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MÍSTO PRO ROZHOVOR
Rozhovor jedenáctý
Se zastupitelem Ing. Jaromírem Novákem, CSc.
Pane zastupiteli, čtete rozhovory s vašimi kolegy uveřejňované vesměs na prvé straně našeho
Zdroje? Pokud ano, domníváte se, že tenhle druh
publicistického útvaru lidi může zajímat?
Ano, čtu. Domnívám se, že je to způsob, v němž se
zastupiteli poskytuje prostor se představit, i když se
vesměs jedná o lidi ostatním spoluobčanům známé.
Je to útvar, který dělá Zdroj zajímavým.
Teď se zeptám za nás, co vás neznají : jste Často„
lovan „roduvěrný „? Nebo „náplava jako já? Co
se vám vybaví, když se řekne Častolovice?
Jsem „náplava“ ze stejná lokality jako vy, to znamená,
že jsem rodilý Kostelečák, zdejší „náplavou“ jsem již
třicet let. Kostelec se mi líbí, protože jsem tam prožil
mládí, na to se zapomenout nedá, ale protože mě tady
vzali mezi sebe lidi, kterých si vážím, měl jsem štěstí na kamarády a přátele. Už jsem si v Častolovicích
zvykl natolik, že ho považuji jako domov.
Mohl byste nás krátce seznámit se svou profesní dráhou? Jaké je vaše současné povolání?
Mám-li začít od základního vzdělání, neodpustím si
vzpomínku na vašeho tchána a jeho výchovné metody, které nás, můžu říct, opravdu „hnětly“ ve smyslu
formovaly. Rád na něj vzpomínám a neznám nikoho,
kdo by vzpomínal špatně. Nechci zapomenout ani
na ostatní kantory. Za všechny jmenuji třeba paní
učitelku Růžičkovou, protože to vesměs byly skutečné kantorské osobnosti. Kostelecké gymnázium
jsem pak studoval na samém konci jeho existence
ve 2. polovině 70. let min. st. A mohu říct, že i na
tuhle školu mám vzpomínky dobré. Po maturitě jsem
nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Suchdole a absolvoval pak roční vojenskou službu v Praze.
Protože můj tatínek byl veterinář, měl jsem od dětství blízko ke zvířatům a k přírodě. V době mých
středoškolských a vysokoškolských studií mi hodně
volného času zabrala péče o koně se vším, co chov
koní obnáší, včetně jezdectví. Pak už nástup do blízkého zemědělského družstva jako provozní zootechnik, kde člověk poznal, jak daleko se nachází teorie

od praxe a zjistil, co všechno by se na školách mělo
vyučovat a nevyučuje. Asi po pěti letech, v době
slučování podniků, jsem nastoupil do Výzkumného
ústavu pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí. Převážnou část z pěti tam strávených let jsem působil
na oddělení výživy a zkušenosti odtud využívám i v
současném zaměstnání. Pracuji v nadnárodní španělské společnosti Dibaq s českým sídlem v Helvíkovicích. Těžiště mé práce je v tvorbě receptur krmných
směsí a následném poradenství pro odběratele. Proto
se pohybuji po celé republice. Za měsíc najezdím
4-5 tisíc km, což představuje pro zajímavost 9 pracovních dnů.
Co vás nejvíc zajímá a baví na práci zastupitele? Jste ve funkci prvé období?
Jde o mé první období, nikdy před tím jsem se veřejně politicky neangažoval. K práci zastupitele jsem se
dostal shodou okolností: byl jsem přizván skupinou
mladých členů SNK ED, kteří mi jsou lidsky blízcí a
díky jim jsem se stal navrženým na kandidátce a ve
volbách jsem uspěl, proto spolu teď můžeme hovořit. Nevěděl jsem, co funkce zastupitele obnáší, ale
zdá se m i, že je dobré “být u toho“, tedy moci aktivně přispět k chodu obce. I přes časovou náročnost
mého povolání se mi zatím daří být vždy přítomen
jak na schůzi zastupitelstva, tak kontrolní komise,
jejímž jsem členem.
Teď nedávno byla myslím registrována nová
pravicová strana s panem Machem v čele, proslýchá se, že se “na svět“ chystá další pravicová strana, která chce vrátit občanům důvěru v politiky.
Většina stran se myslím shodne na mnoha věcech.
Co soudíte o vznikání dalších a dalších stran?
Myslím, že vzhledem k ustálenému počtu levicových a pravicových voličů je možná vznik menších
stran jen tříštěním sil.
Jsou nějaké palčivé otázky, které byste chtěl v
zastupitelstvu nastolit?
Myslím si, že problémy jsou obsaženy ve volebních programech jednotlivých stran a hnutí, které se

podílejí na chodu obce. Tyto programy si jsou velmi
blízké, protože vycházejí z potřeb obyvatel Častolovic. Jsou věci, na jejichž vyřešení stačí dobrá vůle
občanů – např. úklid exkrementů – a věci, na které je
mít zapotřebí velmi mnoho peněz a přání občanů má
nízkou váhu, protože realizace závisí na rozhodování
vyšších instancí – např. obchvat Častolovic.
Sledujete činnost mladých organizátorů akce
Vlajka pro Tibet? Jak jejich činnost hodnotíte?
Hodnotím je pozitivně, jejich činnost sleduji. Vážím
si toho tím víc, že se jedná o mladé dospělé lidi, kteří
by se mohli věnovat jen svým koníčkům. Je velmi
dobré sledovat, jak vyzrávají. Možná není bez zajímavosti, že jde o mladé členy SNK ED, kteří pracují
velmi systematicky. Nešlo o nárazovou akci, naopak,
zakládají tradici.
Co nejraději děláte ve volném čase a co na to
vaše rodina?
Volného času moc není. Koně už bohužel patří jen
ke vzpomínkám na mládí. Čtvrt století jsem členem
Místní organizace Čs. rybářského svazu v Častolovicích, kde jsem několik volebních období činný ve
výboru organizace. Na zahradě se starám o několik
včelstev, čas strávený za volantem kompenzuji pokusy hrát tenis a zbytek času věnuji údržbě rodinného domku. Všechno se dá stihnout díky vzájemné
rodinné toleranci.
Hodláte v dalším volebním období znovu kandidovat? Máte ve vaší straně /SNK-ED/ dost mladých lidí?
Všechno záleží na situaci, která přijde za rok a půl.
život se může změnit ve vteřině.
Co bystě touto cestou chtěl sdělit svým voličům,
ale i všem spoluobčanům?
Hovoříme spolu několik dnů před 1. jarním dnem,
tak přeji už konečně krásné slunečné jaro, příjemné
prožití Velikonočních svátků. A ještě takové obyčejné přání: pevné zdraví a stále zaměstnání.
Děkuji za rozhovor
-al-

INFORMACE Z RADNICE
USNESENÍ

z 13. veřejného jednání Zastupitelstva
městyse Častolovice, konaného dne 11.3.
2009 od 18:00 hod. v Galerii A. Hudečka
1a) ZM schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva městyse dle aktuální pozvánky přednesené starostkou městyse
1b) ZM souhlasí :
- se složením návrhové komise : pí Chlebná, pí Sršňo-

vá, p. Bělka
- s určením ověřovatelů zápisu : pí Rohlenová, p. Kunčar, p. Novák
- s určením zapisovatele jednání : p. Sršeň
1c) ZM schvaluje kontrolu plnění usnesení z jednání
ZM ze dne 16. 12. 2008
2. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM do termínu konání ZM ( příloha č.1)
3. ZM schvaluje rozpočet na rok 2009 ( viz příloha
č.2 )
4a) ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1032/2 o

výměře 76m2 za cenu 63,- Kč/m2 panu Karlu Horákovi,
Na Drahách 169, Častolovice
4b) ZM schvaluje odprodej části pozemku dle GP č.
771/1a o výměře 5m2 za cenu 100,- Kč panu Zdeňku
Svobodovi, Chaloupkova 494, Kostelec n. Orl. a revokuje rozhodnutí ze dne 16. 12. 2008 - usnesení z dvanáctého ZM bod číslo 6a)
4c) ZM schvaluje převedení pozemků p.č. 1290/3 o
výměře 124m2 a p.č. 1260/4 o výměře 105m2 (chodník
u Sokolské zahrady) ze součastného vlastníka - SÚS
Královéhradeckého kraje na městys Častolovice for-
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mou darovací smlouvy
5. ZM schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení kontaktního místa CzechPOINT
na Úřadu městyse Častolovice z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence
2.1, výzva č. 02 – ,,eGovernment v obcích – CzechPOINT“. V rámci tohoto programu zastupitelstvo
schvaluje přijetí dotace na CzechPOINT ve výši 93
927,- Kč a ukládá Mgr. Martině Bělkové k realizaci v
termínu do 31. 3. 2009
6. ZM schvaluje zadání realizace díla ,, Technická a
dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
Polnodvorská, Častolovice - III.etapa“ firmě SOVIS
s.r.o., Hradec Králové
7. ZM bere na vědomí dopis ze dne 18. 2. 2009 obyvatel ulic Havlíčkova a Školská a pověřuje odpovědí
předsedu Komise životní prostředí a bezpečnosti

Tisková zpráva Občanského sdružení EKORS.
Dne 28.2.2009 se konala v restauraci Beseda
v Častolovicích valná hromada „Občanského
sdružení EKORS“. Bylo zvoleno vedení sdružení (5 členný výbor a 3 členná revizní komise).
Valná hromada projednala cíle činnosti sdružení:
-Hlavním cílem sdružení je činnost vedoucí k
zajištění finančních prostředků na stacionární měření imisí vypouštěných firmou Saint
Gobain–Orsil a jejich vliv na životní prostředí v
Častolovicích a okolí.
-Podporovat aktivity občanů ve vztahu k ochraně
ovzduší v obci a okolí, prosazovat širší účast ve-

Poděkování
V pátek 20. února 2009 proběhl v sále U
Lva tradiční ples rodičů a školy. Za hojné
účasti návštěvníků proběhla tři předtančení. Vedení školy děkuje touto cestou
všem učitelům a rodičům za přípravu
plesu, za příspěvky do tomboly a sponzorům za sponzorské dary.

řejnosti v řízeních týkajících se ochrany ovzduší.
-Podporovat práci s mládeží ve vztahu k ochraně
životního prostředí.
-Spolupracovat s podobně zaměřenými spolky,
sdruženími a obcemi, zejména obcí Čestice, na
společných zájmech.
-Zajišťovat nákup a vydávání osvětových tiskovin týkajících se potřeb a cílů sdružení.
-V rámci snahy o zlepšení životního prostředí
vyvíjet činnost na urychlení vybudování silničního obchvatu Častolovic.
Vl. Vomáčka
www.orsil-vs-ovzdusi.estranky.cz

Společenský
den

Ve čtvrtek 29.1.2009 se konal ve škole Společenský
den, který naplánoval a uskutečnil školní parlament.
Školní porota vyhodnotila Společenský den a vybrala jednoho nejlépe oblečeného chlapce a jednu dívku
z každé třídy.

Poděkování
Vedení městyse Častolovic a redakce Zdroje srdečně děkuje dlouholetému obětavému

šéfredaktoru Ing. Miloši Petrášovi za jeho práci.
Přejeme mu zlepšení zdravotního stavu a těšíme se na případnou další spolupráci.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat Kulturní komisi městyse Častolovice, která 20.3.2009 uspořádala v
Hudečkově galerii v Častolovicích koncert pardubických skupin Pidilidi a Pavučina. Po milých a upřímných
slovech pana F. Čepelky se nesly galerií příjemné, jemné tóny folkové muziky doplněné stejně příjemnými
a inspirativními texty. Škoda, že diváků bylo tak málo.
J. Novohradská

Vítání občánků

V sobotu 28.3.2009 v Hudečkově galerii v Častolovicích představila pracovnice SPOZ paní Andrea Fabiánová
místostarostce městyse nové občánky Častolovic, kteří se narodili v době od 4.12.2008 do 30.01 2009. Celkem
5 miminek : Aleše Kudláčka, Jana Kublenta, Denisu Bartošovou, Adama Koštu a Richarda Fišera.
Po milém a příjemném pásmu písniček a básniček předneseném žáky ZŠ a MŠ Častolovice místostarostka
městyse Mgr. Jarmila Novohradská přivítala děti mezi obyvatele
Častolovic a popřála jim i jejich
rodičům chvíle plné radosti při
cestě životem. Na závěr se rodiče
nových občánků zapsali do pamětní knihy obce a obdrželi z rukou
pracovnic Úřadu městyse Častolovice malý dárek. Tím dárkem je
vlastně založení konta Beruška u
KB s počátečním vkladem ve výši
1.000,-Kč pro každé děťátko od
městyse Častolovice. Toto konto je
pro děti do 15 let vedeno bezplatně
a pro rodiče ani pro jeho majitele
z jeho založení nevyplývá žádný
závazek.

CHCEŠ
POMOCI
NAŠÍ VLASTI
VYSMEKNOUT SE
Z FINANČNÍ PASTI ???
VOL PŘI NÁKUPU
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„Kríze“ / aneb, co mám dělat v
krizi, když nám vláda mizí……./
Tak nám nikoho nezabili, paní Bochánková, ale zato k
nám vtrhla „Kríze“. Nikdo ji nezval, a najednou – koukám - je tu. Nikdo ji zatím neviděl, nevíme tedy, jak
vypadá, ani nevíme, co chce. Nejhorší je, že nevíme
ani, zda se dá uplatit nebo zahnat, zavřít nebo zastrašit.
„Prej ji, pane Vonásek, zplodili ti gauneři v cizích velkých bankách.“
No jó, půjčovali podnikům a lidem tak štědře a riskantně, že se jim spousta peněz už nevrátila. Klidně
bych se vsadil, že někteří se k tomu, aby dali podivný
úvěr, nechali uplatit. A ještě si dávali obrovský platy
a odměny. A o odstupném raději ani nemluvím, abych
nedostal infarkt nebo nějakou tu rakovinu. Voni se to
snad ti jejich manažéři naučili u nás. Vzpomeňte, pani,
jak několik let po „sametovce“ hrozila padnout jedna
banka za druhou. A to i přesto, že je měl pod palcem
z větší části stát! Stát do nich tehdy nacpal nejméně
600 miliard, aby nezkrachovaly. Myslíte, že ti tuneláři a členové dozorčích a správních rad v našich bankách byli někdy aspoň zveřejněný, pranýřovaný, nebo
dokonce potrestaný? „No, to je jasný, že jo!“Co Vás
vede, Bochánková, to byste mě rozesmála. Byli přece
většinou určeni vládními stranami, a ty je kryly. Horší
je, že ani ti Američani a jiní se od nás nepoučili, a tak
ji tu, mrchu, máme! Co myslíte paní Bochánková, že
to bude pro nás znamenat?„No, přeci pane Vonásek,
že si budeme muset utáhnout opasky“. Ale kdepak,
milá dámo, my totiž jen trochu přestaneme plejtvat!
Plejtváme totiž tak, že je to do nebe volající. Blahobyt založenej na plejtvání je jako dům postavený na
písku. Po sedmi letech tučných přichází totiž i sedm
let hubených. A kdo je tak blbej, že v tučných letech
nesplatí všechny dluhy, a naopak dělá dluhy další, tak
se dožije toho, že jen na úrocích pak musí splácet 50
miliard ročně. To je hlupák, co? „No jó, ale když jsme
si takový hlupáky zvolili, tak je to i naše vina“. No
dobře paní Bochánková, asi máte pravdu, ale co teď
s tou mrškou „Krízí“ budeme dělat? Lidi tedy konečně přestanou plýtvat. Nebudou kupovat kraviny, které
jim vtlouká do hlavy reklama. Nebudou kupovat to, co
nepotřebujou. Například nová auta – opraví si stará, a

nebudou jezdit zbytečně. Vono totiž v osmi osobních
autech z deseti jezdí jen řidič sám. Nebo oblečení podle
poslední módy, víte, co to stojí peněz, a kolik se vyhodí „nemoderních“ věcí? Lidi nebudou plýtvat teplem,
elektřinou, vodou a tak dále. Holt si letos ty Kanáry
vyjímečně vodpustíme, paní Bochánková, že jó, a
pojedeme na Šumavu nebo do Jizerek.Věci se budou
opravovat, a nebudou se hned házet do kontejnerů na
odpady, zvláště do těch kolečkových.
„Bude, pane Vonásek, ale také více nezaměstnaných,
když nebudeme tolik kupovat, a některé fabriky se
zavřou.“To jó, ale aby lidi vůbec něco kupovali, tak
budou nižší ceny!
„To je paráda, ale když tuneláři budou pořád banky
tunelovat, až je tedy státy zachrání před krachem, tak se
té „Kríze“ nikdy nezbavíme“.No, to chce právě jeden
prezident vyřešit tím, že banky, které budou zachráněny (tedy skoro všechny), budou smět platit svým
manažérům pouhý jeden milion dolarů za měsíc. „To
je hezké, ale aby pak voni manažéři nějak nestrádali?
Bylo by mi jich moc líto. Co jen budem, proboha, teda
dál dělat? Vy jste pane Vonásek takovej chytrej, a možná, že i inteligentní, poraďte.“ Tak heleďte, Bochánková: mimo menšího plejtvání budeme přednostně
kupovat naše výrobky a využívat naše služby, abychom
zaměstnali naše lidi. Přeci je bližší košile než kabát, no
né? Jenže ti v EU, co to dávno dělají, nám budou nadávat, že trpíme patriotismem, protekcionalismem nebo
něčím podobným. To snad není patriotismus, když stát
cpe peníze do bank a automobilek, které jsou na jeho
území? „Aby nás pak nakonec z tý Únie nevyloučili pro
neposlušnost, ignoranci a švejkovství. To by byla tragédie, nemohli bychom pracovat ani v Rakousku ani v
Německu“. Ale dámo, tam stejně pracovat nemůžeme.
Budeme tam moci pracovat, ale až od tý samý doby,
co si oni budou moci u nás kupovat naši zemědělskou
půdu. Takoví jsme dobráci. Víte co, já jdu do hospody.
Dám si jedno ještě nezakázaný český pivo, jednoho
zakázanýho utopence a zazdím ho zakázaným rumem.
A ať si pak na mne přijde ta, jedna „Kríze!“
Jabe
15.3. 2009

Copak je to za hromádku?

Tak už nám roztál poslední sníh a odkryl řadu pokladů, které se pod ním rafinovaně skrývaly. Při procházce po
Častolovicích najdete na kraji cest, v příkopech, ale i na chodnících ledacos. Tuhle je ušmudlaný zmuchlaný papír,
tamhle plastová lahev, vedle krabička od cigaret či obal od čokolády. Takovéhle pozůstatky lidské nepořádnosti se
pořádkumilovným občanům sbírají i zametají dobře. Horší je to s nevábnými hromádkami, které nám tu zanechali
čtyřnozí kamarádi člověka.
Nejhorší situace je asi v ulicích Příčná a Havlíčkova, kde stopy po pejscích jsou opravdu velkých rozměrů. Jak je
nedůstojné, když pietně naladěný člověk chce vstoupit na hřbitov brankou z ulice Příčné a klopě oči na přístupovou
cestu a její okolí vidí jednu ne hromádku, ale hromadu vedle druhé. Pokud oči neklopí, vystavuje se nebezpečí, že si
něco nevábného přinese na botě domů.
Pejsci jsou sice chytří, ale s tímhle si hlavu nelámou. Bohužel si s tím hlavu nelámou ani někteří jejich majitelé,
čímž vyvolávají nelibost těch, kteří mají rádi čisté a upravené ulice. Existují však i příkladní páníčkové (a není jich
málo), kteří při ukončení potřeby svého miláčka vyndají z kapsy sáček, exkrement do něj zabalí a vyhodí do nejbližšího odpadkového koše či kontejneru. A tak by to mělo být.
Za Radu městyse Častolovice mohu slíbit, že se v souvislosti s množícími se stížnostmi na toto téma připravují
kroky k nastavení určitých pravidel v podobě obecní vyhlášky, kterou buď již obdrželi či co nejdříve obdrží zastupitelé k prostudování a případnému upravení a poté bude projednána na příštím veřejném jednání zastupitelstva. Snahou
je, aby vyhovovala oběma stranám – těm, co pejsky bezmezně milují a odpustí a tolerují jim úplně všechno, ale i těm,
kteří je jistě také mají rádi, ale nechtějí být jimi nijak ohrožováni ani znechuceni tím, co po nich na ulici zůstane.
Mgr. J. Novohradská, místostarostka městyse

Pidilidi opět nezklamali
V pátek dne 20.3.09 se v Hudečkově galerii rozezněly tóny pardubické folkové skupiny s názvem Pidilidi.
Jako již před dvěma lety tato výborná tříčlenná kapela dokázala pohladit po duši a pozvednout náladu asi
30 zúčastněným posluchačům. Výbornou atmosféru
dotvářel půlroční synek zpěvačky paní Šárky Kryštůfek, který si po celou dobu vystoupení krásně pobruko-

val a pomáhal tak kapele “nahradit“ čtvrtého člena.
Další kapela, rovněž z Pardubic, s názvem Pavučina
byla naladěna do stejné tóniny. Sklidila také velký
aplauz.
Kulturní komise děkuje všem příznivcům tohoto žánru,
kteří si udělali čas a přišli si poslechnout obě skupiny.
vz

PŘEHLED
PLÁNOVANÝCH AKCÍ
Občanského sdružení
PES SENIOR
v Lukavici
pro rok 2009
4. 4. 2009 Členská schůze sdružení
– začátek schůze v 18.00 hod v psím domově v Lukavici
2. 5. 2009 Brigáda
3. 5. 2009 „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
- od 10.00 do 16.00 hod
- prohlídka psího domova + stájí
- přehlídka různých domácích zvířat „ od křečka po koně“
- svezení na koních
- tombola
6. 6. 2009 VÝSTAVA VOŘÍŠKŮ + DEN DĚTÍ
– v Rychnově nad Kněžnou
( přesný termín začátku akce bude upřesněn)
- posuzování přihlášených pejsků dle kategorií
- soutěže pro děti
- nabídka psů z útulku
- jízda na koni
- tombola
- občerstvení
29. 8. 2009 „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
+ PŘEHLÍDKA KONÍ
od 13.00-17.00 hod
- ukázka psích plemen a plemen koní
- soutěž o nejhezčího psa a koně
- posezení ( k ukončení prázdnin) + občerstvení
3. 10. 2009 Brigáda
4. 10. 2009 „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
+ OSLAVA SVÁTKU ZVÍŘAT
od 10.00 do 1600 hod
„ Pokud nemůžete dát některému z chlupáčů nový domov, přijďte
potěšit pejsky malým dárkem nebo vycházkou po okolí.“
18.-23. 12. 2009
„ VÁNOCE V PSÍM DOMOVĚ“
v tyto dny vždy od 10.00 do 16.00 hod
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!
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Ohlédnutí za programy místní knihovny
Setkání s alternativní medicínou Číny a Tibetu v podání znalkyně tohoto oboru, kterou je paní Hubálková, zakladatelka rychnovského poradenského střediska Sluníčko,
zorganizovala knihovna v pondělí 9.února v l8 hodin. Sešlo se přes dvacet zájemců,
kteří vyslechli přednášku s velkou pozorností. Informace byly bezesporu zajímavé a
přínosné, takže ovlivnily i potenciální marody, kteří už cestu do Sluníčka našli.
V pátek l3.února se sešlo kolem třiceti milovníků výtvarného kumštu na historicky
první vernisáži amatérského malíře pana Jiřího Pelce od nás z Častolovic.
Pan Jiří Pelc prožil své dětsví na statku Polná. Před vojnou se oženil a přestěhoval do
Kostelce n. Orl., později do Častolovic. Maloval již od školních let, odkoukával od A.
Hudečka, dokonce podle Hudečkových návrhů vytvářel kulisy pro ochotnické divadlo.
Dalším jeho učitelem byl také pan B. Kröhn. Při své výtvarné práci pracoval s různými
barvami na různé materiály. V období vojny zobrazoval hlavně válečné motivy, jinak
převážně krajiny a všelijaká zátiší. Většinu z přibližně stovky svých obrazů rozdal pan
Pelc příbuzným a přátelům. Žádný nikdy neprodal.
K prohlížení obrazů hrála skupina HOPR. Poté se návštěvníci přemístili přes chodbu
do hasičské klubovny, kde bylo připraveno bohaté pohoštění a k poslechu hrála tříčlenná kapela (p.Horský, p.Pelc a p.Rygr). S láskou a pro potěšení malované krajinky v
různých ročních obdobích rozveselily přísné stěny knihovny až do konce března. Kvůli
nim prý přišlo i několik zájemců „jen tak“, takže na sebe podobná další výstava nedá
jistě dlouho čekat.
Ve čtvrtek 5. února započal 3.ročník čtení pohádek, kterým provázeli opět manželé
Albrechtovi. Letos se zaměřili i na propagaci knih, čtenářství a knihovny, proto se pořadatelství přesunulo z Kulturní komise na knihovnu. Dětí přišlo letos o něco méně než
loni, zato přišli i noví malí posluchači, kteří byli velmi pozorní i aktivní. Po čtyři čtvrteční podvečery se děti seznámily s knihou Radovanovy radovánky Zdeňka Svěráka
a příběhem Jak vyzrát na motýly. K 2OO.letošnímu výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina poznaly zkrácenou verzi jeho veršované pohádky O caru Saltánovi.
Třetí pořad patřil pohádkám rychnovského středoškolského učitele Josefa Lukáška Jak
se Kačenka dostala k nám na hory a cyklus uzavřela pohádková prvotina rychnovské
knihovnice Ivy Vávrové O čarodějce, která zaspala století. Knihovna s oběma posledně
jmenovanými autory vyjednala osobní účast na dalších akcích pro děti. Tou prvou bude
2.noc s Andersenem ve dnech 3.a 4.dubna, kdy má přijet pan Lukášek, tou druhou
Častolovský sněm čarodějnic chystaný na konec dubna, kdy svou účast přislíbila paní
Vávrová.
Rádi dodáváme, že se na
posledním pohádkovém čtení, které je vždy doplněno
dramatizací slyšených textů,
písničkami a pohybovými aktivitami inspirovanými pohádkou, se našlo i pět malých
zájemců(čtyři děvčátka a jeden
chlapec z l.-5 třídy). Ti právě
nacvičují adaptaci námětu Borise Zaneva O Kuřátku Pípátku,
kterou napsala a režíruje Jana
Albrechtová. Pohádku kromě
dalšího programu uvidí diváci
na zahajovacím večeru Druhé noci s Andersenem 3.dubna
Při té příležitosti už teď chválíme asi 21 šikovných dětí, které vyslyšely výzvu paní
knihovnice a rozhodly se vytvořit vlastní knížku.

Druhý večer s harmonikáři
Beznadějně nabitý sál Kulturního střediska U Lva sledoval s nadšením i dojetím koncert amatérských hudebníků, kteří nedají dopustit na harmoniku nebo heligonku. Rozdíl mezi oběma nástroji je v technice tvorby tónu a byly na koncertě ke slyšení. Někteří
harmonikáři si přivedli i doprovodné nástroje, které v rukou jejich kamarádů byly skvělé, ať už šlo o klarinet třináctileté Terezky, která přijela doprovodit tatínka, nebo dcerku
paní Řehákové z Borohrádku s houslemi, nebo pana Žák, který mimo jiné doprovodil
harmoniku pana Klineckého z Jenikova u Hlinska na pilu. Přídavek si víc než spokojené publikum vyžádalo od trojice muzikantů z Kunvaldu, ale tleskali s uznáním všem
zúčastněným. Oficiální vystoupení, mezi nimiž byly dvě ženy - paní Řekáhová z Borohrádku a paní Bernardová z Kostelce, obě tu byly poprvé, trvalo bez přestávky plné tři
hodiny patnáct minut a bylo zakončeno vystoupením nestora častolovských muzikantů
a zakladatele přehlídky harmonikářů v Kostelci, která
letos dospěla do třiadvacátého ročníku a patří tak k nejstarším svého druhu v našem
kraji. Tím nestorem je Ladislav Horský, jehož přátelé,
pánové Pelc a Rygr (bicí,
dechy, zpěv spolu s ním patří - pod názvem HOPR) - k
neodmyslitelnému obohace-

ní svateb i mnoha večírků a veselic. Pan Horský, vlastník jedinečného nástroje, jakým
je jediná harmonika značky Hohner v republice, ovšem umí. Ale to všichni návštěvníci
jistě poznali na vlastní uši. Však nechtěli muzikanty pustit domů ani po závěrečném
chorálu Ta naše písnička česká.
A komu patří dík za nápad začít pořádat koncerty harmonikářů právě u nás? Českému
svazu zahrádkářů a z Kulturní komise zejména Františku Čepelkovi, který obětavě už
loni osobně objížděl možné účastníky. Ani letos neodmítli a po dalším úspěšném večeru
se rozhodně chtějí sejít zas.
A kdyby někdo po čase hledal, kdo na druhém večeru s harmonikáři vystupoval, připojujeme jmenný seznam:
Vladimír Orzság z Častolovic, Bohuslav Peremský a Zdeněk Chmelař z Kostelce,
Marta Řeháková z Borohrádku s dcerou, Ladislav Juránek z Koclířova u Svitav, Bohumil Kopecký z Plchůvek u Chocně s doprovodem Slávky Janečkové z Holic, Zdeněk
Šejbl s dcerkou Terezkou ze Sloupnice u Litomyšle, Jan Macháček s doprovodem Jaroslava Dvorského a Jana Valenty z Kunvaldu, Jaroslav Klinecký s doprovodem p. Žáka
z Jeníkova u Hlinska, Mgr. Hana Bernardová z Kostelce, Petr Janeček z Javornice a
HOPR - Horský, Pelc, Rygr z Častolovic.
-al-

Druhá pohádková noc
v knihovně
Letošní v Častolovicích Druhá noc s Andrsenem byla předznamenána 3.ročníkem
každotýdenních únorových čtení pohádek, tentokrát celé v režii knihovny, a začala
už tradičně dětským představením. Diváků se sešlo kolem padesáti, nejmladším byly
dva tři roky, nejstarším přes sedmdesát. Šest dětí a paní knihovnice sehrály příběh
kuřátka, které vypadlo z auta cestou z umělé líhně a hledá “ty své naše“. Od hříběte
k Motýlu, přes Netopýra, Žabky, Myšky a Mravence dojde, panečku, až ke knihovně
a od paní knihovnice se dozví vše, co potřebuje, poněvadž v knihovně se z knížek i
internetu dozvědí i děti, co chtějí vědět. Na námět Borise Zadeva napsala a režírovala
Jana Albrechtová, hrály děti od 1. do 5. třídy a paní knihovnice Věra Zaňková.
Následovalo hodnocení třinácti knížek vyrobených dětmi převážně ze 4. třídy.
Andrsenovská porota byla přísná, ale spravedlivá. Dort ve tvaru knihy soutěž korunoval a Moje veličenstvo kniha se může těšit na další ročník. Pohádkový dědeček
se ještě ujal kytary a vyplnil čekání na další bod programu rozmarnými lidovými
písničkami od podlahy. Překvapením pro mnohé znamenalo vystoupení půvabného
stepaře v podání paní Stáni Svatoňové a učenlivého šaška, který se před zraky diváků
naučil figury, až všichni zírali. Že se pod ušatou čepicí a pruhovaným trikotem skrývala opět paní knihovnice, to se dá čekat.
V návaznosti na loňské setkání se “ živým“ autorem /loni to byl zdejší občan
Jiří Václavík a jeho sedmistránková kniha o Častolovicích/ se k osmé večer dostavil
autor už dvou pohádkových knížek Pohádky z Orlických hor Josef Lukášek z Bystrého, jinak středoškolský učitel, s nimiž strávily děti překrásné dvě hodinky. Ostatně
ilustrátorka jeho knížek paní Jarmila Haldová ze Sedloňova v Orlických horách zavítala do Častolovic už před časem.
Loňská návštěva večerního hřbitova a zastávky u místa posledního odpočinku
významných osobností, jako byl Mistr Antonín Hudeček a jeho syn Jiří např. I procházka po hvězdách byla letos vystřídána tajuplnou výpravou ke kostelu sv. Víta,
který dal v r. 1775 vystavět hrabě ze Šternberka. Blížící se půlnoc umožnila, aby
jedna z předků Šternberků, paní Kateřina, která se na zámku zjevuje jako Černá
paní, blíží – li se neštěstí, či podle pověstí se proměňuje v černou slepici, tentokrát
opustila zámecké zdi a stanula na schodech ke kostelu. Vystoupila tak důstojně i se
třemi strašidelnými průvodci, že to uklidnilo i nejupovídanější účastníky. Kouzelná
chvíle vyústila pak v rozsvícení svíček, kdy každé dítě, v celkovém počtu devatenáct, na paměť pana H.CH. ANDERSENA i všech, kteří svůj um i volný čas dovedou
věnovat dětem, rozžalo jednu.
A výprava zpět znamenala, že noc je právě v nejlepším. Děti si hrály na spisovatele, básníky a muzikanty, luštily hádanky, prolézaly tunelem, samy vymýšlely loutkové pohádky a vodily pimprdlátka, zatancocaly si – zkrátka noc končila nad ránem.
Tak zas za rok.
- al -
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ČASTOLOVICKÉ ŽITO
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008

SE NARODILI

VÍTE, ŽE...
První stoletá občanka
Častolovic

Jan Kublent
Denisa Bartošová
V prvním čtvrtletí roku 2009

SE NARODILI
Adam Košta
Richard Fišer

SLAVILI
70 let věku
paní Marie
VOKÁLOVÁ
paní Marta
JELÍNKOVÁ
pan František ALBRECHT
75 let věku
paní Olga

ŠMEJKALOVÁ

76 let věku
paní Božena
BARTOŠOVÁ
pan Vladimír MRKVIČKA
paní Lada
MLÁDKOVÁ
paní Marie
ZVĚŘINOVÁ
pan
Jiří
SVÍCENEC
77 let věku
pan
Jiří
paní Alena
paní Marie

POUR
BĚLKOVÁ
ZEMÁNKOVÁ

79 let věku
paní Marie
DVOŘÁKOVÁ
paní Jaroslava HOVORKOVÁ
80 let věku
pan
Jaroslav
paní Ludmila

FIDLER
JEŘÁBKOVÁ

81 let věku
pan
Jan
pan
Jaroslav
paní Božena

NOVÁK
MACHAČ
ŽABKOVÁ

83 let věku
pan
Josef
paní Jarminla

MACHAČ
KUNČAROVÁ

84 let věku
paní Marta
paní Anna

BĚLKOVÁ
KYSELOVÁ

85 let věku
paní Božena

HRUBEŠOVÁ

86 let věku
paní Miluška
pan Zbyněk

MARKOVÁ
BARTOŠ

88 let věku
pan Josef

ŠŤOVÍČEK

100 let věku
paní Růžena

FRÝDOVÁ

V 1. čtvrtletí roku 2009 nás

NAVŽDY OPUSTILI
paní
pan
pan

Helena
Jiří
Pavel

Fiedlerová r. 1933
Kudláček
r. 1945
Krejčí
r. 1941

Počet obyvatel k 31.1. 2009 činil 1634

Od června r.2OO7 vzniká videotéka portrétů a vzpomínek nejstarších občanů našeho městyse, a to zásluhou
autora videosnímků Jiřího Václavíka. Zatím jsme získali
svěží vzpomínky „devadesátnice“ paní Květy Jelínkové,
olympionika a zároveň výborného moderátora Josefa
Matouška. Vzpomínky úspěšných fotbalistů a sportovců,
jako je pan Pour a jeho vrstevníci. V září 2OO8 poskytla rozhovor někdejší občanka Častolovic paní Matasová,
která u příležitosti výročí úmrtí Karla Čapka vzpomínala
i na svého muže, básníka a výtečného znalce historie Mil.
Matase. 9.března t.r. se podařilo natočit unikátní rozhovor s historicky první stoletou občankou Častolovic paní
Frýdovou.
Duševně neuvěřitelně čilá paní ochotně odpovídala na
naše zvídavé otázky, a tak jsme se dozvěděli, že své sté
narozeniny oslavila l5.února(foto z oslav i portrét přikládáme).
Narodila se ještě „za císaře pána“ v obci Něvseves na
Hořicku, kde měli rodiče hospodářství. Dcerka, nejmladší
ze čtyř dětí, dostala jméno Růžena a že se dožije sta let
ji prý nikdy nenapadlo. Bylo to nelehké století.Do l.třídy
začala Růženka chodit ve druhém roce l.světové války,
vzdor tomu vzpomíná na školu ráda a hned jmenovala svého prvního pana učitele. Jmenoval se Hanka. Do měšťanky v Cerekvici už nastoupila za první republiky, v patnácti
začala pracovat jako sukařka v královodvorské textilce. Ve
třiadvaceti se provdala za pana Frýdu, strojvůdce, a brzy
se s ním stěhovala do jeho nového působiště v Poličce.
Tam se mladým manželům narodili rok po sobě dva synkové. Následovalo přeložení do Hradce Králové a v roce
l938 do Častolovic, kde paní Frýdová žije dodnes, i když
starobylý dům s tajemným průchodem - dříve tam bývala
kampelička a pak spořitelna - kde nás vlídná paní přivítala
v místnosti plné rozkvetlých květináčů na okně, nebyl v
pořadí první. V Častolovicích prožila rodina druhou světovou válku. Paní Frýdová pak pracovala jako kuchařka
v Besedě a hned nás seznamuje s tím, že práce bylo nad
hlavu, vždyť se dělaly velké svatby i dvakrát za týden.
A co volný čas? Nejdřív ho zabraly děti, zvlášť když v
roce l95O přibyl ještě bráška. Ale paní Frýdová patří do
generace, kde se to aktivními lidmi jen hemžilo. Cvičila na
sletě, absolvovala několik cvičitelských kurzů, aby mohla cvičit žákyně, byla členkou Červeného kříže. S Aninkou Kovaříčkovou „vodila loutky“,chodili do divadla,
obzvlášť když ho hráli i synkové.Četla knihy i časopisy,
háčkovala a spolu s mužem pracovala na zahrádce. Muž se
věnoval také rybařině. Paní Růženka měla i řadu dobrých
kamarádek.Vzpomínala třeba na stejně aktivní paní Vanickou. Dodnes se vždy v pondělí těší na kávový dýchánek s
paní Květou Jelínkovou. Domluvily se brzy, že se v mládí
mohly obě potkat už v Hradci.
Za svých sto let skoro nemarodila. V nemocnici byla
třikrát, naposledy loni po úraze, po němž raději než hůl
používá bezpečnější „chodítko“. A její všední den? Ráno
vstane kolem půl osmé, obslouží se, dokáže si zatopit, po
sobě uklidit. Využívá donášky obědů a každý den se těší na
návštěvu své snachy Evy, která ochotně pomůže s nákupy
i obstará víkendové vaření. Jsou si teď nejbližší, neboť stará paní přežila jak svého muže, s nímž prožila v dobrémn i
zlém přes půl stolet, tak bohužel i všechny své syny.Tak se
těší alespoň z vnuků či neteří. Snaží se denně pohybovat.

Nikdy nepolehává, to jen snad, kdyby jí bylo špatně,j ak
nám řekla paní Eva, která byla s námi.
Když jsme se pak oslavenkyně zetali, zda by nám dala
recept na dlouhý život, usmála se a řekla: bejt veselá a na
nikoho se nezlobit. A když je člověk jakž takž zdravej, tak
věk není žádná překážka. - A jestlipak byste chtěla žít do
sto padesáti?, vyzvídáme. - Do sto padesáti? To ne, to bych
byla úplně chromá!
A tak jsme popřáli paní Frýdové, aby byla ještě dlouho takhle zdravá, to aby ji její mladší kamarádky mohly
dohnat.
Na návštěvě s videokamerou a zápisníkem u paní
- al Frýdové byli Jiří Václavík a Jana Albrechtová.

Motto:
„Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle.“
Jean Galbert De Campriston

OKÉNKO DO MINULOSTI

Chasa při stavění májky (nedatováno).

Příchod s nazdobenou májkou na
Sokolskou zahradu v Častolovicích (30.
léta 20. století).

Chlapci a děvčata při tradičním stavění
máje (nedatováno).
Vážení spoluobčané, pokud i vy vlastníte
nějaké historické fotografie, dokumenty,
případně jiné materiály ze života obce a
jste ochotni se o ně podělit nebo máte
k uveřejněným fotografiím nějaké poznatky,
kontaktujte mne prosím osobně nebo na
mobilním telefonu číslo 724178772.
Jiří Václavík ml
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Setkání s paní Olgou
Žijí mezi námi, pěkně v tichosti, většinou někde v ústraní. O svém životě prakticky nemluví, věnují se koníčkům, rodině, dětem, a když je náhodou čas od času na
ulici potkáme, netušíme, že jsme se právě setkali s výjimečnou osobností, vyzrálým šarmantním člověkem, který v životě něco dokázal a prožil. O kom že to mluvím?
O oněch bezejmenných skromných lidech, na které se
bohužel v dnešní uspěchané době neprávem zapomíná.
V tomto článku bych rád zavzpomínal na nedávné setkání s činorodou amatérskou básnířkou, talentovanou
malířkou a v neposlední řadě také bývalou kastelánkou
častolovického zámku paní Olgou Matasovou. Společně s Janou Albrechtovou jsme ji navštívili na jaře roku
2008. Původní záměr natočit vzpomínkový film se díky
vstřícnosti a pohostinnosti paní Olgy a její dcery změnil
v příjemné setkání a poutavé povídání o rodině, historii
a literatuře.
Olga Knolová, tak se
za svobodna jmenovala, spatřila světlo
světa roku 1920.
Narodila se v Kutné
Hoře, a jak nám sama
potvrdila, prožila ve
městě proslaveném
kulturními památkami a těžbou stříbra,
velice hezké dětství.
Od deseti let vyrůstala ve společnosti
kluka ze sousedství
- Jiřího Ohrensteina
(*1919). Jeho rodiče měli obchod v Kollárově ulici. Jiří
Ohrenstein nebyl nikdo jiný než známý a bohužel i předčasně zemřelý básník Jiří Orten. Spolu chodili do primy
a sekundy kutnohorské reálky, od tercie začala ona jezdit do gymnázia v Čáslavi a on do Kolína. Ve vlaku se
vídali prakticky denně. Po škole, jen co dorazila lokálka
s vracející se omladinou na nádraží v Kutné Hoře, ihned pospíchali domů, najedli se a utíkali na oblíbený
tenis. Užívali si krásného a bezstarostného mládí. Tehdy
se také zrodila jedna z prvních lásek. V kvintě požádal
nesmělý Jiří Olgu o schůzku. Mladí a čerstvě zamilovaní
lidé se sešli na Bylance. Bylanka bylo krásné a romantické místo - malý lesík s příkrou cestou vedoucí k průzračné studánce. Samozřejmě nezůstalo u jediné schůzky. S
odstupem času paní Olga ke svému vzpomínání na Jiřího
Ortena s úsměvem dodává, že právě na Bylance to bylo
poprvé, kdy ji políbila múza. Jak už to v životě bývá,
jejich cesty se později rozdělily.
Jiří Orten pak tragicky zemřel na následky vážných
poranění, která utrpěl při střetu s projíždějící německou
sanitkou. Nadějný básník židovského původu
podlehl svým zraněním dva dny po nehodě (v
den svých dvaadvacátých narozenin 1.9.1941).
Paní Olga měla ve svém životě vůbec štěstí na
velikány kulturního i společenského života.
Téměř osudová se pro ni stala i setkání s jejími
životními partnery.
Blížila se druhá světová válka. Roku 1939 odmaturovala na reálném gymnáziu v Čáslavi. Ve studiu
chtěla pokračovat na vysoké škole, vysokoškolská
studia také úspěšně zahájila, ale po obsazení Československa uzavřeli Němci vysoké školy, a tak jí
nezbývalo nic jiného, než se vydat jinou cestou.
Aby se vyhnula nasazení v Reichu, vdala se za
magistra farmacie Jana Moravce. Jejím švagrem
se tak stal legendární válečný zpravodaj - brigádní
generál František Moravec (1895 -1966), šéf zpravodajského oddělení generálního štábu před válkou a během ní. Z různých historických materiálů
se o Františku Moravcovi dozvíme, že společně
s dalšími vojáky odletěl 14. března 1939 s cennými dokumenty z republiky a unikl tak německé
okupaci Československa. V Anglii řídil v letech
1940-45 naši exilovou zpravodajskou službu, proslavenou jejími věrohodnými informacemi. Právě
František Moravec je považován za autora plánu
atentátu na neblaze proslulého říšského protektora

Reinharda Heydricha. V roce 1945 se vrátil do osvobozeného Československa, místo vděku byl však poslán na
nucenou dovolenou. Teprve na jaře 1946 byl jmenován
velitelem divize v Mladé Boleslavi, ale již v únoru 1948
byl z této funkce odvolán. V březnu téhož roku opustil
republiku a odešel do americké zóny v západním Německu. V letech 1951 - 1952 řídil z Vídně skupinu OKAP,
vysílající do Československa agenty pro sběr informací. V
dalších letech pracoval jako poradce na americkém ministerstvu zahraničních věcí a zemřel 26. července 1966 ve
Washingtonu. In memoriam byl roku 1991 vyznamenán
Řádem Milana Rastislava Štefánika.
Ale vraťme se zpátky k naší paní Olze. Sňatek z rozumu přerostl postupně v lásku a ze vztahu vzešly dvě děti
(dívka Jana a chlapec Ivan). Po válce, v rámci programu
osídlování pohraničí, se rodina přestěhovala do Chomutova, kde manžel, tehdy ještě paní Moravcové, provozoval pod národní správou lékárnu a později se stal jejím
odpovědným vedoucím. Ve společném soužití se však
začaly objevovat první trhliny, což vyústilo v rozvod
manželství, který asi nejhůře snášely děti. Po rozvodu
našla Olga oporu v charismatickém básníkovi a spisovateli Miloslavu Matasovi.
Miloslav Matas se
narodil 5. září 1909
v Českých Budějovicích. Po maturitě na
reálném gymnáziu v
roce 1929 studoval
na právnické fakultě
v Praze, na které v
roce 1935 promoval.
Již v době studií byl
literárně činný. V
Plzni v letech 1936
- 1944 působil jako
notářský koncipient.

Počátkem roku 1944 byl zatčen a vězněn v Terezíně a v
Kálku. Důvodem jeho uvěznění byla skutečnost, že jeho
první manželka byla židovského původu. Po válce byl v
Chomutově notářem (do r. 1953), poté pracoval v advokátní kanceláři. Za trestný čin velezrady byl 12. března
1954 odsouzen na 11 roků odnětí svobody, propadnutí
celého jmění a ztrátě občanských práv. Důvodem pro
jeho uvěznění se stalo členství v Legiích svobody. Vězněn byl v Litoměřicích, v Praze - Pankráci, Leopoldově.
Společnost ve vězení mu kromě jiných dělal například
arciopat břevnovského kláštera Anastáz Opasek. Často
- v legraci - vzpomínal na to, že knihovníkem a jeho spoluvězněm v Leopoldově byl i pozdější prezident Gustav
Husák. Z vězení byl pan Matas propuštěn na amnestii
v květnu 1960. Během pobytu ve vězení napsal sbírku
básní Na harfě mříží. Odloučení těžce nesla jeho první
manželka, která se s ním nechala rozvést ještě v době,
kdy byl uvězněn.
Paní Olga se v roce 1960 za Miloslava Matase provdala.
Jedním ze svědků a hostů byl i Miloslavův dlouholetý
přítel a kamarád, herec Jiří Dohnal. Pro nemoc musela
účast na svatbě odříct Olga Scheinpflugová, manželka
Karla Čapka. Díky své minulosti a věznění už nemohl
Miloslav Matas nadále vykonávat svou právnickou praxi,
proto do roku 1964 dělal ekonoma na dnes již zaniklém
státním statku Ahníkov u Chomutova (pozn. městečko
Ahníkov zcela zaniklo - muselo ustoupit těžbě uhlí). Aby
se uživili, přivydělávala si paní Olga na poště. V témže
roce se zcela náhodou - prostřednictvím novinového inzerátu - Matasovi dozvěděli o uvolněném místě kastelána
na častolovickém státním zámku. Díky přímluvě jistého
známého pan Matas místo získal a v Častolovicích zůstal
až do konce svého života. O zámecké sbírky spolu se
svou ženou pečoval s velkou citlivostí. Hluboký zájem
o historii rodu Šternberků ho přivedl i k tvorbě historických povídek, redigoval některé časopisy. Je autorem
sbírek lyrické poezie, např. Verše do památníku, Píseň
o čajové růži, psal i prózu. Překládal z němčiny a francouzštiny. Část jeho literární pozůstalosti je nyní uložena
v Památníku národního písemnictví v Praze.
Ze známých osobností udržovali Matasovi kontakt se
spisovatelem Františkem Kožíkem, Petrem Bezručem,
Karlem Čapkem, s Jarmilou Loukotkovou, Karlem Krpatou. Paní Olga si dále dopisovala s nositelem Nobelovy
ceny básníkem Jaroslavem Seifertem, překladatelem
Ludvíkem Kunderou, básníkem Františkem Hrubínem,
knězem Tomášem Halíkem, zmiňovaným Anastázem
Opaskem, s novinářem Pavlem Tigridem, s legendárním
tenistou Jaroslavem Drobným, s hudebním skladatelem
Jindřichem Jindřichem, s malířskou rodinou Hudečkových, s literárním kritikem Františkem Černým, s pediatrem Josefem Švejcarem, s herci Františkem Šlégrem,
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Jiřinou Petrovickou, Otomarem Korbelářem.
Častolovický zámek byl pro pana Matase a jeho choť
druhým domovem, nevyčerpatelnou studnicí poznání,
ale zároveň, jako zdroj trvalé psychické i fyzické zátěže,
negativně působil na jeho podlomené zdraví. Velký
milovník historie trpěl zejména při pohledu na studenty chladírenského učiliště, kteří devastovali památku
nevyčíslitelné hodnoty. Z těchto důvodů se společně s
manželkou rozhodli odejít na méně navštěvovaný a v
ústraní stojící zámek Skalka, kde si začali připravovat
bydlení. Klidu a odpočinku si však pan Miloslav Matas
bohužel neužil. Těsně před odchodem z Častolovic se
mu při jedné z návštěv zámku Skalka udělalo nevolno
a dne 23. listopadu 1973 v Rychnově nad Kněžnou ve
věku 64 let zemřel. Pro historii je až symbolické místo
jeho posledního odpočinku, neboť je pohřben na hřbitově v Častolovicích, v hrobě, kde po pádu s koně spočinula mladičká komtesa Henrietta.
Po manželově smrti již zůstala paní Olga na Skalce a
jedenáct let dělala na zámečku průvodkyni, správkyni i
uklizečku. K této části svého života výstižně podotýká:
„Na Skalce jsem se naučila žít sama.“ Volné chvilky jí
vyplňovalo tolik milované umění, malování, rýmování
a literatura. Po celý život obdivuje a všemožně propaguje dílo nedoceněného českého velikána Karla Čapka.
Ve svém pokojíčku si dokonce instalovala spisovatelův
koutek. Nejen z těchto důvodů se alespoň prostřednictvím videozáznamu stala paní Olga Matasová virtuálním
hostem na podzimní besedě uspořádané častolovickou
knihovnou a manželi Albrechtovými v místní knihovně
u příležitosti Čapkova výročí. Návštěvníci besedy mohli
alespoň z části nahlédnout do jejího zajímavého a spletitého života, pootevřít onu pomyslnou a tajuplnou třináctou komnatu. Za svou osobu chci říci: „Jsem nesmírně
rád, že jsem se mohl s touto příjemnou a kultivovanou
dámou setkat.“
Jiří Václavík ml.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V ČASTOLOVICÍCH
http.//www.hasici-castolovice.webzdarma.cz

společně s polskými kolegy z družební obce Kondratowice zájezd do Prahy, kde by si účastníci akce
měli prohlédnout historické jádro města, vyslechnout
zasvěcený komentář průvodce a navštívit některou z
požárních stanic.

Oslavy 135. výročí založení SDH
V sobotu 13. června 2009 se v areálu hasičské zbrojnice v Častolovicích uskuteční oslavy 135. výročí
založení zdejšího sboru. Součástí programu by měl
být krátce po poledni koncert dechové hudby, soutěže
pro děti, dětská diskotéka, statická ukázka techniky,
prohlídka zbrojnice a garáží, bohaté občerstvení a
podvečerní taneční zábava se staročeskými písničkami. Informace o akci budou zveřejněny na vývěsních
plochách.

Školení nosičů dýchací techniky
V sobotu 14. března 2009 se část členů JSDH Častolovice zúčastnila pravidelného školení nosičů dýchací techniky, které se uskutečnilo na Požární stanici
Rychnov nad Kněžnou.

Přijďte mezi nás
Zajímala by Vás práce záchranářů? Máte vztah k
technice nebo prostě chcete býti u toho a bezplatně
pomáhat ostatním? Přijďte mezi nás. Scházíme se
každé pondělí od 19:00 hodin. Rádi Vás uvidíme v
našich řadách.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Zpráva o činnosti MO ČRS Častolovice za rok 2008
V květnu min. roku proběhly dětské rybářské závody.
Celkem 48 dětí bylo rozděleno do dvou kategorií. I přes
nepříznivé počasí byly děti spokojené. 3 vítězové z každé kategorie byli odměněni pěknými cenami. Další akcí,
která se konala při příležitosti výročí 666 let založení
Častolovic, ve spolupráci se ZŠ, byl zábavný den opět
pro děti na obecním rybníce. Různé soutěže, pohádkové
bytosti, občerstvení a k tomu krásné počasí. Co víc jsme
si mohli přát? Všichni odcházeli nadšeni, s krásnými
vzpomínkami na tak zajímavý den, plný překvapení.

Přehled výjezdů jednotky
SDH Častolovice:

- pondělí 16.3.2009 v 19:00 hodin - vyčištění komínu a ucpaného kouřovodu v domě čp.47 v ulici Masarykova
- sobota 21.3.2009 ve 21:32 hodin - vznícení oleje při
přípravě potravin v bytovém domě čp. 1043, ulice Rudé
armády v Kostelci nad Orlicí. Po vyhlášení poplachu se
jednotka dostavila na místo události, kde provedla průzkum a zůstala v záloze, aniž by byl její zásah nutný.

Pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů Častolovice pořádá ve
čtvrtek dne 30. dubna 2009 od 18:00 hodin tradiční
pálení čarodějnic. K tanci i poslechu hraje skupina
Špunt. Srdečně zvou pořadatelé.

Přátelství bez hranic
Na druhý květnový víkend připravují hasiči v rámci mezinárodního projektu Partnerství bez hranic

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ
http.//www.zahradkari.com
Častolovičtí zahrádkáři na své výroční členské schůzi přijali velmi náročný plán činnosti, který obsahoval mnoho akcí jak pro své členy, tak i pro veřejnost.
Na výborové schůzi v měsíci únoru byl zvolen nový
předseda organizace pan Petr Izák a další funkcionáři
výboru. Současně byly projednány organizační věci
ke všem akcím v prvním pololetí roku 2009. S odstupem času můžeme říci, že to byly velmi úspěšné akce,
ke kterým se dnes můžeme vrátit a vyhodnotit.

Degustace ovoce.
Tradiční degustace ovoce, v pořadí již devátá, splnila vše,
co se od ní očekávalo. Zaplněná zahrádkářská klubovna
hodnotila 35 zimních odrůd jablek. Odrůdová skladba
byla velmi rozmanitá. Spolu se starými odrůdami, které
pěstovali naši dědové, našla své místo i jablka současně
pěstovaná. Nechyběly ani nové, perspektivní odrůdy,
které byly vyšlechtěny ve výzkumných ovocnářských
ústavech. Vlastní ochutnávky se zúčastnili jak občané z
Častolovic, tak i z okresů Rychnov n.K., Pardubic a Ústí
n.O. Hodnocení pozůstávalo z pěti kriterií: vzhled jablka,
tvrdost slupky, kvalita dužiny, šťavnatost dužiny a celková chuť. Z výčtu těchto faktorů vyšlo celkové hodnocení a
pořadí nejlepších a nejchutnějších jablek. Každý účastník
obdržel výsledek ochutnávky, které jsou zveřejněny na
www.zahradkari.com. Po ukončení degustace proběhla
beseda k pěstování nových odrůd ovoce na našich zahrádkách. Také všichni přítomní byli seznámeni s výsledky
degustace jablek ve výzkumném ovocnářském ústavu v
Holovousích a hrušek v Litoměřicích.
Poděkování patří všem členům výboru, kteří zabezpečovali ochutnávku a zpracovávali výsledky hodnocení.

Ukázka zimního řezu ovocných stromků.

- neděle 15.2.2009 v 17:44 hodin - výpomoc profesionálním hasičům z Rychnova nad Kněžnou při přečerpávání nafty z havarovaného osobního automobilu
Peugeot 309 na silnici č.I/11 u zahrádkářské kolonie
ve směru na Kostelec nad Orlicí
- pátek 6.3.2009 v 17:13 hodin - odčerpání vody a
vyčištění studny u rodinného domku čp.30 v ulici Na
Drahách

Na 9. května jsou plánovány opět dětské závody. Následující akcí bude pohádková cesta s občerstvením. Pro
dospělé budou uspořádány rybářské závody s opékáním prasete k výročí 85 let vzniku našeho rybářského
spolku. Termín byl zvolen na 19. září. Poplatek se bude
vybírat do konce srpna, a to 200,- Kč. 100,- Kč na prase
+ 100,- Kč na závody. Jsou zváni všichni členové i nerybáři.
Upravila VZ

Závody pro dospělé, které se měly konat v září, byly
pro nezaplacení základního poplatku zrušeny. Rozsáhlou akcí na podzim bylo vypuštění obecního rybníku z
důvodu velkého úhynu ryb. Rybník byl již ve špatném
stavu. Velká náplava bahna byla zapříčiněna podemíláním břehů. Hatě nebyly dostatečnou ochranou proti
vlnám, které po 6 let nahlodávaly břehy a postupně
zanášely rybník zeminou. Tak vznikaly po celém rybníce nátrže. Hráz začala na mnoha místech vykazovat
značné poškození.Vylovené ryby byly přemístěny na
Střezmou.
Byla to obrovsky namáhavá práce, za což patří dík
všem, kdož se na této akci podíleli.
Dalším úkolem vyplývajícím z naší činnosti bylo předání rybníka v Tutlekách, který byl začleněn do revíru
“MALÉ VODY“ do krajského rybolovu. Z důvodu
nedostatku finančních prostředků jsme nemohli zajistit
jeho vyčištění a tak splnit smlouvu mezi námi a pronájemcem. Výkon rybářského práva a přístup na pozemky
okolo rybníka nám byl však ponechán.
Pro letošní rok je hlavním úkolem dokončení hatění a
terénní úpravy kolem obecního rybníka.

V neděli 15. února 2009 dopoledne byla provedena
praktická ukázka zimního řezu ovocných stromků. I přes
chladné počasí pan Josef Helmich všem přítomným
předvedl zimní ošetření jak u mladých stromků po výsadě, tak u stromů v plné plodnosti. Současně byly vysvětleny i různé varianty řezu na bujně rostoucích stromech,
na stromech po roubování a na stromech se snížením
terminálního výhonu. Z důvodu většího množství sněhu
bylo upuštěno od ukázky řezu na stromech přestárlých
a méně plodících. I přes nepřízeň počasí byla tato ukázka přínosem a praktická výměna zkušeností na závěr
objasnila mnohé úskalí a chyby, které ovlivňují úrodu na
našich zahrádkách. Také byla upřesněna a doporučena
odrůdová skladba ovocných stromků a keřů. Na závěr
byli všichni přítomni seznámeni s pěstováním novinek
– balerín, které mají perspektivu nejen pro velkopěstitele, ale i pro zahrádkáře.
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Vlajka pro
Tibet pošesté
Přesně v den 5O. výročí krvavě potlačeného povstání
Tibeťanů, v úterý lO.března, se v Kulturním středisku U
Lva konal již šestý kulturní program zahrnutý do celostátní
akce Vlajka pro Tibet. Výtěžek ze vstupného, dobrovolné
sbírky i prodeje upomínkových tašek s obrázkem Tibetu
byl, jako každý rok, věnován na konto školy pro nevidomé
děti ze Lhasy, hlavního města této neobyčejně svérázné,
těžce zkoušené země.
Před pěti lety, r.2OO4, se organizace této akce ujali v
Častolovicích z vlastní iniciativy čtyři mladí nadšenci: Jiří
Hovorka, Miloš Málek, Iva Morávková, výborná a obětavá výtvarnice, a Zdeněk Praus.Jejich zásluhou se zájemci
za pět let mohli blíže seznámit s historií i geografií Tibetu, ochutnat tibetský čaj, poslechnout si tamější hudbu,
vyslechnout dojmy cestovatele po těchto krajích. Byly
zorganizovány i dvě výstavky překrásných obrázků dětí ze
zdejší školy i dražba obrazů Ivy Morávkové a letos i výstava jejích dalších děl, vesměs portrétů houževnatých Tibeťanů. Už potřetí mohli zejména mladí diváci ocenit svérázná
představení souboru Černí šviháci pod vedením svého
režiséra a autora her Josefa Tejkla. Letos to byla adaptace
předlohy kosteleckého občana, který vystupuje pod pseudonymem, Svět podle Kloboučka. Hra řeší problém role
peněz v lidské společnosti. Aktivita zdejších organizátorů
se od počátku setkala i s velkým pochopení zastupitelstva,
takže Častolovice byly jednou z prvních obcí v našem kraji,
které se přidaly k solidaritě s Tibetem. Mladým organizátorům patří rozhodně velký dík.
-al-

LILIOVNÍK TULIPÁNOKVĚTÝ
- LIRIODENDRON TULIPIFERA

Je zajímavý a pozoruhodný okrasný strom, jehož
jméno už samo o sobě vyvolává náznak nevšednosti
a exotické upoutávky. Patří mezi opadavé listnaté
dřeviny a je v našich podmínkách zcela mrazuvzdorný.
Základní forma dorůstá v
dospělosti
velkých
rozměrů asi 30m výšky. Listy jsou až 20cm
velké, neobvykle tvarované. V horní části
jsou jakoby zastřižené, se dvěma špičatými postranními
laloky. Tvarem velmi připomínají starý
hudební nástroj - lyru.
Na vrchní straně jsou
leskle zelené, vespod
kovově modrozelené. Na podzim vybarvují do nádherných zlatožlutých tónů. Květy, které se podobají
tulipánům, vykvétají jednotlivě na koncích letorostů na přelomu května a června. Jsou velice dekorativní, velké asi 6 cm, žlutozelené s oranžovými
skvrnami. Bohužel mezi velkými listy se poněkud
ztrácejí. Dobře pozorovatelné jsou jen při možnosti
pohledu z bližší vzdálenosti. Domovinou liliovníku

jsou východní oblasti USA. Roste zde ve smíšených
lesích na živných, hlinitých půdách. Do Evropy byl
dovezen jako znamenitá okrasná dřevina již před
třemi stoletími. Dodnes je poměrně hojně vysazovanou exotou v parcích,
v městské zeleni i ve
větších
zahradních
úpravách. Na malé
plochy se nehodí pro
své větší rozměry.
Snad jen nízká odrůda „ARDIS“, která
dorůstá jen do 7m, se
může na menší zahradě použít.
Obdivovat Liliovník
můžeme při návštěvě
častolovického
zámeckého
parku.
Několik exemplářů tohoto druhu zde bylo vysazeno na začátku 70. let minulého století. Asi nejlepší
možnost pozorovat zblízka jeho výjímečné okrasné
hodnoty nabízejí dva jedinci u střední příčné cesty, kousek nalevo od ústřední křižovatky na hlavní aleji. Jsou zavětveni až k zemi, takže detailně si
můžeme prohlédnout olistění i zajímavé květy.
Ferda Maláč

Velikonoce - svátky jara
Ve dnech 3. – 5. dubna 2009 se konala v Častolovicích
již po deváté velikonoční jarní výstava. Přes 5 000 návštěvníků mělo možnost zhlédnout ve výstavním areálu
ukázky nejen řemesel, ale i vhodné a vkusné aranžmá.
Několik postřehů účastníků a pořadatelů výstavy jsem
promítla do rozhovorů.

V loňském roce jsem zde byla na podzimní výstavě, která mě překvapila rozmanitostí zahrádkářských produktů.
Tato výstava z mého pohledu, byla velmi dobře zorganizovaná. Určitě dala mnoho podnětů a možností, jak si
vylepšit své zahrádky.

Zdena Papáčková
– hlavní aranžerka výstavy.

Mgr.Martina Bělková
– starostka Častolovic.

1. Kde berete inspiraci pro svá aranžmá?
Jak mi čas dovolí, navštěvuji různé semináře, sleduji
nové techniky v oboru, trendy ve vývoji materiálu, čerpám samozřejmě i z časopisů a podobně.
2. Z Vašeho pohledu, lze ještě stále něco vylepšovat?
Vždy je co vylepšovat. Je však důležité, mít kolem sebe
spolehlivé a nadšené lidi. To si myslím, že zde nacházím.

Jaký je Váš pohled na aktivitu místních zahradkářů?
Opět jedna z krásných jarních výstav. Oceňuji práci
všech organizátorů i těch, kteří se na výstavě podíleli.
Slova pana Helmicha: „ Výstava má již nadregionální
charakter, „ jsou skutečně pravdivá.
Vystavují zde poprvé také přátelé z Moravy / keramika
Vlčnov/. Jako je Vlčnov známý svojí „ Jízdou králů“, tak
doufám, že Častolovice se dostanou do povědomí svými
výstavami.

Martina Horáková,
Hradec Králové – ukázky drátování.
1. Vím, že jezdíte často po výstavách. Jak hodnotíte
tuto?
Jezdím spíše po řemeslných akcích. Na tuto výstavu
vždy přijíždím ráda. Stojí však za zamyšlení, zda je
vhodné mezi řemeslníky a zahrádkáře zařazovat stánky,
které nemají až takový vztah ke smyslu výstavy.
2.Co krize? Nakupují lidé méně?
Krizi nepociťuji. Lidé o tyto mé ne zcela běžné výrobky
mají stále zájem. Nakupují jako v předešlých letech.
Marie Hrnčířová, Pelhřimov – návštěvnice výstavy.
1. Navštívila jste již někdy tuto výstavu?

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Častolovicích

NABÍZÍ K PRODEJI
ZACHOVALÉ ŽIDLE
v jakémkoliv množství.
Bližší na tel. 737656775. J. Helmich

ků a keřů. Možná by bylo vhodné též doplnit prodej ovocem a zeleninou.
2. Překvapili jste letos nějakou novinkou?
V praktických ukázkách řemeslné výroby byl přizván i
výrobce keramiky s hrnčířským kruhem, což mělo příznivý ohlas.
Dále, ve spolupráci s úřadem městyse, jsme zajistili prostor pro Infobus se zajímavostmi z regionu.

2. Jste z Vysočiny, máte podobné akce?
U nás se také pořádají zahrádkářské výstavy, ale v menším
rozsahu než zde. Mimo jiné, vaše výstava vede k zamyšlení nad svátky jara a určitě mě v mnohém inspirovala k
vlastním „ dílkům“ souvisejícími s Velikonocemi.
Josef Karlec
– jeden z hlavních pořadatelů výstavy.
1. Myslíte, že nabízený sortiment je dostatečný?
Mám dojem, že ano. V každém případě bude třeba na
příští jarní výstavu zajistit ještě prodej ovocných strom-

Závěrem slova hlavního organizátora - Josefa Helmicha. Výstava byla velmi úspěšná nejen svojí návštěvností, ale i kvalitou jednotlivých vystavovaných exponátů.
Opět se osvědčila velmi dobrá spolupráce s úřadem
městyse a ZŠ.
Chtěl bych všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a
celého průběhu výstavy, velice poděkovat.Spokojenost
návštěvníků nám byla odměnou za vynaložené úsilí.
K těmto slovům není třeba komentáře.Všem děkuji za
rozhovor.
Renata Sršňová

Výstava narcisů.
25. – 26. dubna 2009 9 -17 hodin
V areálu Nového zámku v Kostelci nad Orlicí máte možnost v těchto dnech shlédnout velkou expozici jarních květů cca 200 odrůd.
Odborná poradna*občerstvení*prodej*dobrovolné vstupné*
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STROMY UMÍRAJÍ
VSTOJE
Na tento název proslavené hry španělského dramatika
Alejandra Casony jsem si bleskem vzpomněla, když jsme
nedávno uslyšeli strašlivou zprávu: bez varování, zcela
náhle se doslova zřítil starý strom na skupinku nicnetušících lidí stojících poblíž a jako krutou daň vzal s sebou
navždy i životy dvou dvanáctiletých nadějných chlapců.
Stalo se ve Zlíně m.r.
Když se dívám z okna naší chaloupky na letitou lípu
přes ulici Na Skalce, jsem ráda, že jsme před několika
lety přispěli na její razantní prosvětlení, ale znalci stromů,
kteří chodí kolem, vraští čelo a říkají: ten strom nebude
náporům čím dál častějších větrů odolávat dlouho! Příroda má své zákony a stromy umírají vstoje… Však předloňská vichřice stačila vyměřit konec vzrostlých velikánů
na sokolské zahradě za jedné noci ve chviličce! Štěstí, že
nikoho nezabily.
V souvislosti se vším tímhle zadalo vedení městyse
vypracování odborných posudků na zdravotní stav starých vysokých stromů v naší obci, které stojí nablízku
zástavbě či poblíž komunikace. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR stanovila podle všech svých možností
a znalostí doporučení, ba přímo verdikt: starý kaštan u
kostela vychýlený až nad silnici, stejně tak jako starobylá
alej ke hřbitovu, kde se větve jednoho ze stromů dokonce
zaplétají do elektrického vedení, což je rovněž životu lidí
nebezpečné, musí v zájmu zdraví obyvatel, zejména dětí,
ale i méně pohyblivých občanů, navždy odejít.
Z posudkové zprávy vyjímáme:
Lipová oboustranná alej u městského hřbitova v Častolovicích (p.p.č. 763/3 v k.ú. Častolovice)
Jedná se o 11 jedinců lípy srdčité (Tilia cortdata) rostoucích u příjezdové komunikace k městskému hřbitovu na
p.p. 763/3 v k.ú. Častolovice. Tyto mohutné lípy nebyly
v minulosti systematicky prořezávány a jejich habitus se
blíží přirozenému růstu lípy. V současné době jsou některé stromy silně poškozeny zlomky hlavních kosterních
větví. Ořez provedený v posledních desetiletích byl pouze
odstraněním suchých větví a zlomků. Na řezech na kosterních větvích došlo ke vzniku velkých otevřených dutin,
současně jsou patrné i dutiny s rozkladnými procesy ve
kmenech. Koruny jsou přetížené sekundárními výhony,
odhadovaný věk stromů je cca 100let. Kořenový systém
stromů je z části zakryt asfaltovou komunikací, což zhoršuje zásobení dřevin vodou a omezuje kořenové dýchání.
Byla jsem pověřena, vážení čtenáři Zdroje, abych
jménem redakce tlumočila tuto zprávu vedení tento verdikt. Všichni víme, že strom, který zde roste celá dlouhá
desetiletí, dotváří vzhled celého místa. Jeho větve skýtají
útulek ptákům i veverkám. V létě dávají blahodárný stín a
svými listy vydechují kyslík. Co bychom byli bez stromů
a lesů! A s jakou láskou byly všechny ty aleje u nás i v
okolí vysazovány… A nejednou jsme na křižovatce: staré
stromy se neohnou, nesesují, nezpráchniví poznenáhlu.
Stromy umírají vstoje… Snad nám tu urychlenou cestu
do nebytí odpustí. V zájmu mladých, čerstvých stromů,
které budou vsazeny na jejich místo. Proto se staré stromy
budou kácet najednou. A jen fotografie či obrázky malířů
budou připomínat, po kom že přišly zase ony pod sluneční záři.
Prosíme touto cestou všechny občany Častolovic o
připomínky, poznámky osobně do knihovny v po,stř, čt
od 13 – 18 hod. nebo na e-mail. adr. zdrojcastolovice@
seznam.cz.
- al -

Chovatelé včel
Upozorňujeme všechny chovatele včel na povinnost
hlášení o trvalém stanovišti včelstev a jejich počtu na
Úřadu městyse Častolovice, v jehož katastru jsou včelstva umístěna. Podmínky a povinnosti včelařů stanovuje
zákon č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a vyhláška
č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin.
za ÚM Častolovice Barbara Hojná

UPOZORNĚNÍ
Pro všechny majitelé psů

SÍM, SÍM, JÁ SE HLÁSÍM

V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška č. 02/07 ze dne 29.5.2007 o místním poplatku
ze psů, která majiteli ukládá povinnost každého psa
zaregistrovat na Úřadu městyse v Častolovicích a
zaplatit poplatek dle vyhlášky, a to v termínu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČASTOLOVICE
KOMENSKÉHO 209, 517 50 ČASTOLOVICE,
IČ: 70 18 88 74, TEL.: 494 323 004
HTTP://WWW.ZS-CASTOLOVICE.CZ

do 25.dubna běžného roku.

ZÁPIS DO MŠ

Vyzýváme proto občany, kteří nemají zaplacen
poplatek pro rok 2009, aby tak učinili v co nejkratším termínu.
za ÚM Častolovice Barbara Hojná
Vážení spoluobčané !!!
Jestliže jsou mezi Vámi manželé, jimž od slavnostního manželského slibu „ANO“ uplyne v průběhu roku
2009 již 50 let a přáli by si tuto skutečnost

***zlatou svatbu***

oslavit společně s námi – zástupci městyse- v obřadní síni městyse Častolovice, žádáme je tímto, aby se
přihlásili na Úřadu městyse u paní Hojné k dojednání
podrobností a ostatních náležitostí.
Starostka městyse Častolovice i ostatní zástupci si budou
pokládat za čest oslavit s Vámi Vaše krásné výročí.

Karnevalový den
Pátek 13. se žáci prvního a druhého ročníku rozhodli oslavit po svém a uspořádali Karnevalový
den. Do školy místo dětí přišla spousta masek: od
vodníka, číšníka, čaroděje po princeznu. Neznamená to, že bychom se neučili, ale zadané úkoly jsme
plnili v maskách. Navštívili jsme i naše staré známé
ve školce a společně si prošli celou školu. Užili
jsme si hudbu, hry a módní přehlídku. Všichni svou
masku rádi předvedli a s chutí se zasmáli.

Klokan 2009
Žáci 2.,3.,4. a 5. roč. se tradičně zúčastnili mezinárodní soutěže s názvem MATEMATICKÝ KLOKAN. Děti si mohly ověřit své matematické dovednosti, schopnost logického uvažování a dedukce.
Každý žák obdržel osvědčení o účasti v soutěži.
Radka Přibylová

Den Země

30. dubna 2009 proběhne na naší škole Den Změ.
Žáci 2.stupně si v tento den připomenou světový svátek ochrany přírody a životního prostředí.
Letos jsou vyhlášena 3 témata:
1) Módní přehlídka – zhotovení modelů z odpadního materiálu
2) Leták, plakát, zpravodaj – zhotovení tiskovin
na vybrané téma
3) Ruční dílna – ruční výroba papíru
Během dopoledne si žáci vyberou příslušné téma
a budou pracovat ve skupinách. Den Země bude
zakončen módní přehlídkou a prezentací letáků,
plakátů a vyrobeného papíru.

Ve
středu
11.3.2009
proběhl zápis
dětí do naší
mateřské školy. K zápisu se
dostavilo neuvěřitelných
45 dětí. Již
dnes je zřejmé, že všechny děti bohužel nemohou být
umístěny. Škoda, že nelze zřídit ještě jedno oddělení.

DĚTSKÝ KARNEVAL V MŠ
Dne 5. března 2009 se
to v celé naší
mateřské škole hemžilo
samými rozmanitými
pohádkovými bytostmi
– princeznami, šašky, Červenými Karkulkami, piráty,
vílami a spoustou dalších. V tento den jsme pro všechny děti uspořádali DĚTSKÝ KARNEVAL. Všichni
jsme si společně zatancovali, zasoutěžili, navštívili
děti i v ostatních odděleních a na konec jsme nezapomněli obveselit i naše paní kuchařky.

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

V
rámci
tématu
„Zvířátka v
zimě“ se děti
seznamovaly s životem
zvěře v zimě
a péčí o ně.
Při dramatizaci pohádky
„Zajícova chaloupka“ si děti úplně samy a s velkou
měrou vlastní fantazie vytvořily kulisy a vymýšlely
vhodné dialogy. Vyrobily si masku lišky a postavily
pelíšky plyšovým zvířátkům. Ten symbolicky zahrnuly bílým papírem – sněhem.
Ještě štěstí, že na podzim děti nasbíraly tolik kaštanů a
žaludů, které jim pomohou přečkat i tu letošní zimu.

Přijímacím řízením
nekončí příprava na
střední školy
Do 15. března 2009 podali žáci 9. ročníků přihlášky
na střední školy dle nového systému přijímání. Žáci
jsou bohužell přijati na základě průměru z vysvědčení
(dle kritérií střední školy), což se negativně odráží v
práci žáků 9. ročníku ve 2. pololetí.
Soustředěnost, pozornost, aktivita, ochota se vzdělávat a domácí příprava je u většiny z nich téměř nulová. Školní rok pro většinu z nich končí pololetním
vysvědčením a nechápou, že je potřeba zvládnout v
plném rozsahu i učivo 2. pololetí.
Není pak divu, že mezery ve znalostech, které takovým
přístupem žáka k osvojení učiva vzniknou, nemohou
žáci na střední škole dotáhnout samostudiem.
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Projekt „Volba povolání“
Vybraní žáci 2. stupně se zapojí do projektu, který
organizuje Krajská hospodářská komora. Projekt nese
název Volba povolání a je zaměřen na technicky orientované obory. Žáci se zúčastní soutěže o nejlepší vlastní výrobek vyrobený ve školní dílně nebo doma. Je
vypsána také literární soutěž na téma Volba povolání.
Nejlepší práce budou odměněny drobnou věcnou
cenou a postoupí do okresního kola.

Účast žáků na olympiádách
Stejně jako v minulých letech, tak i letos se žáci naší školy
účastní různých olympiád. Vítězové školního kola postupují do kola okresního.
V zeměpisné olympiádě reprezentoval naši školu velmi
dobře žák 6. ročníku Petr Kutil.
Okresní kolo olympiády v německém jazyce vyhrál žák
8. ročníku Jan Vítek, který pak školu reprezentoval v krajském kole v Hradci Králové.
Účastí na olympiádách si žáci nejen prohlubují své znalosti, ale získávají i velmi cenné zkušenosti do budoucna.

Lyžařský výcvik

V letošním školním roce jsme opět připravili pro naše
žáky týdenní pobytový lyžařský kurz. Hned první školní den v novém roce jsme odjeli do Říček v Orlických
horách. Ubytování na chatě Perla nám plně vyhovovalo
a vstřícnost provozovatelů chaty nás mile překvapila. I
počasí nám přálo, protože po celý týden bylo chladné,
ale krásné slunečné inverzní počasí. Šestadvacet žáků
bylo rozděleno do tří družstev a s výukou se začalo hned
první den na sjezdovkách Skicentra. Pro někoho nebylo
vůbec jednoduché, aby přinutil své tělo dělat to, co vidí
u ostatních, kteří již lyžují. Ale po malých krůčcích se to
podařilo i těm, kteří stáli na lyžích poprvé. Druhý den se
již všichni podívali na horní stanici sedačkové lanovky a
podle svých schopností lyžovali na třech různě obtížných
sjezdovkách areálu. Byl to povedený týden, který uzavřely závody z pohledu lyžování a diskotéka ze stránky
společenské.

Bronzová medaile pro
Marka Štěpánka
Po úspěších místních golfových šampiónů Marka a
Matěje Štěpánkových, se snaží získat si své místo na
slunci v tomto krásném sportu i místní dvanáctiletý
žák Jakub Tomašík (na fotograﬁi vlevo). Na jarním
turnaji mládeže do 18 let, konaném 15.3.2009 v areálu Indor Golf Fomei v Hradci Králové, se mu podařilo
získat hezkou bronzovou medaili v kategorii hráčů s
HCP 34 až 54.

SRPDŠ při Základní škole a mateřské škole v Častolovicích
připravilo pro děti ve spolupráci s Generali pojišťovnou

4. ročník Pohádkové cesty
16. 5. 2009
Zveme srdečně všechny děti a jejich rodiče, aby si přišli užít
krásný den ve společnosti nejrůznějších nadpřirozených bytostí
a dalších přátelských stvoření, kterými se bude pohádkový les
opět jenom hemžit.
KDY: 16. 5 . 2009, start průběžně v 9.00 – 10.30 hod.
KDE: start u Hospůdky na cestě, trasa okolím Častolovic
S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, dobrou náladu a velkou
fantazii, v cíli možno zakoupit občerstvení.

Po skončení pohádkové cesty pokračuje program soutěžemi na
Sokolské zahradě – skákací hrad, zábavné
soutěže, možnost vyzkoušet simulátor nárazu, malování karnevalových masek, zdarma
líčení ve spolupráci s kosmetikou Oriﬂame..
Organizátoři a všichni obyvatelé lesa
se těší na vaši účast.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Zpráva o činnosti TJ Sokol Častolovice
čtená předsedou na volební Valné hromadě obnáší dvě a
čtvrt hustě popsané strany, z nichž vyjímáme alespoň tyto
údaje, které jistě zaujmou i ostatní čtenáře Zdroje:
V současnosti má TJ SOKOL kolem 400 členů, kteří
řídí 9 členný výkonný výbor. Usnesení poslední VH uložilo
zlepšit příspěvkovou morálku. Ta se sice zlepšuje, ale zpráva konstatuje, že k stoprocentní spokojenosti ledacos chybí.
Zejména v oddílech dospělých se nedaří dvousetkorunový
příspěvek vybrat včas, naproti tomu u dětí / platí polovic / se
zdá být vše v pořádku. O nejmenší drobotinu se starají cvičitelky Kapuciánová a Luxová, které si nejmenší děti rozdělily
a podle jejich pokynů se výboru daří vybavovat je potřebnými pomůckami pro cvičení.
Kontrola využívání tělocvičny přinesla poznatek, že se
tak daří na 85 %. Náklady na opravy, elektřinu, plyn a vodu
nese městys, proto je krajně nutné vést svěřence k ohleduplnosti k veřejnému zařízení. Jistá bezohlednost k udržování
zařízení tělocvičny se obráží v agresivitě dětí, o to důslednější

musí být jejich kontrola za strany cvičitelů.
TJ Sokol vybavil tělocvičnu nářadím v hodnotě větší než
70 000 Kč.Vzhledem k tomu, že tělocvičnu užívají i další
spolky a základní škola, vyzývá výbor TJ všechny vedoucí
k udržení pořádku cvičících po každé hodině. Když bychom
začali vybírat za pronájem tělocvičny poplatky, mohlo by se
stát, že tělocvična by byla poloprázdá pro nedostatek financí.
Ještě jednou proto děkujeme městysu Častolovice, zejména
za finanční pomoc a apelujeme na pečlivost a důslednost cvičitelů při dodržování kázně a pořádku.
Náš podíl na rekonstrukci sokolské zahrady bude spočívat v tom, že bychom rádi vybudovali svépomocí sociální
zázemí. Děkujeme zároveň oddělení tenisu za dosavadní práci na tenisovém areálu. TJ Sokol se stala členem MAS NAD
ORLICÍ, u níž je možno postupně získat z prostředků EU až
70 miliónů, pokud se podaří vše řádně připravit ke schválení
na ministerstvu.
Daří se spolupráce s Asociací sportu pro všechny v sou-
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FOTBAL
Z výroční schůze AFK Častolovice
V sobotu 22. února se konala v restauraci Na Hřišti
výroční schůze AFK Častolovice. Zprávu o činnosti za
rok 2008 přednesl prezident klubu Miloš Zeman.
Zprávu o činnosti AFK Častolovice rozdělil do několika
základních bodů z nichž vyjímáme:

Foto Ríši Vítka, který zvítězil i v krajském
kole v Hořicích dne 4.4.2009 a stal se krajským
přeborníkem. Soutěžil v disciplínách šplh o tyči,
skok z místa, hod na koš, člunkový běh a skok
přes švihadlo na čas.
těžích v zimním pětiboji, atletice, vybíjené, v přehazované.
Daří se i organizace Dne dětí, který pořádá naše TJ.
Podařilo se získat 2 cvičitele z Kostelce n. Orl., ale starší
žáci neprojevili zájem. Také v nedávné soutěži zimního pětiboje v Borohrádku jsme mohli obsadit pouze mladší kategorii, zato jsme zásluhou Ríši Vítka vybojovali 1. místo. Ríša
postupuje do krajského kola, které se koná 4.4.09 v Hořicích.
Přejeme mu hodně zdaru.
Děti z 1. - 5. třídy vede M. Sršeň, předseda TJ, nově pak Inka
Jírová. Starší ženy cvičí opět Majka Morávková. Nabídek pro
doškolování cvičitelů je dost, zájemců však málo.
Mil. Sršeň byl zvolen předsedou regionálního centra
asociace sportu pro všechny a zároveň vykonává funkci ve
výkonném výboru krajské asociace. Tyto funkce zajišťují
částečné dotace navíc a daří se získat i sponzorské dary. D
V plánu máme uzavřít s městysem dlouhodobou smlouvou o pronájmu na tenisové kurty, abychom mohli čerpat
dotace na údržbu.
Všechny tyto údaje se týkaly kontroly usnesení od poslední
VH.
K současnému dění v TJ ještě těchto několik zpráv :
Družstvo A stolního tenisu hraje krajskou soutěž a drží
výborné 3. - 4. místo, což zasluhuje pozornost i pochvalu.
Další tři družstva se účastní soutěží okresních a zdá se, že
nákup roboponku na procvičování úderů i zde ponese ovoce.
Hokej se neobejde bez sponzorů, protože je finančně
náročný. Naše účast na výsledkové listině, jak je zveřejňována pravidelně v Orlickém týdeníku, by měla být vyšší.
Zatím nejcennější místo pro družstvo volejbalu představuje 4. příčka na turnaji v Hradci Králové. Letošní úkol spočívá v uspořádání letního turnaje o putovní pohár předsedy
TJ Sokol. Velmi pěkných výsledků dosahuje družstvo také v
plážovém volejbalu v Lipinách u Bolehoště.
Oddílu nohejbalu se daří turnaje. Dva tradiční turnaje
na víceúčelovém hřišti byl kvalitně obsazen 16 družstvy,
vánočního turnaje v Česticích v hale se účastnilo 6 družstev,
jedno až z Chrudimska.Všechny turnaje byly velmi pozitivně
hodnoceny.
Fit centrum je otevřeno i pro ženy. Vybavení je postupně
dokupováno, rozšiřováno o šatny. Novému vedoucímu panu
Tomáši Mrázkovi přejeme dlouhou výdrž.
Loni uspořádala asociace ASPV festival sportu, kde probíhaly republikové soutěže. My jsme se účastnili v atletice,
kde nás reprezentovali Martin Hejhal, Jakub Papay a Petr
Duzbaba, kteří vzorně zastupovali nejen naši TJ, ale i okres
a kraj. Přestože jim zatím stupně vítězů nepatřily, patří jim
náš dík i uznání.
Za celoživotní propagaci sportu byl u příležitosti svého
loňského životního jubilea oceněn někdejší olympionik a
mnohonásobný mistr republiky v hodu kladivem pan Josef
Matoušek.Tradice oceňování dlouholetých aktivních cvičitelů i členů TJ by měla být posílena. Stejně tak by se vzájemně
mohly více sbližovat i spolky. Na Valnou hromadu např. přišel ze všech pozvaných spolků pouze pan Zeman z AFK.
V závěru shromáždění byl zvolen nový výkonný výbor,
který má na další období toto složení :
Miloslav Sršeň, předseda / opět /
Inka Jírová, pokladní
Miloš Málek, jednatel
členové: Markéta Kapuciánová, Jiří Štauber, Jaroslav Fabián, Jan Hlásek, Tomáš Mrázek, Milena B Bečičková a Martin
Jirsa a Martin Jirsa.
Redakčně zkráceno

Hodnocení mužstev
Mužstvo přípravek vedené trojicí trenérů panem Vlčkem,
Hájkem a Kapuciánem skončilo v loňské sezóně 20072008 na 7. místě tabulky s 34 body. Toto umístění bylo
určitě úspěchem, protože po podzimní části měli na kontě
pouhé 4 body a krčili se tak na 9. místě. Všichni ale víme,
že umístění u těchto mužstev není tak důležité, protože se tu
fotbalu teprve učí.
Družstvo elévů vedené trenéry Michalem Papayem a Honzou Cabalkou skončilo v sezóně 2007/2008 na krásném
druhém místě tabulky, s celkovým počtem 122 bodů. V této
soutěži jsme měli i krále střelců z Častolovic, kterým byl Petr
Duzbaba. Do branek soupeřů nasázel 97 gólů.
Před startem do sezóny 2008/9 nás situace donutila spojit
tato mužstva s celkem TJ Velešov Doudleby pro malý počet
hráčů. Přípravek jsme měli dost, ale do elévů jsme měli
pouhé 3 hráče. Ze začátku jsme se dalšího spojení obávali, ale po odehrané podzimní části musíme konstatovat, že
nám i toto spojení funguje. Obě mužstva hrají pod názvem
Doudleby-Častolovice. Přípravky jsou po podzimní části na
pěkném 4. místě, elévové na 7. místě tabulky.
Hodnocení žáků hrající krajskou soutěž rozděluji také na
dvě etapy. První etapou byla jarní část sezóny 2007/8, kterou dohrávali naši žáci pod hlavičkou TJ Velešov Doudleby.
Mladší žáci vedení panem Vilímkem a Škopem skončili na
4. místě tabulky a starší žáci vedení trenéry z Doudleb skončili dokonce na 3. místě tabulky.
Do druhé etapy neboli do nové soutěže sezóny 2008/2009
vstoupila obě mužstva žáků pod novým názvem, a to
s názvem naším AFK Častolovice. I když máme tato
mužstva i nadále spojená s Doudlebami, počet našich hráčů
u obou mužstev jasně převyšuje. Proto jsme se domluvili na
přejmenování. Žáci AFK Častolovice hrají poprvé v historii
krajskou soutěž.
Mladší žáci vstoupili do podzimní části s trenérskou dvojicí
Tomáš Mika a Jiří John mladší.
Výsledky se sice dostavily, ale ve vedení tohoto mužstva to
skřípalo. Začaly se k nám dostávat od rodičů různé stížnosti,
proto nás situace donutila přibližně po měsíci tyto trenéry
odvolat. Po zbytek sezóny se mužstva ujali pánové Vilímek

a Prchlík. Oběma bych chtěl za mimořádnou pomoc touto cestou poděkovat, protože sehnat vedení, je jak už jsem
již několikrát zmiňoval, veliký problém. Po podzimní části
soutěže je mužstvo mladších žáků věřte nevěřte, na druhém
místě tabulky. V jarní části mužstvo povede Ruda Prchlík a
pan Dudek z Doudleb.
Starší žáky vedl v podzimní části Milan Vilímek a Miloš
Brandejs. Mužstvo je zatím na pátém místě tabulky s 16
body a kdyby měli více střeleckého štěstí, tak by jejich
umístění bylo určitě ještě lepší. V jarní části vystřídá ve
vedení Miloše Brandejse pan Bohuslav Škop. Věřím, že se
nám konečně podařilo stabilizovat vedení u obou mužstev
žáků, protože by byla velká škoda se těmto mladým talentům nevěnovat. Máme tu silné ročníky, které jednou budou
hájit naše barvy třeba i v A - mužstvu mužů! Jsou tu šikovní
kluci, na kterých je vidět dobře odvedená trenérská práce,
které se jim u nás od malička dostává. Poděkování patří
všem, kdo se o ně starají.
Teď přejdu k našemu dorostu, který , jak již určitě všichni víte, vedu já a asistentem je Michal Malý. Jako vedoucí mužstva s námi jezdí pan Papay Jaroslav. Po jarní části
soutěže tedy v sezoně 2007/8 jsme skončili na pěkném 3.
místě tabulky. Do nové sezóny jsme doplnili kádr o tři hráče,
kterými jsou : Tomáš Přikryl (příchod ze starších žáků), Jiří
John ml. a Miroslav Běloušek (oba hostování z Rychnova
n/K.). Naše mužstvo je vzhledem k úrovni přeboru celkem
kvalitní. K dnešnímu dni čítá 15 hráčů a naše umístění po
podzimu je na třetí příčce tabulky. Hra teda ještě zdaleka
není podle mých představ, ale myslím, že se postupně lepší.
Je to dáno také tím, že někteří hráči začali pozdě s fotbalem
a učí se mnohdy i věci, které by už měli znát od žáků. Možná, že by si naše mužstvo zasloužilo více diváků, ale to
ani já ani hráči neovlivníme. Naše soutěž se spojila s okresem Náchod a doplnily nás týmy Hronova, Police a Teplic
n/M. Myslím, že doplněním těchto mužstev se okresní přebor dorostu zkvalitnil. Nebýt tohoto doplnění, zůstalo by v
soutěži pouhých 7 mužstev a to je dost málo. Proč vám to
říkám? Chci, abyste si udělali obrázek a viděli, jak je důležitá práce s mládeží. Vezměte si, že máme v okrese přibližně
30 mužstev mužů hrající okres a pouhých 7 dorosteneckých. Okresní soutěž žáků doslova zaniká. U starších žáků
jsou pouhá 3 mužstva a u mladších je mužstev 6. Buďme
rádi, že my máme žáky v kraji, protože ta úroveň okresního
přeboru je špatná. Znamená to jedno, že i fotbalu se věnuje
méně lidí, než tomu bylo dříve. Spousta mládežnických celků se spojuje kvůli nedostatku hráčů, a to i např.města, jako
jsou Dobruška s Opočnem.
I sousední Kostelec se potýká s hromadným úbytkem dětí
a doslova škemrá v každé vesnici o nové děti. I nám chtějí
nabídnout spojení, ale je to zatím ve fázi jednání. Musím to
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zaklepat, ale u nás takové problémy zatím nemáme, i když
s pomocí Doudleb. Já si ale myslím o této jakési krizi na
hráčském trhu jedno. Je více zájmových kroužků, děti mají
více možností jak trávit volný čas, možná zde i hodně sehrává lhostejnost k dětem u některých rodičů. Podle mne je ale
všechno o kvalitní práci s mládeží a zejména pak ve vedení
jednotlivých mužstev!! Když budete mít dobré vedení klubu
a slabého trenéra, tak vám ty děti chodit nebudou. Proto se
na výchovu mládeže musí klást velký důraz a vždy sehnat
co nejkvalitnější vedení, což je teda někdy nepřekonatelný
problém.Vím, že situace s prací v celé naší republice je kritická, ale pokud někdo z vás by se chtěl častolovické mládeži
věnovat, neváhejte a přijďte kdykoliv mezi nás.I přesto, že
momentálně máme hlavní trenérské posty obsazené, je nás
pořád málo.Chybějí nám např.stabilní vedoucí mužstev. Věřte, že čím více lidí je u každého mužstva aktivních, tím více
odvedené práce je za námi vidět.
To bylo maličké odbočení od hodnocení mužstev, ale myslím
že bylo věcné.
Náš B-tým spadl v loňském roce do třídy nejnižší, a to do
čtvrté třídy O.P. Několikrát jsem již zmiňoval, že pád našemu
mužstvu prospěl. Nejen že mužstvo začalo znovu vyhrávat,
ale myslím, že se i pomalu začíná stabilizovat kádr. Občas do
tohoto mužstva naskočí hráči dorostu či A - mužstva a jejich

kolektivní výkony nám mnohdy v častolovickém dolíčku
zpříjemní loučení s víkendem. Za vším stojí výborná práce
Míry Huňary, který se maximálně věnuje oběma mužstvům
našich mužů.
Naše A-mužstvo se v jarní části soutěže sezóny 2007/8 pralo se šesti mužstvy o sestup z 1.B třídy. Asi to bylo hlavně
zapříčiněno našimi zraněními, které postihlo naše hráče.
K dlouhodobě zraněnému Pavlu Mrázovi přibyl hrající trenér Miloš Marek, Aleš Suchý, Miloš Cvejn a Lukáš Mašanský. Bojovalo se až do posledního kola, kde nám los přidělil
našeho věčného protivníka, mužstvo Baníku Vamberk. Kdo
na tomto utkání byl, tak viděl, že si všichni hráči sáhli na
dno svých sil, a utkání skončilo 0:0. Pouze vítězství nám
však zaručovalo stoprocentní záchranu. I přes naše nastřelená čtyři břevna a dvě tyče odcházeli naši hráči do kabin jako
zmlácení psi s myšlenkami na pád do okresního přeboru.
Ale jak to bývá ve ﬁlmech, tak i pro nás tento příběh skončil
hapyendem. Telefonát na hřiště Lokomotivy HK nám zvedl
ihned náladu. Jejich vítězství nad Opočnem nám zachránilo
pomyslný fotbalový život a setrvání v 1.B.třídě.
Přišla letní pauza, příprava na další sezónu 2008/9 a s ní hned
na úvod těžké rozhodnutí. Finanční situace nás donutila rozloučit se s našim oblíbeným trenérem Markem, který pro
naše mužstvo mužů udělal opravdu hodně. Letní pauza byla
krátká na hledání nového trenéra, proto jsme jako jedinou
variantu viděli trenérskou dvojici z našich řad, a to Míry Přikryla a Huňaru. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se na půlroční spolupráci s tím, že v zimní pauze někoho seženeme.
Oba jmenovaní odvedli vynikající práci, mužstvo fungovalo
po všech stránkách a chtěl bych jim ještě jednou před vámi
všemi za to poděkovat. Do mužstva v letní přestávce přišli
na hostování Marek Polák a Radim Pinkas z Albrechtic.
Tým opustil Lukáš Mašanský a hrající trenér Miloš Marek.
Po podzimní části soutěže jsme na 12 místě tabulky, tak nás
čeká nelehké jaro a možná i další boj o sestupové příčky.
Já ale věřím, že v úvodu jara naše mužstvo zabere a těmto
nemilým povinnostem se vyhneme. Z kádru před jarní částí
odchází Miloš Cvejn na hostování do Zdelova a Milan Izák
opět končí svou činnost. Oba jmenovaní svým odchodem
naše mužstvo citelně oslabí, ale musíme se s tím vyrovnat a
hledat možnost jak nahradit tyto opory. Do mužstva přichází na hostování Radim Pinkas(obnovení hostování) a Milan
Brzokoupil (hostování z Lípy n/O). K mužstvu přichází nový
trenér, kterým je Jan Plašil z Kostelce n/O. Honza má určitě
co našim hochům dát, protože sám byl vynikající hráč a dlouhá léta opora Kosteleckého A-mužstva mužů. Apeluji tímto
na zde přítomné hráče A- mužstva, aby mu svým přístupem
jeho práci zjednodušili, a tím tak i zpříjemnili. Našim cílem
pro rok 2009 je setrvání v 1.B.třídě, a hlavně také postupné
zapracovávání našich dorostenců do obou mužstev mužů.
Vše je závislé jak na hráčích,tak i na budoucích spoluhráčích. Do zimní přípravy s A-mužstvem se už zapojilo 5 hráčů
dorostu, tak věřím, že vše je na dobré cestě.
Dokončení zprávy příště.
Miloš Zeman
– prezident AFK Častolovice

Datum
2009
5.4.
11.4.
12.4.
18.4.
19.4.
25.4.
26.4.
2.5.
3.5.
9.5.
10.5.
16.5.
17.5.
23.5.
24.5.
30.5.
31.5.
6.6.
7.6.
13.6.
14.6.
21.6.

Čas

Den

Áčko

16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE

Albrechtice - AFK
AFK - Loko HK

Béčko

Dorost

Žáci
9.30 , 11.15
Třebechovice - AFK

Solnice „B“ - AFK
Police - AFK 14.30
Dohalice - AFK
AFK - Malšovice

AFK - Křovice
Javornice - AFK
AFK - Borohrádek
Voděrady - AFK 14.15

Teplice - AFK
AFK - Č.Meziříčí

AFK - Vamberk „B“
Černíkovice „C“ - AFK

Babí - AFK
AFK - Vamberk
Meziměstí - AFK

AFK - Přepychy
Teplice - AFK 14.00

AFK - Předměřice
Třebechovice - AFK

AFK - Č.Meziříčí

AFK - Olešnice
Lípa „B“ - AFK

AFK - Solnice
Kostelec - AFK
AFK - Javornice

AFK - Babí
Hronov - AFK

AFK - Dobré
Čermná - AFK

AFK - Doudleby
Rokytnice - AFK 14.15

AFK - Rychnov
Týniště - AFK 12.00/13.45

AFK - Ohnišov
Černíkovice - AFK

AFK - Kost.Lhota „B“
Dobruška“C“-AFK 10.00

AFK - Hronov

AFK - Albrechtice
Hronov- AFK
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