2/2008

MÍSTO PRO ROZHOVOR
Zamyšlení členky redakce Zdroje
Místo rozhovoru šestého
Že by se náš Zdroj měl stát kromě zdroje informací i sdělení radostných či kritických taky zdrojem nesvárů? To ne, to nelze připustit. Jenomže
co mám dělat jako redaktorka pověřená vedením
rozhovorů s volenými zástupci, když třikrát nepochodím? Mám si to nechat pro sebe a pro redakční
radu, nebo se mám veřejně „vyzpovídat“ z toho, co
prožívám? Nebo to nemám tak prožívat? Rozhodla jsem se pro to zveřejnění, však jde o věc, která
poslední dobou hýbá i celou zemí, natož pak námi
tady „dole“. Jde o umění komunikovat, mluvit spolu. Tak posuďte ty mé trable:
Jak víte, v minulém čísle Zdroje jsme ukončili sled
interwievů se členy resp. členkami rady našeho
městyse a podle redakčního záměru je teď na řadě
deset zastupitelů. Otázky by neměly být komplikované a odpovědi by měly otevřít pohled na zastupitele i z jiné, jaksi soukromější stránky, z takové ho
občan na schůzích nepozná. Ostatně, většina z nás
na veřejná zasedání nechodí…
Připadalo mi dobré, obrátit se nejprve na předchozího starostu, nyní zastupitele Františka Kunčara.
Jako občana mne zajímalo, jak se cítí v novém
postavení, zda by mohl srovnat, jak se liší starosti
starosty od povinností zastupitele, co říkal oslavám,
o co se zajímá ve svém volném čase případně, co
by chtěl sdělit za sebe atd. Já osobně si velmi vážím
jeho energie, s níž prosadil a k realizaci dovedl
nelehký záměr vybudovat Hudečkovu síň, která se
po pěti letech provozu včetně hudebních vystoupení i veřejných zasedání těší velké pozornosti,
ba i obdivu návštěvníků. Na zaslané otázky jsem
však po dvou dnech obdržela telefonát, kde mi pan
zastupitel sdělil, že na mé otázky odpovídat nebude, v žádném případě pak jako první, ať odpovídají
jiní. Z tónu jeho hlasu jsem nabyla dojmu, že jsou
mé otázky asi nevhodné, a tak jsem přání respektovala. A obrátila se – náhodně – na pana zastupitele
Tichého. Pamatuji si ho z veřejných zasedání jako
velmi aktivního člověka s vybranými, kritickými
názory. Otázky jsem drobně obměnila, ale znovu
položila třeba ty týkající se mimoškolní činnosti
dětí a vztahu školy k nim (akce 30. dubna), protože mne zajímá názor na současné zákony a pravomoci školy k počínání dětí v mimoškolní době.
Dala jsem i otázku, zda se pan zastupitel v poslední době něčemu zasmál, protože se mi zdá, že se
z našeho života vytrácí humor. Ne legrácky a vtípky za každou cenu, nýbrž úsměv, humor, se kterým
jde všecko, dokonce i správa obce líp. Klasikové
říkají, že smáti se znamená lépe věděti.
Pan zastupitel Tichý mi tentokrát písemně odvětil, že mám tyto otázky, beztak neosobní, jak se
vyjádřil, dát někomu z koalice „vládnoucích“ a

až na závěr, aby došlo na opozici. V úvodu dopisu
totiž stála věta, která se vrací k výsledku voleb,
oba zastupitelé byli zvoleni za stranu Volba pro
město – VPM-NK-VPČ, která ve volbách získala
nejvíce hlasů, ale – píše pan Tichý „tuto zřejmou
vůli častolovických občanů však ostatní strany
ignorovaly a vytvořily vlastní dohodou koalici bez
vítěze voleb a jeho zastoupení ve vedení městyse“.
Z toho pak vyplynul logický závěr, že ocitli-li se
takto zastupitelé za VPM-VPČ v opozici, na mé
otázky odpovídat prostě nebudou.
Přiznám se, že mne tohle nenapadlo. Myslím si, že
koalice a opozice v malých obcích by se neměly
takhle vymezovat, protože tady „dole“ jde nikoliv
o tvorbu zákonů s předvídáním dopadu na obyvatelstvo země, nýbrž o konkrétní práci a rozhodování, zda bude nebo nebude průjezdná tato či druhá
ulice, zda vysadit stromy u nově budovaného parkoviště pod kostelem, jak na odpady, co se sprejery, v neposlední řadě, jak to tedy je s odpadními
plyny z Orsilu, jak na zloděje okrasných dřevin
z veřejných prostranství, co se zásobováním, službami atd. atd., kdy se octne v opozici ne ten, kdo
třeba měl nejvíc hlasů, ale kdo má důvody, aby
nesouhlasil s řešením navrhovaným. V tomto případě musí ovšem každý zastupitel, myslela jsem
si, dobře vědět, jaký názor mají občané. A to různí,
nejen jeho voliči. Ostatně – volby jsou tajné, někteří k nim nechodí, takže asi nezáleží na tom, kolik
lidí toho kterého zastupitele volilo, ale dovede-li
daný člověk naslouchat stejným názorům, dovede-li je posoudit, a tedy přijmout, nebo na základě
faktů jiných, pravdivějších informaci vyvrátit.
A tak jsem se po poradě s naším šéfredaktorem,
který byl právě v rekonvalescenci po operaci, obrátila na zastupitele podle abecedy. Teprve dodatečně
jsem zjistila, že pan Milan Bělka, v abecedě teda
první ze zastupitelů, je opět ze strany VPM-VPČ.
Pro jistotu jsem ale už písemné otázky nezasílala,
nýbrž navrhla osobní schůzku, abychom otázky a
odpovědi mohli autorizovat hned. A přidala svůj
kontakt. Od 16. 6. jsem se nedočkala pro změnu
odpovědi žádné. Takže jsem si v duchu sesumírovala, co asi mohlo jít panu zastupiteli hlavou?
Sakra, baba, jednou se jí něco řeklo, tak co votravuje. Nebo, že by mou depeši ani následnou SMS
nedostal? Budu si to myslet.
Tož, milí voliči, rozhodně choďte k volbám, buďte
si vědomi toho, že opravdu záleží na nás, budemeli si umět vybrat ze svého středu takové zastupitele, kteří s námi pak budou chtít mluvit, nebo ne.
V abecedě našich zastupitelů bude následovat F.
Dostanu košem zas?
25. 6. 2008
Jana Albrechtová, členka redakční rady Zdroje

Ad: Místo rozhovoru šestého
Vážení čtenáři,
právě jste v čase prázdninového odpočinku dostali
„porci zamyšlení“. Jako člen redakční rady jsem článek paní Albrechtové dostal v předstihu. Požadoval
jsem, aby tato snůška demagogií a falešných dedukcí
otištěna nebyla. Ačkoliv o podobných záležitostech by
měla rozhodovat redakční rada, vydavatel, tedy Městys
Častolovice, trval na jeho otištění. Jsem přesvědčen, že
v uplynulém období bylo u nás dost významných akcí
– povedené oslavy vzniku obce, výtečně připravených
i organizovaných 100 resp. 30 let základní a mateřské
školy a zejména pak doslova průlomové a úctyhodné
dílo Jiřího Václavíka o Častolovicích, než aby se měla
věnovat taková pozornost zamyšlení jednoho z více
než 1.600 občanů Častolovic.
Leč vzhledem k tomu, v jakém kontextu je v otištěném článku vzpomenuto i moje jméno – Miloš Tichý,
považuji reakci za nutnou. Autorka v „zamyšlení“
skloňuje slova „umění komunikovat“ nebo „mluvit
spolu“. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že otázky
k rozhovoru jsem dostal do schránky (stejně pan Kunčar)… Paní Albrechtová překrucuje pravdu, že bych
rozhovor poskytnout nechtěl! Jsem jen přesvědčen, že
by dle politické logiky měli nejdříve odpovídat zastupitelé z koalice, jejíž zástupce mají v Radě městyse
a až na závěr, ke sklonku volebního období, by měla
mít veřejnost šanci získat názory opoziční. To, že před
dvěma lety nebyl dodržen demokratický princip vítěze
– politického uskupení Volba pro Častolovice, a tomu
odpovídajícímu podílu v zastoupení ve vedení městyse, určitě ve skrytu duše vědí i ti, kdo o tom rozhodli.
Žádný argument nemůže obstát - demokraticky projevená vůle častolovických občanů byla ignorována!
Každé i komunální volby jsou soutěží, kam politické
strany či uskupení vstupují s cílem zvítězit, prosadit
své vize, svůj program. Autorka Albrechtová má
pravdu v tom, že komunální politika není o tvorbě
zákonů, dopadu na ekonomickou prosperitu i obyvatelstvo země, pravo-levému vidění světa či dobře placených postech. Je to skutečně o těch ulicích, chodnících, pořádku v obci apod. a také o volbě konkrétních
osobností. Volební programy zúčastněných se pak ani
příliš lišit nemohou. Navíc když jsou v realitě „svázány“ zdroji příjmů. O to víc by to mělo být o hledání kompromisu a již vzpomínané komunikaci. A já
k tomu dodávám – také respektování vážnosti volby
občanů. Ta by měla být tím hlavním závazkem.
Věřím v nezpochybnitelný vlastní úsudek Vás,
občanů, k němuž nepotřebujete žádný „návod“, jak
si vybírat zastupitele.
Díky za Váš čas věnovaný čtení těchto řádků.
Miloš Tichý, zastupitel Městyse Častolovice
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INFORMACE Z RADNICE z INFORMACE Z RADNICE
USNESENÍ

z 9. veřejného jednání Zastupitelstva
městyse Častolovice, konaného dne
13. 5. 2008 od 19:00 hodin
v Hudečkově galerii v Častolovicích
1a) ZM schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva městyse dle aktuální pozvánky přednesené
starostkou městyse.
1b) ZM souhlasí:
– se složením návrhové komise: pí Chlebná, p. Bělka,
pí Zvěřinová
– s určením ověřovatelů zápisu: p. Fabián, pí Rohlenová, p. Tichý
– s určením zapisovatele z jednání: p. Sršeň.
1c) ZM schvaluje kontrolu plnění usnesení z jednání
ZM ze dne 26. února 2008.
2. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM do termínu konání ZM (příloha č. 1).
3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008/ZM
(viz příloha č. 2).
4. ZM projednalo závěrečný účet městyse a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2007, a to bez
výhrad.
5. ZM schvaluje použít částku 100.000,- Kč z rezervního fondu školy na instalaci klimatizace v počítačové učebně podle požadavku ředitele ZŠ.
6. ZM zplnomocňuje firmu DABONA, s.r.o. se sídlem
Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou k provedení
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Technická
infrastruktura, komunikace a chodníky pro lokalitu
Široká ulice III. etapa v Častolovicích“.
7. ZM schvaluje v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Technická infrastruktura, komunikace a
chodníky pro lokalitu Široká ulice III. etapa v Častolovicích“ sloučit vypracování projektové dokumentace a realizátora díla pod jednu zakázku.
8. ZM schvaluje oslovit v rámci výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Technická infrastruktura, komunikace a chodníky pro lokalitu Široká ulice III. etapa
v Častolovicích“ následující firmy: SKANSKA DS,
a.s. direkce Čechy východ, SSŽ Hradec Králové,
SOVIS, s.r.o. Hradec Králové, MADOS, s.r.o. Lupenice, Chládek a Tintěra Pardubice, STRABAG, a.s.
Rychnov nad Kněžnou.
9. ZM schvaluje zadat vypracování geometrického
plánu na lokalitu Široká III. etapa Zeměměřičské kanceláři Kostelec nad Orlicí – Ing. Jiří Němec.
10. ZM schvaluje nákup části pozemku p.č. 753/24
v k.ú. Častolovice o výměře cca 0,50 m od silniční
obruby od manželů Jehličkových za nákupní cenu
30,- Kč/m2.
11. ZM neschvaluje prodej pozemků p.č. 369/1 o
výměře 367 m2, č. 371 o výměře 4.244 m2 a pozemek č. 369/2 o výměře 6.427 m2 v k.ú. Častolovice za
kupní cenu 80.000,- Kč na základě žádosti paní F. D.
Sternbergové za dne 8. 2. 2008.
12. ZM schvaluje nákup pozemků p.č. 191/4 o výměře
436 m2 a p.č. 191/2 o výměře 817 m2 v k.ú Častolovice od bratrů Podolských za nákupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 64.550,- Kč. Nákup pozemků
bude realizován až po převedení finanční hotovosti za
nákup zájmového území pro výstavbu dvou bytových
domů v lokalitě „U Konopáče“ firmou Dobré bydlení
Hradec Králové (schváleno ZM dne 26. února 2008).
Návrhová komise: Ing. Pavlína Chlebná, Milan Bělka, Mgr. Alena Zvěřinová
Mgr. Martina Bělková
Mgr. Jarmila Novohradská
starostka městyse
místostarostka městyse

UPOZORNĚNÍ
ÚM Častolovice upozorňuje občany na přísný zákaz pálení sena a plastů. V případě pálení většího
množství ekologicky nezávadného materiálu je třeba předem toto ohlásit na operačním středisku Hasičského záchranného sboru v Rychnově nad Kněžnou (tel. č. 494 510 601 nebo 602). Porušení zákazu je
trestné, neohlášením se vystavujete nebezpečí placení neopodstatněného výjezdu a pokuty.

Stále dokonalejší třídění
Chválíme občany, kteří využívají možnost třídění odpadu a pomáhají tak přírodě. Snažíme se i dále rozšiřovat služby v této oblasti, proto již zhruba měsíc je
v chodbě ÚM u vstupních dveří pošty umístěn kontejner na drobné elektrospotřebiče (holicí strojky, fény, kulmy, varné konvice atd.). Věříme, že uvítáte i tuto
možnost třídění.
Dále bych ještě chtěla upřesnit sběr skla: pokud vyhazujete tabulové sklo, je nutné ho rozbít a vhodit do kontejneru na sklo barevné, neboť svým složením a
technologií výroby této komoditě odpovídá. Omlouváme se za občasný nepořádek u kontejnerů. Vzniká jednak trochou lajdáctví některých občanů, někdy jsou
příčinou technické problémy svozové firmy. Snažíme se najít rozumné řešení.
Leckdy však stačí po lajdákovi věci zvednout a vhodit tam, kam patří. Pokud nám
je v tomhle někdo nápomocen, vřele mu děkujeme.
Za ÚM Častolovice Mgr. J.Novohradská

Městys Častolovice - - Masarykova 10, 517 50 Častolovice
vyhlašuje nabídku stavebních parcel
pro individuální výstavbu – stavbu rodinných domů v lokalitě
„Za Sokolovnou – III. etapa

pozemek č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

parcelní číslo
508/52
508/53
508/54
508/60
508/61
508/62
508/63
508/64
508/59
508/73
508/72
508/71
508/70
508/69
508/68
508/67
508/65
508/66

výměra m2
1.050
1.003
957
887
856
861
866
871
875
1.042
1.103
1.119
1.136
1.151
762
809
1.157
1.383

Kč/m2
650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,650,-

celkem Kč
682.500,651.950,622.050,576.550,556.400,559.650,562.900,566.150,568.750,677.300,716.950,727.350,738.400,748.150,495.300,525.850,752.050,898.950,-
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Nabízené pozemky jsou určeny k výstavbě jednotlivých rodinných domů, zpracovaná studie pro
dané zájmové území obsahuje regulativy výstavby
(urbanistické řešení architektonické koncepce), jež
jsou pro stavebníky závazné. Zájemci o přidělení a
zakoupení pozemku pro RD budou s těmito regulativy seznámeni.
Informace na úřadu městyse Častolovice
tel.: 494 323 911
Mgr. Martina Bělková, starostka

Rada městyse Častolovice
vyzývá občany
k podávání návrhů
na

název nové ulice
v lokalitě Široká III
Návrhy lze podávat
(i anonymně)
do schránky na budově úřadu
městyse
nejpozději do konce října 2008.
Bližší informace: Úřad městyse Častolovice
tel.: 494 323 911 fax: 494 321 726
e-mail: e-podatelna@ou-castolovice.cz

Z KULTURY

Vzpomínka na starou řeku
Jako rodák častolovský rád vzpomínám na mládí i
školní léta, kdy jsme tenkrát bydleli u řeky Alby.
Bydleli jsme tehdá v malém domečku u řeky zvaném
U Splavu č.p. 30.
Otec můj měl na starosti kromě své práce jako tovární
bednář u firmy Eternitas obsluhovat stav stavidel na
splavu, normální tok vody pouštět náhonem směrem
Čestice, Týniště a přebytečnou vodu nechat téci velmi klikatou řekou do Divoké Orlice.
V době velkých dešťů anebo rychlého tání sněhu
v Orlických horách bylo velmi obtížné toto zajistit.
Přiteklo tolik kalné vody, že břehy nemohly všechnu
tu vodu pobrat a ta se vylila do okolí a zaplavila luka.
A náš domeček byl pak jako na ostrově.
Stávalo se, že s bratrem jsme ani určitý čas nemohli
jít do školy, když ani provizorní lávka nemohla nás
spojit s pevným břehem.
Už tehdy se ukázala nutnost regulace, protože dosavadní tok klikatý zpomaloval odpad vody do hlavní
řeky Orlice.
V roce 1934 bylo přistoupeno k provedení regulace
řeky Alby a částečně i řeky Orlice. Kousek od železničního mostu byl zhotoven velký betonový jez a
odtud pak vede nová široká řeka v přímém směru do
Orlice.
Vedle jezu, před náhonem, bylo vybudováno pevné
stavidlo nastavené na normální odtok vody směr Čestice.
Voda v náhoně byla využívána tehdá továrnou Eternitas a dále v Česticích, mlýn a pila, i v Týništi mlýn,
a dále teče lukami a lesem, kde naplňuje rybníky
v hájenství paní hraběnky Sternbergové z místního
zámku Častolovice.
Vyrýpanou zeminou byla pak zasypána stará řeka a
tím i navždy zmizela.
Jar. Rojek
rodák z Častolovic, t.č. v DD Třebechovice

Kniho ČASTOLOVICE, vítej!
V počtu tisíc výtisků vydal Městys Častolovice v květnu
2008 téměř šestisetstránkovou publikaci Jiřího Václavíka nazvanou prostě ČASTOLOVICE. Podle grafického
návrhu PhDr. Jana Tydlitáta, v grafickém zpracování
Františka Kubíčka, s úpravou fotografií Václava Frydrycha a jazykovou korekturou Jany Albrechtové vytiskl Uniprint, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.
Jde o knihu v pravdě reprezentační: elegantní úprava na
křídovém papíře, barevné třístránkové přílohy map, pečlivě vybrané fotografie dokumentující události v životě
obce, jakož i tónované a barevné přetisky unikátních ukázek dobových pohlednic ze soukromé sbírky autora, s láskou a nevšední pílí shromážděný textový materiál, který
ve čtyřiceti dvou kapitolách postihuje podle historických
pramenů i vzpomínek pamětníků historii i současnost
 Slavnostní křest knihy Častolovice proběhl Častolovic i blízkého okolí – to vše svědčí o zaujetí autora, ale i o vzorné práci všech, kteří se zasloužili o výsled30. května v sále U Lva.
ný efekt. Cena knihy plně odpovídá jejímu zpracování,
nehledě na to, že autorova práce byla odvedena bez nároku na honorář. Dotace neuvěřitelného množství hodin,
které autor věnoval shánění podkladů, studiu, návštěvám mnoha důležitých informátorů, jimž v úvodu děkuje, sběru archiválií i veškerých podkladů pro fotodokumentaci podává svědectví jak o autorově pevné vůli, píli i smyslu
pro pravdivost a přesnost, tak o velkorysosti vydavatele, tedy starostky a zastupitelstva městyse, jakož i schopnosti
oslovit a získat dostatečné množství štědrých, vnímavých, kulturymilovných a vstřícných sponzorů.
Dá se říci, že vyšla kniha inspirující a sličná
po všech stránkách. Je třeba si přát, aby se
po první vlně dychtivých milovníků historie
své obce dostala do ruky i těm, kteří pamatují už teď na své děti a vnuky, byť se octnou
třeba daleko od domova, neboť jim odkážou
zhmotnělý sumář alespoň mála z toho, co tu
před námi zanechali naši předkové. „Častolovice“ by měly být nejen v rodinách obyvatel
městyse, okresu, východních Čech i dalších
krajů naší vlasti. Popřejeme jim šťastnou cestu třeba až do Bruselu.
Douška: Pořadatelé děkují touto cestou dětem
zdejší ZŠ sdružené v divadelním kroužku
Maníci za obětavé nastudování dramatizace ukázky ze dvou kapitol publikace Jiřího  Divadelní soubor Maníci předvedl vtipné pásmo doproVáclavíka, jakož i skvělému pětičlennému vázené obrázky z knihy Jiřího Václavíka.
mužskému vokálnímu sdružení VocKap, kteří přijeli z Hradce Králové, Ostravy, Třince, Brna a Prahy, aby předvedli téměř plné znění svého soutěžního
vystoupení složeného ze skvěle, citlivě a vtipně aranžovaných spirituálů. Obojí bylo součástí slavnostního večera, v němž knihu do života uvedla starostka Mgr. Bělková a s moderátorkou Janou Albrechtovou poté vystoupil
autor Jiří Václavík v srdečné besedě s velmi pozorným a milým publikem.
-al-

Ohlédnutí za oslavami
Tolik příprav, tolik těšení, obav i starostí to už od podzimu bylo – a vidíte, dlouho očekávaný termín – 30. květen
až 1. červen je za námi… Dlužno říci, že dobrá věc se podařila: oslavy 666. výročí prvé zmínky o Častolovicích
spojené s besedou o velké knize Častolovice Jiřího Václavíka (o němž píšeme na jiném místě), 100. výročí
otevření Jubilejní obecné školy c. k. Františka Josefa ověnčené velkou výstavou ve škole současné, 30. výročí
otevření moderní mateřské školy, jakož i letošní Mezinárodní den dětí 1. června už tedy patří do vzpomínek, ale
připomeňme si alespoň některé momenty těchto zajímavých tří víkendových dní:
Po úspěšném pátku den otevřených dveří,
v němž se nám jubilantka škola představila
jako mnohotvárná, pestrá, ale neobyčejně
vkusná, ba elegantní výstavní síň od suterénu po půdu. Mohli jste zhlédnout panely
s texty a fotografiemi ze všech období minulých deseti desetiletí s přesahem do dob ještě
vzdálenějších, vždyť o zdejší farní škole jsou
zprávy, jak zjistil Jiří Václavík a uvádí ve své
knize, z roku 1365! Jistě vám neušly projekty
žáků, bohaté dokumenty o úspěších na poli
sportovním či ve znalostech jazyků a dalších
dovedností, ukázky výborného kroužku keramiky, výtvarné i pracovní výchovy, projekce
se záznamy dopravní výchovy, kde škola po
 Ze školní akademie.
řadu let dosahuje vynikajících úspěchů mezinárodních, výukové programy v učebně informatiky jste jistě ocenili ne méně než výtvory dětí ze školní družiny
nahoře v podkroví. A pokud jste využívali vtipných barevných stop, tak vás určitě dovedly k citlivým fotografiím Ludvíka Uhlíře i něžně energickým obrazům Ivy Morávkové, kteří se představili jako dávní i nedávní
bývalí žáci. Po občerstvení kávou i zákusky od paní kuchařek jste mohli zamířit do otevření dveří další jubi-
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lantky, Mateřské školy, a potěšit se dovedností, kterou v dětech dovedou pěstovat jen nadšené a odborně
erudované paní učitelky. Kdo z nás by se rád nepodíval na výtvory nejmenších, které vídáme i na tabulích
v chodbě pošty a Úřadu! Tvořivost, pečlivost, vkus
v obou výstavních budovách zaslouží bez nadsázky
obrovskou jedničku s hvězdičkou.
Odpoledne čekala na přeplněný sál U Lva pestrá akademie. Přes dvě hodiny se střídali zpěváci a hudebníci
ZUŠ s divadelními, sportovními i tanečními čísly jednotlivých tříd, ba i citlivě provedené číslo z klasického
baletu Popelka se tu zaskvělo. Závěrečná píseň, nedávno oskarová Falling Slowly, z padesáti hrdel dětí předznamenala večerní taneční zábavu dospělých.
Na neděli připadl také Mezinárodní den dětí a začal
hojně navštívenou Pohádkovou cestou, jíž se zúčastnilo sto sedmdesát dětí s rodiči! Den se vydařil, takže
veškeré připravené atrakce a soutěže na Sokolské
zahradě, překvapení u rybníka či program u myslivců, jakož i pohádková představení splnila všechna
očekávání. A to nesmíme zapomenout na urputné derby staré gardy Sparta vs. Slávie s tvrdě vybojovanou
– tradiční – plichtou.
Poděkování za tento nezapomenutelný sváteční víkend
patří jak návštěvníkům, tak všem organizátorům a sponzorům, kteří tak obětavě přispěli ke zdaru oslav. -al-

 Závěr akademie patřil oskarové Falling Slowly.

Častolovické oslavy
Pohled z radnice
Ve dnech 30.5., 31.5. a 1.6. 2008 (pátek, sobota, neděle) v městysi Častolovice proběhly oslavy.
Důvodů bylo hned několik – významných 100 let
existence základní školy, 30 let provozu mateřské
školy a v neposlední řadě 666 let od první zmínky o
Častolovicích.
Na pátečním slavnostním večeru byla občanům představena, a také starostkou městyse „pokřtěna“, kniha
pana Jiřího Václavíka ml. Častolovice, výplod jeho
téměř tříleté práce o historii i současnosti naší obce.
Jak se vyjádřilo několik odborníků z oblasti historie,
jde o velmi zajímavou a hodnotnou publikaci, která je
chloubou pro celý region.
Prezentačním večerem provázel dramatický kroužek
Maníci, který vznikl pod vedením manželů Albrechtových. Vtipným pásmem, podbarveným fotografiemi
z knihy pana Václavíka, přiblížili Maníci přítomným
svět školních lavic před sto lety a konfrontovali jej
s lety současnými. Příjemné a zábavné, nejen přednesenými spirituály, ale také doprovodným slovem,
bylo i vystoupení vokální skupiny Vockap.
Sobota byla velkým dnem školy. Usilovná práce
ředitele i celého pedagogického sboru byla patrná z
proměny školních tříd. Přehledný průřez historií školy, poutavým způsobem vyzdobené třídy a moderní
učebny, přehlídka prací a úspěchů žáků a mnoho
dalších zajímavostí se podařilo představit všem návštěvníkům. Ani mateřská škola nezůstala pozadu. Své
malé království dokázala rovněž nakrášlit a skvěle
prezentovat. V odpoledních hodinách oslavy vyvrcholily školní akademií v sále U Lva. Návštěvnost
byla tak veliká, že byl zaplněn do posledního místa.
Celou sobotu probíhal současně také program na

 Křest knihy Častolovice obohatila svými
spirituály vokální skupina Vockap.
Sokolské zahradě – staročeský jarmark, hudební
vystoupení, atrakce pro děti a stánky s občerstvením,
to vše podporovalo dobrou náladu slavnostního dne.
Ve společenské místnosti zahrádkářského domu byla
po celé tři dny k vidění výstava Historie Častolovic. Se zahrádkáři ji připravil pan Jiří Václavík ml..
Zájemci se zde mohli seznámit s mnoha zajímavými historickými údaji, fotografiemi a pohlednicemi
Častolovic a okolí.
Sobotní večer byl věnován příjemnému posezením či
tanci v sále U Lva se skupinou Koplaho Band.
Nedělní den patřil především dětem. Oslavy se spojily s Dnem dětí. Bohatý program připravila nejen
SRPDŠ při ZŠaMŠ Častolovice, ale i místní spolky
a organizace. Zábavná pohádková cesta, program na
myslivecké chatě, zastavení s rybáři u rybníka Obecní a sportovní klání na Sokolské zahradě připravené
TJ Sokol Častolovice. Dětem bylo k dispozici mnoho
atrakcí – skákací hrad, kolotoč, přehlídka motorek,
čtyřkolky a na své si přišli i milovníci koní. Ve sportovním areálu AFK Častolovice čekala na návštěvníky výstava z historie častolovického sportu a odpoledne fotbalové utkání starých gard fanoušků Sparty
a Slávie.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav a
strávili jimi mnoho hodin společné práce, patří velké
poděkování. Spokojenost návštěvníků, dobrá nálada a pohoda jim snad byla tou nejlepší odměnou za
vynaložené úsilí. Tři dny častolovických oslav mne
přesvědčily, že mezi námi stále žijí lidé, kteří jsou
schopni a ochotni udělat něco pro druhé. K zamyšlení vede pouze skutečnost, že ač oslavy navštívili lidé
z blízkého i dalekého okolí, mnozí místní občané si
cestu na ně nenašli.
V příštím roce slaví své výročí hasičský sbor. Budeme se tedy těšit na to, co oni si připraví a čím nás překvapí.
Renata Sršňová, radní

Zprávy z knihovny
Na 27. března byla plánovaná beseda v rámci Měsíce
knihy s panem Ludvíkem Uhlířem. Její téma znělo:
Častolovice bohaté na knížky. Bohužel se z důvodu nemoci pana Uhlíře neuskutečnila, ale doufáme,
že podzim bude příznivěji nakloněn protagonistově
zdraví a besedu budeme moci zrealizovat.
14. dubna proběhla v knihovně přednáška paní Dagmar Tomešové z Radostovic o reflexní terapii, která
měla velký úspěch. Všemi přítomnými byla na konci
přednášky paní Tomešová požádána o pokračování,
takže o měsíc později, v květnu, navazovalo další
povídání, které se protáhlo až do pozdních nočních
hodin.
Knižní fond častolovické knihovny se rozšířil o
spoustu krásných dětských knížek. Jsou mezi nimi
večerníčkové pohádky O krtečkovi, Křemílek a
Vochomůrka, Pat a Mat, Králíci z klobouku. Pro
prvňáčky přibyly knížky psané velkými písmeny. Na
větší dítka pak čeká Harry Potter nebo velká obrázková encyklopedie o koních. Také dospělí si v naší
knihovně najdou své. Pokud cestují po České republice, mohou si půjčit nové publikace o různých částech

naší vlasti, dále pak dva nové výměnné soubory.
A co se chystá?
Na 1. září pasování prvňáčků na „ČTENÁŘE
KNIHOVNY“, při kterém získají nárok na roční
půjčování knih bez čtenářského poplatku. V novém
školním roce budou pořádány o sobotách výtvarné
dílny pro malé i velké: např. malování na hedvábí,
ubrousková technika, stromečky z korálků, práce
s pedikem... Nebudou chybět ani různé besedy.
Od července nastane malá změna v časopisech – pro
mládež bude odebírán Board, Joy, pro dospělé čtenáře Blesk hobby.
Chtěla bych všem popřát hezkou dovolenou, spoustu krásných slunných dnů a pokud máte chuť strávit
tyto dny s pěknou knihou, pak jste vítáni i ve zdejší
knihovně.
Na všechny se těší
Věra Zaňková

ČASTOLOVICKÉ ŽITO
V období od ledna do konce června roku 2008

SE NARODILI
Tereza
Eliška
Matěj Martin
Kateřina
Jan
Vojtěch
Štěpán
Tereza
Jan
Karolína

VLČKOVÁ
ZEMANOVÁ
BĚLKA
KREJČOVÁ
MIKYSA
MALÝ
MALÝ
KODÁDKOVÁ
BAŠE
MICHEROVÁ

Ve druhém čtvrtletí roku 2008

SLAVILI
75 let věku
paní
Marie

ŠABATOVÁ

76 let věku
pan
Jaroslav
pan
Stanislav

VALACH
LEJSEK

77 let věku
paní
Zdenka

UHLÍŘOVÁ

78 let věku
paní
Marta
pan
Josef
pan
Antonín

LUXOVÁ
ŠUMICHRAST
BĚLKA

79 let věku
pan Ing. Josef
pan
Jiří
pan
Adam
paní
Marie

FILIP
HLAVÁČEK
HUDÁK
MATOUŠKOVÁ

81 let věku
paní
Oluše
paní
Božena
paní
Olga

HEJLOVÁ
KOHOUTKOVÁ
JANEČKOVÁ

82 let věku
paní
Hana

JANÝROVÁ

83 let věku
pan
Andrej

JANOSTYÁK

84 let věku
paní
Jindřiška

HRUBÁ

85 let věku
paní
Marie

ŠŤOVÍČKOVÁ
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pan
pan

Karel
Zdeněk

DVOŘÁK
SLEZÁK

87 let věku
pan
Josef
pan
František
pan
Miloň

HLOUŠEK
RŮŽIČKA
DOHNAL

88 let věku
pan
Alois

HLAVÁČEK

91 let věku
paní
Květuše

JELÍNKOVÁ

94 let věku
paní
Anna
paní
Antonie

ZEMANOVÁ
NOVÁKOVÁ

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

Kolektiv mladých hasičů
Kolektiv mladých hasičů se v průběhu několika měsíců připravoval na okresní kolo hry Plamen. V rámci přípravy
byla pro děti z Častolovic, Opočna a Solnice v dubnu připravena malá tréninková soutěž, která se uskutečnila na
Sokolské zahradě, kde pro ně instruktoři připravili dráhy na štafetu a požární útok podle pravidel CTIF. Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout v tabulce.

Ve druhém kvartále roku 2008 nás

štafeta CTIF

NAVŽDY OPUSTILI
paní
pan
paní
paní

Jarmila
Zdeněk
Hana
Anna

PROCHÁZKOVÁ
JELÍNEK
ŠTĚPÁNKOVÁ
KRÉDLOVÁ

1
r. 1928
r. 1934
r. 1931
r. 1920

Častolovice 1,49:46

pož. útok CTIF

2

1

1,47:78

1

1,49:88

tr.

2

tr.

11

1,54:61

10

2

1

10

1

2

9

3

3

2,45:88
Opočno

1,56:21

1,52:86

3

Solnice

2,01:51

1,49:74

2

2,53:19

2,44:61
7

3,28:19

VÍTE, ŽE...
– v Častolovicích žilo k 30. červnu 2008 1.639
obyvatel přihlášených k trvalému pobytu?
Je to o tři méně, než na konci prvního čtvrtletí.
– pejsci nejsou jen zdrojem radosti a potěšení?
V poslední době
přibývá stížností
na nadměrný štěkot psů a především jejich volný
pohyb po Častolovicích. Myslím,
že trocha ohleduplnosti
ze strany majitelů pejsků,
obzvlášť v nočních hodinách,
by občas neškodila. Některého
uštěkaného pejska stačí napomenout, jindy je třeba odstranit dráždivý element (většinou kočku či
ježka), v krajním případě pak pejska uzavřít do
prostoru domu, aby nerušil sousedy.
Volně pobíhající psi, to už je vážnější problém.
Jednak je nepříjemné šlápnout si do psího exkrementu, ale ještě horší je možné nebezpečí napadení člověka (obzvlášť dítěte) psem. Vím, že každý
majitel pejska tvrdí, vždyť on je hodný, ten nic
neudělá. Náhoda je však prevít. A věřte, že mluvím z vlastní zkušenosti. Kdysi jsme měli moc
hodného, cvičeného a poslušného psa. Byl velkým
kamarádem i mojí o řadu let mladší sestry, která
k nám jezdila na prázdniny. Nikomu nepřeji zažít
to, co jsem prožívala, když ji v nestřeženém okamžiku, nikdo neví proč, hryzl do obličeje. Apeluji
tedy na majitele psů: střežte dobře své čtyřnohé
kamarády, berte ohledy na své spoluobčany a
v neposlední řadě dodržujte i zákon, který říká, že
na veřejném prostranství se psi mohou pohybovat
jedině s košíkem a za doprovodu svého pána.
Za ÚM Mgr. J. Novohradská.

3,26:25

CELKEM

1,43:58
2,33:58

9

4,21:25

2,13,75
3,08:75

Dne 10. května 2008 se hasičata zúčastnila již tradičně pohárové soutěže v Houdkovicích, kde v součtu umístění
obsadila pěkné 4. místo. Na programu byly tyto disciplíny: štafeta CTIF, štafeta dvojic a požární útok. Před blížícím se okresním kolem to byly velice nadějné výsledky.
Týden před již zmiňovaným okresním kolem družstvo dětí bohužel přišlo o některé členy (nemoc, školní akademie), dokonce to vypadalo, že se nikam nepojede a několikaměsíční příprava přijde vniveč. Na poslední chvíli se
dětem povedlo přemluvit ještě loni soutěžícího Jindru Novohradského a v minimálním počtu devíti členů děti odjely na soutěž. Výsledky družstva nebyly nijak oslnivé, ale nejednalo se ani o žádný propadák. Po podzimní části,
kdy mladí hasiči skončili na 16. místě, se povedlo tomuto kolektivu neuvěřitelně zabojovat a získat tak celkově 7.
místo. Poděkování patří všem těm, kteří se těchto akcí, ať už více či méně, účastnili.
ms

Podorlická liga
Družstvo mužů se i v letošním roce zapojilo do seriálu soutěží Podorlická liga. V Houdkovicích dne 8. května
častolovičtí hasiči skončili na 17. místě s časem 22,17s. Ve Vrbici 11. května obsadili 3. místo.V Trnově si za čas
20,11 s připsali 5 bodů za 10. místo, 14. června v Rájci skončili opět na 10. místě s časem 21,55 s.
Veškerá příprava soutěžního družstva mužů momentálně směřuje k noční soutěži v Tutlekách, která se uskuteční
26. července.
Mimo tyto závody hasiči z Častolovic úspěšně absolvovali okrskovou soutěž v Hřibinách odkud si odvezli 1.
místo.
ms

Výjezdy zásahové jednotky
9.4.2008

Častolovice – vyčištění ucpané kanalizace v ulici Husova

30.4. 2008

Třebešov – požár stodoly u rodinného domku

13.5.2008

Koldín (PU) – požár demontovaného železničního vagónu na statku Hradisko

16.5.2008

Častolovice – neohlášené pálení sena na ČOV

21.6.2008

Doudleby nad Orlicí – požár prodejny kosmetiky a dárkových předmětů

26.6.2008

Častolovice – odstranění stromu poškozeného silným větrem u dětského hřiště
v lokalitě U Konopáče

Stavební ruch u zbrojnice
Jak si jistě mnozí všimli, panuje, zejména v pondělí, u hasičské zbrojnice čilý stavební ruch. Nedávno se podařilo na budově garáží zprovoznit elektronicky řízená lamelová vrata, první garáž je vybavena ocelovou plošinou
pro uložení historické techniky a náhradních dílů, nově vznikl boční vchod do garáže s bezpečnostním uzávěrem a průchod mezi stáními pro vozidla. Připravována je i plošina na půdu nad garážemi. Proběhla výměna
poškozených skel vitríny, v nejbližší době bude do štítu zbrojnice opět osazena zrenovovaná a zakonzervovaná
soška sv. Floriána a patron hasičů bude nově osvětlen.
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Aktivity zahrádkářů
nekončí
V jarních měsících, tak jak se výbor ZO ČZS na
výroční členské schůzi zavázal, pokračovala aktivita častolovických zahrádkářů v nezmenšené míře.
Na vydařené akce zimy a předjaří (degustace ovoce,
velikonoční výstava, ukázka kosmetiky, oslava MDŽ,
odborná ovocnářská přednáška), navázaly další.
Pro širokou častolovickou veřejnost jsme za spolupořadatelství kulturní komise městyse Častolovice
poprvé připravili kulturní akci s názvem „Večer s harmonikou“. I když šli pořadatelé do neznáma, zaplněný sál „U Lva“ byl důkazem dobré volby. Úsměvy na
tvářích a rozezpívaný sál snad každého přesvědčil, že
umíme dobře zorganizovat nejen výstavu, ale i úspěšný kulturní pořad. Přestože byla tato akce pro zahrád-

 Pan Josef Kadlec předvádí ukázky grilování.
káře ﬁnančně ztrátová, výbor se rozhodl, že „Večer
s harmonikou“ uspořádá v roce 2009 opět.
V druhé polovině května připravili zahrádkáři pro
labužníky a vyznavače dobrého jídla ukázky grilování. Pan Josef Kadlec prakticky předvedl grilování
několika druhů mas na různý způsob. V dobře připravené a zaplněné klubovně přítomní ochutnávali šest
druhů grilovaných pokrmů a své talíře si mohl každý
doplnit připravenými saláty a dalšími pochutinami.
Po dvou hodinách se nikomu nechtělo opouštět příjemné posezení, a tak se při kávičce a dobrém moku
pokračovalo v družné diskusi až do pozdního večera.
Jsme velmi rádi, že mezi nás zahrádkáře přišli i hodně dříve narození spoluobčané, kteří se bavili stejně
dobře, jako za mlada.
Tradiční zájezd na Moravu se uskutečnil 7. června a
tématicky byl zaměřen nejen odborně zahrádkářsky,
ale jeho účastníci navštívili i různé krajové zajímavosti. První zastávka byla v Arboretu Bílý Újezd, kde
nás průvodce velmi podrobně seznámil jak s historií,
tak význačnými dřevinami krásného parku. Velmi nás
potěšilo, že místní odborníci znali Častolovice – nejen
zámek, ale hlavně naše podzimní zahrádkářské výstavy. Druhou zastávkou bylo zahradnictví „Horizont“,
kde jsme obdivovali šikovnost lidí, kteří dokázali na
původním neúrodném místě vybudovat pěknou zahradu s okrasnými stromy a květinami. Ve veliké prodejně si potom mohl každý nakoupit překrásné květiny
a další zahrádkářský materiál. V nově postaveném
hotelu jsme poobědvali a vyjeli na poslední zastávku zájezdu – Svatý Kopeček. V historickém prostředí
nám průvodce vysvětlil a popsal nejen původ tohoto památného místa, ale i jeho náboženský význam.
Měli jsme veliké štěstí, protože jsme se mohli podívat
i do málo přístupných míst a prostorů.
Ve výčtu zahrádkářských aktivit nemůžeme opomenout
vyhodnocení výtvarné soutěže, kterou ZO ČZS spolu
s vedením častolovické školy vyhlásila. Žáci z jednotlivých tříd kreslili obrázky na téma „Děti a příroda“. Je
potěšitelné, že v naší základní škole je mnoho šikov-

 Na akcích zahrádkářů je vždy plno a panuje
dobrá nálada.

ných a talentovaných dětí. Ve spolupráci s učitelským
sborem výbor ZO ČZS vyhodnotil práce žáků a určil
vítěze. Na prvních místech se umístnily: 1.tř. Novotná,
2.tř. Hostinská, 3.tř. Nýčová, 4.tř. Charvátová, 8.tř. Hostinská. Všem jmenovaným a dalším, kteří se umístnili na
druhých a třetích místech, předali pan Průša a paní Jírová
na ukončení školního roku věcné ceny.
Na závěr bychom se chtěli také trochu pochlubit. Od
začátku letošního roku se do ZO ČZS Častolovice
přihlásili čtyři noví členové, což zřejmě potvrzuje, že
zahrádkáři jsou aktivní a něco pro své členy a veřejnost
dělají. Výbor přivítá, když se i v dalším období bude
naše členská základna zvětšovat.
Nejnovější informace o dění a práci v naší ZO ČZS může
každý získat na webových stránkách www.zahradkari.com
JH

Zahrádkáři připravují výstavu
Ve dnech 3. – 5. října 2008 se uskuteční již 10. Zajímavé bude porovnání ovoce od drobných zahrádzahrádkářská výstava s názvem „Zahrada
kářů a velkopěstitelů. Také zelenina bude mít své
Východních Čech“. Pořadateli výstavy jsou ZO zastoupení. Pro odborníky i začátečníky bude k disČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov n.Kn. a Městys pozici naučný koutek i stálá odborná poradna.
Častolovice. Výstava bude v uvedené dny otevřena Na otevřených plochách Sokolské zahrady budou k
od 08:00 do 18:00 hod.
vidění skleníky, zahrádkářské doplňky, nářadí, techniVýbor ZO ČZS Častolovice zve všechny občany na ka, zahradní nábytek a řada dalších zajímavostí.
častolovické výstaviště (přízemí a 1. patro sokolov- Počítáme s rozšířením prodejní části, ve které si návny, nová zahrádkářská budova a Sokolská zahrada), štěvníci budou moci koupit vše, co potřebují k práci či
kde budou kromě tradičních výpěstků prezentovat odpočinku na zahrádce – od ovocných stromků až po
zástupci okresů Hradec Králové, Pardubice, Náchod, traktor, vše k dostání.
Ústí n.O., Jičín,
Doprovodný odborný
Trutnov, Chrudim a
a zábavný program je
Rychnov n.K. i celou
samozřejmostí. Kažřadu novinek. Budou
dý den bude hrát živá
zde, kromě výzkumhudba a po loňském
ných ovocnářských
úspěchu proběhne i
ústavů z Holovous,
letos módní přehlídStřížovic a Litoměřic,
ka. Občerstvení obovystavovat i podniky,
hatíme o staročeská
instituce a družstva,
jídla – jídla našich
které mají vazby na
babiček.
zahrádky a přírodu.
Na přehlídku všeho,
Oproti předchozím
co se dá na zahrádlétům dojde i na celce vypěstovat vás
kovou změnu image
všechny zvou pořavýstavy.
datelé.
Pro milovníky kvěSoučasně se již
tin bude připravena  Zahrada Východních Čech 2007.
dopředu
omlouvácelá řada kvetoucích
me pokud v průběhu
rostlin (chryzantémy, jiřiny, jiřinky, begonie), květin výstavy vzniknou nějaké nepříjemnosti se silničním
ozdobných listem a mnoho květin z dovozu (Nizo- provozem či neukázněným parkováním. Organizační
zemsko). Mnoho příznivců jistě potěší přehlídka léči- výbor již v měsíci červnu těmto problémům věnoval
vých rostlin z Botanické zahrady UK Hradec Králo- maximální pozornost a přijal některá opatření k zamevé. Poprvé budou vystavovat v Častolovicích některé zení takovýchto negativních jevů.
organizace, které mají velmi blízký vztah k přírodě. Program celé výstavy, rozvržení vystavovaných proJedná se nejen o myslivce a včelaře, ale také o kaktu- duktů a exponátů spolu s celou řadou dalších faktů
sáře a pěstitele bonsají.
najdete na www.zahradkari.com.
JH

Trojice pozoruhodných dřevin
na zámeckém nádvoří
Nádvoří častolovického zámku je místem, kde se vedle celé řady druhů okrasných dřevin a květin můžeme
setkat i s druhy v mnoha ohledech výjimečnými.
První z nich je KATALPA. Mladší stromek tohoto vyslance flóry severní Ameriky se nachází při průchodu hlavní branou po pravé straně. S katalpami se setkáme i na jiných místech zámeckého parku, ale tato, na nádvoří,
však díky příznivému mikroklimatu velmi bohatě zakvétá. Atraktivní květy ve velkých koncových latách jsou
v době kvetení (koncem června) mimořádně poutavé. Po odkvětu se tvoří zajímavé a nápadné plody – úzké
válcovité tobolky o délce až 40 cm, které na větvích přetrvávají po celou zimu. Také nevšedně velké a svěže
zelené listy katalpy jsou po celou vegetační dobu pozoruhodnou ozdobou.
Druhou zajímavou exotou zámeckého nádvoří je ČÍNSKÝ VELKOLISTÝ TOPOL (topol Wilsonův), který
zde najdeme hned ve třech exemplářích. Jak název napovídá, jedná se o zástupce přebohaté flóry střední Číny.
Topol Wilsonův je především pozoruhodný jako druh, ale také jeho okrasné hodnoty jsou nemalé. Květy má sice
nenápadné, zato velké smaragdově zelené listy a charakteristický tvar koruny jsou jeho nespornou a významnou
okrasnou devízou. Protože se velmi nesnadno rozmnožuje (jen roubováním za zcela specifických podmínek),
setkáváme se s tímto vzácným druhem v zahradách a parcích jen velmi sporadicky. Připočteme-li ke třem zmíněným exemplářům tohoto čínského topolu ještě dva jedince rostoucí v častolovickém parku, pak je jeho výskyt
a počet ve zdejším areálu v celé naší republice naprosto ojedinělý.
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Z čínské oblasti pochází i třetí výjimečná dřevina
častolovického zámeckého nádvoří – AKTINIDIE
ČÍNSKÁ – pnoucí druh rostoucí zde při zdi, nalevo
od vchodu do zámecké kavárny. Upoutává svými
sametově zelenými a poměrně velkými listy, zajíma-

 V mladší kategorii se na prvních třech místech umístili Tomáš Beran, Lucie Vondráčková a
Jakub Bartoš.

 Topol Wilsonův na nádvoří zámku.
vé jsou i rezavě ochmýřené mladé výhony a řapíky.
Má zde, díky perfektnímu umístění a využití teplé,
hodně osluněné zdi, tak dobré stanoviště, že může, ač
subtropická, choulostivá a teplomilná dřevina, nejen
vegetovat, ale dokonce i kvést. Tak máme možnost
„naživo“ poznat rostlinný druh, který dal základ pro
vyšlechtění velkoplodých ovocných odrůd aktinidií
na Novém Zélandě, obecně známých jako „KIWI“,
jejichž plody se k nám z jižních zemí hojně dováží.
Ferdinand Maláč

ČESKÝ
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Dětské rybářské závody
V sobotu 3. května uspořádala MO ČRS na rybníce Obecní tradiční Dětské rybářské závody. K již
desátému klání mladých rybářů se letos sešlo 46
adeptů na vítězství, aby se pokusili během dvou kol
(v deset hodin byla přestávka na občerstvení a poté
změna stanovišť) získat co nejvíce bodů za ulove-

né ryby (1 bod = 1 cm ryby) a vyhrát tak jednu ze
zajímavých cen určených pro tři nejlepší v každé za
dvou kategorií.
V kategorii do 10 let se závodů zúčastnilo 28 dětí a
nejlépe si vedli 1. Tomáš Beran (705 bodů), 2. Lucie
Vondráčková (449 bodů) a 3. Jakub Bartoš (334
bodů). V kategorii 11 – 15 let, která byla na čelních
místech velice vyrovnaná, zvítězil (při rovnosti bodů
losem) Milan Fabián (157 bodů), 2. Barbora Ludvíková (157 bodů) a 3. Martin Bartoš (156 bodů).
Bez cen a odměn nakonec od rybníka neodešel žádný závodník. Pro všechny přichystali častolovičtí
rybáři kromě buřtů na opékání a limonády zdarma
také drobné ceny, a to i pro ty, kteří neměli štěstí a
nepodařilo se jim získat ani bod.
Za pěknou akci, které navíc přálo počasí (i když
ráno bylo poměrně chladno a déšť se spustil až po
skončení závodů), patří MO ČRS Častolovice poděkování, stejně tak sponzorům, kteří zajistili ceny a
dárečky pro děti.
mp

 Kategorie 11 - 15 let:
1. Milan Fabián, 2. Barbora Ludvíková, 3. Martin
Bartoš.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
STŘEZMÁ OLEŠNICE, o.s.
Vážení spoluobčané,
druhé čtvrtletí, které vyvrcholilo Červnem – Měsícem myslivosti, bylo letos pro nás myslivce z MS
Střezmá Olešnice opět velmi pestré a jistě by se dalo o mnohých akcích dlouze psát a předložit z nich
mnoho zdařilých fotografií. Domnívám se však, že i zde platí ono heslo „méně je někdy více“, a tak
tedy jen v bodech shrnu nejdůležitější momenty ze života naší organizace, které stojí za pozornost:
z Březnové řádění vichřice Emma se nevyhnulo ani naší honitbě, když byla zničena lovecká
kazatelna a krmelec pro srnčí zvěř na Častolovických Horkách, na který spadl vyvrácený strom.
Ihned byly započaty našimi členy práce na stavbě
nového krmelce a dne 4.5. sem byl dovezen nový
krmelec i se zásobníkem na krmivo.
z 10.5. zvítězil náš myslivecký hospodář Pavel
Žid se svojí mladou fenou drsnosrstého jezevčíka
Bonny z Opočenské obory na zkouškách vloh pro
malá plemena v Přepychách.
z 16.5. byl zahájen odlov srnců tradičním příjezdem zahraničních loveckých hostů do naší honit Míla Zaňka na střelnici stále válí
by. Především vlivem velmi nepříznivého počasí
se lov na rozdíl od několika předchozích let nezdařil a lovci odjeli s prázdnou.
z Ve dnech 21.-25.5. proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem 14. ročník výstavy Natura Viva, která je
největší výstavou svého druhu v ČR pro myslivce, rybáře a včelaře.
z 1.6. se zapojilo naše sdružení uspořádáním výstavy loveckých trofejí na chatě v Bažantnici do akce
Pohádková cesta při příležitosti Dne dětí. Děti měly možnost nejen shlédnout výstavu, ale též vyzkoušet
své dovednosti ve střelbě ze vzduchovky.
z 8.6. se dva naši členové zúčastnili Dětského dne v Olešnici, kde předvedli se svými loveckými psy
ukázky výcviku, další člen pak úžasně doslova sbližoval děti s přírodou, když dovezl do areálu sportoviště
malá selátka divočáků a nechal s nimi děti pohrát si.
z 14.6. uspořádalo naše sdružení pro své členy, jejich rodinné příslušníky a další přátele naší organizace
výlet do Orlických hor, při kterém jeho účastníci navštívili kostel v Neratově, museum řemesel v Deštném,
soukromou skalku v Sedloňově a zámek v Novém Městě nad Metují. Výlet byl zakončen společným posezením a slavnostní večeří v restauraci na Sportovišti v Olešnici. Touto netradiční akcí, kterou
naše sdružení nejen organizovalo, ale z velké části účastníkům též dotovalo, jsme oslavili Měsíc
myslivosti.
z 21.6. proběhl na brokové střelnici Na Pasece další
ročník závodu O putovní pohár MS Střezmá Olešnice ve střelbě na asfaltové terče v disciplíně lovecký parkur. Soutěže se zúčastnilo 10 střelců z pořádajícího sdružení a 15 hostů. Výsledky: 1. Radomír
Podolský /16+18 zásahů z 20 možných/, 2. Miloslav Zaňka /18+16/, 3. Josef Vanický ml./16+17/. O
vítězi rozhodl dodatečný rozstřel při tzv. dvoustře Nový krmelec byl právě dovezen na Častolovlech /R. Podolský 17 z 20, M.Zaňka 15 z 20/.
ská Horka
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z S rodinou Hanákových z Olešnice uzavřelo naše
sdružení pětiletou nájemní smlouvu na jejich pozemek nad Olešnicí, na kterém bylo založeno políčko
pro zvěř.
Naše sdružení zvažuje podání žádosti o vyhlášení
oblasti chovu koroptve polní v naší honitbě, rovněž
podalo na vyšší orgán myslivosti a ochrany přírody
žádost o povolení lovu nepůvodních druhů zvěře
jako jsou norek americký, psík mývalovitý, nutrie říční či mýval severní. Zvláště norci uniknuvší
z původních farmových chovů se velmi rozšířili
okolo toku Divoké Orlice, kde působí škody na

 Bohouš Kunc a Adam Mitana dohlížejí na
výstavu trofejí
divokých kachnách i jiné zvěři.
z Dvě po sobě jdoucí mírné zimy přinesly optimistické vyhlídky do stavů drobné zvěře, zároveň byl
však zaznamenán nežádoucí značný nárůst populace černé zvěře a také lišek, kterých bylo od začátku
roku uloveno v naší honitbě již více než 25.
z Krajský úřad v Hradci Králové motivuje myslivce k lovu mladé černé zvěře vyplácením zástřelného ve výši 200,- Kč za 1 odlovený kus.
z Z rozsáhlé brigádnické činnosti našich členů
v posledním čtvrtletí lze uvést vybudování ostrůvku a umístění hnízdních budek pro divoké
kachny na rybníku na Horkách, opětovný odchov
cca 150ks polodivoké populace bažanta okolo
Hřibin, odchov kachen na rybnících u Častolovic
a v Hoděčíně, položení zámkové dlažby okolo
přístřešku v Častolovicích a jeho nový nátěr, rozsáhlou akcí byla v Olešnici u hospodářské budovy
úprava pozemku před budovou a jeho zasetí a osázení dřevinami, rovněž zde byl upraven vodovod a
položen trativod k zabránění podmáčení pozemku,
byly zde instalovány nové okapy, srovnán pozemek
pro stavbu přístřešku na uskladnění řeziva. U chaty
na Pasece byly opraveny a natřeny okenice, bylo
provedeno nové opláštění vysoké věže na střelnici a jeho nátěr, v Častolovicích byl do chladicího
boxu vyroben nový regál na potraviny, doplněn
drobný inventář v kuchyni, částečně byla opravena místnost po havárii vody v přilehlé budově. Ve
spolupráci se zemědělským sdružením členové MS
vyčistili a získali obilí pro zvěř ze šachet posklizňové linky... opravdu náročné období.
Letos slaví Českomoravská myslivecká jednota,
v níž jsme sdruženi, 85 let jednotné myslivecké
organizace, když 23.4.1923 byla v Brně založena tehdejší Československá myslivecká jednota.
Podobně je od roku 1923 vydáván odborný časopis
Myslivost, původně nesoucí název Stráž myslivosti.
R.P.

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

Hodnocení školního roku 2007/08
ředitelem školy Mgr. Jiřím Kalouskem
Statistika
– Školu navštěvovalo 261 žáků ve 12 třídách, z toho na 1. stupni 114 žáků v 5 třídách, na druhém stupni 147
žáků v 7 třídách.
– Celkový průměr známek všech žáků na konci školního roku je 1,59 (vloni 1,58). Nejlepší hodnocení mají
samozřejmě třídy na 1. stupni, třídy na 2. stupni mají poměrně vyrovnané průměry, nejhorší je 8.B. Celkově
došlo ve všech třídách ve 2. pololetí k mírnému zhoršení prospěchu.
– 147 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho na 2. stupni 63. Prospěli všichni žáci.
– Za celý školní rok bylo zameškáno 21.107 hodin, což je průměr 80,9 hodiny na žáka. Toto číslo je o něco nižší
než vloni a nevybočuje z dlouhodobého průměru. Z tohoto počtu se však v prvním pololetí objevilo u jednoho
žáka 13 neomluvených hodin, které byly „odměněny“ sníženým stupněm z chování.
– Na střední školy odchází 50 žáků 9. ročníku a 2 žáci z 5. ročníku, současně vychází z 8. ročníku 2 žáci s neukončeným základním vzděláním.
– Do budoucí 1. třídy nastoupí přibližně 23 žáků a do 6. ročníku přichází 6 žáků z Čestic a Olešnice.
– Příští školní rok bude vyučováno v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle nových učebních plánů.
– V základní škole (tedy bez MŠ a ŠJ) pracovalo 20 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců. Příští školní rok
proběhne prakticky se stejným pedagogickým sborem, pouze dojde k jedné změně.

Pochvaly a potrestání
– Pochvaly třídním učitelem za 2. pololetí získali 2 žáci za přípravu na dopravní soutěže.
– Pochvaly ředitelem školy za 2. pololetí získalo 12 žáků, všichni za vynikající reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích a dopravní výchově.
– Napomenutí třídním učitelem za drobnější a méně závažné přestupky bylo uděleno 46 žákům v 1. pololetí a
50 žákům ve 2. pololetí, tj. celkem 96 za celý školní rok.
– Důtku udělenou třídním učitelem za závažnější nebo opakované drobné prohřešky obdrželo 19 žáků v 1.
pololetí a 23 žáků ve 2. pololetí.
– Důtka udělená ředitelem školy za závažné nebo soustavné porušování školního řádu musela být udělena 7
žákům v 1. pololetí a 9 žákům ve 2. pololetí.
– Snížený stupeň z chování v 1. pololetí obdrželi 4 žáci, na konci školního roku žádný. U všech bylo chování
hodnoceno jako uspokojivé.

Odměna ředitele školy
pro nejlepšího žáka
ve školním roce 2007/08
Dominika Keslová – za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky, účast v okresním kole olympiády
v českém jazyce, moderování školní akademie, aktivitu, vstřícnost, ochotu a obětavou práci pro třídu a školu
Matěj Urbánek – za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky, účast v okresním kole olympiád
v anglickém jazyce, zeměpise a fyzice, za příkladnou reprezentaci ve sportovních soutěžích, za obětavou práci
pro třídu, slušné chování a perfektní vystupování

Odměny třídním učitelem
za vzorný prospěch, chování a práci pro třídu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6.A
6.B
7. třída
8.A
8.B
9.A
9.B

všichni žáci
Ondra Hájek, Barbora Václavíková, Denisa Chaloupková
Nikola Huňarová, Barbora Zahálková, Vojtěch Tomašík
Matěj Štěpánek, Eliška Charvátová, Kateřina Kotoučová
Michaela Lakomá, Jakub Tomašík
Denisa Minářová, Michaela Žižková, Kateřina Slezáková, Dominika Koďousková,
Dominik Fabián, Nikola Bečková
Michaela Tejklová, Tereza Janáková, Klára Schmiedová, Kateřina Bůžková, Klára Jansová,
Martina Podzimková, Zdeněk Sluka
Michaela Bezdíčková, Matěj Jehlička, Jan Vítek
Daniel Beneš, Michaela Hrubešová, Veronika Očenášková, Martin Stacho, Nikola Vavřušková
Veronika Malá, Kateřina Blažková, Markéta Vojtíšková
Jolana Faltysová, Radek John, Monika Jirušková, Kristýna Šírová, Matěj Urbánek,
Kateřina Bártová, Denisa Slezáková
Dominika Dostálová, Dominika Keslová, Barbora Kopecká, Nikola Panušová, Michaela Sedláčková,
Jan Smola, Lucie Šmídová, Zuzana Vašatová, Klára Vogelová, Klára Žižková
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Odměny za reprezentaci školy
Olympiády
Barbora Jansová
Jan Charvát
Ondřej Skýba
Tomáš Zahálka
Jitka Kudláčková
Dominika Keslová
Zuzana Beranová

za 3. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce
za 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
za 1. místo v okres. a krajském kole fyzikální olympiády
za 1. místo v okresním kole fyzikální olympiády
za 2. místo v okresním kole fyzikální olympiády
za 3. místo v soutěži Datel junior
za 2. místo v soutěži Datel junior

Sportovní soutěže
Petr Duzbaba

za reprezentaci v republikovém kole atletického trojboje

Miroslav Vašata, Lukáš Pápay, Tomáš Málek, Dominik Fabián,
Jakub Faltys, Filip Izák, Jan Charvát, Daniel Bureš (kapitán),
Matěj Cvejn, Patrik Provazník, Jan Brandejs, Filip Marek, Patrik Michera

za 2. místo v okresním kole
kopané 6.+7. tříd

Pavel Cindr, Jan Smola, Michal Brandejs, Michal Dvořák,
Michal Forejtek, Dominik Málek (kapitán), Tomáš Přikryl,
Martin Podolský, Dominik Trejtnar, Matěj Hrubý

za 2. místo v okresním kole
kopané 8.+9. tříd

Michal Forejtek, Petr Smetana, Pavel Cindr, Dominik Trejtnar,
Matěj Urbánek, Matěj Hrubý, Lukáš Řeháček, Dominik Málek,
Patrik Doubek, Tomáš Pecháček, Michal Brandejs, Michal Dvořák,
Tomáš Vilímek, Tomáš Přikryl, Tomáš Zahálka, Ondřej Skýba

za 1. místo v Euroregionu,
1. místo v okrese a 4. místo
v kraji ve florbale

Kamila Chlebná, Tereza Machačová, Andrea Řeháčková, Matěj Štěpánek,
Richard Vítek

za 2. místo v okresním kole
Hlídek mladých zdravotníků
(1. stupeň)

Kristýna Šírová, Zuzana Tejklová, Nikola Smrčková, Barbora Píčová,
Michaela Žižková, Michaela Karásková

za 3. místo v okresním kole
Hlídek mladých zdravotníků
(2. stupeň)

Sběr léčivých bylin
Lucie Otčenášková
Lucie Vondráčková
Natálie Holmanová
Nejlepší třída

1. místo
2. místo
3. místo
1. třída

Z PRACÍ ŽÁKŮ

Krajem „Babičky“
B. Němcové
(literární exkurze)
Ve čtvrtek 24. 5. 2088 jsme jeli s celou třídou na literární exkurzi Ratibořice – Babiččino údolí.
Sraz jsme měli v 7:50 hod. před školou, kde na nás
čekal autobus. Cesta do Ratibořic trvala asi hodinu,
a tak jsme si s Terkou pustily mp3. Konečně jsme
dorazili na místo. Paní učitelka nás spočítala a mohli jsme vyrazit. Naše první zastávka byla na zámku.
Měli jsme zaplacenou prohlídku, a tak jsme se mohli pokochat i vnitřním interiérem. V zámku jsme se
dozvěděli mnoho informací, např., že kněžna z knihy
Babička od Boženy Němcové se jmenovala Kateřina
Zaháňská a spoustu dalších zajímavých informací.
Jakmile prohlídka skončila, pokračovali jsme směrem k parku. Cestou jsme procházeli okolo skleníku,
altánku a hlavně domu, kde babička Boženy Němcové
bydlela. Po chvíli jsme se dostali až na Staré bělidlo,
do kterého jsme také měli povoleno vstoupit. V domě
se nacházely čtyři pokoje a dole v přízemí mlýnské
kolo. Také jsme si mohli zakoupit nějaké suvenýry ve
stánku, který byl umístěn ve Starém bělidle. Nejlepší
však bylo, když jsme se dostali k Viktorčinu splavu,
kde se dalo bezvadně odpočívat, a jelikož jsme byli
unaveni, tak se nám to hodilo. Po odpočinku jsme
se vydali směrem na parkoviště k autobusu a nasedli
jsme, ten nás odvezl až na náměstí ke staré škole. Tak
asi 15 minut jsme poslouchali paní učitelku. Bohužel
byla škola zavřená, a tak jsme poslouchali paní učitelku s blbou náladou, jelikož jsme nemohli dovnitř.
Nakonec nám paní učitelka povolila i rozchod. Já
jsem si koupila zmrzku a mohli jsme vyrazit. Domů
do Častolovic jsme přijeli ve 3 hodiny, a tak jsem byla
brzo doma.
Tahle exkurze se mi moc líbila a ráda pojedu na další!
Klára Schmiedová, VI.B

Výročí sto let školy

Ostatní
Michal Brandejs, Michal Forejtek, Michal Hovorka, Tomáš Přikryl,
Pavel Šimerda, Richard Šeda

za obětavou pomoc při
školní akademii

Eliška Charvátová, Adéla Nyčová, Kateřina Novotná,
Viktorie Kocourková, Veronika Hostinská

za 1. místo ve výtvarné
soutěži pořádané MO ČZS

Vladimír Podhorník, Ondřej Hrubý, Natálie Šmídová, Lucie Nováková,
Kateřina Blažková, Martin Sejkora

za 2. místo ve výtvarné
soutěži pořádané MO ČZS

Petr Hejhal, Veronika Zemanová, Adéla Přibylová, Ondřej Langr,
Markéta Vojtíšková, Martin Fajgl, Tereza Jansová

za 3. místo ve výtvarné
soutěži pořádané MO ČZS

Je překvapivé, že se v jednom roce sejde tolik výročí
– sto let školy, třicet let mateřské školy a ještě k tomu
krásných 666 let od první zmínky o Častolovicích.
I když je to zvláštní, stalo se tak. Proto je to dobré
nějak oslavit, a tak Základní škola Častolovice uspořádala akademii.
Jelikož do této školy chodím také, musela jsem tam
vystupovat i já. S kamarádkami jsme se tedy dohodly,
že na akademii předvedeme taneční číslo, a aby nás

Dopravní soutěže
Michaela Lakomá, Martina Podzimková, Rudolf Prchlík, 1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském
kole a 1. místo v celostátním kole s postupem do
Dominik Fabián
mezinárodní soutěže (1. kategorie)
Adéla Hepnarová, Nikola Bečková, Filip Izák,
Dominik Trejtnar, Lukáš Pápay

1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském
kole a 1. místo v celostátním kole (2. kategorie)

Martina Podzimková, Dominik Fabián, Dominik Trejtnar nejlepší cyklisté na mistrovství republiky
Dominika Pelcová, Jakub Zábranský, Klára Schmiedová, náhradníci v dopravních soutěžích
Petr Duzbaba
Zuzana Tejklová

za obětavou pomoc při dopravních soutěžích

nebylo málo, přizvaly jsme k tomu i pár kluků z naší
třídy. Mám štěstí, že mám tak prozíravé kamarádky,
protože právě ty napadlo, aby se začalo zkoušet už
pět měsíců před akademií. Ještě že tak, ten čas nám
stačil na nacvičení tak akorát.
Najednou nastal přesně týden před vypuknutím akademie, proto jsme chodili dennodenně do sálu U
Lva, kde se to mělo konat, abychom nacvičili hlavně
nástupy na pódium, zjistili, jak se můžeme na pódiu
roztahovat, naprogramovali spouštění hudby a další
důležité věci. Den před výročím byla generálka, již
před panem ředitelem. Následující noc jsem skoro
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nespala, naštěstí to však bylo zbytečné. Třesoucím se
malým i velkým účinkujícím se to povedlo výtečně. Lidé
tleskali jako diví, proto myslím, že jsme měli úspěch.
Naše nacvičená poslední oscarová píseň Falling Slowly
byla něco takového jako třešnička na dortu. Jediný problém bylo počasí. Kdyby bylo mínus deset, byli bychom
šťastnější. Vedrem jsme málem omdlévali, hlavně ti, co
byli na sále nejčastěji. Chudáci moderátoři, Dominika
s Ríšou, ti tam byli neustále.
I přes všechny potíže jsme byli s touto akademií spokojeni. Taky že jsme to potom oslavili, šli jsme s partou na
pohár. Škoda, že příští rok už nic takového nebude.
Kateřina Blažková, VIII.B

VÍTĚZSTVÍ NA MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY V SOUTĚŽI MLADÝCH CYKLISTŮ

SPORT z SPORT
FOTBAL
Fotbalové odpoledne
v rámci oslav
666. výročí Častolovic
Utkání Starých gard místních
fanoušků Sparty a Slávie
Víkendové oslavy 666. výročí první zmínky o naší
obci zakončilo v neděli 1. června utkání místních příznivců slavných pražských, „S“, tedy Sparty a Slávie.

Cyklisté z Častolovic excelovali na celostátní soutěži mladých cyklistů
Vítězstvími v okresním a krajském kole Soutěže mladých cyklistů si závodníci z Častolovic vybojovali účast
v pražském republikovém finále této soutěže ve dnech 17.
– 19. června 2008.
Cyklistická družstva, ve složení Michaela Lakomá, Martina Podzimková, Rudolf Prchlík, Dominik Fabián (1.
kategorie) a Nikola Bečková, Adéla Hepnarová, Lukáš
Pápay, Dominik Trejtnar (2. kategorie), neměla v Praze
lehkou úlohu, neboť jela obhajovat tituly mistrů republiky.
Po velmi krásném boji s cyklisty z celé republiky vybojovali reprezentanti Častolovic 1. místa v obou kategoriích
a stali se mistry této těžké soutěže. Museli splnit na výbornou pravidla silničního provozu v teoretické i praktické
části, obvazovat zraněné při dopravní nehodě a vynikají Častolovičtí cyklisté – Mistři České republiky
cím výkonem zdolat 15 různých překážek, které prověří
v Soutěži mladých cyklistů.
zručnost soutěžících při jízdě na kole.
Za svůj vynikající výkon si přivezli nejenom zlaté medaile, ale i krásná jízdní kola, protože Martina Podzimková,
Dominik Fabián a Dominik Trejtnar se stali nejlepšími cyklisty ve své kategorii.
Mladší cyklisté budou v září reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy ve Slovinsku, kde v boji s čtyřiadvaceti státy z celé Evropy se určitě neztratí a pokusí se navázat na skvělé výsledky svých kamarádů v minulých
letech: 2003 – Portugalsko (8. místo), 2004 – Česká republika (1. místo), 2005 – Bosna a Hercegovina (3. místo),
2006 – Srbsko (1. místo) a 2007 – Španělsko (2. místo).
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem, které se zabývají touto činností, protože uspět v takové soutěži a ještě vyhrát je opravdu pěkně velká dřina, to mi věřte. Moc díky.
Alena Zvěřinová, trenérka družstev

KOUTEK PRO RODIČE

Vandalové nevyhynuli…
V našich časech, kdy nemine den, aby v něm nebyly zprávy o srážkách aut a teď už i motocyklů, v týdnu, kdy
na našich silnicích zhaslo z potrhlosti neodpovědných řidičů šestadvacet životů, některé bez vlastního zavinění, je následující zpráva z naší obce věru jen slaboučký čaj: v noci z 26. na 27. května t.r. se zřejmě opilí
a možná i zdrogovaní mladí lidé z Častolovic a Ledské, z toho jedna dívka, rozhodli prožít bujarou noc na
čerstvě posečené Sokolské zahradě. I přidělali si vlastní ohniště, jaképak copak, a v pominutí smyslů (jinak
to nevidím) ulámali větvičky nedávno vysazeného červeného javoru a vyhodili na trávník, ať každý vidí, jak
jsou veselí. Ani vichřice Emma by stromek neorvala víc…
A jelikož jsem předeslala, že jsme denně zvyklí na horší neštěstí, je mnoho z nás stavu říct: No co se dá dělat,
to víte, mladí! (mladí byli, to tedy ano, jednomu z účastníků nebylo ani osmnáct.)
Mně naskakuje z takového cynického mládí husí kůže. Jestliže člověk ani „netuší“, že poškodit něco z živé
přírody či výtvorů civilizace může leda velmi nešťastnou náhodou, pak se nelze divit denním masakrům na
silnicích. Bezohlednost prostě zabíjí. Ničit stromky z bujnosti, to je jen předstupeň k bezohledné jízdě v
„žihadle“.
Náš příběh má ale pro mne nadějné vyhlídky, neboť výtržníci byli vypátráni. A tak by bylo jen dobré, kdyby
museli v rámci odčinění vypěstovat stejně velký stromek jiný. Nebo aspoň, aby jej tedy v té velikosti z vlastního zakoupili a na předem určené místo zasadili. Já osobně si myslím, že by se jim v takovém případě dalo
i odpustit, neboť odpouštět se má. Ale jen tomu, kdo svých špatných činů zalitoval a udělal všechno proto,
aby je odčinil.
Škoda, že dosud nevíme, kdo v jarních měsících znovu posprejoval vlakovou zastávku, kterou tak obětavě
a nápaditě loni v září za pomoci dospělých vyčistily a krásně vymalovaly děti. A nevím, zda jsou známi jiní
vandalové, kteří se nestyděli krátce po vysazení polámat stromky i ohrádky na náměstí.
Kdo je největší pomocník těchto většinou zpitých rejdilů? Lhostejnost a strach se jim postavit na účinný
odpor. Vědí všichni rodiče, co dělají jejich dospívající děti po nocích?
-alPS: Komu připsat na vrub pravidelné zcizování drahých okrasných rostlin z nových rabátek (zejména na kruhovém objezdu), to zatím nelze publikovat. Neboť zloděj je znalec, který si po starém českém vychytralém
způsobu „žene malou domů“, neničí. Jen si pod pláštěm noci přivlastňuje majetek, který byl zaplacen pro
okrasu obce, ne jeho zahrádky.

 Mužstvo fanoušků AC Sparty Praha.
Soupisky obou mužstev byly pestré a mohli jste na
nich najít bývalé aktivní fotbalisty, funkcionáře AFK,
trenéry a samozřejmě i ryzí fanoušky Sparty či Slávie,
kteří fotbal závodně nikdy nehráli. Od pořadatelů to
měla být jakási třešnička na dortu pro dlouholeté věrné
fanoušky, kteří barvami Sparty či Slávie žijí, fandí jim,
prožívají jejich úspěchy a prohry i s nezbytným vzájemným hecováním. Panu Tichému se pro tento účel
podařilo zajistit originální dresy AC Sparta Praha, slávistická trička opatřil trenér A-týmu AFK Miloš Marek,
a tak dvě „znepřátelená“ mužstva mohla vyběhnout na
trávník jako opravdoví Sparťané či Slávisté.
V šestnáct hodin byli na hřiště kočárem s koňmi
přivezeni rozhodčí, pánové Čepelka a Svatoš, a o
slavnostní výkop se postarala starostka městyse
Mgr. Martina Bělková. Oděna ve sparťanském dresu
v krátkém interview slíbila hlavnímu komentátorovi
nestrannost v tomto utkání, přestože, jak uvedla, je
dlouholetou věrnou fanynkou AC Sparty Praha.

 Mužstvo fanoušků SK Slávia Praha.
Hned při nástupu k utkání začalo silně pršet a terén
pod přívaly vod ztěžkl. Bývalým hráčům ani ryzím
amatérům ve sparťanských či slávistických dresech
to ale nebránilo předvést své fotbalové umění. A
opravdu se bylo na co dívat. Posilňováni iontovým
nápojem značky Gambrinus, který se točil ve stánku
přímo mezi střídačkami, dávali hráči ze sebe vše.
V prvním poločase došlo, jak už se někdy na ligových
trávnících stává, k napadení hlavního rozhodčího neukázněným fanouškem – mužem v krátkých šortkách
a s velkými boxerskými rukavicemi. Naštěstí hbitě
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zasáhla pořadatelská služba s těžkooděncem Kaprem, a pohárem v rukou.
Věřte nevěřte, do utkání v dresu Slávie nastoupil jako
která „útočníka“ zneškodnila a vyvedla.
hráč i pan Jaroslav Machač st., který v letošním roce
Druhý poločas přál svatý Petr fotbalu více. Počasí se
oslavil 80. narozeniny!
umoudřilo, přestalo pršet,
Klobouk dolů!
diváci se mohli přesunout
Pro všechny, kteří se tohok hrací ploše a sledovat
to klání nemohli zúčastnit
dění na hřišti z bezproa mají zájem, byla vyhostřední blízkosti.
tovena nahrávka na DVD
Utkání skončilo v řádné
(video i fotografie), která
hrací době remízou 1:1
je v prodeji v restauraci Na
a následovaly pokutové
Hřišti. Autorem nahrávky
kopy. Kdo neviděl, neuje Miroslav Žabokrtský
věří. Říkám to schválně,
ml. a věřte, že opravdu
neboť aktéři pokutových
stojí zato ji zhlédnout.
kopů ukázali, že „to mají
Myslím, že uspořádání
stále v noze“.
tohoto utkání byl dobNervy drásající rozstřel
 Servisní tým AFK s „moderátorkou“ celé akce.
rý nápad a snad to byla i
skončil rovněž remízou,
pěkná tečka za letošním
tentokrát 5-5. Hráči, trenéři a maséři obou týmů se tedy rozešli v dobrém. netradičním 666. výročím městyse Častolovice.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na akci
Mohli tak spolu v restauraci Na Hřišti zasednout
podíleli. Jmenovitě pak pánům A. Škopovi, M. Tichék jednomu stolu a v „klidu“ rozebrat utkání u piva.
Ještě před odchodem do šaten si hráči v dresech Slavie mu, M. Markovi, M. Buřilovi a oběma Václavům
vyzkoušeli, jaké to je slavit ligový titul – za „přejícné- Hrubešovým – staršímu i mladšímu. V neposlední
řadě také zastupitelstvu městyse za finanční podporu.
ho“ pokřiku Sparťanů »Jednou za století si to užijte!«
Miloš Zeman, prezident AFK Častolovice
pózovali fotografům s medailemi mistrů ligy na krku

 Elévové.
soutěže. Určitě bych chtěl na tomto místě poděkovat častolovickým trenérům tohoto mužstva, pánům
Škopovi a Vilímkovi. I tady je vidět dobře odvedená
trenérská práce obou jmenovaných.
Tři starší žáci AFK Častolovice trénují a hrají rov-

Sestavy týmů fanoušků Sparty a Slávie
Sestava „Sparty“: Jiří Pelc, Miroslav Beránek, Jan Ledvina, Miroslav Buřil, Bohuslav Škop, Miloš Tichý, Josef
Václavík, Zdeněk Šabata, Karel Macháček, Vladimír Mráz, Kačaba, Džeza, Ladislav Slezák, Oldřich Hlavsa,
Zdeněk Bureš, Josef Šumichrast, Václav Hrubeš, František Talavašek..
Sestava „Slávie“: Milan Urválek, Jiří Hovorka, Jaroslav Machač st., Antonín Škop, Josef Matuška, Antonín
Kalous, Josef Helmich, Roman Mitana, František Škop, Karel Čestický, Josef Janeček, Jaroslav Valach, Jan Jošt,
Jindřich Slanina, Michal Tomeš, Milan Podolský.

Zasloužený triumf opočenských elévů
Memoriál Václava Tichého
V sobotu 21.6.2008 se uskutečnil v areálu AFK Častolovice fotbalový turnaj elévů - 6. ročník Memoriálu Václava
Tichého. Již třetím rokem dala akci mezinárodní punc účast polských fotbalových nadějí. Pozvání přijaly celky
z družebních Kondratowic a Przeworna. Druzí jmenovaní však jen několik minut před zahájením turnaje nadělali
vrásky na tvářích častolovických pořadatelů, neboť oznámili, že z technických důvodů nemohli k turnaji odcestovat. Tak se původní osmička, rozdělená do dvou skupin po čtyřech, „smrskla“ na sedm týmů a družstva v oslabené
skupině hned v úvodu věděla, že plánovaná utkání s Przewornem vyhrávají 3:0 kontumačně.
Tento fakt však nic neubral na kvalitní sportovní úrovni s tradiční precizností organizovaného turnaje. Po zápasech
„každý s každým“ ve skupinách měly všechny týmy ještě možnost postupu v „play – off“ a navíc i v bojích o
umístění. Naprosto zaslouženě si pak vítězný pohár odvezli mladí fotbalisté Spartaku Opočno. Ti ve finále dokázali „přejet“ svého soupeře z polských Kondratowic, který do té doby neinkasoval ani jednou , 6:1. Třetí pořadí
v turnaji patřilo hráčům FC Kostelec nad Orlicí, kteří v boji o bronzový stupínek porazili domácí AFK Častolovice
3:1. Další pořadí: 5. MFK Rychnov nad Kněžnou, 6. Přepychy, 7. Týniště nad Orlicí.
Kromě pěkných cen pro zúčastněné celky byla rozdána i individuální ocenění. Cenu pro nejlepšího brankáře obdržel
od pořadatelů Jan Ježek z SK Přepychy, nejlepším střelcem turnaje s 12 góly se stal Daniel Trubač z vítězného
Spartaku Opočno, který zcela po právu dostal i další ocenění, jako nejlepší hráč turnaje.
(mt)

Hodnocení mužstev AFK Častolovice
v sezóně 2007-2008
Letošní hodnocení začnu opět u mládežnických mužstev a mohu hned na úvod říci, že to byla sezóna vydařená!
Mužstvo přípravky skončilo na celkovém 7. místě
tabulky s 34 body. Přitom po odehrané první části soutěže mělo pouhé 4 body a bylo na 9. místě. Je vidět, že
tu byla odvedena kvalitní práce trenérů Vlčka, Hájka a
Kapuciána, za což jim patří velké díky. Dokázali stmelit v tým nejen mladé hráče, ale i rodiče, kteří se stali
jejich velkou oporou. Věřím, že elán, který z tohoto
mužstva čiší, jim vydrží i do dalších sezón.
Elévové uzavřeli letošní sezónu na krásném 2. místě
tabulky a na své konto si připsali neuvěřitelných 122
bodů. Přestože do jarní časti soutěže vstupovali osla Přípravka.
beni o hráče Bartoše (hostování v Opočně) a s úzkým
kádrem, odváděli dobré výsledky. Poděkování patří jak hráčům, tak vedení mužstva – trenérům Cabalkovi,
M. Pápayovi a vedoucímu mužstva panu Tomašíkovi. Zvlášť je třeba vyzvednout nejlepšího střelce celé
soutěže elévů Petra Duzbabu, který vstřelil neuvěřitelných 97 branek.
Naši mladší žáci, působící ve spojeném mužstvu s Doudlebami, skončili se 45 body na 4. místě závěrečné

 Nejlepší střelec soutěže elévů Petr Duzbaba.
něž ve spojeném družstvu Doudleb, které vedou
doudlebští trenéři. Odehráli velice kvalitní sezónu a
jejich mužstvo skončilo na krásném 3. místě finální
tabulky s 53 body.
Poslední mládežnickou kategorií v častolovickém fotbale je dorost, který skončil v této sezóně na krásném
3. místě konečné tabulky s 34 body. Trenéry dorostu
jsou pánové Zeman a Michal Malý, vedoucím pak
pan J. Pápay. Z pozice trenéra tohoto mužstva mohu
vyslovit spokojenost nad tím, že se nám podařilo
sestavit 16 členný kádr, který po celou dobu soutěže
velice dobře fungoval. Třebaže se nám ne vždy dařilo přehrát své soupeře fotbalovým uměním, dokázali
jsme vyhrávat těžká utkání svým srdíčkem a bojovností. Chtěl bych za tuto sezónu všem hráčům poděkovat a přeji jim, aby tu chuť do fotbalu měli v nadcházející sezóně minimálně stejnou, ne-li větší!
Pro týmy častolovických mužů nebyla právě uplynulá sezóna 2007/08 vůbec dobrá. B-mužstvo skončilo
v okresním přeboru III. třídy na posledním 12. místě
s pouhými 19 body z 66 možných a padá tak do IV.
třídy okresního přeboru. Chci věřit, že se mužstvu
bude v této soutěži výsledkově dařit a dojde ke stabilizaci kádru, který by měli posílit 3 hráči našeho
dorostu.
Rovněž A-mužstvo má za sebou nevydařenou sezónu – skončilo s 33 body na 10. místě I.B třídy. Tato
soutěž byla letos velice vyrovnaná, o čemž svědčí, že
tři kola před koncem bylo v pásmu sestupu hned 6

 Dorost AFK Častolovice.
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týmů. V jarní části soutěže postihlo naše mužstvo několik těžkých zranění, které neúnosně rozšířily marodku.
Jako první se ještě před soutěží zranil Pavel Mráz, který
naskočil až do 4. kola a to ještě s velkými zdravotními
problémy, s nimiž se potýkal až do konce sezóny. Když
se ve druhém kole se zranil náš kanonýr – hrající trenér
Miloš Marek – rázem začaly problémy, které vygradovaly zraněními M. Cvejna, A. Suchého a L. Mašanského.
Nejlepším zápasem jara bylo tak snad až poslední utkání s Vamberkem (0:0), které, se divákům určitě muselo
líbit. V tomto utkání jsme nastřelili čtyři břevna a dvě
tyče, a na všech našich hráčích bylo vidět, že si 1.B třídu
chtějí zahrát i v příští sezóně. A protože na hřišti nechali
doslova všechno, byla to určitě dobrá pozvánka pro naše
fanoušky na sezónu 2008/9.
Miloš Zeman, prezident klubu

 AFK Častolovice B.

I. třída st. žáků sk. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RSCM Rozkoš
Třebechovice
Doudleby
Hronov
Meziměstí
Rychnov B
Vamberk
Babí
Týniště
Solnice
Přepychy
Č. Meziříčí

19
19
17
13
10
10
9
8
6
4
2
1

1
1
2
3
4
3
2
4
4
2
2
0

2
2
3
6
8
9
11
10
12
16
18
21

100: 14
102: 20
83: 23
70: 50
54: 46
54: 37
53: 59
43: 33
31: 37
24: 82
36:169
10: 90

58
58
53
42
34
33
29
28
22
14
8
3

Okresní přebor dorost

Mladší a starší žáci v krajské soutěži
Poprvé pod hlavičkou AFK Častolovice!
Ano, je to tak. Naši žáci, hrající ve spojených týmech s Doudlebami, budou od léta nastupovat pod hlavičkou AFK Častolovice. Jelikož bude v obou mužstvech převážná většina hráčů z Častolovic, dohodli jsme
se s doudlebskými funkcionáři na přejmenováni spojených týmů. Radost nám kalí pouze skutečnost, že
nemůžeme v našich řadách najít vedení k těmto mužstvům. Pro mne je to obrovské zklamání. Obracím
se proto k veřejnosti, rodičům, příbuzným hráčů – Chcete pracovat s mládeží? Chcete vést naše žáky?
Prosím, přihlaste se! Budu moc rád.
Prezident klubu Miloš Zeman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vamberk
Solnice
Častolovice
Hronov
Čermná
Rokytnice
Javornice
Doudleby
Černíkovice

15
12
11
10
7
4
3
2
1

0
2
1
2
2
1
3
2
1

1
2
4
4
7
11
10
12
14

63: 11
64: 18
48: 23
40: 26
57: 42
42: 58
21: 42
21: 70
9: 75

45
38
34
32
23
13
12
8
4

Okresní přebor III.třída

Úřad městyse Častolovice

1.
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nabízí
výpravnou knihu Jiřího Václavíka ml.
o historii a současnosti Častolovic
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Mužstva AFK Častolovice na konci sezóny 2007/08
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Doudleby
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NA RODINNÝCH
DOMECH PROVEDU
plechování, dřevěného obložení - bez lešení,
horolezeckou technikou. Dále obnovu nátěrů
fasád do mnoha barevných odstínů.
Milan Urválek mobil: + 420 728 727 580
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