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VÝSTAVA OSLAVILA VÝROČÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Letošní devatenáctý ročník zahrádkářské
výstavy s podtitulem Radost, krása, užitek
se uskutečnil v duchu oslav 60. výročí činnosti Českého zahrádkářského svazu, a to
jak republikově, tak v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou.
Ve vstupním sále Zahrady východních
Čech zahrádkáři vzpomenuli na uplynulých šest dekád své činnosti. Průřez šedesáti lety života zahrádkářů nabídla pamětníkům prezentace stručného vývoje svazu
a umístěné historické fotografie zahrádkářských buditelů, kteří začínali se šlechtěním
ovoce. K vidění zde byly rovněž pěstitelské
ukázky častolovických zahrádkářů i ukázka ptactva s uměle vytvořenou přírodní
scenérií.

Za vítězku soutěže o nejlepší podzimní
aranžmá Annu Štěpánkovou přebíral cenu
Vladimír Locker, na třetím místě se umístila
Marta Rambousková z Častolovic.
FOTO: 2x Josef Poláček

„Vlastní oslava svazu republikové rady se uskutečnila ve Výstavišti Flora v Olomouci
v termínu od 5. – 8. října na tradiční podzimní přehlídce ovoce a zeleniny. Floru jsme obohatili některými expozicemi z naší výstavy. S tím souvisí i dřívější termín konání častolovické výstavy oproti minulým ročníkům,“ doplnil k oslavě významného jubilea hlavní
pořadatel výstavy Josef Helmich.
Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnili jednotliví představitelé krajů, první tajemník krajského úřadu z Hradce Králové, zástupci Pardubického kraje, první náměstkyně
Ministerstva životního prostředí, ale také někteří poslanci a senátoři. Svou účastí výstavu
poctil i předseda ČZS Miroslav Jedlínský, který si nejvíce pochvaloval kompozici základních organizací svazu.
Organizátoři výstavy si pro návštěvníky připravili zcela novou expozici, Svatební místnost, které vévodili ženich s nevěstou po svatebním obřadu. Ústředním motivem byla svatební tabule s bohatou květinovou výzdobou a dary pro novomanžely v podobě broušeného skla s ovocem.
Expozice s názvem Zdravá výživa nabídla návštěvníkům ukázky melounů vypěstovaných ve východních Čechách, nové odrůdy hlávkového zelí, paprik, dvanáct odrůd česneku i cibule, a nadto poukázala na způsob pěstování zeleniny. Výstavní sál věnovaný
pěstování brambor doplnilo dobové staročeské zahrádkářské nářadí.
Každého návštěvníka jistě upoutaly letošní novinky, a to kompozice bylinek a léčivých
rostlin z botanické zahrady v kombinaci se starožitným nábytkem či bohatý výběr odrůd
hroznového vína naaranžovaného jak v miskách, tak zavěšených přímo na révě.
Na podzimní výstavě nechyběly okrasné stromky ani samostatné expozice řezaných
květin podzimu – jiřin, jiřinek, fuchsií, begonií, chryzantém, gladiol či lilií, zkrátka květena od pěstitelů z celých východních Čech.

„Pro návštěvníky jsme na poslední den výstavy znovu naaranžovali všechny lilie. Povadlé lilie jsme nahradili čerstvými nařezanými květy, aby je návštěvníci mohli spatřit v celé jejich kráse,“
doplnil k průběhu výstavy Josef Helmich.
Hlavní sál příchozím nabídl na téměř osmdesát odrůd jablek,
mezi nimi i jablka pěstovaná za dob našich dědů, hrušky, řezané květiny s dekoračními i vodními prvky, africké fialky, bonsaje,
naučný koutek s návody a doporučeními pro pěstitele, odbornou
zahrádkářskou poradnu a mnoho dalšího.
Největším lákadlem zahrádkářské výstavy byla již tradičně
pořádaná soutěž o nejlepší podzimní aranžmá. Do soutěže bylo
v letošním roce přihlášeno 14 misek, hlasovalo celkem 1 578 lidí.
Vítězkou se stala Anna Štěpánková z Rychnova nad Kněžnou, která za misku s číslem čtyři obdržela celkem 304 hlasů.
Na podzimní výstavě se prezentovaly jednotlivé závody, firmy
či instituce okresu. Pořadatelé zajistili pestrý hudební program,
odborné přednášky o pěstování zdravých švestek, o bylinkách,
ukázku aranžování květin či módní přehlídku. O oblíbenost této
podzimní události vypovídá i vysoká účast, v průběhu čtyř dní ji
navštívilo téměř 11 000 lidí.
Mgr. Martina Kalousová

Zahrádkářská výstava si pro návštěvníky každým rokem připravuje nová aranžmá.
Letošní novinkou byla zavěšená vinná réva v hlavním sále a místnost věnovaná svatbě. FOTO: 4x Josef Poláček

2

ÚŘAD MĚSTYSE ČASTOLOVICE
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je to přesně rok, co jsem vás informoval o dopravě a odsouhlasené studii proveditelnosti obchvatů městyse Častolovice. Na základě této
studie a dalších potřeb vyhotovila strategická komise pro rozvoj průmyslové zóny materiál pro vládu ČR. Vydáním usnesení (č. 469 ze
dne 21. 6. 2017) vláda vyjádřila souhlas s realizací nezbytných investic souvisejících s akcí Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice
– Kvasiny a se zlepšováním veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.
Vláda tímto usnesením mimo jiné souhlasí s doplněním investičních akcí silniční a železniční infrastruktury v tomto kraji a s jejich
zařazením mezi priority Ministerstva dopravy. Investorem uvedených akcí je Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní
cesty, a.s. Využity budou prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury v předpokládané výši 3 448,53 mil. Kč (původně schválená
výše investic byla 1 430 mil. Kč).
Pro městys Častolovice je důležité, že v části Nezbytná dopravní infrastruktura je zahrnuta přeložka silnice I/11 Častolovic a Kostelce
nad Orlicí za 1,1 mld. Kč. Vyhledávací studie ze strany ŘSD byla projednána. Obdobně je připraven i obchvat Častolovic silnicí II/318
za 380 mil. Kč (dle usnesení vlády č. 97 z 9. 2. 2015).
V červnu se RM Častolovice zabývala informacemi zveřejněnými v kosteleckém zpravodaji k obchvatu Častolovic. Z těchto informací
vyplynulo, že z iniciativy vedení sousedního města, a po jejich osobním jednání na ŘSD v Praze bylo pozastaveno aktuální řešení přeložky silnice I/11 kolem Častolovic. Pozastavení potrvá do doby, než budou známé výsledky tzv. vyhledávací studie, kterou pro Kostelec
provede projekční kancelář SUDOP.
Rada městyse Častolovice v červenci zaslala zúčastněným stranám, tj. KHK, Generálnímu ŘSD ČR a zastupitelům Kostelce, dopis
s požadavkem pokračovat na původních přípravných projekčních pracích na těchto stavbách. Neviděli jsme jediný důvod ke změně
těchto tras, změny by způsobily jak u průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, tak u Častolovic fatální dlouhodobé problémy v oblasti dopravy. Zároveň by došlo k nepřijatelnému prodloužení všech dob souvisejících s již připravovanou realizací infrastrukturních projektů
a ke zkomplikování přístupu k nyní schváleným finančním prostředkům.
V průběhu tohoto roku si kraj nechal zpracovat Studii územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, která se veřejně
projednávala 27. července 2017 v sále zastupitelstva KHK. Tato studie v části věnované dopravě potvrzuje nutnost prioritně řešit dopravu
v nejslabším a nejkritičtějším místě z pohledu napojení průmyslové zóny na dálniční síť ČR (na dálnici D11 severně od Hradce Králové).
Jediné a nejrychlejší možné řešení napojení průmyslové zóny je přes plánované vybudování obchvatů Domašína, Častolovic a severní
varianty Hradce Králové (viz foto).
V srpnu jsme se zúčastnili jednání ve firmě SUDOP, která pro Kostelec zpracovávala novou vyhledávací studii. Přítomni byli zástupci
KHK, zastupitelé Kostelce, Škoda Auto a ŘSD, investor. Všechny zmíněné strany odsouhlasily rozdělení souvislé stavby obchvatu silnice
I/11 do tří částí. První z nich zahrnuje území od Čestic přes Častolovice zakončené okružní křižovatkou za železniční zastávkou na silnici
I/11 dle platných územních plánů všech obcí. Druhou částí bude obchvat silnice II/318 od okružní křižovatky okolo zámeckého parku přes
část katastrálního území Synkov-Slemeno po opětovné napojení na stávající silnici II/318 směrem na obec Libel. Tato přeložka využívá koridoru, který bude platný v zásadách územního rozvoje kraje. Třetí částí bude severnější obchvat Kostelce, který zpracovává firma SUDOP.
Po těchto jednáních a dohodách mohl tedy investor v září vypsat zakázku ke zpracování dokumentu EIA na první fázi obchvatu silnice I/11.
Prožili jsme rok plný zvratů, doufám, že nyní již nebude nic bránit v dalších administrativních krocích, které povedou k výstavbě tak
potřebného obchvatu pro naši obec.
Ing. Zdeněk Praus, starosta

FOTO: Napojení průmyslové zóny přes obchvat Domašína, Častolovic a Hradce Králové.
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VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Rada městyse (RM-72-2017)
dne 19. června 2017

vyjádřila:


schválila:








na základě rozhodnutí hodnoticí komise zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu
na stavební práce Rekonstrukce MK,
ulice Bažantnická, Častolovice jako
nejvhodnější nabídku od společnosti
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod dopravní stavby Východ, Pelhřimov a pověřila starostu podpisem
smlouvy o dílo
podporu projektu publikace Vodní dílo
Alba, a to zapojením projektu v dotačním titulu Královéhradeckého kraje –
Podpora publikační činnosti a literatury v roce 2017 a jeho finančním krytím
pro obec, která bude nositelem
souhrnnou nabídku na úpravy čekáren
ve zdravotním středisku, kterou předložila firma Truhlářství M. D. na základě projektu úprav interiérů od Bittner
Architects z Dobrušky
smlouvu o smlouvě budoucí č. Z_
S14_12_8120060385 na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie do domu
č. p. 47 a pověřila starostu podpisem
smlouvy

Rada městyse (RM-73-2017)
dne 12. července 2017







4

zažádání KÚ Královéhradeckého kraje,
ŘSD a SÚS Královéhradeckého kraje
na vypracování nezávislého bezpečnostního auditu v zastavěném území
městyse Častolovice pro okolí silnic
I/11 a II/318, jehož součástí bude i posouzení vlivu extrémní dopravní zátěže
na životní prostředí (hluk, prašnost)
a stavby v okolí komunikací při I/11
a II/318 a pověřila starostu zpracováním žádosti
nabídku elektronického zabezpečení
vstupu do mateřské školy od firmy ATCom plus, a. s.
nabídku paní J. P., Vamberk, na zajištění technického dozoru investora
na stavbu Rekonstrukce místní komunikace ulice Bažantnická, Častolovice
a pověřila starostu podpisem smlouvy
prodloužení doby výpůjčky travního
traktoru CUBCADET pro AFK Častolovice do 31. 12. 2018 a pověřila starostu podpisem dodatku smlouvy o výpůjčce



47 634,07 Kč z účtu ZŠ a MŠ na účet
městyse Častolovice za oplocení u MŠ,
přičemž ZŠ a MŠ se sníží o tuto částku
prostředky soustředěné na investičním
fondu, a pověřila starostu vydáním pokynu
pronájem vánoční výzdoby pro městys a pověřila místostarostu Podzimka
výběrem nabídky, podpisem nájemní
smlouvy a zajištěním realizace vánoční
výzdoby na rok 2017

vzala na vědomí:
Rada městyse (RM-74-2017)
dne 8. srpna 2017



schválila:







dohodu o ukončení nájemní smlouvy
na byt v č. p. 55 s paní T. S. k 15. 9. 2017
a pověřila starostu podpisem dohody
vypsat výběrové řízení na pozici pracovníka pro technické služby, řidiče, a pověřila starostu a místostarostu Bc. Tichého
přípravou výběrového řízení
finanční dotaci AFK Častolovice, z. s.
v částce 12 673 Kč
smlouvu o spolupráci pro rozvoj vzdělání seniorů mezi Českou zemědělskou
univerzitou v Praze a městysem Častolovice a pověřila starostu podpisem
smlouvy







vzala na vědomí:


schválila:


jednoznačné rozhořčení nad postupem vedení města Kostelec nad Orlicí ve věci pozastavení přeložky silnice
I/11 kolem Častolovic, které aniž by
jakkoliv informovalo vedení městyse
Častolovice, provedlo z důvodu řešení vlastní situace kroky, které ohrožují
realizaci přeložky silnice I/11 okolo
Častolovic a pověřila starostu sdělením
tohoto stanoviska neodkladně starostovi a RM Kostelce





pravidla pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů pro rok 2017 a pověřila starostu
městyse, ve spolupráci s velitelem
JSDH, připravením žádosti
nabídku (možnost podání žádosti městyse Častolovice) o odkoupení případně bezúplatného převodu nemovitostí,
pozemků, parcel č. 1158/15, 1158/27,
1158/28, 1158/22, 1158/22, 1158/29
a 1158/30 dle GP 619-194/212 ve vlastnictví SŽDC, s. o., na nichž byla vybudována cyklostezka a pověřila starostu
zařazením této záležitosti do programu
příštího jednání ZM
výpověď nájemní smlouvy z nebytových prostor v č. p. 55 od paní I. J.,
podle níž dojde k ukončení nájemního
vztahu k 31. 10. 2017

Rada městyse (RM-76-2017)
dne 18. září 2017
schválila:






schválila:


vydání pokynu ředitelce ZŠ a MŠ k poukázání finančních prostředků ve výši

doporučení hodnoticí komise a pověřila
starostu uzavřením pracovní smlouvy
s panem J. Š., Hřibiny – Ledská, s termínem nástupu od 1. 10. 2017
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 1200149603
s ČEZ Prodej, a. s. a pověřila starostu
podpisem smlouvy
smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 1200149606 s ČEZ Prodej, a. s., a pověřila starostu podpisem
smlouvy

uložila:


Rada městyse (RM-75-2017)
dne 4. září 2017

odpovědi hejtmana Královéhradeckého kraje a ředitele úseku výstavby ŘSD
ČR k přípravně obchvatů silnic I/11
a II/318, o něž požádal starosta městyse
dle usnesení bod č. 15, RM-73-2017
návrh pravidel pro přidělení bytů městyse Častolovice a návrh žádosti o byt
městyse Častolovice (nikoliv pro zařazení do seznamu) a rozhodla se předat
materiály k posouzení sociální komisi
žádost Společenství vlastníků pro dům
č. p. 365 a 366 o prominutí poplatku
z užívání pozemku pro potřeby staveniště a pověřila místostarostu Bc. Tichého vysvětlením záležitosti zástupci
vlastníků, a to s ohledem na platnou
OZV č. 2/2010
upřesnění návrhu pro změnu č. 1
Územního plánu městyse Častolovice
u západní hranice závodu Saint-Gobain
Isover

ředitelce ZŠ a MŠ vypracování provozního řádu dětského dopravního hřiště
pro využití základní školou i veřejností
do data 15. 10. 2017

VÝTAH Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
Zastupitelstvo městyse
(ZM-19-2017)
dne 14. září 2017

hrada o celkové výměře 367 m2, č. 88/2
– zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 547 m2 a č. 1337 – zahrada
o celkové výměře 73 m2, a to dle nového
geometrického plánu č. 803-58/2015
mezi Královéhradeckým krajem a městysem Častolovice a pověřila starostu
podpisem smlouvy

schválilo:






kupní smlouvu, a to v rozsahu podílů
jednotlivých prodávajících na parcelách č. 786/48 a 786/51, které jsou zapsané na listu vlastnictví číslo 1425
v katastru nemovitostí ČR vedeném
u Katastrálního úřadu pro KHK se
sídlem v Hradci Králové, katastrálním
pracovištěm v Rychnově n. Kn., pro
obec Častolovice a pro katastrální území Častolovic za kupní cenu 65 Kč/1 m2
vč. DPH a pověřila starostu podpisem
smlouvy
ve věci veřejné dražby účast městyse
Častolovice, která byla nařízena dražební vyhláškou vydanou Finančním
úřadem pro Moravskoslezský kraj (pod
č. j. 065 EX00884/09-299 ze dne 14. 2.
2017), jejímž předmětem bude dražba
nemovitých věcí, pozemku č. p. 3084
o výměře 3 705 m2 a č. p. 787 o výměře 200 m2, vše v katastrálním území
Častolovic zapsané na LV č. 616 vedené
proti povinnému M. H.
uzavření dodatku č. 2 k budoucí kupní smlouvě a právu provést stavbu
na pozemky, parcely č. 84/1 – zahrada
o celkové výměře 1314 m2, č. 83/4 – za-

funkce v radě mu přiznala odměnu dle
vydaného usnesení č. 8 – ZM 2/2014

nesouhlasilo:


s realizací splaškové kanalizace Olešnice – Čestice a intenzifikací ČOV
Častolovice za podmínek uvedených
v rozhodnutí o poskytnutí dotace
a za stávajících platných stanov svazku
a doporučila výboru DSO Obecní voda
jednat o změně stanov a vlastnictví kanalizačních a vodovodních řádů



výbor DSO Obecní voda, aby předložili na dalším veřejném jednání ZM
Častolovice písemně tyto dokumenty:
1) úvěrovou smlouvu na intenzifikaci
ČOV Častolovice, 2) prohlášení o maximálním počtu připojených obyvatel
na zrekonstruovanou ČOV Častolovice
dle projektu, 3) prohlášení o finančním toku vybraných peněz ze stočného
po realizace celé dotace



členům zvoleným v DSO Obecní voda
projednání dalšího působení městyse Častolovice ve svazku dle usnesení
č. 17/ZM-19-2017 a doporučuje zařazení bodu o vystoupení z DSO OV na další zasedání ZM Častolovice v říjnu 2017

pověřilo:


starostu městyse Častolovice adresováním žádosti řediteli Policie ČR Královéhradeckého kraje, aby ve smyslu
ustanovení § 24 a, zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, zajistil zákaz tranzitní nákladní dopravy největší
povolené hmotnosti nad 12 t na silnici
II. třídy č. 318 v úseku od kruhové křižovatky silnic I/11 a II/318 po křižovatku silnic II/318 a II/321, a to z důvodu
ochrany a bezpečnosti pohybu chodců
a cyklistů v zastavěném území městyse
Častolovice, kde extrémní provoz kamionů v obou směrech přímo ohrožuje
účastníky silničního provozu

vyzvalo:

ukládá:
zvolilo:


v souladu se zákonem o obcích
(č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2, písm. m)
na volné místo neuvolněného člena RM
Častolovice pana Stanislava Micheru
s účinností od 15. září 2017, a za výkon

LETNÍ AKTIVITY V MĚSTYSI
V průběhu letních měsíců si mohli občané všimnout, že určitých změn doznaly některé exteriéry i interiéry ve vlastnictví městyse.
V prostoru veřejného hřiště u mateřské školky byl vybudován nový altán.

5

Vedení městyse nechalo opravit poškozené příjezdy ke garážím v lokalitě „Šutrák“.
Po zimě ještě zváží, zda povrch nenechá
upravit ještě asfaltovým zástřikem.
Před dokončením je dětské hřiště u bytových domů U Konopáče. V průběhu
prvních čtrnácti dnů v červenci byly kompletně zrekonstruovány čekárny a sociální
zařízení praktického a zubního lékaře.
Občané Častolovic nepochybně zaznamenali také nově zbudované osvětlení
v ulicích Mírová a Štefánikova. V základní
škole městys investoval do nového vybavení interiéru obou tříd 2. ročníků.
Bc. Miloš Tichý, místostarosta

ROZLOUČENÍ S ČASTOLOVICKÝM
ZASTUPITELEM A RADNÍM

ŘÍJNOVÉ VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Pan MVDr. Václav Hodný působil po několik
volebních období v zastupitelstvech obce, později městyse. Zajímal se
o veřejný život v Častolovicích, kde byl všeobecně
velmi známý. Po rozhodnutí kandidatury v komunálních volbách vždy
získával důvěru od svých
spoluobčanů, a ti moc
dobře věděli proč. Kromě jeho nesporných odFOTO: Radní městyse vzpomenuli
borných předpokladů
na zesnulého MVDr. Václava Hodného,
oceňovali zejména jeho
dlouholetého zastupitele
městyse Častolovic.
přístup k lidem, slušnost,
zásadovost, smysl pro fair
play a také pozitivní životní energii. V tomto volebním období byl
pan doktor Hodný radním městyse Častolovice. V Radě městyse se těšil úctě, která nesouvisela jen s jeho věkem a zkušenostmi,
ale zejména se těšil úctě pro výše uvedené charakterové vlastnosti.
Všichni častolovičtí radní proto skutečně velmi upřímně litují, že
s nimi kolega Václav svůj mandát dokončit nemohl.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek 20. října 2017 od 14.00 – 22.00 hodin
a v sobotu 21. října od 8.00 – 14.00 hodin. Místem konání těchto voleb pro volební okrsek č. 1 je budova Úřadu městyse Častolovic, zasedací místnost Klubu důchodců, která se nachází v přízemí budovy.
Voličem je každý státní občan ČR, který alespoň v druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Po příchodu do volební místnosti se prokáže okrskové volební komisi platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději tři dny
před dnem voleb, tj. 17. října 2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat okrskovou volební komisi ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, úřad městyse či okrskovou volební komisi (ve dnech voleb) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Radní městyse Častolovice

Úřad městyse Častolovice
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ČASTOLOVICKÉ ŽITO
NAROZENINY SLAVÍ –

Výročí ve III. čtvrtletí r. 2017

70 let
paní Jadwiga Filková
pan Bořivoj Rozínek
pan Ivan Všetička
pan Josef Vašátko
pan Václav Urner
paní Eva Škopová

79 let
paní Marie Hovorková
paní Ludvika Morávková
paní Ludmila Holšánová

85 let
paní Dagmar Škopová
86 let
pan Ing. Bohumil Paták
paní Filomena Severinová

80 let
paní Anna Oborníková
paní Marie Patáková

75 let
pan Pavel Kott

87 let
paní Jana Hubáčková
pan Josef Janeček
pan Ludvík Uhlíř

81 let
paní Růžena Bednářová
pan Miroslav Petro

76 let
paní Mária Císařová
paní Irena Bartošová

88 let
pan Karel Čestický

82 let
pan Josef Hovorka

77 let
paní Ludmila Svícencová

89 let
pan Josef Matoušek
paní Věra Chvojková

83 let
paní Božena Čestická
pan Pavel Peška

78 let
pan Josef Izák

93 let
pan Josef Kohoutek

84 let
paní Naděžda Janušová
paní Danuše Pourová
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Narozené děti ve III. čtvrtletí r. 2017
Terezie Beránková (červen)
Vanessa Müller (srpen)
Veronika Bačíková (srpen)
Ať vám dětičky dělají jen radost.

ODEŠLI
Úmrtí ve III. čtvrtletí r. 2017
pan Pavel Gennert
r. 1954
paní Božena Kohoutková r. 1927
pan Ing. Bohumil Paták r. 1931

pan MVDr. Václav Hodný r. 1939
pan Miroslav Pivrnec
r. 1950

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Dne 30. 7. 2017 jsme vzpomenuli
smutného pátého výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
Květy Jelínkové.

Stále
vzpomínají
syn, dcery
s rodinami
a přátelé

POČET OBYVATEL
V Častolovicích nyní žije
1645 obyvatel.
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KULTURA V MĚSTYSI
S PODZIMEM OPĚT ZAČÍNÁ ŠKOLA
Stejně tak jako každý rok přišel podzim a na prázdniny už budeme jen vzpomínat. Jakkoliv jsou prázdninové zážitky ještě čerstvé, museli se děti i dospělí připravit na své povinnosti v novém
školním roce. Pro prvňáčky zažívající svůj první školní rok to byla
zcela nová povinnost.
Po slavnostním přivítání u budovy školy se žáci přemístili
do svých tříd. Na prvňáčky čekala na lavicích spousta pomůcek,
mezi nimi i box plný školních a výtvarných potřeb v hodnotě
1 000 Kč. Box stejně jako v minulých letech věnoval novým
žákům ZŠ Častolovice městys jako příspěvek, který jistě ocení
nejen děti, ale zejména rodiče, neboť se tím výrazně uleví jejich
peněženkám.
Starosta Ing. Zdeněk Praus popřál novým školákům úspěšný
vstup do nové etapy jejich života, radost ze získávání nových znalostí i z poznávání nových kamarádů.
Marie Kubalíková, sociální komise

KULTURNÍ OKÉNKO MĚSTYSE
27. října 2017 od 20.00 hodin
PĚT SESTER V AKCI
divadelní představení, sál U Lva
28. října 2017 od 18.00 hodin
25. VÝROČÍ KAPELY ŠPUNT
hudební akce, sál U Lva
5. listopadu 2017 od 16.00 hodin
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
dětský program, sál U Lva
11. listopadu 2017 od 20.00 hodin
POSLEDNÍ LEČ
myslivecká zábava, sál U Lva
16. listopadu 2017 od 18.00 hodin
VESELÁ TROJKA
hudební akce, sál U Lva
25. listopadu 2017 od 14.00 hodin
DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
kostel nebo sál U Lva
od 17.00 hodin ALLA BREVE
koncert, kostel sv. Víta
3. prosince 2017 od 17.00 hodin
POHÁDKA O LUCIÁŠKOVI
+ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
sál U Lva
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TÉMA ZDROJE
ČASTOLOVICKÝ RODÁK A PATRIOT FRANTIŠEK KÜHN
Pravidelným čtenářem častolovického zpravodaje je i pan
František Kühn, rodák z Častolovic. Ačkoliv již 28 let žije
v Přerově, vždy netrpělivě očekává nové číslo Zdroje. Schovává si všechna čísla zpravodaje
od prvního čísla z ledna roku
1997 až do současnosti. Častolovický patriot při osobním setkání mimo jiné zavzpomínal
na tehdejší poměry v Častolovicích nebo na svá školní léta.
František Kühn
na dobové fotografii z roku 1960.
Ve svém vyprávění se vrací
až na úplný začátek svého života, je až s podivem nakolik si tyto chvíle pamatuje ještě dnes.
„Narodil jsem se v baráčku, kde tehdy bydleli Kašparovi. Na svět
mi pomohla porodní bába, paní Dočkalová. Maminka měla těžký
porod, ale už druhý den po porodu, tenkrát to ani jinak nešlo, nebyly peníze a navíc se splácel barák, mě maminka vzala na pole.
Vzala s sebou plátěný pytel s krupicovou kaší a položila mě pod
remízky u bažantnice, aby na mě nesvítilo slunce. Tenkrát jsem prý
ani nezaplakal.“
Tehdejší poměry a podoba Častolovic se o mnoho lišily oproti
současnosti, v tom mi dají za pravdu zejména pamětníci, osobně
tuto dobu ani nemohu pamatovat. Zaposlouchávám se tedy do vyprávění pana Františka a vracím se společně s ním do doby jeho
mládí. „Všichni měli hospodářství, políčko, stodolu a v ní hospodářská zvířata, zejména krávy. Mléko se prodávalo v konvích,
tehdy mě pro něj posílala babička. Všechny děti chodily na nákup
rády, prodavač jim totiž dal od cesty homole. Prodávaly se špalky,
cucavé bonbony nebo šumáky za dvacet halířů.“
Řemesla, která jsou dnes spíše ojedinělá, tehdy nebyla ničím
neobvyklým, ba právě naopak. Je škoda, že v dnešní době už jsou
tyto tradiční řemesla takřka zapomenutá. „Bydlel jsem v Havlíčkově ulici, poblíž, v nájemních bytech, žili hráč na trumpetu Kašpar
a holič Cimfl, který objížděl po vesnicích na kole po nemohoucích,
aby je oholil a ostříhal. Pan Hubáček měl kamenictví, pan Horský
vyráběl tahací harmoniky a dodával klapky na piána do Hradce
Králové. Naproti němu bydlel knoflíkář a opodál švec.“
Na první stupeň základní školy docházel pan František stejně
jako jeho vrstevníci do Častolovic, zatímco poté většina žáků začala do školy do Kostelce docházet pěšky, pan František tam po tři
roky jezdil na kole. „Ve škole jsem se dobře učil, vůbec se nestydím
za vysvědčení, ale nebyl jsem žádný šplhoun. Všechny předměty
jsem měl za jedna nebo za dvě, ale představte si, já jako budoucí
muzikant jsem měl z hudební výchovy za tři. Kazilo mi to na střední škole průměr celé tři roky.“
Po absolvování ročního učebního kurzu nastoupil v 56. roce
na tři roky do učení jako soustružník kovů. Pracoval jako obsluha soustruhu u Rojka v Častolovicích, krátce na to ho však odveleli na vojnu na Slovensko. „V Bratislavě byly školy důstojníků
v záloze. Ze 450 lidí jsem tam byl jediný Čech, jinak samí Slováci
a Maďaři. Strávil jsem tam 13 měsíců, pak jsem působil jako velitel
čety v Rokytnici. Dostal jsem na starost ty největší lotry, ve svých
25 letech jsem byl stejně starý jako oni a přitom jsem jim měl velet.“

Po návratu z vojny se na dva roky vrátil zpět k Rojkovi, poté
však kývl na pracovní nabídku do Dobrušky. S Dobruškou se pojí
jeho muzikantství, založil si tam kapelu, hráli swing a poté rock
and roll. „Hrál jsem s muzikanty, které jsem vůbec neznal, ti mě
pozvali na hraní do Šerlichu, kde jsem se seznámil s Hankou z Přerova, mou bývalou manželkou. Tenkrát jsem jel za ní autobusem
do Přerova na živáň. Byla to velká sláva, na dvoře byly lampiony, pět magnetofonů, kotoučáků. Přivezl jsem tam své nahrávky,
nakonec to dopadlo tak, že jsem přijel domů skoro za týden. Pan
mistr mě už pomalu chtěl nechat shánět federální ústřednou.“
Z Dobrušky se na naléhání paní Hanky nakonec přestěhoval
z ní do Přerova, kde žije dodnes. Do Častolovic už sice jezdí pouze
párkrát do roka na setkání se svými bývalými spolužáky či na zahrádkářskou výstavu, kde hrají jeho kamarádi, muzikanti, nicméně na své rodné městečko si rád a často vzpomene.
Mgr. Martina Kalousová

LETNÍ KINO
SKONČILA TŘETÍ SEZONA LETNÍHO KINA
Vážení filmoví přátelé a diváci letního kina v Častolovicích!
Teplé počasí je nenávratně za námi, s ním skončila již třetí sezona obnoveného častolovického „letňáku“. Tato etapa byla
v mnoha směrech průlomová. Odehráli jsme několik představení,
kterými jsme chtěli, pro vás diváky, posunout projekce do atraktivnější roviny tak, aby vám přinesly co nejhezčí filmové prožitky
a zároveň jste si mohli užít pohodlí pod širým nebem.
Zásadní změnou bylo zvětšení projekční plochy, které podle
nás splnilo svůj účel. Rozdíl v kvalitě promítání oproti minulým
ročníkům byl zcela markantní. Ke zvýšení pohodlí návštěvníků
jsme zvolili podsedáky na židličky. Jsme rádi, že jsme od vás v souvislosti s tímto opatřením obdrželi nemálo kladných reakcí.
Nicméně atraktivitu letního kina z velké části zapřičiňuje výběr
promítaných filmů. Z toho důvodu jsme potěšeni, že jsme vám
toto léto mohli nabídnout i snímky, které se ještě nedávno mihotaly na plátnech multikin. Za to patří velké poděkování distributorům, kteří razí tuto cestu a snaží se provozovatelům kin i divákům
nabídnout ty nejlepší a pokud možno nejžhavější novinky z české
i zahraniční kinematografie.
Až na výjimky jsme vděčni za příznivé počasí, které
provázelo téměř celé filmové léto. Bohužel nevydrželo
až do úplného konce, avšak
nezoufejme! V příštím ročníku častolovického letního
kina se určitě dočkáme příjemných, letním sluníčkem
vyhřátých pátečních večerů
ve společnosti vynikajících
filmů.
Letní kino zakončilo svou třetí
sezonu. FOTO: Tým kina Častolovice

Jiří Kubalík,
tým kina Častolovice
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Z NAŠEHO REGIONU
MAP PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ
NA KOSTELECKU

NEJEN VZDĚLÁVÁNÍM
K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU

Již druhým rokem probíhá na území Kostelecka, Třebechovicka
a Černilovska mapování a debata nad posunem vzdělávání dětí
do 15 let. Vstupovat do ní mohou nejen učitelé, ale i rodiče a široká veřejnost. Smyslem těchto snah je společné plánování kroků,
které povedou k rozvoji na úrovni škol, učitelů a jednotlivých žáků.
Co nového se letos podařilo? S podporou realizačního týmu
z MAS NAD ORLICÍ se pravidelně začali setkávat ředitelé základních a mateřských škol. Zřizovatelé zahájili diskuzi nad místními
problémy v oblasti vzdělávání a hledají jejich řešení. Fungují otevřené pracovní skupiny, které se podílejí na přípravě plánu konkrétních aktivit.
Další významnou součástí místního akčního plánování je podpora jednotlivých skupin – učitelů, ředitelů či rodičů – formou
vzdělávacích seminářů a kulatých stolů. Završením prvního období byla dvoudenní dubnová konference Cesta ke škole 21. století v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Ta propojila příležitosti
k debatě s inspirujícími workshopy. Představilo se na ní 16 mateřských, základních a středních škol z území.
„Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi spolupracují
a snaží se vzdělávání u nás v regionu posunout dál. I nadále zveme
ty, kteří se chtějí zapojit do diskuze, aby nás kontaktovali,“ řekl Petr
Kulíšek z projektového týmu.

Vážení občané, i v letošním roce bychom vás chtěly pozvat na již
tradiční Týden vzdělávání dospělých. O co vlastně jde? Týden
vzdělávání dospělých 2017 v Královéhradeckém kraji probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřejnosti.
Nabízíme v rámci něj pestrý program zaměřený na vzdělávání,
osobní rozvoj, komunikaci, řešení problémů apod. Aktivity budou
probíhat v prostorách spolupracujících organizací a Úřadu práce
ČR na kontaktním pracovišti v Rychnově nad Kněžnou.
Uskuteční se 6. – 10. listopadu 2017. Budeme rády, když se
rozhodnete zúčastnit se některé z jeho zajímavých akcí. Nenechte
se zmást tím, že aktivity probíhají i na úřadu práce. Skutečně se
může zúčastnit kdokoliv z široké veřejnosti – studenti, důchodci,
zaměstnaní, podnikající, muži, ženy atp. TVD je akcí neziskovou
a účast pro veřejnost je zdarma na všechny aktivity.
Letošní TVD jsme se snažily pojmout s novým nádechem a se
zajímavými prožitky. Chtěly jsme se zaměřit převážně na tvořivost, kreativitu, praktické ukázky a sdílení zkušeností, protože i to
jsou způsoby, jak se může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe.
Program se stále ještě tvoří, ale už nyní je vidět, že bude velmi
různorodý. Můžeme se těšit třeba na takové akce jako: Komunikace mezi partnery, Pečení chleba, Jím zdravě, ale nehubnu, Arteterapie, Úskalí předluženosti, Nákup přes internet a řadu dalších.
Kompletní program bude zveřejněn v regionálním tisku,
na plakátovacích plochách, na www.kr-kralovehradecky.cz, dále
na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk. Tištěná verze programu
bude k vyzvednutí na úřadech práce. Na vaši návštěvu se těší
pracovnice poradenství Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště
v Rychnově nad Kněžnou.

Nejbližší akce určené veřejnosti:
12. října14.00 – 18.30 hod.
Dítě, poruchy chování a pozornosti, rodiče a škola,
SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí
18. října 17.00 – 19.30 hod.
Zastavíme hrozbu kybersvěta?, ZŠ Týniště nad Orlicí
19. října17.00 – 19.30 hod.
Zastavíme hrozbu kybersvěta?, ZŠ Třebechovice pod Orebem
Semináře jsou zdarma. Podmínkou účasti je registrace na e-mailu:
anezka.pavlisova@nadorlici.cz.
Více informací naleznete na www.map.nadorlici.cz.
Mgr. Jana Fajfrová, MAP Kostelecko

Další informace vám mohou podat:
Mgr. Markéta Klofáčová Pavlová,
e-mail: marketa.klofacovapavlova@uradprace.cz, tel.: 950 159 432
Ing. Alena Martincová,
e-mail: alena.martincova@uradprace.cz, tel.: 950 159 323
Mgr. Libuše Sychrová,
pracovnice poradenství a dalšího vzdělávání
Úřadu práce ČR v RK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A KRÁSA LETU DRAVÝCH PTÁKŮ
V úterý 19. září zhlédli žáci naší školy velmi zajímavou ukázku vzácných dravců poutavou pro všechny věkové kategorie. Firma Zayferus
má dlouholetou tradici (založení 1991) a může se pochlubit unikátní největší sbírkou dravců v Evropě – 38 druhů, 100 ptáků.
Pro žáky byla nejvíce poutavá ukázka dravců lovících věrné makety své přirozené kořisti. Na vlastní oči mohli vidět střemhlavý útok
sokola, impulzivního jestřába snažícího se ulovit kličkující kunu nebo majestátního orla bělohlavého s rozpětím křídel 2,5 m. Dokonce
si žákyně páté třídy, která projevila největší znalosti v oblasti sokolnictví, mohla na konci ukázky dravce zavolat na ruku.
Zayferus má takové druhy, které málokdo viděl živé v takovém rozsahu. A už vůbec ne při loveckých akcích! Tito moderní sokolníci
do svého poutavého výkladu, který je zaměřen na ochranu přírody, vtáhli svými soutěžními otázkami všechny žáky.
Mgr. Gabriela Luxová
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ČASTOLOVICEMI ZNĚLO HESLO
SPORTOVNÁNÍ
V tento den jsme se sešli před školou, utvořili jsme skupiny a vydali jsme se
na cestu plnou úkolů ke splnění. Cesta, kterou jsme absolvovali, vedla přes koleje
k Bílému mostu, kde děti měly za úkol co nejrychleji zaběhnout kratší trasu.
Tady také žáci luštili skládačku – heslo dne, které znělo „SPORTOVNÁNÍ“.
Dále jsme šli loukou kolem čističky, pak k zámeckému parku v Kostelci nad
Orlicí, kde jsme společně posvačili. Další zastávka vedla k rybníku, kde si děti
zahrály vybíjenou a trošku si oddychly.
Vraceli jsme se přes častolovický park a kolem bývalého letního kina zpět
ke škole. Sportovní den splnil svůj účel – děti byly spokojené.
Mgr. Hedviga Hanousková

Sportovní den s heslem sportovnání.
FOTO: Archiv ZŠ Častolovice

ŽÁCI STRÁVILI DEN SPORTEM
V pátek 8. září proběhl na druhém stupni sportovní den. Tentokrát se chlapci a dívky rozdělili, dívky sportovaly v sokolovně a chlapci strávili den na hřišti. Dívky mezi sebou soutěžily v několika netradičních disciplínách, například
v běhu s raketou a míčkem přes překážky, koulení medicinbalu, házení víčky
na přesnost nebo zkoušely svou rychlost a zručnost v přenášení víček na lžíci.
Sportovní den zakončily turnajem ve vybíjené. Chlapci zase házeli ragbyovým míčem na cíl nebo skákali do dálky, nakonec spolu soupeřili ve florbale.
Nechybělo ani slavnostní vyhlášení výsledků, které bylo společné pro kluky
i holky.
Mgr. Stanislava Hovorková

Žáci strávili den sportem. FOTO: Archiv ZŠ Častolovice

PRVŇÁČCI PROŽILI PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
První školní den bývá nezapomenutelným okamžikem nejen pro prvňáčky, ale i pro jejich rodiče a prarodiče. Letos se sešlo před
školou hned 31 žáčků prvních tříd. Každého malého školáka nejprve představila přihlížejícím rodičům i spolužákům paní ředitelka.
Žáci 9. ročníku je pak postupně odváděli do třídy, kde společně zahájili školní docházku. Všem prvňáčkům a rodičům přejeme hodně
úspěchů a krásných zážitků!
Mgr. Eva Katzerová, Magdalena Vladíková

Prvňáčci zahájili školní docházku. FOTO: Archiv ZŠ Častolovice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ČASTOLOVICE
POZNÁVÁME NAŠI OBEC
Se třídou Motýlků jsme se 26. září vydali
na průzkum častolovického vlakového nádraží. Prohlédli jsme si čekárnu, nástupiště, ceduli odjezdů vlaků, nákladní a osobní
vlak i s průvodčí. Cestou zpět jsme zavítali
do knihovny, kde byly některé děti zcela
poprvé, kromě knih jsme si prohlédli i výstavu klobouků. Také jsme si ukázali sídlo
místního sboru dobrovolných hasičů.
Druhého října jsme navštívili častolovickou poštu a úřad. Po přivítání s úřednicí
a starostou jsme obdivovali stálou expozici
obrazů v Galerii Antonína Hudečka a Muzeum s historickými předměty a fotografiemi Častolovic. Na památku jsme obdrželi
pohledy a brožury Častolovic.
Eva Vídeňská

Děti se vydaly na průzkum Častolovic. FOTO: Archiv MŠ Častolovice

VÍTÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLCE
Čtvrtého září jsme zahájili nový školní rok 2017–2018. Vítali jsme známé děti, ale i mnoho nových tvářiček. Ve třídě Berušek s nejmladšími dětmi ukáplo u nováčků pár slziček. Díky milému přístupu učitelek Dany Mačátové a Ivety Školníkové i novým kamarádům budou
mít nováčci brzy již důvod k úsměvu.
Do třídy Sluníček, starších dětí, nastoupila nová holčička, jinak se zde sešly děti, které se mezi sebou ze školky již znají a společně
s učitelkami Zdenkou Čestickou, Milenou Plockovou a novou školní asistentkou Leonou Burešovou, bez pochyb zažijí spoustu krásných
dobrodružství.
Mezi předškoláky, ve třídě Motýlků, byly uvítány i dvě zcela nové děti, které se s ostatními velmi rychle spřátelily. Učitelky Petra Pešková, Eva Vídeňská a nová asistentka pedagoga Iveta Šotolová budou děti provázet až téměř ke školním lavicím.
Všem dětem přejeme krásný školní rok plný veselých zážitků, na které nikdy nezapomenou.
Kolektiv učitelek MŠ
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KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE
CO SE UDÁLO V KNIHOVNĚ…
Výstava klobouků
Od 10. srpna do 30. září měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu různých druhů pokrývek hlavy. Ozdobou této výstavy se
stal kočár z 19. století. Exponáty na tuto výstavu zapůjčili manželé
Hrubešovi a Mrázkovi z Častolovic, za což jim velice děkuji.

A NA CO SE MŮŽETE
V KNIHOVNĚ TĚŠIT?
Od 27. září 2017
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pro seniory začínáme s podzimní virtuální Univerzitou
třetího věku. První lekce začíná 27. září, dalších pět lekcí
proběhne vždy každý druhý čtvrtek.
Téma: Genealogie – Hledáme své předky.
Každé pondělí od 17.45 hodin
CVIČENÍ JÓGY
Chcete-li něco udělat pro svou tělesnou i duševní
schránku, přijďte mezi nás do knihovny.
S sebou pohodlný oděv, karimatku a přikrývku.
Cvičitelkou je Dana Mlejnková z Kostelce.

FOTO: Archiv Knihovny Častolovice.

Kreativní knihovnické prázdniny
Letošní prázdninová tvořeníčka pro děti byla z důvodu dovolené
pouze tři, což však ani v nejmenším nebránilo tomu, aby si je děti
náležitě užily. O výrobě papíru, skleniček či pečení koláčů se děti
dozvěděly od Zuzany Pospíšilové z knihy Bez práce nejsou koláče.
Při čtení Čerta a Káči od Boženy Němcové se rázem malí posluchači proměnili v herce a následně zdramatizovali celou pohádku. Na pomoc jim přišli i maňásci.
Při tvořivých pracích došlo také na naplnění bříšek dětí, jelikož
si vlastnoručně napekly houstičky a náležitě si na nich pochutnaly.
Došlo i na soutěžení, poznávání bylinek, zpívání, zkrátka na vše,
co k prázdninovým hrátkám patří.

Knihovna získala nové logo
Koncem minulého školního roku byly děti z druhého stupně místní základní školy osloveny v souvislosti s nakreslením loga naší
knihovny. Do soutěže se zapojila i družina. Porota pak z téměř
40 dodaných návrhů vybrala nejlepší kresbu loga. Vyhrála Vanesa
Luxová ze současné 9. třídy. Děkuji porotě za vybrání loga knihovny a dětem za odevzdání jejich návrhů.

11. října v 17.30 hodin
POEZIE PODZIMU
Po loňském úspěšném recitálu pana Julka Šimka
z Týniště nad Orlicí nás letos opět poctí svojí návštěvou
v recitálu Poezie podzimu. Autorskou mluvenou
i zhudebněnou poezii hrou na harmoniku a basovou
kytaru doplní Jan Šimek a Jan Židlický.
18. října od 15.00 hodin
PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Knihovna chystá podzimní tvoření pro malé i velké.
Na místě si můžete zakoupit okrasné dýně i korpusy
na tvorbu věnečků.
27. října v 17.00 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ
Autorka Věra Fina si prošla peklem jménem rakovina.
V knihovně představí své knihy s duší, které jsou hlavně
o radosti, opěvují každý den, neb každý den je darem.
Kmotrem knih s duší je Ladislav Kerndl.
říjen – listopad 2017
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETRA VÁCLAVÍKA
Výstava fotografií Petra Václavíka na téma Zámecká
zákoutí v častolovické knihovně.
8. listopadu
ZÁZVOROVÝ ČAJ
V častolovické hasičské klubovně opět vystoupí
hudební uskupení country kapely pod vedením
pana Ing. Petra Richtery z Kostelce nad Orlicí.
25. listopadu
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Pro děti je přichystán dopolední pořad
při příležitosti konání Dne pro dětskou knihu.
od ledna 2018
ČTENÍ Z KRONIKY
Ve spolupráci se Spolkem přátel Častolovic chystáme
od ledna 2018 Čtení z kroniky Častolovic spojené
s promítáním starých filmových záznamů a fotografií.

Věra Zaňková, knihovnice
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HRADOZÁMECKÁ NOC
RENESANČNÍ HRADOZÁMECKÁ NOC
Častolovický zámek se již posedmé zapojil do celorepublikové akce v rámci Hradozámecké noci. Rozšířené a oživené expozice se tentokrát tematicky zaměřily na dřívější život
na zámku v období renesance.
Speciálně pro sobotní večer byly pro návštěvníky nočních prohlídek zpřístupněny
nové expozice. Měli jedinečnou možnost nahlédnout do koupelny, která byla vybudována
na začátku 20. století. Koupelny přitom původně vůbec nebyly součástí zámeckého interiéru, první z nich se začaly stavět až v 19. století. Do té doby si šlechtici hygienu obstarávali
přímo v k tomu určené vytápěné místnosti s lázní nebo v přinesené kádi s vodou.
„Další novinkou letošní Hradozámecké noci je otevření obřadní síně i v těchto pozdních večerních hodinách. Zájemci tak mohou absolvovat nejenom okruh noční prohlídky,
ale také se podívat do prostor, kde se konají svatební obřady,“ doplnil manažer zámku
Zdeněk Bachman.
Vůbec poprvé mohli návštěvníci spatřit svatební šaty, ve kterých se Diana Sternbergová
v roce 1957 vdávala na Jamajce. Originální částí jedné z expozic je rovněž funkční hrací domeček pro panenky, který majitelka obdržela ke svým pátým narozeninám. Úctyhodná je
i sbírka porcelánových ptáčků paní Cecílie Sternbergové, matky paní Diany Sternbergové.
Nezbytnou součástí renesančního života šlechtice byla bezesporu válka a boj, což dokládaly ukázky rytířských brnění i sbírka zbraní. Zbraně se často stávaly i uměleckými
artefakty. Součástí životního stylu šlechty v období renesance byly také vojenské a diplomatické povinnosti.
„Návštěvníkům jsme chtěli přiblížit běžný život dřívějších šlechticů v renesanci. V průLetošní Hradozámecká noc byla na téma
běhu netradičních nočních prohlídek se návštěvníci měli možnost dozvědět také o tom, jak
renesance. FOTO: Petra Doubková
probíhaly kavalírské cesty, v rámci kterých se mladí šlechtici vydávali do světa na zkušenou.
V zahraničí navštěvovali také univerzity, kde se jim dostalo kvalitního vzdělání,“ přiblížil specifika noční prohlídky Zdeněk Bachman.
Dámský pokoj na častolovickém zámku znázorňuje postavení dámy v renesanční společnosti, které se začíná postupně proměňovat.
Šlechtičny v této éře doprovázejí na společenské události své muže, pečují o domácnost a ve volném čase se oddávají umění, zejména
malířství, hudbě či vyšívání.
Období renesance je rovněž těsně spjaté s pořádáním hostin, které mnohdy trvaly i několik dní. V častolovickém zámku se kuchyň
nacházela o patro níž nežli jídelna, jídlo se dováželo ručním vozíkem skrze přípravnu a poté bylo servírováno na jídelní stůl.
Současná majitelka zámku prostřednictvím tohoto specifického večera přiblížila návštěvníkům život šlechty v renesanci a zároveň
vzdala hold svým rodičům, kteří Častolovice tolik milovali, dvakrát je vybudovali a také je museli dvakrát opustit. Zámek má v noci své
kouzlo a jedinečnou atmosféru, což potvrzuje i neimpozantnější renesanční sál v Čechách – Rytířský sál.
Mgr. Martina Kalousová

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
KYNOLOGIE ČASTOLOVICE
Častolovičtí kynologové oslavili 45 let činnosti
Léto je i pro kynology obdobím dovolených, kdy se snižuje četnost pořádání soutěžních akcí. Neváhali jsme proto vyrazit 5. července
na Mezinárodní obranářský závod do Hronova s účastí polských psovodů. A nelitovali jsme! František Vanžura ml. s belgickým ovčákem
Edem zde získali titul absolutního vítěze s nejvyšším počtem bodů a putovní pohár.
Zbytek prázdnin se již nesl zejména ve znamení údržby cvičiště a přípravy na podzimní akce. Tou spíše slavnostní byla speciální
členská schůze u příležitosti 45. výročí založení naší organizace, kde jsme si za účasti starosty městyse vyslechli stručné shrnutí historie
a rozvoje našeho klubu a cvičiště. Slavnostní den jsme zakončili společným posezením při pivečku a grilované kýtě.
Třicátého září jsme uspořádali oficiální zkoušky dle řádu Kynologické jednoty ČR Brno. Z naší organizace uspělo šest psovodů, přičemž je
třeba vyzdvihnout zejména splnění speciálních zkoušek ZPU-S hned třemi našimi psovody, a to Jardou Myšákem s velkou kníračkou a Jirkou
Novákem a Vadimem Deduchinem s německými ovčáky. ZPU-S je ta nejvyšší úroveň obtížnosti u této Jednoty, soutěží se podle ní na Mistrovství republiky. Splněno ji má jen pár desítek psovodů v republice, z tohoto počtu jich bylo za posledních deset let šest z naší organizace.
Vedle toho podporujeme kynologické aktivity v regionu. Náš předseda František Vanžura například v září připravoval stopy na Mistrovství republiky francouzských ovčáků v Břechách u Přelouče. V říjnu bude hlavním rozhodčím na soutěži v Doudlebách.
S příchodem podzimu máme na cvičišti opět nová štěňata. Neváhejte se k nám přijít poradit, jak dobře vychovat svého psa.
František Vanžura, ZKO Častolovice
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MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Vzpomínka na nezapomenutelného kamaráda a myslivce
 14. 12. 1939 – 20. 8. 2017 MVDr. Václav Hodný
Patron všech myslivců Hubert opět zatroubil poslední halali. Povolal k sobě, do svých věčně
zelených honiteb, výborného myslivce a našeho dobrého kamaráda.
Bylo to pro nás všechny na sklonku srpna velmi bolestné a nečekané, když jsme se dozvěděli o úmrtí vzácného a laskavého člověka, pana doktora Václava Hodného z Častolovic,
člena Mysliveckého spolku Střezmá Olešnice.
Václav vstoupil do Českého mysliveckého svazu v roce 1961 jako člen Mysliveckého
sdružení Olešnice, byť jeho kořeny sahaly do nedaleké obce Libel. Díky své přátelské povaze i odbornosti veterináře se záhy stal platným a ceněným členem sdružení, a v roce
1971 také zkušebním komisařem pro zkoušky adeptů myslivosti při okresním spolku,
kterým zůstal až do roku 1991.
Na sklonku roku 1978 na ustavující schůzi, při sloučení mysliveckých sdružení z Olešnice a Častolovic, se stal Václav zakládajícím členem a členem jeho výboru na pozici mysliveckého hospodáře. Tehdy mělo sloučené sdružení 61 členů, honitba sahala od Častolovic až po Křivice a Ostašovice, v té době určitě nebylo jednoduché funkci mysliveckého Myslivci vzpomenuli na MVDr. Václava
hospodáře zvládnout. Václav jím byl do roku 1984, později zůstal ve sdružení členem
Hodného, myslivce a skvělého kamaráda.
myslivecké komise.
FOTO: Archiv MS Střezmá Olešnice
Václav Hodný se stal brzy po studiích známý po celém okrese díky svému zaměstnání,
ale i díky svým odborným znalostem o volně žijící zvěři a léčbě nemocí zvěře. Pomáhal při odchovech bažantů, nechyběl při
odchytech a přípravě transportu zajíců. Rovněž se věnoval lovecké kynologii s fenami německého krátkosrstého ohaře. Nejen
v naší honitbě, ale i v revírech dalších si Venda díky svému skromnému vystupování získával stále více přátel. Byl schopný poutavě vyprávět o svých prožitcích, stejně jako zpaměti pasovat mladé myslivce nebo lovce některé zvěře. Nikdy nepokazil žádnou
legraci.
Tím vším byly položeny základy k tomu, že byl Václav delegován mateřským sdružením do Okresního výboru Českého mysliveckého svazu v Rychnově nad Kněžnou, jehož se stal posléze předsedou. V této funkci působil mezi lety 1984–1990. A nezůstalo
jen u toho. V letech 1988–1990 byl dokonce členem předsednictva tehdejšího ústředního výboru Českého mysliveckého svazu.
Nic z toho by nebylo možné, kdyby neměl takovou oporu ve své manželce Míle.
Václav žil myslivostí naplno. K lásce k přírodě vedl svým příkladem i svoje děti – v roce 1991 syn Tomáš složil zkoušky z myslivosti. V roce 1993 se Václav v našem sdružení stal jedním z pěti členů Myslivecké stráže.
Na přelomu století se Václav z aktivního mysliveckého života na čas stáhl a ve svých funkcích skončil. K výroční schůzi
v roce 2003 opustil i řady v Mysliveckém sdružení Střezmá, v té době dával přednost myslivosti na horách, při honebním společenstvu Uhřín.
Brzy ho ale srdce táhlo zpátky domů, a tak znovu odeslal svoji přihlášku do Střezmé, kterou jsme na únorové výroční schůzi
v roce 2007 rádi odsouhlasili. Václav se znovu rychle příkladně zapojil do veškerého našeho mysliveckého dění, jako poctivý člen
působil v revizní komisi i jako předseda volební komise a byl naším platným členem až do svého úmrtí.
Stejně dobře hájil zájmy spolku i jako člen zastupitelstva městyse Častolovice, kam byl veřejností opakovaně zvolen, byť
za uskupení, které nemělo zrovna mezi lidmi na růžích ustláno. Václav se však nikdy nemusel nikomu podbízet, měnit své postoje
a zůstal svůj.
Podobně skvěle nás myslivce reprezentoval i při známých výstavách častolovických zahrádkářů. Když pak takovýto člověk
s tímto morálním kreditem oslovil někoho jako kandidáta na práci ve výboru mysliveckého spolku, jen stěží se ho dalo odmítnout.
Václav byl za svou práci pro myslivost několikrát oceněn. Obdržel bronzový a stříbrný odznak a v roce 2004 mu bylo na návrh
Okresní myslivecké rady propůjčeno nejvyšší myslivecké vyznamenání, zlatý odznak Za zásluhy o myslivost, korunované ještě
v roce 2009 Věrnostní medailí ČMMJ. Václava však žádné vyznamenání nezměnilo. Byl stále skromným a zábavným člověkem
ochotným vždy každému pomoci. Měl výrazné zásluhy na vzestupu sloučeného spolku.
Václav vždy dobře ctil myslivecké tradice, oblékání, mluvu a věděl, že pro správného myslivce hon nekončí vyhlášením výřadu.
Rád si po honu zazpíval, na zábavě s manželkou zatančil. Choval se stejně přátelsky k myslivcům, k honcům, galantně se choval
k ženám. Žádného kolegu myslivce jsem asi nikdy neslyšel tak pěkně mluvit o své manželce jako Vendu o paní Míle nebo jejich
dětech a vnoučatech. Václav každého raději vzal kolem ramen a zasmál se s ním namísto vedení hádek a sporů. Miloval život
a spojoval lidi. Vážím si toho, že mi před rokem nabídl tykání.
Ve výboru po založení sdružení působil se svými dobrými kamarády Vítem Podolským a Václavem Kolářem, jehož poslední
loveckou vycházku připomíná pomníček nad Olešnicí. Je zvláštní náhodou, že odchod obou Václavů z našeho světa dělí na den
přesně 20 let. Před sedmi lety těsně před dvacátým srpnem zhasla svíce i Vítovi.
Věnec s jedlovými větvemi z našeho revíru byl posledním naším poděkováním Vendovi za všechno dobré, co kdy vykonal
pro krásnou českou myslivost, za práci pro zvěř, pro přírodu a za jeho přátelství. Byl i naším pozdravem na cestu poslední. Čest
Vendově světlé památce!
S úctou R. Podolský, jednatel MS
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Soutěž o cenu kamaráda zná svého vítěze
Vážení spoluobčané,
druhá polovina srpna přinesla do našeho spolku velký smutek, je
však dobré připomenout i záležitosti veselejší. Na chvíli se život
ve Střezmé zastavil, ale spolek musí jít dál.
V září se nám povedlo díky vydatné pomoci městyse Častolovice obměnit osvětlení parkoviště před chatou, opravit brány
a za přispění Hospodářství Sternberg upravit příjezdovou cestu
a parkoviště u chaty. Několik kamarádů pokračovalo ve výstavbě
krásných pozorovacích kazatelen, které již určitě každý v našem
revíru zaznamenal.

Lovem kachen nám začal čas společných podzimních setkání. Naše snahy se nyní ale upírají především k Poslední leči, taneční zábavě, na kterou tímto srdečně zveme společně s městysem Častolovice širokou veřejnost. Zábava se uskuteční v sobotu
11. listopadu 2017 v kulturním domě U Lva v Častolovicích. Vstupenky je možno zakoupit od 9. října v kanceláři městyse Častolovice v úředních dnech.
R. Podolský, jednatel

v sobotu 11. 11. 2017 ve 20.00 hod.
sál kulturního domu U Lva v Častolovicích
hraje:

BÍZA BAND Praha
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno!
Vstupné 100 Kč. Vstupenky možno zakoupit od 9. 10. v úřední dny v kanceláři městyse Častolovice.

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Reportáž z rodiště Antonína Hudečka
Nová pozorovací kazatelna.

Příjezdová cesta a parkoviště u chaty získaly nový vzhled.
FOTO: 2x Archiv MS Střezmá Olešnice

Neslavný rekord naší honitby byl v polovině září zaznamenán
na silnici z Čestic k Borohrádku, kdy pod koly jedné dodávky
skončila metráková bachyně a tři z jejich selat. Mnohem raději se
ohlédneme k rekordnímu dni na Třešňovce, kdy ve střelbě na asfaltové terče v soutěži O cenu kamaráda soutěžilo do pozdního večera
okolo šedesáti střelců. O to cennější je absolutní vítězství v závodu
našeho člena Miloslava Zaňky, který úspěšně reprezentoval po celý
rok náš spolek na několika střelnicích v kraji i za jeho hranicemi.
V sobotu 2. září přizval náš spolek honce a několik dalších
kamarádů a vyrazili jsme společně autobusem na výlet do obory
Kopidlno, odtud na prohlídku skláren v Harrachově a k Mumlavským vodopádům. Po příjezdu zpět do Olešnice na účastníky zájezdu čekalo pohoštění v restauraci Na Sportovišti.
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Část letních prázdnin jsme s kamarády strávili v Českém středohoří, kraji romantických hradů, majestátních kopců, chmelnic, vinic a také v místě, odkud pochází malíř Antonín Hudeček, který
se narodil 14. ledna 1872 v Loucké u Ředhoště a zemřel 11. srpna
1941 v Častolovicích. A když už jsme se pohybovali tak blízko,
proč nevyužít příležitosti a nepodívat do jeho rodné obce a nepokusit se zjistit více podrobností z malířova dětství?
Jsme na objevitelské cestě! Od Libochovic přijíždíme do Ředhoště. Projedeme obcí, pokračujeme dál po silnici III. třídy směr
Lázně Mšené, asi po dvou kilometrech vjíždíme do nevelké osady
Loucká. Míjíme dopravní značku upozorňující na začátek obce,
ve vteřině již popojíždíme po návsi s malou kapličkou, a než se
nadějeme, stojíme na druhém konci osady.
Tímto závratným tempem přece naše putování za malířem
Hudečkem neskončí! Otáčíme tedy škodovku ve vjezdu k místnímu prodejci ovocných stromků a vracíme se zpět na náves. Třeba
budeme mít štěstí a narazíme na nějakého místního pamětníka,
který nám bude schopen říci, jestli v Loucké existuje připomínka
zdejšího význačného rodáka.

Zastavujeme na prašné cestě nad kapličkou. Ve zpětném zrcátku pozoruji staršího muže, jak vystupuje z přistaveného automobilu. Nyní přichází moje chvíle: „Dobrý den! Promiňte, že
obtěžuji, ale mohu se vás na něco zeptat?“- „Ptejte se!“ Odpovídá dotyčný. - „Bydlíte tady v Loucké? My jsme z východočeských
Častolovic a tady u vás se měl narodit malíř Antonín Hudeček.
Nezachoval se náhodou rodný dům nebo jiná památka z jeho života?" - Starší muž ihned reaguje: „Nebudete tomu věřit, ale bývalý Hudečkův statek je teď náš. Jestli chcete, rád vám dům a přilehlé
pozemky ukážu. Bohužel je v žalostném stavu a asi ho budeme
muset zbourat. Hudečkovi tady bydleli jen krátce. Mladý Antonín
chodil pěšky do školy v Ředhošti. Vedle školy stojí kostel, u něj
hřbitov a tam jsou Hudečkovy rodiče pochováni. Jestli chcete, rád
vás tam zavedu.“
Při slovech ochotného domorodce obracejí moje dcery oči
v sloup, protože zcela správně očekávají nikdy nekončící zaujetí
badatele pro věc a s tím spojené hodiny vysedávání v autě. Jsou
však pozvání, která se neodmítají, toto patří mezi ně. Po zadokumentování malířova rodného domu, kapličky, návsi a podstavce
s kovovou paletou obnášející malou připomínku Mistra Hudečka,
přejíždíme do Ředhoště, kde zastavujeme v lipové aleji.
Dřevěnou brankou vstupujeme na hřbitov. V levém předním
rohu nedaleko kamenné zídky mi můj průvodce ukazuje vysoký
náhrobek z černého mramoru. Pohled k hrobu rodiny Hudečkově
doprovází slovy: „O tento hrob, co pamatuji, se prakticky nikdo
nestará, ale i tak vypadá jako stále zachovalý a udržovaný.“
V horní části pilíře je uprostřed vybroušený kříž prorůstající
do věnce z lístků břečťanu, uprostřed věnce je v keramickém rámečku se zlatou linkou osazena oválná fotografie ženy. Směrem
dolů jsou nápisy: Rodina Hudečkova z Loucké. Anna Hudečková
roz. Nejmanová z Ředhoště *26. 4. 1846 – †19. 3. 1892.
Hrobové místo ohraničuje nízký litinový plůtek s motivem
nápadně připomínajícím židovskou Davidovu hvězdu. Židovské
motivy na křesťanském hřbitově? Je to pouhá náhoda nebo nějaký
záměr? Jaká je tu spojitost s rodinou Hudečků? Vyvstává tu hned
několik otázek, které by bylo dobré v budoucnu zodpovědět.
Plůtek je v horní části zakončen kovovými špičkami. V každé
z hvězd je viditelný reliéf obličeje, pravděpodobně anděla. Hlínou prorůstá hustý koberec šedivě zbarvených skalniček obohacený o zelené listy jiného květenství. Do boční kamenné zídky
s popraskanou omítkou je zasazen šedý náhrobek, ve kterém je
zlatým písmem vepsáno: „Zde v Pánu odpočívá Antonín Hude-

Rodiště a náhrobek rodiny Hudečkových.
FOTO: 3x Jiří Václavík ml.

ček zemř. 26. ledna 1866 a jeho syn Václav zemř. 19. listopadu
1860. Johana Hudečková roz. Králová z Černiva v stáří 81 roků.
Lehké odpočinutí dejž jim ó Pane!“ U Antonína Hudečka je uvedeno datum úmrtí 26. 1. 1866. Jedná se tedy o malířova dědečka?
I v tomto případě je tu jeden nezodpovězený otazník.
Putování za Antonínem Hudečkem a jeho stopou na Podřipsku je prozatím u konce. Loučíme se s ochotným domorodcem,
ještě jednou pánovi děkuji za nebývalou ochotu, vyměňujeme si
vzájemné kontakty a po stisku rukou nasedáme do svých automobilů a odjíždíme každý jiným směrem. Velice příjemné setkání
s nečekaným badatelským úspěchem.
Jiří Václavík ml., Spolek přátel Častolovic

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
ZVE NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU
NA KONEC LISTOPADU
A ZAČÁTEK PROSINCE 2017
připravuje Spolek přátel Častolovic

VÁNO ČNÍ VÝSTAVU,
která se uskuteční v prostorách Muzea Častolovicka.
Přesný termín výstavy bude zveřejněn
místním rozhlasem a na vývěsních plochách.
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JSDH ČASTOLOVICE
Výjezdy v letních měsících
15. srpna v 21.43 hodin – planý poplach, neohlášené pálení bramborové natě. Jednotka byla s vozem CAS 32 Tatra 815 6x6 a DA
8-L1R povolána k údajnému požáru lesa u obce Rašovice, kde
měly být spatřeny třímetrové plameny. Na místě bylo zjištěno, že se
nejedná o požár, ale o neohlášené pálení bramborové natě na poli
za rodinným domkem. Deset zasahujících členů spolupracovalo
s HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Týniště nad Orlicí a JSDH
Lípa nad Orlicí. Návrat na základu v 22.27 hodin.
11. srpna v 01.07 hodin – odstraňování následků noční bouřky.
Jednotka byla s vozem DA 8-L1R povolána na výpomoc s odstraněním spadlých stromů v areálu utečeneckého tábora v Kostelci nad
Orlicí. Vzhledem k tomu, že došlo k výpadku elektrického napětí
(nefungovaly sirény, systém sms), bylo nutné členy JSDH Častolovice svolat náhradním způsobem. Cestou k zásahu nejprve odklidila osádka vozu větev z prostoru vozovky silnice I/11 za zastávkou.
Po dojezdu na místo události, po dohodě s velitelem zásahu,
prováděl jeden člen jednotky zajištění vymezeného prostoru proti
vniknutí nepovolaných osob, ostatní pomáhali s odstraňováním
spadlých větví a konstrukce zastřešení, které po pádu zatarasilo
vstup do chráněného objektu. Zasahující hasiči spolupracovali
s JSDH Kostelec nad Orlicí a HZS Rychnov nad Kněžnou.
Od zásahu v Kostelci přejížděla jednotka zpět do Častolovic, kde
ve spolupráci s JSDH Týniště nad Orlicí provedla vyhledání stromu
spadlého částečně na cyklostezku a z části do kolejiště vlečky do firmy Saint-Gobain Isover Častolovice. Strom zůstal po pádu zavěšen
a poškodil výhybkové návěstidlo. Zasahující hasiči provedli jeho
rozřezání MŘP a odklizení. Po několika metrech byly blíže nádraží
objeveny další dva stromy, které byly rovněž rozřezány a odklizeny.
Po nahození rozvodné sítě došlo k opožděnému doručení sms
a rozeznění sirén. Z Častolovic byla JSDH vyslána do Čestic provést kontrolu a zajištění tří zlomených dřevěných sloupů VN. Zde
bylo nutné vyčkat příjezdu pracovníků ČEZ, proto osádka DA
8-L1R ve volném čase po dohodě s KOPIS pokračovala v odstraňování spadlých stromů a větví v Rašovicích.
Na výpomoc do Rašovic byla povolána osádka CAS 32 Tatra
815. Po odstranění několika větví a stromů u Rašovic, Křivic, Častolovických Horek, Olešnice, lesa Olšina a Bažantnice obě vozidla
přejela do ulice Školská, kde hasiči rozřezali a zajistili spadlý smrk.
Místa zásahu:
2x Kostelec nad Orlicí, 6x Častolovice, 1x Čestice, 5x Rašovice,
1x Křivice, 1x Olešnice, 2x Častolovické Horky. Návrat na základnu šesti zasahujících členů v 7.49 hodin.

Noční bouřka vyvrátila kmen statného stromu v ulici Školská
v Častolovicích. FOTO: Archiv JSDH Častolovice
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23. července v 15.51 hodin – požár lesního porostu. Jednotka byla
s vozem CAS 32 Tatra 815 6x6 a DA 8-L1R povolána k požáru lesa
u obce Lípa nad Orlicí v místní části Dlouhá Louka. Na místě bylo
zjištěno, že se jedná o požár šestiletého, převážně borového porostu na ploše cca 80x80 m. Pět zasahujících členů zajistilo cisternou
kyvadlovou dopravu vody z místního vodního zdroje a podílelo
se na hašení a střídání u proudnice. Při zásahu častolovičtí hasiči spolupracovali s příslušníky HZS Rychnov nad Kněžnou, členy
JSDH Týniště nad Orlicí a JSDH Lípa nad Orlicí. Ke zranění osob
nedošlo. Návrat na základnu v 17.30 hodin.
20. července v 12.21 hodin – požár strniště. Jednotka byla povolána k požáru strniště se slámou ve Vrbici, zasahovali tři členové.
Na místě zasahovaly jednotky HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDH
Kostelec nad Orlicí, JSDH Doudleby nad Orlicí a JSDH Vamberk. Častolovická cisterna byla po dojezdu ponechána v záloze na požářišti a nezasahovala. Ke zranění osob ani poškození
vybavení JSDH nedošlo. Zasažená plocha 400x100 m, bez škody.
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815 6x6. Návrat na základnu
v 13.30 hodin.

Plameny zachvátily strniště ve Vrbici.
FOTO: Archiv JSDH Častolovice

LUŠTÍME S ORLICKÝM TÝDENÍKEM
Letošní podzimní zahrádkářská výstava se nesla v duchu oslav 60. výročí činnosti Českého zahrádkářského svazu. Organizátoři devatenáctého ročníku výstavy Zahrada východních Čech si pro návštěvníky této tradiční události připravili celou řadu novinek.
TAJENKA: Jaký název nesl jeden z výstavních prostor na zahrádkářské výstavě?

Nápověda: AKMOLA, DADA, MULI
Vyluštěnou tajenku zašlete na e-mail: zdrojcastolovice@seznam.cz nebo ji doručte v obálce na adresu úřadu městyse, v tom případě
obálku nadepište ZDROJ - KŘÍŽOVKA. Vylosovaný výherce, který pošle či dodá na úřad správné znění tajenky do 31. října 2017, získá
čtvrtletní předplatné Orlického týdeníku (listopad – leden).

Předplatné Orlického týdeníku na rok jen za 1 040 Kč.
Ke každému Orlickému týdeníku TV Pohoda zdarma.
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POHODA DO KAŽDÉHO
ORLICKÉHO TÝDENÍKU

ČASOPIS V CENĚ 10 Kč ZDARMA

Vaše regionální noviny přichází
se skvělou novinkou pro své čtenáře.
Od září je magazín TV Pohoda pro všechny.
Dostanete ho k Orlickému týdeníku i na stáncích.
20 Kč
ovska Ι cena

Jiskra Rychn
srpna 2017
úterý Ι 8.
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