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Častolovický fotokoutek: Plesová sezona

FOTO: Hasičský ples, Častolovice – sál restaurace U Lva, 3. 2. 2018.

FOTO: V. Reprezentační ples Generali – Karneval v Benátkách, 13. 1. 2018.
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Slovo šéfredaktorky
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě listujete březnovým vydáním zpravodaje Zdroj, čtvrtletníkem, 
který pravidelně dostáváte do  svých schránek již přes 20 let. Za  tu 
dobu se ve  vedení zpravodaje vystřídal nejeden šéfredaktor a  celá 
řada dopisovatelů. Někteří z nich jsou našimi stálými dopisovateli do-
dnes, čehož si nesmírně vážím a tímto jim za jejich věrnost a zajímavé 
články děkuji.

Slovo místostarosty
Milé spoluobčanky, milí spoluobčané!
 Máme za  sebou velmi nestandardní, avšak pro naše technické 
služby nečekaně nenáročnou zimu. V zimním období jsme rovněž za-
počali s vylepšováním informovanosti občanů. 
 Již několik měsíců můžete pravidelně získávat informace o městysi 
i na facebooku. O aktuální příspěvky z dění v Častolovicích se zasazuje 
Štěpán Tomašík. Články včetně fotografií jsou také zveřejňovány v no-
vých skříňkách při vstupu do budovy radnice. Některé z nich naleznete 
i na dalších stránkách tohoto čísla zpravodaje. V  tomto úsilí budeme 
pokračovat i nadále. 
 Přispějeme k tomu i tím, že v letošním roce se budou konat veřej-
ná jednání zastupitelstva městyse v sále U Lva, dále budou pozvánky 
na  tyto schůze doručeny do  každé domácnosti. Máme totiž potvrze-
no, že z  víceméně uzavřených jednání zastupitelů v  Galerii Antonína 
Hudečka, kam docházelo jen minimum občanů, se po  Častolovicích 
pak následně „trousí“ pouze nepodstatné, zavádějící informace, někdy 
snad i záměrné dezinformace.
 V krátkosti bych vás rád seznámil s některými většími připravova-
nými akcemi či událostmi, které se v městysi chystají, nebo se budou 
nějakým způsobem dotýkat občanů. 

Úřad městyse Častolovice

 Nepochybně to bude oprava průtahu silnice č. I/11, která má už 
snad definitivní termín zahájení tříměsíční stavby naplánovaný na ko-
nec dubna či začátek května. Oprava komunikace v  části vodovodu 
a možná i kanalizace se uskuteční provozu a bude řízena semafory. 
 Na konci letních prázdnin bude otevřena prodejna potravin na ná-
městí, přičemž objektu ustoupí bývalý dům č. p. 11 (dříve Kudláčkovi). 
Naším záměrem je vyslyšet poptávku občanů po další prodejně potra-
vin v Častolovicích. 
 Zároveň již probíhají nezbytné přípravy na  opravu v  ulici Sever-
ní, ve které se počítá s opravou povrchů, výměnou uzavíracích ventilů 
vodovodu, vyztužením kanalizačního potrubí a  v  některých místech 
i s opravou kanalizačních šachet. 
 Na druhou stranu v lokalitě u mandlu se oproti předpokladům zřej-
mě letos „nepohne“ nic. Námitky z  okolí na  probíhající územní řízení 
totiž skončily až na jednom z ministerstev. 
 O dalších, nicméně drobnějších, událostech a aktualitách proto dopo-
ručuji získávat informace z pramenů zmiňovaných v úvodu tohoto článku. 
 Přeji vám i  vašim blízkým, aby s  přicházejícím jarem vstoupila 
i do vašich domovů pohoda a radost podepřená pevným zdravím.

Bc. Miloš Tichý, místostarosta

Chystaná dopravní omezení
v Častolovicích
Na  přelomu dubna a  května letošního roku zahájí Ředitelství silnic 
a dálnic rekonstrukci státní silnice č. I/11. V  rámci těchto prací dojde 
ke kompletní výměně povrchů této silnice v úseku procházejícím naší 
obcí, tj. ulicí Masarykovou. Práce budou probíhat v  měsících květen 
a červen, a to za provozu. Doprava v opravovaných úsecích bude řízena 
semafory. 
 Souběžně s touto akcí realizuje investor, městys Častolovice, rekon-
strukci místní komunikace ulice Severní. Rozsah prací bude obdobný 
jako v ulici Bažantnické, na kterou ulice Severní navazuje.

Štěpán Tomašík Zanedlouho se uskuteční oprava Masarykovy ulice. FOTO: Štěpán Tomašík

 Před časem jsme se rozhodli, že grafickou podobu obecního zpra-
vodaje posuneme zase o  kousek dál a  zmodernizujeme ho. Výsledek 
máte nyní před sebou. Formát zůstává stejný, inovovali jsme však 
grafickou podobu a  zpřehlednili řazení jednotlivých rubrik. S  tímto 
vzhledem zpravodaje se budete setkávat každý čtvrtrok, jak je tomu již 
zvykem, stejně jako s informacemi z dění v našem městysi. 

Příjemné čtení přeje šéfredaktorka Mgr. Martina Kalousová
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Připravují se opravy kaple
na hřbitově
Rada městyse na  svém lednovém jednání odsouhlasila tři smlouvy 
o dílo na práci v kapli svaté Máří Magdalény na místním hřbitově. Firma 
ALTERO, s. r. o. z Potštejna provede demontáž, výrobu a montáž dvou 
kusů vstupních dveří a okna nad hlavním vstupem za cenu 75 169 Kč 
bez DPH. Firma TEKAM Záměl, s. r. o. následně opraví kamenné ostění 
u  dvou vstupních dveří a  vyrobí nový schod, a  to za  celkovou cenu 
39 340 Kč bez DPH. Firma Miroslav Vítek – zámečnictví realizuje mříže 
umožňující v letních měsících nahlédnout hlavním vstupem do kaple. 
Cena těchto prací činí 61  645 Kč bez DPH. Na  výše zmíněné akce se 
bude podávat žádost o dotaci pokrývající 80 % ceny.

Štěpán Tomašík

Nový obchod potravin na náměstí
Již delší dobu se Častolovice potýkají s tím, že v městysi je pouze jeden 
malý obchod potravin. I přes výborně nastavenou provozní dobu však 
obchod svou velikostí a umístěním bohužel nedokáže pokrýt kapaci-
tu Častolovic. Hromadí se tak připomínky občanů, kteří žádají městys, 
aby tuto situaci vyřešil. Z  tohoto důvodu se vedení městyse rozhodlo 
vyřešit ho výstavbou obchodu v  prostoru domu po  panu Kudláčkovi, 
který se nachází v rohu náměstí vedle úřadu městyse. 
 Zmíněné stavení bude zbouráno a  nahrazeno dočasnou stavbou 
obchodu potravin kontejnerového typu, který budou místní využívat 
do doby, nežli dojde k celkové přestavbě náměstí, při které se počítá 
i s velkým obchodem. 
 Kontejnerová stavba bude rozebíratelná, v  budoucnu, až nebude 
potřebná, se počítá s  jejím přemístěním a  využitím jako zázemí pro 
technické pracovníky městyse, případně bude odprodána. 
 Rada městyse vyhlásila záměr na  pronájem nebytových prostor 
pro provozování obchodu potravin od 1. srpna 2018. V současné době 
se již hlásí větší firmy se zájmem o jeho provoz. Předpokládáme tedy, 
že od srpna bude problém s prodejnou potravin v městysi vyřešen.

Ing. Zdeněk Praus, starosta

Úpravy železniční tratě do Solnice
Firma SUDOP Praha, generální projektant dokumentace čtvrté části 
záměru Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Sol-
nice, jejímž investorem je SŽDC, s. o., Praha, připravuje podklady pro 
projekční práce na trati. Cílem projektu jsou zejména kolejové úpravy 
odstraňující nevyhovující stav železničního tělesa, tzn. železničního 
svršku, spodku a vybraných železničních mostků a propustků v úseku. 
 Dalším záměrem je výstavba nové železniční dopravny mezi Syn-
kovem a Lipovkou, která umožní zajištění potřebné kapacity trati pro 
výrobní závod Škoda Auto. Současně s kolejovými úpravami je projek-
tována i výstavba nového železničního technologického zařízení, tzn. 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudé technologie.

Štěpán Tomašík

Muzeum a knihovna získají
nové prostory 
Na základě koncepce vedení městyse postupně vznikne nový prostor 
pro místní, tzv. horní náměstí. V této souvislosti zastupitelstvo městyse 
rozhodlo na svém jednání o zakoupení domu č. p. 79 v ulici Na Skalce. 
 Stávající vlastník této 
nemovitosti, pan Dohnal, 
zahájil, ale již nedokončil 
rekonstrukci domu. Měs-
tys odkoupí dům včetně 
793 m2 pozemku za cenu 
2 miliony korun, k terý 
na  tu to částku oceni l 
znalec Jiří Karlíček. 
 Záměrem městyse 
je  do  té to budovy vý-
hledově přemístit míst-
ní knihovnu a  muzeum. Strategicky situovaný dům se nachází poblíž 
kulturní památky kostela svatého Víta, v  sousedství kulturního domu 
U Lva a základní školy. Nadto muzeum a knihovna do této lokality kon-
cepčně zapadají. 
 Provoz knihovny v domě umožní místnímu Spolku přátel Častolovic 
zajištění pravidelné otevírací doby muzea. Prostory domu navíc po-
skytnou muzejníkům i potřebné zázemí depozitáře a vhodné podmínky 
pro konání komorních kulturních akcí a přednášek. 
 Z  dlouhodobého hlediska se navíc předpokládá, že vzhledem 
k chystaným obchvatům městyse, a to jak silnice první, tak druhé třídy, 
dojde k poklesu silné dopravní zátěže na přilehlé silnici. 
 V nejbližším okolí by se při realizaci tzv. horního náměstí nacháze-
lo centrální zázemí městyse – škola, obchod, ordinace lékařů, tělocvič-
na, restaurace, muzeum, knihovna, kostel a  sokolský park. V  té době 
by již měl být dokončený i  kulturní dům U Lva, ve kterém se plánuje 
dostavba vstupního foyer, jehož součástí má být výstavní místnost. 
 Vznik nového kulturního stánku v místě s geniem loci je rozhodně 
užitečný krok. Navíc v době, kdy ve většině obdobných objektů vznikají 
nové ubytovny pro dělníky, je dobré i  to, že městys dům před tímto 
osudem zachránil. 

Štěpán Tomašík

Dům Na Skalce bude výhledově sloužit jako 

kulturní zařízení. FOTO: Štěpán Tomašík

Prezentace městyse na veletrzích 
cestovního ruchu
Vyvrcholením česko-polské spolupráce v  rámci projektu Euroregion 
Glasensis, o  kterém jsme vás informovali v  předchozím vydání Zdroje 
v souvislosti s realizací historicko-naučné stezky, byla účast na veletr-
zích na polské i české straně. Zástupci městyse Častolovice se ve dnech 
22. – 25. února zúčastnili Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu 
u našich polských sousedů – ve Wroclavi. Čtrnáct dní nato, 9. a 10. břez-
na, následně absolvovali i Veletrh cestovního ruchu v Hradci Králové. 
 Na  společném stánku s  polským partnerem z  gminy Walim byly 
prezentovány turistické zajímavosti. Polský partner propagoval walim-
ské štoly z období druhé světové války, zámek Grodno, Soví hory a Bys-
třické jezero. Zástupci Častolovic představili novou historickou stezku, 
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Městys zapečetil neobyvatelný dům 
Rada městyse Častolovice na svém zasedání z prosince loňského roku 
projednávala stav nemovitosti č. p.  78 v  ulici Na  Skalce. Uvedenou 
budovu v  té době obývali bezdomovci. Stav nemovitosti není vhodný 
k trvalému užívání a hrozí zhroucení střechy. 
 Vydala proto následující usnesení: „Schválila podání žádosti 
na MěÚ Kostelec nad Orlicí, Policii ČR a Hasičský záchranný sbor ČR 
o  posouzení stavu bezpečnosti nemovitosti č. p.  78 v  ulici Na  Skalce 
a pověřila starostu zajištěním odeslání žádosti.“ 
 K žádosti se připojila i Římskokatolická farnost Častolovice, která 
vlastní kulturní památku, kostel svatého Víta, bezprostředně sousedící 
s  uvedenou nemovitostí. V  reakci na  písemné podněty rady přísluš-
ným úřadům byla věc ze strany majitele domu vyřešena takto: dům byl 
uvolněn od bezdomovců a byl zajištěn proti vstupu cizích osob. 
 Věc byla tímto provizorním řešením alespoň částečně vyřešena. 
Doufejme, že se objekt dočká časem i rekonstrukce a bude důstojným 
sousedem kostela svatého Víta.

Štěpán Tomašík
Exkurze zakončila projekt pro seniory 
Na  podzim loňského roku 
se uskutečnila první výuka 
seniorů v  místní knihovně 
v Častolovicích, a to v rám-
ci projektu Virtuální uni-
verzita třetího věku (VU3V) 
na  téma Genealogie – Hle-
dáme své předky.
 Místní knihovnice Ro-
ma na  Wa j g l o vá  a   Vě ra
Zaňková závěrem výuky
zorganizovaly exkurzi na toto 
studijní téma.
 Devatenáctého ledna 
jsme navštívili Státní ob-
lastní archiv v  Zámrsku, 
abychom zhlédli práci ar-
chivářů v praxi a seznámili 
se s postupem při vytváření rodokmenů.
 V úvodní části, která se konala v posluchárně, nás zaměstnanci archi-
vu seznámili s historií archivnictví, systémem zakládání a vyhledáváním 
informací ve státním archivu. Většina dokumentů tam uložených je již pře-
vedena do digitální podoby a lze je již zkoumat z pohodlí svého domova. 
 Součástí exkurze byly i názorné ukázky některých kronik z naše-
ho okolí. Měli jsme možnost prolistovat si také nejstarší dochované 
kroniky farního úřadu v  Častolovicích, které sahaly až do  roku 1638. 
Následně jsme ještě nahlédli do depozitářů, kde se uchovávají všechny 
kroniky z někdejšího Východočeského kraje. 

Neobyvatelná nemovitost je již zabezpečena proti vstupu.

FOTO: Štěpán Tomašík
Zaměstnanci úřadu nahlédli do kroniky

místního farního úřadu. 

FOTO: Ing. Zdeněk Praus

Městys se prezentoval na veletrzích cestovního ruchu. 

FOTO: Ing. Zdeněk Praus 

zámek Častolovice, Galerii Antonína Hudečka a Muzeum Častolovicka. 
 V  rámci projektu vznikla i  webová aplikace s  názvem Virtuál-
ní prohlídka Častolovic, odkaz na  ni naleznete na  webu městyse: 
http://virtual.ou-castolovice.cz/cz/index.html. Prostřednictvím apli-
kace si můžete prohlédnout jednotlivá zastavení z historické stezky 
nebo letecké panorama Častolovic ze čtyř míst. 

Štěpán Tomašík

 Exkurzí jsme tak důstojně zakončili první ročník tohoto projektu. 
Našim seniorům přejeme, aby i nadále pokračovali ve svém vzdělávání. 
Další kurz je naplánován na jarní měsíce, více informací zjistíte v míst-
ní knihovně, kde se do projektu můžete přihlásit. 

Ing. Zdeněk Praus, starosta

Reorganizace místního archivu
V malé místnosti za Muzeem Častolovicka a kancelářemi místostaros-
tů se nachází archiv městyse. Kromě důležitých i nedůležitých spisů 
v ní bylo za dlouhé roky uloženo skutečně všechno možné, bylo to tedy 
spíš skladiště nežli archiv. Uspořádání bylo svěřeno Jirkovi Kotoučovi 
a Máše Kubalíkové. 
 Prostor získal nejen nové vybavení a vzhled, ale zejména nezbyt-
nou přehlednost v uložení dokumentů. Mohli se o tom přesvědčit přímo 
občané, kterým bylo umožněno dohledávání chybějících stavebních 
dokumentů v archivu. 

Štěpán Tomašík
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Pochvala a poděkování třem žákům
V úterý 13. března navečer mi volali z hasičského dispečinku, že nám 
u hřbitova hoří kontejner na komunální odpad, abych se tam za úřad 
městyse dostavil. Když jsem na místo dorazil, bylo už vše profesionál-
ními hasiči i našimi místními vyřešeno a zabezpečeno. 

Místostarosta ocenil duchapřítomnost žáků základní školy.

FOTO: Archiv ZŠ Častolovice

Mezi Častolovice a Liblí povede cyklostezka. FOTO: Štěpán Tomašík

Cyklostezka Častolovice – Libel
Na  lednové radě městyse odsouhlasili nabídku a  smlouvu o  dílo 
na  projekční práce akce Cyklostezka Častolovice – polní cesta Libel. 
Zhotovitelem projektové dokumentace je firma TRDesing – Ing. Tomáš 
Rak, Hradec Králové. Projektová dokumentace se stupni DUR bude 
vyhotovena a předána nejpozději do 15. března a ve stupni DSP+DPS 
nejpozději do 31. května 2018. Záruční lhůta na kvalitu díla je dva roky 
od jeho předání. Maximální cena za kompletní práce dle smlouvy o dílo 
je 295 000 Kč bez DPH. Starosta městyse Ing. Zdeněk Praus vyjednal 
s firmou Škoda Auto, a. s. podporu ve formě daru na tuto projektovou 
dokumentaci.

Štěpán Tomašík

Pošta Partner v Častolovicích
Zastupitelstvo městyse Častolovice mělo na programu svého posled-
ního jednání v roce 2017, které se konalo 13. prosince, i místní pobočku 
pošty. Vedení České pošty se chystá pokračovat v rozsáhlém snižování 
počtu svých poštovních provozoven, které samo provozuje a  chystá 
jejich nahrazení formou pošta Partner. Poštu Partner neprovozuje pří-
mo Česká pošta, ale v případě souhlasu je provozuje příslušný obecní 
úřad, při nesouhlasném stanovisku pak podnikatelský subjekt. 
 Do  kategorie snižovaných provozoven spadá i  naše místní pošta 
v  Častolovicích. V  průběhu roku 2018 by měla začít probíhat jednání 
na toto téma. Z tohoto důvodu byl zastupitelstvu starostou předložen 
ke  zvážení eventuální postup. Jelikož radnice prostory místní pošty 
pronajímá, jednou z  možností je, že by pošta Partner pracovala pod 
úřadem městyse. 

 Když hasiči odjeli, tak jsem zjistil, že včasný zásah, který v  pod-
statě zajistil jen nepatrnou škodu na majetku, se podařilo provést díky 
několika všímavým a duchapřítomným dětem. Byli to žáci z 5. tříd naší 
základní školy: Honzík Svatoň (5. B), Dorotka Kainová (5. B) a Erik Batrla 
(5. A). Prvně jmenovaný zavolal svému tatínkovi, profesionálnímu hasi-
či, který se ihned přijel na místo podívat, a dál už šlo všechno, jak bylo 
třeba. 
 Moc se mi líbila všímavost, rozhodnost, schopnost reagovat a ře-
šit vzniklou situaci, s  níž by si možná ani mnohem starší nedokázali 
poradit. Proto jsem považoval za velmi důležité upozornit na příkladné 
chování všech tří žáků i v základní škole, kam jsem jim za vedení rad-
nice přišel osobně poděkovat, pochválit je před třídou a předat drobné 
pozornosti.

Bc. Miloš Tichý, místostarosta

 Česká pošta bude poštám Partner na jejich provoz finančně přispí-
vat pravidelnou měsíční fixní odměnou a variabilní odměnou z poštov-
ních služeb. Česká pošta „Partnerům“ také dodá vybavení provozovny 
včetně výpočetní techniky a poštovního materiálu. Bližší podrobnosti 
o pobočkách pošta Partner naleznete na http://partnercp.cz. 
 Zastupitelstvo na svém jednání vzalo věc na vědomí. Pro uklidnění 
je třeba dodat, že Česká pošta nemůže zrušit naši poštu bez náhrady, 
ale musí být bezpodmínečně nahrazena poštou Partner. 

Štěpán Tomašík
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Častolovické žito

Narozeniny slaví 
Výročí v I. čtvrtletí r. 2018 
70 let 
paní Zenobia Tkáčová
pan Josef Kudláček
paní Marianna Myšáková 
paní Božena Ježková
paní Marie Hovorková 
pan Miloš Petráš 
pan Jiří Špáta 

75 let 
pan Miroslav Průša
pan Zdeněk Marek 
pan Antonín Kalous 
paní Irena Sejkorová 

76 let 
pan Stanislav Michera 
paní Věra Marková 

77 let 
paní Jaroslava Kotoučová 

79 let 
paní Marta Jelínková 

80 let 
pan Jiří Bednář 

81 let 
paní Marie Kudláčková 
pan Jaroslav Mácha 

83 let 
pan Josef Mládek 
pan Ladislav Horský 

85 let 
pan Vladimír Mrkvička

86 let 
paní Alena Bělková 
paní Marie Zemánková 

89 let 
pan Jaroslav Fiedler 

Vítání občánků 
Narozené děti
v I. čtvrtletí r. 2018 
Hana Brandejsová (prosinec)
Marie Bělková
Václav Matoušek

Odešli 
Úmrtí v I. čtvrtletí r. 2018 
pan Antonín Černý r. 1934 

(prosinec)
pan Josef Šumichrast r. 1930
pan Miroslav Beneš r. 1951

Počet obyvatel – V Častolovicích nyní žije 1647 obyvatel.

Všem oslavencům přejeme 

pevné zdraví a spokojenost.

Ať vám dětičky dělají jen radost.
Všem pozůstalým vyjadřujeme

upřímnou soustrast . 

Narození, životní jubilea
V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se narození a životní

jubilea občanů mohou zveřejňovat pouze s písemným souhlasem dotyčné osoby,
u narozených dětí s písemným souhlasem zákonných zástupců. Bez písemného souhlasu 

odevzdaného na ÚM Častolovice nebude jméno zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ.

Pro majitele psů
V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 15. 12. 2010 a č. 1/2015 ze dne
6. 3. 2015 o místním poplatku ze psů, která majiteli ukládá povinnost každého psa zaregistrovat na 
ÚM v Častolovicích a zaplatit poplatek dle vyhlášky, a to v termínu do 25. dubna běžného roku. Vyzý-
váme tímto občany, kteří nemají zaplacen poplatek pro rok 2018, aby tak učinili v co nejkratším termínu. 

Barbara Hojná, ÚM Častolovice

Vítání občánků
Zároveň prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko, a kteří budou mít zájem

zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili k pí Hojné na ÚM Častolovice,
kde jim budou sděleny bližší informace. Děkujeme za pochopení.

Oslavte manželský slib s městysem
Vážení spoluobčané, jestliže jsou mezi vámi manželé, jimž od slavnostního manželského
slibu uplyne v roce 2018 již 50 let a více a přáli by si tuto skutečnost oslavit společně

s námi – zástupci městyse, žádáme je tímto, aby se přihlásili na ÚM u pí Hojné
k dojednání podrobností a dalších náležitostí. Oslava dne, kdy jste si řekli své „ANO“

se bude konat v obřadní síni městyse Častolovice. Starosta městyse Častolovice
i ostatní zástupci pokládají za čest oslavit s Vámi Vaše krásné výročí.

Dále připomínáme, že kdo bude mít zájem oslavit výročí svatby se zástupci z komise, 
nechť se telefonicky domluví s pí Marií Kubalíkovou na čísle 606 840 434.
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Kultura v městysi

Téma Zdroje

Kulturní okénko městyse 
6. dubna 2018 od 17.00 hodin 
SVĚTLUŠKOVÁNÍ – akce pro děti, sál U Lva 

13. dubna 2018 od 18.00 hodin 
SPOLEČNÝ VEČER S HUDBOU – hudební akce, sál U Lva 

21. dubna 2018 od 8.00 hodin 
OTEVÍRÁNÍ CYKLOSEZONY  
sportovní akce, start – náměstí Kostelec nad Orlicí 

28. dubna – 28. října 2018 
Malíři Orlických hor a Podorlicka 
stálá expozice Orlické galerie, Rychnov nad Kněžnou 

30. dubna 2018 od 17.00 hodin 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
tradiční akce, areál AFK Častolovice 

Historie vodovodu a kanalizace v Častolovicích 
Je tomu již téměř 50 let od doby, kdy obyvatelé Častolovic začali uvažovat 
o vybudování veřejného vodovodu. Co je k tomu vedlo? Zejména se začal 
projevovat nedostatek pitné vody v lokálních zdrojích občanů i obce. Také 
její kvalita podle chemických rozborů nebyla v patřičné normě, v mnoha 
případech docházelo k čištění studní a následné hygienické úpravě. 
 Jediným zdrojem kontrolované kvalitní pitné vody byla studna u zá-
vodu Isover, dříve Stavební izolace. Zmíněný zdroj zásoboval prostřed-
nictvím litinového potrubí podnikové bytové domy v sídlišti u hřbitova. 
V  současné době je stále funkční a  je zdrojem pitné vody pro závod 
Isover. Jako zdroj pro celé Častolovice byl však nedostatečný.
 Řešením byl však vrt V-3 ležící přibližně 1 km severně od Častolovic 
při silnici III/3184. Vrt byl vyhlouben v roce 1969 v rámci hydrogeologické-
ho průzkumu. Jednalo se o vrt hluboký 280 m jímající převážně spodní tu-
ron z hloubky 190–270 m. Dle tehdejších rozborů byla voda ve velmi dobré 
kvalitě vhodná pro kojence. Současný rozbor tuto kvalitu jen potvrzuje.
 Této šance se tehdy chopil tehdejší MNV, kterému zpracovala ře-
šení firma Stavoprojekt, Hradec Králové se střediskem v Pardubicích. 
Po mnoha letech můžeme konstatovat, že se jednalo o nadčasové ře-
šení. Skupinový vodovod zásobuje z  jediného vydatného zdroje kva-
litní pitnou vodou Častolovice, Hřibiny včetně místních částí Ledská 
a Paseky, dále Olešnici včetně místních částí Hoděčín a Čestice.

8. května 2018 od 8.00 hodin 
MOBILIZACE – výlet, Orlické hory 

19. května 2018 od 7.00 hodin 
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
závody v rybaření, Obecní rybník

26. května 2018
MUZEJNÍ NOC 
památky Rokytnicka, Sýpka – Rokytnice v Orlických horách

15. – 17. června 2018, celý víkend 
ČASTOLOVICKÁ POUŤ – pouť, areál sokolské zahrady 

29. června – 1. července 2018
X. KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
slavnosti krajky, Muzeum krajky Vamberk

 Vlastní výstavba probíhala na  počátku 80. let minulého století, 
a jak jinak nežli v akci Z. Byla získána státní dotace cca 5 milionů Kč,
což bylo v  té době značné množství peněz. Nicméně z  této část-
ky se muselo ušetřit 20 %. Díky dobrým organizačním schopnostem 
a bezúplatné brigádnické pomoci občanů Častolovic se vše podařilo, 
a dílo slouží po dílčích úpravách již 40 let. 
 Co všechno to obnášelo pro častolováky? V první řadě zakoupení 
vlastního vrtu a provedení ochrany prostřednictvím čerpací šachty, 
která byla propojena do úpravny vody. V úpravně vody probíhá čiš-
tění vody od zvýšeného obsahu železa a dále se provádí hygienické 
zabezpečení. Následně je voda čerpána výtlačným zásobovacím řá-
dem o průměru DN 200 do zemního vodojemu na Pasekách. Vybudo-
vání tohoto vodojemu s kubaturou 650 m3 bylo prubířským kamenem 
častolováků. 
 Ze zemního vodojemu je veden samostatný zásobovací řád 
do Častolovic – DN 200, 150. Součástí tohoto díla jsou plastové vodo-
vodní řády umístěné po celých Častolovicích, ze kterých jsou napojeny 
téměř veškeré stavební objekty včetně bytových domů bývalých Sta-
vebních izolací. Starý litinový vodovodní řád je u zrušeného železnič-
ního přejezdu přerušen. Tento rozsah je vkladem Častolovic do Dobro-
volného svazku obcí Obecní voda.
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 Výše zmíněné obce, které využívají tento zdroj, úpravnu vody, vý-
tlačné potrubí a vodojem, vybudovali na svém území pouze vodovod-
ní řády a přípojky do objektů. Po zkušebním provozu, který zajišťoval 
ve své režii a na své náklady tehdejší MNV, ověřil kvalitu díla a funkč-
nost, byl bezúplatně smluvně převeden tehdejšímu provozovateli vo-
dovodů, kterým byl v té době VČVAK Rychnov nad Kněžnou.
 Píšou se 80. léta minulého století, v té době byl vybudován veřejný 
vodovod. S vodovodem jde v ruku v ruce ČOV, podmínka dalšího rozvo-
je Častolovic. MNV to v té době myslí s ekologií vážně. Jinde v té době 
rostly kulturní domy, ale zde se přistoupilo k výstavbě ČOV. A jak jinak 
než opět v  akci Z  – jiná možnost ani nebyla. Chcete novou bytovou 
výstavbu, nové ulice, tak si vybudujte čističku odpadních vod. A nyní 
se nám to po mnoha letech vrací…

Jiří Malý

Ukázka z budování vodovodu a kanalizace v Častolovicích.

FOTO: Archiv Jiřího Václavíka

Skupinová fotografie z tradičního únorového Dětského karnevalu. FOTO: Štěpán Tomašík

Tradiční Dětský karneval
SRPDŠ-MŠ jako každoročně uspořádalo Dětský karneval, tentokrát se 
konal 25. února od  14 hodin v  sále U  Lva. I  přes mrazivé počasí byla 
účast dětí velká, akci provázela výborná nálada. Uskutečnily se rozlič-
né soutěže pro děti, tombola, pro rodiče s dětmi bylo zajištěno i bohaté 
občerstvení. Hudbu k tanci a poslechu zajistil Čenda Kopecký. 
 Poděkování patří zahrádkářům za darovaná jablíčka coby odměny 
pro děti, dále městysi za peněžitý příspěvek na karneval, Balle za spon-
zorský dar, Ireně Bednářové za vynikající domácí koláče a členkám
SRPDŠ-MŠ za ochotu a čas věnovaný dětem. 

Štěpán Tomašík

ZŠ Častolovice SRPDŠ MŠ Častolovice
Z Š  a  M Š  Č a s t o l o v i c e  v á s  s r d e č n ě  z v e  n a

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2018/2019

v úterý 24. dubna 2018 od 15.00 hod. do 18.00 hod. 
v budově základní školy

Při zápisu rodiče předloží
OBČANSKÝ PRŮKAZ a RODNÝ LIST DÍTĚTE

Více informací na www.zs-castolovice.cz

Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky!
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Hana Hindráková se v knihovně podělila o své zážitky z cest po Keni. 

FOTO: Archiv spisovatelky 

Bilancování knihovny za rok 2017
počet registrovaných čtenářů: 178, z toho 88 dětí 
počet návštěvníků knihovny: 3 228
počet vypůjčených knih: 3 874, z toho 807 dětských 
knihovní fond: 5 148, z toho 612 nových knih, 121 vyřazených knih
počet kulturních akcí pro veřejnost: 30

Knihovna připravuje…
Den v boji proti rakovině v knihovně 
Místní knihovna v  Častolovicích se letos podruhé připojí 
ke sponzorské akci Český den v boji proti rakovině, která 
se bude konat ve středu 16. května. Čtenáři si budou moci 
přímo v prostorách knihovny zakoupit žluté kytičky s vínovou stužkou.
 Cílem sbírky je za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat pro-
středky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality 
života a  na  vybavení onkologických center. Předem děkujeme všem, 
kteří přispějí na dobrou věc.

Co se událo v knihovně…
Můj africký příběh 
Hostem knihovny ve středu 21. března byla populární spisovatelka ro-
mánů z  afrického prostředí Hana Hindráková. Ve  své tvorbě autorka 
poukazuje na závažné problémy Afriky, mezi které patří obchod s dět-
mi, onemocnění HIV či nebezpečný obchod s falešnými léky.

Knihovna městyse Častolovice

Univerzita třetího věku pokračuje
Letní semestr 2017/2018 započal 15. února. Tématem byla zvolena Čín-
ská medicína v  naší zahrádce. O  téma projevilo zájem 15 studentů.
Každý kurz obsahuje šest vyučovacích video-přednášek. Společná
výuka probíhá v prostorách městyse Častolovice, v klubovně důchodců. 
 Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru 
kdykoliv přístupné na internetu přes jejich přihlašovací údaje. Senioři 
jsou po dobu studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. 
 Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje osobám se statutem dů-
chodce a  invalidním důchodcům všeobecné, zájmové a  neprofesní 
vzdělávání na  univerzitní úrovni, které vysoké školy v  rámci svých 
akreditací již tradičně zařazují do nabídky celoživotního vzdělávání.

Romana Wajglová, knihovnice

MISS TABLO
2018

VYHRAJ 4DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO PAŘÍŽE

Orlický týdeník pořádá soutěž 
pro letošní maturantky.

SOUTEŽ

Jak se přihlásit? 
Pošlete fotku z tabla 
s kontaktními údaji na e-mail 
redakce@orlickytydenik.cz 
Bližší info na stránkách 
Orlického týdeníku, 
na www.orlickytydenik.cz 
a na facebooku. 
Uzávěrka soutěže je 31. května 2018.

Objev krásy 

hlavního města 

Francie. 

Hlavní sponzor soutěže: 

M
ISS TA

BLO
 2018

 Autorka čtenářům poskytla zajímavé promítání, vyprávění, autor-
ské čtení o knihách na téma Keňa a život v ní. Obdivuji ji za její prožitky 
i odvahu.

 Spisovatelka pochází z Trutnova, v Praze vystudovala Vysokou ško-
lou ekonomickou a poté se zaměřila na rozvojová studia. Po studiích 
založila neziskovou organizaci Fair, která se zaměřuje na  rozvojovou 
spolupráci. V rámci svých činností mnohokrát navštívila Keňu, která se 
pro ni stala zdrojem inspirace literární tvorby.
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ČRS MO ČASTOLOVICE
Rybáři zhodnotili svou činnost
na březnové výroční členské schůzi
Členové se sešli v  sále re-
staurace U  Lva a  poslechli 
si jednotlivé zprávy: zprávu 
o  činnosti, finanční zprávu, 
zprávu rybářských hospo-
dářů, zprávu o  brigádnické 
činnosti a zprávu o činnosti 
dětského kroužku. Nemlu-
vilo se však pouze v  mi-
nulém čase, ale plánovala 
se činnost i  na  letošní rok. 
V průběhu schůze byly pře-
dány drobné ceny aktivním 
členům organizace u příležitosti životních výročí. 
 Letošní výroční schůze měla na programu i volbu členů výboru, kteří 
povedou organizaci další čtyři roky. Dlouholetou práci ve výboru ukončil 
Stanistav Vlček a Ing. Jan Ledvina. Oběma patří velký dík za vykonanou 
práci. Novému výboru MO ČRS Častolovice přejeme mnoho dobrých ná-
padů a energie do nového období. Členům úspěšnou sezonu 2018.
 Bližší informace naleznete na www.mocrscastolovicecz.cz.
 Čtenářům Zdroje přejeme nádherné jarní dny.

výbor ČRS MO Častolovice

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Nový myslivecký rok
Vážení spoluobčané, jaro je zde a nám, myslivcům, začíná nový mysli-
vecký rok. Ještě než však vyrazíme čistit po zimě krmelce a rozběhnou 
se další jarní brigády, bylo třeba sejít se na výroční schůzi a vyhodnotit 
si rok uplynulý. 
 Výroční schůze se konala 17. března v  Častolovicích na  chatě. 
Po zprávách všech členů výboru došlo ke schválení plánu práce a  fi-
nančního rozpočtu na rok 2018. Následně ve slavnostní chvíli byli jed-
nohlasně přijati za členy MS Josef Carda z Malé Ledské a Aleš Libotov-
ský z Pasek, kteří se ve stanovené zkušební době vzorně zhostili plnění 
úkolů, často výrazně nad rámec našeho očekávání. 

Z činnosti spolků

Rybáři předali svému členovi ceny

u příležitosti životního výročí.

FOTO: Archiv ČRS MO Častolovice

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Častolovice

pořádá tradiční

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
(memoriál Bohuslava Kysely)

19. 5. 2018
OBECNÍ RYBNÍK V ČASTOLOVICÍCH

prezentace: 6.30 hodin
zahájení: 7.00 hodin   |   1. poločas: 7.00–9.30 hodin

ukončení: 11.30 hodin   |   2. poločas: 10.00–11.30 hodin
vyhodnocení a předání cen: 11.45 hodin 

kategorie 1: do 10 let   |   kategorie 2: 11 až 15 let
Organizační pokyny budou upřesněny před zahájením závodů.

Občerstvení a ceny jsou zajištěny pro všechny účastníky závodů.

Srdečně zveme rodiče a příznivce,
přijďte povzbudit mladé „rybaříky“.

Petrův zdar!

 Poté jsme odměnili brokovými náboji nejúspěšnější lovce škodli-
vé zvěře (mezi tuto zvěř se řadí především lišky, kuny, vrány apod.). 
Do následné diskuse byli přizváni zástupci obecních úřadů a předseda 
sousední honitby Voděrady-Lično, který mj. podpořil předchozí výzvu, 
která zazněla v diskusi, aby se náš spolek více věnoval práci s mládeží. 
 Po skončení schůze bylo podáno velmi chutné občerstvení připra-
vené paní Martínkovou. Většina členů spolku setrvala na chatě v druž-
né debatě nad mnoha mysliveckými tématy i nad donesenými trofejemi 
ulovené zvěře, které předáme na okresní chovatelskou přehlídku. 
 Mnoho návštěvníků schůze, mezi kterými byli i honci a ženy, vzpo-
mínalo i na vynikající atmosféru lednového Mysliveckého plesu v Čes-
ticích, kterým jsme vstoupili do nového roku. Kéž by tak dobrá nálada 
a úsměvy vydržely všem lidem po celý letošní rok, jelikož letos v na-
šem spolku slavíme 40 let jeho existence. 

Střípky z výročních zpráv:
- Po přijetí dvou nových členů evidujeme 29 členů – mužů. Nejstar-

šímu členovi je 85 let a nejmladšímu 22 let. V roce 1978 tehdejší 
nové sdružení evidovalo 61 členů.

- V roce 2017 bylo uloveno 59 ks srnčí zvěře, dalších 27 ks evidujeme 
uhynulých nebo sražených auty. Bylo rovněž uloveno 43 ks divočá-
ků, nejzávažnější choroby černé zvěře jako africký mor prasat nebo 
Aujeszkyho choroba se zde zatím naštěstí nevyskytly. Dále jsme 
ulovili 47 lišek, oproti tomu jen 14 zajíců.

Noví členové mysliveckého spolku – Josef Carda, Aleš Libotovský.

FOTO: Archiv MS Střezmá-Olešnice
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KYNOLOGIE ČASTOLOVICE
Častolovičtí kynologové zahájili novou sezonu
Výcvik na častolovickém kynologickém cvičišti se nezastavil ani v úno-
rových tuhých mrazech. Již teď se těšíme na první akce, které startují 
se zahájením soutěžní a zkouškové sezony v dubnu.
 Rok 2017 jsme shrnuli na výroční členské schůzi, která se konala 
26. ledna na našem cvičišti. Rok to byl poměrně úspěšný. Naši členové 
složili se svými psy 17 zkoušek, z  toho šest té neobtížnější kategorie. 
Zúčastnili jsme se mnoha akcí v blízkém i širokém okolí, ze třech z nich 
jsme přivezli tituly celkových vítězů. Předvedli jsme také tři ukázky pro 
děti na různých místech v okrese. 
 Na  schůzi jsme vyhodnotili naše nejaktivnější psovody a  psy 
za celý rok 2017. Na prvním místě v tomto pomyslném žebříčku se umís-
til František Vanžura ml. s belgickým ovčákem Edem, na druhém místě 
Milan Bělka s belgickým ovčákem Aschim a na třetím také Milan s jeho 
druhým psem Xattem.
 V  roce 2018 chceme na  tyto úspěchy navázat a pokračovat v po-
řádání zkouškových akcí pro naše psovody i kolegy z okolních kyno-
logických klubů. František Vanžura st. také dále působí jako oficiální 
rozhodčí pro kynologické soutěže.
 Na  cvičišti nám také na  podzim přibyla řada šikovných štěňat 
a další štěňátka očekáváme v příštích týdnech. Pomáháme jejich maji-
telům se základní výchovou a radíme jim, jak psa vhodně zabavit a vy-
chovat z něj spolehlivého parťáka pro svého pána i celou rodinu. 

František Vanžura, ZKO Častolovice

SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Střípky z historie Častolovic
V prosinci roku 2017 se předsedovi spolku, Jiřímu Václavíkovi, podařilo 
dokončit první spolkový sborník s názvem Střípky z historie Častolo-
vic. Sborník obsahuje několik zajímavostí z  častolovické historie, má 
74 stran textu včetně několika černobílých fotografií. Vydal jej Spo-
lek přátel Častolovic s  podporou městyse Častolovice, k  dispozici je 
300 ks. Sborník je možné zakoupit za cenu 65 Kč v knihovně, restauraci 
Bazilika a na Úřadě městyse Častolovice.

Významná výročí a události,
které si v roce 2018 připomínáme:
 
 1963 v obci byl založen Československý svaz invalidů
 1968 na zámku režisér Václav Krška natočil film Jarní vody
 1983 zanikl hokejový klub
 1888 v obci byl zřízen chudobinec
 5. 1. 1903 narodil se Max Malý
 13. 1. 1863 narodil se Mons. Josef Kašpar
 31. 1. 1923 v Brusturách na Podkarpatské Rusi se narodil ma-

líř, hudebník a divadelník pan Bohuslav Kröhn 
(95. výročí)

 25. 2. 1948 70. výročí od komunistického převratu v ČSR
 5. 3. 1953 zahájena výstavba sídliště U Konopáče
 14. 3. 1968 50. výročí od úmrtí válečného hrdiny, náčelníka 

hlavní správy pozemního vojska a zástupce 
ministra v 60. letech, generálplukovníka Vla-
dimíra Janka

 15. 3. 1893 narodil se Jaroslav Malý
 22. 3. 1893 narodil se Karel Malý
 2. 5. 1978 otevřena mateřská škola
 6. 5. 1893 narodil se Antonín Hanousek
 1. 6. 1953 zrušeny potravinové lístky
 7. 6. 1883 narodil se František Burián

Sborník Jiřího Václavíka je k zakoupení i v místní knihovně.

- Náš spolek zakoupil 20q granulí a 30q ovsa pro srnčí zvěř a 5q pše-
nice pro bažanty. Seno si musí každý z nás obstarat svými silami, 
na políčku pro zvěř pěstujeme kukuřici.

- Pro naši honitbu evidujeme 6 honců a 10 lovecky upotřebitelných 
psů. 

- Za  rok 2017 odpracovali naši členové 1  952 brigádnických hodin, 
nejvíc, 392 hodin, odpracoval Jaroslav Pultar.

- V plánu práce na rok 2018 máme rekonstrukci toalet, kuchyně a ba-
rového pultu u chaty v Častolovicích, zpevnění plochy betonovými 
panely před plevníkem u odchovny v Olešnici a realizaci tůňového 
biotopu pod Pasekami, na  kterou nám byla schválena významná 
finanční dotace. 

S přáním krásného jara všem spoluobčanům

Radomír Podolský, jednatel MS

Výročí vzniku československé republiky
Vážení přátelé a příznivci spolku, v letošním roce si připomeneme 100. 
výročí vzniku Československé republiky a stejné výročí konce 1. světo-
vé války. Spolek přátel Častolovic připravuje na tento rok, kromě jiných 
aktivit, rozsáhlou výstavu směřovanou k těmto význačným tématům. 
 Dovolujeme si vás proto oslovit s prosbou o poskytnutí (zapůjčení) 
jakýchkoliv materiálů a fotografií z vašich rodinných alb a archivů. Pokud 
jste ochotni přispět ke zdaru naší práce a plánujete nám nějaké podkla-
dy poskytnout, můžete kontaktovat osobně všechny členy spolku nebo 
předsedu na čísle 724 178 772 nebo na e-mailu jiri.vaclavik@seznam.cz. 
 Děkujeme za podporu a ochotu. 

Jiří Václavík , předseda Spolku přátel Častolovic
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 8. 6. 1938 zemřel Mons. Josef Kašpar
 14. 6. 1798 narodil se František Palacký
 20. 6. 1948 předseda ROH a pozdější prezident Antonín

Zápotocký na zámku
 21. 6. 1953 narodil se hudebník Tomáš Svoboda
 6. 7. 1908 slavnostně stanoven název školy na Jubilejní 

obecná škola císaře a krále Františka Josefa I.
 25. 7. 1813 povodeň v obci
 3. 8. 1923 otevřen Sokolský stadion
 26. 8. 1888 narodil se Alois Filip
 17. 8. 1753 v Ďarmotech se narodil Josef Dobrovský
 18. 8. 1693 úrodu v obci zpustošila hejna kobylek
 24. 8. 1883 135. výročí od narození sochaře Ladislava Beneše 

v Praze
 7. 9. 1928 90. výročí od narození vynikajícího atleta,  kladi-

váře, někdejšího československého rekordma-
na a olympionika Josefa Matouška

 23. 9. 1938 vyhlášena mobilizace
 20. 10. 1988 30. výročí od úmrtí významného bytového archi-

tekta a malíře Bohuslava Rychlinka
 26. 10. 1893 zahájen provoz na železnici
 27. 10. 1923 stromková slavnost na sokolské zahradě
 28. 10. 1918 100. výročí od vzniku Československé republiky
 29. 10. 1898 120. výročí od úmrtí kněze, vlastence, básníka 

a spisovatele Aloise Potěhníka
 11. 11. 1918 100. výročí od konce I. světové války
 17. 11. 1938 rozpuštěny politické strany
 23. 11. 1973 45. výročí od úmrtí JUDr. Miloslava Matase,

advokáta, spisovatele, básníka a průvodce na 
častolovickém zámku, který zemřel v Rychnově
nad Kněžnou 

 25. 11. 1688 330.  výročí od úmrtí vlastence, kněze a spiso-
vatele Bohuslava Albína

 1. 12. 1988 dokončena čistírna odpadních vod
 2. 12. 1883 narodil se František Kuchař
 16. 12. 1908 zemřel poštmistr a kronikář Antonín Jelínek
 22. 12. 1983 otevřen most přes řeku Bělou

SDH, JSDH ČASTOLOVICE
Výroční členská schůze
Častolovičtí hasiči vyhodnotili uplynulý rok 
2017. Při této příležitosti se dvanáctého led-
na v zasedací místnosti hasičské zbrojnice 
uskutečnila výroční členská schůze. Po-
zdravit své kolegy na tuto schůzi přišli zástupci HZS Královéhradecké-
ho kraje – územní odbor Rychnov nad Kněžnou, SH ČMS Rychnov nad 
Kněžnou, SDH Kostelec nad Orlicí, SDH Čestice, SDH Olešnice a  SDH 
Hřibiny-Ledská. 
 Všichni přítomní si vyslechli příspěvky k  činnosti a  hospodaření 
SDH, činnosti zásahové jednotky a  zdravice hostů. V  roce 2017 zasa-
hovala jednotka JSDH Častolovice u 45 zásahů, což obnáší 27 událostí. 
Dvacet zásahů bylo samostatných, jednalo se o pět požárů, tři úniky ne-
bezpečných látek, 36 technických pomocí a jednu mimořádnou událost. 
 Při požárech, při kterých jednotka zasahovala, vznikla škoda 
ve výši 260 500 Kč, podařilo se uchránit hodnoty v částce 5 255 000 Kč 
a zranila se jedna osoba. 
 Díky podpoře zřizovatele, městysi Častolovice, se úspěšně poda-
řilo doplnit strojní a technické vybavení jednotky a ochranné pomůc-
ky. Členové jednotky absolvovali několik odborných výcviků, školení, 
z nichž lze pro rok 2017 vyzdvihnout zejména zdravotní přípravu, nasa-
zení AED a výcvik v protiplynovém polygonu. Jako obrovské pozitivum 
hodnotíme doplnění jednotky o čtyři nové členy. 
 Ve spolupráci se členy sboru jsme uspořádali ples, realizovali vel-
kou brigádu, přípravu vánočního stromku, svatomartinského posezení, 
čerty pro děti či tradiční zpívání u vánočního stromu. 
 Po oficiální části programu následovala diskuse a společná večeře. 
Program zpestřila i prezentace fotografií z celoroční činnosti podbar-
vená svižnou hudbou. Na  závěr předsedající schůze poděkoval všem 
členům za aktivní práci a hostům za milá přání. Postupně se účastníci 
výroční členské schůze rozjeli do svých domovů.

Staročeská zabijačka
Sbor dobrovolných hasičů Častolovice uspořádal pro své členy a jejich 
drahé polovičky ve dnech 23.–24. února tradiční staročeskou zabijač-
ku. Na zajištění akce se podílela valná většina členů, kteří si následně 
společně pochutnali na  vyrobených specialitách. Všem, kteří přiložili 
ruku k dílu, moc děkujeme.

Výjezdy jednotky JSDH Častolovice
13. března v 16.47 hodin – požár kontejneru na hřbitovní odpad.
Jednotka byla povolána k požáru kontejneru na hřbitovní odpad, který 
byl postaven u  parkoviště vedle márnice a  hřbitova v  Častolovicích. 
Po  příjezdu na  místo události a  provedeném průzkumu čtyřčlenná 
osádka CAS 32 Tatra 815 (1+3) zřídila 1 C proud a doutnající kontejner 
naplnila vodou až k hornímu okraji. Následně byla voda z kontejneru 
vypuštěna výpustným šroubem ve spodní části. 
 Zasahující hasiči spolupracovali s Policií ČR, místostarostou měs-
tyse a  jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou. V průběhu hašení se 
na požářiště dostavili další tři členové jednotky. Ke zranění osob nedo-
šlo. Návrat na základnu v 17.34 hodin. 

PRACOVNÍ DOBA
od 15–22 hodin v týdnu, od 15–23 hodin o víkendu.

Pracovní poměr formou dohody či brigády.

Hledám do hospody Na Hřišti v Častolovicích

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA.

Více informací na telefonu 604 584 085, H. Chaloupková



14

Zpravodaj městyse Častolovice  |  1/2018

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Přivezli jsme stříbro ze zimního pětiboje
V termínu 17. března se v ZŠ Borohrádek konalo okresní kolo v zimním 
pětiboji. Pořadatelem celé akce byl RC Rychnov nad Kněžnou ASPV, 
který spolupracoval s odborem TJ Lokomotiva Borohrádek. 

5. března v 9.12 hodin – odstranění překážky z komunikace.
Jednotka byla povolána s technikou CAS 32 Tatra 815 k úniku přepravo-
vané chlévské mrvy (hnoje) na komunikaci č. II/318 (ulice Komenského) 
v Častolovicích. Na místo vyjela osádka v počtu 1+2. V ulici Komenské-
ho se již nacházela hlídka Policie ČR, která prováděla kyvadlové řízení 
provozu. 
 V průběhu zásahu jednotku doplnili další dva členové. Zasahující 
hasiči nasadili dva proudy C z CAS a pomocí uzavíratelných proudnic 
prováděli omývání znečištěné komunikace v městysi. Ke zranění osob 
nedošlo. Spolupráce s HZS Královéhradeckého kraje ÚO Rychnov nad 
Kněžnou. Návrat na základnu v 10.57 hodin. 

Hasiči odklidili hnůj, který se uvolnil z vozu na místní komunikaci. 

FOTO: Archiv JSDH Častolovice

Děti ze základní školy se zúčastnily zimního pětiboje. 

FOTO: Archiv TJ Sokol Častolovice

Výjezd hasičů k požáru vzduchotechniky v kostelecké firmě. 

FOTO: JSDH Týniště nad Orlicí

22. února v 7.35 hodin – požár odsávacího potrubí vzduchotechniky. 
Jednotka byla povolána k požáru odsávacího potrubí ve firmě Federal-
Mogul Friction Products, a.s., Kostelec nad Orlicí. Po příjezdu na místo 
události a provedeném průzkumu se osádka CAS 32 Tatra 815 (1+2) za-
pojila do rozebírání konstrukcí odsávacího potrubí a hasebního zásahu.
 V první fázi byly k hašení použity 3 ks PHP PG 5 ve vlastnictví firmy, 
bylo provedeno přirozené odvětrání světlíky, nasazen přetlakový venti-
látor na nucené odvětrání a zřízeno nezavodněné hadicové vedení pro 
případný zásah pěnou. Jeden z členů se podílel na střídání příslušníků 
u hasicího zařízení Cobra. Zásah probíhal v dýchací technice. 
 Členové JSDH Častolovice zasahovali dle pokynů velitele zásahu 
ve  třetím patře vzduchotechniky a  na  střeše výrobní haly. Zasahují-
cí hasiči spolupracovali s  Policií ČR, představiteli právnické osoby 
a  ostatními přítomnými jednotkami. Dva členové zajišťovali zálohu 
na zbrojnici. Ke zranění osob nedošlo. Návrat na základnu v 11.08 hodin. 

17. ledna v 23.04 hodin – požár výměnku u rodinného domu č. p. 5. 
Jednotka byla s vozy CAS 32 Tatra 815 6x6 a DA 8 - L1R povolána k požá-
ru výměnku u rodinného domu č. p. 5 v Ostašovicích. Dopravu na mís-
to zásahu komplikovalo náledí. První se na  místo události dostavila 
osádka DA 8 - L1R, která vyčkala příjezdu cisterny CAS 32 Tatra 815 6x6. 
 Následně se častolovičtí hasiči zapojili do  vynášení vybavení ze 
zasažených prostor, rozebírání konstrukce střechy, dohašování skry-
tých ohnisek 1 C proudem, dále zajistili osvětlení požářiště halogeno-
vými lampami a elektrocentrálou. K práci použili tři dýchací přístroje. 
 Na místě spolupracovali s příslušníky HZS ČR stanice Rychnov nad 
Kněžnou, členy JSDH Solnice, JSDH Lično a hlídkou Policie ČR. Ke zra-
nění osob ani poškození materiálu nedošlo. Jednotka se vrátila na zá-
kladnu po dohašení 18. ledna v 03.32 hodin. 

 Městys Častolovice reprezentovali v  kategorii předškolních dětí 
Jakub Fajgl a Kateřina Frydrychová. Soutěžilo se v pěti disciplínách – 
ve šplhu, hodu na koš, skoku z místa, člunkovém běhu a přeskoku přes 
švihadlo. Předškolní děti šplhaly po  šikmé lavičce a  místo přeskoku 
přes švihadlo skákaly 60 s technikou roznožmo snožmo. 
 Za své výkony byly odměněny krásným druhým místem. Postoupily 
tedy do krajského kola, které se uskutečnilo 24. března v Hořicích.

Tereza Málková, TJ Sokol Častolovice
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Generali ples ve stylu karnevalu
v Benátkách 
Sál U Lva se třináctého ledna na jeden večer proměnil v karneval v Be-
nátkách. Konal se tam totiž již pátý ročník velmi úspěšného plesu Gene-
rali Pojišťovny, a.s. ve stylu karnevalu. 
 Celým večerem provázela skupina Skelet. Sálem protančili i  po-
slední vítězové ročníku StarDance Veronika Lálová a  Zdeněk Pišku-
la. Veronika si nachystala pro návštěvníky plesu animaci a  zapojila 
je i  do  temperamentní samby. Její nádherný kostým obdivoval každý 
v sále, i když na své si přišli především muži. 

V Častolovicích uspořádali
jubilejní tříkrálovou sbírku 
Letos jsme pořádali v našem městysi již desátou tříkrálovou sbírku. Da-
tum koledy 6. ledna připadl v tomto roce přesně na den, kdy se v církvi 
tento svátek slaví. Samotné přípravy na  koledu jsme však zahájili již 
před Vánocemi loňského roku. 
 Z Farní charity Rychnov nad Kněžnou jsme vyzvedli kasičky, sáčky 
se stylovými tříkrálovými cukříky, tradičními kalendáříky, sadu samo-
lepek (s nápisem: K+M+B 2018) určených tam, kde nápis bílou křídou 
nefunguje. Jako bonus určený pro koledníky jsme dostali malé peně-
ženky s emblémem tříkrálové sbírky. 
 Dále vedoucí skupinek zajistili děti ochotné zapojit se do koledo-
vání. Nakonec jsme provedli úřední zapečetění kasiček na OÚ. S  tou-
to výbavou mohou potom všichni po Novém roce vyrazit do ulic. Akci 
samotné, v  sobotní ráno, předchází hektické hemžení dětí a  rodičů 
na faře, kde probíhá převlékání dětí, zdobení černých Baltazarů, rozpo-
čítání tříkrálových darů mezi čtyři skupinky plus svěcené křídy. Tento 
mumraj trvá asi hodinu, než se nám podaří vyexpedovat děti před faru. 
Pak ještě skupinové foto a vzhůru do ulic!

Plesová sezona Farnost

Generali ples se tematicky zaměřil na karneval v Benátkách. 

FOTO: Archiv Generali Pojišťovny

Koledníci tříkrálové sbírky letos vykoledovali přes 28 000 Kč. 

FOTO: Archiv farnosti Častolovice

 Ve  fotokoutku si všichni mohli nechat vytisknout fotku s  logem 
Generali a mít tak památku na reprezentační ples v doprovodu živých 
soch až z italských Benátek. Všichni jsme v krásných škraboškách vy-
tvořili jedinečnou atmosféru opravdového karnevalu. 
 Už teď se těšíme na další ročník, který se uskuteční 12. ledna 2019, 
na  který jste všichni srdečně zváni. A  co vás bude čekat? Téma už 
mám, ale nechte se překvapit. Těším se na další milé setkání. 

Martina Šůlová, vedoucí agenturní kanceláře Častolovice 

Hasiči tentokrát plesali U Lva 
Po více než deseti letech hostil tradiční hasičský bál v sobotu 3. února 
sál restaurace U Lva. Akce se konala s přispěním městyse Častolovice. 
K  tanci a poslechu hrála skupina Brillant band, která navodila poho-
dovou atmosféru mezi přibližně 100 návštěvníků. Nechyběla ani malá 
tombola a překvapení v podobě módní přehlídky. 
 Pokud budeme živí a zdraví, sejdeme se na dalším bále opět v sobotu, 
ale o rok starší, tj. 2. února 2019. Samozřejmě jste všichni srdečně zváni.
 Sbor dobrovolných hasičů Častolovice děkuje všem spoluobčanům, 
kteří si zakoupili vstupenku a přispěli na činnost spolku a ke zdárné-
mu průběhu akce. Zároveň děkujeme místním firmám, živnostníkům 
a všem příznivcům za věcné příspěvky do tomboly, městysi Častolovi-
ce za příspěvek na hudbu. 

Jiří Václavík , předseda SDH Častolovice

 Sobotní ráno se tvářilo velmi přívětivě. Téměř jsme se vyhřívali 
na sluníčku, které nám svítilo z jasného lednového nebe na cestu. Vzpo-
mínali jsme spolu se spoustou navštívených lidí, jaké to bylo před rokem 
(ráno mráz -22°C, koledovali jsme až odpoledne, kdy bylo pouhých -10°C). 
 Zdá se, že i občané našeho městyse byli dobře naladěni, protože 
nám otevírali své příbytky a ochotně věnovali dary do kasičky a kro-
mě toho mnohdy počastovali i  koledníky samotné nějakou sladkostí 
či ovocem. Děti statečně pěly píseň My tři králové jdeme k vám. S pře-
stávkami jsme byli na koledě více než tři hodiny. Vrátili jsme se zpět 
na faru, kde jsme se postupně sešli s ostatními skupinkami.
 Když jsme v pondělí rozpečetili tříkrálové kasičky na OÚ a spočítali 
veškeré dary, dočkali jsme se překvapivého výsledku. Vykoledovali jsme 
neuvěřitelných 28  474 Kč. Výtěžek sbírky bude použit Farní Charitou 
Rychnov nad Kněžnou dle schváleného záměru. Bližší informace najdete 
na internetových stránkách této charity.

Všem dárcům upřímně děkují a vše dobré v novém roce 

přejí vaši tříkráloví koledníci: K + M + B 2018
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice 

Výtah z usnesení 
zastupitelstva

městyse Častolovice 

Rada městyse (RM-84-2018)
dne 8. ledna 2018 

schválila: 
 servisní smlouvu od  R-Bit Technology, 
s. r. o., Most o  poskytování technické pod-
pory knihovního systému Koha a  pověřila 
starostu podpisem smlouvy
 nabídku od projektanta Ing. Tomáše Raka 
z  Hradce Králové na  vypracování projektové 
dokumentace výstavby cyklostezky Častolo-
vice – Libel v úseku od pozemku, parcelního 
čísla 508/29, v  katastrálním území Častolo-
vice až po napojení na komunikaci za  řekou 
Bělá v katastrálním území Libel

Rada městyse (RM-85-2018)
dne 23. ledna 2018 

schválila: 
 v  souladu s  ustanovením § 102, odst. 2, 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 166, odst. 2, záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, konkurzní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Častolovice
 smlouvy o dílo na opravy a úpravy v koste-
le sv. Máří Magdalény na místním hřbitově, je-
jímž předmětem jsou v souladu se schválením 
provedení oprav a úprav z Národního památ-
kového ústavu: oprava vstupních a  zadních 
vrat a barokního okna (ALTERO, s. r. o., Záměl), 
oprava kamenného ostění hlavního a bočního 
vstupu, plus nový schod (TEKAM Záměl s. r. o.) 
a výroba mříží (Miroslav Vítek – zámečnictví)

vzala na vědomí: 
 rozhodnutí č. j. MUKO 27238/2017-ms, 
kterým se schvaluje státnímu podniku Povo-
dí Labe s. p. Manipulační řád pro významný 
vodní tok v umělém korytě Alba

Rada městyse (RM-86-2018)
dne 5. února 2018 

schválila: 
 f inanční dar 4  000 Kč pro SRPDŠ-MŠ 
Častolovice, z. s. na  dětský karneval, který 
se konal 25. února 2018

souhlasí: 
 s  třídenním cvičením jednotek HZS ČP 
PS Rychnov nad Kněžnou, PS Dobruška, 
HZS podniku Škoda Auto a  JSDH Častolo-
vice na  objektu č. p.  47 v  ulici Masarykova 
za předpokladu, že budou doložena všechna 
povolení od  příslušných orgánů a  majitelů 
sousedních pozemků

vzala na vědomí:
 vyhodnocení projednávání návrhu zprá-
vy o uplatňování územního plánu Častolovic 
a doporučuje před projednáváním v ZM se-
zvat zastupitele na  pracovní jednání, které 
by se zabývalo změnou č. 1 ÚP Častolovic

Rada městyse (RM-87-2018)
dne 19. února 2018 

schválila: 
 žádost obce na  MěÚ Kostelec nad Orlicí 
o pořízení územní studie v souladu s § 6, odst. 1,
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním 
plánování a stavebním řádu pro lokality ozna-
čené v ÚP Častolovice jako Z1, Z2 a Z5
 žádost Spolku Lungta připojit se 10. břez-
na 2018 vyvěšením tibetské vlajky na budově 
úřadu městyse k akci Vlajka pro Tibet a pově-
řila starostu informováním žadatele
 poskytnutí finančního daru za práci pro 
městys pro každého člena volební komise, 
který se účastnil obou kol volby prezidenta 
republiky 2018 ve  výši 1  000 Kč a  pověřuje 
starostu podpisem darovacích smluv

vzala na vědomí: 
 protokol č. j. MUKO-28307/2017-la z MěÚ 
Kostelec nad Orlicí o  provedené prohlídce 
objektu č. p.  78 v  ulici Na  Skalce v  Často-
lovicích, která byla uskutečněna na podnět 
městyse Častolovice, a  to za účelem zjiště-
ní stavebně-technického stavu nemovitosti 
s  ohledem na  to, zda není ohrožován život 
a zdraví osob, bezpečnost a životní prostředí

Rada městyse (RM-88-2018)
dne 5. března 2018 

schválila: 
 žádost paní H. Ch. o pronájmu hospody 
Na Hřišti v Častolovicích

 dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí
o  realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_
S14_12_8120060385 mezi provozovatelem – ČEZ 
distribuce, a. s., Děčín a žadatelem – městysem 
Častolovice a pověřila místostarostu Podzimka 
jednáním s ČEZ distribuce, a. s., Děčín o úpravě 
dodatku č. 1, aby při realizaci přeložky distribuč-
ního zařízení bylo realizováno i  umístění nové 
rozvodné skříně mimo objekt č. p. 47 pro využití 
pro budoucí výstavbu v lokalitě u mandlu

vzala na vědomí: 
 souhlas stavebního úřadu MěÚ Kostelec
n. Orl. č. j. MUKO-4084/2018-la s  provedením 
ohlášených udržovacích prací – výměně střeš-
ní krytiny na objektu č. p. 225 v ulici Sokolské.

Zastupitelstvo městyse (ZM-21-2018) 
dne 7. února 2018 

schválilo: 
 mimořádný investiční příspěvek DSO 
Obecní voda v max. výši 1 350 000 Kč za úče-
lem sanace potrubí DN300, opravy šachet 
a přípojek (kanalizace) v ulici Severní v Často-
lovicích a v max. výši 480 000 Kč na výměnu 
šoupat ventilů a  hydrantů (vodovod) v  ulici 
Severní v Častolovicích
 pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
městyse s  účinností od  8. února 2018 včetně 
příloh (vzoru žádosti, smlouvy a vyúčtování)
 schvaluje nákup movitého vybavení hos-
pody Na Hřišti od p. Martina Bělky dle inventár-
ního soupisu v max. výši 302 539 Kč bez DPH
 rozpočtovou změnu č. ZM-1-2018, navý-
šení rozpočtových výdajů na  § 3613 – Ne-
bytové hospodářství ve  výši 370  000 Kč 
a navýšení financování rozpočtu ze zůstatků 
na bankovních účtech o částku 370 000 Kč

souhlasí: 
 s přijetím úvěru pro DSO Obecní voda 
ve výši 3 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3M 
PRIBOR + marže 0,2 % p. a. od ČSOB, a. s.
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Luštíme s Orlickým týdeníkem 
Zpravodaj Zdroj informuje občany v naší obci již od roku 1997, od této doby čtvrtletník pravidelně dostávají do schránek všichni obyvatelé Častolovic. 
Jeho podoba se s postupem času měnila, počínaje množstvím stran, grafickou podobou či přispěvovateli.    
TAJENKA: Který ze šéfredaktorů však stal u počátku vydávání zpravodaje Zdroj?                                           NÁPOVĚDA: ABEL, ATÉ, MONO, VUK. 

Předplaťte si Orlický týdeník na rok jen za 1 020 Kč.
Součástí Orlického týdeníku je magazín TV pohoda zdarma.

Vyluštěnou tajenku zašlete na e-mail zdrojcastolovice@seznam.cz nebo ji doručte v obálce na adresu úřadu městyse.
Do předmětu e-mailu uveďte ZDROJ – KŘÍŽOVKA nebo takto nadepište obálku. Zároveň připište své jméno, příjmení a bydliště.
Výherce, který pošle správné znění tajenky do 30. dubna 2018, získá čtvrtletní předplatné Orlického týdeníku (květen – červenec).
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Velikonoční výstava v Častolovicích přivítala jaro 
Tradiční výstava v Častolovicích s podtitulem Velikonoce – svátky jara 
se v  letošním roce konala již poosmnácté. Brány návštěvníkům ote-
vřela již v pátek 23. března a zakončilo ji vyhlášení soutěže o nejlepší 
kolekci kraslic v neděli odpoledne. 
 Stejně jako vloni i  letos si pořadatelé pro návštěvníky připravili 
celou řadu novinek. K příležitosti konání výstavy nově uzpůsobili pro-
story nacházející se poblíž hlavního sálu. Do  místnosti s  příznačným 
názvem Koledovnická koštovna přizvali návštěvníky k  posezení se 
sklenkou dobrého vína. Novým prvkem výstavy bylo i na 300 balonků 
v barvách jara zavěšených u stropu v hlavním sále.
 O věhlasu častolovické velikonoční výstavy svědčí i množství vy-
stavovatelů, kteří přijeli svůj um předvést takřka ze všech koutů naší 
republiky, od  polských hranic, přes Litovel, Králíky, až po  Chrudim. 
Hlavní pořadatel výstavy Josef Helmich oceňuje, že máme i  kvalitní 
regionální vystavovatele, kteří svými exponáty pomohli výstavu do-
tvořit.
 „Letošní výstava byla rozdělená celkem do  tří kompozic. První 
z nich se zaměřovala na Velikonoce jako takové a vše, co s tímto svát-
kem jara souvisí. Další část výstavy prezentovala staročeská řemes-
la a poukazovala na um našich předků. Třetí část výstavy jsme pojali 
ze zahrádkářského hlediska skrze bohaté kompozice jarních květin 
v kombinaci s vodními prvky,“ nastínil hlavní tematické okruhy výstavy 
Josef Helmich. 
 Ve  venkovních prostorách měli návštěvníci možnost prohlédnout 
si i živé symboly Velikonoc – ovce či králíky. Zvýšený zájem návštěvní-
ci výstavy projevili i o tradiční symboly Velikonoc. V interiéru výstavy 
naplno propuklo jaro, a to zejména díky množství bohatých kompozic 
květin s vodními prvky či v kombinaci s keramikou. 
 Nezbytnou součástí velikonoční výstavy byla i  ukázka staročes-
kých řemesel – výroba kraslic tepáním, malováním, ukázka pletení 
pomlázky, drátkování, práce na hrnčířském kruhu, vamberecká krajka 
či umělecká řezbařina. Plastiky ze dřeva přijel představit Petr Stančík 
pocházející původně z Vamberka, který se této aktivitě jako svému ko-
níčku věnuje již téměř 40 let. 
 „Řezbařinu, malbu, grafiku a výtvarné předměty jsem učil na Střed-
ní umělecké průmyslové škole v  Ústí nad Orlicí. Drobné plastiky mi 
zaberou tak týden času při třech hodinách denně. Motivem jsou mi 
většinou ženské postavy, inspiraci čerpám u manželky nebo žen, kte-
ré běžně potkávám,“ rozvyprávěl se Petr Stančík, který se věnuje také 
řezbám trojrozměrných soch z monolitu na zakázku, malbě obrazů či 
výrobě dřevěných či cínových šperků. 
 Na výstavě nechyběla ani řada prodejních stánků nabízejících jar-
ní dekorace či různé pochutiny na zahřátí. Pro zahrádkáře byla rovněž 
připravena tradiční zahrádkářská poradenská služba dostupná po ce-
lou dobu konání výstavy, ve které mohli zájemci získat aktuální infor-
mace k přicházejícímu jarnímu období. 
 Největší zájem jako každoročně mezi návštěvníky vyvolala sou-
těž o nejlepší kolekci kraslic. V letošním roce se do ní přihlásilo na 30 
misek s kraslicemi s rozličnými technikami. Ačkoliv všichni přihlášení 
obdrží odměnu jako upomínku na  výstavu, soutěž nakonec vyhrála 
paní Oldřiška Myšáková z Kostelce nad Orlicí s miskou č. 24. Za ní se 
umístila Hana Slavíčková také z Kostelce, a to s miskou č. 18, na třetím 
místě skončila Marta Rambousková s miskou č. 23.

 Velikonoční výstavu připravovalo zdravé jádro zahrádkářů již čtr-
náct dní před výstavou, mnohdy i  v  dešti a  mrazu. Hlavní pořadatel 
výstavy Josef Helmich je oceňuje za  jejich nadšení, elán a  především 
vytrvalost, s jakou ji pomohli takto uspořádat. Po skončení výstavy a vy-
klizení expozic se zahrádkáři již pomalu připravují na podzimní výstavu, 
která se mezi návštěvníky taktéž těší oblibě. 

Mgr. Martina Kalousová

Velikonoční výstava: tradiční staročeská řemesla,

bohaté aranžmá květin i oblíbená soutěž o nejhezčí kolekci kraslic.

FOTO: Martina Kalousová
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FOTO: Martina Kalousová

Častolovický fotokoutek: Velikonoční výstava 
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