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MÍSTO PRO ROZHOVOR
ROZHOVOR TŘINÁCTÝ
SE ZASTUPITELKOU MGR. ALENOU ZVĚŘINOVOU
Paní zastupitelko, k uzavření našeho volného pokračování rozhovorů se členy rady a zastupitelstva zbývají čtyři
členové VPM, NK - VPČ, kteří podle přání vašeho předsedy náš seriál uzavřou. Dovoluji si obrátit se dnes na vás
především proto, že ve svém občanském životě pracujete
jako zástupkyně ředitele školy a náš rozhovor vyjde právě
po začátku nového školního roku, v novodobých dějinách
častolovské školy bude už sto druhý. Tak tedy má první
otázka:
 Jak jste si užila letošní prázdniny? Včetně rodinných
příslušníků.
Letošní prázdniny? Mezi domovem a školou jsem pár
dní pobyla na horách. Nemalý čas jsem věnovala dětem
při přípravě na mistrovství Evropy, které se letos koná ve
Finsku.
 Můžete naše čtenáře krátce seznámit s letošním
plánem některých akcí školy, případně s tím, zda jsou
nějaké změny ve složení sboru? Kolik máte letos prvňáčků a jaký je celkový počet žáků, pedagogů i zaměstnanců.
Školní rok 2009/10 začal velmi hekticky, neboť byla dokončena rekonstrukce staré budovy, která vloni oslavila
100 let. Ještě týden před zahájením výuky bylo v sociálních místnostech, na chodbách a v některých učebnách
jako na staveništi a málokdo věřil, že zahájení výuky začne
1. září.
Ve třídách byly vyměněny podlahy, vybudováno nové
elektrické vedení a odpady a hlavně zrekonstruováno staré
sociální zařízení. Rekonstrukce dosáhla několikamilionových nákladů a mrzí mě, že se nepovedlo zajistit výměnu
oken na toaletách. Je smutné, že např. na chlapeckém záchodku vybaveném moderní technikou se bojíme otevřít
okno, aby nevypadla skleněná výplň. Přesto pevně věřím,
že se podaří zajistit finanční prostředky a dokončit rekonstrukci výměny oken v příštím roce.
I přes náročnost rekonstrukce děti vstoupily 1.září do
krásné opravené budovy. Tady je na místě poděkovat úplně
všem, kteří se na opravě, úklidu a přípravě nového školního roku podíleli.
V pedagogickém sboru došlo k nepatrným změnám a v 1.
třídě jsme přivítali 22 nových žáčků, kterým bych chtěla
popřát ty nejlepší úspěchy ve škole a rodičům, aby měli ze
svých dětí jenom samou radost.
V tomto školním roce plánujeme prohloubení nového
školního vzdělávacího plánu ve 3. a 8. ročníku, nabízíme
nové předměty a v projektech chceme směřovat na 1.
stupni ke zvýšení zájmu o čtení a zaměřit se na dramatizaci
některých dětských pohádek. Na 2. stupni chceme zjistit
více zajímavého o historii Častolovic a okolí. Samozřejmě
nezapomínáme na pohyb dětí a chceme uspořádat několik
sportovních akcí během školního roku. Cizí nám není také
ekologie, výchova a výběr povolání. Pro volný čas dětí
nabízíme deset kroužků s různým zaměřením. Myslím, že
se snažíme a tady i záleží na rodičích, aby tuto příležitost
využili a volný čas dětí byl správným směrem naplněn.
Veškeré informace o škole najdete na webových stránkách
školy : www.zs-castolovice.cz
 Být zástupcem ředitele je jistě funkce nelehká. Větši-

nou má na starost rozvrhy a plno dalších činností. Můžete říct, co máte na své práci ráda nejvíc?
Práce je nelehká a hlavně nevděčná. Po tolika letech ve
škole mě nejvíce potěší rodiče svých žáků, které jsem také
učila, když přijdou, zavzpomínají a potěší kantorskou duši.
Rovněž mě potěší, že za léta strávená v častolovické škole
se povedla pozvednout úroveň školy. Při návštěvách jiných
školních zařízení mám možnost srovnávat úroveň vyučování, vybavení školy pomůckami, specializací různých
učeben a v neposlední řadě technické zázemí pro pedagogický sbor. Dovolím si tvrdit, že naše škola patří mezi ty
lepší, ale to měli možnost občané sami posoudit v minulém
školním roce při dnu otevřených dveří.
 Když jsem se krátce po přistěhování do Častolovic
začala rozhlížet po informačních tabulích, padly mi do
oka pronikavé úspěchy cyklistického kroužku, který
pod vaším vedením dosahuje neuvěřitelně dobré, ba
vynikající výsledky na mezinárodní úrovni, a to už
mnoho let za sebou. Kdy vás napadlo věnovat se této
mimoškolní činnosti? Kdo Vám pomáhá? Jak objevujete talenty, vždyť děti rostou, odcházejí, tedy složení
družstev je stále jiné?
Přípravu mladých cyklistů vedu na zdejší škole přes 20
let. Základní myšlenkou výchovy bylo a je seznámení
dětí s problematikou bezpečnosti silničního provozu. Před
10 lety se nám povedlo zřídit odbornou učebnu dopravní výchovy, následně vybudovat v areálu školy dopravní
hřiště a tím zahájit úspěšnou šnůru vynikajících výsledků
v dopravních soutěžích mladých cyklistů. Mladí začínající
cyklisté pravidelně vyhrávají soutěže s cyklistickou problematikou na úrovni okresu, kraje, České republiky. Celkem jsme reprezentovali Českou republiku sedmkrát na
mistrovství Evropy. Výsledkem tohoto vynikajícího úspěchu je častá příprava a i tvrdý trénink ze strany mladých
cyklistů. Bez pochopení učitelů z pedagogického sboru
a vedení školy by se takových opakovaných výsledků
nepodařilo. Být několikrát mistrem republiky a z Evropy
přivézt 2x zlaté, 1x stříbrné, 2x bronzové medaile určitě
není jednoduché. Tady je nutné poděkovat p. Mrkvičkové a p. Vaňkové, které mi pomáhají nejvíce. Samozřejmě
nesmím zapomínat ani na rodiče. O těchto výsledcích jsou
občané pravidelně informováni ve zdejším Zpravodaji. V
době, kdy sepisujeme tento rozhovor, připravuji družstvo
na mezinárodní soutěž do Finska.
Každým rokem začínám s novým kolektivem. A talenty?
Tady je to asi o přístupu a svědomité přípravě. Děti musí
prokázat velmi dobré znalosti z problematiky dopravy,
zdravovědy a jízdy na kole. Myslím ale, že se jim v budoucím životě vše kladně několikrát vrátí. Jenom mě mrzí,
že starší děti ztrácejí zájem o tuto věc a rodiče je dokonce v
tom podporují. A to je veliká škoda.
 Vedle náročné práce ve vedení školy, trenérské práce s cyklisty jste i dlouhodobou členkou zastupitelstva.
Jak dlouho tuto práci děláte a v jakých funkcích jste
pracovala?
Zastupitelkou Městyse Častolovice nejsem dlouho. Tuto
práci vykonávám ve svém prvním volebním období.
My dvě jsme se poznaly blíž při práci kulturní komise, jejíž

jste předsedkyní. Vím, že každoměsíční schůzky se konají
vždy za téměř plného obsazení spolu s komisí sociální. Přístup všech členů mám za velmi odpovědný i aktivní. Přesto
je např. návštěvnost divadelních představení spíš slabá.
 Čím si to vysvětlujete?
Kulturní komise se snaží pro místní občany a občany blízkého okolí zajistit pestrý kulturní program, přesto návštěvnost některých akcí neodpovídá vynaloženému úsilí na
jejich organizaci. Je zřejmě celospolečenským problémem
návštěvnost divadelních představení, neboť při pohledu na
okolní kulturní zařízení pracující na profesionální úrovni
je návštěvnost některých představení nízká a některá představení jsou dokonce zrušena. Je třeba si rovněž uvědomit,
že výběr kulturních akcí je omezen částečně výší rozpočtu
komise a z části výší nákladů spojených s organizací kulturní akce.
 Několik vašich předchůdců v rozhovorech si postěžovalo na slabý zájem občanů o veřejná zasedání a dění v
obci vůbec. Sdílíte tento názor také?
Zájem občanů o veřejné zasedání? Je malý, ale nemyslím
si, že občané nemají zájem o dění v obci.
 Máte už přibližnou představu o plánu činnosti obou
komisí na další období?
 Je tam něco, na co vy osobně se už teď těšíte?
Plán komise je zpracován pro rok 2009, kde je na podzimní sezónu připravováno několik divadelních představení a
tradiční vánoční koncert.
 Mohla byste čtenáře stručně seznámit s prací komise
sociální, je nějaký problém, který bude potřebovat v
této oblasti více úsilí než je obvyklé?
Činnost komise je orientována, jak už vychází z názvu, na
oblast kulturní, sociální a školskou. V oblasti sociální se
především soustředíme na vítání malých občánků, životní
jubilea a na některé oblasti sociální politiky.
 Městys Častolovice je díky přítomnosti skvělého
zámku paní Šternberkové častým cílem tisíců návštěvníků ze všech koutů republiky, ba i ze zahraničí. Stálo
by v té souvislosti za to zamyslet se nad tím, jak zvýšit
návštěvnost Hudečkovy síně?
Souhlasím s názorem, že návštěvnost Hudečkovy galerie
nedosahuje takové účasti, kterou by si zasloužila. Navíc
mně je líto, že nejsou v místě Hudečkovy galerie ani další
známá jeho díla. Např. v loňském roce byla vystavena celá
řada Hudečkových obrazů v galérii v Pardubicích nebo v
letošním roce při příležitosti 50. výročí Hlineckého léta v
galérii městského muzea v Hlinsku.
 Máte nějaké „tajné přání“ v oblasti spolupráce školy,
knihovny a kulturní komise, který by stálo zato zveřejnit?
Přání by bylo hodně, ale v současné ekonomické situaci
je to především přání udržení chodu školského zařízení,
knihovny a dalších, a to alespoň minimálně na stávající
úrovni.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří
spolupracují s vedením školy a pomáhají realizovat některé školské a mimoškolské akce.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů i zdraví.
- al -
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INFORMACE Z RADNICE
USNESENÍ

z patnáctého veřejného jednání Zastupitelstva městyse Častolovice, konaného dne
20.7.2009 od 18.00 hodin v Galerii A. Hudečka v Častolovicích
1a) ZM schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva městyse dle aktuální pozvánky (viz příloha)
1b) ZM souhlasí:
- se složením návrhové komise: pí Zvěřinová, pí
Chlebná, p. Řeháček
- se složením ověřovatelů zápisu: p. Novák, p. Hodný,
pí Sršňová
- s určením zapisovatele z jednání: p. Sršeň
2. ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 103_09 s AG
Atelierem s.r.o., Komenského 533 Kostelec n. Orl. na
vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
prostorů základní školy

USNESENÍ

ze šestnáctého veřejného jednání Zastupitelstva městyse Častolovice, konaného dne
9. září 2009 od 19.00 hodin
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: p. Tichý, pí Chlebná,
pí Novohradská
-se složením ověřovatelů zápisu: p. Hodný, p. Kudláček, pí Petrášová

3. ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 433/09 s firmou
Stating s.r.o. na realizaci rekonstrukce prostorů základní školy
4. ZM schvaluje financování rekonstrukce prostorů
základní školy dle výše uvedené Smlouvy č. 433/09
5. ZM schvaluje Smlouvu o výkonu stavebního dozoru na rekonstrukci prostorů Základní školy s panem
Milanem Bělkou
6. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5.
8. 2008 s firmou COMA s.r.o., Masarykova 8, Polička
572 01
7. ZM schvaluje Žádost o pronájem nemovitostí Českých drah, a.s. pozemky p.č. 1158/6 o výměře 67 m2 a
p.č. 1158/23 o výměře 132 m2 v kat. území Častolovice
za účelem vybudování „Cyklostezky Čestice – Častolovice – Kostelec n. Orl.“. Cena pronájmu se stanovuje
dle Cenového věstníku Ministerstva financí pro pozemky neurčené k podnikání, platba od data užívání tj. od

zahájení realizace stavby. Tato aktuální částka bude
přefakturována DSO Orlice Kostelec n. Orl.
8. ZM bere na vědomí informaci starostky městyse o
vítězi na dodávku zařízení pracoviště CzP
9. ZM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování
žádosti o dotaci včetně kompletace příloh a doručení
žádosti na pobočku CRR HK – NUTS Severovýchod,
organizaci výběrového řízení, dohled nad realizací
projektu, zpracování průběžných zpráv a závěrečné
vyhodnocení akce s RNDr. Tomášem Kytlíkem, nezávislým expertem pro oblast strukturálních fondů a
dotačního poradenství na akci Územní plán městyse
Častolovice. ZM pověřuje starostku městyse k podpisu smlouvy do nejvýše přípustné cenové nabídky, tj.
do 55.000,- Kč
10. ZM schvaluje výběr projektanta, firmu Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo, Pivovarská 661, Česká
Skalice na základě výběrového řízení v rámci projektu
„Intenzifikace ČOV v Častolovicích“.

-s určením zapisovatele z jednání: p. Sršeň
1c) ZM schvaluje kontrolu plnění usnesení z jednání
ZM ze dne 10. 6. a 20. 7. 2009
2. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009/ZM
3. ZM schvaluje prodej stavebních pozemků v ulici
Polnodvorská dle GP 529-118/2008 a pověřuje starostku městyse Častolovice Mgr. Martinu Bělkovou k podpisu kupních smluv
4. ZM schvaluje zahájení výstavby „Technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
Polnodvorská Častolovice“ při počtu minimálně 8 podepsaných kupních smluv
5. ZM schvaluje budoucí smlouvu kupní s VČP Net,
s.r.o. Hradec Králové
6. ZM schvaluje nákup nemovitosti čp. 11 v kat. obce Čas-

tolovice, parc. č. 42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
334 m2 a pozemek parc. č. 58 - zahrada o vým. 332 m2 za
kupní cenu 950.000,-Kč. Úhrada první části kupní ceny ve
výši 150.000,-Kč bude provedena nejpozději do 31.10.2009,
přičemž bude současně podán návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí ve prospěch městyse Častolovice. Úhrada doplatku kupní ceny ve výši 800.000,-Kč bude
provedena nejpozději do 30.6.2011. Nákup nemovitosti
proběhne za podmínky, že současně s kupní smlouvou bude
uzavřena i smlouva nájemní. ZM zplnomocňuje starostku
městyse po projednání smluv v RM k jejich podpisu.
7. ZM schvaluje Veřejnou vyhlášku o zrušení přejezdu
na trati Častolovice - Solnice
8. ZM stahuje z programu projednávání bodu č. 8 Směrnice výběrová řízení, veřejné zakázky

Pozvánka pro seniory
zdejší Klub důchodců zve všechny častolovické seniory
na slavnostní výroční schůzi, která se koná ve čtvrtek 12. listopadu 2009
v restauraci Beseda od 14 hod.
Společně oslavíme 20. výročí vzniku Klubu důchodců v Častolovicích

Poděkování sponzorům
Základní škola a Mateřská škola Častolovice děkuje Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a firmám Škoda Auto Česká republika, ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., Saint-Gobain ORSIL s.r.o., Jast s.r.o., Martin Transport s.r.o., Federal-Mogul Friction Products a.s., které finančními dary
podpořily výuku dopravní výchovy a účast žáků na soutěžích mladých
cyklistů.
Mgr. Jiří Kalousek – ředitel ZŠ

Filmotéka městečka
Vážení spoluobčané,
při pátrání po různých materiálech, týkajících se života městečka, byly díky některým z Vás, kromě jiného, znovuobjeveny staré filmové pásky. Jejich analýzou a po
převodu do formátu DVD bylo zjištěno, že 8 a 16 mm filmy obsahují zpravidla rodinné stříbro, ale i záznamy s častolovickou tématikou. A tak dnes už můžeme s
jistotou říci, že existuje nahrávka rekvizice zvonu na kostele sv.Víta z dubna 1942,
kácení máje v roce 1967 a oslav 120 let divadla z roku 1965. Obracím se na Vás s
prosbou: Nenajdou se i ve Vašich filmotékách, sklepích a na půdách podobné skvosty? Není škoda, aby lahodily pouze Vašemu oku nebo skončily někde pod nánosy
letitého prachu či v popelnicích?
Pokusme se udělat maximum pro jejich záchranu. Mám možnost zprostředkovat
jejich digitalizaci a odborné ošetření. Vše za rozumnou cenu. Zapůjčené materiály
budou po zpracování samozřejmě navráceny původním vlastníkům.
Pokud se podaří nashromáždit dostatečné množství filmového materiálu, není vyloučena jeho veřejná projekce v době dlouhých zimních večerů. Děkuji za vstřícnost
a pochopení.
Jiří Václavík ml.
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Jáchym Šternberk
- průkopník
balonového létání
v Čechách
Roku 1783 předvedli poprvé veřejně bratři Montgolfierové ve Francii svůj papírový horkovzdušný balón,
čímž vzrušili celý vzdělaný svět. Již 7. ledna 1785
přelétl další Francouz Jean Pierre Blanchard kanál
La Manche a tímto činem se nesmazatelně zapsal do
historie létání. Stal se profesionálním vzduchoplavcem, se svou balonovou šou objížděl celou Evropu a
zavítal také do Prahy. Několik let před jeho příjezdem
(18. března 1784) vypustil první horkovzdušný balón
na našem území botanik a cestovatel Tadeáš Haenke (1761-1816). První montgolfiéra z jeho dílny ještě
nenesla žádný náklad, při druhém pokusu Haenke k
balónu připevnil tabulku s českým a německým nápisem, kterou případného nálezce žádal o zprávu a
sliboval odměnu.
Francouz Jean Pierre Blanchard přicestoval do Prahy
v září roku 1790. Ubytoval se v hotelu „V lázních“ na
Malé Straně a na 31. října téhož roku ohlásil let horkovzdušného balónu. Z vydaných letáků a tiskových
zpráv se veřejnost dozvěděla, že kromě známého
vzduchoplavce se letu zúčastní také „nejmenovaný
urozený kavalír se zálibou ve vědách“. Nejmenovaným urozeným kavalírem nebyl nikdo jiný než hrabě
Jáchym Šternberk (1755 - 1808), bratr známějšího
badatele v oblasti paleontologie a botaniky, mecenáše věd a zakladatele dnešního Národního muzea
Kašpara Šternberka (1761-1838), bratranec častolovického Leopolda I. Šternberka (1770-1858). Jáchym
Šternberk miloval vědy. Na let se vybavil několika
barometry, teploměry a dalšími přístroji. Z jeho pera
se také dochovalo podrobné vylíčení prvního pilotovaného letu u nás. Je z něj zřejmé, že vzduchoplavci
vyvázli jen zázrakem. Start byl v Královské oboře
(dnešní Stromovce). Podle dochovaných zpráv se
Blanchardův balón podobal konstrukci, kterou zvolili
již bratři Montgolfierové. Neměl tedy klasický koš pozdějších balónů, ale jakýsi ochoz kolem spodní zúžené
části obalu. Ústím ve středu tohoto ochozu se balón
plnil horkým vzduchem a zde byla také hubka nasáklá
lihem, jejíž plamen ohříval náplň a udržoval tak nosnou sílu. Do tohoto ochozu také Jáchym Šternberk
zavěsil své přístroje. Za ohlušující střelby z moždířů
se balón vznesl nad jásajícími davy Pražanů. Během
letu se však dostal do silné turbulence, takže z něj
vypadla velká část měřících přístrojů. Oba muži měli
co dělat, aby se v gondole udrželi. Turbulencí problémy neskončily. Balón se dostal do stoupavého teplého proudu a nezadržitelně mířil výše. Nepomohlo ani
uhašení lihového plamene. Blanchard ukvapeně prořízl obal, což způsobilo, že stroj začal klesat prudce
dolů. Pád se oběma vzduchoplavcům podařilo zpomalit pouze za cenu vyhození nepotřebného nákladu.
Balón nakonec šťastně přistál v Bubenči, ale hrabě
Šternberk si při tom rozbil hlavu. Podle dobových
zpráv se mu „řinula krev z uší i nosu“. Již večer se
však cítil poměrně zdráv a svá dobrodružství vylíčil
společnosti učených přátel. Let trval přibližně hodinu
a balón se tehdy pohyboval ve výšce cca 1700 m.

Fakta k lipové aleji u hřbitova
V článku „Stromy umírají v stoje“ otištěném v čísle Zdroje č.1/2009 bylo napsáno, že lípy v aleji u hřbitova
nebyly v minulosti systematicky prořezávány.
Pro upřesnění je třeba uvést, že po výběrovém řízení v roce 1995 byla celá alej odborně ošetřena a prořezána
ﬁrmou Karola Maára z Letohradu, za celkovou cenu 70.000,-Kč.
Vybraná ﬁrma měla zkušenosti s ošetřováním stromů v alejích měst v ČR.
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činila 56.000,- Kč, z toho 50.000,-Kč bylo vyplaceno v roce
1995, obec se podílela částkou 14.000,-Kč.
Na prořezání a ošetření lipové aleje proběhly následně kontroly Agenturou ochrany přírody a krajiny Pardubice a Státním fondem životního prostředí ČR, a po splnění připomínek těchto orgánů dostala obec v roce 1996
zbývajících 6.000,-Kč z dotace.
Vladimír Vomáčka

Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme
vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, když před domem máme
popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se pak nemusíme starat.
Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se
popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli
na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery.
Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného dvora, který může být
i několik kilometrů vzdálený?

Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste
jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu.
Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů teprve vznikat,
v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy – s nadsázkou řečeno – platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá.
Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvrzením „Díky zpětnému odběru se nepovalují stará
zařízení v příkopech a na skládkách“ dnes souhlasí 72 % dotazovaných.
Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více než polovině dotázaných, přesněji
53 % respondentů „odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi nového“.

Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a
kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny.
Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli
poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. Když
už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34
% domácností do sběrného dvora. Za novou
ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13
% starou, ale ještě funkční lednici někomu
zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru
nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm
procent takový spotřebič nějakým způsobem
dál používá. Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává, že starou lednici prostě
postaví k popelnici.
Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56
% jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k
výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a
jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího
modelu. A způsob jejich likvidace? Největší
množství těchto malých domácích pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi ostatním
odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného
odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů.

MKC Votice Vás srdečně zve na výstavu ovoce - Šlechtění jabloní rodina Kumštova,
která se uskuteční ve spolupráci s VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ Lysice a Želešice.
Vystaveny budou hlavně zaregistrované odrůdy jabloní, novinky z VŠÚO Holovousy a odrůdy vyšlechtěné na Podblanicku, jako např. Blaník, Fany, Fenix,
Petra a nově zaregistrované odrůdy Tábor a Vltava.
Výstava se uskuteční od 28. října do 1. listopadu
ve Voticích (okres Benešov) v přízemí staré radnice
na náměstí.

Návštěvní doba:
Středa 28. října
9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 29. října
8:00 - 17:00 hodin
Pátek 30. října
8:00 - 17:00 hodin

Sobota 31. října
8:00 - 12:00 14:00 - 17:00 hod.
Neděle 1. listopadu
14:00 - 17:00 hodin
Bližší informace o výstavě ve večerních hodinách na telefonu: 317 814 354 a 728 044 917.
Na Vaši návštěvu se srdečně těší pořadatelé.
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Z KULTURY
MÍSTNÍ KNIHOVNA ČASTOLOVICE

pořádá autorské čtení Anny Johany Nyklové
cestopisu

BABKA ŤAPKA
na kraji světa neb

NOVÝ ZÉLAND

očima české babičky
Autorka, původním povoláním prodavačka, si ve svých sedmdesáti dvou letech splnila dávný sen z mládí a vypravila se úplně sama na tři měsíce na Nový Zéland. Ve své knížce nám, díky svému vyprávění i četným fotografiím, nevšedním způsobem dává možnost prožít tuto dobrodružnou cestu. Její věk a životní zkušenosti jsou pramenem osobitého pohledu, kterým zkoumá život v pro nás tak exotické zemi.

K D E:
Místní knihovna Častolovice
K D Y:
čtvrtek 15. října 2009 v 17.00 hodin

KUDY Z NUDY

věděla
ěděl paníí kknihovnice
ih i Vě
Věra Zaňková,
Z ňk á když
kd ž ji tak
t k začátkem
čátk srpna napadlo
dl provést
ét
už konečně něco s okoukanou výzdobou stěn v dětském oddělení. To zrovna přišly do
knihovny dvě jedenáctileté čtenářky, které uslyšely otázku : “Co děláte děvčátka teď o
prádninách?“ “Nudíme se“, odvětily. “Věděla bych, co proti tomu“, na to s úsměvem
paní knihovnice a svěřila se dívkám se svým záměrem. Slovo dalo slovo, paní knihovnice vydala pár letáčků, i místní rozhlas pomohl a jedna malá hříšnice, co včas neodevzdala čtení, dostala možnost si dost vysokou pokutu “odpracovat“.
A tak se ve čtvrtek
20. srpna kolem jedné,
druhé hodiny sešlo na
jedenáct odhodlaných
malířů / z toho tři byli
opravdu rodu mužského v průměrném
věku deseti let /. Svou
účinnou pomoc zručné
malířky nabídla i mladá
kolegyňka knihovnice
z Čestic, slečna Veronika Dočkalová, která
vypracovala návrh na
jedné stěně. Protější
stranu navrhla již osvědčená Nikola Smrčková
z 8.A. / Vzpomeňte jen
malování zastávky před
dvěma lety. Škoda, že se
nenechaví sprejeři zas
roztahují, kde nemají./
Nemyslete, práce v
knihovně nebyla lehká.
Výzdoba stěn se totiž
měla uskutečnit ve výškách nad regály. A to se
muselo postavit lešení,
správně rozvrhnout, po
sléze chyběla bílá barva, později došla modrá, no z chaosu se správné dílo rodívá .... Výsledek – slunečné nebe s mráčky, duhou a nezbytnými kapkami deště stejně jako kopii
milého krtečka si nenechte ujít. Už teď se knihovna těší na příliv nových čtenářů, malých
i velkých. S knížkou se člověk nudit nemůže. Tak přijďte, uvidíte!
V oddělení dětského čtenáře nabízíme nové knížky: O krtečkovi, O autech, mašinkách,
Mach a Šebestová ve škole, O tetě, která to plete, O Křemílkovi, To nejlepší z večerníčků
- “ Rákosníček a hvězdy“ aj.
Dospělí i dospívající asi ocení: Řeku bohů I.,II.od Smitha W., Román pro muže –
Viewegh M., Sophiinu volbu – Styron W., Rok kohouta – Boučková T., Pošta pro tebe –
Janečková E., Líbáš jako Bůh – Poledňáková M., Andělé a démoni- Brown D., Stmívání,
Rozbřesk a Zatmění – Meyerová S. A , spoustu dalších novinek, které najdete na adrese
www.knihovna-castolovice.cz, nebo příjďte osobně, jste srdečně zváni.
- al -

KNIHA JAKO DÁREK
– VÁNOCE SE BLÍŽÍ!

Snad všechny čtenáře, nejen milovníky regionální historie, potěší publikace o
místě, kde se narodili či prožili kus života.
Takovými reprezentačními knihami se už řadu let mohou těšit milovníci Vamberka, Týniště nad Orlicí, Dobrušky, Třebechovic, v nejbližší době to budou i Kostelečané, i další rodáci větších měst našeho širokého regionu. Ale i v menších a zcela
malých obcích už vznikly nebo se připravují k tisku knížky shrnující dosavadní
ústní i písemný materiál v působivý pamětní celek. Tak je tomu třeba na Vrbici,
Záměli, Ličně...., přípravy jsou v plném proudu v Ledské a Hřibinách.
Loni / 2008 / vydaná kniha Jiřího Václavíka ml. Častolovice je mezi nimi ojedinělá
a nevšední mohutným záběrem, který pravděpodobně nemá v poslední době obdoby. Tak se o ní ostatně vyjádřili i čtenáři – kostelečtí rodáci, z nichž dva žijí dlouho v
Praze. Jen podrobný popis jednotlivých čísel popisných a sídel organizací i podniků
v té které ulici včetně bývalých i současných majitelů v oddíle Bytová a průmyslová
výstavba zasluhuje obdiv. A to tu nemluvíme o přečtených fotodokumentech včetně
nejstarší, Klaudyánovy, mapy Podorlicka a mnoha dalších. Proměny šternbernského
zámku na dobových fotografiích, galerie významných osobností, které prošly městečkem žily tu během staletí, historie všech spolků, organizací, vývoj školství, údaje ze
zdravotnictví... celkem 575 stránek textu a dokumentů počínaje v to některé unikátní
rodinné fotografie i života obce na křídovém papíře ve vzorné úpravě, to je věru skutečný artefakt. Že by neměl chybět v knihovně žádného roduvěrného Častolovana, to
je pravda.Ale rozhodně tou knihou potěšíte vaše blízké, přátele a rodáky, kteří už žijí
v jiném koutě naší vlasti, či dokonce za hranicemi, o zámoří nemluvě...
Kniha Častolovice, podobně jako i publikace o jiných městech regionu, je k
dostání v infornačních centrech. Můžete ji zakoupit též jednak na Úřadě městyse,
jednak v místní knihovně. Finanční náklad se vám bohatě vrátí ve vděku obdarovaných. Neboť pamatujme : dobrá, podnětná, inspirující kniha, to je přítel penězi
k nezaplacení!
- al -

PROGRAM KNIHOVNY
- v pátek 2.10. od 16.00 hod. úvod do ketlování - výroba šperků
- ve čtvrtek dne 17.10. od 17.00 - autorské čtení paní Nyklové z Prahy s názvem
Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky
- v sobotu dne 7.11. od 9.00 základy zdravého vaření - praktická ukázka, kde
budete mít možnost vyzkoušet si, jak se vaří v makrobiotice.
- v listopadu ještě cestopisná beseda studenta Tomáše Černohouse, který nás vloni obohatil krásným projektem Jeruzalém v pohybu. Tentokráte má přichystaný
průřez Egyptem, s možností vyzkoušet si vodní dýmku.
- v prosinci již třetí vánoční jarmark
- slíbený koncert rodiny Chudých se z rodinných důvodů odkládá na neurčito.

Od našich dopisovatelů

Posílám to dál ...
Snad nikdy jindy si člověk neuvědomí, v jak půvabném koutě naší země
žije, dokud mu nepřijedou hosté třeba ze zámoří, od nichž na vlastní uši
uslyší : lidi, co bychom za tohle dali! A pak se s člověkem vydají hosté třeba na Šerlich, s obdivem zhlédnou pevnosti na Dobrošově, vydají se až do
patra Věkova domku v Dobrušce, plni obdivu se projdou síněmi šternberského zámku v Častolovicích a nevyjdou z vytržení nad obnovenou empirovou stavbou nového zámku v Kostelci s výhledem až daleko ke zpevněným troskám Potštejna. S hlubokou soustrastí vyslechnou příběh o obnově
a nedávném zničení barokních soch na jedinečném schodišti na Homoli a
se zájmem hledají stejné znaky malých rukou v krajkoví renesanční omítky
zámku doudlebského.
A nastojte, naléhají na to, abychom navštívili nenápadnou Hudečkovu
galerii u nás v Častolovicích a očarováni si pečlivě prohlédnou všechna plátna
obou Mistrů i busty Ladislava Beneše. Ostatně své pocity vtělili do knihy návštěv. Však se tu najdou bystří angličtináři, kteří rozluští zápis z 26. července
t.r. v knize od návštěvníků z Toronta...
Fakt je, že nám pak česky sdělili : v téhle naší zemi, však byla i naší vlastí,
je všude krásně. A věřte, že tenhle váš kout je kouzelný, tohle u nás vážně
nemáme. Nebo ta vaše kniha o Častolovicích! Hluboce se skláníme. Važte si
toho všeho, nemáte proč se krčit někde vzadu!
Tohle potěší, nemyslíte, vážení čtenáři Zdroje? Snad máte stejné zkušenosti, pokud vás také navštívili krajané ze zámoří. A tak to posílám dál. - al -
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Tip na výlet
Nastoupíte – li v Častolovicích do vlaku směr Praha, přestoupíte v Nymburku na Lysou nad Labem a na 4. zastávce ve vísce Ostrá vystoupíte. Asi po
15 min. chůze do středu obce narazíte na nápis BOTANICUS. U vstupu si
zakoupíte zdejší platidlo – groše – a rázem se ocitnete v úplně jiném století, v
historické vesničce. Potkáte zde provazníka, u kterého si můžete uplést provaz
nebo lano. Naproti přes uličku navštívíte provoněnou apatiku, zde se zabavíte
vlastnoruční výrobou mýdla z přírodních materiálů s použitím bylinek, dále
potkáte zlatokopa. Kde se vám dnes podaří vyrýžovat si zrníčka zlata jako
zde? Nebo třeba vykružit si na hrnčířském kruhu svoji mističku, hrneček. Ve
včelím obchůdku, vońavém po včelím vosku, si můžete zakoupit třeba propolis, svíčky z včelího vosku nebo i kosmetiku. A což takhle zastavit se ve výrobně svíček a smáčet knot do rozpuštěného vosku. Ve staré tkalcovně uvidíte
výrobu na ručním tkalcovském stavu. Po tomto úsilí je třeba se řádně odměnit
ve zdejší „občerstvovně“ všelijakými staročeskými dobrůtkami a zapít to pravým nefalšovaným Postřižinským pivečkem. Dále můžete pokračovat hezkou
procházkou KLÁŠTERNÍ , BÍLOU nebo ZELENINOVOU ZAHRADOU,
Levandule se tu pěstuje na třiceti arech.
TRAVNATÁ PLOCHA je plocha využívaná k rekreaci a pro představení v
zahrádkách.
Děti se mohou potěšit nádhernými kamerunskými kozami i ovečkami nebo
prolézat buksusovým labyrintem. Každý si tu zkrátka přijde na své. Několikrát
do roka se tu pořádají různé akce, slavnosti.
VZ

„Ostravská spol.
přijme pracovníky
do nově zřizovaných poboček
v okr. HK. Seriozní práce.
Tel. 739 093 553.“
Vážení občané.
Ve dnech 9. – 11. října 2009 v době konání zahrádkářské výstavy bude v Častolovicích v ulicích Sokolská, Žižkova, Havlíčkova, Školská, Příčná a U Konopáče upraven silniční provoz na jednosměrný. Toto opatření bude
provedeno podle platných směrnic a je schváleno všemi odbornými institucemi. Pořadatelé k tomuto museli
přistoupit z hlediska bezpečnosti provozu a v zájmu všech občanů v Častolovicích.
Výbor ZO ČZS se všem lidem omlouvá za toto částečné omezení
a děkuje za pochopení.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem svým i jménem svého syna SDH Častolovice za výbornou práci s dětmi. Od
osmi let se můj syn zapojil do činnosti mladých hasičů a vydržel až do patnácti. Teď bohužel díky pobytu na internátě už
nestíhá, odnáší si ale spoustu krásných zážitků i zkušeností. Hasičské schůzky – to není jen tvrdá příprava na soutěže, kde
je nutné zapojit tělo i ducha, ale i celá řada her a různých výletů, leckdy i několikadenních, s dobrými kamarády a obětavými vedoucími. Jako učitelka vím, jak náročná je práce s mládeží, proto smekám před těmi, co svůj volný čas věnují této
činnosti a navíc ji dělají velmi dobře. Ještě jednou „dík“ a přeju hodně elánu a nadšení a hlavně spoustu malých nadšenců,
kteří se chtějí něco naučit, při tom se i pobavit, zasoutěžit si a přivézt řadu vavřínů.
J. Novohradská

MÁME ADRESU
Prázdniny se právě přehouply do 2. poloviny, když tu v noci na úterý 4. srpna, takhle kolem druhé, uslyším
dívčí jekot. Ozval se ze sokolské zahrady a netrval dlouho. Starší lidé mají houby spaní a křik nevypadal nijak
milostně. Zabrala jsem až za dvě hodiny, člověku se leccos honí hlavou.
Ráno jsem se šla ze zvědavosti podívat – loni zjara tam po partě opilců zbyly dokonce i olámané mladé
javory. Letošní partička po sobě zanechala „pouze“ nastláno: osm pet lahví rádoby od perlivé vody a kofoly s
obsahem vinných výparů, potlapané plechovky od piva, krabičky od startek, jedna malá vzorková lahvinka od
becherovky, několik zcela čistých pytlíků igelitových, staniolové obaly po sušenkách a rozdrobený polystyrén.
U jedné z lahviček poblíž sokolovny pak pečlivě roztrhaná obálka, na které trůní nepoškozená, celá a úplná
adresa zdejšího občana. Tak tohle si dám líbit, konečně stopa!
Člověk je hned radši, když ví, kdo je kdo. A to ještě nevíme, zda si adresát tu obálku připravil na podnose
sám, nebo na to byli kamarádi. Na každý pád bychom v redakci byli rádi, kdyby dotyčný, on jistě ví, kde a s
kým tu noc v sokolské zahradě byl, přišel někdy třeba do knihovny, kde sídlí šéfredaktorka Zdroje. Schválně
mu zatím ostudu dělat nebudeme ani iniciálami jeho jména, ani jménem ulice či čísla domu. Bude mít odvahu
třeba uklízet po jiných, jako to děláme my, jelikož nám to nedá?
A ještě slůvko k vám, milí mladí štamgasti, co chodíte / možná pravidelně / ke Lvu : jestlipak víte, že v
okolních domech v tu samou noční dobu, kdy hulákáte u kostela, popíjíte z kelímků, které odhazujete na křoví
a drze močíte u sousedních vrat, spí starší lidé? Teda rádi by spali, ale vy jim v tom bráníte! Že nepřijdou a
nepožádají vás o klid? A copak by asi z vašich roztomilých úst slyšeli? To věru nemají zapotřebí, s opilcem je
řeč jak rozprávka. Jestli řevu pod vlivem řezaného piva a j. říkáte zábava, kterou nikdo nemá právo kazit, tak
my, co chceme v noci spát, tomu říkáme hulvátství a bezohlednost nejvyššího zrna. A to je pak těžká domluva.
On vám ještě nikdo neřekl, že svoboda jednoho nesmí bránit svobodě druhého? Tak to slyšíte teď.
Jana Albrechtová, členka redakční rady Zdroje

Sláva, sláva,
sláva…
Tak konečně už zase máme v Častolovicích masnu.
Sice ne tam, kde jsme byli celá dlouhá léta zvyklí –
tedy v domě U Vojtíšků, ale v bývalé výdejně léků za
Besedou. Masíčko tam mají krásné a dobré a to samé
lze říci i o cenách. A kdy můžete masnu navštívit a
koupit si například výborné domácí uzené? Otevřeno
je od středy do pátku od 10.00 do 17.00 hodin.
Dobrý a spokojený nákup přeje J. Novohradská.

POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA V HŘIBINÁCH
Pozvánka na posvícenskou zábavu,
která se koná v hostinci

U Myslivce v Hřibinách,

V sobotu dne 7.11.09
od 20.00 hod.
Co se bude nabízet?
Posvícenské koláčky, bohatá tombola
i kulturní vystoupení a samozřejmě
výtečná kuchyně pana hostinského.
K poslechu hraje skupina POKROK.
PŘIJĎTE POBEJT,
jste srdečně zváni.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Snad nejkrásnějším okamžikem v rodině je vždy
příchod nového tvorečka na světlo světa. Ať už je to
holčička či chlapeček, šťastni jsou jak rodiče, tak babička i dědeček, ale i nejbližší příbuzní.
Pokračováním této radosti bývá také vítání občánků
do života obce, města či městyse. Jak už to tradičně v Častolovicích bývá, vždy dvakrát v roce se tato
slavnostní příležitost odehrává za účasti maminek,
tatínků a prarodičů v galerii Antonína Hudečka.
Tentokráte bylo vybráno datum 19.9.09. Paní Andrea
Fabiánová, členka kulturní komise, představila paní
starostce Mgr. Martině Bělkové tato jména: Natálii
Frýdovou, Martina Horáčka, Nelu Mitanovou, Terezu
Lászlóvou, Lukáše Helmicha, Natálii Jarkovskou, Pavlu Pivrncovou.
Kéž všem těmto ratolestem tyto tři devítky přinesou štěstí do života. K tomu jim popřály a pak je přivítaly i děti z místní mateřské školky i základní školy
pásmem básniček a písniček za doprovodu klavíru.
Abych vám tak trošku přiblížila tuto sváteční atmosféru, podělím se s vámi o slova jedné z písní:
Miminko v kočárku plakalo, plakalo,
Ztracený dudlíček hledalo, hledalo,
teď místo dudlíčku dává si, dává si,
do pusy maličký prstíčky, prstíčky.
Necucej ručičky ne, ne, ne,
my ti ten dudlíček najdeme, najdeme.
V podání dětiček, asi tak čtyřletých, to opravdu
bylo kouzelné.
VZ

ČASTOLOVICKÉ ŽITO
Ve třetím čtvrtletí roku v 04-06/2009

SE NARODILI
Pablo
Lukáš
Natálie
Pavla

„Přátelství bez hranic“
navštívili dne 23. srpna zástupci městyse, školy a sportovního klubu AFK
slavnosti dožínek v partnerské obci
Kondratowice v Polsku.

OKÉNKO
DO MINULOSTI

Rodičům srdečně blahopřejeme.
V třetím čtvrtletí roku 2009

SLAVILI
70 let
paní Anna
pan
Josef
paní Vlasta

Pelcová
Izák
Kuncová

75 let
paní Božena
pan Antonín

Čestická
Černý

76 let
pan
pan
paní
paní
paní

Viktor
František
Naděžda
Irena
Danuše

Farkas
Sejkora
Janušová
Vlčková
Pourová

Marie
Dagmar

Hrobařová
Škopová

78 let
pan Bohumil
paní Filomena
pan Bohumil

Paták
Severinová
Novák

79 let
paní
pan
pan
pan
pan

Hubáčková
Janeček
Bednář
Slanina
Uhlíř

 Foto 1 - Původní umístění ocelového
mostu.

77 let
paní
paní

V rámci projektu

Gonzalez – Pacheco
Helmich
Jarkovská
Pivrncová

Motto: „Paní historie má tu smůlu,
že ji nejčastěji znásilňují impotenti.“
Gabriel Laub

Jana
Josef
Vlastimil
Jindřich
Ludvík

80 let
paní Alena
pan Karel
paní Emilie

Řezníčková
Čestický
Tichá

81 let
paní Anna
pan
Josef
paní Věra

Gallová
Matoušek
Chvojková

85 let
pan
Josef

Kohoutek

86 let
paní Růžena

Škopová

89 let
pan
Stanislav

Bartoš

 Foto 2
Pokládání železobetonové konstrukce v
roce 1983.

Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody.

 Foto 3 - Nájezd na původní most pod
restaurací Beseda v roce 1983.

V 2. kvartále roku 2009 nás

NAVŽDY OPUSTILI
paní

Marie

Morávková r. 1916

V 3. kvartále roku 2009 nás

NAVŽDY OPUSTILI
pan
paní

Jaroslav
Anna

Midloch
Kyselová

pan

r. 1955
r. 1925

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Počet obyvatel ke dni 30.09.2009 je 1640 osob.

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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Změna výchovného
poradce

SÍM, SÍM, JÁ SE HLÁSÍM

Hurá do školy!
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a naše škola
opět přivítala malé i velké žáky. Pro některé z nich
neskončily jen prázdniny, ale i bezstarostné
předškolní roky. Naši prvňáčci dorazili v plném počtu
i se svými rodiči.
Starostka Mgr. Martina Bělková s pomocí pana ředitele Mgr. Jiřího Kalouska je pasovala na prvňáčky
ZŠ a MŠ Častolovice, my ostatní jim přejeme, aby si
nadcházející časy prožité v naší škole naplno užívali.

S příchodem nového školního roku se na naší škole
mění výchovný poradce. Tuto činnost bude vykonávat
Mgr. Helena Bellerová. Kontakt na výchovného poradce je telefonicky 494 323 004, 736 629 757, e-mail bellerova@zs-castolovice.cz, konzultační hodiny jsou v úterý 13.00-15.00 hod., v pátek 9.00-11.00 hod. a kdykoliv
po telefonické domluvě. Snahou výchovného poradce
je zajišťovat na škole základní informační servis a poradenskou činnost pro vycházející žáky a jejich rodiče
a řešení výchovných opatření. O novém systému řešení
výchovných opatření se dočtete na webových stránkách
naší školy.
HB

ŠKOLKA

Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou

ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010

pořádá

Divadlo MŠ
Ve středu 9.9.2009 nás navštívilo Maňáskové divadlo
Sluníčko.Mělo pro nás připravené tři pohádky: „Budka v
poli“, „O Budulínkovi“ a „Máša a medvěd“. Děti se nejenom dívaly a poslouchaly, ale mezi jednotlivými pohádkami si mohly společně zazpívat známé lidové písničky.
Když zazvonil zvonec a pohádek byl konec, všichni jsme
hlasitě zatleskali. Pohádky se dětem líbily, a tak s nadšením uvítaly možnost si na rozloučenou veselé maňásky
pohladit. Děkujeme Maňáskovému divadlu Sluníčko a
budeme se těšit na jeho příští návštěvu .

MINITÁBOREK NA HORÁCH
V termínu: 28.10.2009 – 31.10.2009
Místo konání: Chata Domov Deštné v Orl.horách
Cena: 1.500,- Kč
Pojeďte si s námi užít poslední sluneční paprsky s vládkyní hor KAČENKOU,
než předá svou vládu RAMPUŠÁKOVI.
Čeká vás spousta zajímavých her v podzimní atmosféře Orlických hor.
A proto – rodiče, nenechte své děti zahálet doma a pošlete je s námi!
Více informací: OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Národní dům II.patro
Tel./fax: 494 534 896 Mobil: 603 496 644 E-mail: cck.rychnov@seznam.cz, rychnovnk@cervenykriz.eu
www.cck-rychnov.cz

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOC

Zahájení nového
školního roku 2009/2010
…..a tak tu máme nový školní rok - 2009/2010 – děti
jsou po prázdninách plných zážitků zase zpět ve školce a
snad jsme se všichni na sebe moc těšili. Nové děti vítáme
a doufáme, že se jim bude u nás líbit a brzy si najdou
nové kamarády. V MŠ máme 3 oddělení rozdělená podle
věku: nejmenší Berušky (3-4 leté, pí.uč. Milena Plocková, pí.uč Hana Baloghová), větší Sluníčka (4-5leté, pí.
zást.řed. Zdenka Čestická, pí.uč. Jana Boudková) a předškoláci Motýlci (5-6leté pí.uč.Zdeňka Lipenská, pí.uč.
Iveta Školníková). Ve všech třídách je zapsáno 27 dětí.
Zahájení školního roku proběhlo u Sluníček a Motýlků
vesele, u Berušek pak trošičku uplakaně, ale už se nám to
pomalinku polehounku zlepšuje.
V naší školce se budeme, tak jako každý rok, snažit dětem vytvořit příjemné a přátelské prostředí naplněné aktivitami, které rozvíjejí jejich osobnost. Toho lze dosáhnout
přirozenou komunikací a formou volné hry se učit novým
věcem – poznávat věci neznámé a nepoznané…Všechny
činnosti přizpůsobujeme jejich potřebám a věku.

Jsou situace, kdy o přežití, ale i další kvalitě života rozhodují minuty a vteřiny.
Masivní krvácení, úrazy provázené šokem, bezvědomí se zástavou dýchání a krevního oběhu – to jsou
příklady stavů, které představují největší riziko.
Nezastupitelnou roli v těchto případech představuje správné ošetření v prvních několika minutách po úrazu.
Na školení se můžete přihlásit v dopoledních nebo odpoledních hodinách :
I. termín 21. října 2009 od 9,00 – 12,00 hod. nebo
II. termín 22. října 2009 od 13,00 – 16,00 hod. školící místnost ČČK Rychnov n. Kn. Národní dům II. patro.
Školení provede zdravotní sestřička RZP a každý účastník obdrží osvědčení a brožuru s novinkami v
poskytování PP. Cena kurzu je Kč 400,ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, PANSKÁ 79
TEL.: 494 534 896 FAX.: 494 534 896 Mobil: 603 496 644, 739 070 515
E – mail: cck.rychnov@seznam.cz, rychnovnk@cervenykriz.eu
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 Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V ČASTOLOVICÍCH
http.//www.hasici-castolovice.webzdarma.cz

Nové internetové stránky SDH
Sbor dobrovolných hasičů Častolovice zprovoznil své
nové internetové stránky, které naleznete na adrese
http://hasicicastolovice.webnode.cz. O jejich tvorbu a
aktualizaci se stará Martin Svatoň. Momentálně probíhá
jejich zkušební provoz.

Pomoc při povodních
Na jaře letošního roku postihly Moravu, severní a jižní Čechy rozsáhlé povodně. Všechna média přinášela
zprávy o ničivých následcích a lidském utrpení, čemuž
nechtěli nečinně přihlížet častolovičtí hasiči, a proto nabídli postiženým oblastem fyzickou i hmotnou pomoc. K
překvapení všech však o tuto pomoc nebyl zájem. Vzhledem k tomu, že jsme se nechtěli nechat jen tak lehce odradit, nabídli jsme své síly Českému červenému kříži v
Rychnově nad Kněžnou. ČČK zorganizoval v některých
obcích okresu Rychnov nad Kněžnou (Častolovice a
okolní obce nevyjímaje) humanitární sbírku, kterou na
místo určení velice rádi dopravili členové místního SDH.
Ve čtvrtek dne 2.července 2009 v 8:15 vyrazili Jiří Václavík ml., Libor Bartoš a Martin Svatoň směr Nový Jičín.
Cestou se od organizátora sbírky operativně dozvěděli,
že humanitární pomoc je možné složit v krizovém centru obce Jeseník nad Odrou. Právě z této oblasti přišla v
roce 1998 první humanitární pomoc do našeho regionu.
V Jeseníku nad Odrou byl náklad úklidových prostředků,
ručního nářadí a pitné vody vyložen v mateřské školce toho času humanitárním centru. Na místním úřadě hasiči
nabídli pomoc cca 40 organizovaných a soběstačných záchranářů, která byla bohužel odmítnuta. Domů se nákladní Avie i s osádkou vrátila kolem 16:30 hodin.

Bleskové povodně 2
Druhá část humanitární pomoci Českého červeného kříže z Rychnova nad Kněžnou putovala do 114 km vzdáleného letního dětského tábora Domu dětí a mládeže
ve Velké Kraši. Velká Kraš se nachází v Rychlebských
horách, v těsné blízkosti česko - polské státní hranice,
cca 25 km nad městem Jeseník. Tábor je vlastně jakousi
velkou chatovou i stanovou osadou s odpovídajícím sociálním a stravovacím zázemím. Cestu Jiří Václavík st.
a Libor Bartoš započali dne 9. července 2009 v 7:15 hodin. Jako dopravní prostředek posloužil Renault Kangoo
ČČK Rychnov nad Kněžnou. Do Velké Kraše dorazili
hasiči v 10:00 hodin, na místě předali vedoucímu tábora
polovinu nákladu. Další zastávkou byl místní obecní
úřad, přičemž tamější paní starostka častolovické hasiče nasměrovala do okolních obcí Kobylá, Tomíkovice a
Bernartice. I zde byla nabízena fyzická pomoc, na kterou představitelé postižených obcí z neznámých důvodů
nereflektovali. Poslední část nákladu si převzali zástupci městečka Javorník. Následoval návrat domů, kam
členové SDH Častolovice přijeli v 17:00 hodin.
jv

Výjezdy jednotky
SDH Častolovice
Ve středu dne 24. června 2009 ve 20:15 hodin vyjížděli hasiči z SDH Častolovice do podniku Saint - Gobain
Orsil s.r.o., kde společně s kolegy z Rychnova nad
Kněžnou, Hradce Králové, Čestic a Olešnice likvidovali
následky úniku čpavkové vody do kanalizace závodu.
Zásah trval až do 26.6.2009.
V úterý den 11. srpna 2009 v 17:42 hodin zasahovali členové jednotky SDH Častolovice na místním vlakovém nádraží, kde společně s výpravčím a vlakvedoucím vypomáhali vozíčkáři s nastoupením do rychlíku Letohrad - Praha.
V pátek dne 11. září 2009 v 15:40 hodin zasahovali
častolovičtí hasiči v obci na křižovatce před hasičskou
zbrojnicí u dopravní nehody osobního automobilu Ško-

da Forman a dodávky Mercedes Sprinter. Při nehodě
došlo ke zranění řidičky vozu Škoda Forman. Zasahující
hasiči provedli ve spolupráci s rychnovskými profesionály úklid vozovky od provozní kapalin, plastů a střepů.

Rozhovor se starostou SDH
Častolovice panem Jiřím Řeháčkem na téma práce
s mládeží
 Dobrý den. Častolovické veřejnosti je již delší dobu
známo, že se hasiči nespecializují pouze na odstraňování následků katastrof, ale věnují se také našim nejmladším spoluobčanům - dětem. V čem Vaše práce s
mládeží spočívá?
Hlavní náplní je příprava na discipliny celoroční soutěže
dětských kolektivů Plamen. Není to ale jen o „hasičině“,
ale v soutěžních disciplinách jsou obsaženy i úkoly ze
zdravovědy a turistiky. Samozřejmě, že jenom netrénujeme, ale v období mezi soutěžemi hrajeme různé hry,
jezdíme na výlety nebo do plaveckého bazénu.
Dnešní hektická doba se vyznačuje tím, že většina organizací bojuje s nezájmem dětí. Rodiče i jejich ratolesti při
výběru kroužků upřednostňují většinou nové (počítačové) technologie, znalosti jazyků, aktivní sport. Potýkáte
se i vy s podobnými problémy?
Rozhodně nemůžeme říci, že máme moc zájemců. Pro
členství v oddílu mladých hasičů je potřeba mít o tuto
činnost skutečný zájem, a protože jde o soutěž kolektivní,
vytvořit si v oddíle kamarádský vztah. Nikdo nesoutěží
sám za sebe, ale jedinec může pokazit úsilí všech ostatních členů. Hlavně pro nováčky je z počátku mnoho věcí,
které je třeba se naučit a učení i mimo školu příliš netáhne. Co se týká sportu, tak při plnění disciplín si závodníci
i v tomto odvětví přijdou na své. Plnit úkoly na čas je
náročné jak na zručnost, tak i na fyzickou zdatnost.
 Jak často se scházíte a kde?
Schůzky se konají jednou týdně ve středu od 15:30 do
17:00 hod u hasičské zbrojnice (v zimním období i v tělocvičně).O veškerých změnách informujeme rodiče min.
týden dopředu, ať už se jedná o mimořádný trénink, místo
schůzky nebo výlet. Z důvodu bezpečnosti zajišťujeme pro
mladší děti odchod s doprovodem od školy v 15:15 hod.
 Pokud by se některé děti chtěly přihlásit do kroužku mladých hasičů: U koho tak mohou učinit a kdo
vlastně kroužek vede po odborné stránce?
Kroužek vedou v současné době dva členové SDH - J.
Řeháček a M. Svatoň. Zájemci o činnost mladých hasičů
mohou přijít na kteroukoliv schůzku, kde se dozvědí další
informace, mohou se zeptat i spolužáků, kteří do kroužku
již chodí. Rodiče se mohou dozvědět informace i na tel
čísle 724 291 553. Velmi bychom uvítali, pokud by se
mezi rodiči našel někdo, kdo by měl o práci s dětmi zájem
a pomohl by nám s jejich vedením jako vedoucí nebo
instruktor. Budeme jen rádi.
 Je svým zaměřením kroužek vhodný pouze pro
chlapce, nebo se mohou hlásit i dívky?
Kroužek je vhodný pro zájemce z řad chlapců i dívek.
Soutěžní kategorie jsou rozděleny podle věku bez rozlišení pohlaví na mladší do 11 let a starší od 11 do 15 let.
Samozřejmě pro dívky ve starší kategorii jsou některé
překážky jiné než pro chlapce.
 Co všechno můžete dětem nabídnout? Mají například šanci podívat se i mimo území našeho městyse?
V rámci okresu každoročně pracuje přibližně 35 – 40 dětských kolektivů. Hra Plamen má dvě soutěže, jednu na
podzim v říjnu a hlavní s celoročním vyhodnocením probíhá pravidelně poslední víkend v květnu - od pátku do
neděle. Mimo to probíhají další pohárové soutěže, které
pořádají na různých místech nejen našeho okresu sbory
pracující s mládeží. Některé kolektivy mají spolupráci i
se zahraničními sbory.
Ať chceme nebo nechceme, většina věcí se v současnosti
točí kolem financí. Kolik korun musí rodiče vynaložit na
to, aby jejich dítko mohlo být hasičem?
Členský příspěvek na rok je 100 Kč. Tuto částku sbor
odvádí za každého člena na okresní sdružení a je v ní
obsaženo pojištění dětí pro činnost v kolektivu. Prostřednictvím Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska jsou děti
pojištěny pro případ úrazu dvěma pojistkami, u Hasičské

vzájemné pojišťovny a u pojišťovny Generali.Dále při
pořádání výletu a pod vybíráme příspěvek např.na vstupné nebo stravování. Činnost kolektivu samozřejmě dotujeme z prostředků našeho sboru a snažíme se využívat i
možností dotací na činnost s mládeží.
 Chtěl byste na závěr něco dodat?
Myslím, že toho bylo uvedeno již dost a není nad osobní
zkušenost. Velice rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce
o činnost mladých hasičů.
Děkuji za rozhovor.
jv
Průběžné výsledky soutěžního družstva a účast na
soutěžích:
obec
Houdkovice
Trnov
Myštěves
Semechnice
Kunětice
Horní Radechová
Roudnice
Bílý Újezd
Tutleky
Kosice
Velichovky
Rájec
Dobruška
Roudnice
Roudnice
Opočno
Pšánky

kdy
RK
RK
HK
RK
PA
NA
HK
RK
RK
HK
NA
RK
RK
HK
HK
RK
HK

liga
8.5.2009
6.6.2009
7.4.2009
13.6.2009
14.6.2009
19.6.2009
21.6.2009
18.7.2009
25.7.2009
15.8.2009
22.8.2009
29.8.2009
5.9.2009
6.9.2009
6.9.2009
12.9.2009
13.9.2009

terče
PL
PL+VCHL
VCHL
PL
VCHL
VCHL
VCHL
pohár
PL
VCHL
VCHL
PL
PL
VCHL
pohár
PL
PL+VCHL

čas umístění
S 20,48
13
S 18,84
9
S 20,84
18
N 26,67
1
S 21,04
18
S 19,34
7
S 19,43
10
N 30,24
5
N 36,2
13
S 20,53
15
S
N
N
N 26,41 5 fin.2.
N 31,52 11 fin.2.
S 20,79
16
N 28,16
16
S 19,23
4
S 18,43
16

V Podorlické lize je družstvo na průběžném 5.místě.
Ve Východočeské hasičské lize se v současnosti drží
na 15. místě..
Více a podrobnějších informací na www.hasicicastolovice.webnode.cz/soutezni-druzstvo/

Vypalování trávy
a požáry v přírodě
I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně
zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla.
Pro spalování látek přírodního charakterů platí, že:
1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty,
hasicí přístroje, tlumice apod.),
3. ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti
od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení
musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo
nebo zahrnut zeminou,
4. pálení je možné provádět jen za bezvětří,
5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny
se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na
volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.
Na základě zkušeností hasiči doporučují osobám, které se chystají pálení provádět, ohlásit tuto činnost na
místně příslušné Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru. V rámci Královéhradeckého
kraje je to Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,
telefonní číslo 950 531 100, nebo rubrika „pálení klestí“
na webových stránkách HZS Královéhradeckého kraje – www.hzshk.cz. Tímto způsobem lze předejít řadě
nepříjemností a zbytečným výjezdům velkého množství
požární techniky.
Hlášení o pálení musí obsahovat:
1. datum a čas pálení,
2. druh spalované látky,
3. přesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),
4. zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s technikou),
5. jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny
hasební prostředky a hasební látka,
6. jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,
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7. uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových
cest, orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj,
8. jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
9. případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.
Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na
základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje
porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby,
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu
až do výše 500 tisíc korun.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
operačnímu středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,
který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě může takovou činnost zakázat.
V rámci Královéhradeckého kraje je problematika zakládání ohňů v přírodě, na skládkách a vypalování trávy
řešena rovněž Nařízením hejtmana Královéhradeckého
kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V tomto předpise najdou
občané i firmy požadavky a podmínky, které je nutné
splnit a zabezpečit například v období sucha, v období
sklizně, skladování pícnin, obilovin a slámy, při vypalování křovin, trav, plevele, suchého rákosu, pálení slámy
na polích, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení klestí a
dřevních zbytků na lesních pozemcích.
BC. Magda Žahourková,
tisková mluvčí HZSK HK

i neorganizovaní. Po celou dobu konání akce bylo
zajištěno občerstvení a pro prvních deset závodníků
byly připraveny hodnotné ceny. Počasí bylo překrásné a tak jedinou stinnou stránkou akce byl nízký
počet chytajících. Bylo připraveno 68 závodních stanovišť a akce se zúčastnilo pouze 32 borců, z tohoto
počtu bylo pouze 9 členů místní organizace (členská
základna má přes 200 členů). Závodů byla přítomna
pětice polských přátel z družební obce Gmina Kondratowice. Průběh závodů byl vydařený a všichni se
těší na příští ročník.
Vítězem se stal p. Petr Kalus, který nalovil 558 cm,
druhý p. Tomáš Smrčka 269 cm, třetí p. Jiří Zajel 258
cm.
JN

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ
http.//www.zahradkari.com

Zahrada
východních čech

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Rybářské závody
na „Obecním
rybníku“.
V sobotu dne 19. září 2009 uspořádala MO ČRS v
Častolovicích rybářské závody na „Obecním rybníku“. Závodů se mohli zúčastnit rybáři organizovaní

ZO ČZS Častolovice a městys Častolovice Vás zvou
na oblastní zahrádkářskou výstavu, která má název Zahrada východních Čech. Výstava se koná ve dnech 9.
– 11. října 2009 ve výstavním areálu v Častolovicích a
bude otevřena každý den od 08.00 hod. do 18.00 hod.
Tato výstava se podstatně liší od jiných výstav proto,
že je zaměřena na rozvoj zahrádkářské činnosti a na
pomoc všem zahrádkářům. Dává návody jak pěstovat
ovoce, zeleninu a květiny na zahrádkách, ukazuje nové

Memoriál Mirka Frýdy
V sobotu dne 19. září 2009 se v areálu Sokolské zahrady uskutečnila soutěž v požárním útoku. K dobře známé a
tradiční Podorlické lize se přidala ještě Východočeská liga a aby atraktivních názvů sportovního klání nebylo málo,
finále soutěže se běželo o putovní pohár starostky městyse Častolovice a má být poctou velkému propagátorovi hasičského sportu panu Mirkovi Frýdovi - tudíž Memoriál Mirka Frýdy. Memoriálu se zúčastnilo 31 družstev mužů,
13 družstev žen a 1 družstvo hasičů z polských Prusů (družební Gminy Kondratowice). Soutěžícím i pořadatelům
tentokrát přálo počasí. Častolovičtí hostitelé pro závodníky i návštěvníky ze širokého okolí připravili grilovaná
kuřata, klobásy, vuřty a lahodný pivní mok. Naše soutěžní družstvo startovalo jako čtvrté v pořadí a s časem 18:91s
obsadilo 10. místo. V ženské kategorii se skvěle představila děvčata z Vitiněvse, která předvedla přímo výkon extraligový a zaslouženě zvítězila časem 16:38s. Do finále postoupilo pět nejlepších družstev z každé kategorie. Putovní
pohár starostky městyse Častolovice si odvezla družstva mužů a žen z Bříšťan (okres Jičín). Polští přátelé z Prus
předvedli všem zúčastněným neobvyklou ukázku soutěžního pokusu v duchu pravidel platných v jejich zemi, za
což sklidili zasloužený potlesk. Celkově lze říci, že se letošní závody opravdu vydařily.
SDH Častolovice děkuje touto cestou všem sponzorům, kteří hasičský sport podpořili, soutěžícím za vzornou
reprezentaci městyse, aktivním členům za přípravu zázemí a občerstvení, rodině Frýdově za předání cen

vítězům a návštěvníkům za skvělou podporu soutěžících.

odrůdy a metody v pěstování a ošetřování. V letošním
roce lze tuto výstavu s motem Radost, krása, užitek vidět v těchto polohách:
1) Pro návštěvníky bude připraveno nejen nové – perspektivní ovoce ze třech výzkumných ovocnářských
ústavů, ale i ucelená kolekce takových odrůd, které
pěstovali naši dědové. V naučném koutku lze spatřit
katalog nových odrůd ovoce a zeleniny. Poradenská
služba bude k dispozici po všechny tři dny výstavy. V
průběhu výstavy jsou naplánované besedy a přednášky
se zahrádkářskou tematikou. Také ukázka jak vznikají
nové odrůdy ovoce bude jistě zajímavá.
2) V letošním roce bude na výstavě vystavena celá
škála odrůd jiřin a jiřinek jak od specializované ZO
ČZS DAGLA, tak i od jednotlivců. Chybět nebudou
ani begonie z Pardubic a chryzantémy z Hlinska. Poprvé bude vystavena veliká kolekce afrických fialek od
specializované ZO ČZS SAINTAULIA. Celý komplex
květin bude doplněn květinami z dovozu z Holandska.
3) Další specifickou oblastí jen pro tuto zahrádkářskou
výstavu jsou samostatné kolekce z osmi ÚS ČZS východních Čech. Také ucelené kolekce dvanácti ZO
ČZS budou ukazovat činnost zahrádkářů v těchto organizacích. Budou dávat návody, rady a zkušenosti z
vlastní práce a budou ukazovat i zahrádkářské výpěstky. Bude velmi zajímavé porovnávat stejné druhy ovoce z různých míst s jinou nadmořskou výškou a pěstované v jiných půdních a klimatických podmínkách.
4) Zkrátka nepřijdou ani pěstitelé zeleniny. Na výstavě bude vystaveno 12 druhů česneku, 9 druhů odrůd
brambor, zeleninové rarity a další méně známé zeleniny. V odborné poradně se budete moci dozvědět, jak
postupovat proti škůdcům na zahrádce a jak pěstovat
zeleninu ve sklenících. Tradiční samostatná výstava
bylinek z botanické zahrady UK z Hradce Králové jistě každého potěší.
5) Poslední oblast této výstavy bude zaměřena nejen na
propagaci zahrádkářského hnutí – ukázky ze zahrádkářského muzea z Hradce Králové, ale i spolupráci s
dalšími zájmovými organizacemi. Včelařství, pěstování hub, kaktusáři a další zajímavosti budou na této
výstavě také zastoupeny.
Vážení přátelé, zveme Vás a všechny zájemce na tuto
výstavu, kde si současně budete moci koupit vše, co
každý zahrádkář ke své zálibě potřebuje. Přes osmdesát
stánků bude připraveno uspokojit Vaši potřebu. Rozšířené bohaté občerstvení Vám jistě vylepší i náladu.
Současně každý den pořadatelé připravili doprovodný
kulturní program.
JH
PROGRAM VÝSTAVY
Pátek 9. října 2009

jv
08,oo hod. Zahájení prvního dne výstavy Zahrada východních Čech. 09,oo hod. Zahájení soutěže o nejlepší
misku ovoce a zeleniny.
10,oo hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti Republikové rady ČZS, krajských a státních zástupců, delegací ÚR ČZS z východních Čech a pozvaných hostí.
14,oo hod. Vystoupení hudební skupiny „HOPR“ z
Častolovic
16,oo hod. Přednáška s besedou „Zahradní architektura“
Bc. Ladislav Michl
18,oo hod. Konec prvního dne výstavy Zahrada východních Čech.
(pokr. na straně 11.)
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
STŘEZMÁ OLEŠNICE, O.S.
Vážení spoluobčané,
rok 2009 vstupuje do své poslední čtvrtiny. Máme před sebou
měsíce, které vždy bývaly pro všechny myslivce dlouho očekávaným svátkem vzhledem k podzimním společným honům
na drobnou zvěř.
Prvními společnými loveckými akcemi byly v posledních letech tradičně hony na kachny, zvláště na rybnících u Častolovic
se vždy dařilo ulovit několik desítek kachen, a také vyzkoušet
při práci připravenost loveckých psů. Jak ale mnozí z Vás na
vycházkách Bažantnicí zaznamenali, koncem srpna a začátkem
září došlo na zdejších rybnících k postupnému, avšak rozsáhlému úhynu vodního ptactva. Na vině bylo možná více faktorů!
Pravděpodobnou příčinou byla velká sucha a nízký stav hladin
vodních ploch, kdy začaly hynout ryby a následně též ptactvo,
živící se rozkládajícími se těly ryb. Nemoc, popisována v odborných publikacích jako botulismus, zasáhla i labutě (labuť
není zařazena mezi zvěř, proto s ní myslivci nemohou nijak
nakládat). Literatura uvádí toto:
„Botulismus je u vodní drůbeže problémem zejména v teplém
ročním období a u zvířat v kontaktu s uhynulými rybami či
jinými kadávery. Charakteristická je ascendentní paréza. Ptáci
nejsou schopní pohybu, mají svěšená křídla, paralýzu krku, namáhavě dýchají a postupně se udusí. Jsou-li na hladině, jsou
unášeni větrem a ve fázi paralýzy krku se utopí. Terapie se neprovádí, je nutné provést asanaci prostředí a okysličení vodní
nádrže. Je možná preventivní vakcinace.“
Spekuluje se též o tom, že k rozvoji nemoci mohla přispět právě
opomenutá vakcinace do přírody vysazovaných kachňat v místech s velkochovy divokých kachen. Naše myslivecké sdružení
prostřednictvím mysliveckého hospodáře bez prodlení kontaktovalo a uvědomilo o problému nadřízený orgán myslivosti na
MÚ v Kostelci nad Orlicí, policie odevzdala jednu z uhynulých
labutí na veterinární rozbor (výsledky ještě nejsou známy), podzimní hony na kachny byly prozatím mysliveckým hospodářem
odvolány.
Další neradostnou zprávou pro naše MS bylo zamítnutí našeho odvolání proti výši finanční částky stanovené pro odkup
pozemků pod stavbami MS v Častolovicích a přesahující sto
tisíc korun, o kterém jsem informoval dříve. Členům MS tak
nezbylo, než přistoupit na členské schůzi ke zvýšení ročních
provozních příspěvků ze 300,- na 1000,-Kč a požádat úřad státu
ve věcech majetkových o prodej pozemku za nestydatou cenu,
byť se nám z takového přístupu úředníků nedělá dobře.
V letních měsících však nebylo zdaleka vše jen špatně! Většina členů se po splnění brigádnických povinností mohla vydat
za odpočinkem na své letní dovolené nebo se intenzivně věnovat individuálním lovům zvěře, které se po pokosení luk a obilí
staly snadnějšími. Konečně bylo odloveno značné množství
lišek, dařil se lov srnců, zvláště s našimi loveckými hosty, a ku
spokojenosti všech zemědělců také lov divočáků. Vzhledem k
tomu, že jsme od začátku roku odlovili dostatečný počet selat
a lončáků, povolil nám v srpnu MÚ v Kostelci nad Orlicí též
lov 4 ks dospělé černé zvěře, čehož dne 19.září využil náš člen
Jaromír Dostál a postaral se ulovením rekordního divočáka o
krásnou tečku za letními dny.
V srpnu jsme měli členové našeho MS ještě jeden důvod k
dobré náladě, když výbor sdružení uspořádal společné posezení
i pro manželky a přítelkyně myslivců na Sportovišti v Olešnici.
Na začátek října je pak v plánu společný zájezd na Svatohubertské slavnosti u zámku Kuks s uvažovanou zastávkou a návštěvou Josefovské pevnosti.
RP.

Vskutku rytířský souboj
Před několika desítkami let bývaly pole a lesy kolem Častolovic
a Olešnice plné zajíců, divokých králíků a bažantů. Zato potkat
ve zdejších lesích divočáka bylo téměř stejně obtížné jako vyhrát první nebo druhou ve sportce. Divočák byl vzácný a právem také nazývaný černým rytířem českých lesů. Z vyprávění
pamětníků dob minulých jsem se dověděl, že první dva divočáky ulovili v bývalé samostatné olešnické honitbě při společném

honu hosté z ličenského sdružení, snad pánové Kubec a Dostál.
Stalo se tak na Třešňovce nad Hoděčínem někdy kolem r.1961
a po lovu následovala velká oslava a společná hostina v restauraci v Hoděčíně, tehdy bývala hospoda u rybníka u Plašilových.
Rovněž na Třešňovce byl poté v r.1968 uloven Vítem Podolským, tehdy svobodným sedmadvacetiletým mladým lovcem,
na sněhu při svitu měsíce první divočák při individuálním lovu,
a to pro změnu do ranních hodin značně oživla při oslavě hospoda v Rašovicích u Sejkorů. Ulovený divočák visící ve stodole
lovce zhlédlo mnoho lidí, kteří se se zájmem přicházeli podívat, jak vypadá skutečný štětináč. Mílovi Zaňkovi, dnešnímu
předsedovi sloučeného sdružení, se zase povedlo v r.1976 jako
prvnímu ulovit divočáka v častolovické honitbě, přesněji v
Mrázově dole pod Malou Ledskou. Tehdy zbýval do sloučení
obou spolků 1 rok. Poté zřídka následovaly další úspěšné lovy,
divočák ulovený na Třešňovce Jardou Jedlinským posloužil k
přípravě občerstvení na slučovací schůzi ve Hřibinách, ve stejném období se podařilo zopakovat úspěšný lov Mílovi Zaňkovi
atd.,na Třešňovce ulovili při společném honu pánové Vilímek
a Forche. Přesnější a úplné informace by možná nabídly naše
myslivecké kroniky.
Z nejrůznějších příčin poté docházelo v našich honitbách k postupnému úbytku veškeré drobné zvěře, zato stavy černé zvěře
stále mírně rostly, nicméně roční úlovky nepřesahovaly obvykle
hranici 10ks. V posledních letech však i přes veškerou snahu o
intenzívní lov, prakticky v celé České republice, i v okolních
státech, počty černé zvěře trvale rostou. Naše roční úlovky se
pohybují nad hranicí 40ks, zpravidla jsou však lovena selata a
lončáci do 90kg živé hmotnosti, největší úlovky dospělých kusů
vážily okolo 130kg.
V loňském roce byl ale pozorován velký kus černé zvěře při
nočních čekaných u lipské Olšiny, v zimě byl pozorován na krmelištích na Třešňovce a na jaře, kdy platil zákaz lovu dospělé
zvěře, pro změnu v dozrávající pšenici u Častolovic za Polnou.
Nejen rybáři, ale i myslivci občas rádi přehánějí, ale tentokrát
přibývalo z více zdrojů signálů, že skutečně nejde o mysliveckou latinu, ale o kňoura, o jehož ulovení sní mnoho myslivců.
Snili i ti v okolních honitbách. Tím z nás, kdo rád mění své sny
ve skutečnost a kdo jim umí jít naproti, je náš kolega Jaromír
Dostál z Olešnice.
Míra sice věděl, že v sobotu 19.září v podvečer jeho kamarádi
oslavují v olešnické hasičárně narozeniny několika z nich a
že je na oslavu rovněž s manželkou pozván, ale jeho lovecký
instinkt mu zavelel, že musí nejdřív utíkat do lesa, byť ho za
to Jaruška nechválila. Letos měl uloveno již 12 divočáků a i
tentokrát ho podvědomí lákalo na lov. K Mirkovým zálibám
patří „akčnější“ lov a proto také rád na čekané usedá na zemi
do svého rozkládacího křesílka namísto obývání posedů. Tentokrát ho to táhlo pod Ledskou, do Teletína, jehož součástí
je dříve proslavený Mrázův důl. Z polí pod lesem jen den
dva dny předtím zemědělci sklidili kukuřici a tak byla šance
potkat z lesa vytahující srnčí i černou zvěř.
A skutečně, během půldruhé hodiny nádherného slunečného
letního večera vytahovalo na nablízké pole postupně několik
kusů srnčí zvěře. Již se značně šeřilo a Mirek, spokojený z
příjemné podívané, už se zvolna viděl na oslavě s půllitrem
lahodného piva, když v lese za ním dvakrát zapraskala větev
a srna, která stála kousek od něho, vyplašeně bekla a odskočila. Mirek stačil jen nakrátko zvednout dalekohled, přesto mu
bylo jasné, že přichází divočák a že musí rychle sáhnout po
své kulovnici. Protože byl divočák stále v pohybu a Mirek to

měl na střílení takzvaně přes ruku, povstal ze svého křesla,
poklekl a opíraje se ruku o dřevěnou vidličku nesoucí zbraň,
rychle zalícil. Jakmile dostal divočáka do svého puškohledu
na kulovnici, stiskl spoušť. Přicházející tma a pohyb i vzdálenost loveného kusu však vykonaly své-rána nebyla dobrá. To
ale ještě Mirek úplně netušil. Divočák po výstřelu odběhl na
druhou stranu od střelce. Mirek zkušeně přebil svou opakovací kulovnici a zvolna přemýšlel, koho požádá o pomoc při
dosledu a jak pojede domů pro svého psa, když se ho najednou zmocnila nejistota, zda skutečně zajel náboj do nábojové
komory, kulovnice ho přece jen nedávno podobně pozlobila.
Pootevřel závěr zbraně, jenže více než chtěl, a…náboj mu
spadl pod nohy. Mezitím však naštvaný divočák, postřelený
na zadní běh, začal obloukem obcházet lovce, což Mirek naštěstí postřehl. Proto neváhal a posunul závěr znovu do přední polohy a další náboj do nábojové komory. Kňour teď už
však měl jasno, odkud vychází nezvyklé zvuky a rozběhl se
přímo na Mirka. Ten krok poodstoupil od křesla. Nečekaný
pohyb lovce na malý moment divočáka překvapil a zastavil.
Ta vteřinka Mirkovi stačila, aby rychle znovu pozvedl svoji
pušku a namířil. Jeho puškohled po celé ploše zaplnila černá
blížící se koule, zmáčkl spoušť. Asi sedm metrů od Mirka
zastavila postupujícího kňoura rána na hlavu, rytířský souboj
s rekordním rytířem našich lesů skončil, naštěstí šťastně a
vítězně pro lovce, byť Mirek asi sám nejlíp ví, jaké by měl
šance, pokud by při druhém výstřelu chybil.Teprve při příchodu k ulovenému divočákovi si Míra uvědomil, co mu
sv. Diana, bohyně lovu, dopřála v předvečer jeho pětačtyřicátých narozenin – cca 5letý kňour vážil 175 kg. Jedná se o
zdaleka nejsilnější úlovek divočáka, jaký kdy byl v historii
Mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice uloven! No a Míra
– ten postál na stráži u zhaslého kusu, aby vstřebal na podlamujících se nohách své silné zážitky. V Častolovicích se v tu
dobu rozbíhal mohutný ohňostroj, jako by i na oslavu mimořádného úlovku. Vše bylo přesně načasované, bouchající a
svítící rachejtle by zcela jistě divočáka z houští nedostaly. Po
příjezdu kamaráda Pavla Žida pro kňoura drkotal Míra zuby
a mluvil cosi o tom, že asi s tímhle“ křesílkováním“ končí!
Oba myslivci se poté zastavili s úlovkem u hasičské zbrojnice v Olešnici, aby se pochlubili shromážděným lidem. K
vozíku za autem mezi jinými přiběhla malá holčička a trefně
utrousila na adresu úlovku: „Chudáček jeden malý!“.
Za sebe i další kamarády z MS Střezmá přeji upřímné
Lovu zdar!
RP.

Poděkování
Mysliveckému sdružení Střezmá Olešnice a
jmenovitě panu Radomíru Podolskému, který jako průvodce
honitbou umožnil
mému
bratrovi
oslavit významné
životní jubileum
krásným
loveckým zážitkem.
Ing. Miloš Petráš
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08,oo hod. Zahájení druhého dne výstavy Zahrada východních Čech.
09,oo hod. Zasedání pléna ÚR ČZS Rychnov n. Kn.
14,oo hod. Vystoupení „Lázeňského orchestru“ z Vamb.
16,oo hod. Ukázka aranžování z rostlých květin Z.
Kvasničková
18,oo hod. Konec druhého dne výstavy Zahrada východních Čech.

08,oo hod. Zahájení třetího dne výstavy Zahrada východních Čech.
10,oo hod. Vystoupení country skupiny „Špunti“ z Čast.
13,oo hod. Vystoupení country skupiny „Špunti“ z Čast.
15,oo hod. Vystoupení mažoretek
16,oo hod. Vyhodnocení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny.
17,oo hod. Celkové ukončení výstavy Zahrada v. Č.

Soutěž o nejlepší misku ovoce
V rámci zahrádkářské výstavy, která se uskuteční ve dnech 9. – 11. 10. 2009 v areálu výstaviště v Častolovicích
pod názvem“Zahrada východních Čech“, se uskuteční mimo jiné i soutěž o nejlepší misku ovoce. O velmi zajímavé
a populární soutěži svědčí i počet žetonů (3 528), které byly v roce 2008 vhozeny do osudí a z kterých vzešlo celkové
pořadí. Této anonymní soutěže se může zúčastnit každý, kdo splní tato kritéria:
Na misku ovoce, kterou si každý může vypůjčit přímo na výstavišti týden před výstavou (popřípadě telefonicky
domluvit na tel. 721 311 719), vystavit čtyři odrůdy - druhy ovoce, zeleninu a doplnit ji květinami. Na misce mohou
být umístěny exponáty samostatně podle druhů, nebo v různých kombinacích. Aranžování může provést ten, kdo
chce vystavovat, nebo může požádat aranžérku na výstavišti.
Dále je nutné při předávání misky organizátorům uvést jméno, přibližný název misky, adresu bydliště a telefon. Tyto
údaje jsou důležité pro vyhodnocování. Vlastní předání misky do soutěže provést nejdéle do 8. 10. 2009 do 12,00 hod.
přímo na výstavišti. Vyhodnocení soutěže s udělením věcných cen se uskuteční v neděli v 16.00 hod.
Obsah misky si každý může po výstavě, tj. 11. 10. 2009 v 17.00 hod.,vzít zpět.

STŘÍBRO Z MISTROVSTVÍ EVROPY
24th FIA EUROPEAN TRAFFIC EDUCATION CONTEST
11. – 14. SEPTEMBER 2009 TURKU, FINLAND
České družstvo ze Základní školy Častolovice přivezlo stříbrné medaile z mistrovství Evropy mladých cyklistů.
Dne 11. – 14. září 2009 se konalo mistrovství Evropy
mladých cyklistů ve ﬁnském Turku. Účast na tomto závodě si museli častolovičtí cyklisté vybojovat vítězstvím
v okresním, krajském a republikovém ﬁnále.
Českou republiku reprezentovali Veronika Hojná, Pavla
Přikrylová, Petr Duzbaba a Jakub Zábranský ze Základní školy Častolovice.
Svým skvělým výkonem navázali na úspěchy svých
předchůdců, přivezli z mistrovství stříbrné medaile a
obohatili sbírku cenných kovů, kterou se tato škola pyšní.
A jaké bylo samotné mistrovství?
Letos potvrdilo v tomto závodě účast 21 států z Evropy
a soutěžilo se v nádherném sportovním komplexu ve
městě Turku. Děti v osmi sekcích nejen jezdily na kole
přes překážky stanovené technickým výborem FIA, ale
musely prokázat i své znalosti v teoretické části – řešení
křižovatek, vyhledávání chyb na obrázku, doplnění vět
při odbočování cyklisty vlevo, pamatování obrázků s dopravní tematikou v daném časovém limitu.
Mladí cyklisté nechtěli zklamat a bojovali ze všech sil. I
přes nepatrné zaváhání se vyrovnali s obtížemi a závod
dotáhli do nádherného konce a přivezli stříbrné medaile,
které jim spolu s pohárem byly předány na slavnostní
dětské party.
Závod byl zpestřen nabitým relaxačním programem v
aquacentru, které bylo součástí hotelového komplexu.
Druhý den po závodě děti vypluly pirátskou lodí Ukkopekka na pirátský ostrov Väski, tam se tento ostrov pod
vedením pirátů změnil v lanové centrum a večer je čekal opět ve vodním centru bohatý program zaměřený na

vodní hrátky. Jejich krásné zážitky byly obohaceny i kouzelnou přírodou, kterou se Finsko právem nazývá zemí
tisíce jezer.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na
tomto úspěchu podíleli, hlavně všem dětem, které se na
tento závod poctivě a pilně připravovaly ve svém volném
čase.
Moc díky!
Mgr. Alena Zvěřinová, trenérka družstva
The Results:
1. LAMB Latvia 637
2. UAMK
Czech Republic 616
3. RAS Russia 616
4. LAS Lithuania 614
5. MAK Hungary 613
6. UAB Bulgaria 610
7. BIHAMK Bosnia
& Herzegova 604
8. FFCT France 598
9. AMSM Macedonia 594
9. AMSS Serbia 594

11. SATC Slovak Rep. 593
12. ÖAMTC Austria 590
13. AL Finland 589
13. TCS Switzerland 589
15. ADAC Germany 585
16. HAK Croatia 579
17. AMZS Slovenia 573
18. NAF Norway 538
19. AMSCG Montenegro
536
20. RACE Spain 498
21. PZM Poland 491

VÝSTAVBA ROD. DOMŮ
V ČASTOLOVICÍCH
Rád bych za stavební komisi při Městysi Častolovice seznámil občany se zahájenou realizací další etapy přípravy lokality pozemků pro
individuální výstavbu rodinných domů v Častolovicích. Nová lokalita rodinných domů bude
dokončovat zástavbu po pravé straně v ulici
Sokolské, při výjezdu z obce směr Hřibiny a
dále bude tvořit novou ulici, která bude vlastně
prodloužením ulice Bažantnické. Název nové
ulice bude Polnodvorská a bude se jednat o
slepou ulici, situovanou pod vedení vysokého
napětí, které v této části přetíná Častolovice.
Na konci ulice bude točna a zkratka pro pěší
po chodníku zpět do ulice Široké a do Sokolské
zahrady. Velkorysý projekt této ulice s příslušenstvím je znovu z pera arch. Křeliny, stejně
jako předchozí etapy ulice Široké. Dodavatelem komunikace a sítí byla ve výběrovém řízení organizovaném společností Dabona s.r.o.
vybrána firma Sovis s.r.o. Hradec Králové,
která předložila podle všech zadaných kritérií
nejlepší nabídku ze tří firem, které se výběrového řízení zúčastnily. Konečná cena jednotlivých pozemků vycházející z celkové ceny díla
byla stanovena na částku 800Kč/m2. V lokalitě
je připravováno 18 stavebních pozemků o ve
výměrách od 762 m2 do 1383 m2. V současné
době je uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem, zpracována projektová dokumentace,
hotové územní rozhodnutí a čeká se na stavební povolení. Dokončení stavebního díla je
plánováno do konce prvního pololetí příštího
roku. Po vydání pravomocného stavebního
povolení dojde dle schválení zastupitelstva ze
dne 9.9.2009 k uzavírání kupních smluv s jednotlivými zájemci o parcely. Bližší informace o
regulativech pro výstavbu rodinných domů a
další podrobnosti k této akci budou v průběhu října, listopadu umístěny stavební komisí
na webových stránkách Městyse Častolovice
(www.ou-castolovice.cz). V lokalitě je ještě
asi polovina parcel nezadaná, proto uvítáme
každého, kdo má zájem postavit si dům v této
krásné části Častolovic. Bližší informace vám
rád zodpovím na tel. 602 144 832, nebo se
osobně informujte v kanceláři Městyse Častolovice.
Štěpán Tomašík
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Memoriál Václava Tichého
Častolovice - Posedmé za sebou uspořádali organizátoři z AFK Častolovice v sobotu
27.7.2009 mezinárodní fotbalový turnaj pro elévy na počest svého bývalého hráče a
dlouholetého fotbalového činovníka - Memoriál Václava Tichého. Přestože kolizní termín začátkem prázdnin přivodil pořadatelům dost vrásek, celkový dojem z turnaje byl,
zejména díky tradičně precizní organizaci Karla Čestického a Mirka Přikryla, výborný.
Turnaje se zúčastnilo 6 mládežnických týmů: SKP Slovan Moravská Třebová, Spartak
Opočno, MFK Nové Město nad Metují, VFŠ Luboše Kubíka Roveň, domácí AFK a
také polský celek Ognisko Przeworno. Družstva se nejprve utkala systémem „každý s
každým“, aby pak ve „zkráceném play-off “ ještě bojovala o konečné umístění. První se
střetl s druhým z tabulky, třetí se čtvrtým a pátý s šestým.
Ve finále, kam se dostala družstva polského Przeworna a Mor. Třebové, se odehrávalo drama až do posledních sekund. V posledních okamžicích stanovené hrací doby
vedl polský celek 1:0, ale vlastní brankou, paradoxně jinak nejlepšího střelce turnaje
(svůj „vlastenec“ oplakal), se do hry vrátili i Moravskotřebovští. Rozhodovaly pokutové
kopy. Jejich exekutoři si počínali s obdivuhodnou přesností i razancí. Jeden však smutný být musel - hráči z Moravské Třebové. Na pokutové kopy zvítězil zcela zaslouženě
v Častolovících neporažený celek hochů Ognisko Przeworna. V sedmileté historii tak
poprvé putuje trofej do zahraničí...!
Konečné pořadí: 1. Ognisko Przeworno, 2. SKP Slovan Moravská Třebová, 3. Spartak
Opočno, 4. AFK Častolovice, 5. VFŠ Luboše Kubíka Roveň, 6. MFK Nové Město nad
Metují.
Individuální ocenění: nejlepší brankář - Tomáš Franc (Spartak Opočno), nejlepší hráč
- David Huf (SKP Slovan Mor. Třebová), nejlepší střelec Miloš Taranek (autor 7 gólů)
- Ognisko Przeworno. Jednu z pěkných cen, které do fotbalového turnaje věnovala zejména firma Uniprint s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, obdržel i nejmladší hráč turnaje
- 7-letý Marek Vojtíšek z Rovně (Pardubický kraj).
Fotbalová sobota v Častolovicích však turnajem elévů nekončila. V rámci realizovaného projektu „Přátelství bez hranic“, na který městys získal finanční prostředky z
dotačního titulu Euroregionu Glacensis sehrála přátelské fotbalové utkání družstva
dorostenců Častolovic a polské Gminy Kondratowice. Vysoký výsledek (6:3) ve prospěch polských přátel nijak negativně nepoznamenal společné pozápasové posezení u
občerstvení.
(mt)

Na začátku letošního léta spatřilo světlo světa pět
nových pohlednic
našeho malebného
městečka. Jedná se
o čtyři pohlednice
klasického formátu
a jednu podlouhlou. Graficky byly
pojaty poněkud
netradičně, přičemž dvě pohlednice svým provedením navazují
na klasické staré
dopisnice a zbývající jsou
tzv.

konci srpna. Do konce roku má ještě
vyjít další propagační

materiál - vícejazyčná brožura (v češtině,
angličtině,
němčině,
polštině), která bude
obsahovat velké množství barevných fotografií a již zmiňovaného obšírnějšího textu
o bohaté minulosti
městečka, památkách a zdejších
význačných osob-

Víceokénkové.
Jejich vydání připravil Městys
Častolovice, fotografie pocházejí
z fotoaparátu Jiřího Václavíka
ml., který se také částečně podílel na výsledné grafické podobě.
Vytiskla je tiskárna Uniprint
s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, po
grafické stránce materiály do
tisku připravil Václav Frydrych.
Pohlednice jsou k dostání v Trafice Žofka a na úřadu městyse.
Tým stejných autorů ještě
připravil malou papírovou
skládačku se základními zeměpisnými a historickými
údaji. Skládačka obsahuje
texty v češtině, polštině a byla
vytištěna na
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nostech. V přípravné fázi je i stolní
kalendář s reprinty
historických pohlednic. Kalendář
vyjde buď na konci roku 2009 nebo
v
následujícím
období.

