek ministerstva školství)
• vydá žákovi k pololetnímu vysvědčení jeden originál výstupního hodnocení
• potvrdí správnost známek razítkem školy a podpisem ředitele ZŠ
• vydá žákovi jeden originál zápisního lístku s evidenčním číslem.
Pro střední školu
• ředitel střední školy je povinen zveřejnit kriteria přijímacího řízení, obsah zkoušek, počet studentů, které
příjme do prvního ročníku, dva termíny přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení, a to nejpozději
do 31. ledna 2009
• dva termíny vypsané v prvním kole v rozmezí od 22. dubna do 7. května 2009.
Pro zákonné zástupce (rodiče)
• vyberou jeden ze dvou termínů přijímacího řízení a vyplní do přihlášky
• v případě lékařského potvrzení o zdravotním stavu dítěte nechají potvrdit přihlášku/y/ potvrdit lékařem
• nechají potvrdit přihlášky na základní škole (razítko a podpis ředitele školy)
• přiloží k přihláškám výstupní hodnocení (a jeho ověřené kopie)
• odešlou (nejlépe doporučeně, nebo osobně) na ředitelství vybraných středních škol, a to do 15. března
2009!!!
• do 5 dnů po obdržení kladného rozhodnutí o přijetí nutno odeslat na jednu vybranou střední školu zápisový
lístek, jinak bude místo uvolněno pro druhé a následná kola přijímacích řízení.
Odkazy: www.scio.cz, www.msmt.cz
Mgr. Jiří Kalousek, ředitel ZŠ

Výukový program Brazílie
V pondělí 24. listopadu 2008 jsme navštívili výukový program s názvem Brazílie – v rytmu samby. Program si
pro nás připravila tisková agentura MediaPro z Náchoda. Prezentace tohoto projektu proběhla v Městském kině
v Rychnově nad Kněžnou.
Pořady od MediaPro jsou vždy velice zajímavé, tady ani tento nebyl výjimkou. V těchto hodinu a čtvrt trvajících výukových programech vás nezahlcují zbytečnými informacemi, ale spíše vám ukáží mnoho fotograﬁí a
zajímavostí.
Výlet do Jižní Ameriky byl v mrazivém počasí příjemný. Cestovatelé projezdili celou Brazílii a ukázali spoustu
nádherných míst. Dozvěděli jsme se o životě Indiánů v amazonské džungli, prohlédli si její krásné i podivné
rostliny a zvířata. Viděli jsme nádherná města a poznali pohodový život na překrásných plážích. Zjistili jsme i
skutečnost, že kriminalita není v Brazílii žádné překvapení.
Všechny programy, které jsme doposud viděli, jsou velice pečlivě zpracovány a dokáží diváka zatáhnout do
atmosféry expedice. Výukový program nás velice zaujal. Je dobře, že jsme se zúčastnili tak jako každý rok. Již
dnes se těším na příští setkání s Indií.
Děkujeme agentuře MediaPro za velice pěkný zážitek z dalekých míst naší planety.
Informace o činnosti a programech na www.planetazeme3000.cz
Adéla Hepnarová, Tomáš Zahálka, 9.A
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Brazílie
Naše škola, jak už je tomu zvykem řadu let, byla
pozvána na velmi zajímavý a naučný program „Planeta Země 3000“. Letošním rokem byla prezentována
„Brasilie v rytmu samby“.
Úvodem se nám představili světáčtí cestovatelé, kteří
nás provázeli celým pobytem v Brazílii. Pro začátek
nám odhalili hrstku fotograﬁi, jež nám mnohé napovídaly z toho, co nás při této výpravě čeká a nemine. Svoji výpravu započali na brazilsko-argentinské
hranici, zde jsme měli možnost vidět něco naprosto
mimořádného – na desítky zpěněných, hlučně bouřících vodopádů zvaných Iguazu, kteréžto jsou, jak
jinak, nej na světě. Dále skrze zlatokopecké městečko
Sao Paulo, a pak? Kam jinam než do srdce a centra
celé té ohromné a bujaré země, do Brasilie.
Brasilia je velice mladé, ale svou naprosto unikátní
architekturou novodobé, velkoměsto. Nejvíce mě zaujala impozantní budova vlády připomínající váhu. Z
hlavního města se vydali na vzrušující cestu neprostupnými křovisky amazonské džungle na křižovatky
Amazonie, do města Manaus. Odtud ke kmenu indiánů odříznutých od civilizace, kteří byli velice poctěni
návštěvou. S nevyjádřitelnou radostí a pýchou nám
blíže osvítili svůj život, kulturu a tradice. Tedy řeknu vám, když slýchám o kácení tropického amazonského deštného pralesa, je mi až do pláče, přihlížet
vymírání dalšího nevinného článku ze života lidí. Po
návštěvě indiánů naši světa znalci vypluli po Amazonce vstříc dobrodružství hloubi deštného pralesa za
vzácnými druhy zvířat. Při plavbě potkávají kajmana
amazonského, tento roztomile vyhlížející krokodýl
však klame milým vzhledem. Při přistání na břehu se
choulí anakonda velká. Věřte mi, že i když je to jen
mládě, dokázalo by nás ošklivě poranit. Při dalším
putování skrze nekončící hejna otravných mušek našli
schovávajícího se sklípkana. Tento osminohý hmyz je
ohromě temperamentní a nebezpečný, a je třeba před
ním mít oči na stopkách stejně, jako před ostatními
mnohdy ani nepopsanými a vzácnými druhy zvířat.
A konečně z překrásné, ale drsné divočiny zpátky k
lidem a obydlím.
Další zastávkou je největší přístav Amazonie Belém.
V tomhle městě jsou celoročně rozsáhlé trhy, kde
si můžeme koupit skoro vše na co si vzpomeneme,
avšak v tomto městě, jako v celé Brazílii, je vysoká
kriminalita a je potřeba dávat si pozor na své věci.
A na závěr celé cesty přes bílé písečné pláže pobřeží
Atlantického oceánu až do životem oplývajícího města Ria De Janeira. Rio De Janeiro leží v jednom z
turisticky nejvyhledávanějších koutků světa. Však se
není čemu divit – na vyvýšeném pahorku, vysoko nad
městem, stojí jako dominanta obrovská socha Ježíše
Krista, dole úzké křivolaké malebné uličky, bílé písečné pláže a nepopsatelný romantický nádech města a
jeho okolí. Zde se také koná jeden z největších karnevalů světa, je radost pohledět na tisíce tanečnic a
tanečníků svíjících se v rytmu hudby. Zkrátka a jasně,
jedna návštěva tohoto okouzlujícího města nestačí a
ani stačit nemůže.
Nakonec nám promítli takový výcucek toho nejzákladnějšího, co nám prezentovali. Já jsem se s celou
Brazílií loučil velmi nerad, ale konec konců každá
cesta jednou končí.
Jan Vítek, VIII.A

Datel junior
Letos byl opět úspěšný rok. Žáci naší školy, tak jako
každý rok, příkladně reprezentovali školu v soutěži ve
psaní všemi deseti na klávesnici počítače. Tuto soutěž
vzorně připravila Obchodní akademie T. G. Masaryka
v Kostelci nad Orlicí. V nelehké soutěži a velké konkurenci se naši žáci rozhodně neztratili. V kategorii sedmých tříd zvítězila Michaela Tejklová, Katka Slezáková
obsadila vynikající čtvrté místo a Karin Vacková pěkné
šesté místo.

V kategorii osmých tříd se umístil Dan Bureš na vynikajícím třetím místě, Lukáš Pápay obsadil čtvrté místo
a Filip Izák se umístil na osmém až desátém místě.
V nejobsazovanější kategorii devátých tříd se ze 30
soutěžících umístila na vynikajícím druhém místě
Kateřina Blažková, na čtvrtém místě Markéta Vojtíšková a na pátém Jitka Kudláčková. Umístění ostatních
v této kategorii – Viktorie Kocourková 13.-14., Tomáš
Vilímek 15., Lucie Očenášková 19.-20., Kristýna
Valentová 19.-20., Dominik Trejtnar 21.-22., Michaela Hrubešová 23.-25., Tomáš Zahálka 27.
Blahopřejeme žákům k tak výborným výsledkům a
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
H. Bellerová

Z PRACÍ ŽÁKŮ
Kočičky a básničky 4. třídy
Jednoho dne paní učitelka vymyslela, že budeme
soutěžit o nejkrásnější kočičku a básničku. V hodinách pracovní výchovy a o přestávkách jsme vyráběly kočičku z černého centropenu. Básničku jsme si
vymysleli sami. Kočičky se nám povedly a básničky
také.
Nela a Nikola

Moje kočička
Eliška Klimešová
Bylo jedno kotě,
vyspalo se v botě.
Ráno, když se probudilo,
vesele si poskočilo.
Potom všechny hezké kočky,
dívaly se na něj očky.
Když to kotě vyrostlo,
mělo rádo vločky.
Už si nechtělo moc hrát,
jen se dívat na kozla jménem Brad (Pitt).
Na Vánoce si přeji rybí dáreček
a navrch pár kostiček.
Kostičky, ty kočky rády,
k tomu kousek masíčka,
aspoň trochu libového!!!
A tím končí básnička.

Kočička
Vojtěch Tomašík
Běhala kočička
kolem Pavlíčka.
Strčila do něj
a spadl do mlíčka.
Matýsek mu běžel na pomoc,
v posteli ležel až do Vánoc.

O zlobivé holčičce a skřítkovi
Byla jednou jedna holčička a jmenovala se Adélka, a
bylo jí šest let. Byla moc zlobivá.
Byly prázdniny. Když se probudila, už to začalo:
„Mámo, oblékni mě, táto, bonbóny!“
Maminka s tatínkem už toho komandování měli plné
zuby a řekli: „Nemůžeš si někdy něco udělat sama?“
Adélka se naštvala a vykřikla: „Já uteču!“ a zamkla
se v pokoji.
Byla noc a Adélka se rozhodla, že je správný čas, aby
utekla. Jde ulicí a najednou vidí světélko. Adélka ho
pronásleduje. Světélko se zastaví. Adélka, celá ustrašená, se zeptá: „Kdo jsi?“.
Ozve se zvláštní hlas: „Já jsem skřítek Světélko, a
kdo jsi ty?“
„Já jsem Adélka Skákalová, utekla jsem z domova,“ a
ptá se: „Uvidíme se?“
„Jestli tu budeš zítra v tenhle čas, tak ano.“
„Já jsem si to rozmyslela,“ říká Adélka, „vrátím se
domů.“
Světélko přikyvuje: „Udělala bys Adélko velikou chybu. Maminka s tatínkem už mají určitě strach. Ahoj.“
Adélka si lehá do postýlky a hned usne.
Ráno se Adélka probudí, maminka na ni kouká a ptá
se: „Je ti dobře?“
„Není mi dobře, bolí mě bříško a oči.“
„Tak ještě spi!“
Je večer, šest hodin. Adélka se probudí, oblékne se a
jde na večeři. Sní ji příliš rychle. Maminka se diví,
ale nic neříká
„Už musím jít za Klárkou. Víš, to je moje nová kamarádka,“ řekne Adélka a zavře se v pokoji.
Učí se: 5+3, 2x2, 1+1...
Je jedenáct hodin. Adélka vyleze z okna a jde na ulici
Bočanskou a čeká na Světélko. Už ho vidí. Světélko
prohlásí: „Budu tě učit, jak se chovat.“
Ve tři hodiny je z Adélky dáma.
„No prosím,“ řekne Světélko, „jde ti to výborně!“
Adélka se vrací domů.
Je ráno. Adélka si sama vyčistí zuby, připraví si i
sama snídani.
„Jsi v pořádku?“ ptají se maminka s tatínkem.
„Ano,“ řekne Adélka.
Tereza Jansová

Častolovice
Obec Častolovice se nachází na východě Čech a spadá pod krajské město Hradec Králové. Hory, pod nimiž
Rychnovsko leží, se nazývají Orlické. Častolovice, ač
jsou na katastrálním úřadě zapsané jako městys, nikdo
jim tak neříká, pro každého je toto místo obcí. Místem,
kde bydlím a žiji, protékají dvě řeky, Kněžna a Bělá, které se stékají do jedné.
Cestou od Kostelce nad Orlicí směrem k Častolovicím
uvidíme mnohá pole a mírné kopce. Železniční přejezd,
který vede zleva od nádraží, vás za Častolovice uvítá
mírným nadskočením, pokud ovšem jedete autem. Dále
se můžete pokochat pohledem na zámecký park a později i na samotný zámek, který je po pravé straně. Zámek patří rodu Sternbergů a povídá se, že vždy o půlnoci
tudy chodí bílá paní.
Nyní už přijíždíme do centra obce Častolovic, můžete
se tedy stavit na oběd. V Besedě na vás už čeká pestrý
jídelníček, nebo se můžete porozhlédnout po obchodech, k výběru jich tu máte spoustu. Nevím, jakou cestou budete pokračovat vy, jestli pojedete stále rovně za
nosem, nebo se rozhodnete jet podívat směrem ke škole,
to už nechám na vás, jen bych chtěla podotknout, že
Častolovice mívaly i své letní kino, jenže pro hlučnost
bývala zvířata ze zámeckého parku neklidná, a tak se
tato atrakce stala minulostí. Také by vás mohlo zajímat,
že v Častolovicích bydlí asi 1300 obyvatel. Ne všichni
spolu přátelsky komunikují, ostatně někteří spolu nekomunikují vůbec, ale to není nic zvláštního, většinou se tu
totiž ani neznají. Já sama neznám ani polovinu.
Tak tedy na chvilku jste měli možnost vidět obec Častolovice mýma očima, ale myslím, že by bylo lepší, abyste
se přijeli přesvědčit sami. Já i Častolovice se na vás těšíme.
Markéta Vojtíšková, 9.B
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Výroba podzimáčků

SRPDŠ při Základní škole a
mateřské škole Častolovice
Vás srdečně zve na

V rámci tématického bloku „Čáry máry podzime“ si
děti z předškolního oddělení Sluníček vyrobily krásné podzimáčky. Zábavnou a hlavně hravou formou si
děti zopakovaly názvy ovoce a zeleniny, jejich využití.
Každý si svého podzimáčka výstižně pojmenoval.

TRADIČNÍ
SPOLEČENSKÝ
PLES
Pátek 20. února 2009
od 19.30 hod.
Častolovice - sál „U Lva“

Návštěva Mikuláše v MŠ

mi o přicházejících Vánocích a všechny byly nakonec
odměněny dárečkem plným dobrot a vitamínů.

Vánoční perníčky
V předvánočním čase si děti kromě jiného také zkusily, jak se zdobí vánoční perníčky. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat mamince Martičky, paní Rambouskové, která pro všechny děti z oddělení berušek
napekla voňavé perníčky, ozdobila je mašličkami a
dokonce přinesla už připravenou polevu v sáčcích na
jejich ozdobení. Hned jsme se daly s dětmi s chutí
do práce a i přes malé nezdary se vánoční perníčky
dětem nakonec povedly. A teď už každý perníček čeká
jenom na milý úsměv toho, komu bude darován.
Velké poděkování si zaslouží i maminky, které přispěly k vánoční výzdobě svými výrobky (perníkové chaloupky, stromečky, adventní kalendáře, perníčky...).

Návštěva v Betlémě

Mikuláš s čertem a andělem navštívili letos naši MŠ
o den dříve, aby hodné děti pochválili a zlobílkům
trošku pohrozili kouzelnou berlou. Největší radost
udělaly děti Mikulášovi svými písničkami a básnička-

Hraje POKROK
Vstupné 50,- Kč
Bohatá tombola, předtančení.
Předprodej vstupenek: Levné
oděvy - paní Chourová

Vyprávění prastarého příběhu o narození Jéžiška v
Betlémě. Děti v oddělení Berušek se zkusily vžít do
postavy Marie, Josefa i pastýřů. Jéžiška pohladily,
daly mu dárečky a zazpívaly koledu.

SPORT z SPORT z SPORT z SPORT z SPORT z SPORT

SRPDŠ při Základní škole a
mateřské škole Častolovice
pořádá

TRADIČNÍ
DĚTSKÝ
KARNEVAL
v neděli 22. února 2009
karneval: 14.00 - 16.00 hod.
diskotéka: 16.00 - 18.00 hod.
sál: U Lva Častolovice
disco - DJ: Dohnálek
BOHATÁ TOMBOLA
RŮZNÉ SOUTĚŽE
vstupné dobrovolné

Hodnocení mužstev po podzimní části soutěže
sezóny 2008/9
A-mužstvo mužů přezimuje v tabulce na 12. místě. Do této sezóny jsme vstoupili po odvolání trenéra Marka s novou
trenérskou dvojicí: hlavní trenér Miroslav Přikryl, asistent trenéra Miroslav Huňara. Dnes mohu s čistým svědomím
říci, že oba jmenovaní svou práci odvedli velmi dobře, a chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Mužstvo se prezentovalo dobrým herním projevem, ale chybělo pověstné štěstí a více vstřelených branek, které by nám zaručovaly lepší
umístění v tabulce. Máme před sebou ještě celou jarní část a pevně věřím, že naše postavení v tabulce ještě vylepšíme.
Do jarní části soutěže vstupujeme s nový trenérem, kterým je pan Jan Plašil z Kostelce n/O. Kádr našeho mužstva
opouští Milan Izák (ukončení činnosti), hostování končí Radimu Pinkasovi z Albrechtic.(o dalším možném hostování
budeme jednat). Na odchodu je také Miloš Cvejn, který požádal o uvolnění do Zdelova na půlroční hostování. Naši
velkou posilou by mohl být navrátilec Vojtěch Bělka, ale s největší pravděpodobností prodlouží hostování v Hradecké
Olympii o další půl rok.
B-mužstvu určitě prospěl pád do nižší soutěže. Do kádru ze zapojili hráči, kteří vyšli z dorostu, občas vypomohli
i hráči lavičky A-mužstva a dorostu. V tabulce je naše béčko na pěkném 3. místě. O chod tohoto mužstva se stará
nenahraditelný Míra Huňara s kapitánem mužstva Milošem Hrubým. Stabilního vedoucí mužstva se nám nepodařilo
najít, ale v mnoha utkáních se osvědčila Iva Brandejsová.
Dorost je v tabulce na pěkném 3 místě. Jako trenéra mne mrzí pouze utkání v Hronově, kde jsme vedli v poločase 0-1,
ale prohráli jsme 2-1. Ale takový je fotbal. Jinak jsem s výkony a hlavně s přístupem našich hráčů spokojen. Čeká nás
zimní přestávka, kterou vyplníme turnajem na umělé trávě v Černikovicích. Čekají nás tam silní soupeři, proto naše
příprava bude náročná. Do přípravy se zapojí i někteří hráči starších žáků, kteří v létě do našeho mužstva přejdou.
Starší žáci a mladší žáci, doplněni hráči Doudleb, hrající poprvé v historii krajskou soutěž pod hlavičkou AFK
Častolovice, určitě nezůstali za očekáváním. Ba naopak, procházejí touto soutěží bravurně a jsme za to moc rádi.
Starší žáci jsou v tabulce na 5. místě, a mladší žáci dokonce na místě druhém! Za vším stojí dobře odvedená práce
trenérů přípravek a elévů z dřívějších let, kterými všichni tito hráči prošli. Můžeme být právem hrdi, že se nám v
Častolovicích po dlouhá léta práce s mládeží daří! Samozřejmě musím poděkovat i nynějším trenérům, kteří o
mužstva pečují, a to Milanu Vilímkovi, Rudolfu Prchlíkovi, Miloši Brandejsovi a Zdeňku Burešovi.
Kategorii elévů a přípravky AFK Častolovice neobsazuje, začínající fotbalisté jsou spojeni s hráči Doudleb a hrají
pod jejich hlavičkou, i když mužstvo přípravek je složené téměř celé z hráčů Častolovic. Mužstvo elévů je naopak z
velké části obsazené hráči Doudleb. Naši hráči trénují v Častolovicích a spojení i u těchto mužstev se nám daří.
V podzimní části soutěže se elévové umístili na 7. místě a přípravky na 4. místě tabulky. U těchto malých fotbalistů
výborně pracuje trojice trenérů Petr Vlček, Jaroslav Hájek a Vladislav Kapucián. Poděkování však patří i všem rodičům, kteří k nám své ratolesti přivedou a dle svých možností pomáhají tato mužstva vést.
Na závěr mi dovolte, abych jménem členů a hráčů AFK Častolovice poděkoval všem fanouškům a příznivcům našeho
klubu za podporu v roce 2008. Doufejme, že se celosvětová ﬁnanční a hospodářská krize dotkne chodu našeho klubu
co nejméně, a že se všichni budeme i nadále o sobotách a nedělích scházet ve sportovním areálu AFK Častolovice u
dobrého fotbalu.
Miloš Zeman, prezident AFK Častolovice
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Zimní přípravná utkání A-mužstva
Datum
so. 24.1.
so. 7.2.
ne. 15.2.
so. 28.2.
so. 7.3.
so. 21.3.
so. 28.3.

Utkání
Čast.-Morašice
Čast.- Žamberk
Čast.- RK B
Čast.-RK C
Čast.-Lípa
Solnice-Čast.
Dobruška-Čast.

Zač.
11h.
14h.
14h.
14h.
13h.
16h.
16h.

Hřiště
RK
RK
RK
RK
RK
Sol.
Dob.

Zimní turnaj dorostu na umělé trávě
v Černíkovicích
1.2. ne
8.2. ne
21.2. so
1.3. ne
15.3. ne
21.3. so

Častol. - H. Jelení
Častol. - Solnice
Častol. - Rokytnice
Častol. - Č.Meziříčí
Častol. - Týniště
Častol. - Rokytnice

11h..
9h.
16,30h.
10,30h.
10.30h.
13h..

Sportovní klub AFK Častolovice
Vás srdečně zve na

X. Sportovní ples,
který se koná
v sobotu 31.ledna 2009
v sále U Lva
začátek 20hod.
vstupné 50.- Kč

Hudba:

Pokrok
Bohatá tombola!
Častolovická mužstva po podzimní části soutěží
A-mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Třebechovice p. O.
Ohnišov
Albrechtice n. O.
Malšovice
České Meziříčí
Předměřice
Vamberk
Černíkovice
Dohalice
Loko Hradec
Babí
Častolovice
Hronov
Teplice n. M.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

31: 7
24: 10
34: 26
29: 20
31: 24
26: 23
26: 22
30: 30
19: 20
18: 33
28: 26
18: 21
14: 31
22: 57

32
30
24
23
21
21
19
18
18
18
17
16
8
4

B-Mužstvo
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Dorost
1. Hronov
9
2. Přepychy
9
3. Častolovice
9
4. Doudleby
9
5. 1. FC Rokytnice
9
6. Police
9
7. Borohrádek
9
8. Javornice
9
9. Voděrady
9
10. Teplice
9
Starší žáci
1. Třebechovice p. O.
11
2. Solnice
11
3. Rychnov n. K. B
11
4. Hronov
11
5. Častolovice
11
6. Týniště n. O.
11
7. Babí
11
8. Kostelec n. O.
11
9. Vamberk
11
10. Albrechtice n. O.
11
11. Meziměstí
11
12. České Meziříčí
11
Mladší žáci
1. Solnice
11
2. Častolovice
11
3. Třebechovice p. O.
11
4. Albrechtice n. O.
11
5. Týniště n. O.
11
6. Kostelec n. O.
11
7. Vamberk
11
8. Meziměstí
11
9. Babí
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Křovice
Lípa B
Častolovice B
Vamberk B
Dobruška C
Javornice B
Čermná
Solnice B
Černíkovice C
Kostelecká Lhota B
Dobré B
Olešnice

23: 9
35: 17
33: 17
29: 13
24: 20
30: 22
28: 28
19: 26
17: 33
10: 28
13: 27
14: 35

23
22
22
20
20
18
17
14
10
10
9
6

30: 6
26: 13
36: 11
27: 10
19: 9
16: 17
23: 19
11: 23
7: 46
7: 48

22
19
18
17
17
13
12
9
3
1

57: 11
32: 14
42: 13
34: 31
16: 12
20: 22
20: 22
18: 39
19: 28
17: 27
17: 37
11: 47

27
27
25
19
16
15
13
13
12
11
5
3

115: 1
81: 9
64: 25
31: 22
30: 34
20: 33
17: 38
22: 23
8: 54

33
30
22
21
18
17
17
16
9

10. Rychnov n. K. B
11. Hronov
12. České Meziříčí

11
11
11
Elévové
1. Týniště
18
2. Rychnov B
18
3. Kostelec
18
4. České Meziříčí
18
5. Ohnišov
18
6. Čermná
16
7. Doudleby-Častolovice 18
8. Přepychy
16
9. Albrechtice
18
10. 1. FC Rokytnice
16
Přípravka
1. Vamberk
20
2. Žďár
19
3. Čermná
20
4. Doudleby-Častolovice 18
5. 1. FC Rokytnice
20
6. Týniště
19
7. Borohrádek
19
8. Ohnišov
20
9. Kostelec
19
10. České Meziříčí
20
11. Voděrady
20

20: 52
7: 50
6: 80

6
6
0

89: 9
42: 27
76: 41
49: 45
49: 60
43: 52
34: 43
26: 44
20: 64
21: 64

50
37
36
26
20
19
19
16
12
11

80: 3
57: 17
59: 26
33: 19
33: 32
33: 37
32: 41
27: 47
39: 68
14: 57
7: 67

60
42
41
34
30
29
24
20
16
7
4

Sportovní klub Paseky
v r. 2009 připravuje
31.01. – Ples sdružení SK Paseky. Hospoda
U Myslivce (Hřibiny), začátek 20:00 hod., hraje
St. Vlček.
30.04. – Pálení ohně s lampiónovým průvodem,
hřiště SK Paseky.
19.09. – Turnaj v nohejbale, hřiště SK Paseky.

Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom vám
popřáli hodně zdraví, štěstí, lásky a
splněných přání v roce 2009.
Výkonný výbor AFK Častolovice
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