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Marek Štěpánek - rozhovor uvnitř ZDROJE
Foto: Štěpán Tomašík
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Častolovický fotokoutek: Častolovická pouť

Několik fotografií z letošní častolovické pouti, která proběhla 12. – 14. 6. 2020 
v Sokolské zahradě.

FOTO: Rudolf Prchlík a Štěpán Tomašík   
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Slovo šéfredaktora
Vážení čtenáři a spoluobčané, 
toto číslo je asi historicky prvním zpravodajem ZDROJ, které vychází jako dvojčíslo. Bohužel první letošní vydání muselo být zrušeno z důvodu pande-
mie, stejně tak došlo ke zrušení celé řady společenských a kulturních akcí, na které jsme zvyklí a o kterých se snažíme v této naší tiskovině společně 
informovat. Z tohoto důvodu tedy, ač je to dvojčíslo, nepřináší Vám toto vydání dvojnásobek zpráv, ale jde o ZDROJ běžného rozsahu. Po větší část 
prvního pololetí jste byli vyřazeni ze společenského a často i pracovního života. Nekonaly se žádné kulturní akce, nefungovala škola, tělocvična, 
knihovna, muzeum, kulturní dům, sportoviště atd. Doufejme, že je tento problém zcela za námi a věci už budou fungovat jako dříve.  Přeji Vám všem 
hodně zdraví a krásné prožití letních měsíců.

Štěpán Tomašík – šéfredaktor ZDROJE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech bylo hodně toho, co jsme museli zvládnout v této mimořádné situaci, která nemá v naší novodobé historii obdoby. Na území 
České republiky byl z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vyhlášen nouzový stav. Pandemie koronaviru nás vysta-
vila bezprecedentní zkoušce, která si vyžádala nové úkoly, ale také dosti zásadně změnila styl našeho života a práce.
Nikdo neví, jak se situace bude vyvíjet v budoucnosti. Jisté je ale to, že společně můžeme zdolat jakoukoli další výzvu, která se nám postaví do cesty.
Rád bych proto dnes využil tento příspěvek, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, především všem příslušníkům integro-
vaného záchranného systému v České republice. Dále zejména našim hasičům, dobrovolníkům, kteří byli připraveni pomáhat seniorům, a domácím 
švadlenkám, které nás zásobovaly rouškami. Nerad bych opomenul majitele obchodů a prodavačky, které byly v první linii. Chtěl bych ještě poděkovat 
všem rodičům, kteří museli zůstat doma a starat se o svoje děti, jimž nahrazovali i chybějící výuku v zavřených školách. Nikdy není dost chvály za Vaši 
vstřícnost, obětavost a součinnost, kterou jsme všichni vyvinuli, abychom úspěšně zvládli krizovou situaci.
Závěrem bych Vás chtěl poprosit o shovívavost při prázdninové rekonstrukci obtížné a nebezpečné křižovatky u základní školy. Přeji, ať už se vypravíte 
kamkoliv, krásnou, pohodovou, prosluněnou a především přátelskou a bezpečnou dovolenou.

Ing. Zdeněk Praus – starosta

Informace místostarosty o dění v městysi 
V tomto dvojčísle, které právě držíte v rukou, je už dost popsáno o nestandardní době 
posledních měsíců. Chtěl bych Vás proto seznámit s jinými fakty z našeho městyse. 
Nepochybně jste si všimli rozsáhlé rekonstrukce objektů a okolí fotbalového areálu. 
Zásadní změnou prošly budovy nových i  starých šaten, příchod do  areálu bude již 
po  novém mostě. Hodnota celé stavební akce byla asi 4,5 milionu korun. Původní 
záměr načasování tohoto činu byl k  100 let fotbalu v  Častolovicích. Oslavy však ze 
známých důvodů vzaly za  své. Nicméně kvalita vnitřních i  vnějších prostor je nyní 
skutečně důstojným prostředím pro hojně využívané sportovní aktivity mládeže. 
Věřím, že se brzy začne zúročovat dlouholetá kvalitní práce s  fotbalovými talenty 
a  v  častolovickém fotbalovém areálu se bude veřejnosti prezentovat i  v  dospělém 
fotbalu velmi dobrá zábava. 
Další velkou investiční akcí je rekonstrukce křižovatky ulic Sokolská, Havlíčkova a Školská s návazností na Sokolskou zahradu, novým parkovištěm 
a veřejným osvětlením. Tato stavba v hodnotě cca 7 milionů Kč právě probíhá a každý občan v této frekventované lokalitě bude moci sledovat po-
stupnou přeměnu. Do konce letních prázdnin by mělo být vše hotovo. Jsem přesvědčen, že i přes nynější určitá omezení v tomto prostoru občané 
i návštěvníci nakonec ocení zásadní zkvalitnění a hlavně větší bezpečnost chodců v této centrální části. 
Bez našich investorských aktivit se uskuteční v městysi jiná, pro občany také velmi důležitá oprava. Pravděpodobně od poloviny srpna do konce září se 
bude rekonstruovat část silnice č. II/318, to znamená od kruhové křižovatky se silnicí č. I/11 až na konec Častolovic k lesu Houšť. Pochopitelně se účastníků 
silničního provozu dotknou i určitá dopravní omezení. Zatím však nevíme jaká, protože do konce měsíce června probíhá soutěž na zhotovitele. 
Poslední týdny přinesly i do našeho regionu oproti minulosti nebývalé množství srážek. Intenzivně narostla tráva, ale i plevel na pozemcích městyse. 
Víme, že nejsou všechna veřejná prostranství v takovém stavu, v jakém bychom si všichni přáli. Žádáme proto spoluobčany o trpělivost. Situaci v péči 
o veřejnou zeleň nám z objektivních důvodů také velmi komplikují personální absence. Tři pracovníci jsou dlouhodobě nemocní, jeden má ještě stále 

Úřad městyse Častolovice
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ošetřovatelskou péči, jiný ukončil pracovní poměr. Od srpna by však mělo dojít i v této oblasti k určité nápravě. Tato záležitost však nic nemění na tom, 
že s ohledem na změny klimatu a kvůli značnému suchu nebudeme sekat tak často, jak bývalo dříve zvykem. 
V této nestandardní době se v naší obci zintenzivnil další nešvar. Lidé museli zůstat doma, a tak hledali způsob, jak si „ukrátit“ čas strávený doma, 
a našli ho. Úklid domácího nepořádku. U našich sběrných nádob na tříděný odpad se tak kupily hromady všeho možného, co lidé z domu vystěhovali. 
Našim technickým službám to přinášelo další starosti a našemu rozpočtu navíc finanční zátěž v hodnotě víc než 60.000 Kč. Chabou „náplastí“ byla 
informace od  svozové společnosti, že se tato „úklidová horečka“ projevovala ve  všech obcích v  okolí. Závěrem ještě poslední důležitá informace. 
Po prázdninách bychom měli mít také přesnější přehled o dopadech úsporných opatření státu na náš rozpočet v tomto, případně příštím roce. 
Přeji Vám, vážení spoluobčané, klidné, odpočinkové a ve zdraví prožité letní prázdninové měsíce.

Bc. Miloš Tichý – místostarosta

ZDROJ bodoval v krajské soutěži
S radostí si Vás dovoluji informovat, že náš ZDROJ letos znovu bodoval v krajské soutěži. Zpravodaj Častolovic se umístil na třetím místě v kategorii 
formátu A4 města a městysy. Děkuji členům redakční rady a všem dopisovatelům za jejich práci.

Štěpán Tomašík – šéfredaktor

Omezení dopravy na křižovatce u školy
Sdělujeme občanům i návštěvníkům městyse, že v termínu od 16. 6. do 31. 8. 2020 bude v obci realizována stavební akce Rekonstrukce křižovatky ulic 
Sokolská, Havlíčkova a Školská.
V této souvislosti dojde také v stavebním prostoru i jeho okolí k dočasným dopravním omezením. Křižovatka bude kompletně uzavřena pro všechny 
dopravní prostředky. Pohyb v tomto území bude umožněn pouze pro pěší. Výjimku od dodavatele stavby, kterým je společnost Strabag, a. s., mohou 

Bezplatná WiFi síť
Jak jsem Vás již informoval ve ZDROJI 2/2019, získal městys voucher v hodnotě 15.000 EUR z iniciativy WiFi4EU, kterou Evropská komise podporuje obce 
v zavádění bezplatného systému pro WiFi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách.
23. 7. 2019 byla podepsána grantová dohoda a od tohoto data běžela lhůta 18 měsíců na plné zprovoznění WiFi sítě. Vytipovali jsme daný počet lokalit 
(vnitřních i venkovních) tak, aby odpovídaly požadavkům plynoucích z podepsané dohody a aby služba byla přístupná na těch nejexponovanějších 
místech.
Dále bylo nutné vybrat společnost pro instalaci, která musela splnit kritéria stanovená Výkonnou agenturou pro inovaci a sítě. 20. 4. 2020 byla pode-
psána smlouva s vybranou firmou, která již v minulosti provedla instalace WiFi sítí v rámci tohoto projektu v jiných obcích, a měla tak zkušenosti jak 
s technickou, tak i administrativní stránkou věci.
30. 4. 2020 byla WiFi síť zprovozněna. Následně proběhla dálková kontrola spuštění sítě, která byla základem k proplacení voucheru.
Nyní už bezplatná WiFi slouží občanům a je možné se na ni připojit v těchto lokalitách a jejich okolí: místní knihovna, obecní úřad, kulturní sál, tělo-
cvična, náměstí, hřiště AFK, prostor před školou, Sokolská zahrada, lesopark.
Věřím, že v dnešní digitální době budou občané tuto již zcela běžnou službu hojně využívat

Adam Mitana - radní
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Častolovice, senioři a koronavirus
Malé zamyšlení nad právě uplynulým půlrokem – půlrokem obav, zákazů, příkazů, různých omezení a všudypřítomného „Damoklova meče“ v podobě 
neviditelného nepřítele – koronaviru.
Objevil se tu a hned začal uplatňovat své „právo na život“, a to v podobě onemocnění Covid- 19. Nikdo jej neznal, nikdo se s ním dosud nesetkal, ani 
zdravotníci nevěděli, s jakým zákeřným a silným nepřítelem se střetávají. Zpočátku mnozí podceňovali jeho sílu a moc, ale velmi brzy, zejména podle 
rychlého šíření a velkého počtu lidí, kteří jeho sílu pocítili na vlastní kůži, změnili názor. A bohužel také podle mnoha obětí, ve velkém počtu v senior-
ském věku, teprve uznali, že máme co dělat se skutečně nebezpečným nepřítelem – neznámým virem, před kterým je potřeba se chránit.
A že je třeba chránit zejména nejvíce ohrožené, to znamená seniory.
Ani my v Častolovicích jsme nezaspali. Seniorům bylo doporučeno nevycházet. V sociální komisi, ve spolupráci s městysem, se podařilo ustavit sku-
pinu mladých dobrovolníků, převážně z řad studentů, kteří byli ochotni se zapojit a ve svém volném čase obstarat nákupy potravin, drogerie či léků 
právě seniorům, kteří jsou sami, mají členy své rodiny daleko a nemají jinou možnost. Někteří této možnosti využili. Děkujeme našim mladým přátelům 
za ochotu a vstřícnost. Povinné roušky ušily ochotné ruce dobrovolných švadlenek – jim rovněž patří poděkování.
V souvislosti s tím bych ráda vysvětlila situaci, která nastala právě v této době, a to s návštěvami seniorů. Z pochopitelných důvodů jsme návštěvy 
jubilantů, jejichž výročí spadá do této „koronavirové“ doby, pozastavili. Nezrušili, jen pozastavili. Věcný dar a poukaz na odběr zboží jim bude předán 
dodatečně, jakmile se situace trochu zklidní. Jsme si vědomi ještě stále přetrvávajícího zdravotního rizika. Nechceme nikoho vystavovat nebezpečí, 
a proto v dohledné době nebudeme s návštěvami pokračovat. Dárky budou předány bez bližšího kontaktu.
Věřím, že pochopíte všechna opatření, která chceme zachovávat jen a jen z ohledu k Vám všem. Zdraví je jedna z nejcennějších hodnot a je na nás, 
abychom ji chránili co nejlépe. Děkuji za pochopení a potkáme se v lepších časech.

Marie Kubalíková – předsedkyně sociální komise

pro nezbytné zajetí do zóny získat jen majitelé přímo dotčených objektů, a to po dohodě se stavbyvedoucím (Ing. Pernica – tel. 721 468 843).
Detaily dopravních omezení jsou patrné na přiložené mapě. Pro návštěvníky hřbitova a centrální části ulice Školské bude umožněn vjezd pro dopravní 
prostředky také ulicí Husovou.
Věříme, že nalezneme u častolovických občanů pochopení pro tato nezbytná dopravně-bezpečnostní opatření pro realizaci největší stavební akce 
tohoto roku v obci. Výsledkem pak bude zkvalitnění centrálního prostoru u základní školy a Sokolské zahrady, zajištění větší bezpečnosti pro chodce 
i navýšení parkovacích míst pro osobní vozidla.

Bc. Miloš Tichý – místostarosta
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Narozeniny slaví
Výročí v I. čtvrtletí r. 2020

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

Navždy odešli 
Úmrtí v I. pololetí r. 2020

paní Marie Šimerdová r. 1946
pan Jan Cabalka r. 1948
pan Jiří Beran r. 1971
pan Jiří Ulč r. 1941
paní Blanka Mitanová r. 1945
paní Jana Hubáčková r. 1930
pan Josef Janeček r. 1930
pan Jiří Holšán r. 1962
paní Jarmila Hovorková r. 1954
pan Miloslav Suchánek r. 1974

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast .

Počet obyvatel
V Častolovicích nyní žije 1 597 obyvatel.

Společenská rubrika

Vítání občánků 
Děti narozené v I. čtvrtletí r. 2020

Ať vám dětičky dělají jen radost.

Štěpán Matoušek70 let
pan Václav Svícenec
pan Jan Bělka

75 let
pan Ján Bartoš
paní Alice Bednářová
paní Zdenka Pozůstalová
pan Miroslav Petr

76 let
pan František Krupka
pan Vladimír Vomáčka
paní Eva Zemánková
paní Marie Vlčková

77 let
pan Miroslav Průša
pan Zdeněk Marek
paní Irena Sejkorová

78 let
paní Věra Marková

79 let
paní Jaroslava Kotoučová

81 let
paní Marta Jelínková

82 let
pan Jiří Bednář

83 let
paní Marie Kudláčková

85 let
pan Josef Mládek
pan Ladislav Horský

87 let
pan Vladimír Mrkvička

88 let
paní Alena Bělková
paní Marie Zemánková

91 let
pan Jaroslav Fiedler

Výročí ve II. čtvrtletí r. 2020

70 let
paní Věra Kovaříčková
pan Jiří Hovorka
pan Jan Forche
paní Drahomíra Vlčková
paní Věra Rygrová

75 let
paní Božena Červinková
pan Petr Tomeš   
 
76 let
paní Hana Helmichová
pan Josef Rygr

77 let
pan Václav Bednář
paní Šarlota Dolanová
pan Miloslav Vašátko
pan Pavel Michera

78 let
pan Miloš Fikeis
paní Pavla Jirušková
paní Jana Máchová

80 let
paní Jana Petrová
paní Milena Mrkvičková

81 let
pan Adam Mitana
paní Libuše Kalecká

82 let
pan František Vokál
paní Bohumila Valachová

83 let
pan Jiří Pelc

84 let
paní Žofie Luxová

85 let
paní Marie Nováková
paní Alena Šeligová

86 let
pan Jiří Novák
pan Adolf Křešnička

88 let
Pan Jaroslav Valach

Vážení spoluobčané
Jestliže jsou mezi Vámi manželé, jimž od slavnostního manžel-
ského slibu ANO uplyne v roce 2020 již 50 a více let a přáli by 
si tuto skutečnost oslavit společně s námi – zástupci městyse 
– v obřadní síni městyse Častolovice – v Galerii A. Hudečka,
žádáme je tímto, aby se přihlásili na  úřadu městyse u  paní 
Hojné k dojednání podrobností a ostatních náležitostí.

Starosta městyse Častolovice i ostatní zástupci
budou pokládat 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 – tel: 606 840 434.
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Častolovické (historické) kalendárium výročí:

1. 1. 1950 v obci zřízena matrika, 70. výročí

7. 1. 1950 v obci uzavřen první úřední sňatek, 70. výročí

8. 1. 1865 se narodil MVDr. František Chalupa, 155. výročí

15. 1. 1570 častolovické panství získal Albrecht Bryknar z Brukštejna, 450. výročí

23. 1. 1775 vypuklo ve východních Čechách selské povstání, které způsobilo
 oddálení stavby častolovického kostela sv. Víta, 245. výročí

28. 1. 1875 se narodil legionář Antonín Klouda, 145. výročí

1. 2. 1970 zahájeno barevné vysílání TV, 50. výročí

14. 2. 1615 zemřel Bedřich z Oppersdorfu, 405. výročí

19. 2. 1890 se narodil legionář Josef Matějka, 130. výročí

24. 2. 1885 se narodil legionář Václav Bajer, 135. výročí

6. 2. 1985 zemřel legionář a velitel četnické stanice Alois Leden, 35. výročí

28. 2. 1890 se narodil legionář Tomáš Hrubeš, 130. výročí

2. 3. 1905 se narodil pilot RAF Josef Hora, 115. výročí

3. 3. 1940 zemřel učitel a regionální badatel Antonín Blažek, 80. výročí

8. 3. 1915 poštmistr Antonín Jelínek založil obecní kroniku, 105. výročí

9. 3. 1895 povodeň na železniční trati Častolovice – Solnice, 125. výročí

9. 3. 2000 postihly Častolovice povodně, 20. výročí

12. 3. 2010 na hřbitově byla odcizena busta malíře Antonína Hudečka, 10. výročí

17. 3. 1895 se narodil legionář Ladislav Svatoš, 125. výročí

18. 3. 1945 v Terezíně byla umučena Arnoštka Fischlová, 75. výročí 

6. 4. 1905 se narodil rakousko-uherský voják Václav Hrubeš, 115. výročí

7. 4. 1940 zemřel filozof, knihovník a vychovatel Josef Kratochvil, 80. výročí

10. 4. 1905 se narodil odbojář Rudolf Nosek, 115. výročí

10. 4. 1950 uzavřeny církevní matriky, 70. výročí

11. 4. 1945 popraven železničář a odbojář Václav Otčenášek, 75. výročí

12. 4. 1840 se narodil spisovatel Václav Julius Kavka, 180. výročí

14. 4. 1945 popraven odbojář Rudolf Nosek, 75. výročí



8

Zpravodaj městyse Častolovice  |  1–2/2020

Zpracoval: Jiří Václavík ml.

23. 4. 1895 se narodil legionář Rudolf Stříbrný, 125. výročí

25. 4. 1975 odstřelena kaple sv. Václava u náměstí, 45. výročí

1. 5. 1910 se narodil malíř Jiří Hudeček, 110. výročí 

3. 5. 1905 se narodil vědec Ing. Bohumil Pour, 115. výročí

8. 5. 1945 z Častolovic utekli poslední Němci, 75. výročí

9. 5. 1930 se narodil sportovec, rybář, ochotník Antonín Bělka, 90. výročí

9. 5. 1945 ve 4:45 hodin projel Častolovicemi první tank Rudé armády, 75. výročí

12. 5. 1895 v obci založen Sokol, 125. výročí

20. 5. 2010 založen Spolek přátel Častolovic, 10. výročí

29. 5. 1945 v obci byla po válce obnovena činnost Sokola, 75. výročí

10. 6. 1625 příchod jezuitů Adama Kravařského a Karonia,
 čímž započala rekatolizace obyvatelstva, 395. výročí

15. 6. 1930 získal povolení osobní autodopravy František Šabata, 90. výročí

19. 6. 1920 se narodil lidovecký politik Antonín Žalman, 100. výročí

25. 6. 1890 se narodil legionář Antonín Podolský, 130. výročí

26. 6. 1965 se uskutečnily velkolepé oslavy 120. výročí ochotnického divadla, 55. výročí

30. 6. 1935 se v Častolovicích uskutečnil Župní sjezd hasičů, 85. výročí

30. 7. 1990 vydáno stavební povolení na sídliště U Konopáče, 30. výročí
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Kulturní okénko městyse 
červen – srpen 2020 
LETNÍ KINO ČASTOLOVICE
– program upřesněn na plakátu – areál AFK

červen – září 2020
TIKAJÍCÍ MĚŘENÍ BĚHU ČASU
– výstava mechanických hodin a hodinek v Muzeu Častolovicka
– otevřeno o víkendech 

19. září 2020
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
– taneční zábava pořádaná kulturní komisí
– sál U Lva – od 20 hodin

19. září 2020
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
– O putovní pohár starosty městyse Častolovice
– Sokolská zahrada – od 10 hodin

Kultura v městysi

Létající snoubenky
Letušky ze Zdobničanu z Vamberka vzaly v pátek 7. 2. 2020 sál U Lva 
útokem. Divadelní představení „Létající snoubenky“ je komedie, při 
které se smějete skoro celou dobu. Herecké výkony herců z  Vam-
berka zaslouží pochvalu. Myslím, že všichni návštěvníci kulturní 
akce byli spokojeni a odcházeli domů s dobrou náladou.

Foto: Štěpán Tomašík

Dětský karneval
Je krásné, s jakým nasazením je již pravidelně připravován dětský 
karneval v sále U Lva pořádaný SRPDŠ MŠ Častolovice. Letos proběhl
23. 2. 2020. Jen třeba nafouknout a umístit to obrovské množství balón-
ků! Nebo napéct tu hromadu skvělých koláčů! Prostě a krátce, karneval 
se povedl na jedničku. Poděkování patří všem, kdo se na jeho uspo-
řádání podíleli, ať už svojí prací při přípravě a organizaci akce, nebo 
sponzorsky.

Foto: Štěpán Tomašík

Program neobsahuje všechny akce, bude postupně doplňován po upřesnění termínů.

19. září 2020
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
– Obecní rybník – od 7 hodin

1. – 4. října 2020
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
– areál Sokolské zahrady 

13. listopadu 2020
DUCHAŘINA
– divadelní představení souboru 
 Temno Týniště nad Orlicí
– sál U Lva – od 19 hodin

21. listopadu 2020
POSLEDNÍ LEČ
– myslivecká zábava pro veřejnost
– sál U Lva – od 20 hodin
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Přednáška se zdravotní tematikou
a projekt „Seniorská obálka“
Užitečnou osvětovou akci uspořádala v  sále U  Lva 27. 2. 2020 sociál-
ní komise městyse Častolovice. Na  akci proběhla zdravotní přednáš-
ka s  praktickou ukázkou poskytování první pomoci a  dále seznámení 
s projektem nazvaným „Seniorská obálka“. Podrobný článek paní Kuba-
líkové na toto téma se nachází v jiné části tohoto vydání ZDROJE.

Foto: Štěpán Tomašík

Karneval s Plazmou
Na svém karnevalu za doprovodu skupiny Plazma rock se mohli
29. 2. 2020 vyřádit i dospělí. Podle fotografií publikovaných na internetu 
si to návštěvníci určitě dobře užili.

Foto: Plazma rock

Častolovická pouť
I přes všechny překážky se povedlo uskutečnit častolovickou pouť. 
Program byl sice trochu zkrácený, ale počasí se celkem vydařilo 
a po  té dlouhé době společenského omezování si ji určitě všichni 
návštěvníci užili. Pouť proběhla v termínu 12. – 14. 6. 2020 za podpory
Městyse Častolovice, organizaci zajistila paní Monika Růžičková.

Foto: Rudolf Prchlík

Spolek      u

TIKAJÍCÍ 
 o h.    .

    k.

Muzeum , 55, e, l. : +420 602 144 832
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Pozvánky na kulturní akce v okolí

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

26. KVĚTNA – 19. ČERVENCE 2020 
Výstava na téma „JIŘÍ SAMEK: DO HLOUBKY“ 
(výběr z grafické tvorby)

26. května – 13. září 2020
Výstava na téma „ŽENSKÁ KRÁSA V TVORBĚ VĚRY JIČÍNSKÉ“
Výstava je věnována významné umělkyni, jejíž talent přesahuje 
hranice širokého regionu.

26. KVĚTNA – 30. ŘÍJNA 2020 
Expozice na téma „CESTA KRAJINOU
 – MALÍŘI ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA“
Orlická galerie se profesně profiluje na  malíře Orlických hor 
a Podorlicka. Chloubou stálé expozice jsou obrazy A. Slavíčka, A. 
Hudečka a V. Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo B. Piskače či J. 
Trampoty. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete díla 
A. Lamra, J. Kaloče nebo V. Hanuše. Ve stálé expozici – výběr ze 
sochařského díla K. Hladíka a L. Beneše.

26. KVĚTNA – 19. ČERVENCE 2020
Výstava na téma „MICHAL BURGET: KRAJINA ZÍTŘKA?“
Náchodský rodák Michal Burget se věnuje především krajino-
malbě. Ovšem v jeho podání krajina získává něco na roman-
tičnosti, svébytnosti a originalitě, ale i jinakosti a zvláštnosti, 
kterou způsobujeme my lidé svojí činností.

26. KVĚTNA – 31. ŘÍJNA 2020
Výstava na téma „VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
 – POČÁTKY SPORTU A TURISMU V PODORLICKU“ 

24. ČERVENCE – 13. ZÁŘÍ 2020
Výstava na téma „BŘETISLAV MALÝ: SJEDNOCUJÍCÍ POCIT“
Malíř a výtvarník, který se zabývá významem a vztahem barev ne-
jen vůči sobě samým, médiu obrazu nebo objektu, ale i divákovi. 

Správní budova Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalá kasárna), tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz

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

12. – 15. září 2020 
VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU 
(Dům zahrádkářů, Poláčkovo nám.) K vidění bude více jak tisíc 
exemplářů z celého světa, především však z Argentiny, Mexika 
a Madagaskaru. 

25. září 2020 od 15 hodin
PODZIMNÍ BOTANICKÁ VYCHÁZKA V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ 
Vycházka se koná ve  spolupráci s  Městskou knihovnou 
v Týništi nad Orlicí a je uspořádána pod vedením muzejní-
ho botanika Jana Doležala. 

14. ÚNORA – 31. ŘÍJNA 2020
Výstava na téma „ČECHOSLOVÁCI V BOJI ZA VLAST“
Výstava dokumentů, relikvií a osobních předmětů z účasti 
našich vojáků ve druhé světové válce. 

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

26. ZÁŘÍ 2020, OD 10 DO 17 HODIN
Tvůrčí dílna na téma „VYROB SI DRAKA“.

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

24. ČERVENCE – 13. ZÁŘÍ 2020
Výstava na téma
„IGOR CHMELA: SIRKOŇ“
Výstava fotografií divadelního a filmového herce, který si vyrobil 
cameru obscuru z krabičky od sirek a s její pomocí nafotil celý 
soubor Divadla Na zábradlí. Výstava je součástí divadelního fes-
tivalu Poláčkovo léto.

18. ZÁŘÍ – 30. ŘÍJNA 2020
Výstava na téma
„ORLICKÝ SALON ´20 – VELKÉ ŽENY Z MALÉ ZEMĚ“
Tradiční podzimní výstava představí tři výtvarnice – Denisu Pro-
škovou, Markétu Zlesákovou a Dagmar Junek Hamsíkovou.

18. ZÁŘÍ – 30. ŘÍJNA 2020
Výstava na téma
„LUMÍR NEDVÍDEK: TAUROMACHIE“
Připomínka oblíbeného rychnovského rodáka – malíře. 

8. – 11. ČERVENCE 2020 A 19. – 22. SRPNA 2020,
vždy od 10 do 16 hodin
CYKLUS PRÁZDNINOVÝCH VÝTVARNÝCH DÍLEN v Orlické galerii.
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Téma Zdroje
Rozhovor s Markem Štěpánkem
Když jsem začal chystat tento 
ZDROJ, vedl jsem telefonický 
rozhovor s kolegou z redakční 
rady Jirkou Václavíkem o jeho 
obsahu. Jako asi všichni z Vás 
jsem byl otrávený z  celého 
období spojeného s korovavi-
rovou pandemií a mluvil jsem 
o  snaze se tomuto tématu 
ve  ZDROJI už co nejvíce vy-
hnout. Jirka mě jako správný 
historik upozornil na to, že jde 
vlastně o  historickou událost, která musí zůstat ve  ZDROJI zachyce-
na, a že ta složitá doba vytvořila nové mladé hrdiny. Jirka, jak všichni 
víme, je hasič, proto dovede ocenit, když někdo nezištně o své vlastní 
vůli začne pomáhat ve složité době lidem ve svém okolí a upozornil 
mě na aktivitu Marka Štěpánka, kterého jsme požádali o krátký rozho-
vor pro toto vydání ZDROJE v rubrice TÉMA ZDROJE. 

Ahoj Marku, my se známe z minulosti z golfu, ale o kvalitách tvého 
odpalu si s  tebou dnes nechci povídat, tématem bude Covid-19. 
Jak vlastně došlo k tomu, že ses stal takovým místním lídrem z řad 
veřejnosti v pomoci spoluobčanům v době pandemie?
Ve víru prvních informací o koronavirové krizi v České republice, kdy 
na  většinu z  nás byla uvalena karanténa, resp. různorodé zákazy ze 
strany státu pro maximální eliminaci možného dopadu Covid-19, jsem 
začal přemýšlet, jak tato situace bude v běžném životě vypadat. Jaký 
na nás bude mít dopad vir samotný a které skupiny našich spoluob-
čanů jsou v  největším ohrožení? Dle prvních informací, které se ob-
jevovaly na  internetu a  v  médiích, mi bylo jasné, že nejohroženější 
skupinou jsou senioři. Rozhodl jsem se proto zveřejnit výzvu na svém 
účtu na sociální síti Facebook, kde se k mému velkému údivu do dvou 

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

a na facebooku muzea a jeho poboček.

9. SRPNA 2020 
DEN ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK
Celostátní akce, při které jsou otevřeny rekonstruované židovské 
památky, pro zájemce je vstup zdarma.

Synagoga – Památník Karla Poláčka
Palackého 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
tel.: 494 534 450

OD ČERVENCE 2018
Expozice na téma
„OPOČNO V PROUDU ČASU (1068–2018)“

Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno, tel.: 494 534 015,
e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz

dnů přihlásilo 13 lidí, kteří chtěli přidat ruku k dílu. Je to až s podivem, 
že tolik lidí chtělo pomoci v  této naléhavé situaci vzhledem k  tomu, 
že informace o viru byly v té době velmi nejasné. Nebudu navíc příliš 
přehánět, když řeknu, že tito dobrovolníci byli a stále jsou připraveni 
obětovat své pohodlí a  dát všanc i  své zdraví, aby pomohli druhým. 
Tohoto si velice vážím a  můžu Vám říci, že jsem byl skutečně dojat 
a překvapen, že se do dvou dnů ozvalo 13 statečných dobrovolníků. 

Jak jste celou věc koordinovali a dokázali zaměřit tím správným 
směrem?
Z počátku jsme samozřejmě netušili, jak se celá situace vyvine, ale 
věděli jsme, že chceme pro naše seniory udělat maximum, aby ne-
museli vycházet ze svých domovů. Proto jsme vymysleli, že budeme 
seniorům zprostředkovávat nákupy potravin a  případně i  potřeb-
ných léků. Hned v  počátcích tohoto projektu jsem se spojil s  paní 
Mgr.  Kubalíkovou, předsedkyní sociální komise, které jsem též čle-
nem. Na můj návrh reagovala paní Kubalíková velmi rychle zasláním 
e-mailu všem členům sociální komise, veškerému personálu vedení 
městyse a  celé radě městyse. Pomoc při koordinaci akce jsem při-
jal od  paní Mgr.  Zvěřinové, která nám dodala seznamy seniorů dle 
ulic v našem městečku. Jednali jsme tedy s vedením městyse a jeho 
představiteli. Další, kdo nám pomohl, byly dobrovolnice – švadlenky 
ze zámku v Častolovicích. Petr Václavík nám věnoval pro účely dob-
rovolnické skupiny dvě desítky kvalitních ručně šitých roušek.  Celé 
to byla taková spontánní akce, „šitá na  koleni horkou jehlou”. Víte, 
v krizi se ukáže pravý charakter lidí. 

Takže máš i negativní zkušenosti s lidmi v tomto období?
Někdo nám pomohl ihned, nezištně a bez okolků. Jiní pomáhali ve svém 
volném čase, ale byli i tací, kteří nedorazili na schůzky, které měly před 
spuštěním akce proběhnout apod. To ale připisuji spíše strachu z viru, 
a ne jiným možným okolnostem. 
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ZŠ a MŠ Častolovice
ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU
Ve  středu 24. června 2020 se 
rodiče a  děti sešli v  mateřské 
školce, aby se předškoláci roz-
loučili s hraním a pokročili v ži-
votě dál do první třídy základní 
školy. Celá tato akce proběhla 
na  zahradě v  areálu školky. 
Po nástupu všech dětí v jednot-
ných tričkách došlo na pasová-
ní, všichni dostali šerpu a tričko 
na  památku. Poté proběhly 
soutěže a  opékání špekáčků, 
které si všichni dostatečně užili. 
Nezapomnělo se na dort a přípi-
tek se střelbou rychlých špuntů. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. Přejeme 
všem prvňákům dobrý vstup do prvního ročníku se samými jedničkami.

Můžeš vyjmenovat těch třináct mladých lidí, kteří reagovali 
na tvoji výzvu a byli členy tvého týmu?
Rád, seznam dobrovolníků, kteří se přidali, je následující: Kamila 
Chlebná, Karolína Mouchová, Monika Vojtěchovská, Michal Machek, 
Jiří Hudousek, Tomáš Pokorný, Radka Šuplerová, Václav Loose, Kris-
tina Kulhavá, Krystýna Trojáková, Hana Al Naami, Jan Cabalka ml., 
Lucie Charvátová.

Jak probíhala práce Vašeho týmu?
V  pomyslném prvním kole bylo naším úkolem roznést letáky, které 
nám poskytl městys, na adresy našich seniorů. Jakkoli snadný se ten-
to úkol může zdát, dal nám poměrně zabrat, protože v  plánku, který 
jsme obdrželi, nebyly ulice ani č. p. seřazeny podle jakéhokoliv klíče. 
Zde patří zvláštní poděkování Karolíně Mouchové, která seřadila uli-
ce a  č. p.  domů jaksi logicky pro naše účely. Následně jsem nechal 
aktivní dobrovolníky ve  skupině vybrat si libovolné ulice, do  kterých 
letáky roznesli. Já jsem se soustředil zejména na organizaci jednotli-
vých členů naší dobrovolnické skupiny a dodávání letáků jednotlivým 
skupinám v terénu. Děkuji každému jednomu dobrovolníkovi, který se 
do skupiny přihlásil. Jmenovitě navíc děkuji Tomáši Pokornému, který 
nabídl pro potřeby skupiny své pronajaté prostory v centru městyse.
Městys se do naší práce zapojil tím způsobem, že zprostředkoval dohodu 
s místní prodejnou Konzum. Celý proces fungoval v praxi tak, že senior 
zatelefonoval na obec jedné z referentek, která vytvořila seznam, ten pře-
dala Konzumu, kde měli několik hodin na kompletaci nákupu a na předá-
ní dobrovolníkovi, který nákup donesl seniorovi, jenž si jej objednal. Celá 
věc se řešila bezkontaktně, takže se nákup vyúčtoval objednateli, který 
zaplatil danou částku prostřednictvím bankovního převodu. Naše skupi-
na byla taktéž připravena roznášet i roušky a jiný zdravotnický materiál. 

Pokud bys mohl jmenovat, co by pro vaši dobrovolnickou skupinu 
mohla v případě další vlny nákazy Covid-19 udělat širší veřejnost, 
co by to bylo?
Jednoznačně jsme měli nedostatek zdravotnického materiálu, jako jsou 
ústenky, dezinfekce, respirátory apod. Museli jsem si vystačit s tím, co 
jsme měli, a tím, co nám nezištně věnoval Petr Václavík a ochotné šva-
dlenky z místního zámku. Byli jsme, stejně jako integrované záchranné 
složky, ze dne na den v první linii v boji s nákazou a jejími vlivy na nás 
občany, a to samozřejmě bez dostatečného vybavení, proto jsme dělali 
maximum pro bezkontaktní předávaní. Nákupy jsme zanechali na pře-
dem domluveném místě, např. na  klice u  domu apod., abychom eli-
minovali možnou nákazu koncového klienta. Ale věřte nebo ne, i mně 
se z  počátku honily hlavou myšlenky, zda jsem udělal správnou věc, 
když jsem tuto skupinu dobrovolníků dával dohromady, zejména pak 
vzhledem k možnosti, že jsme se taky mohli nakazit. Zkrátka jsem rád, 
že se celá naše iniciativa vydařila a pokud je mi známo, obešla se bez 
jakékoliv újmy na zdraví našich spoluobčanů vlivem možné nákazy.

Nezbývá než tobě a všem lidem z tvého týmu poděkovat za všech-
ny, kterým jste v této nelehké době pomohli.
Já ještě jednou ze srdce děkuji za  každého jednoho, který se do  ini-
ciativy pomáhat seniorům v  Častolovicích zapojil. Jestliže se vyplní 
nejtemnější prognózy některých epidemiologů, mám v plánu kontak-
tovat pro větší integraci našeho systému i představitele okolních měst 
a vesnic na Rychnovsku a nabídnout jim naši spolupráci. Bude-li naše 
skupina potřeba i v budoucnu, budeme opět připraveni pomáhat a vě-
řím, že se připojí ještě další dobrovolníci. 

S Markem Štěpánkem si povídal Štěpán Tomašík.

Text: Tomáš Hovorka, foto: Tomáš Hovorka a Miloš Málek
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
MÁM CHYTRÉ TĚLO
V úterý 7. ledna 2020 žáci prvního stupně (3. – 5. ročníku) absolvovali 
vzdělávací program s názvem „Mám chytré tělo“. Autor programu (Vla-
dislav Zezula) žákům za pomoci vlastnoručně vyrobených pomůcek 
předvedl fungování lidského těla i to, co probíhá v našem mozku, jestliže 
zažíváme různé pocity – strach, radost, napětí apod. Žáci byli aktivně 
zapojeni do obsluhy funkčních modelů vybraných orgánů a tělních sou-
stav. Věříme, že si žáci z této nevšední vyučovací hodiny mnohé zapama-
tovali, někteří si i odnesli odznáčky potvrzující, že mají chytré tělo.

Mgr. Ilona Kovářová

DRUHÉ MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY
Letos v trochu jiném termínu se konalo okresní kolo fyzikální olympiády 
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Kategorie F byla určena 
pro žáky osmých ročníků, které jsme se neúčastnili. V další věkové kate-
gorii jsme už své zástupce do Rychnova nad Kněžnou vyslali.
Dva naši deváťáci poměřili své fyzikální vědomosti v kategorii E s gym-
nazisty z Rychnova a Dobrušky. A nevedli si vůbec špatně.
Všichni řešili čtyři úlohy z různých oblastí fyziky, za které sbírali bodové 
ohodnocení. Lépe si z našich počínal Adam Klapal, který obsadil velice 
pěkné druhé místo, získal titul úspěšného řešitele okresního kola a po-
stoupil do krajského kola fyzikální olympiády. Na děleném třetím místě 
se umístil Tomáš Alina.
Oběma našim žákům gratulujeme. 

Mgr. Miroslav Charvát

DEN S HENDIKEPEM
30. ledna 2020 měli žáci prvního stupně velmi netradiční, zajímavé dopo-
ledne – školu navštívili lidé z nadace pro nevidomé z Dobrušky.
Na osmi stanovištích si žáci vyzkoušeli těžký život nevidomých – ob-
služné činnosti, tak jednoduché pro zdravého člověka a tak obtížné při 
ztrátě zraku, jako je např. placení bankovkami a mincemi, měření me-
trem, podepsání se, nalití sklenice vody (horkého čaje), projít ulici plnou 
nástrah pomocí slepecké hůlky, viděli psací stroj pro nevidomé, slabikář 
napsaný Braillovým písmem, poznávali věci jinými smysly než zrakem 
(hmatem) a nejzajímavější jistě pro všechny bylo setkání se slepeckým 

VÝCHOVNÝ KONCERT – HIGH VIBES
– BEZ MASKY (PROTI ŠIKANĚ)
10. března 2020 se konal výchovný koncert s názvem High Vibes – Bez 
masky. Nevěděli jsme, co od tohoto koncertu čekat, a o to více jsme byli 
mile překvapeni. Mladá kapela High Vibes byla prostě úžasná. Neskuteč-
ná energie, krásné písně, ale hlavně silná myšlenka, založená na síle přá-
telství a pomoci. Zazněla i slavná píseň Když nemůžeš tak přidej a mno-
ho dalších. Pro děti zajímavé texty, srozumitelné vystupování, do kterého 
se všechny zapojily. Užily si a  pochvalovaly právě tu volnost pohybu, 
projevu a  skvělou atmosféru. Jsme moc rády, že jsme tento pořad pro 
školu vybraly. Počasí nám přálo a cestu zpět jsme si zpestřili procházkou 
kosteleckým parkem a podívali se na rozkvetlé sněženky, bledule a pe-
trklíče, kterými je zámecký park známý.

Mgr. Ilona Kovářová

LYŽÁK 2020
Letošní mírná zima nás až do poslední chvíle napínala a na týden rezer-
vovaný pro lyžařský výcvik hrozila nedostatkem sněhu. Přes všechny pe-
simistické předpovědi jsme ráno 9. března 2020 přece jen vyrazili směr 
Jestřabí v Krkonoších. Čím blíže jsme byli cíli naší cesty, tím více dávala 
scenerie za okny autobusu tušit, že sněhová nadílka opravdu nebyla pří-
liš bohatá. Uklidnil nás až pohled na sjezdovku Aldrov, která byla k naše-
mu údivu celá pokrytá sněhem, i když pochybné kvality. Nicméně jsme 
se všichni začali těšit, až nazujeme lyžáky a vyrazíme na svah. Nebyl čas 
ztrácet čas, a  proto jsme sjezdovku vyzkoušeli hned první odpoledne, 
během kterého byli žáci dle zdatnosti rozděleni do skupin. Sníh byl sice 
díky vyšším teplotám velmi hluboký, ale i tak jsme si to užili. V úterý nám 
počasí umožnilo lyžovat celý den a  první pokroky už byly znát. Večer 
nám zpestřila přednáška o pravidlech chování na sjezdovce. 
Během dne se objevily první zprávy o tom, že se kvůli Coronaviru chystá 
uzavření škol. Nejhorší předpovědi se bohužel naplnily a následující den 
se brány škol pro všechny žáky a studenty uzamkly. My jsme se ale nelekli 
a rozhodli se nepromarnit ani minutu času v krásném horském prostředí. 
Čerstvý vzduch a  izolace od  lidí spolu se souhlasem pana ředitele byly 
pádnými důvody zůstat. Čekal nás ale nelehký úkol – vymyslet náhradní 

psem – leopardím retrívrem Xantem, který patřil nevidomé paní Renatě, 
jež uměla moc pěkně a poutavě vyprávět o výcviku a společném soužití 
s vodícím psem.

Mgr. Gabriela Luxová
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ŠKOLA NIKDY NESPÍ
Když žáci zasedli v úterý 10. března 2020 do školních lavic, nikoho z nich 
nenapadlo, že je to pro některé v tomto školním roce naposledy. Vyučují-
cí jim v průběhu dopoledne oznámili, že vláda rozhodla od následujícího 
dne o uzavření všech škol. Děti začaly jásat, neboť doufaly, že budou mít 
prodloužené prázdniny. 
Několik žáků šestého, sedmého a devátého ročníku tato situace zastihla 
v polovině lyžařského výcviku. Čekali jsme na rozhodnutí vlády, zda bu-
deme moci na horách zůstat až do konce. Naštěstí bylo dovoleno zapo-
čaté lyžařské kurzy, školy v přírodě aj. dokončit. 
Nejprve bylo třeba zorganizovat způsob distanční výuky. Během prvních 
14 dní jsme postupně nastavili se všemi rodiči e-mailovou komunikaci 
a od třetího týdne jsme začali s on-line výukou pomocí Skype, WhatsApp, 
Messenger aj. Podpůrné materiály jsme předávali prostřednictvím Ba-
kalářů a e-mailů.
V průběhu několika týdnů, kdy se žáci vzdělávali doma, naše škola „ne-
spala“. Byly provedeny různé nezbytné opravy. Paní vychovatelky a paní 
školnice vykouzlily v  družině a  na  chodbě do  šatny nádherné malby 
na zdech.
S  ohledem na  zlepšující se epidemickou situaci byla žákům devátého 
ročníku umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy na při-
jímací zkoušky, ovšem za  přísných hygienických podmínek. Deváťáci 
docházeli do  školy dvakrát týdně a  plně se soustředili na  český jazyk 
a matematiku. Po celou dobu jsme museli mít zakrytá ústa a nos, ale i tak 
jsme to zvládli. Všichni přijímačky zdolali a byli přijati na střední školy. 
Tímto Vám, milí deváťáci, ještě jednou gratuluji a přeji mnoho úspěchů 
v budoucím životě!

program, jelikož předpověď počasí byla velice nepříznivá. Ve středu do-
poledne jsme tedy naposledy brázdili sjezdovku a odpoledne už polovina 
z nás vyměnila oteplováky za plavky a vyrazila do aquaparku do Špindle-
rova mlýna. Druhá skupina podnikla netradiční procházku spojenou se 
zábavnými soutěžemi, které poté pokračovaly i na chatě. Další den, tedy 
ve čtvrtek, se skupiny prohodily. Večer byla na programu dlouho očeká-
vaná diskotéka doplněná o karaoke, které se všem zúčastněným moc po-
vedlo. Tanec později nevynechal ani pedagogický dozor, takže rozhodně 
bylo na co se dívat. Posunutá večerka byla s očekávanými obtížemi dodr-

žena. Ráno nás už čekalo jen nepopulární balení, poslední oběd a dlouhá 
cesta domů. Někteří dospávali kratší noc, jiní dumali nad tím, co nás asi 
čeká po příjezdu. Každopádně jedna věc je jistá. Domů se nikomu moc 
nechtělo, a kdyby to bylo jen trochu možné, rádi bychom zůstali v „našem 
ráji“ v hotelu Eden, který opět nezklamal a postaral se o nás na jedničku. 
Navzdory všem překážkám a nesnázím jsme si všichni lyžařský kurz užili 
na maximum a jako každý rok jsme si přivezli spoustu zážitků a krásných 
vzpomínek. Tak zase za rok!

Mgr. Andrea Micherová
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY
Školní rok 2019/2020 svým průběhem druhého pololetí zůstane nadlou-
ho zapsán v  naší paměti. Změny se díky koronaviru dotkly nás všech 
a prověřily schopnosti vyrovnat se s novou náročnou situací.
Dovolte mi proto poděkovat Vám rodičům, kteří jste ve spolupráci s pedagogy 
pomáhali zvládnout svým dětem výuku on-line. Vážíme si Vaší podpory.
Žákům chci poděkovat za výdrž při výuce na dálku a hlavně za vzorné 
dodržování hygienicko-organizačních pravidel při znovuotevření školy.
Pedagogům děkuji za nasazení a profesionální přístup k distanční výuce. 
Vážím si kolegů, kteří patřili do ohrožené skupiny a i přesto se rozhodli 
být po nástupu do školy se svými žáky.
Cením si pomoci asistentů a  vychovatelek s  dohledem nad skupinami 
žáků a kontrolou dodržování přísných hygienických norem.
Zapomenout s poděkováním nelze na provozní zaměstnance, kteří zajiš-
ťovali v náročných podmínkách chod školy.
Všem Vám patří velké DÍKY za zvládnutí mimořádné situace společnými 
silami a přejme si, abychom se takovým problémem nemuseli v budouc-
nu znovu zabývat.

Mgr. Martin Odl

V pondělí 25. května 2020 naše škola opět ožila svým typickým ruchem. Na-
stoupila většina dětí z  1. stupně, které se už nemohly dočkat paní učitelek 
a  spolužáků. Početnější třídy musely být rozděleny do  skupin maximálně 
po  15 žácích, takže bylo nutné využít nejen některé učebny 2. stupně, ale 
i pomoci asistentů pedagogů a vychovatelek, kteří zajišťovali dohled u dětí. 
Od 15. června do 18. června 2020 se v jednotlivých dnech vystřídali ve škole 
na třídnických hodinách žáci 6. – 8. ročníku. Tento netradiční školní rok byl 
ukončen v pátek 26. června 2020 předáním vysvědčení a fotografováním tříd.
Jménem celého kolektivu ZŠ Častolovice přeji všem žákům krásné prázd-
niny a mnoho úžasných zážitků. Odpočiňte si a naberte síly do nového 
školního roku!

Mgr. Lucie Morávková

Knihovna městyse Častolovice

BILANCOVÁNÍ KNIHOVNY ZA ROK 2019
POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ:

210, z toho 94 dětí

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY:
2 331

POČET VYPŮJČENÝCH KNIH:
3 817, z toho 783 dětských

KNIHOVNÍ FOND:
6 070, z toho 647 nových knih, 218 vyřazených knih

POČET KULTURNÍCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST:
16

Pozvánka na výstavu obrazů
pana Josefa Martince
„KRAJINOMALBA“
Josef Martinec (1927-2012)
Ve své celoživotní výtvarné tvorbě se věnoval s velkou láskou přede-
vším zachycení krásy krajiny v podhůří Orlických hor, kde téměř celý 
život prožil v Rychnově nad Kněžnou a částečně i v Potštejně. Nechybí 
však ani řada zátiší. Výtvarnou výchovu vystudoval na Karlově uni-
verzitě, kde absolvoval tvorbu grafickou, sochařskou, malbu atd. Tyto 
techniky průběžně používal ve své výtvarné činnost, která byla jeho 
celoživotním koníčkem, a zároveň předával své zkušenosti v tomto 
oboru řadě generací žáků jako pedagog. Většinu jeho prací tvoří malba 
olejovými barvami na plátně či na sololitu a kresba suchým pastelem, 
uhlem nebo rudkou na menších formátech papíru.

Termín: 25. květen 2020 – konec srpna 2020
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KNIHOVNA PŘIPRAVUJE 
Beseda s hudebníkem, spisovatelem a cestovatelem
Josefem Pepsonem Snětivým s názvem

„Karlova jedenáctka
(aneb podivuhodný život otce vlasti)“
Karel IV. nebyl jen impozantním státníkem, ale také mužem, kterému ne-
bylo nic lidského cizí. Tento aspekt jeho osobnosti je často opomíjen, 
a tak ho čtenářům rád připomene Josef Pepson Snětivý, šéfredaktor Edi-
ce Český ČAS, velký obdivovatel tohoto panovníka a  rovněž hudebník, 
jenž tento pořad obohatí vlastními i převzatými písněmi. A kromě jiného 
prozradí i to, proč svou přednášku nazval právě „Karlova jedenáctka“.
Přednáška bude proložena Pepsonovými vlastními i  převzatými pís-
němi. Termín bude upřesněn.

CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…
V knihovně byla ke zhlédnutí výstava obrazů „ABSTRACT M ART“ 
paní Ireny Pawerové, která používá ke  své tvorbě akrylové barvy 
na plátno nebo sololit.

Ráda bych pochválila děti ze školní družiny pod vedením paní učitel-
ky Ivy Morávkové-Hlaváčkové, které pravidelně navštěvují knihovnu 
a chodí na výstavy obrazů. 

Liga proti rakovině 2020
V letošním roce se bohužel v knihovně Český den proti rakovině ne-
uskutečnil. Současná krizová situace nám v květnu neumožnila zor-
ganizovat prodej kytiček v ulicích. Liga proti rakovině Praha však 
pracuje dál. Letos slaví 30 let od svého založení, a protože květen 
vždy kytičkám tradičně patřil a patří, po celý měsíc probíhala on-line 
kampaň Květinový květen, věnovaná rekapitulaci 30 let činnosti Ligy 
a spojená s prodejem e-kytiček přes DMS.

Lásky Boženy Němcové
V pondělí 24. února 2020 uspořádala knihovna besedu na téma „Lás-
ky Boženy Němcové“. O  životě jedné z  největších osobností našich 
dějin vyprávěla paní spisovatelka Martina Bittnerová. Měli jsme mož-
nost nahlédnout do soukromého života Boženy Němcové a seznámit 
se s jejími osudovými muži, kteří zásadně ovlivnili její život. Každého 
z nich milovala, mnohdy nekriticky a bezhlavě, ale milovali také oni ji?
Knihu Lásky Boženy Němcové si mohou naši čtenáři samozřejmě 
v knihovně vypůjčit.

Velikonoční tvoření v knihovně
Tato akce musela být vzhledem ke krizové situaci zrušena.

VU3V opět pokračovalo
Letní semestrální kurz Virtuální univerzity třetího věku

„KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH“

byl zahájen 13. února 2020 v klubovně seniorů na Městysi v Častolovi-
cích. Videopřednášky navštívilo 14 studentek a 2 studenti. Kurz během 
6 přednášek seznámil posluchače s několika nejznámějšími sochař-
skými památkami z oblasti baroka v České republice. Přednášejícím 
byl opět doc. Martin Pavlíček, Ph.D. Bohužel, z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV2, byly veřejné 
přednášky od 4. semestrálního kurzu, tedy od 19. března zrušeny a stu-
denti byli nuceni dokončit semestr formou samostudia. Musím říci, že 
všichni semestrální kurz i s náročným závěrečným testem absolvovali 

 

 

Vás zve na 

 

pana JOSEFA MARTINCE 
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Kdy: od 25. 2020 

JSTE SRDE N  ZVÁNI. 
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úspěšně a patří jim moje velké poděkování a velká poklona. Studenti, 
kteří mají za sebou úspěšné studium 6 semestrů, se mohou těšit na 
slavnostní promoci.
Chtěla bych tímto pogratulovat všem, s kterými jsem tuto společnou 
cestu studiem absolvovala.

SEZNAM STUDENTŮ VU3V
S NÁROKEM NA PROMOCI 2020

EMÍLIE HODNÁ
MARIE CHALOUPKOVÁ
NADĚŽDA JANUŠOVÁ

MARTA JELÍNKOVÁ
ALENA KADRMASOVÁ
HELENA ROHLENOVÁ

VĚRA RYGROVÁ
DRAHOMÍRA ŠABATOVÁ

ELIŠKA TICHÁ
MARIE ZAŇKOVÁ

Promoce se měla konat 15. května 2020 v aule České zemědělské uni-
verzity v Praze, která studium zastřešuje. 
Pokud to situace dovolí, promoce za letní semestr 2019/2020 proběh-
nou pravděpodobně v náhradním termínu v průběhu podzimu 2020.

ZO ČZS ČASTOLOVICE
Z činnosti zahrádkářů
Rok 2020 častolovičtí zahrádkáři zahájili dobře. Výbor začátkem měsíce 
ledna zodpovědně připravil výroční členskou schůzi, která se uskutečni-
la 26. ledna v pohostinství Beseda. Bylo to správné rozhodnutí, protože 
kvůli velké návštěvnosti by se hosté cítili v zahrádkářské klubovně velmi 
špatně. Všichni přítomní mohli zhlédnout malou ukázku zimních odrůd 
jablek a  dvě svazové kroniky, které byly aktualizovány do  konce roku 
2019. Celé jednání se neslo v  přátelském ovzduší a  přičteme-li k  tomu 
schválené důležité dokumenty pro činnost na  rok 2020, byla tato akce 
velmi úspěšná. Také hosté na  tomto zasedání – starosta obce, zástup-
ce z Představenstva ÚS ČZS Rychnov n. Kn., zástupce ze ZŠ Častolovice 
a delegace ze ZO ČZS Kostelec n. O. – přispěli k důstojnému jednání.

Z činnosti spolků
Jednou z prvních akcí byla tradiční degustace ovoce. V zahrádkářské 
klubovně se sešlo několik desítek degustérů z  celých východních 
Čech, ale z  častolovické veřejnosti byla zastupitelnost velmi malá. 
Je to škoda, protože tato akce ukázala, které odrůdy jablek bychom 
měli v našem regionu pěstovat. Jako první se umístila odrůda Admirál. 
Všichni přítomní obdrželi v krátké době vyhodnocení celé ochutnávky 
s doporučením k pěstování vhodných odrůd pro naši oblast. 
Druhou akcí, která byla připravena na pátek 21. února 2020, bylo přátelské 
posezení s dříve narozenými. Byla to v podstatě odměna pro členy, kteří 
v minulosti aktivně pomáhali a zabezpečovali celou řadu akcí. Letošní po-
sezení bylo vylepšeno a zpestřeno besedou o pěstování hub ve sklepení. 
Přednášející pan Václavík z Dolan nejenže poutavě vše vysvětlil, ale přivezl 
i malou ochutnávku. Byla to úspěšná beseda s praktickou ukázkou. 
V pořadí již třetí akcí v tomto roce byla oslava MDŽ, která se uskuteč-
nila v sobotu 7. března 2020 od 17 hodin v domě zahrádkářů. Do pěkně 
vyzdobené klubovny se dostavily téměř čtyři desítky zahrádkářek, kte-
ré celý večer obsluhovali muži – členové výboru ZO ČZS. Po přivítání 
a poděkování za práci bylo krátce promítnuto video, kde zahrádkářky, 
které se nemohly zúčastnit přátelského posezení dříve narozených 
z  důvodů návštěvy lázní v  Hokovicích na  Slovensku, spolu s  dalšími 
ženami předvedly parodii na film „Slunce, seno…“ Po předání pěkných 
květin následovalo občerstvení. Na letošní oslavu MDŽ muži – členové 
výboru – pozvali i hudební skupinu Zázvorový čaj, která po dobu dvou 
hodin zpříjemňovala celou oslavu.
Neméně důležitou akcí pro zahrádkáře byl v klubovně v Častolovicích 
ve čtvrtek 5. března 2020 aktiv uspořádaný Republikovou radou ČZS. 
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Na tuto akci byli pozvání předsedové a vybraní členové okresních vý-
borů ČZS z  10 okresů východních Čech. Za přítomnosti předsedy ČZS 
a hlavního ekonoma ČZS byl proveden rozbor ze závěrů 2. sněmu ČZS 
s  konkretizací na  podmínky všech okresů východních Čech. V  zapl-
něné klubovně všichni vyslechli jak svazové úkoly pro rok 2020, tak 
ekonomické opatření včetně EET. Častolovičtí zahrádkáři připravili dů-
stojné prostředí pro toto jednání.
Další tradiční a úspěšnou akcí pro veřejnost měla být přehlídka zná-
mých harmonikářů a  heligonkářů. Celá akce byla dobře připravena 
a zajištěna. Těsně před jejím zahájením vlivem různých opatření a zá-
kazů z důvodu koronaviru se toto vystoupení zrušilo. 
Také velikonoční výstava, která se měla uskutečnit ve  dnech 3. – 5. 
dubna 2020, byla z podobných důvodů zrušena. Celá věc byla o to slo-
žitější, že výstava již byla plně zajištěna a  připravena. Byly sepsány 
smlouvy – dohody s vystavovateli a prodejci, byl zpracován aranžérský 
zámysl a připraveno kompletní logistické zajištění. Byly vytištěny vstu-
penky a  plakáty, z  nichž některé už byly rozeslány. I  přes to, že neu-
skutečnění výstavy stálo organizaci dost peněz, plně chápeme danou 
situaci a víme, že tento zákaz byl správný. Zdraví lidí je to nejcennější.
A  jaká bude další činnost? Vše bude záležet na bezpečnostní situaci 
v celé ČR. V plánu práce máme mnoho dalších aktivit a věříme, že jak 
pro veřejnost, tak pro členy svazu je budeme moci zrealizovat.

Největší akcí by měla být ve dnech 1. – 4. října 2020 podzimní zahrád-
kářská výstava s názvem „Zahrada východních Čech“. Výbor již 1. červ-
na 2020 velmi podrobně o této akci jednal. Na jedné straně jsou dobré 
předpoklady pro zajištění kvalitních expozic a velmi vkusnou aranžerii, 
ale na straně druhé ještě výbor nezná skutečnost s ústupem nemoci 
koronavir. Do měsíce října, kdy by se měla tato akce uskutečnit, je sice 
daleko, ale zahrádkářská výstava s tradičním rozsahem, kvalitou a za-
bezpečením se musí připravovat alespoň půl roku dopředu. Vše bude 
záležet na dané situaci.

Josef Helmich

KLUB DŮCHODCŮ
Z klubu důchodců
V klubu důchodců jsme hned v lednu přivítali nový rok posezením s vá-
nočním cukrovím a punčem. Scházíme se stále ve čtvrtek.
15. února 2020 se 12 členek vypravilo na týden do slovenských Hokov-
ců. Užívaly jsme si léčebné procedury, navštívily jsme sklípek, vydaly 

jsme se na zájezd do Tater a Bánské Štiavnice. Jedno odpoledne jsme 
si užily v nově otevřených termálech v Nesvadech. Členky připravily 
na  taneční večer vystoupení, které jsme předvedly a které se vzhle-
dem k ohlasu líbilo. 

Jednou večer jsme také soutěžily v bowlingu. V hotelu byl krásný bazén, 
který jsme hojně využívaly. Příští rok se, pokud to vyjde, vydáme zase.

Ve čtvrtek 27. února 2020 si členové klubu na sále U Lva vyslechli před-
nášku o  první pomoci a  seznámili se se „Seniorskou obálkou“, která 
hodně pomůže záchranářům, pokud se něco přihodí. 
V plánu bylo ještě čtvrtletní narozeninové setkání v klubu s promítá-
ním fotek ze zájezdu, ale to se bohužel nemohlo uskutečnit. 
Doufejme, že dnešní celostátní situaci zvládneme ve zdraví a budeme 
se moci nadále scházet.

Za klub důchodců  Helena Rohlenová

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Po vyhlášení mimořádných hygienických opatření v souvislostí s epi-
demií koronaviru bylo Muzeum Častolovicka na několik měsíců uzavře-
no. Ve vynucené přestávce došlo ke zvětšení výstavních prostor o ne-
vyhovující bytovou jednotku v č. p. 55, čímž vzniklo místo pro rozšíření 
výstavní plochy a zřízení depozitáře. Aktuálně v muzeu probíhá úklid 
a byla zahájena příprava expozice na nadcházející turistickou sezónu.
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Pro letošní rok chystáme výstavu starých mechanických hodin s ná-
zvem „Tikající měření běhu času“. Rádi bychom výstavu zpřístupni-
li v  první polovině července, otevřeno bude o  víkendech. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.

Jiří Václavík – předseda Spolku přátel Častolovic

SDH ČASTOLOVICE
Výroční členská schůze
V  pátek 10. ledna 2020 se v  zasedací místnosti hasičské zbrojnice 
v Častolovicích uskutečnila Výroční členská schůze Sboru dobrovol-
ných hasičů Častolovice. Pozvání na schůzi přijali starosta městyse 
Častolovice Ing. Zdeněk Praus, velitel požární stanice Dobruška Dis. 
Vít Klouček a zástupci okolních sborů. V rámci programu jsme si při-
pomněli památku zemřelých členů, zhodnotili spolkovou a  zásaho-
vou činnost, zkontrolovali stav pokladny a vedení účetních dokladů 
a  vyslechli zdravice hostů. Po  lehké večeři následovala společná 
diskuse, kterou obohatilo promítání fotografií a videozáznamů poří-
zených během loňského roku.

Zabijačkové hody 
V sobotu 29. února 2020 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Častolovi-
ce pro své členy a jejich rodinné příslušníky zabijačkové hody. V rámci 
příprav tradičních pokrmů jsme příjemně poseděli s kamarády a společ-
ně si pochutnali na dobrotách a specialitách z vepřového masa.

Hasičský bál
V sobotu 1. února 2020 se od 20 hodin na sále Restaurace U Lva konal 
tradiční hasičský bál. O hudební stránku akce se postarala oblíbená 
skupina Brillant band, pěveckou premiéru si za  doprovodu skupiny 
odbyla i  většina členů sboru, v  jejichž jedinečném podání zazněla 
do  té doby neznámá novinka hitparád – skladba Hoří. Přijeli i uměl-
ci z  Prahy. Duetem se blýskli pěvci Peter Dvorský a  Karel Černoch, 
své boky rozvlnila Věra Bílá, rozvernou náladu navodili baviči Michal 
Suchánek a  Richard Genzer, světelnou a  kostýmovou show spustil 
milovník rozkoše Daniel Nekonečný, Jožina z Bažin zahnali Ivan Mlá-
dek a Ivo Pešák, nezbytný úklid sálu zajistil frontman skupiny Queen 
Fredie Mercury a manželskou hádku přestáli Petra Janů a Petr Janda. 
Doufáme, že jste se pobavili stejně dobře jako my a  i  nadále nám 
zachováte svou přízeň. Žijeme jen jednou.

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Častolovice děkuje všem spoluobčanům, 
kteří hasičům věnovali kovový odpad v rámci sběru železného šrotu, 
konaného ve dnech 22. a 23. května 2020.

Text a foto: Jiří Václavík ml.
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ČKS ČASTOLOVICE
(Korona)jaro častolovických kynologů
Naše výcvikové hodiny v neděli dopoledne probíhaly i přes zimu. První 
akcí letošního roku byla výroční členská schůze konaná 2. února 2020. 
Zde jsme shrnuli loňský rok a  naplánovali si řadu zajímavých akcí 
na rok letošní, nicméně již po měsíci jsme z důvodu zavedené karan-
tény řadu z nich museli rušit – např. výlet se psy, kdy jsme se chystali 
do Pekla u Nového Města n. M., jarní zkoušky a několik ukázek, mimo 
jiné také na městysem plánovaném dětském dni na Sokolské zahradě.

V  souladu s  uvolňováním hygienických opatření jsme se začali po-
stupně dle možností scházet. Hned na 17. května 2020 jsme si naplá-
novali vnitroklubovou soutěž, abychom si ověřili, jak na tom naši čtyř-
nozí kamarádi po vynucené pauze jsou. 7. června 2020 jsme poté u nás 
na cvičišti připravili za zvýšených opatření dětský den pro veřejnost. 
Navštívilo nás více než 60 dětí s rodiči, které si mohly vyzkoušet různé 
hry, překonávání překážek pro psy a také střelbu z laserových pušek. 
Zájemci si také pomazlili naše pejsky a zhlédli ukázku toho, co umí.

V květnu a červnu již naši členové začali vyjíždět na zkouškové akce a zá-
vody, např. v Chocni či Městci Králové. Těšíme se na jarní závody na našem 
cvičišti, kde budeme moci přivítat kolegy z okolních organizací.
 
Společný výcvik a  výchova štěňat probíhá pravidelně každou neděli 
dopoledne, za každého počasí. Další informace se dozvíte na našich 
stránkách či facebooku.

Výbor ZKO Častolovice

ZE VZPOMÍNEK TROJICE SOKOLŮ – 1. ČÁST
Čas nezadržitelně plyne. Bere s  sebou do  ztracena zapomnění lidské 
osudy, prožitky, události. Tím lidi ochuzuje o jejich minulost. Dění je tře-
ba podchytit v době, kdy jsou vzpomínky ještě oživitelné. Takže: Jak se 
v  Častolovicích „sokolovalo“ a  jak se sokolové připravovali a  účastnili 
všesokolského sletu, v pořadí již jedenáctého, který byl výrazem věrnosti 
sokolským ideálům, svobodě a  demokracii – na  to zavzpomínali Karel 
Čestický, Dana Pourová a autor tohoto článku. 
Sokolská myšlenka zapustila v Častolovicích kořeny roku 1895. Když byla 
po osvobození v květnu 1945 obnovena tělovýchovná jednota Sokol Čes-
koslovenské obce sokolské, jako patnáctiletý jsem patřil k pravidelným 
účastníkům cvičení. Když hrozilo nebezpečí ze strany táhnoucích ozbro-
jených „werwolfů“ a dorostenky a ženy se bály vracet za tmy domů, do-
provázel jsem je – jakožto lesní praktikant jsem byl ozbrojený. Brzy jsem 
sokolství doslova propadl – v týdnu jsem trávil dvě pozdní odpoledne se 
žáky a dva večery s muži (ač teprve dorostenec). Cvičili jsme na Sokol-
ské zahradě a ve školní tělocvičně, která sloužila i sokolům. Na nářadí 
jsem soutěžil s mrštným Mírou Fléglem, v prostných jsem mezi muži ne-
měl konkurenci. V sedmačtyřicátém roce jsem byl vyslán do týdenního 
kurzu Československé obce sokolské pro vybrané cvičitele žáků, který 
probíhal v  Tyršově domě v  Praze. Nápadný jsem byl tím, že jsem jako 
jediný cvičil v trenýrkách, všichni ostatní zúčastnění měli šponovky – šlo 
o muže, kdežto já jsem byl sedmnáctiletý dorostenec. Už při ubytování 
se mě vedoucí kurzu netrpělivě zeptal, kdy se dostaví „bratr otec“, zastu-
pování není možné, každý je tu za sebe. „Já tu jsem za sebe…“ osmělil 
jsem se. Bratr náčelník usoudil, že by nebylo rozumné, kdyby mne vyřa-
dili, takže se smířil s mou trpěnou účastí. S podmínkou, že když některé 
cviky nebudu zvládat, půjdu si sednout, abych ostatní nezdržoval. Načež 
při závěrečném předávaní diplomů o  úspěšném absolvování kurzu se 
mně přiznal, že v mou přínosnost vysílající jednotě nepočítal. „A zatím 
jsi jeden z nejúspěšnějších cvičenců. Když budeš souhlasit, navrhnu tě 
do kurzu pro cvičitele dorostenců. Máš na to, abys měl takovou výjimku. 
A za čas se tu můžeme sejít při kurzu pro cvičitele mužů.“ K tomu už ne-
došlo, byl jsem školen na vzdělavatele, aby měl Ing. Hirnšál jako starosta 
zástupce. 
Po návratu z Prahy jsem jako školený cvičitel využíval získané vědomosti 
při působení coby vedoucí žáků, kterým jsem se intenzivně věnoval. Také 
jsem nemohl zanedbávat svůj nácvik pro připravovaný XI. Všesokolský 
slet. Znamenalo to důsledně si osvojit sletové cvičení podle zásady, že 
učit úspěšně jiné může jen ten, kdo je sám dokonale věci znalý. Nemohl 
jsem zaostávat v nácviku skladby mužů, s nimiž jsem – ač dosud doros-
tenec – cvičil. Takže z okna mého pokoje v prvním patře Panského domu 
se navečer ozývalo pískání. Podle hvízdaných melodií sletových skladeb 
jsem sám sebe nacvičoval. Takže jsem zvládal oboje. A už při okrskovém 
sletu na Sokolské zahradě dne 1. června 1947 jsem byl spokojený s tím, 
jak si mí žáci vedli. „Mezi nimi byli Miloš Fikejs, Ota Jelínek, Standa Vl-
ček…“ zavzpomínal Karel Čestický, který se stal vedoucím žáků po mně, 
jelikož jsem od září 1948 studoval mimo domov. Sokolské aktivity jsem 
v Častolovicích neměl možnost obnovit ani potom, protože jsem se stal 
redaktorem deníku v Brně a také vojákem základní služby.

Historické okénko
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Karel Čestický pokračoval: „Do  Sokola jsem byl přijat v  roce 1947, 
když mně bylo osmnáct roků. Byla to docela slavnostní událost. Byl 
mně předán členský průkaz Československé obce sokolské s  čís-
lem 392  246, který mám dodnes. Je v  něm uvedeno, že od  roku 1947 
jsem členem Tělovýchovné jednoty Sokol Častolovice, Sokolská župa 
Orlická, jsou tam podpisy jednatelky Zemanové a  starosty Ing.  Jana 
Hirnšála. Od  té doby mám také brožuru O  Sokole a  sokolství. V  ní se 
lze mimo jiné dočíst: Sokol je naší významnou národní organizací se 

Foto: archiv autora

slavnou, obecně uznávanou tradicí a světovou pověstí. Proto je povin-
ností každé sokolské jednoty dbáti pečlivě o to, aby za jejího člena byl 
přijat jen ten: a) kdo toho je hoden, b) kdo si je dobře vědom svých 
sokolských povinností. Další stránky uvádějí podrobné údaje o Sokole, 
o jeho historii a současnosti. Za výbor Tělovýchovné jednoty Sokol byli 
podepsání náčelník Miroslav Kovaříček a náčelnice Zdenka Oborníko-
vá.“ A Karel dál pokračoval v oživování vzpomínek: „Krom toho, že jsem 
se zúčastňoval nácviku na pražský slet s muži, byl jsem zjara v  roce 
1948 v sokolovně ve Vamberku při secvičení. U žáků jsem nejdřív jenom 
zaskakoval, potom jsem dělal jejich vedoucího.“
Při zahájení sletového nácviku u nás vyvstal problém. Jednota obdržela 
noty sletových skladeb, jenže ve škole nebyl „klimpr“, piano se ani ne-
dalo vypůjčit. A tak učitel Antonín Kodýtek hrál na housle (říkalo se, že 
preluduje k prostným). Byla opatřena gramofonová deska se sletovými 
skladbami a od někoho byl vypůjčen gramofon na kličku, při jejíž obsluze 
jsme se střídali s hlášením Bez vrtění se necvičí!... A přece se točí!, což 
zaznělo, když se někdo chopil kličky a předal jí svou energii, která byla 
přenosná na mužské cvičence.

Dokončení článku v příštím vydání ZDROJE.
Autor článku: Ludvík Uhlíř 

Přišlo do redakce 
Proč nám letos chybí kytky?
Možná, že v českých obcích není komunitní květinová výzdoba tak 
vrostlá do povědomí a netvoří do takové míry nedílnou součást léta 
jako je tomu třeba ve Velké Británii nebo i v sousedním Německu. Přes-
to je radostné sledovat, jak se i v malých obcích do květin investuje 
čas, energie i finanční prostředky. Vynikajícím příkladem je třeba ne-
daleká obec Ředice, která již mnoho let ohromuje krásnou květinovou 
výzdobou téměř britského střihu. V posledních letech tomu stejně bylo 
i v Častolovicích. Proč ne letos? Koronavirová krize nás všechny na 
poměrně dlouhou dobu uzavřela v našich domovech a znemožnila tak 
některé sezónní akce. Vysazování květin je jistě jedna z nich. Protože 
výsadba květinové výzdoby v Častolovicích probíhala v uplynulých le-
tech čistě dobrovolnicky, je zřejmé, že nebylo možné ji letos zrealizovat. 
Ale možná je tu ještě jedna věc, nad kterou bychom se měli zamyslet. Vloni 
nám květinové truhlíky na mostě vydržely jen několik málo dní. Bohužel je 
někdo krátce po jejich nainstalování shodil z mostu do řeky. Nepochopitel-
né. Právě proto, že je květinová výzdoba dílem několika málo dobrovolníků, 
kteří navrhují aranžmá a vysazují květiny ve svém volném čase a bez ná-
roku na odměnu jako bonus pro svou obci, připadá mi tento čin extrémně 
nefér. Snad se podaří příští rok nastavit vandalství po prvním políčku i dru-
hou tvář a Častolovice budou květinami opět zářit.

Jana Bělková

Příroda (už nejen) za humny
Procházky v přírodě prý uklidňují, snižují riziko deprese, mají příznivý 
vliv na  náš dýchací aparát, podporují fyzickou kondici a  zvyšují naši 

imunitu… Zvláště v posledních týdnech a měsících jsme podobné in-
formace slyšeli z médií snad každý den.
Obyvatel menší obce má bezesporu blíže k přírodě než městský člo-
věk. Přesto možná máme pocit, že za  přírodou musíme dojet autem, 
navštívit přírodní rezervace, národní parky či alespoň zříceninu hradu 
nebo významnou propast či skalní město. Málokdo oceňuje každoden-
ní vycházky za humna a možná málokdo je považuje za „pobyt v příro-
dě”. A přece. Nefalšovaná příroda nás čeká již za posledními domy obce 
nebo možná jenom přes ulici. A někdy ani to ne.
Přímo v centru naší obce vznikl loni na jaře krásný „ruderál”, tj. rumiště, 
zbořeniště, nepoužívaná a  neopečovávaná plocha ponechaná sama 
sobě – a přírodě. Srdce přírodovědce jásá. V definici slova ruderál se 
mimo jiné dočteme, že jde o  „umělé ekosystémy vznikající na  člově-
kem výrazně pozměněných a  samovolnému osídlení rostlinami a  ži-
vočichy ponechaných místech v krajině”. To zní jako úplná divočina!
O nucených koronavirových prázdninách jsme věnovali odpoledne ro-
dinnému „výletu do  přírody” – na  náš báječný ruderál. Již dříve jsme 
si totiž povšimli, že rozlohou nevelká oblast v  tradičním centru obce 
je hojně navštěvována několika výraznými návštěvníky: častolovičtí 
čápi bílí zřejmě vytušili příležitost, jak si obohatit jídelníček hojností 
hmyzu a drobných zemních savců, poštolky obecné zase využily pís-
čitý podklad k popelení a čištění peří. Hejnka stehlíků se živí semeny 
rychle rostoucích druhů typických ruderálních rostlin, jiřičky, vlaštovky 
a rorýsi ví, kde nalézt nadbytek hmyzu k výživě mláďat.
Za zlatý hřeb večera, kvůli kterému však vzniká tento článek, považu-
jeme pozorování páru koroptví polních (Perdix perdix). To, že se s ko-
roptvemi, ohroženým druhem, můžeme setkat u nás za humny – na lu-
kách v údolní nivě Bělé a Orlice, víme léta. Že se však koroptve, jinak 
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Koroptve se v oblasti vyskytovaly dva dny. Potom došlo, shodou okol-
ností, bohužel k  posekání přední části zmiňovaných pozemků a  ko-
roptve (nadobro) z  lokality zmizely. Přes to, že jejich návštěva v obci 
byla jen prchavá, si myslíme, že může obrátit naši pozornost k několika 
zajímavým skutečnostem.
Za prvé: I malý a třeba nezamýšlený ostrůvek zeleně v obcích je mís-
tem, kde se k  nám (možná nepozorovaně) plíží příroda sama, aby 
uklidňovala, uzdravovala, posilovala a příznivě ovlivňovala naše životy. 
Přivítejme ji s otevřenou náručí!
Za druhé: Jestliže se rozlohou malá oblast v obci stane během jedi-
né sezóny místem výskytu mnoha rostlinných a  živočišných druhů, 
ohrožených nevyjímaje, je to známkou toho, že okolí obce je domo-
vem těchto druhů a jistě i mnohých dalších. Že tedy žijeme obklope-
ni přírodou, což je nemalá deviza v hustě zalidněné střední Evropě. 
Važme si toho!
Za třetí: Příroda, která nás obklopuje, je jakýmsi stabilizátorem našeho 
– obecního – životního prostředí. Je to místo, kde se sbírá podzemní 
voda pro naše studny, místo, které optimalizuje naše mikroklima, mís-
to, které nás zve k  procházkám, výletům, expedicím, místo, kde mů-
žeme čerpat energii, dobrou náladu, kde si můžeme čistit zrak, plíce 
i mysl. Chraňme ji!

Jana Bělková

plachý druh, odvážily až do obce, do blízkosti lidských sídel a frekven-
tované silnice, je pozoruhodné a nečekané. Naše zbořeniště, rumiště, 
ruderál v centru obce se tak dostává do zcela jiného světla. Něco ne 
příliš esteticky hodnotného, ne příliš plánovaného a chtěného, ne příliš 
reprezentativního se najednou stává vysoce zajímavým a hodnotným 
místem. Překvapivé? Jistě. Pozoruhodné? Neuvěřitelně.

Vážení spoluobčané,
dne 9. května 2020 se sešlo několik častolovických občanů, kteří si při-
pomněli 75. výročí ukončení 2. světové války a vzdali hold všem padlým 
a umučeným. Vzpomněli i padlých vojáků Rudé a americké armády při 
osvobozování území naší vlasti. Po boku Rudé armády se o naši svobo-
du významně zasloužili i vojáci a velitelé Československého armádního 
sboru pod velením arm. gen. Ludvíka Svobody a také rumunští vojáci. 
Osvobodili asi 95 % našeho území.

Vážení turisté a příznivci cykloturistiky, 
cyklobusy do turistických regionů jsou v roce 2020 v provozu od 30. května 
do 28. září a budou jezdit opět každou sobotu a neděli, navíc také v ponděl-
ní svátky 6. července a 28. září. V letošním roce bohužel nebude z důvodů 
omezení na státních hranicích v provozu mezinárodní linka přes Polsko. 
V rámci vlastních spojů oproti loňskému roku došlo pouze k minimálním 
změnám. Jedná se zejména o úpravu jízdních řádů z důvodu uzavírek, 
například kvůli rekonstrukci komunikace v Říčkách nezajíždí cyklobus na 

Účastníci vzpomínkové akce položili kytici rudých karafiátů k pomníku 
padlých místních občanů v obou světových válkách. Pomník nechal vy-
budovat Městys Častolovice v parčíku u hřbitova. Je možné, že někteří 
častolovičtí občané o tomto pomníku dosud neví. Na základě uveřejnění 
tohoto příspěvku ve ZDROJI věříme, že v příštích letech se zúčastní této 
vzpomínkové akce více občanů Častolovic. Vždyť ti, kteří jsou vyjmeno-
vaní na pomníku, položili své životy proto, abychom my mohli žít. Naši 
vděčnost jim už nemůžeme prokázat jinak, než že v  den výročí konce 
války jim vzdáme čest a položíme pod jejich jména kytičku.

Miroslav Petr, Častolovice 413
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projekty přeshraniční spolupráce. Jedná se o výstavbu nových rozhle-
den a investice v oblasti pevnostních opevnění.
Více se dozvíte na stránkách
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka
nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.

Pro letošní cykloturistickou sezónu Vám přejeme pevné zdraví, krásné 
počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola. 
 

Sekretariát Euroregionu Glacensis

Mezivrší, ale jede  na Šerlich přes Bartošovice a Neratov. V průběhu roku se 
mohou objevit další uzavírky, a tak ve vlastním zájmu prosím sledujte aktu-
ální on-line informace o spojích. K tomu Vám slouží také mobilní aplikace 
IREDO. I nadále můžete využít internetové stránky http://tabule.oredo.cz, 
QR kódy na zastávkách nebo informační linku IREDO.
V současném období jsme vděční za to, že cyklobusy vyjíždí v plánova-
ném termínu, a můžete tak při svých cestách navštívit nové turistické 
atraktivity. Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických hor své 
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice za 1. pololetí 2020

Rada městyse (RM-28-2020)
dne 6. ledna 2020

schválila: 
 kupní smlouvu na nákup osobního automobilu 
Škoda Octavia pro potřeby úřadu městyse Častolo-
vice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
 směrnici č. 1/2020 pro poskytování cestov-
ních náhrad s účinností od 1. 1. 2020.

Rada městyse (RM-29-2020)
dne 20. ledna 2020

schválila: 
 navýšení nájemného nebytových prostor 
o inflaci 2,8 % od 1. 2. 2020 tam, kde to smlouva 
umožňuje.
 vypsání výběrového řízení na opravu budov 
č. p. 479 v areálu AFK.

Rada městyse (RM-30-2020)
dne 3. února 2020

schválila: 
 příspěvek MAS Nad Orlicí v  částce 5 Kč 
na obyvatele na rok 2020.
 rozhodnutí zadavatele o  výběru nejvhod-
nější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 
na  stavební práce „Rekonstrukce křižovatky ul. 

Co nového na zámku
Růže v zámeckém parku s oborou
a zvěřincem
Ke každému zámku neodmyslitelně patří park, který bývá stejně jako 
zámek chloubou majitelů, a ne jinak je tomu i na zámku v Častolovicích. 
Majitelka zámku paní Sternbergová věnuje velkou pozornost nejenom 
detailům v interiérech zámecké expozice, která je letos otevřena od 9. 
června 2020, ale také zámeckému parku, který tak návštěvníkům od 
jara do podzimu nabízí své různé proměny v podobě kvetoucích keřů, 
stromů a dalších rostlin. Nedílnou součástí jsou také růže. Paní Stern-
bergová začala s vysazováním růžových keřů ihned po jejím návratu na 
zámek a pokračuje v tom dodnes. Takže v současné době čítá sbírka 
růží na 220 druhů. Jedná se jak o druhy růží moderních, tak přede-
vším o historické, které kvetou pouze jednou a vyznačují se krásně 
naaranžovanými korunními lístky s výraznou vůní. Dále se v zámeckém 
rozáriu nacházejí anglické růže vyšlechtěné Davidem Austinem, které 
spojují prvky moderních a historických růží. 
Všechny tyto druhy jsou nyní k vidění a přivonění v zámeckém parku, 
jelikož právě nyní nadešel jejich čas a začínají kvést. Při procházce 
okolo těchto královen květin je možné zavítat i do zámeckého zvě-
řince, ve kterém mají svá útočiště domácí i cizokrajné druhy zvířat 
včetně různých druhů papoušků, zakrslých králíčků a morčátek. U 
vstupu do zámeckého zvěřince je možné zakoupit granulky, který-
mi je povoleno krmit téměř všechna zvířata. Pro tyto dobroty si k 
Vám rádi přijdou lamy, poníci, oslíci, různé druhy oveček a koz, ale 
také jeleni a bílí daňci, kteří žijí v zámecké oboře. Zámecký zvěřinec 
je stejně jako celý park otevřen každý den vždy od 9 do 18 hodin. 
Vzhledem k platným kapacitním opatřením nařízených vládou ČR je 
možné pro vstup do zámeckého parku s oborou a zvěřincem zakoupit 
vstupenku on-line a zároveň je možné zaplatit vstupné i na pokladně. 
Otevřená je i zámecká kavárna a altán Gloriet.
Ve výstavní galerii jsou k vidění v červenci – obrazy p. Veroniky 
Bílkové, v srpnu – obrazy p. Renaty Kolečkářové a v září – obrazy 
p. Edity Slabé.

Růže Constance Spry – vyšlechtěná Davidem Austinem

Další akcí, kterou plánujeme na poslední srpnovou sobotu, by měla být 
tradiční Hradozámecká noc.

Text a foto: Kateřina Kovaříčková
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Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice 

 poskytnutí veřejné finanční podpory spol-
kům takto: AFK Častolovice, z. s., 130.000 Kč, TJ 
Sokol Častolovice, z. s., 133.000 Kč.
 spolku AVZO TSČ – ZO Častolovice dar 
v částce 52.490 Kč.

 garantovat dofinancování nákupu cisterno-
vé automobilové stříkačky z vlastních zdrojů.
 darovací smlouvu na  materiál – dar v  částce 
131.829,5 Kč na rekonstrukci areálu AFK od firmy We-
ber, Saint Gobain Construction products CZ, a. s.

Zastupitelstvo městyse č. 7
dne 11. března 2020

schválilo: 

Havlíčkova, Sokolská, Školská a  navazujících 
zpevněných ploch“
 nejvhodnější nabídka od  firmy STRABAG, a. 
s., za  cenu bez DPH 5.698.028,86 Kč a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo.

Rada městyse (RM-31-2020)
dne 17. února 2020

schválila: 
 doporučit zastupitelstvu obce schválit do-
datek č. 4 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
kupní a smlouvy o právu provést stavbu od práv-
ního zástupce městyse Častolovice mezi obcí 
a Královéhradeckým krajem.
 smlouvu o dílo na výměnu oken a dveří v pů-
vodní budově AFK od firmy Alurey, s. r. o., v část-
ce 170.869 Kč bez DPH. 

Rada městyse (RM-32-2020)
dne 4. března 2020

schválila:
 smlouvu o  dílo od  firmy CBL Communica-
tion by light, s. r. o., na veřejnou WiFi z evrop-
ských dotací a  pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
 oznámení o  spolupráci a  distribuci Senior-
ské obálky od  Ministerstva práce a  sociálních 
věcí, Praha.

Rada městyse (RM-33-2020)
dne 12. března 2020

schválila: 
 od  pondělí 16. 3. 2020 do  odvolání uzavře-
ní provozu MŠ a  ZŠ Častolovice, dále od  13. 3. 
2020 uzavření těchto objektů a provozů: Galerii 
Antonína Hudečka, Muzeum Častolovicka, míst-
ní knihovnu, sál v Kulturním domě U Lva, Soko-
lovnu včetně posilovny, Klub seniorů, hasičskou 
zbrojnici
 od 16. 3. 2020 zrušení úředních hodin úřadu 
městyse a veškerých kulturních akcí do odvolá-

ní z  důvodu mimořádných opatření spojených 
s nouzovým stavem.

Rada městyse (RM-34-2020)
dne 16. března 2020

schválila: 
 souhlas s  předloženými projektovými zá-
měry k  vyhlášeným výzvám Škoda Auto, a. s., 
(Rekonstrukce areálu AFK , Revitalizace Sokol-
ského parku, Komunitní prostor U Lva) a pově-
řuje starostu k podání žádosti.
 sloučení vydání zpravodaje ZDROJ č. 1 a  č. 
2 v  roce 2020 z  důvodu mimořádných opatření 
vlády ČR.

Rada městyse (RM-35-2020)
dne 30. března 2020

schválila: 
 nabídku ČSOB pojišťovny zpracovanou pro-
střednictvím RENOMIA, a. s., a pověřuje starostu 
k  podepsání pojistných smluv s  pojišťovnou 
a  zprostředkovatelské smlouvy s  firmou RENO-
MIA, a. s.
 havarijní pojištění od  Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a. s., na novou cisternovou automo-
bilovou stříkačku pro JSDH Častolovice a pově-
řuje starostu k podepsání smlouvy. 

Rada městyse (RM-36-2020)
dne 15. dubna 2020

schválila:
 nejvýhodnější nabídku na  prodej cisternové 
automobilové stříkačky CAS 32 TATRA 815 za část-
ku 502.000 Kč včetně DPH za  nejvyšší nabídku 
od obce Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovi-
ce a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
 nabídku projektových prací od  firmy Bi-
ttner architects spol., s . r. o., na  vyhotovení 
architektonické studie a  dokumentace DSP 
a DPP na rekonstrukci hasičské zbrojnice po-
třebné k podání dotačního titulu.

Rada městyse (RM-37-2020)
dne 27. dubna 2020

schválila: 
 vyvěšení veřejné výzvy č. 01/2020 na  pra-
covní místo: „Technický pracovník – Zahradník“ 
se zaměřením na veřejnou zeleň a zahradnictví.
 vyvěšení veřejné výzvy č. 2/2020 na místo: 
„Knihovník“.

Rada městyse (RM-38-2020)
dne 11. května 2020

schválila: 
 smlouvu o  dílo na  „Rekonstrukci sociál-
ního zařízení MŠ Častolovice – 3. oddělení“ 
firmou František Sejkora – Renova service 
v částce 285.483 Kč a pověřuje starostu pode-
psat smlouvu.
 výstavbu nového mostu do areálu AFK (přes 
zámecký náhon) a smlouvu o dílo s firmou Fran-
tišek Sejkora – RENOVA v ceně 227.681 Kč z důvo-
du havarijního stavu.

Rada městyse (RM-39-2020)
dne 25. května 2020

schválila: 
 darovací smlouvu v  částce 200.000 Kč 
od firmy S2Q, s. r. o., na rekonstrukci víceúčelo-
vého areálu AFK a  pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

Rada městyse (RM-40-2020)
dne 8. června 2020

schválila: 
 účetní závěrku za  rok 2019 Základní školy 
a mateřské školy Častolovice.
 vzala na  vědomí zaslanou petici za  zákaz 
průjezdu kamionů v  městysi Častolovice přes 
ulici Komenského a  pověřuje starostu k  dalším 
úkolům dle zákona a  informovat zastupitelstvo 
městyse Častolovice.
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SENIORSKÁ OBÁLKA se zabydluje i u nás
Už jste slyšeli o Seniorské obálce? Co je to Seniorská obálka, ne-
boli I. C. E. Karta?
Jedná se o tiskopis, který může napomoci v krizových situacích. Je ur-
čený především pro seniory a pro zdravotně postižené, kteří žijí v do-
mácím prostředí. Pořízení této karty nic nestojí. Karta vznikla ve spo-
lupráci Ministerstva práce a  sociálních věcí a  krajské samosprávy 
na principu I. C. E. = „In Case of Emergency“, což znamená karta pro 
případ naléhavé pomoci v  případě nouze. Těch případů, kdy osamě-
lého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a  musí volat 
záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. 
I  lidé v mladším věku jsou často rozrušení, nesoustředění, dezorien-
tovaní a nedokážou odpovídat na položené otázky, které si výjezd zá-
chranky, hasičů nebo policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivola-
nou pomoc je v této situaci dobře vyplněná SENIORSKÁ OBÁLKA.

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

Ceník:
1/8 strany – 500 Kč

¼ strany – 1.000 Kč
½ strany – 2.000 Kč
1/1 strany – 4.000 Kč

Pro reklamu a inzerci lze použít pouze vnitřní strany 
ZDROJE.

Formát inzerátu musí odpovídat
grafickému členění stránky.

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

zabezpečuje Úřad městyse Častolovice.

Sada pro jednoho žáka obsahuje:
• sešit 511 bez pomocných linek 8 ks
• sešit 5110 1 ks
• sešit 644 1 ks
• stíratelná tabulka A4 + značkovač 1 ks
• plastelína 1 ks
• tuš černá 1 ks
• lepidlo na papír v tyčce Herkules 15 g 1 ks
• lepidlo Herkules 30 g 1 ks
• temperové barvy české 10 barev 1 ks
• vodové barvy velké české 1 ks
• voskovky české 12 barev 1 ks
• pastelky 12ks 1 ks
• desky s drukem barevné 1 ks
• štětce na malování 2+2 1 ks
• kelímek na vodu 1 ks
• nůžky 1 ks
• paleta 1 ks
• klovatina 1 ks
• box na výtvarné potřeby 1 ks
• Putování se sluníčkem
 – pracovní sešit 1 ks
• Počítáme zpaměti – pracovní sešit 1 ks
• Číslice a tečky – pracovní sešit 1 ks
• Čtecí pruhy s písmeny 1 ks

Doporučujeme, aby byla vyplněna co nejaktuálněji a  nechyběly v  ní 
potřebné údaje.

Ať už jde o  nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léky, které užívá, či 
jména praktického lékaře. Důležité údaje se týkají také osob blízkých. 



29

Zpravodaj městyse Častolovice  | 1–2/2020

Volby do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
a Volby do SENÁTU PARLAMENTU ČR
SE KONAJÍ:
2. 10. 2020 od 14:00 do 22:00 hod. /pátek/
3. 10. 2020 od 8:00 do 14:00 hod. /sobota/

PŘÍPADNÉ II. KOLO VOLEB
DO SENÁTU PARLAMENTU ČR SE USKUTEČNÍ:
9. 10. 2020 od 14:00 do 22:00 hod. /pátek/
10. 10. 2020 od 8:00 do 14:00 hod. /sobota/

Místem konání voleb je zasedací místnost (Klub důchodců) – volební 
okrsek č. 1 se sídlem v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova 
č. p. 10, 517 50 Častolovice.

Kdo chce, může je uvést včetně telefonních kontaktů – důležité pro 
možnost je informovat.

Po dohodě se všemi složkami IZS je nutné, aby tiskopis po vyplnění byl 
složen do  tvaru obálky a  umístěn na  viditelném místě v  domácnosti 
seniora. Jedná se POUZE o dvě možnosti:
· dveře lednice např. s pomocí magnetky
· vstupní dveře do bytu zevnitř

Pro připevnění a uchování tiskopisu můžeme použít i plastovou obálku 
a oboustranně lepicí pásku. I když jde o zdravotní údaje, jedná se o ná-
stroj sociálně zdravotního pomezí. Vedle důležitého fyzického zdraví je 
stejně důležitá i psychická pohoda člověka. Proto doporučujeme po-
moci s vyplněním a aktualizací Seniorské obálky od rodinných přísluš-
níků, osob blízkých nebo na základě sousedských vztahů – jednoduše 
při jejich návštěvách.

Jak se k Vám Seniorská obálka dostane?
Od 4. března 2020 je i u nás v Častolovicích! Tiskopisy jsou k dostání 
i v našem městysi!

Od března si tak můžete Seniorskou obálku vyzvednout:
· v Úřadě městyse Častolovice, a to v úředních hodinách
· v knihovně v Častolovicích (v provozní době)
· v Klubu důchodců v Častolovicích při návštěvě

Podrobné informace a návod k vyplnění najdou občané na místech 
obvyklých ke zveřejnění dat, tj. na webových stránkách obce:
· www.ou-castolovice.cz (úřední deska),
· na facebooku městyse: Městys Častolovice
· nebo se mohou informovat na uvedených kontaktních místech.

Přijďte si pro Seniorskou obálku, myslete na  své bezpečí či bezpečí 
Vašich blízkých doma!!!

Je to zaručeně dobrá věc!

Volič:
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň v druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu 
v obci. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let .

Hlasování:
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu 
do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky. Pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno. 
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, opatřenou 
úředním razítkem (pro každé volby zvlášť, barevně rozlišeno).

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrs-
kové volební komisi.

Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky jsou voličům dodány nejpozději 3 dny před dnem 
voleb, tj. do 29. září 2020. V případě, že dojde k poškození nebo 
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti o vydání nových hlasovacích 
lístků.

Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
obecní úřad ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby.

Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována taj-
nost hlasování.
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JSDH Častolovice
Přehled zásahů
výjezdové jednotky 
JSDH Častolovice:
• 7. 6. 2020 ve 22:16 hodin
– technická pomoc (odstranění spadlého stromu) 
v Libli – nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato, zasahovalo 5 členů 

• 21. 5. 2020 ve 3:59 hodin
– požár odpadu v obci Olešnice (druhý výjezd s novou cisternou)
– nasazená technika: CAS 30 9000/540-S2R, zasahovali 4 členové

• 11. 5. 2020 ve 21:18 hodin
– technická pomoc (odstranění spadlého stromu) v Častolovicích
– nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato, zasahovali 4 členové

• 11. 5 .2020 v 19:57 hodin
– technická pomoc (odstranění spadlého stromu) v Častolovicích
– nasazená technika: DA 8 L1-R Fiat Ducato, zasahovalo 5 členů

• 28. 4. 2020 v 15:18 hodin
– technická pomoc (prvotní hlášení požáru auta) v Kostelci nad Orlicí
– nasazená technika: CAS 30 9000/540-S2R, zasahovalo 6 členů

• 7. 3. 2020 v 17:07 hodin
– požár trávy stařiny v Častolovicích U Zastávky
– nasazená technika: CAS 32 Tatra 815, zasahovali 3 členové 

• 20. 2. 2020 v 17:01 hodin
– požár ztrouchnivělého stromu v Častolovicích, lokalita Bažantnice
– nasazená technika: CAS 32 Tatra 815, zasahovali 4 členové 

• 1. 2. 2020 v 16:16 hodin
– technická pomoc (záchrana osob AED) v Častolovicích – nasazená technika: 
DA8 L1-R R Fiat Ducato, osobní automobily členů jednotky, AED, účast 9 členů

• 31. 1. 2020 ve 14:42 hodin
– požár osobního automobilu Škoda Felicia v Libli
– nasazená technika: CAS 32 Tatra 815, zasahovali 4 členové 

Školení řidičů
V sobotu 1. února 2020 absolvovali všichni členové výjezdové jednotky 
v Kostelci nad Orlicí pravidelné školení řidičů, které pro hasiče zajistila 
Autoškola Horák. 

Nová CAS 30 9000/540/S2-R Scania
I  přes záplavu špatných zpráv a  informací o  boji se zákeřným koronavi-
rem dorazila v pátek 20. března 2020 z  továrny WISS v Uherském Brodě 
do Častolovic nová cisternová automobilová stříkačka CAS 30 9000/540-
S2R na podvozku Scania, kterou s využitím dotací z Fondu zábrany škod, 
Královéhradeckého kraje a finančního příspěvku firmy Saint - Gobain Con-
struction Products CZ, a. s. – divize Isover, svým hasičům a obyvatelům, 
pořídil za částku 7.543.745 Kč vč. DPH zřizovatel – Městys Častolovice. Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů Častolovice je v plošném pokrytí okresu 
Rychnov nad Kněžnou zařazena do kategorie JPO III/1. V případě cisterny 
Scania se jedná o první vlaštovku toho typu vozidla v okrese Rychnov nad 
Kněžnou. Dodání probíhalo za speciálních podmínek, v utajení a bez ob-
vyklé divácké kulisy.
CAS 30  9000/540-S2R je vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým 
výkonem 3.000 l.min-1 při 10 barech, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v re-
dukovaném provedení s kabinou pro šest osob typu CrewCab CP28.
V  kabině osádky je v  horní polici zabudována vozidlová analogová ra-
diostanice Motorola GM 360 s tlačítkovým mikrofonem umožňujícím selek-
tivní volby a samostatným měničem napětí 24/12V.  
CAS je vybavena zásuvkou 230 V  pro dobíjení akumulátorových baterií 
sdruženou s  přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu typu 
Rettbox – air. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, 
její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. 
V  prostoru mezi kabinou a  účelovou nástavbou je osazen pneumaticky 
vysouvaný osvětlovací stožár o  výšce 5 m s  celkovým světelným tokem 
30.000 lm. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení 
do přepravní polohy, a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlo-
vacího stožáru je prioritně z elektrické soustavy CAS, zároveň je zachována 
možnost napájet osvětlovací stožár i z elektrocentrály, která je umístěna 
v  levé přední části nástavby na vodorovném výsuvném prvku. Výfukové 
potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložné-
ho prostoru mimo účelovou nástavbu CAS.
Vně nástavby je na obou stranách instalováno LED osvětlení. Kabina osádky 
je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě a klimatizací. V do-
sahu sedadla velitele (spolujezdce) je prostor pro bezpečné uložení doku-
mentace formátu A4. V opěradlech druhé řady sedadel jsou instalovány čtyři 
držáky dýchacích přístrojů PLUTO a držáky tří náhradních tlakových lahví. 
Po vyjmutí dýchacích přístrojů umožňují opěradla vytvořit rovnou zádovou 
opěru. Dýchací přístroje velitele a strojníka jsou uloženy v účelové nástavbě. 
Dále je kabina vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu 
GP 340, šesti dobíjecími úchyty s možnosti vypnutí napájení pro ruční svítilny 
typu SURVIVOR LED ATEX, autorádiem, dvěma zásuvkami CL s napětím 12 V, 
dvěma zásuvkami USB se samostatným měničem napětí pro případné napo-
jení nabíjecích prvků mobilních telefonů, dobíjecím úchytem tabletu, dvěma 
držáky přileb velitele a strojníka, osvětlovací lampou s kloubem pro velite-
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le, kombinovaným osvětlením interiéru s  režimem den/noc umožňujícím 
vypnutí, úchyty PET lahví s pitím. Ve střední horní části kabiny je umístěna 
úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná od druhé řady sedadel. 
Ve spodní části je uzpůsobena pro umístění páteřové desky. Držák páteřové 
desky je instalován i ve víku bedny nástavby.
CAS je vybavena zvláštním světelným výstražným zařízením typu rampa vý-
robce Holomý modré barvy, doplněným zvláštním zvukovým výstražným za-
řízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova. Ovládací prvky zvlášt-
ního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče i velitele vozidla.
Nástavba CAS je vybavena šesti prostory pro uložení požárního příslušen-
ství po stranách vybavenými roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly 
v celé šířce roletky. Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací 
jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se oteví-
rají směrem nahoru. Karosérie účelové nástavby je vyrobena z polyesteru 
vyztuženého skleněnými vlákny. Úložné prostory v nástavbě jsou osvětleny 
LED světly. Účelová nástavba s  ohledem na  charakter předpokládaného 
nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupač-
kami, vše je přístupné ze země. 
Na obou stranách účelové nástavby jsou umístěny LED stavoznaky, znázor-
ňující množství hasiva v nádrži na vodu a v nádrži na pěnidlo. Stavoznaky 
zobrazují stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž.

Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástav-
by. Tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, 
vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. 
Vysokotlaká hadice má délku 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá 
a plně průtočná. K hadici je připojena vysokotlaká kombinovaná proudnice 
pro hašení vodou i pěnou. Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se 
jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.
Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení 
odnímatelné lafetové proudnice 75. Tato se dá použít i jako monitor. Žebřík 
pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní 
straně účelové nástavby vpravo. Oranžová blikající světla na zadní stěně 
účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku.
Pro barevnou úpravu cisterny byla použita základní bílá barva RAL 9003 
a červená barva RAL 3024 v podobě polepů. Bílý vodorovný pruh je umís-
těn po obou stranách CAS a je veden i přes postranní roletky.
Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu. Nápravy 
jsou provedení 6 x 6, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.
Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové 
nástavby a je přístupná ze země bez stupaček. Konstrukce požárního čer-
padla vylučuje únik vody při jeho zapnutí. Provedení sacího hrdla čerpací 
jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.
Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání po-
honu požárního čerpadla. V  tomto prostoru se nachází i  druhé ovládací 
místo vozidlové radiostanice.
Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrže na hasivo 
jsou vyrobeny z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Nádrž na vodu 
má objem 9.000 litrů a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním 
otvorem o průměru nejméně 500 mm s odklopným víkem s rychlouzávě-
rem. Nádrž na pěnidlo má objem 540 litrů. Pěnotvorné přiměšovací zařízení 
je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.
Rozměrné požární příslušenství s  výjimkou přenosného záchranného 
a  zásahového žebříku, sacích hadic a  trhacího háku je uloženo ve  třech 
schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z leh-
kého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje 
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výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka 
je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové 
nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.
Hygienické prostředky (tekuté mýdlo v  dávkovacím zásobníku a  papírové 
ručníky) jsou uloženy v  účelové nástavbě CAS v  pravé zadní skříni na  vý-
suvném úložném prvku, do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací 
armaturou a odvodňovacím prvkem, která je napojená na nádrž na vodu a je 
určena k základní hygieně osádky. Součástí tohoto prostoru je spirální hadice 
s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS.
Drobné požární příslušenství je uloženo v osmi přenosných přepravkách, 
umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.
Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandard-
ního požárního příslušenství o  hmotnosti nejméně 200 kg, je situována 
v pravé přední části účelové nástavby.
CAS je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu 
CAN-bus. 
Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku upravena pro do-
datečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 
50 kN a s jištěním proti přetížení.
Přední část kabiny osádky je ve spodní části vybavena dálkově ovládanou 
lafetovou proudnicí z kabiny osádky. CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti 
účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických 
vodičích a  na  rozvodu paliva v  místech, kde tyto nejsou chráněny pod-
vozkovou částí. Pro zvýšení odolnosti se použijí ochranné návleky nebo 
jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 
15 minut odolávají teplotě 1.000 °C.
Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybave-
na tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 10.000 kg.
Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování 
prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu 
a vodě a je umístěna v zorném poli řidiče.
CAS je vybavena na každém držáku bočního zpětného zrcátka jedním LED 
pracovním světlometem s  intenzitou světelného toku nejméně 1.000 lm, 
který osvětluje prostor podél boku CAS. Zapnutí pracovních světlometů je 
umožněno z místa řidiče, je nezávislé na zařazeném zpátečním rychlost-
ním stupni a je řidiči opticky signalizováno sdělovačem žluté barvy.
Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovaný-
mi pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ „alpský štít“.
Výška CAS v nezatíženém stavu je 3.200 mm, délka 9.400 mm, brodivost 
750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. 
CAS je vybavena výškově a podélně nastavitelným volantem a výškově 
a podélně nastavitelnou odpruženou sedačkou řidiče s možností regula-
ce odpružení, centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním s možnos-
tí uzamčení kabiny osádky při chodu motoru, elektrickým stahováním 
všech bočních oken, vyhřívaným čerpacím zařízením, čerpacím zaříze-
ním, umožňujícím bezproblémové zavodnění čerpadla z nádrže CAS bez 
použití vývěvy, automatickým systémem ovládání vývěvy, bronzovým 
požárním čerpadlem s vysokou životností umožňujícím sání znečištěné 
např. záplavové vody kontaminované pískem, hlínou, hlavními a vnějšími 
zpětnými zrcátky, která jsou elektricky vyhřívaná a elektricky nastavitel-
ná, sluneční clonou, čtyřmi kusy přídavných halogenových pracovních 
světel, umístěných na přední rampě.
Podvozková část CAS je vybavena poloautomatickou převodovkou Opticru-
ise s hydrodynamickým retardérem s ovládáním v dosahu volantu a přes 
brzdový pedál.

Prodej CAS 32 Tatra 815
Ve čtvrtek 7. května 2020 skončila pro častolovické dobrovolné hasiče 
jedna etapa záchranářského života a stojí před nimi nové výzvy a úkoly. 
Rozloučili se totiž s oblíbenou a spolehlivou, ale bohužel již zastaralou 
cisternou CAS 32 Tatra 815, kterou si převzali hasiči z JSDH Šestajovice. 
Doufáme, že je všude, stejně jako nás, spolehlivě a bezpečně dopraví. 
Cisterna CAS 32 Tatra 815 byla vyrobena roku 1985. Až do  roku 2000 
sloužila ve firmě BOPO Třebíč, následně ji prostřednictvím firmy ZEKA 
Slavičín pořídil Městys Častolovice. V roce 2005 byla repasována ná-
stavba firmou KOMET Pečky. Od té doby až do 7. května 2020 pomáhala 
zachraňovat životy i majetek u desítek událostí.
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Opatření proti koronaviru, provedená JSDH Častolovice, ve statistických číslech:

Datum: Počet zúčastněných členů: Odpracováno: Činnost:

31. 3. 2020 2 6 hodin
doprava 1.000 l dezinfekce ANTI-COVID ze Šlapanova u  Havlíčkova Brodu a  obalových materiálu 
z obce Veská u Sezemic

31. 3. 2020 8 4 hodiny stáčení a lahvování dovezené dezinfekce

1. 4. 2020 10 8 hodin stáčení a rozvoz dezinfekce a roušek po Častolovicích (I. vlna)

2. 4. 2020 10 8 hodin stáčení a rozvoz dezinfekce a roušek po Častolovicích (II. vlna)
3. 4. 2020 5 2 hodiny rozvoz dezinfekce a roušek po Častolovicích (III. vlna)

7. 4. 2020 3 2 hodiny rozvoz dezinfekce několika jednotlivcům, kteří o ni požádali a jejichž požadavek byl shledán jako oprávněný

10. 4. 2020 8 1,5 hodiny dezinfekce obecního itineráře, dětských hřišť a veřejných prostranství

17. 4. 2020 2 7,5 hodiny doprava druhé várky 1.000 l dezinfekce ANTI-COVID ze Šlapanova u Havlíčkova Brodu
17. 4. 2020 8 2 hodiny stočení 500 l dezinfekce z IBC kontejnerů do plastových lahví a dovoz do obce Libel

18. 4. 2020 8 2 hodiny
stáčení dezinfekce a dovoz 150 ks 1,5 l naplněných lahví do obce Synkov – Slemeno, dezinfekce 
obecního itineráře, dětských hřišť a veřejných prostranství

24. 4. 2020 8 8 hodin rozvoz dezinfekce Anti-COVID po Častolovicích osobám nad 65 let

16. 5. 2020 4 2 hodiny opakovaná dezinfekce obecního itineráře, dětských hřišť a veřejných prostranství

Celkem:
Na zajištění prací se podílelo 18 členů JSDH Častolovice, průměrně 6 na zásah, odpracovali cca 53 hodin,

stočeno 2.000 l dezinfekce ANTI - COVID

Sousedsky koronavirový příběh 
Rozvážíme dezinfekci, kterou obyvatelům obce pořídil náš zřizova-
tel – Městys Častolovice. Přijíždíme s  hasičskou dodávkou k  jed-
nomu z  vchodů u  bytového domu. Vystupuji z  auta, beru nádo-
bu s  dezinfekcí a  přináším ji ke  vchodovým dveřím. Jsou zavřené 
a zvenčí opatřeny koulí. Zvoním na několik zvonků najednou. To, co 
aktuálně provádím, mi připomnělo oblíbenou hru našeho dětství. 
Z  mikrofonu se ozývá hrubý ženský hlas: „Prosím?“ – Odpovídám 
na dotaz: „Dobrý den, tady hasiči Častolovice, rozvážíme dezinfekci 
do  jednotlivých vchodů.“ – „A co jako?“ – „No, tady hasiči Častolo-
vice, rozvážíme dezinfekci a  potřebujeme otevřít .“ – „Já nic nepo-
třebuju, já mám všeho dost!“ – „Tak , snad v domě nebydlíte sama.“ 
– „Hmm!“ To už se dveře otvírají a nějací lidé si přicházejí převzít 
dovezený materiál.

Dobrovolnická činnost
Nejen hasiči pomáhali svým spoluobčanům. Velké poděkování si zce-
la jistě zaslouží i skupina dobrovolníků organizovaná panem Markem 
Štěpánkem. Mezi naše sousedy pravidelně docházeli: Kamila Chleb-
ná, Karolína Mouchová, Monika Vojtěchovská, Michal Machek, Jiří 
Hudousek, Tomáš Pokorný, Radka Šuplerová, Václav Loose, Hana Al 
Naami, Jan Cabalka, Kristina Kulhavá, Lucie Charvátová, Kristýna Tro-
jáková. Ve svém volném čase pomáhali seniorům a hendikepovaným 
s realizací nákupů potravin a vyzvednutím léků. Jejich organizátor 
pan Štěpánek dodává: „Je mi ctí, že jsem s Vámi mohl spolupracovat 
a sdílet jedno městečko.“ K tomuto prohlášení se samozřejmě připo-
jujeme. 
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Voda začala prudce stoupat i u domů č. p. 505 a č. p. 471 pod křižovatkou. 
Proto se tři členové přivázali na  jisticí lano, čtvrtý je jistil z vody na pro-
tějším břehu a zahájili záchranu osob z rodinných domů. Záchrana ženy 
a perské kočky probíhala přes okno, které bylo nutné, z důvodu zabránění 
dalšímu průniku vody, opětovně uzavřít za pomoci otvírací sady. Další dvě 
osoby (muži) byly vytaženy rovněž oknem ze zadní nemovitosti č. p. 471. Je-
den člen naší jednotky potom provedl přeparkování služebního vozu Dacia 
z místa, kde stoupala hladina do bezpečí, neboť přítomný městský policista 
zůstal odříznut na druhé straně rozvodněného potoka Štědrá. Po dokon-
čení záchrany a  částečném poklesu vody pokračovala v  jízdě do  Tutlek, 
ale jinou nezaplavenou cestou. Během jízdy provedla jednotka kontrolu 
obce Synkov – Slemeno a přes RK dorazila do Tutlek, kde vynášela bahno, 
vysávala průmyslovým vysavačem a vyplachovala dva domy. Spolupráce 
s PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Doudleby nad 
Orlicí, Městskou policií Kostelec nad Orlicí a SDH a starostou obce Tutleky. 
Celkem bylo zachráněno 5 osob a jedno zvíře.
Po necelých 6 hodinách spánku vyrazila naše jednotka v počtu 6 členů 
s vozy CAS 30 9000/540/S2-R Scania, DA 8 L1-R Fiat Ducato opět do Tutlek 
na výpomoc při úklidu obce. Nejprve jsme ale prověřovali situaci v zámec-
kém parku, kde byla zatopena, mimo jiného, i oblíbená minizoo a ve spo-
lupráci s panem správcem jsme dohodli další postup a případná opatření. 
Následoval přejezd do obce Tutleky, kde osádka CAS 30 oplachovala komu-
nikaci v místní části Dubí, čistila autobusovou zastávku a dovážela vodu 
(18.000 l) z  Kostelce nad Orlicí. Při této činnosti spolupracovala s  hasiči 
z Doudleb nad Orlicí. Osádka DA 8 vyklízela nemovitost pod hrází rybníka 
a později se sloučily obě dohromady a prováděly čištění domů od napla-
venin, vynášení nábytku, omývání komunikací a dvorků. Práce probíhaly 
do  15:20 hodin. Cestou zpět byla provedena opětovná kontrola situace 
v  zámeckém parku v  Častolovicích. Po  návratu na  základnu bylo nutné 
doplnit PHM, umýt techniku a  použité technické prostředky a  vybavení. 
Tuto činnost přerušil další poplach a výjezd. Zásahy v Tutlekách probíhaly 
ve spolupráci s jednotkami PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad 
Orlicí, JSDH Doudleby nad Orlicí, JSDH Deštné v Orlických horách, JSDH Mal-
šova Lhota, JSDH Malšovice, JSDH Plácky, SDH a starostou obce Tutleky.

Text a foto: Jiří Václavík ml.

Povodně – záchrana osob
18. června 2020 v 16:28 hodin byla jednotka JSDH Častolovice povolána KOPIS 
KHK kraje do Tutlek na výpomoc jednotce JSDH Kostelec nad Orlicí s odstra-
ňováním následků bleskové povodně. Na místo vyjížděla vozidla DA 8 L1-R 
Fiat Ducato a CAS 30 9000/540/S2-R Scania, 6 členů. Cestou do Tutlek bylo 
průzkumem zjištěno, že je cesta z Kostelce nad Orlicí do Tutlek v úseku mezi 
cihelnou a firmou Civas (ulice Hálkova) v Kostelci n. Orl. zaplavená a neprů-
jezdná a že jsou na ní uvězněné a zaplavené dva automobily (Škoda Felicia, 
uzamčená, bez osádky, a  BMW X3 s  osádkou – žena, dítě), které je nutno 
urychleně vytáhnout a zachránit. Po vyhodnocení situace byly postupně oba 
zaplavené automobily uvázány na lano a za pomoci CAS vytaženy na suché 

Speciální poděkování panu Tomáši Pokornému
V souvislosti s uváděním nové cisterny CAS 30 9000/540-S2R do výjez-
du jsme narazili na nečekaný problém u tabletu, na kterém provozuje-
me vyrozumívací a navigační software Rescue Navigator. Na sociální 
síti Facebook jsme proto zveřejnili prosbu. A pomoc přišla neuvěřitelně 
rychle a nečekaně. Na status o pořízení nového tabletu pro výjezdovou 
jednotku zareagoval pan Tomáš Pokorný (SkiPokorný Sports Častolovi-
ce), který přislíbil zařízení koupit.
Jaké bylo naše překvapení, když pan Pokorný následujícího dne tablet 
přivezl na hasičskou základnu a předal veliteli výjezdové jednotky. Ne-
stává se moc často, že by někdo takhle nezištně hasičům pomohl, a proto 
panu Tomášovi Pokornému upřímně děkujeme a moc si jeho skutku vá-
žíme. Outdoorový tablet Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545, který 
rozhodně nepatří k nejlevnějším na trhu, nám umožní rychlé a přesné 
vyrozumění, navigaci na místo události, zjednodušení komunikace s KO-
PIS HZS Královéhradeckého kraje. Ještě jednou děkujeme.

Hasiči Častolovice.

Hasiči dále děkují:
• paní Romaně Šmídové a paní Ladě Dobiášové za ušití
 a darování roušek pro výjezdovou jednotku 
• paní Šárce Fajglové a paní Evě Hláskové za poskytnutí
 skleněných demižonů na dezinfekci
• kolegům z JSDH Kostelec nad Orlicí za poskytnutí ochranných štítů
• paní Šárce Slezákové za pomoc při zajištění obalových materiálů
• firmě Saint - Gobain Construction Products CZ, a. s.
 – divize Isover za poskytnutí IBC kontejneru
• Městysu Častolovice za spolupráci při koordinaci a realizaci opatření

odstavné místo. Při zásahu bylo nutné u vozu BMW překonat nefunkční elek-
troniku a blokaci. Zásah probíhal za dramatických okolností, neboť bylo nut-
né eliminovat nebezpečí v podobě plujícího vozu Škoda Felicie a poradit si 
s malým prostorem pro manévrování, který zapříčinila nevhodně odstavená 
vozidla přihlížejících. Cisterna Scania zasahovala na hranici své brodivosti 
pro klidnou vodu, která je stanovena na 750 mm. Řidička a její syn byli úspěš-
ně zachráněni. U vozidla Škoda Felicia provedli hasiči po vytažení protipožár-
ní opatření – odpojení akumulátoru. 
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Častolovický fotokoutek: Červnové povodně

Povodně po  vydatných červnových srážkách v  zámeckém parku 
a zásah JSDH Častolovice v Tutlekách..

Foto: JSDH Častolovice a zámek Častolovice.
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Foto: Štěpán Tomašík
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