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Jan Hlásek  - rozhovor uvnitř ZDROJE
Foto: Štěpán Tomašík
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Častolovický fotokoutek: Výstava v Muzeu Častolovicka

Spolek přátel Častolovic v letošní letní sezóně představil výstavu s názvem „Tikající 
měření běhu času“. Výstava byla otevřena o víkendech od července do konce září.

FOTO: Rudolf Prchlík a Štěpán Tomašík   
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v krátkosti Vás pozdravit. Letní měsíce plné sluníčka a babí léto jsou už minulostí. To však nemůžeme říci o epidemii COVIDU-19. Nevíme, 
co nás v následujících měsících může čekat, jaká opatření budou nařízena a jaký průběh bude v naší obci. Jediné, o co vás můžu požádat, je, abyste 
byli ohleduplní ke  svému okolí a  dodržovali všechna bezpečností a  hygienická pravidla. Musíme si navzájem pomáhat a  věřím, že tuto smutnou 
dobu překonáme a v budoucnu budeme ještě silnější. Jsem rád, že dnes mohu ještě jednou vyzdvihnout naše tři spoluobčanky – paní Bastlovou, 
paní Dobiášovou a paní Markovou, které neváhaly bezplatně šít v první vlně epidemie roušky pro své spoluobčany z materiálu, který dodával Městys 
Častolovice. Rád jsem jim na veřejném zářijovém zastupitelstvu poděkoval a předal věcný dar. Není lehké pomáhat a dělat něco pro své okolí, a proto 
si vážím všech, kteří to dokáží.

Úřad městyse Častolovice

Informace obsažené v tomto vydání ZDROJE jsou platné k 30. 9. 2020. Vzhledem k rychle se měnící situaci již nemusí být tyto 
informace v době vytištění ZDROJE aktuální.

Redakční rada ZDROJE

Z čeho můžeme mít opravdu radost? Po tříletém snažení a investici cca 8 milionů Kč jsme dokončili rekonstrukci a revitalizaci druhé dopravně nejza-
tíženější křižovatky u Základní školy v Častolovicích. Co nás těší na této dopravní akci nejvíce? Cíl byl stanoven jednoznačně, bezpečnost našich dětí 
docházejících do základní školy, zúžení prostoru silnice, zpomalení aut a zvýšení počtu parkovacích míst. Když se každé ráno dívám, jsem potěšen, že 
to, co jsme si stanovili jako prioritu, funguje dokonale. Samozřejmě se ještě najde pár dobrodruhů, kteří neznají dopravní předpisy. A aby to do míst-
ního obchodu měli co nejblíže, parkují na místech, kde ohrožují sami sebe a další účastníky provozu.
Naši obec protínají všechny druhy silnic, tudíž musíme vždy vše konzultovat a plánovat v součinnosti se správci komunikací. V letošním roce se opravila silnice 
v okolí základní školy, kde většinovým investorem byla obec. V příštím roce si tyto role prohodíme. Na jaře začne oprava silnice II/318 – ulice Komenského, kde 
dojde k výměně povrchu a k sanaci podloží. U této příležitosti bude obec budovat společný cyklochodník podél Sokolského parku, který má být začátkem cyk-
lostezky do obce Libel. Dále Královéhradecký kraj opraví a zviditelní stávající přechody v ulici Komenského a jeden přidá za ulicí Širokou. Na tuto rekonstrukci 
bude navazovat investice ŘSD. Ta spočívá v opravě mostního tělesa přes řeku Bělou. I při této investici stále věříme, že se nám podaří prosadit a hlavně povolit 
přechod pro chodce za tímto mostem. Samozřejmě budeme občany včas informovat o začátcích všech dopravních staveb.

Jsem si vědom, že časopis ZDROJ vychází jenom jednou za čtvrt roku a nemůže aktu-
álně informovat o všech připravovaných akcích včas. Dalším komunikačním kanálem 
jsou naše webové stránky, facebook nebo místní rozhlas. Městys Častolovice už druhým 
rokem navíc nabízí nejrychlejší, nejsnadnější a nejpřehlednější aplikaci „Česká obec“ 
pro vaše telefony, kde přehledně uvidíte upoutávky na vydaná oznámení, připravované 
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Odpadového Oskara získaly opět Častolovice
Nezisková organizace Arnika, působící v oblasti ochrany životního prostředí, udělila našemu městysi za rok 2019 tzv. 
„Odpadového Oskara.“ Je to již podruhé za šest let v udělování tohoto ocenění, kdy Častolovice obsadily první místo 
v Královéhradeckém kraji mezi obcemi od 1 000 do 5 000 obyvatel. O co se jedná? V soutěži jsou porovnávány pro-
dukce, tedy svozy směsného komunálního odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele. V Častolovicích to za minulý rok 
činilo 90 kg na obyvatele. V porovnání s celostátním průměrem jsme v 1/3 produkce. V praxi to znamená, že Často-
lovičtí jsou velmi zodpovědní v třídění odpadů a do svých nádob na komunální odpad, a potažmo pak na skládky, 
ukládají opravdu jen to aktuálně nezpracovatelné. I když jsme často velmi rozhořčeni (pracovníci našich technických 
služeb to můžou nejlépe potvrdit) nad tím, co se v okolí i uvnitř nádob na tříděný odpad objevuje, je jisté, že drtivá 
většina občanů si zaslouží velkou pochvalu! Ředitel organizace Arnika Milan Havel k tomu v tiskovém prohlášení 
u příležitosti vyhlašování těchto cen uvedl toto, cituji: „Lidé z oceněných měst jsou velmi zodpovědní k životnímu 
prostředí a za svou svědomitost ve třídění si zaslouží velké poděkování. Toho by však nedosáhli bez vynikajících 
podmínek třídění a motivace lidí ze strany vedení města.“

Bc. Miloš Tichý – místostarosta

Bude škola – nebude škola?
Letošní začátek školního roku byl doprovázen určitými obavami. Není 
divu – celá republika žije v nejistotě. Letošní rok je již od jara jiný než ty 
předchozí. Všechny nás trápí všudypřítomný koronavirus, který s kon-
čícím létem zase nabyl na síle. A tak ani děti, které se po prázdninách 
vracely do školy, neměly jistotu, zda si nezopakují distanční výuku.
Ale ne – 1. září 2020 Základní a  mateřská škola v  Častolovicích 
otevřela své třídy pro všechny žáky, kteří se vrátili z letních dob-
rodružství, samozřejmě také pro ty, kteří si svoji třídu najdou 
ve škole úplně poprvé – pro nové prvňáčky. Stejně jako každým 
rokem i  letos jim Městys Častolovice připravil dárek, aby se 
jim školní povinnosti lépe plnily. Děti dostaly box s  výtvarnými 
a  školními potřebami v  celkové hodnotě 1.000 Kč, což je vítaná 
a výrazná pomoc rodičům a odlehčení jejich peněženkám.
Přejeme našim prvňáčkům příjemné školní dny, spoustu nových poznat-
ků, nových kamarádů a jejich rodičům jen radost z úspěchů svých dětí.

Text: Marie Kubalíková – předsedkyně sociální komise

Foto: Mgr. Alena Zvěřinová

události z oblasti kultury a sportu a zákonem zveřejňované informace na úřední desce Městyse Častolovice. Již nyní má tuto aplikaci staženo 254 lidí. 
Chcete vědět, co se aktuálně děje v naší obci, nebo chcete na něco upozornit a předat nám informaci, co se má udělat? Pak si tuto aplikaci stáhněte. 
V jedné aplikaci si můžete přidávat i okolní obce a města, které také tímto způsobem informují svoje občany.
Chtěl bych vám popřát, abyste nepodléhali špatné náladě v  nadcházejících podzimních měsících, uchovali si zdravou mysl a  byli jste ohleduplní 
nejen ke svým blízkým, ale i ke svému okolí. Doufám, že se situace trochu uklidní, abychom se mohli potkat na tradičních vánočních akcích, jako např. 
Dětský vánoční jarmark, Vánoční Rybova mše nebo Zpívání u vánočního stromu.

Ing. Zdeněk Praus – starosta městyse Častolovice

Foto: Adam Mitana
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Narozeniny slaví
Výročí ve III. čtvrtletí r. 2020

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

Navždy odešli 
Úmrtí ve III. čtvrtletí r. 2020

pan Miloš Praslička r. 1963
paní Anna Oborníková r. 1937
pan Jiří Kotouč r. 1964
paní Rosalie Janostyáková r. 1934
pan Pavel Peška r. 1934

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast .

Počet obyvatel
V Častolovicích nyní žije 1 587 obyvatel.

Společenská rubrika

Vítání občánků 
Děti narozené v I. čtvrtletí r. 2020

Ať vám dětičky dělají jen radost.

Adéla Macháčková 
Jakub Šrůtek

70 let
paní Jana Hofmanová
paní Věra Jenelová
paní Marie Kudláčková
pan Lubomír Filek
paní Zdenka Vašátková

75 let
paní Alena Kottová
paní Eva Klementová

76 let
paní Blanka Krejčová
pan Stanislav Divíšek
paní Eliška Slezáková 

77 let
pan Jan Machač

78 let
pan Pavel Kott

79 let
paní Mária Císařová
paní Irena Bartošová 

80 let
paní Ludmila Svícencová

81 let
pan Josef Izák

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.

Upozornění pro občany:
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, se narození a životní jubilea občanů mohou zveřej-
ňovat pouze s písemným souhlasem dotyčné osoby (u na-
rozených dětí se souhlasem zákonných zástupců ). Pokud 
někdo písemný souhlas nepředá na ÚM Častolovice,  nebu-
de jeho jméno zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ.

V této návaznosti na výše uvedený zákon prosíme i rodiče, 
kterým se narodilo miminko a kteří budou mít zájem zú-
častnit se vítání občánků, aby se dostavili k paní Hojné na 
ÚM Častolovice,  kde jim budou sděleny bližší informace.

82 let
paní Ludvika Morávková
paní Ludmila Holšánová

83 let
paní Anna Oborníková

85 let
pan Josef Hovorka 

86 let
paní Božena Čestická
pan Pavel Peška

87 let
paní Naděžda Janušová
paní Danuše Pourová

88 let
paní Dagmar Škopová

89 let
paní Filomena Severinová

90 let
pan Ludvík Uhlíř

91 let
pan Karel Čestický
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Častolovické (historické) kalendárium výročí:

1. 7. 1965 zanikla v Častolovicích výroba eternitu, byl zrušen podnik Českomoravské eternitové 
 závody a pod hlavičkou podniku Stavební izolace n. p. Praha byla zahájena výroba 
 minerální plsti, 55. výročí

5. 8. 1995 byly v lokalitě u Bažantnice pozorovány kruhy v obilí (častolovické UFO), 25. výročí

Starosta Vacek vítá prezidenta Masaryka (archiv J. Václavíka)

3. 8. 1945 ve funkci dlouholetého starosty skončil pan Josef Vacek a novým starostou byl zvolen 
 Jan Vondra, 75. výročí

16. 8. 2015 byl otevřen zrekonstruovaný přejezd na železniční trati u zámku, 5. výročí

25. 8. 1895 se narodil legionář Václav Kubec, 125. výročí

21. 8. 1770 byl položen základní kámen barokního kostela sv. Víta, 250. výročí

31. 8. 1990 byl zahájen provoz na nadjezdu silnice I/11, 30. výročí

4. 9. 1895 se narodil legionář Karel Krčmář, 125. výročí

8. 9. 1770 se v Častolovicích narodil ředitel, inspektor hospodářských panství, vysokoškolský 
 pedagog, člen C. k. moravsko-slezské společnosti pro podporu polního hospodářství, 
 přírodo- a zeměznalství (Hospodářské společnosti), uznávaný odborník na zemědělství,
 vydavatel časopisu a císařský rada František Diebl, 250. výročí
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Připravil Jiří Václavík ml.

Všesportovní stadion AFK (archiv J. Václavíka)

11. 9. 2010 zemřel akademický malíř pan Zbyněk Bartoš, 10. výročí

13. 9. 1970 se v Častolovicích uskutečnily Okresní dožínky za účasti tehdejšího poslance České 
 národní rady a ministra práce a sociálních věcí České socialistické republiky
 Dr. Emiliana Hamerníka, 50. výročí

18. 9. 1890 se narodil legionář František Jiruška, 130. výročí

22. 9. 1935 byl otevřen všesportovní stadion za mlýnem (dnešní volnočasový areál AFK), 85. výročí

Poděkování za Městys Častolovice
Letos o  prázdninách nás navždy opustil Ing.  Jiří Kotouč. Skvělý, vždy usměvavý člověk, 
se srdcem na dlani, kterého také velmi zajímalo veřejné dění v Častolovicích. Působil zde 
na pozici zastupitele městyse, zejména pak pomáhal v oblastech, které mu byly s ohledem 
na jeho odbornou profesi blízké. Byl proto dlouholetým členem stavební komise, v určitém 
období i jejím předsedou. V posledních dvou volebních obdobích kromě toho sám perfektně 
zpracoval po technické stránce agendu veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Výrazně se 
v této době podílel i na uspořádání projektových dokumentací v archivu na úřadu městyse. 
Při všech těchto pracích využíval svého smyslu pro pečlivost a preciznost. Byl velmi oblíbe-
ný. Při setkáních s ním na úřadu či jinde měli přítomní vždy jistotu atmosféry klidu, věcnosti, 
nadhledu, dobré pohody a pokory.

„Jirko, budeš nám moc chybět!“
Vedení Městyse Častolovice a redakční rada ZDROJE

24. 9. 2010 proběhla I. etapa záchrany čapího hnízda u Hlásků, 10. výročí

25. 9. 2010 se uskutečnily oslavy 90 let knihovny, 10. výročí
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Kultura v městysi

Zážitek z Hudečkovy galerie
Když se řekne Hudečkova galerie, pro někoho je to pojem velice neznámý – 
kde se nachází, co v ní vlastně je? Někdo o ní slyšel, ale nikdy ji nenavštívil, 
ale jsou i tací, kteří ji nejen navštívili, ale byli i ohromeni krásnými prostory, 
kde se historie snoubí s velice vkusně zařízeným současným interiérem.
Antonín Hudeček (1872-1941), převážně krajinář, ve  své době uznávaný 
a kritiky velice kladně hodnocen i za jeho ztvárnění marin, jak v italských 
Syrakúzách, tak na  německé Rujaně, ohromí svými rozměrnými díly ne-
jednoho návštěvníka, ale i  znalce umění. Mně se dostalo té příležitosti, 
které si nesmírně vážím, že jsem v letošní sezóně mohla poprvé provázet 
návštěvníky. Sice jich nebylo mnoho, ale všichni se shodli na jedné věci, 
že vystavovaná díla, jež jsou darem od manželky Jiřího Hudečka Anny Ší-
lové, a od loňského roku rozrostlé o 3 exponáty od paní Sobiškové z Teplic, 
v nich zanechají nádhernou vzpomínku i na tyto úžasné prostory. Škoda 
jen, že chybí větší propagace. Běžný návštěvník Častolovic si ani nevšim-
ne malého nápisu na budově Úřadu městyse, natož náhodný projíždějící 
kolem. A že zdejší provoz opravdu není malý. Ale pojďme se vrátit k názvu 
článku – Zážitek z Hudečkovy galerie. Nebyl to jeden, ale hned dva. Ten 
první se týká vzácné návštěvy, kterou byla již zmíněná loňská dárkyně 
akvarelu Jiřího Hudečka, busty akademického sochaře Ladislava Beneše 
z roku 1916 s názvem Ušlechtilost a městysem zakoupeného oleje na plát-
ně akademického malíře Antonína Hudečka, paní Sobišková z Teplic. 

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

13. prosince 2020
VÁNOČNÍ KONCERT 
– kostel sv. Víta (program bude upřesněn) – od 18 hodin 

Vzhledem k současné složité situaci program neobsahuje všech-

ny akce. Za případné změny termínů, o kterých nám v době uzá-

věrky ZDROJE není známo, se omlouváme.

25. prosince 2020
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
– pořádá SDH Častolovice
– u hasičské zbrojnice – od 18 hodin

Bylo mi velikou ctí se s touto pamětnicí, která se přátelila jak s rodinou 
Hudečkových, tak s rodinou Benešových, setkat. V přátelském rozho-
voru obohatila a přiblížila život zmíněných umělců i z jiné stránky, z té, 
kterou spolu jako přátelé prožili. Tato velice skromná a  úžasná paní 
přislíbila ještě jednu letošní návštěvu v období svatodušních svátků, už 
se těším. Jinak mě mile potěšil bohatý depozitář plný korespondence 
jak Antonína, tak syna Jiřího.
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Tím druhým zážitkem se stal koncert na  ukončení průvodcovské 
sezóny, který překvapil svojí velkou účastí cca 60 návštěvníků. Hlas 
mladičké Denisy Míkové z  Malé Ledské dojemně pohladil a  zvuk 
houslí Vojty Štěpánka z Hlásky za reprodukovaného doprovodu ro-
zezněl snad i všechna vystavovaná díla. Doufám, že to byla pomy-
slná třešinka na  dortu a  důstojné zakončení sezóny. I  když 26. 9. 
2020 jsem si dovolila ještě za souhlasu rady městyse zapůjčit tyto 

krásné prostory k předávání diplomů studentům VU3V konzultační-
ho střediska obce Hřibiny – Ledská.
Chtěla bych popřát galerii hodně návštěvníků v  letech příštích, 
a hlavně daleko větší propagaci, než která byla doposud. Určitě si 
to právem zaslouží.

Text: Věra Zaňková

Foto: Štěpán Tomašík

Téma Zdroje
Rozhovor s Janem Hláskem 
Pro toto číslo ZDROJE jsem si dovolil požádat o krátký rozhovor pana 
Honzu Hláska. Zajímavého a vždy usměvavého člověka, majitele místní 
strojírenské firmy, sběratele a provozovatele zdejšího muzea historic-
kých vozidel, hracích strojů, kočárků a  jiných krásných věcí. Spousta 
místních ani neví, že areál pana Hláska obývají nejenom čápi na komí-
ně, ale i jedna z největších soukromých sbírek starých motorek.

To je moc hezká myšlenka. Kolik kusů motorových vozidel obsahu-
je Tvoje muzeum a na jaké exponáty jsi pyšný?
V současné době sbírka čítá na 70 ks motocyklů, 21 ks automobilů, 7 ks 
invalidních vozíků a další věci týkající se motorismu. Z důvodu, že prv-
ním vozidlem každého z  nás byl kočárek, má manželka sbírku 40 ks 
kočárků a  věcí s  nimi spojených. Synova sbírka čítá 27 ks šlapacích 
vozítek. Pro doplnění atmosféry let minulých vlastníme první hudební 
přenosovou techniku jako fonograf, rádio krystalka, flašinety a  další. 
Na otázku, na který kus jsem pyšný, je těžké odpovědět, každý exponát 
má co do sebe, každý se mi líbí. Snad nejblíže mi je takzvaný pravěk 
motorismu, krásná mechanika prvních strojů. 

Kde všude sháníš nové exponáty pro své muzeum a jaké máš ještě 
vytoužené věci, které bys rád do své sbírky doplnil?
Věci do sbírky většinou sháním na internetu, nebo na doporučení ka-
marádů. A co bych rád do sbírky doplnil? Rád bych sehnal, pokud to 
bude ještě vůbec možné, vozidla z počátku motorismu, ale nebráním se 
žádnému pěknému novému exponátu. 

Pokus se, prosím Tě, pozvat čtenáře ZDROJE do svého muzea. Jak 
máš otevřeno, kdy se mohou návštěvníci stavit podívat, případně 
kam zavolat, aby jim bylo muzeum otevřeno?
Letos se podařilo dát dohromady první část muzea, a proto bych rád 
prostřednictvím tohoto článku pozval všechny, kteří mají zájem o his-
torii a chtějí zavzpomínat. Otevřeno máme na objednání a prohlídku si 
můžete domluvit na tel. č. 603 170 174. 

Honzo, jak to vlastně všechno začalo s Tvými sběratelskými začát-
ky a co jsi v životě všechno sbíral?
Mé sběratelské začátky datuji na dobu základní školy, kdy jsem začal 
sbírat etikety z lahví, sice v té době moc velký výběr nebyl, ala pro ško-
láka to byla jedna z mála věcí, které se daly sbírat bez potřeby financí. 
Po ukončení základní školy se můj zájem otočil ke sportu, později k ro-
dině, a tak na nic jiného nezbýval čas. Nová sbírka proto začala vznikat 
až před 21 lety, kdy jsem zakoupil současný objekt a  měl jsem kam 
svoji sbírku motorismu ukládat.

Kdy v Tobě uzrála myšlenka vytvořit muzeum pro veřejnost?
S  myšlenkou vytvořit muzeum pro veřejnost jsem se zaobíral od  sa-
mého začátku a přivedla mě k tomu jedna úsměvná situace z mé první 
motoristické akce v Opočně, kde byly vystaveny motocykly a automo-
bily účastníků. Stál jsem opodál, když jsem si všiml staršího muže, jak 
běží s vnukem k mé motorce a povídá vnukovi: „Na tuto motorku jsem 
ulovil tvoji babičku.“ Jednalo se o ČZ 175, takzvané prase. Tato příhoda 
mě vedla k  tomu, že je pěkné, když máme na  co vzpomínat, protože 
vzpomínky jsou to, co nám nikdo nevezme, a  proto muzeum, ať mají 
lidé kde vzpomínat a sdílet své vzpomínky a zkušenosti. 
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ZŠ a MŠ Častolovice
ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
V úterý 1. září 2020 jsme zahájili nový školní rok 2020/2021. I když jsme 
se probudili do podmračeného dne, v naší mateřské škole se moc dětí 
nemračilo. Samozřejmě, že se slzičky objevily, ale ty u většiny dětí brzy 
oschly a děti se s radostí pustily do her.
Paní učitelky přivítaly známé tváře, ale i mnoho nových dětí, pro které 
připravily vyzdobené třídy, aby se tu děti cítily co nejlépe.
Všem dětem přejeme krásný školní rok plný veselých zážitků a bude-
me doufat, že krizová situace nebude trvat dlouho a my budeme moci 
s dětmi objevovat svět kolem nás a radovat se z maličkostí.

Jaké jsou Tvé další plány? Chystáš do  budoucna nějaké změny 
ve své expozici a přilehlých prostorách?
Do budoucna bych rád rozšířil výstavní prostory a dokončil renovace 
dalších exponátů. 

Plánuješ nějaké akce pro veřejnost jako veteránské srazy, mož-
nosti projížděk, přednášky a podobně?
Navazuji na  předešlou otázku, pokud mi síly dovolí, kamarádi a  dal-
ší spřízněné duše pomohou, chtěl bych alespoň jednou nebo dvakrát 
do  roka uspořádat akci spojenou s  našimi exponáty včetně ukázek 
a možnosti vyzkoušení. 

To je báječný nápad. Určitě budeme rádi, když Ti s Tvými aktivitami 
s členy Spolku přátel Častolovic budeme moci pomoci. Moc se tě-
ším na spolupráci na společných akcích Muzea Častolovicka a tvé-
ho Muzea motorizmu. Moc děkuji za rozhovor a přeji Ti, ať se expozi-
ce zdárně rozrůstá a spoustu nadšených návštěvníků Tvé expozice.

Z rozhovoru o muzeu měl Honza radost, ale přesvědčit ho, aby se 
nechal vyfotit na titulní stranu ZDROJE, trvalo asi týden. Nakonec 
vyvezl z muzea pěknou motorku a fotka dopadla.

Připravil Štěpán Tomašík.
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HURÁ, ZAČALA NÁM ŠKOLA!
1. září 2020 naše škola opět ožila smíchem, křikem a jásotem dětí, které 
se již nemohly dočkat, až se opět setkají se svými spolužáky, kamarády 
i učiteli. Není divu, mnozí z nich se neviděli od března, kdy byly školy 
z epidemiologických důvodů uzavřeny.
Prvňáčky, kteří usedli do školních lavic poprvé, přivítal v jejich nové třídě 
starosta Častolovic Ing. Zdeněk Praus spolu s ředitelem školy Mgr. Mar-
tinem Odlem. Děti, u jejichž důležitého životního mezníku nechyběli ani 
dojatí rodiče, od  Úřadu městyse Častolovice obdržely pracovní sešity, 
školní pomůcky a výtvarné potřeby. Doufáme, že se jim v naší škole bude 
líbit, a přejeme jim do dalších let mnoho štěstí a studijních úspěchů.
Také šesťáky čekala změna. Přechod z prvního na druhý stupeň. Sezná-
mili se s novými učiteli i spolužáky, kteří k nám přestoupili z jiných škol. 
Aby se lépe v novém kolektivu „rozkoukali“, přijely za nimi pracovnice 
z  královéhradecké organizace Prostor Pro s  adaptačním programem. 
Cílem programu byla spolupráce, vzájemné seznámení a  podpora 
zdravého klimatu ve třídě. Žáci si na interaktivních metodách vyzkou-
šeli, že i  když týmová spolupráce není jednoduchá a  má svá úskalí, 
vede zároveň k lepším výsledkům a dobré atmosféře.
Vybrané žákyně 2. stupně se 9. září 2020 zúčastnily floristické soutěže 
v Častolovicích, kde aranžovaly vypichovanou podzimní misku. Charlo-
ttě Učíkové z 8. ročníku blahopřejeme ke krásnému 2. místu.
Avšak ani během prázdnin se ve škole nezahálelo. Stěny školní družiny 
se mohou pochlubit novou výmalbou. A nevyužívaná terasa se pod zášti-
tou Městyse Častolovice proměnila v novou pracovní místnost, příjemné 
a důstojné prostředí pro setkávání a jednání veřejnosti s vedením školy.
Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v celé České republice musí 
žáci i učitelé dodržovat přísnější hygienická opatření. Od 10. září jsme opět 
nasadili roušky ve všech společných prostorách školy a od 18. září žáci i uči-
telé na 2. stupni roušky nesundávají ani při výuce. Pevně věříme, že všechna 
tato opatření přispějí ke zlepšení situace a vše ve zdraví zvládneme.
Přejeme všem novým i stávajícím žákům úspěšný školní rok 2020/2021, 
rodičům i učitelům hodně trpělivosti a vzájemného pochopení.

Mgr. Renáta Dvořáková
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PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKT 4.A
V letošním roce se v naší třídě uskuteční celoroční přírodovědný pro-
jekt, kde budou mít žáci možnost poznat fungování přírody v různých 
přírodních společenstvích a vnímat přírodu jako celek, kde se vše na-
vzájem ovlivňuje a je propojeno a narušení jedné části ovlivní další 
rostliny a živočichy. Z první vycházky z okolí Častolovic přinášíme po-
znatky očima žáků 4.A.

Mgr. Jana Rejzková

PŘÍRODOVĚDNÁ PROCHÁZKA 
Dobrý den, já jsem Johy, můj největší zážitek byla tahle procházka. 
Ne proto, že jsem chtěla jít na procházku, ale chtěla jsem se dozvědět 
různé zajímavosti. Byli jsme rozděleni do skupin. Šli jsme kolem řeky 
Alby, potom po cestě a našli jsme keře – brslen a trnku. Mohli jsme si 
utrhnout pár listů a dozvědět se něco o nich. Pak jsme si sedli a nasva-
čili se. Na procházku jsme si vzali klacíky a provázek, z kterých jsme 
udělali čtverec a zkoumali jsme rostliny, které jsme v něm našli. Dále 
jsme šli do lesa, kde jsme viděli ropuchu obecnou, chrobáky a pavouky. 
Nakonec jsme šli zpět do školy. 

Ahoj, Johana.

PŘÍRODOVĚDNÝ DEN
Jednou jsme šli se třídou ven na louku. Rozdělili jsme se do skupin. Já 
jsem byla s Anetkou a Kájou. Dostali jsme knížku, provaz a 4 klacky. 
První úkol byl natrhat různé listy. Natrhali jsme zajímavé listy, třeba list 
od jedlého kaštanu, trnky… Pak jsme se nasvačili a všechno, co jsme 
natrhali, jsme si zapsali. Bylo tam plno zajímavých rostlin. O kousek 
dál bylo pole a tam jsme měli splnit další úkol. Hledat myší díry, našli 
jsme jich docela málo. A pak jsme si vzali provaz a klacky. Ty jsme 
zapíchli do země do čtverce a obvázali okolo nich provaz. Říkali jsme 
si, co v něm roste. Jako třeba kukuřice. Po prozkoumání jsme šli dál. 
Okolo železňáku po cestě do lesa, tam jsme našli ropuchu. Do hrníčku 
s lupou jsme po cestě nahoru do kopce dávali různý hmyz. Cestou jsme 
si zapisovali různé rostliny i živočichy co jsou v lese. Zpátky jsme šli 
po cyklostezce. Povídali jsme si, až jsme došli do školy a strašně moc 
jsme si to všichni užili.

Lucie

MOJE ZÁŽITKY Z PŘÍRODOVĚDNÉHO DNE
Cesta byla úžasná. Nejvíc mě bavilo, jak jsme byli v lese a paní Bělková 
nám tam vyprávěla o přírodě. Také jsme byli na Bělkovic ladu. Kde jsme 
dělali čtverec z klacků a provazů a zjišťovali, co zde roste. Rostl tam zla-
tobýl, tři druhy mechu, plevel, chmel a tak dále. Kousek dál je řeka Alba, 
do které jsme házeli žabky a dělali jsme soutěže, kdo přehodí na dru-
hý břeh. Měli jsme stanoviště. Na druhém stanovišti jsme si zapisovali 
do deníku různé bobule, co jsme cestou potkali, např. hloh, brslen. Také 
jsme zde měli svačinu a  luštili jsme různý hmyz v kelímkách s  lupou. 
V lese jsme našli ropuchu a měli jsme ji najít v knize o hmyzu a živoči-
ších. Ten den byl fajn, už se těším, až půjdeme zas.Lucie

Magdaléna

PŘÍRODOVĚDNÝ DEN
Vše to začalo před školou. Ze začátku jsme šli kolem silnice, až jsme 
došli ke kolejím, a to už bylo něco jiného. Tam už bylo ticho. Cestou k 
Bělkovic ladu jsme potkali jenom jednoho ptáka, což byl holub. U Bělko-
vic ladu jsme si zapsali, co jsme potkali za stromy, keře a kytky. Potom 
jsme šli dál, až k mostu železňáku. Když jsme ho přešli, tak jsme zamířili 
k lesu. Tam jsme našli jednu žábu a dva chrobáky. Také jsme si vše za-
psali. Bohužel nám už nezbýval čas, tak jsme se vrátili do školy na oběd.

Lukáš
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KNIHOVNICKÁ BOTANICKÁ VYCHÁZKA
Knihovna Častolovice pozvala nejen své čtenáře na podzimní botanic-
kou vycházku do zámeckého parku. 

Za  krásného, téměř letního počasí jsme se v  úterý 22. 9. 2020 sešli 
v hojném počtu před hlavním vstupem do zámeckého parku. V den, kdy 
začal astronomický podzim, slunce vstoupilo do znamení Vah, my jsme 
vstoupili do  parku a  podzimní sychravé počasí nám bylo toto odpo-
ledne ještě naštěstí hodně vzdálené. Průvodcem zámeckou zelení se 
nám stal odborník na vše rostoucí kolem nás, botanik Mgr. Jan Doležal 
z Muzea a galerie v Rychnově nad Kněžnou, přírodovědec, publicista 
a cestovatel, dále smím používat pouze Honza.
 
Naši přírodovědnou exkurzi zahájil Honza před zámkem pod vzneše-
ným stromem s názvem katalpa, která nese druhový název právě díky 
svému vzhledu, vznešená. Pyšní se krásnými velkými listy, příjemně 
voní v době květu a zejména zaujme svou souměrnou korunou, která 
působí, jako kdyby ji někdo pravidelně sestříhával. Katalpa se stala 
jedním z nejoblíbenějších menších stromů zahrad a parků. Od katal-
py jsme pomalu přešli k tisu červenému. Stálezelená, pomalu rostou-
cí jehličnatá dřevina, patří k našim ohroženým a přísně chráněným 
druhům. Dřevo z tohoto stromu bylo již ve středověku hojně používá-
no k výrobě anglických, tzv. velšských luků, které dosahovaly délky 
až kolem dvou metrů. Luky byly používány k  lovu divoké zvěře i pro 
pobavení šlechty. 

Nádherně kvetoucí fuchsie, které původně pocházejí z  Jižní Ameriky, 
nás přilákaly k obdivování svými květy. Rostlina je náročná na výživnou 
půdu, pravidelnou zálivku a umístění nejlépe v polostínu. Na trávníku 
před zámkem se tak trochu krčí malá květinka podobná narcisu s ná-
zvem lužanka žlutá, Sternbergia lutea. Rostlinka malá vzrůstem, ale 

Knihovna městyse Častolovice
o to větší svou vzácností výskytu u nás. Obdivovali jsme její nádherné 
žluté květy, které právě v  tuto dobu, v  měsících září a  říjnu, nejvíce 
kvetou. Minuli jsme hortenzii Sargentovu, vzpřímeně rostoucí okrasný 
keř, a dále se přemístili k řece, kde se dobře daří chrastici rákosovité. 

Víme, že paní Diana Phipps Sterbergová, majitelka zámku, věnuje vel-
kou péči svému úžasnému, rozlehlému parku, a proto najít nějaké ple-
velné rostlinky mezi nádhernými keři růží byl tak trochu oříšek. Honza 
je botanik a  svým bystrým zrakem nám přeci jen poodhalil zákulisí 
menších, ale nežádoucích plevelných rostlin – řeřišnice chlupatá a kři-
volaká, šťavel růžkatý, merlík bílý, bršlice kozí noha, popenec břečťa-
novitý, pryskyřník plazivý a jiné další, trápí svou přítomností na záhon-
cích nejednoho zahrádkáře.

Akát bílý, rychle rostoucí opadavý strom, je invazní druh, tzn. že k nám 
byl dovezen a  není zde původní a  nekontrolovaně se šíří na  původ-
ních stanovištích. Byl k nám importován z Ameriky a je údajně oblíben 
u  včelařů, protože se jedná o  velmi medonosnou rostlinu a  akátový 
med patří prý mezi nejchutnější. Jistě se mezi vámi čtenáři najde vče-
lař, který může posoudit. Mezi naše nejznámější invazní druhy patří 
bolševník velkolepý. Ten se naštěstí v parku nevyskytuje. Vistárie čín-
ská nebo také modrý déšť krášlí park v době květu svými modrofialo-
vými květy. Do čeledi lilkovitých patří i lilkovník hořcokvětý, jehož sytě 
fialovomodré květy voní a  svým tvarem připomínají květy brambor. 
Návštěvníci si ho mohli očichat a  poté prodiskutovat, každý podle 
svého smyslu. 
 
Na  trávníku nám Honza ukázal naši původní rostlinku, vonící krásně 
jako pažitka, s názvem česnek viničný. Rostlinkou hradů, zámků a kos-
telů by se dal tak trochu nazvat zvěšinec zední, drobná rostlinka s fi-
alovými kvítky, z  jehož názvu již vyplývá, že se mu daří růst na zdech 
ve  stínu zmíněných staveb a  byl hojně využíván jako léčivá rostlina. 
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Velmi podobná jahodníku je jahodka indická, okrasná, půdopokryvná 
rostlina, jejíž plody jsou téměř bez chuti, ale například kosům chutnají 
velmi a ti se pak také postarají o  jejich další rozšiřování. Mnozí z nás 
poznali hortenzii velkolistou, krásně kvetoucí keř, jejímž původním do-
movem bylo Japonsko.

Věděli byste, že v zámeckém parku najdeme minikiwi? Aktinidie – vý-
značná, popínavá, mrazuvzdorná, vyšlechtěná rostlina, jejíž plody jsou 
menší než nám známé kiwi, ale snad stejně chutné. 

Z  velkých stromů, které jsou okrasou zdejšího parku, stojí určitě 
za  zmínku ambroň západní, liliovník tulipánokvětý, korkovník amur-
ský, ořešák černý, topol Wilsonův, jedle obrovská nebo javor tatarský 
a mnohé další. 

Naše původně plánovaná dvouhodinová vycházka již byla překroče-
na a my jsme s údivem zjistili, jak malou část rozlehlého parku jsme 
vlastně prošli a jak velké množství názvů rostlin, bylin, keřů a stromů 
jsme mohli z Honzových úst slyšet a rozšířit si tímto krásným zářijovým 
odpolednem své obzory v oblasti botaniky. Zájem návštěvníků a časté 
otázky na dané téma na našeho průvodce byly signálem vydařené vy-
cházky. Jak jsem již zmínila v úvodu, Honza je botanik a přírodovědec, 
který pracuje na výzkumu zejména rostlin v širším okolí Rychnovska. 
Na jaře letošního roku jsme si všichni prošli obdobím, které jsme dopo-
sud nezažili a každému z nás tato doba přinesla či odnesla něco jiného. 

Honza se řadí mezi ty z  nás, kteří plně využili čas omezení a  zákazů 
ke své práci a to doslova na poli výzkumu a publikační činnosti. 

Zámecký park navštíví ročně mnoho tisíc návštěvníků z celé naší re-
publiky i  ze zahraničí a  jistě se díky rozmanitosti fauny a  flóry řadí 
mezi velmi navštěvované a vyhledávané parky u nás. 

Velice děkuji Honzovi za příjemně strávené botanické odpoledne, mi-
lou procházku s odborným výkladem, po níž jsme mnozí z nás zhodno-
tili, jak je studium botaniky velmi náročné. A plni dojmů někteří z nás 
zakončili odpoledne v zámecké kavárně u výborné kávy. 

A třeba někdy příště na vycházce opět na viděnou. 
Irena Šklíbová – knihovnice
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020
Český den proti rakovině je celostátní akce, která se koná každo-
ročně a jejímž smyslem je zvýšení osvěty u široké veřejnosti v ob-
lasti prevence nádorových onemocnění. Letošní rok je tak trochu 
jiný, a proto i tato celonárodní sbírka byla přesunuta z původní-
ho termínu v květnu na poslední zářijový a případně první říjnový 
den. Symbolem akce, letošního již 24. ročníku, je tradiční výrazně 
žlutá květinka měsíčku lékařského, tentokrát se zelenou stužkou. 
Zakoupením květiny za minimálně 20 Kč jste přispěli na podporu 
onkologického výzkumu, zlepšení kvality života pacientů s tímto 
onemocněním, vybavení onkologických pracovišť a zlepšení péče 
v oblasti nádorové prevence u nás. Letošní tematické zaměření 
bylo věnováno nádorům ledvin a močového měchýře. K zakoupené 
květince bylo možné obdržet leták s informacemi o rizikových fak-
torech těchto nádorů a možnostech jejich prevence, ke které patří 
jednoznačně kouření, nadměrné pití alkoholu, velká konzumace 
uzenin a smažených pokrmů. 

Liga proti rakovině oslavuje v tomto roce 30. výročí svého založení! 
 
PEČUJME O SVÉ LEDVINY!

Za nedůležitější orgány lidského těla považuje většina z nás mozek, 
srdce a plíce. Nenápadné, vytrvale pracující ledviny, tuto automa-
tickou „čističku“ organismu, jako bychom příliš nebrali na vědo-

mí. Celoživotně filtrují naši krev, zbavují ji škodlivin, aby zplodiny 
metabolismu posléze odvedly do močového měchýře. Ledviny mají 
i řadu dalších funkcí, mimo jiné regulaci krevního tlaku a vnitřní 
rovnováhy organismu. Co však udivuje nejvíce, je jejich výkonnost: 
za 1 minutu přefiltrují 1,2 litru krve, za den veškerá krev lidského 
těla proteče filtrem ledvin 300krát. Takto ledviny tiše pracují po 
celý náš život. Když opotřebování, infekce nebo dokonce nádor za-
čnou snižovat jejich výkon, vesměs člověk nic nepozoruje – ledviny 
nebolí. A to je zrádné. Tím spíše potřebují naši preventivní péči (ci-
továno z příslušného letáku).

Prodej květin probíhal po celé dva dny v Knihovně Častolovice a také 
čtvrteční odpoledne v ulicích městečka. Velmi děkuji za ochotu a 
pomoc slečnám Lucii Izákové a Adéle Andrysové za základní ško-
ly a paní učitelce Mgr. Lucii Morávkové, které ochotně prošly ulice, 
navštívily obchody, úřad, základní a mateřskou školu a další orga-
nizace, oslovovaly kolemjdoucí občany, nabízely květiny a všechny 
poskytnuté do poslední prodaly! 

Velice děkuji Vám všem, kteří jste zakoupením kytičky přispěli na 
dobrou a užitečnou činnost pro všechny, kteří to potřebují.  Peníze 
budou předány na příslušném místě České pošty a poté poslány na 
sbírkový účet Liga proti rakovině do sídla v Praze 8, Na Truhlářce 
100/60. 

Irena Šklíbová – knihovnice 
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ PAMĚTNÍCH 
LISTŮ ABSOLVENTŮM VU3V
V krásném prostředí galerie na zámku v Častolovicích proběhlo první 
říjnové dopoledne slavnostní předávání pamětních listů studentům 
Virtuální univerzity třetího věku – VU3V. Původně plánovaný termín se-
tkání na jaře letošního roku překazil již celosvětově nám všem známý 
virus, vnitrobuněčný cizopasník, a ačkoliv tak malinký a okem nevidi-
telný, narušuje již téměř rok plány lidem na celé naší planetě. 

Na setkání obdrželi absolventi hned dva pamětní listy najednou. Téma-
ty minulých semestrů byly Barokní architektura v Čechách a Klenoty 
barokního sochařství v  českých zemích. Virtuální univerzitu třetího 
věku organizuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské uni-
verzity v Praze, která se tímto již tradičně řadí mezi univerzity posky-
tující celoživotní vzdělávání. Starším spoluobčanům nabízí všeobecné, 
zájmové a  neprofesní vzdělávání na  vysokoškolské úrovni. Semestr 
obsahuje šest lekcí, při kterých se studenti schází většinou dvakrát 
do měsíce v příslušném konzultačním středisku ve svém městě nebo 
obci. Společně zhlédnou videokurz v určitou pevně danou dobu a poté 
každý samostatně vypracuje písemný test ke konkrétnímu tématu. 

Senioři se v naší vlasti dožívají důchodového věku v dobré psychické 
i fyzické kondici a jsou schopni se dále podílet na aktivním společen-
ském životě. Udržování kondice znamená zapojení se do každodenního 
života – fyzicky například výlety s procházkami do přírody, různorodou 
prací na  zahradě nebo projížďkami na  kole, aktivním hlídáním svých 
vnoučat, každý samozřejmě podle svého zdravotního stavu. Univer-
zita třetího věku je úžasný prostředek k udržování psychicky aktivní-
ho života seniorů. Rozvíjejí si své obzory a  znalosti i  v  pokročilejším 
věku, rozšiřují si své vzdělání, koníčky a neméně důležité je přátelské 

setkávání se se svými vrstevníky, vyprávění a  řešení podobných ra-
dostí i  strastí. Po  zhlédnutí každé lekce a  vypracování testu si ještě 
rádi popovídají u dobré kávy, ochutnají domácí moučník nebo zajdou 
na společný oběd. 

Jak jsem zmínila v  úvodu, slavnostní akce se uskutečnila v  zámec-
ké galerii. Jelikož se venku již trochu ochladilo, pan Bachman na nás 
nezapomněl a  už takto laskavé prostředí galerie ještě více zútulnil 
a vytopil místnost (tedy ne vodou) na příjemnou teplotu, za což mu 
tímto velice děkuji. 

Paní učitelka Helena Čepelková ze Základní umělecké školy v Kostelci 
nad Orlicí a její žákyňka Lucinka Lia Balogová nás potěšily příjemným 
kulturním vystoupením – hrou na housle. Patří jim velké poděkování, 
protože v  současné době zákazů a  příkazů téměř nikde nevystupují 
a  nám vyšly ochotně vstříc a  dorazily za  námi, i  když jen na  krátkou 
chvíli, kterou jsme si všichni o to více užili. Velké díky! A určitě si vás 
rádi poslechneme někdy příště a snad v lepších časech. 

Z  úst pana starosty Ing.  Zdeňka Prause zazněla laskavá slova podpory 
a obdivu všem studentům, přání úspěšného pokračování v  jejich dalším 
vzdělávání a poděkování za hudební vystoupení. Dále pak předali společně 
s paní Romanou Wajglovou všem absolventům pamětní listy a květ růže. 
Po ukončení milého setkání nás čekalo ještě společné posezení a povídání 
nad kávou a zákuskem a někteří ještě zašli do místní restaurace na oběd. 

Letošní podzim nás čeká téma České dějiny – jejich souvislosti, na kte-
ré se již všichni opravdu těšíme. Znát naše dějiny, historii malé země 
ve  střední Evropě, kde žijeme, by mělo patřit k  základnímu vzdělání 
dospělého člověka. Budeme se scházet v  klubu seniorů stejně jako 
v předchozích semestrech. 
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 Na závěr mi dovolte citát našeho velmi úspěšného spisovatele : 
„… historii nedělají veliké sny, ale maličké potřeby všech počestných, 
mírně zlodějských a  sobeckých lidiček, id est všech vůbec. Všecky 
myšlenky, lásky, plány, heroismy, všecky ty vzdušné věci se hodí leda 
k tomu, aby se tím dal člověk vycpat pro muzeum Vesmíru s nápisem 
Ejhle Člověk. Punktum.“ 

Karel Čapek, český spisovatel, 1890-1938
Irena Šklíbová – knihovnice 

ZO ČZS ČASTOLOVICE
Z činnosti zahrádkářů
Pro rok 2020 měli častolovičtí zahrádkáři připraveny a  naplánovány 
spousty pěkných a kvalitních akcí. Jednalo se jak o odborné, tak o zá-
bavné pořady pro členy i  veřejnost. Do  měsíce března se tyto akce 
uskutečňovaly dle plánu činnosti. Postupem času se zvyšujícím se 
nebezpečím v šíření epidemie došlo k  jejich rušení - např. jarní veli-
konoční výstava. Byla zrušena jarní velikonoční výstava s názvem „Ve-
likonoce – svátky jara“, odborný zájezd pro členy, výtvarná soutěž pro 
žáky ZŠ Častolovice, „Večer s harmonikou“, opékání kýt pro členy ČZS, 
vepřové hody, posezení s aktivními členy, odborné přednášky a ukáz-
ky v  aranžování, atd. Největší akce v  roce 2020, podzimní výstava 
s názvem „Zahrada východních Čech“, která již má své nezastupitelné 
místo v celostátním kalendáři výstav, byla zrušena až po velikém zva-
žování. Dnes víme, že to bylo správné rozhodnutí. 

I  přes všechna tato negativa organizace vykonávala činnost, ale 
v  omezené míře. Výbor organizace zasedal pravidelně dle plánu 
a reagoval na dané situace. V době, kdy se celorepublikově situace 
s  šířením nemoci koronaviru uklidňovala, pomohl obci uskutečnit 
tradiční častolovickou pouť, kde zapůjčením a stavbou velkých sta-
nů zabezpečil pro návštěvníky klidné posezení pro kulturní pořady. 
V měsíci září připravil zahrádkářskou klubovnu pro soutěž ve floristi-
ce a s Územním sdružením ČZS Rychnov nad Kněžnou spolupracoval 

Z činnosti spolků
v  jejím uskutečnění. Žáci základních škol a  studenti středních škol 
(čtyři školy z  okresu Rychnov nad Kněžnou) ukazovali svoji doved-
nost a um v aranžování. Pod šikovnýma rukama vyrůstaly vypichova-
né misky z květin a pomocného aranžérského materiálu v nádherné 
expozice. Je potěšitelné, že na  této soutěži častolovičtí žáci dobře 
reprezentovali svoji školu. 
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ČRS ČASTOLOVICE
Rybářské závody 
Český rybářský svaz, s. z., místní organizace Častolovice uspořádal dne 
19. září 2020 rybářské závody pro členy místní organizace, členy okolních 
spolků a všechny příznivce rybářského sportu. Závody se konaly na Obec-
ním rybníku za  pěkného počasí. Na  zahájení se sešlo 57 účastníků, ale 
místních členů bylo opět velmi málo. Bohaté občerstvení bylo zajištěno pro 
chytající rybáře i pro příznivce. Rybník byl před závody bohatě zarybněn, 
ale ulovených ryb nebylo mnoho. Průběh akce byl hodnocen velmi kladně. 

Tradiční dětské rybářské závody
(Memoriál Bohuslava Kysely)
Tradiční dětské rybářské závody (Memoriál Bohuslava Kysely) pořádal Český 
rybářský svaz, s. z., místní organizace Častolovice, dne 20. září 2020 na Obec-
ním rybníku, den po závodech dospělých. Ve dvou vyhlášených kategoriích 
se sešlo celkem 33 aktivních účastníků. I když byl rybník bohatě zarybněn, 
úlovků mnoho nebylo, stejně jako o den dříve. Občerstvení bylo zajištěno pro 
účastníky závodů, jejich doprovod a příznivce rybářského sportu. 

Závody byly rozděleny do dvou věkových kategorií: děti do deseti let a 
děti od jedenácti do patnácti let. Soutěžilo se ve dvou poločasech. Lo-
vilo se na jednu udici s jedním návazcem. Z 33 účastníků bylo v mladší 
kategorii 13 dětí, ve starší kategorii 20 dětí. Vítězové obdrželi krásné 
medaile a vybírali si z hodnotných cen. Drobné pozornosti obdržel ka-
ždý účastník letošního ročníku.

Soutěžilo se ve dvou poločasech. Lovilo se na  jednu udici s  jedním 
návazcem. Z  57 závodníků jich 30 chytilo alespoň jednu rybu a  ka-
ždý si mohl vybrat nějakou cenu. Celkový vítěz si odnesl hodnotný 
plynový gril.

Vítězové:  1. Petr Izaiasz (586 bodů)
 2. Ladislav Andrž (481 bodů)
 3. Zdeněk Novák (460 bodů)

Výbor MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům za poskytnu-
té ceny a pořadatelům za hladký průběh závodů. 

S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.

Výbor MO ČRS Častolovice 

Vítězové:
mladší kategorie 1. Matyáš Kincl (432 bodů)
 2. Nela Kalousová (142 bodů)
 3. Marek Matoušek (10 bodů)

starší kategorie 1. Václav Vaněk (156 bodů) 
 2. Štěpán Libotovský (145 bodů)
 3. Jakub Javůrek (145 bodů)

MO ČRS v Častolovicích děkuje všem sponzorům, pořadatelům a zvláš-
tě sl. Kyselové, která zajišťovala hodnotné medaile.

S pozdravem „Petrův zdar“ se těšíme na další ročník.

Výbor MO ČRS Častolovice 

Do konce roku 2020 má výbor ZO ČZS připraveno ještě několik akcí. Na-
příklad pro členy a veřejnost praktickou ukázku v aranžování květin s té-
matem k  Dušičkám, společné zasedání všech výborů (osada Bělá 1 a  2, 
Konopáč a ZO ČZS), novoroční pochod, ale vše záleží na dané epidemiolo-
gické situaci v našem kraji.

Josef Helmich
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SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Největší akcí letošního roku byla pro „spolkaře“ výstava hodin s  ná-
zvem „Tikající měření běhu času“. Výstava probíhala v rozšířených pro-
storách Muzea Častolovicka, které bylo nejprve nutno dovybavit inven-
tářem a  připravit na  výstavní sezónu. Většinu exponátů zapůjčil člen 
a  místopředseda spolku pan Štěpán Tomašík, jenž se po  celou dobu 
konání výstavy vzorně staral o provoz a řádné otvírání muzea. K vidění 
bylo více než 500 ks hodin a hodinek různých provedení a typů. 

SDH ČASTOLOVICE
Soutěž v požárním útoku mužů a žen
O putovní pohár starosty městyse Častolovice
– Memoriál Mirka Frýdy

V sobotu 19. 9. 2020 se v areálu Sokolské zahrady v Častolovicích usku-
tečnila tradiční hasičská soutěž v požárním útoku O putovní pohár sta-
rosty městyse Častolovice – Memoriál Mirka Frýdy. V kategorii žen zví-
tězily ženy z Kvasin, v kategorii mužů Lodín. Soutěž navštívil a soutěžící 
pozdravil senátor JUDr. Miroslav Antl, který s sebou přivezl i několik cen 
pro obě kategorie soutěžících a místním hasičům předal dar v podobě 
záchranářského batohu se zdravotnickým materiálem. O  občerstvení 
v  podobě grilovaných kuřat a  dalších specialit se postarali členové 

Asi největším lákadlem a určitě i zajímavým exponátem se stal hodi-
nový stroj firmy Adamec Čáslav z roku 1894 z věžních hodin kostela sv. 
Víta. Členové spolku plánují do  budoucna sestrojení dubového pod-
stavce a opětovné uvedení hodinového stroje do částečného (sezónní-
ho) provozu. Výstava probíhala v době od 5. 7. 2020 do 27. 9. 2020 v čase 
od 10 do 16 hodin. Vernisáž se uskutečnila v neděli 5. 7. 2020. O potěšení 
chuťových pohárků se během vernisáže postaraly členky spolku a paní 
Eva Hlásková. 

Provoz takto rozsáhlé a dlouhodobé kulturní akce by nebyl možný bez 
zvýšeného nasazení již zmiňovaných členek a členů spolku a výpomo-
ci místních seniorek, kterým tímto děkujeme za  významnou pomoc 
a podporu. Podle zápisů v pamětní knize akci navštívilo několik stovek 
místních, českých, slovenských i zahraničních návštěvníků.

Jiří Václavík – předseda Spolku přátel Častolovic

a  členky SDH Častolovice. Ceny vítězným družstvům předali Marcela 
Frýdová, starosta městyse Ing. Z. Praus a starosta sboru Martin Svatoň. 
Všem závodníkům, hostům i návštěvníkům děkujeme.

Žehnání praporu OS SH ČMS
V neděli 6. 9. 2020 se v Rychnově nad Kněžnou konalo žehnání nové-
ho praporu Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a křest 
knížky o hasičích. Akce se zúčastnila i čestná stráž s praporem našeho 
sboru. Na  rychnovském náměstí byla v  rámci vozového parku JSDH 
představena nová CAS 30 9000/540 S2-R na podvozku Scania. 

Shromáždění starostů SH ČMS
V  neděli 30. 9. 2020 se v  Albrechticích nad Orlicí konalo slavnostní 
shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska okre-
su Rychnov nad Kněžnou. Na  shromáždění jsme, obdobně jako další 
sbory, obdrželi poděkování od pana hejtmana KHK kraje, ředitele HZS 
KHK kraje a starosty SH ČMS. Staronovým starostou Okresního sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl opětovně zvolen Jiří Řeháček 
z Častolovic. Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a sil do další práce.
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Cyklovýlet
V pondělí 6. 7. 2020 proběhl vydařený sborový cyklovýlet do vodáren-
ské věže v Týništi nad Orlicí na výstavu o historii četnictva a policie, 
kde nás osobně přivítali a provedli členové Spolku přátel města Týniště 
nad Orlicí Martin Urban a Adam Prokeš. Z vodárenské věže vedla naše 
cesta do nově otevřeného Muzea modelů autíček pana Pařízka. Příjem-
ný den jsme zakončili grilováním buřtů na hasičské zbrojnici.
 

Text a foto: Jiří Václavík ml.

ČKS ČASTOLOVICE
Léto častolovických kynologů
První pololetí jsme uzavřeli naším tradičním Podorlickým závodem 
v poslušnosti 27. června 2020, který je otevřen i pro kolegy kynology 
z  širokého okolí. I  přes velmi teplé počasí byly k  vidění velice pěkné 
výkony. V letošním ročníku zvítězil pan Vladimír Jansa z Náchoda s fen-
kou Čoky, velmi nás však také potěšilo 2. místo našeho člena Vadima 
Děduchina s německým ovčákem Ronym.

O víkendu 17. – 19. července 2020 jsme si pak na našem cvičišti uspo-
řádali výcvikové soustředění spojené s  tábořením a  hrami pro děti 
a obranářským dnem. Na  tomto soustředění byl dostatečný prostor 
projít si jednotlivé cviky a zaměřit se na chybičky a zlozvyky při vý-
cviku. Víkend jsme si také zpestřili netradičními disciplínami, jako 
byla například soutěž v přinášení špekáčku. Do jednotlivých disciplín 

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Olympiáda pro malé děti
TJ Sokol Častolovice pořádal v  sobotu 12. září 2020 olympiádu pro 
malé děti. Za  krásného počasí se na  víceúčelovém hřišti sešlo cel-
kem 16 závodníků, kteří byli rozděleni do  věkových kategorií kluci/
holky: 3 roky, 4 roky, 5 let a  6-7 let. Malí závodníci soutěžili v  osmi 
disciplínách – překážkový běh, skok do dálky, chůze po  lávce, člun-
kový běh, obíhání kuželů, přeskoky přes lano, probíhání mezi kru-
hy a nejtěžším úkolem bylo zdolání opičí dráhy. Za své výkony si ti 
nejlepší odnesli medaili a drobné ceny, které jim budou připomínat 
zápolení na olympiádě. 

Soňa Frydrychová

jsme zapojovali naše děti, aby si tento víkend užily. Občerstvení se 
připravovalo přímo v areálu a nechyběly také společné procházky se 
psy. Na obranářský den jsme přizvali jako pomocníka pana Miloslava 
Rygla z Hradce Králové a důkladně jsme si s ním projeli i ty nejtěžší 
zkoušky a  testy. Obrana psovoda spočívá v  tom, že pes je schopen 
vyhledat a zadržet pomocníka, který je vybaven ochranným oblekem 
a rukávem, případně ubránit svého psovoda před napadením. Jelikož 
někteří z našich psů jsou v této disciplíně velmi zkušení, kolega Rygl 
se v teplém červencovém dni řádně zapotil.
 
A nakonec perlička – jeden z našich psů, dánskošvédský farmářský 
pes Dobgun´s Nordane Nilo majitelky Eriky Fiantové se objevil na ti-
tulní straně srpnového vydání časopisu Pes přítel člověka.

Na  podzim máme naplánovánu řadu akcí, uvidíme, jak naše plány 
ovlivní další chystaná epidemiologická omezení. 

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
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MS STŘEŽMÁ OLEŠNICE
Milí spoluobčané,
jsme velmi rádi, že máme za  sebou docela normální myslivecké léto 
v jinak nenormálních a nových podmínkách, které se nás všech dotý-
kají téměř na  každém kroku. Zvládli jsme uspořádat dvě dlouhodobě 
plánovaná střelecká setkání na  Třešňovce, postavit nový přístřešek 
na uskladnění obilných plev u hospodářské budovy v Olešnici, pokra-
čovat v plnění plánu lovu srnčí a černé zvěře, uspořádat společné bri-
gády na obnovu mysliveckých zařízení v honitbě i členské a výborové 
schůze. Okresní sněm delegátů zvolil nové vedení Okresního myslivec-
kého spolku Rychnov nad Kněžnou, který před volbami přestěhoval 
své sídlo na střelnici Na Láni na okraji Rychnova.

Myslivost se stala pro mnohé mé kamarády ze spolku výbornou příle-
žitostí k relaxaci či náhradou za původně plánovanou dovolenou kdesi 
v dáli u slané vody. Povedlo se jim vyčistit hlavu, někdy i hlaveň jejich 
zbraní, ale také udělat kus práce. 

Na jaře nám větrem vyvrácené stromy mj. zcela zničily přístřešek na ple-
vy v Olešnici, i díky pojistnému plnění se nám podařilo postavit přístře-
šek nový. Na  výstavbě se nejvíce podíleli Jarda Pultar a  Petr Šimerda, 
pomáhalo však i několik dalších členů. 

Byli jsme velice rádi, že nám situace umožnila, ačkoliv s určitým odkla-
dem, navštívit v Týništi našeho člena, pana Jindřicha Laštovičku, a po-
gratulovat mu k  jeho krásnému životnímu jubileu, pětaosmdesátým 
narozeninám. Je radost naslouchat jeho životním moudrům a  přihlížet 
jeho střeleckému umění při „lovu“ asfaltových terčů u chaty Na Pasece. 
Pan Laštovička je neodmyslitelnou součástí každých našich střeleckých 
závodů a stále dosahuje výborných výsledků. Svatá Diana, bohyně lovu, 
ho v srpnu v doprovodu Jirky Malého odměnila na Horkách při vycházce 
na srnce.  Při lovu se činili i ostatní. Kamarádům se podařilo i díky využí-
vání nyní povolené pozorovací a zaměřovací noční optiky výborně ochrá-
nit zrající plodiny a ulovit tam hodně kusů černé zvěře, jejich střely si 
našly i několik lišek, abychom měli na podzim v revíru i zajíce a bažanty. 
Divočák ulovený Mílou Zaňkou vážil více než 100 kg. Provádět s baterka-
mi dosled v lánu vzrostlé kukuřice vyžaduje i slušný kus odvahy.  

Předseda Pepa Vanický s  manželkou a  dětmi zařídil dokončení rekon-
strukce schůzové místnosti, která je součástí objektu chaty v Častolovi-
cích. Do chaty jsme zakoupili 40 nových židlí, aby se tam všem hostům 
zase více líbilo. Do příštího roku nám zůstává plán rekonstrukce kuchyně 
a jejího vybavení.
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AFK ČASTOLOVICE
Starší přípravka – turnaj Opočno
Dne 22. 8. 2020 se zúčastnilo mužstvo starší přípravky AFK Častolovi-
ce/FK Kostelec nad Orlicí turnaje Opočno Cup pro kategorii U-11. V tur-
naji soutěžilo celkem 8 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. 
Nám los určil mužstva Malšova Lhota, Dobruška/Opočno a Týniště „A“. 
Jelikož kluci nehráli soutěžní utkání více než půl roku, byli jsme plni 
očekávání, jak budou zápasy vypadat. A nebyly vůbec špatné. 

První zápas jsme jednoznačně porazili Malšovu Lhotu, ve druhém jsme 
si snadno poradili s domácím týmem a remíza s Týništěm „A“ nám za-
jistila první místo ve skupině. 

Bohužel semifinále se nám nepovedlo a prohráli jsme s pozdějším ví-
tězem turnaje, týmem Horního Jelení. V zápase o 3. místo jsme dokázali 
otočit nepříznivý stav a porazit Týniště „A“. Kluci si za výkony v úmor-
ném vedru zaslouží velkou pochvalu.

Starší přípravka – turnaj Choceň
Dne 30. 8. 2020 se zúčastnilo mužstvo starší přípravky AFK Častolovi-
ce/FK Kostelec nad Orlicí velice kvalitně obsazeného turnaje kategorie 
U-11 (ročník 2010 a  mladší) v  Chocni. Pořadatelé nám vylosovali pře-
těžkou skupinu, čekala nás domácí Choceň, Bohemians Praha, Slavia 
Praha a Moravany. Hned v prvním zápase jsme se utkali s Chocní. Kluci 
nás mile překvapili a po kvalitním výkonu zvítězili 2:1. 

Poté jsme narazili na pozdějšího vítěze turnaje, tým Bohemians, a ten 
nás jednoznačně přehrál 10:0. V  dalším zápase nás čekal soupeř, 
na kterého se kluci moc těšili, SK Slavia Praha. V úvodu byl na klucích 
znát respekt k  tomuto soupeři a brzy jsme prohrávali 4:0. pak se ale 
kluci vzchopili, dali dvě branky a soupeře začali přehrávat. Do konce 
zápasu jsme nastřelili tyč, dvakrát břevno a soupeř se do konce zápasu 
bál o výsledek. Bohužel jsme prohráli 4:2. 

Výhra v  posledním zápase skupiny se Sokolem Moravany 2:1 nám 
zajistila v  této silné skupině krásné třetí místo. V  další fázi turnaje 

Na podzim si společně vyjdeme na divoké kachny a na tři listopadové, 
resp. prosincové hony na drobnou zvěř. Cílem bude především připravit 
zvěřinu do tomboly Poslední leče, na kterou srdečně zveme širokou ve-
řejnost do Častolovic v sobotu dne 21. 11. 2020 ve 20:00 hod. Snad nám 
budou hvězdy i úředníci hygieny naklonění. 

Zbývá mi ještě seznámit Vás s výsledky střeleckých závodů Cena kama-
ráda, které náš spolek uspořádal 11. 7. 2020. Zvítězil pan Miloš Hochman 
s 34 z 40 možných zásahů, o další medailová místa se rozstřelovalo s 33 
zásahy 5 střelců. Druhé místo získal p.  Miloslav Zaňka ml. a  třetí byl 
Ing. Martin Fojt zastupující Kolowratské hospodářství v Rychnově. Sou-
těže se zúčastnilo 60 střelců, z toho 7 členů MS STŘEZMÁ. Vydatně nám 
v deštivém dnu pomohly stany ochotně zapůjčené hasiči z Olešnice. 
Ať je Váš podzim krásně barevný od zlátnoucího listí, nikoliv od pestro-
barevných roušek!

R. Podolský – jednatel spolku 

OZNÁMENÍ:
Z  důvodu pandemické situace v  ČR a  vládních nařízení a  z  toho ply-
noucích nejistot Vám s lítostí oznamujeme, že rušíme akci Poslední leč, 
plánovanou na 21. 11. 2020 v Sále U Lva v Častolovicích. Doufáme, že se 
k pořádání této pěkné kulturní akce vrátíme v příštím roce. Přejeme Vám 
všem hodně zdraví! 

Výbor MS STŘEZMÁ Olešnice
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nás čekala skupina o  9. – 12. místo. Hned na  úvod neoblíbený sou-
peř, Horní Jelení, který z  minima šancí vstřelil dvě branky. My jsme 
své velké šance neproměnili a výsledek 2:0 byl pro nás hodně krutý. 
Bohužel se nám navíc v tomto zápase zranil jeden z klíčových hráčů 
Mára Fabián. 

V posledních dvou zápasech už na klucích byla znát únava a podlehli 
jsme RMSK Cidlina 4:0 a Lanškrounu 4:2. 

Celkově si myslím, že výsledek na turnaji v této konkurenci není vůbec 
špatný. Kluci zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci oddílů. 

Starší přípravka AFK Častolovice/FK Kostelec nad Orlicí slaví postup do 3. kola Ondrášovka Cupu

Na turnaji jsme skončili na 12. místě a nastoupili v této sestavě: Beneš 
Marek, Archman David, Bartošová Nela, Kubec Daniel, Sládek Josef, 
Fabián Marek, Kyncl Václav, Kapucián Tomáš, Trejtnar Tadeáš, Horák 
Vojtěch, Barvínek Matěj a Šupler Filip.

Zde je seznam účastníků tohoto turnaje.
FK Choceň, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, 
OFS Jesenicko, FK Letohrad, Sigma Olomouc „bílá“, Sigma Olomouc 
„modrá“, SK Sparta Kolín, RMSK Cidlina, TJ Lanškroun, TJ Sokol Třebeš, 
TJ Svitavy, AFK Horní Jelení, Kostelec/Častolovice, SK Vysoké Mýto, MFK 
Chrudim a TJ Sokol Moravany.

V  úterý 29. 9. 2020 jsme se s  mužstvem starší přípravky zúčastnili 
2. kola Ondrášovka Cupu v  Náchodě. Počasí nebylo vůbec příjemné 
a trávník byl značně podmáčený, ale kluci se i přesto moc těšili.

V  prvním zápase nás čekal asi největší favorit turnaje, Letohrad. 
Utkání jsme bohužel prohráli 1:3, hra nebyla vůbec špatná, ale zradi-
la nás koncovka.

V dalším zápase nás potkala naše noční můra, Horní Jelení. Narozdíl 
od turnaje v Lázních Bohdaneč jsme soupeře vůbec k ničemu nepus-

tili, bohužel jsme ale opět neproměnili šance a soupeř nám z  jediné 
střely na branku dal gól.

Po  remíze 1:1 nám bylo jasné, že už si další klopýtnutí nemůžeme 
dovolit a navíc musíme nastřílet víc branek než Horní Jelení. A to nás 
čekal v  následujícím zápase další adept na  postup, tým Náchoda. 
Kluci ale zápas v pohodě zvládli a vyhráli 3:1. V dalším zápase jsme 
jednoznačně přehráli Trutnov 8:0 a  vylepšili si tak pozici před po-
sledním zápasem s Hořicemi. I poslední zápas kluci v pohodě zvlád-
li a  vyhráli jsme 5:1. Tyto výsledky nám nakonec zajistily 2. místo 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČASTOLOVICE
18. září 2020 se v kostele 
konal koncert v rámci prv-
ního ročníku „Vzkříšené 
varhany”. Mile mě překva-
pil zájem a návštěvnost. 
Projekt pořádá Králové-
hradecký kraj s podporou 
kardinála Dominika Duky. 
Naše varhany prošly před 
devíti roky kompletní re-
staurací, za finanční pod-
pory Královéhradeckého 
kraje a Městyse. Chci i tou-
to cestou poděkovat Úřadu 
městyse Častolovice za spolupráci s farností a pomoc při opravách. 
Zase nás čeká období nepředvídatelných politických rozhodnutí. 
 
Také bych rád napsal pár slov o opravě střechy kostela. Práce na opra-
vách stojí od 10. srpna 2020, protože byly dočasně zastaveny. Plánem na 
tento rok bylo vyměnit krytinu a latě na části střechy, aby se vyčerpaly 
finanční prostředky dané dotacemi. Opravy začaly v části střechy, kde je 
nejméně práce s opravami krovu. Ale po rozkrytí střechy se ukázalo, že 
krov si vyžádá mnohem větší pozornost. Problémy s krovem před rozkry-
tím tašek nebyly dobře patrné. Malá věžička si postupně sedá a bude 
muset být staticky podepřena. Stejně tak už svoji úlohu dobře neplní 
pozednice a hrozí, že se vazné trámy budou opírat do vnějších říms pod 
okapy. Takže kvůli větším zásahům do krovu se nyní připravuje nový pro-
jekt a vše potřebné pro stavební povolení. Není také jednoduché sehnat 
tesařskou firmu, která si s takovým rozsahem prací poradí. Děláme nyní 
vše nutné, aby se podařilo dát v několika následujících rocích střechu 
na kostele do pořádku, abychom za 20, 30 let nemuseli znovu něco opra-
vovat. Kostel bude na zimu dobře zajištěn a snažíme se také, aby se na 
tesařských pracích začalo co nejdříve.
 
Rád bych všechny povzbudil, že každý týden je jedna mše sloužena za 
celou farnost. Tzn. za všechny lidi žijící na území farnosti. Na všechny 
myslím, aby se nám podařilo dobu koronaviru překonat. Všem Vám přeji 
do nadcházejících dnů pevné nervy, hodně zdraví a Boží požehnání.

Ondřej Kunc

Starší žáci Kostelec/Častolovice (U15)
Pro aktuální sezonu 2020/2021 máme tým složený převážně z fotbalistů 
r. 2007 a ve výrazně menším počtu z r. 2006 (věkové rozpětí 12 – 14 let). 
Přípravu jsme zahájili na  začátku srpna čtrnáctidenním příměstským 
kempem na stadionu v Kostelci. Připraveno bylo 14 tréninkových jedno-
tek, které se podařilo absolvovat s dobrou účastí a s výborným přístu-
pem všech hráčů. Nutno říci, že kluky čekaly po dlouhé pauze dvoufá-
zové tréninky, a tak si někteří doslova sáhli na dno svých sil. Odměnou 
pak byl cyklovýlet či výlet do kosteleckého bazénu. Dále jsme se začali 
připravovat na mistrovská utkání, která odstartovala již na konci srpna 
a od samého začátku bylo jasné, že nás nečeká nic lehkého. Převážná 
většina kluků hrála minulý rok na menším hřišti (7+1), což pro herní pra-
xi ještě zkomplikovala jarní část sezony, kdy jsme byli nuceni přerušit 
jakékoliv fotbalové aktivity na úkor koronavirových opatření. 

Na hřišti se zatím hledáme po taktické stránce, protože se kluci sží-
vají s  větším hřištěm a  poznávají sílu každého soupeře, který proti 
nám často nastupuje s  fyzicky vyspělejšími hráči, což mají momen-
tálně za  následek naše vysoké prohry. Vždyť kolikrát rozhodnou zá-
pas dva, nebo tři soupeřovi jedinci, kteří jsou o  dvě hlavy větší než 
naši průměrně vyspělí hráči a se svým fyzickým fondem jsou schopni 
lehce přeběhnout půl hřiště a  snadno skórovat.  V  této sezoně nám 
nezbývá, než přijmout tuto realitu a trpělivě se připravovat na každý 
zápas a věnovat se tomu, co se nám daří, a tomu, co je našim cílem, 
hrát pohledný fotbal s  férovým přístupem. Dále se věnujeme osob-
nostnímu rozvoji všech hráčů, čímž je tato kategorie specifická a  je 
potřeba klást ještě větší důraz na  sportovní a  osobní stránku všech 
hráčů, protože mnozí čelí různým rušivým elementům, které jim lec-
kdy znemožňují pravidelné trénovaní a udržení koncentrace k fotbalu. 
Toto jsou spojené nádoby, které souvisí s dospívajícími léty, kdy mají 
kluci již své názory a rádi nás konfrontují se svou pravdou, co se týče 
fotbalové strategie a tréninkových metod. Vše si vyhodnocujeme po-
zitivně a je pro nás velkou motivací udělat právě z těchto kluků velké 
fotbalisty a  postupně je připravovat pro dorostenecké a  doufejme 
i  mužské kategorie. Na  závěr je nutné poděkovat všem podporova-
telům, Městysu Častolovice a Městu Kostelec nad Orlicí, dále oběma 
klubům za poskytnuté tréninkové zázemí a všem rodičům za důvěru 
a podporu v zápasech, kdy se nám tolik nedaří.

Za U15 trenér Vik

a kýžený postup. Všichni hráči si zaslouží obrovskou pochvalu za re-
prezentaci obou oddílů, do  jednoho se rvali jako lvi a  postup byl 
naprosto zasloužený. 

Již druhým rokem po  sobě budeme hrát 3. kolo Ondrášovka Cupu, to 
znamená, že jsme opět postoupili mezi 64 nejlepších týmů z celé České 
republiky. To je myslím obrovský úspěch.

A  teď hurá do  třetího kola, kde už nás budou čekat, stejně jako loni, 
ligová mužstva.

Mužstvo nastoupilo v tomto složení: 
Beneš Marek, Kapucián Tomáš, Kyncl Václav, Kubec Daniel, Fabián Ma-
rek, Sládek Josef, Keprta Vojtěch, Barvínek Matěj, Šupler Filip, Trejtnar 
Tadeáš, Lubínek Jan.
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ZE VZPOMÍNEK TROJICE SOKOLŮ – 2. ČÁST
Být členem Sokola, to neznamenalo jen cvičit, byly pořádány také různé 
vzdělávací a společenské akce. „Chodili jsme na  tajné výlety, pořáda-
ly se sokolské akademie a  veselice, šibřinky,“ upřesnil Karel Čestický. 
Při akademiích v  sále Hostince U  Lva byli spoluobčané seznamováni 
s ukázkami cvičení – většina cvičenců překonávala na jevišti čtyřnohou 
„kozu“, kdežto dvojice Flégl – Uhlíř se vyřádila na nářadí zvaném „kůň 
s  madly“ či „kůň bez madel“, k  čemuž patřil docela odvážný let „přes 
koně na dél“, při němž záchranu dávali čtyři zdatní muži. A co bývalo při 
tělocvičných vystoupeních pravidlem: přednesení básní dorostenkou. 
V zimě byla v oblibě šlitáž – když napadlo dost sněhu, za koňský potah 
byla postupně zapřažena řada obsazených sáněk a  ujíždělo se napří-
klad do Borohrádku, kde tamní sokolové navařili čaj. Jak jízdu provázelo 
výskání a smích, tak sálem zněl zpěv a byly předváděny ukázky cvičení. 
I tak bylo upevňováno bratrstvo sokolů i obohacován život městeček. 

Historické okénko
1946 na  vědomí ohňové poselství z  Prahy, načež o  rok později směřo-
valo od hranic republiky k  tomuto budoucímu hlavnímu městu sokolů. 
Na kopci Strýc jsme u nachystané velké vatry vyhlíželi, kdy zaplane oheň 
u Kostelce nad Orlicí, abychom se napojili předáním světelné zvěsti týni-
šťským sokolům, aby ji předali dalším v ohňové štafetě ku Praze. 

Přípravy na XI. všesokolský slet stmelily členy a příznivce Sokola v době 
nástupu totality. V sokolských jednotách probíhal soustavný nácvik sle-
tových skladeb a byly svolávány srazy k secvičení či posouzení, jak byla 
zvládnuta souhra cvičenců. K tomu vzpomínka Karla Čestického: „Bylo to 
docela náročné, jeden muž od nás při přezkušování v kostelecké soko-
lovně neuspěl.“ Zvěst o blížícím se velkém svátku sokolů dalo už v roce 

Tehdejší atmosféru připomenula Dana Pourová: „Já jsem se zúčastnila 
nacvičování skladby pro dorostenky. Nedá se zapomenout na  to nad-
šení a  zájem, abychom nácvik dobře zvládly a  uspěly při předvádění, 
kdy se rozhodovalo, kdo bude cvičit na sletu.“ Dne 1. června 1947 prošel 
Častolovicemi početný sokolský průvod, který byl součástí okrskového 
sletu. Na  Sokolské zahradě byl veřejnosti poskytnut ucelený přehled, 
jak v Podorlicku úspěšně postupují přípravy na slet v Praze. Při okrsko-
vém cvičení byly se sletovou skladbou velice úspěšné naše dorostenky, 
které se také podílely na  propagaci všesokolského sletu svou účastí 
na  předsletovém štafetovém běhu dne 27. října 1947. Přípravy na  slet 
ovlivnily i  běžný život. Rozhodovalo se, kdo pojede do  Prahy oblečen 
do tábornického či slavnostního stejnokroje, brala se krejčovská míra, 
tam odtud se šířila chvála kvality látek, které opatřili zahraniční sokolo-
vé. Objednáno bylo šest slavnostních stejnokrojů pro muže (mezi nimi 
byl i pro mne, ač jsem dosud byl dorostencem, osmnáct mně mělo být 
v roce konání všesokolského sletu), třináct bylo krojů tábornických pro 
muže a dorostence. Udivoval zájem o vybavení se sokolským krojem.
Načež v druhé polovině června následovalo devět sletových dnů. Byly 
to sváteční dny všeho sokolstva, které byly prožívány celým národem. 
I od nás odjely ty nejprostší vagony se sletovými cvičenci – podle vzpo-
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Přišlo do redakce 
Mezi články, které nám přišly do redakce ke zveřejnění, byl i následující 
článek s názvem Obchvat, nebo příroda? Zajímavé zamyšlení Mgr. Jany 
Albrechtové nad besedou, které se zúčastnila na zámku, na téma dopa-
du obchvatu Častolovic na přírodu. 

Obchvat, nebo příroda?
Pod tímto názvem bylo do prostor nádvoří častolovického zámku na stře-
du 12. srpna o  půl šesté svoláno „přátelské setkání lidí, kterým záleží 
na tom, co se v Častolovicích chystá.“ Byla jsem jednou z třinácti přítom-
ných a rozhodla jsem se podělit o své dojmy se čtenáři Zdroje. 

Besedu svolala Pavlína Eiris Tomanová a moderovala Monika Michae-
lová z nadačního fondu Mosty-Puentes. Prostory pro setkání poskytli 
majitelé zámku.

Na  setkání jsem šla s  přesvědčením, že obchvat k  odklonění stále 
houstnoucích proudů aut, dodávek a  kamionů nutný je. Řeči o  něm 
ostatně pamatuji už od svých studentských let v Kostelci, a to se hus-
tota silničního provozu před více než 60 lety vůbec nedá s dneškem 
srovnat. Myslím, že tento názor má většina současných spoluobča-
nů. O trase kudy vést, se mluví už dávno a návrhy se poslední dobou 
ustálily na  směru vedeným kolem Synkova a  častolovického zámku. 
My chodci a obyvatelé městyse, zejména bydlící podél hlavní dopravní 
tepny, většinou nepřemýšlíme, kudy obchvat vést, nýbrž o tom, aby už 
konečně byl a nám se ulevilo. To také potvrdil ve svém vystoupení i pří-
tomný Ing. Praus, starosta Častolovic.

Úvodní slovo paní moderátorky však znělo úplně opačně, a to mne za-
ujalo. Využila zkušeností ze svého pobytu mezi jihoamerickými domo-
rodci, kteří dosud žijí, jak byli tisíciletí zvyklí, tedy v dokonalé harmonii 
s přírodou a zemí, kterou obývají a která je jim zdrojem obživy a bezpe-
čí. Za to ji oni na oplátku nejen milují, ale pečlivě ji chrání. Na to zazněla 
poznámka Ing. Prause, že jim závidí.

„Je ovšem možné přenést záviděníhodný vztah vzdálených domorodců 
k přírodě do středoevropského prostředí tak odlišné civilizace, kultur-
ních zvyků? K nám, do země s jinými tradicemi a dějinami?“  ptala jsem 
se sama sebe. Nahlas jsem řekla, že ne.

Zahájená diskuze přesně vedená paní Monikou mé původní přesvědčení 
nahlodávala čím dál víc. Velice přesvědčivě zazněl hlas profesionální-
ho znalce přírody, zejména stromů, který vyslovil argumenty prolnuté 
obavou nejen o další osud našeho životního prostředí, ale i o zachování 
snesitelného života nás lidí, neboť jsme té přírody nedílnou součástí. Její 
ochranu už nelze dál přehlížet. Obrovské zásahy do kořenového systému 
stromů, do půdy, zničení velkého množství hmyzu a drobných živočichů, 
nutných pro zachování přírodní rovnováhy, ohrožení spodních vod, což 
s sebou tak ohromné stavby přinášejí, a následné zalití betonem podle 
názoru odborníka bohužel nepřinese kýžený výsledek, a proto by tento 
způsob řešení potíží s hustou dopravou neměl už být používán. To byla 

mínek Dany Pourové to bylo čtyřiadvacet sokolek, výprava dorostenců 
a mužů čítala dvě desítky sokolů, většinou krojovaných. Na Častolovi-
ce to byly docela úctyhodné počty. XI. všesokolský slet byl současně 
protikomunistickou demonstrací. Už při dorosteneckém průvodu došlo 
při míjení tribuny s Klementem Gottwaldem k hlasitému povelu: Pozor! 
Vlevo hleď! a následovalo rázné otočení hlav a odvrácení pohledu po-
chodujících. Načež pokračovala provolání: Ať žije doktor Beneš! Sláva 
prezidentu Benešovi!, i když už prezidentem nebyl. K tomu Karel Čes-
tický připojil: „Když jsme šli průvodem po Praze a mířili na Staroměst-
ské náměstí, lidé nám mávali a  zdravili nás Nazdar! Tleskali, když se 
z našeho průvodu ozývalo mnohohlasé: My jsme župa Orlická – nás si 
každý nezíská! Nedáme si diktovat – koho máme milovat! Zas a znovu 
znělo oslavování doktora Edvarda Beneše. Mám fotografii našeho va-
gonu s jeho jménem, které bylo napsáno křídou.“ Sokolský archiv Karla 
Čestického je pestrý, kromě fotografií jsou zastoupeny sletové listiny 
a různé dokumenty. Je to například sletová legitimace na  jeho jméno 
s  číslem 149084, sletová průkazka číslo 126387, velký sletový odznak 
a klopový odznáček s portrétem Dr. Beneše. Také Dana Pourová po sle-
tu pečlivě uložila vzpomínky a  upomínkové předměty, které se týka-
ly všesokolského sletu. Při našem setkání je nejprve oživovala sama 
sobě. Až nad jedním snímkem začala označovat osoby a k nim uvádět 
jména sokolek. Bylo jich čtyřiadvacet. Pamatovala si je. 

XI. všesokolský slet v  roce 1948 završil slavné údobí Sokola, který byl 
za projev odporu proti nastupující vládě jedné strany dokonce zakázán, 
mnozí sokolové byli perzekuováni. Dny Československé obce sokolské 
v letité osvědčené podobě byly sečteny. Co následovalo v Častolovicích 
po sletu, to jsem ale neměl možnost sledovat. Jednak jsem se nemínil 
podílet na pohřbívání Sokola, jednak jsem odešel studovat mimo domov, 
posléze jsem se stal novinářem a také jsem narukoval na vojnu…. A tak 
jsem si z působení v Sokole uchoval každodenní ranní cvičení a zásady, 
na nichž Sokol vznikl a rozvíjel se. A zůstaly mně vzpomínky na mé půso-
bení v Sokole, z nichž jsem nyní čerpal a které jsem zaznamenal. A přetlu-
močil jsem mně sdělené, popsal jsem mně předvedené. Domnívám se, že 
jde o nedílnou součást historie našeho městyse. 

Autor článku: Ludvík Uhlíř, ilustrační foto: archiv J. Václavíka 
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slova do pranice. Ale citlivé moderátorce se podařilo udržet výměnu ná-
zorů na mimořádně vstřícné úrovni. „Pere se to ve mně“, řekl m.j. mladý 
starosta obce Synkov-Slemeno. „Obchvat a jeho realizace už asi není re-
álné zastavit, ale mělo by se to dít co nejcitlivěji k přírodě“, zazněl další 
názor z pléna. Po dvou a půl hodinách této zajímavé besedy jsem bohu-
žel musela odejít, takže neznám konečné vyústění. Odcházela jsem s po-
citem, že bychom se měli scházet dál a že lidé o  jeden a půl generace 
mladší než já, kteří tuto schůzku zorganizovali a  naplnili svými názory 
a postoji, zaslouží přinejmenším poděkování.

Procházky po  trase zamýšleného obchvatu následujícího dne, ve čtvrtek 
13. srpna, jsem se kvůli vedru nezúčastnila. Ale v souvislosti s tím vším jsem 
si uvědomila, jak důležité je před každým zásahem do současné přírody 
důkladně a pečlivě zvážit všechny důsledky, které to přinese. Opravdu se 
sníží počet dopravních prostředků a hluk? Nepůjde jen o přesunutí randálu 
do polí, kde to neslyšíme? Kde se nás to už nebude týkat? Vždyť odsouvá-
ním problému je stejný způsob, jakým se chováme i  třeba v obci. Máme 
úhledné zahrádky, ale že hned za plotem na obecním chodníku rostou už 
více než metrové kopřivy a plevel v dlažbě, to už nás nezajímá, to je starost 
technických služeb, to se nás netýká. Vybudování obchvatu o pár desítek 
metrů za humny už se nás taky netýká, odtud hluk už neuslyšíme. A zamys-
let se nad tím, proč jezdí všemi směry tolik kamionů a dodávek, proč je „in“ 
mít doma ne jedno, ale hned čtyři auta, zda je nutné a potřebné převážet 
spousty zboží po zeměkouli, to je těžké. Není čas a doba je taková, doba si 
to žádá. Že dobu dělají lidé? A lidé přece vědí, co je pokrok. Při zmínce o po-
kroku mě napadlo, že myšlenka rozorat meze, aby do scelených lánů mohla 
vjet těžká technika, která by odstranila dřinu a zvýšila výnosy, se před více 
než půl stoletím zdála mnoha lidem, kteří „dělali dobu“, taky pokroková! 
O následcích, které zjišťujeme dnes, mluvit nebudu. Ten, kdo se zajímá, ví.

Jakou odpověď byste měli vy na otázku Obchvat, nebo příroda?

O pocity z besedy na toto téma se podělila účastnice setkání

Jana Albrechtová. 

Václav Samoel
Rád bych Vám touto cestou připomněl jednoho rodáka z Horního Jelení, 
pozdějšího pilota našeho letectva pana Václava Samoela. Narodil se dne 
14. 2. 1931, v letech 1937 až 1945 chodil do místní školy. Měl sestru Hanu 
narozenou roku 1929. V Horním Jelení žije jejich bratranec Josef Samoel, 
který ještě létá na větroni na letišti ve Vysokém Mýtě. Jeho sestra Marie, 
která nedávno zemřela, měla doma knipl od letadla, se kterým havaroval 
Václav Samoel. Knipl prý měl mezi ovládacími prvky zaražený hřebík.

Budoucí vojenský pilot Václav, po škole v Horním Jelení a reálném gym-
náziu s maturitou, absolvoval Letecké vojenské učiliště – pilotní školu, 
kterou ukončil 18. 7. 1959. Ke  svému útvaru /KR velitelství 34 stíhací 
bombardovací divize/ přišel 9. 9. 1958, ihned začal létat. V létání a bo-
jovém použití byl hodnocen dobře a  dosahoval v  průměru dobrých 
výsledků. Na vlastní létání se připravoval svědomitě, v letounu praco-
val klidně, byl rozhodný. Složité situace během letu řešil s přehledem. 
Jeho morální a politické vlastnosti byly vysoké, byl přímého a čestného 
jednání s  vysokým pocitem zodpovědnosti. V  roce 1956 byl se svým 
vrtulovým letounem Avi B – 33 s palubním střelcem na palubě u ma-
ďarských hranic napaden sovětským stíhačem.

Dne 25. 6. 1968 v 8:05 hodin došlo v prostoru 3 500 m severně od Častolovic 
ke  katastrofě letounu MiG-15bis R, při níž zahynul major Václav Samoel. 
Major Samoel prováděl soutěžní let – průzkum ZHN (zbraní hromadného 
ničení), který se skládal z  letu po stanovené trati a vyhledávání ve dvou 
určených prostorech. V každém z nich měl pro splnění úkolu k dispozici 10 
minut. Po příletu do prvého prostoru vyhledával cíl 9 minut, bez výsledku. 
Minutu před uplynutím času pro vyhledávání prováděl kolem cíle zatáčku 
vlevo, letoun přešel do polohy na záda a pod úhlem 70-75° se zřítil k zemi. 
Pilot odhodil ve výšce asi 100 m kabinu, ale katapultáž již neprovedl. Podle 
svědků trval pád letounu z výšky 300 m přibližně 2 – 3 vteřiny.

Čest jeho památce.

Touto cestou chci moc poděkovat za fotografie a informace synovi pilo-
ta Václava Samoela, panu Václavu Samoelovi, a Blahoslavu Novotnému 
z Horního Jelení. 

Zdroj spisu: VUA Praha

Milan Sivanič – Svaz letců ČR Hradec Králové
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Úřad městyse Častolovice

Úřad městyse Častolovice

Výtah z usnesení rady městyse Častolovice za 3. čtvrtletí 2020

Rada městyse (RM-41-2020)
dne 22. června 2020

schválila: 
 že souhlasí s prodloužením nájmu nebytových 
prostor lékárny čp. 53, ul. Masarykova, a to do 30. 9. 
2020 za podmínky úhrady dlužného nájemného. 
 servisní materiální smlouvu č. 42535670 s fir-
mou Konica Minolta a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

Rada městyse (RM-42-2020)
dne 13. července 2020

schválila: 
 že souhlasí s předloženou žádostí na projekt 
vybudování garáže na pozemku č. parc. 508/33 
od žadatele J. Š.
 přijetí paní Ireny Šklíbové na místo knihov-
nice od 1. 9. 2020.

Rada městyse (RM-43-2020)
dne 3. srpna 2020

schválila: 
 jmenování předsedkyní kulturní komise 
paní Evu Jehličkovou od 3. 8. 2020

 schvaluje smlouvu o dílo č. 04/2020 s ing. 
Václavem Hynkem stavební obchodní firmou 
na akci „Hřbitov Častolovice – oprava hřbitov-
ní zdi úsek A, B a část C“ v částce bez DPH 
278.983,37 Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

Rada městyse (RM-44-2020)
dne 24. srpna 2020

schválila: 
 vypsání výzvy k podání nabídky k výběrové-
mu řízení na akci „Sportoviště s běžeckou rovin-
kou a skokem dalekým Častolovice.“
 dodatek č. 1 smlouvy o zajištění a poskyto-
vání pečovatelské služby ze dne 27. 9. 2019 pro 
občany městyse Častolovice ze strany města 
Kostelec nad Orlicí a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku č. 1. 

Rada městyse (RM-45-2020)
dne 7. září 2020

schválila: 
 že souhlasí s pořádáním podzimního 
kurzu univerzity třetího věku v prostorách 

Změna úředních hodin na Úřadu městyse Častolovice
 Rada městyse Častolovice schválila s účinností od 1. 10. 2020 změnu úředních hodin takto:

Pondělí 8:00 – 17:00 (11:30 – 12:30 přestávka na oběd)
Středa 8:00 – 17:00 (11:30 – 12:30 přestávka na oběd)

Pátek 6:30 – 12:00

Návštěvy mimo úřední hodiny jen na základě předchozí telefonické dohody.

 Městys Častolovice vyhlašuje veřejnou výzvu č. 03/2020 na místo

Pracovník úřadu městyse Častolovice – uklízeč/ka
Bližší informace o požadavcích na uchazeče, náležitostech přihlášky jsou na úřední desce úřadu.

Termín pro doručení přihlášky: do 13. 11. 2020.
Předpokládaný nástup – 1. 1. 2021.

Případné dotazy: starosta (tel. 736 761 998) nebo místostarosta (tel. 603 104 632).

klubu seniorů na úřadu městyse Častolovice 
za podmínky dodržování platných hygienic-
kých předpisů z MZ a stanovených podmínek 
Knihovny Častolovice.
 darovací smlouvu na částku 50.000 Kč na 
podporu kultury v Častolovicích s panem L . S.

Rada městyse (RM-46-2020)
dne 21. září 2020

schválila: 
 žádost o dotaci na rozvoj odborné domácí 
hospicové péče ve výši 3.000 Kč na rok 2020.
 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/TC/
RD/2020/007, RDM4 od firmy STRABAG, a. s., 
a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 
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Výtah z usnesení zastupitelstva městyse Častolovice 

 1a/ZM-8-2020 Zastupitelstvo městyse 
Častolovice určuje ověřovatele zápisu paní Šár-
ku Fajglovou a pana Romana Faltyse a zapisova-
tele paní Michaelu Ehlovou.

 1b/ZM-8-2020 Zastupitelstvo městyse 
Častolovice schvaluje návrhovou komisi ve slo-
žení: předseda pan Štěpán Tomašík a členové 
pan Tomáš Hovorka a pan Miloš Málek.

 1c/ZM-8-2020 Zastupitelstvo městyse 
Častolovice neschvaluje vznesenou námitku 
proti zápisu ZM-7-2020 ze dne 11. 3. 2020, kterou 

podala zastupitelka a ověřovatelka zápisu ZM-7-
2020 paní Mgr. Petra Benková a ZM Častolovice 
schvaluje vyhotovené znění zápisu ZM-7-2020 ze 
dne 11. 3. 2020, čímž tímto usnesením nahrazuje 
chybějící podpis ověřovatelky zápisu.

 2/ZM-8-2020 Zastupitelstvo městyse Často-
lovice schvaluje program jednání dle vyvěšené 
pozvánky.

 3a/ZM-8-2020 Zastupitelstvo městyse 
Častolovice schvaluje účetní závěrku městyse 
Častolovice za rok 2019 bez výhrad.

Zastupitelstvo městyse č. 7
dne 11. března 2020

schválilo: 

 3b/ZM-8-2020 Zastupitelstvo městyse 
Častolovice schvaluje závěrečný účet městyse 
Častolovice za rok 2019 bez výhrad. 

 4/ZM-8-2020 Zastupitelstvo městyse Často-
lovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

 5/ZM-8-2020 Zastupitelstvo městyse Často-
lovice schvaluje zařazení území obce Častolovi-
ce do území působnosti MAS NAD ORLICÍ, o. p. s., 
na programové období 2021-2027.

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. 

Pro reklamu a inzerci lze použít pouze vnitřní strany 
ZDROJE.

Formát inzerátu musí odpovídat
grafickému členění stránky.

Ceník:
1/8 strany – 500 Kč
1/4 strany – 1.000 Kč
1/2 strany – 2.000 Kč
1/1 strany – 4.000 Kč

Volby do kraje a do senátu
V termínech 2. 10. – 3. 10. a 9. 10. – 10. 10. 2020 proběhly volby do krajských 
zastupitelstev a doplňující volby do senátu České republiky. Přísná hygi-
enická opatření spojená s bojem s pandemií koronaviru měla i výrazný 
dopad na práci volebních komisí a celkový průběh volby ve volebních 
místnostech. Doufejme, že šlo o první a zároveň poslední volby, při kte-
rých jsme museli být všichni v rouškách. 

Foto: Štěpán Tomašík
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JSDH Častolovice
Školení Technik civilní ochrany
V pátek 18. 9. a v sobotu 19. 9. 2020 se dva 
členové naší výjezdové jednotky (Vít Beneš 
a Tomáš Vašata)  zúčastnili v Náchodě – Po-
říčí školení Technik civilní ochrany. Zde si 
osvojili znalosti v oblasti zvládání krizových 
situací a nouzového přežití.

Výjezdy JSDH Častolovice
• 16. 9. 2020 v 19:05 hodin
– technická pomoc – odstranění spadlého stromu v Kostelci nad Orlicí
– nasazená technika DA 8-L1R (AED) Fiat Ducato
– účast 5 členů

• 20. 8. 2020 v 10:05 hodin
– planý poplach (původně ohlášeno jako požár) objektu školy
 ZŠ Gutha Jarkovského v Kostelci nad Orlicí
– nasazená technika CAS 30 9000/540 S2-Ř
– účast 4 členové

• 28. 7. 2020 v 10:41 hodin
– záchrana osob AED – Častolovice
– nasazená technika DA 8-L1R Fiat Ducato
–  účast 4 členové

• 14. 7. 2020 v 15:32 hodin
– požár dílny v Kostelci nad Orlicí
– nasazená technika CAS 30 9000/540 S2-Ř
– účast 4 členové, 2 v pohotovosti na základně 

• 10. 7. 2020 v 19:22 hodin
– 6x technická pomoc (odstranění spadlých stromů, větví)
 v obcích Libel, Častolovice 3x, Kostelec nad Orlicí, Synkov – Slemeno, Jedlina
- nasazená technika CAS 30 9000/540/S2-R, DA 8 L1-R Fiat Ducato, 2x MŘP
– účast 9 členů 

Překvapení z pivovaru Kozel
Na základě nominace jednoho z častolovických rodáků ocenil pivovar Ko-
zel záchranářskou činnost členů výjezdové jednotky třicetilitrovým soud-
kem speciální várky piva pro hasiče. Pivo bylo opravdu lahodné chuti a my 
děkujeme nominujícímu i pivovaru za milé a příjemné překvapení. 

Text a foto: Jiří Václavík ml.
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Častolovický fotokoutek: Muzeum Jana Hláska

Velice zajímavé muzeum Jana Hláska v  Častolovicích naleznete 
ve Školské ulici, prohlídku si musíte objednat, vice informací v roz-
hovoru uvnitř ZDROJE. 

Foto: Štěpán Tomašík
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ZDROJ
Vydává čtvrtletně Městys Častolovice jako periodický tisk územního samosprávného celku.

Redakce: ÚM Častolovice, Masarykova 10, Častolovice 517 50.
Kontakt: e-mail: zdrojcastolovice@seznam.cz

Šéfredaktor: Štěpán Tomašík 
Redakční rada: Miloš Tichý, Jiří Václavík, Andrea Jarkovská, Marek Fabián, Lucie Morávková a Štěpán Tomašík

Redakční rada si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky. Za obsah odpovídá vydavatel. 
Náklad: 750 ks. Evidováno pod číslem E11935.

Sazba a tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP Kostelec nad Orlicí.
Uzávěrka příštího čísla: 15. prosince 2020

Pár fotografií z letních stavebních úprav křižovatky u školy a Sokolské ulice. 

Foto: Štěpán Tomašík

Častolovický fotokoutek: Revitalizace křižovatky


