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Častolovický fotokoutek: Demolice domů na náměstí

V rámci příprav území pro novou výstavbu v prostoru náměstí pro-
běhla během měsíce března demolice domů č. p. 13 a č. p. 14. Práce 
provedla firma František Sejkora – Renova. Demolicí domů došlo 
k  zásadní změně této historické části města, proto přinášíme pár 
fotografií z akce. V příštím čísle zde zveřejníme vizualizace Ing. arch. 
Bittnera, jak by měl tento prostor vypadat v horizontu několika let.

FOTO: 9x Štěpán Tomašík   
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Vážení spoluobčané,
Rada městyse Častolovice mě pověřila pro následující období funkcí šéfredaktora zpravodaje ZDROJ. Budu se snažit se s touto velice zodpovědnou funkcí 
vypořádat co nejlépe. Toto číslo je první, které sestavuji. Proto prosím všechny čtenáře o shovívavost. Radou městyse mi byla ustanovena redakční rada 
plná skvělých lidí, takže kvalita ZDROJE bude určitě s každým dalším číslem lepší a lepší. 

Držte nám palce.
Přeji Vám krásné jaro plné slunce a hezké chvilky při čtení ZDROJE.

Štěpán Tomašík

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v krátkosti Vás pozdravit a seznámit z mého hlediska s důležitým darem. 
Jedním z  předsevzetí celého vedení městyse v  následujícím období je zajištění 
bezpečnosti našich občanů v městysi. Neznamená to jenom dopravní stavby zvy-
šující komfort žití v celém katastru obce, ale můžeme říci, že jde i o zkvalitňování 
služeb v sektoru zdravotnictví. 
V pondělí dne 18. března 2019 jsme společně se dvěma veliteli družstev JSDH Často-
lovice Martinem Svatoňem a Josefem Vašatou převzali od bezpečnostního mana-
žera firmy Saint - GobainConstructionProducts CZ, a. s., divize Isover Častolovice 
pana Ing. Lubomíra  Mellera a ředitele závodu p. Jiřího Šuláka dar všem občanům 
Častolovic v podobě automatického externího defibrilátoru BeneHeart D1 Mindray, 
který byl po krátkém zaškolení nejprve předán členům výjezdové jednotky k se-
známení a zácviku a posléze bude vedením obce umístěn na veřejně přístupném 
místě, kde bude k dispozici všem obyvatelům i hasičům při náhlých srdečních pří-
hodách. Ovládání přístroje je plně v češtině, zařízení je schopno analyzovat srdeční 
rytmus a v případě potřeby iniciovat výboj. Jsem rád, že naše obec bude dispono-
vat již druhým funkčním přístrojem, který může zachránit lidský život. Právě při po-
užití defibrilátoru rozhoduje o životě jeho včasné použití, proto jsem ani na vteřinu 
neváhal, když se ozvali zástupci závodu s nabídkou dalšího přístroje. 

Děkuji všem, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy.
Hoďme zimu a ponuré nálady pro letošek za hlavu, užívejme jarní paprsky a dělejme to, co nás baví.  Můžeme začít velikonočními svátky.

Ing. Zdeněk Praus, starosta městyse Častolovice

Druhé místo za ZDROJ
4. dubna v odpoledních hodinách proběhlo v prostorách úřadu Královéhradec-
kého kraje slavnostní vyhodnocení nejlepších obecních zpravodajů kraje za 
rok 2018. Náš ZDROJ získal ve velké konkurenci krásné druhé místo v kategorii 
barevných zpravodajů formátu A4. Na prvním místě kategorie se umístily Libňa-
tovské noviny a na třetím místě skončil Červenokostelecký zpravodaj. Velká gra-
tulace patří staré redakční radě pod vedením Martiny Kalousové.

Štěpán Tomašík

Úřad městyse Častolovice

Na fotce: Starosta Ing. Zdeněk Praus
na slavnostním aktu s převzatým oceněním.

Foto: Štěpán Tomašík
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Česko-polské partnerství mezi obcemi městys Častolovice – gmina Walim
V pátek 4. ledna 2019 se uskutečnila společná schůzka zástupců obou obcí na zám-
ku Grodno v polské Walimi. Chceme navázat na poslední spolupráci, kdy se podařilo 
na naší straně realizovat naučnou historickou stezku. Dalším mikroprojektem z pri-
oritní osy 4 je „Spolupráce mezi institucemi a komunitami“. 
Navzdory tomu, že jsou hranice otevřené, se se svým „sousedem“ vzájemně ne-
známe. Proto jsme se rozhodli podpořit aktivity v oblasti kultury, sportu a volného 
času, které přispějí k rozvoji „přeshraniční“ spolupráce. Mikroprojekt se soustřeďuje 
na  skupinu studentů základních škol v  Častolovicích a  Walimi, kteří se zúčastní 
třídenního společného workshopu – jednou na polské a podruhé na české straně 
(pokud bude podaný projekt podpořen). V rámci projektu bychom chtěli zorganizo-
vat jednodenní výlet občanů zaměřený na poznání kulturního bohatství gminy Wa-
lim. Doufáme, že záměr uspěje při vyhodnocování a získá podporu v rámci našeho 
působení v Euroregionu Glacensis.

Ing. Zdeněk Praus - starosta

Třaskavé téma: Sokolská zahrada
Nepochybně jste zaregistrovali, že v zimních měsících bylo provedeno kácení 
tří stromů v Sokolské zahradě. Důvodem pro rychlý zásah byl odborný den-
drologický posudek se zcela jasným verdiktem – neprodleně skácet z důvodu 
bezpečnosti. Stromům totiž hrozilo rozlomení. Bohužel to v této lokalitě 
nebude v budoucnu ojedinělý případ. Drtivá většina stromů není v dobrém 
stavu. Sokolská zahrada vznikla téměř před sto lety. Tehdy ještě v okrajové 
části Častolovic bylo sportovními nadšenci vybudováno venkovní sokolské 
sportoviště. Od té doby došlo v parku jen k minimálním ozdravným proře-
zům a ojedinělé výsadbě. Park zestárnul. Nyní se nachází ve fázi, kdy je nutné 
pro jeho zachování i zajištění bezpečnosti přikročit k postupnému citlivému 
odstraňování problémových stromů, pěstebním opatřením – ozdravným prořezům 
a náhradě novou výsadbou. 

Za tímto účelem jsme nechali paní architektkou Ing. Hladíkovou vypracovat „Studii obnovy Sokolské zahrady“, která v návaznosti na dopravní projekt 
značně exponované křižovatky u základní školy, Sokolské ulice a novými venkovními sportovišti vtiskne Sokolské zahradě postupně novou tvář. Je 
proto třeba, abyste s ohledem na tyto popsané skutečnosti racionálně a uvážlivě posuzovali kroky provedené v budoucnu v Sokolském parku a jeho 
okolí. Buďte si jisti, že rozhodně nechceme znehodnotit tuto velmi cennou lokalitu nacházející se v centru městyse. Jsme si vědomi její výjimečnosti 
a prospěšnosti pro občany Častolovic, obzvláště v kontextu s klimatickými změnami. Prosíme, vyvarujte se proto unáhlených závěrů o „likvidaci 
Sokolské zahrady“. Musí se teď řešit pouze to, co bylo dlouhé roky odkládáno…

Bc. Miloš Tichý - místostarosta

Opravy ve Školské ulici
Opravu chodníku v ulici Školská před bytovým domem č. p. 355 a 356 provádí 
stavební firma Stavitelství DS, s. r. o., z Rychnova nad Kněžnou, která naposledy 
v loňském roce realizovala opravu místní komunikace v ulici Severní. 

Kromě náhrady starých betonových dlaždic za dlažbu zámkovou je počítáno 
také s přípravnými pracemi pro instalaci nového veřejného osvětlení před 
vchody do bytových domů a s úpravou a rozšířením prostoru pro tříděný odpad. 
Jedná se o první stavební etapu, na kterou bude navazovat instalace stožárů 
veřejného osvětlení a ohrazení prostoru pro tříděný odpad. Vše je pak, po již re-
alizované podobné úpravě u vedlejšího bytového domu, jakýmsi předstupněm 
pro budoucí kompletní řešení celé Školské ulice. Náklady této akce jsou cca 
200.000 Kč bez DPH.

Bc. Miloš Tichý

Fotografie z jednání stran. Foto dodal Ing. Praus.

Jeden z pokácených stromů v Sokolské zahradě.
Foto: Štěpán Tomašík

Práce na komunikaci u bytového domu.
Foto: Štěpán Tomašík
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Vedení radnice usiluje o zachování lékárny v Častolovicích
Jak jistě víte, blíží se zavření lékárny „Na Rynečku“ v Častolovicích. Od začátku roku probíhá jednání vedení městyse o možnostech zachování 
lékárny v obci, ale situace na trhu je velmi komplikovaná. Pokusili jsme se zjistit více informací o současné situaci lékáren v menších obcích. Zde 
je krátká rekapitulace obecných faktů, které se nám podařilo získat. 
„Lékárny v malých městech většinou provozují místní lékárníci. Ale vzhledem k velikosti příjmů a k obratu jsou tyto lékárny z ekonomického hlediska 
nejnáchylnější k tomu, aby zkrachovaly,“ říká PharmDr. Lubomír Chudoba – prezident České lékárnické komory. Podle údajů komory i podle statistiky 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv v loňském roce lékáren skutečně ubylo. Zaniknout mělo přes 90 lékáren, nových ale vzniklo jen něco přes čtyřicet.
Malé lékárny jsou podle prezidenta komory v ohrožení, protože o ně nebudou mít zájem ani velké lékárenské řetězce, které v Česku trh opanují. 
To je v současné době Dr. Max s přibližně 380 lékárnami a Benu s asi 186 lékárnami. Mizející lékárny z vesnic a menších obcí dělají vrásky na čele 
nejednomu seniorovi. Podle aktuálního průzkumu České lékárnické komory chybí lékárna ve více než 80 městech s více než dvěma tisíci obyva-
teli. U drtivé většiny se ale obvykle dojezdová vzdálenost do nejbližší lékárny pohybuje pod 15 minut. Pro méně pohyblivé nebo lidi, kteří musí 
cestovat veřejnou dopravou, ovšem i to může představovat problém. 
To vede k zamyšlení, zda je účelné lékárny dotovat? Dotované lékárny by měly prý splňovat několik kritérií. Například dojezdová vzdálenost do nej-
bližší lékárny by měla být více než 20 minut, zařízení by zároveň mělo být v obci či městě, kde žijí alespoň tři tisíce obyvatel. A mělo by garantovat 
otevírací dobu minimálně 30 hodin týdně.  Z ekonomického pohledu se uvádí, že má smysl mít lékárnu pro tři tisíce obyvatel, aby se vyplatila. 
V obci také musí být lékař, který bude předepisovat recepty, jinak to nemá smysl, protože lidé stejně pojedou za doktorem do většího města. Mezi 
dalšími navrhovanými kritérii je i maximální měsíční obrat 0,5 milionu korun vykázaný v úhradách zdravotní pojišťovny či výše podpory do 5 % 
objemu prostředků vykázaných v úhradách zdravotní pojišťovny. 
Zda se podaří udržet častolovickou lékárnu, v tuto chvíli nevíme. Ale prognózy naznačují spíše tu horší variantu.
Stanovisko vedení radnice s využitím veřejných zdrojů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V NAŠEM MĚSTYSI BUDOU NOVĚ I VE VAŠEM
MOBILNÍM TELEFONU – PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE ČESKÁ OBEC
Městys Častolovice se zapojí do projektu Česká Obec. Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané nejen z Často-
lovic získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své městské části, ale např. i o jiných městských částech, obcích, 
městech, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu nebo jen o obci, která je zajímá.  

Zeptali jsme se proto projektového manažera České Obce pana Davida Jedlinského, čím je tato mobilní aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo, které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný a praktický komunikátor mezi 
vaší obcí a uživatelem aplikace.

A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice? Sms zprávou, e-mailem, nebo jste prostě ve své volné chvíli navštívili webové 
stránky a posléze se dověděli, že se např. událo něco, co jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve, nebo si případně potřebujete nové informace 
poznamenat do svého kalendáře, abyste na ně nezapomněli. A právě mobilní aplikace Česká Obec, kterou váš městys bude využívat, bude přímo 
propojena s vaší radnicí, která vás tak může o dění ve vaší městské části informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi, textem, 
externími odkazy, najdete tu důležité kontakty na vaši obec a zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním telefonu, takže si např. 
upoutávky na kulturní akce můžete ukládat přímo do kalendáře.

A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat také jiné obce (pokud jsou do projektu Česká Obec zapojeny), a to jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci. 
Získáte tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají, nebo kde se momentálně nacházíte. A pokud čtete tento rozhovor, je nasnadě poděkovat 
právě vaší radnici, protože se zapojuje do tohoto projektu a chce, abyste byli okamžitě, moderně a příjemně informováni.

UPOZORNĚNÍ pro všechny majitelé psů
V městysi Častolovice platí obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 15.12.2010 a č.1/2015 ze dne 06.03.2015, o místním poplatku ze psů, která majiteli 
ukládá povinnost každého psa zaregistrovat na Úřadu městyse v Častolovicích a zaplatit poplatek dle vyhlášky, a to v termínu do 25. dubna běžného roku.

Vyzýváme proto občany, kteří nemají zaplacen poplatek pro rok 2019, aby tak učinili v co nejkratším termínu.

za ÚM Častolovice Barbara Hojná
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Narozeniny slaví  Výročí v I. čtvrtletí r. 2019

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a spokojenost.

75 let 
pan František Krupka
pan Vladimír Vomáčka
paní Eva Zemánková
paní Marie Vlčková

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

77 let 
pan Stanislav Michera
paní Věra Marková

78 let
paní Jaroslava Kotoučová

80 let
paní Marta Jelínková

81 let 
pan Jiří Bednář
82 let 
paní Marie Kudláčková
pan Jaroslav Mácha

84 let 
pan Josef Mládek
pan Ladislav Horský

86 let 
pan Vladimír Mrkvička

87 let 
paní Alena Bělková
paní Marie Zemánková

90 let 
pan Jaroslav Fiedler 

Odešli 
Úmrtí v I. čtvrtletí r. 2019
pan Bohuslav Kunc    r. 1932

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast .

Počet
obyvatel
V Častolovicích
nyní žije
1 630 obyvatel.

Vítání občánků 
Děti narozené v I. čtvrtletí r. 2019

Ať vám dětičky dělají jen radost.

Ella Koucká (prosinec)
Antonín Šimerda

Michaela Poláčková

A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat? 
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android 
nebo iOS (iPhone). Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:

• ve  svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „AppStore“, kterou rozkliknete 
a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
• po  instalaci klikněte na  „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v  pravém horním rohu najdete znaménko 
„+“, po kliku na něj se zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše 
přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která obec 
má být první nebo druhá tím způsobem, že danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud 
je obec zapojená do  projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná 
pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
• obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.

Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události vás upozorní prostřednictvím 
notifikací (upozornění) a na váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.

Děkujeme za rozhovor. Redakce.

Častolovické žito
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Častolovické (historické) kalendárium výročí:

Upozornění pro občany:

Oslavte manželský slib s městysem

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 se souhlasem zákonných zástupců). Pokud někdo písemný souhlas 
nepředá na ÚM Častolovice, nebude jeho jméno zveřejněno ve zpravodaji ZDROJ.

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

Děkujeme za pochopení.

Vážení spoluobčané, jestliže jsou mezi vámi manželé, jimž od slavnostního manželského slibu uplyne v roce 2019 již 50 a více let 
a přáli by si tuto skutečnost oslavit společně s námi – zástupci městyse, žádáme je tímto, aby se přihlásili na ÚM u paní Hojné k do-
jednání 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 paní Marií Kubalíkovou na čísle 606 840 434.

1. 1. 1949 znárodněna místní železniční trať, 70. výročí

6. 1. 1829  zemřel Josef Dobrovský, 190. výročí

6. 1. 1894 se narodil legionář Alois Votroubek, 125. výročí

19. 1. 1889 se narodil legionář Antonín Marek, 130. výročí

20. 1. 1969 v kostele sv. Víta se uskutečnila mše za Jana Palacha, 50. výročí

24. 1. 1939 Leopold Sternberg podepisuje Prohlášení české šlechty, 80. výročí

28. 1. 1894 se narodil legionář Josef Zavoral, 125. výročí

31. 1. 2014 Jana Albrechtová získala cenu Český patriot 2013, 5. výročí

10. 2. 1929 postihly obec kruté mrazy -36 °C, 90. výročí

18. 2. 1894 byl v obci obnoven sbor dobrovolných hasičů, 125. výročí

25. 2. 1579 Bedřich z Oppersdorfu si vzal za ženu Magdalenu z Donína, zakladatelku kostela
  (kaple) sv. Máří Magdalény, 440. výročí

15. 3. 1944 byl popraven odbojář Max Malý, 75. výročí 

16. 3. 1939 vstoupil do obce 1. německý voják, 80. výročí

17. 3. 1534 zemřel držitel častolovického panství Vojtěch z Pernštejna, 485. výročí
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Kultura v městysi

Kulturní okénko městyse 
27. dubna 2019
BESEDA S P. FREESTONEM A FILM BOHEMIAN RHAPSODY
– sál U Lva 

30. dubna 2019
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – rej čarodějnic, hudební zábava,
bohatý program – areál AFK Častolovice

1. června – 30. září 2019
VÝSTAVA HISTORICKÉ ELEKTRONIKY – Muzeum Častolovicka

1. června 2019
DĚTSKÝ DEN – areál Sokolské zahrady

14. června – 16. červa 2019 
ČASTOLOVICKÁ POUŤ – bohatý program – areál Sokolské zahrady

21. září 2019 
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA –sál U Lva 

3. – 6. října 2019 
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH – podzimní výstava;
areál Sokolské zahrady 

25. října 2019
ŠAŠEK NEBO POLITIK – divadelní představení
souboru TEMNO z Týniště nad Orlicí

CELOROČNĚ 
Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 
PLACHETKŮV PAMÁTNÍK 
– expozice ornitologické sbírky, sbírka Karla Plachetky 

CELOROČNĚ 
Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 
FOTOHISTORIE MĚSTA RYCHNOVA N. KN. 
– snímky mapující historické události města 

Taneční „Roztančírna“
15. ledna od 18 hodin proběhla v sále U Lva taneční ROZ-
TANČÍRNA pro páry. Úkolem akce bylo připravit páry na ple-
sovou sezónu. Akci uspořádal taneční klub AKCENT a lekci 
vedl ředitel základní školy Martin Odl. Ačkoli roztančírna 
proběhla ve všední den, přišlo se na kurz tanečně vylepšit 
téměř 20 párů.

Pozvánka předsedkyně kulturní komise
Vážení a milí spoluobčané,
jménem Kulturní komise městyse Častolovice a teamu Kina Častolovice bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na nemalé množství kulturních a společen-
ských akcí, které nás v tomto roce čekají. Namátkou bych vybrala tradiční „Pálení čarodějnic“, které se uskuteční 30. dubna na hřišti AFK a „Častolovickou 
pouť“. Ta bude probíhat od 14. června do 16. června v prostorách Sokolské zahrady, kde Vás čeká kromě pouťových atrakcí i bohatý kulturní program. Od 
poloviny června zahájí své pravidelné promítání i letní kino, které slibuje zajímavé tituly pro všechny věkové kategorie. Detailní informace o pořádaných ak-
cích naleznete na stránkách a facebooku městyse i Kina Častolovice a samozřejmě na plakátech, které jsou před akcemi vylepovány na plakátovací plochy. 
Věříme, že každý si v naší bohaté nabídce nalezne „to své “, ať už je to kino, divadlo, beseda, koncert či akce pořádané pro děti.

Těšíme se na společné kulturní zážitky.
Martina Tejklová

Kurz tance pod vedením ředitele základní školy. 
Foto: Štěpán Tomašík
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Dětský karneval
V sobotu 24. 2. 2019 se od 14 hodin konal v sále U Lva dětský karneval. Akci 
zorganizovalo SRPDŠ – MŠ Častolovice, z. s., za finanční podpory městyse 
Častolovice. Účast dětí byla na hranici kapacity sálu, bylo prostě „narvá-
no“. Vládla zde skvělá nálada. Proběhly soutěže pro děti, byla uspořádána 
tombola a připraveno občerstvení. Hudbu k tanci a poslechu a modero-
vání akce zajistil Čenda Kopecký. Poděkování sponzorům – místní organi-
zaci zahrádkářů a obchodu Bala. Paní Ireně Bednářové díky za vynikající 
domácí koláče a členkám SRPDŠ - MŠ a dalším dobrovolníkům za pomoc 
s přípravou sálu a s organizací akce.

VI. reprezentační ples Generali – „Ples upírů“
V sobotu 12. 1. 2019 se v Častolovicích konal „Ples upírů“, které si pozval 
samotný Drákula. Pro obyvatele Častolovic to byla neklidná noc, kdy moh-
li padnout do spárů upířího kousnutí. Sálem se u tyče protančily šikovné 
upírky POLE DANCE, celý večer doprovodila skupina SKELET a na saxofon 
zahrál SAXOFRANCIS. Atmosféru umocnila výzdoba sálu plná svíček na-
cházejících se na stole, ale i létajících ve vzduchu. Jak pro upíry, tak i je-
jich oběti byla zajímavá cena večera, a to poznávací zájezd pro dvě osoby 
do Rumunska na Drákulův hrad. Každý si mohl odnést památku z fotokout-
ku s živými rekvizitami upírů a kdo měl štěstí, i plno dalších cen.
Celý večer se odehrál tradičně pod záštitou pojišťovny Generali. Opět 
jedinečná akce, která nadchla nejenom klienty, ale pomohla dál šířit 
dobré jméno Generali pobočky v Častolovicích.
Už teď se těšíme na další ročník. A  jaké bude téma příštího plesu? 
Necháme se překvapit, ale už teď vím, že bude pestrobarevný a naruby…

Šůlová Martina, vedoucí agenturní kanceláře

Aprílové světluškování
5. dubna v podvečer proběhla již tradiční jarní akce pro děti a rodiče s ná-
zvem „Aprílové světluškování“, kterou připravil spolek SRPDŠ – MŠ Často-
lovice. Program začal v sále U Lva divadelním představením „Královna 
koloběžka“, kterou nastudovaly děti ze školy v Olešnici. Po představení 
dětí čekal mladé účastníky a rodiče pěší výlet, při kterém děti plnily úkoly 
na téma pohádek. V cíli na myslivecké chatě byly děti odměněny drob-
nými dárky. Jako občerstvení se podával gulášek a bylo možné si opéci 
špekáček. Počasí bylo skvělé, teplo bylo i po setmění při návratu domů 
za svitu lampiónků. 

Divadelní představení
Na  pátek 29. 3. od  19 hodin pozvala kulturní komise pro milovníky 
ochotnického divadla do  sálu U  Lva v  Častolovicích soubor U.F.O. 
z Týniště nad Orlicí. Tragikomedie „Haló“ o krizi středního věku napsal 
a nastudoval se souborem Jindřich Bartoš. V hlavní roli se představil 
bard týnišťského ochotnického divadla Libor Stolín. Mladý autor při-
pravil skvělý divadelní kus a herci předvedli perfektní výkony.

V narvaném sále panovala při karnevalu skvělá nálada.  Foto: Štěpán Tomašík

Hlavní roli napsal autor Jindřich Bartoš přímo pro Libora Stolína (uprostřed),
jenž byl v představení dokonalý.

Foto: Štěpán Tomašík 

Představení Královna koloběžka v podání dětí z Olešnice.
Foto: Štěpán Tomašík Hrabě Drákula a jeho oběti.   Foto poskytla p. Martina Šůlová
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Téma Zdroje
Kino Častolovice – historie a současnost
Rád bych se dnes na tomto místě věnoval kinu Častolovice. Letní 
kino Častolovice byl ve  své době pojem v  rámci celého regionu. 
Mělo i  svoji zimní alternativu v  sále U  Lva, kde ještě donedávna 
byly původní promítací stroje, na kterých už dlouhá léta nikdo nic 
nepromítal. Letní kino i  kino v  sále zaniklo, stejně jako v  mnoha 
dalších městech v  republice. Hlavně zánik toho letního všechny 
místní mrzel , protože šlo o překrásný areál. Avšak mezi místními 
se našla skupinka nadšenců kolem Jiřího Kubalíka, která se roz-
hodla na slávu místního kina navázat . A tím se dostávám k tématu 
dnešního rozhovoru. Požádal jsem dva pány o pár odpovědí. Pana 
Jiřího Malého o  odpovědi na  téma „Původní kino“ a  pana Jiřího 
Kubalíka na téma „Obnovení tradice místního kina“.

Jirko Malý, ty si pamatuješ celý ten příběh kolem letního kina 
v  Častolovicích. Můžeš těm mladším říci pár vět o  tom, jak to 
vlastně s letním kinem začalo?
Pro mě začalo kino v  roce 1965 v sále U Lva. Jako kluci jsme čekali 
ve  frontě u  okénka, kde prodával vstupenky pan Leden. Vítala nás 
uvaděčka paní Brandejsová, která zároveň v zimním období roztopila 
kamna do  ruda.  Za  promítačkou seděl pan Sejkora a  promítal pro 
vyprodaný sál film od Karla Maye „Poklad na Stříbrném jezeře“.  V té 
době stála vstupenka 1 Kčs.
Čas běžel, bylo nám krásných 15 let a každý kluk měl řidičák na pio-
nýra. V té době toho využil vedoucí kina pan Zdeněk Brandejs a požá-
dal nás o pomoc při organizování  „Putovního kina“. Jeli jsme rozebrat 
a složit plátno včetně laviček na Pastviny a následně postavit areál 
na týdenní letní filmovou přehlídku, která se konala na nádvoří zám-
ku a v jednom případě na fotbalovém hřišti.
Nezapomenutelné je dobývání zámeckého nádvoří při promítání 
filmu „Čelisti“. Pro obrovský zájem se promítalo ve  22 hodin, ve  24 
hodin a ve 2 hodiny v noci.
Následně se zrodil nápad využít areál přírodního divadla a vybudovat 
zde letní kino, kde se dá promítat od poloviny května do poloviny září. 
Že to naši občané umí, dokázal Častolovák Ing. arch. Milan Procház-
ka, který myšlenku převedl na papír. Realizace se ujal tehdejší MNV 
v  akci „Z“ pod vedením Stanislava Januše. Maximální podpora byla 
od  závodu Stavební izolace. Podařilo se shromáždit finanční pro-
středky a odboráři akci zrealizovali. Promítací kabina, elektroinstala-
ce a zejména ocelová konstrukce promítací plochy o rozměrech 25,6 
x 12,8 m, potažená rabicovým pletivem a opatřená naházkou, byla mi-
strovským dílem. Dne 23. 6. 1979 bylo letní kino uvedeno do provozu.

Můžeš vzpomenout i  na  nějaké výjimečné okamžiky největší 
slávy kina?
Zážitků bylo mnoho. Častolovice znal díky letnímu kinu téměř každý 
milovník filmů z okresu, kraje i republiky. Filmový festival pracujících, 
v  té době největší masová přehlídka premiérových filmů, se konal 
po desetiletí i u nás v nejmenším festivalovém místě. Bylo nám ctí, 
že poslední ročník této akce byl slavnostně zakončen v  našem let-

ním kině za účasti početné kulturní delegace z řad filmových tvůrců 
a umělců.
A  ještě něco osobního. Píše se rok 1991 a  do  kin přichází film Jana 
Svěráka  Obecná škola. Podařila se nám neskutečná věc. Tento film 
se u nás promítal ve světové premiéře, ale to nebylo vše. Jako host 
přijel Zdeněk Svěrák s manželkou. Jako scénárista filmu byl zvědav 
na  reakci návštěvníků a  nebyl zklamán, zaplněné hlediště bouřlivě 
aplaudovalo jak příběhu, tak i výkonu herců. O kvalitě svědčí i nomi-
nace na Oscara za nejlepší zahraniční film.

Přejděme k tomu smutnému konci letního areálu. Proč vlastně 
kino zaniklo? A šlo tomu v té době zabránit?
Sedmdesátá a osmdesátá léta přinesla do kin řadu atraktivních a ze-
jména akčních filmů. To zde dříve nebylo a divák to požadoval. Došlo 
i k postupnému uvolnění poměrů v kulturní oblasti. I u nás jsme to-
čili řadu divácky populárních filmů. A doba začala přát připraveným. 
Nám se podařilo vybudovat jedno z nejlepších letních kin v širokém 
regionu. V častolovickém letním kině bylo do  roku 1988 promítnuto 
cca 500 filmů s průměrnou účastí asi 500 diváků na představení. Fil-
mový festival pracujících zhlédlo každoročně cca 23 000 diváků. To 
byla velmi zdařilá reklama pro Častolovice. Tržba za toto období byla 
téměř 2.000.000 Kčs, ale pozor - vstupné bylo maximálně 20 Kčs, 
avšak pouze u nejatraktivnějších titulů.
Devadesátá léta ale znamenala zlom. Přišla doba nových technolo-
gií. Kdo neměl video, jako by ani nebyl. Také v Častolovicích vznikla 
videopůjčovna. V  letních kinech klesla návštěvnost a  řada kinosálů 
byla uzavřena. To platí i o Častolovicích, neboť restaurace U Lva spo-
lečně se sálem byla vrácena v restituci paní Franzisce Dianě Stern-
bergové. Na  provozu letního kina chtěla vydělávat obec i  odborová 
organizace ORSILU, tehdejší vlastník areálu. V prvním případě obec 
nasadila poplatek ze vstupného a ve druhém případě bylo ve hře ná-
jemné za areál. Pro představu uvádím, že distributor vždy bral 50 % 
z tržby za představení, a k  tomu připočtěme náklady na elektrickou 

Fotografie letního kina v době největší slávy, rok 1979.
Fotografie z archívu Jiřího Václavíka.
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Nezapomněli jsme však ani na sál U Lva, kde prapůvodně kino zača-
lo, jak uvedl Jirka Malý. Na toto místo se projekce přesunují po letní 
sezoně a  díky postupné modernizaci sálu se zde podařilo vytvořit 
plnohodnotné zázemí pro kino i divadlo. Svou vybaveností moderní 
technologií je v otázce obrazu a zvuku na vysoké úrovni. Za to patří 
velký dík vedení městyse, neboť celé vybavení technologického zá-
zemí je vkladem do  příštích let. Velký potenciál nového zařízení se 
projeví v budoucnu, ale již dnes jsme svědky zvyšujícího se počtu di-
váků, zejména na nedělních projekcích pro nejmenší. Navázali jsme 
spolupráci se školami, jak s místní ZŠ, tak i se školami v okolí (Oleš-
nice, Lípa nad Orlicí), a po dohodě promítáme pro seniory.  Myslíme 
i na sportovní fanoušky, každoročně mají možnost společně prožívat 
boje našich hokejistů na MS světa v  ledním hokeji, kdy zápasy pře-
nášíme na velké plátno.

Jiří Malý a Jiří Kubalík na společné fotografii v promítacím prostoru v sále U Lva.
Foto: Štěpán Tomašík

Plné hlediště areálu původního letního kina v Častolovicích.
Fotografie z archívu Jiřího Václavíka

energii, dopravné filmů, plakáty, letáky, údržbu promítací techniky 
a mzdové náklady. Také restituční nároky hrály svou roli. Bohužel v té 
době neměla kultura zelenou, a  došlo tedy k  nenávratnému zániku 
jak kina, tak celého areálu.
Vzpomeňme těch, kteří nezištně stáli u  zrodu tohoto přírodního 
areálu – nezapomenutelní divadelníci, filmaři a pořadatelé různoro-
dých kulturních akcí.
Jsem rád, že Jirka Kubalík a jeho kolektiv dostal podporu od stávají-
cího vedení městyse a  začal v  tradici kina pokračovat. Častolovice 
potřebují víc takových nadšenců, a že tady jsou, je vidět z bohatého 
kulturního kalendáře pro tento rok.

No a přejdeme k druhé části rozhovoru. Po zániku letního areálu 
byly Častolovice poměrně dlouhou dobu bez vlastního kina, než 
vznikl spolek kolem Jirky Kubalíka.

První otázka na Jirku Kubalíka může být asi úplně stejná. Jak to 
vlastně s novou podobou letního kina začalo?
Všechno to začalo před více než čtyřmi lety, kdy vznikla myšlenka 
navázat na historicky velice úspěšné období častolovického „letňá-
ku“. A zpětně musím poznamenat, že to vůbec nebyl lehký úkol, jak 
to již bývá na každém začátku a ve věcech, se kterými nemáte zku-
šenosti. Nadšení party lidí bylo však veliké, stejně jako chuť a snaha 
vzkřísit a  rozběhnout kino, takže jsme se toho my – zainteresovaní 
nadšenci – vůbec nebáli. Byla to pro nás výzva a  možnost vytvořit 
něco, co divákům přinese filmové a kulturní vyžití, které zde dle na-
šeho soudu velice chybělo.

Existují nějaké okamžiky nebo lidé, o kterých bys chtěl v souvis-
losti s Vaším kinem pohovořit?
Jelikož jsme šli do úplně nové věci a tím myslím i aktuální vedení městyse 
Častolovice, potýkali jsme se jak v první sezoně, tak částečně i v těch dal-
ších s mnoha problémy, ať už to byly omezené finanční prostředky nebo ne-
znalost všech souvislostí s tím spojených. Museli jsme využít původní stará 
plátna, která spoustu let ležela srolovaná, zašlá a popraskaná ve skladu. Na-
konec se je po velkém úsilí podařilo vlastními silami zrestaurovat do stavu, 
ve kterém dovolovala projekci filmových titulů. Zajímavá byla i první reali-
zace promítací plochy a vsazení plátna do vytvořeného rámu, které se pak 
horolezeckými lany vytahovalo na konstrukci vytvořenou Davidem Konva-
linkou. Ten jistě na zhotovení tohoto skvostu jen tak nezapomene (smích). 
Velký díl úspěchu patří také propagaci, abychom kino dostali do povědo-
mí širší veřejnosti a upozornili na obnovenou tradici v Častolovicích. Zde 
se do dnešní doby vystřídali dva grafici – Honza Jehlička začal a Adélka 
Bašová pokračuje v  této tvorbě, která je důležitou a  nedílnou součástí 
celého „projektu“. Distribuci reklamních materiálů pak zajišťuje Martina 
Tejklová, která je zároveň hlavní pokladní kina a zmocněnec v komunikaci 
s úřadem městyse.
Současně bylo také třeba vše vyřešit „papírově“. Obnovili jsme původní 
číslo kina a začali jednat s distributory, sepisovat „podlicenční“ smlouvy, 
komunikovat s úřadem OSA, aby vše mělo své náležitosti a nebránilo 
nám v zahájení promítání. Největší bolestí prvních sezon byl omezený 
výběr titulů uvolňovaných distribučními společnostmi, avšak tento pří-
stup se naštěstí mění a my již můžeme objednávat snímky, které jsou 
novější a  pro diváka zajímavější, což na  druhé straně s  sebou nese 
větší finanční náročnost.

Jaké máš v této věci další plány a na co bys chtěl čtenáře pozvat 
nebo upozornit?
Jsem rád, že se v této „elektronické“ době stále najde dost lidí, které 
letní kino baví. Díky tomuto faktoru získává na  své popularitě. Přál 
bych si, abychom divákům mohli nabídnout co největší portfolio 
zajímavých titulů z filmového světa, u nichž se pobaví, zasmějí a za-
pomenou alespoň na  chvíli na  problémy každodenního života. Má 
vize je nabídnout divákům vždy o  něco více a  tak trošku přiblížit 
spojení mezi nimi a  tvůrci filmů. Něco podobného jako náš projekt 
Bohemian Rhapsody, kdy součástí večerního promítání bude i beseda 
s Peterem Freestonem – osobním tajemníkem Freddieho Mercuryho. 
Prostě a  jasně i nějaké to popovídání si s  tvůrci a herci, které bude 
určitě zajímavé a v dnešní době z mého pohledu chybí.

Děkuji Vám, pánové, za Vaše odpovědi.
Štěpán Tomašík 
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Základní a mateřská škola Častolovice
Na naší škole proběhlo začátkem roku množství tradičních akcí, ale i ně-
kolik premiér, které se, jak doufáme, tradicí stanou. Vybrali jsme pro Vás 
náhled do  několika z  nich a  o  dalších, neméně významných akcích, si 
můžete přečíst na našich webových stránkách: www.zs-castolovice.cz.
 Příležitostí procvičit si pravidla etikety se stal SPOLEČENSKÝ 
DEN, který se konal již po páté v  tělocvičně sokolovny. Učitel tance 
Mgr. Josef Solár nejprve děti při krátké rozcvičce poučil o tom, jak se 
pohybovat po  tanečním parketu, a  poté navázal na  zkušenosti dětí 
z minulých let a obohatil známé tance o další prvky.
 Koncert žáků ZUŠ F. I. Tůmy z  Kostelce nad Orlicí se poprvé konal 
na sále U Lva. Součástí vystoupení byla ukázka práce dětí pobočky ZUŠ 
Častolovice. Poděkování patří učitelům ZUŠ Kostelec n. Orl. p.  Ichové, 
p. Čechové-Krečmerové, p. Čepelkové, p. Hruškovi, p. Matějkové, p. Peškové 
a p. ředitelce Polnické.
 „Ve  čtvrtek 31. ledna, v  den našeho pololetního vysvědčení, k  nám 
do  školy v  rámci školního projektu Autorské čtení přijel známý spisova-
tel Josef Lukášek. Vyprávěl nám o tom, jak se stal spisovatelem, a přidal 
i osobní příhody ze svého života. Moc jsme se nasmáli. Dozvěděli jsme se, 
jak se člověk dostane k psaní pohádek a psaní knížek. (žáci 2. stupně).“

ZŠ a MŠ Častolovice

Autorské čtení spisovatele pana Josefa Lukáška.     Foto: ZŠ a MŠ Častolovice

Z lyžařského výcviku. Foto: ZŠ a MŠ Častolovice

Bruslařská školička v Rychnově nad Kněžnou. Foto: ZŠ a MŠ Častolovice.

 V týdnu od 4. do 8. 2. 2019 proběhl lyžařský výcvik, který se konal jako 
každý rok v Jestřabí v Krkonoších v hotelu Eden. Sněhové podmínky byly 
ideální, celým týdnem nás provázelo sluníčko. V letošním roce bylo 49 ly-
žařů a 15 snowboardistů. Celý týden se intenzivně lyžovalo a na středu bylo 
připraveno překvapení ve formě večerního lyžovaní.

Děti měly volné odpoledne na odpočinek a šetřily své síly na večer. Pod-
mínky byly výborné, svah byl čerstvě urolbován a  sjezdovka byla skoro 
celá jenom naše. V pátek dopoledne jsme se rozloučili se svahem v podo-
bě volných jízd a všichni si také vyzkoušeli slalom na čas. Jménem všech 
instruktorů, personálu hotelu Eden a pedagogů musíme pochválit chování 
všech dětí po celou dobu lyžařského výcviku.
 V pondělí 25. 2. se školní jídelna na pár hodin proměnila v hlediště i je-
viště pro účely vzdělávací show s názvem AMERICA WITH NEIL. Žáci měli již 
poněkolikáté příležitost setkat se s rodilým mluvčím a zároveň získat cen-
né poznatky o  anglicky mluvících zemích. Tématem letošního programu 
byly Spojené státy americké. Aby byla show pro žáky zajímavější, každá 
třída měla možnost zvolit si svého zástupce, který ji poté reprezentoval 
a snažil se pro své spolužáky získat kýžené body v různých kvízech. Neil 
a jeho sympatická kolegyně dokázali žáky opět zaujmout a probudit v nich 
soutěživého ducha. Setkání s krásně znějící angličtinou a s reáliemi USA 
bylo velmi příjemné a obohacující a my se už moc těšíme na příští rok!
 V  únoru měla 1. a  2. třída možnost navštěvovat bruslařskou školičku 
v Rychnově nad Kněžnou. Školičkou žáky provedli instruktoři bruslení, učili je 
správně pokládat brusle, vstávat z ledu, bruslit v dřepu, po jedné noze a klou-
zat po ledu. Na konci 3. lekce už uměl každý žák základy a dokázal bruslit sám.

Dne 22. 3. 2019 proběhla na naší škole mezinárodní matematická sou-
těž Klokan, které se za druhý stupeň zúčastnilo 37 soutěžících. Nestan-
dardní úlohy a  problémy, které žáci v  této soutěži řeší, vyžadují pře-
devším logické myšlení, matematickou a  prostorovou představivost, 
kombinační úsudek. Doufáme, že žáci, kteří postoupili do  okresního 
kola, budou naši školu úspěšně reprezentovat. My jim držíme palce!
 Rozloučíme se s Vámi informací o sportovním úspěchu, kterého žáci 
5. třídy dosáhli v Hostinném na KRAJSKÉM KOLE ve florbalu. V obrovské 
konkurenci škol z okresních měst obsadila Častolovičata krásné 5. místo.

Text a fotografie dodal ZDROJI Mgr. Martin Odl – ředitel školy

Krajské kolo ve florbalu. Foto: ZŠ a MŠ Častolovice
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Děti při dramatizaci pohádky. Foto: p. Školníková

Děti vyrábějí Moranu. Foto: p. Školníková

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ČASTOLOVICE
VYNÁŠENÍ BABY MORANY
Morana, ten symbol zimy, byl letos 21. 3. 2019 v naší školce trochu jiný. Z pečiva jsme ji vytvořili, kačenkám tak přilepšili. Až ho rybky a kačky sní, jaro 
už k nám vstoupit smí.
Děkujeme prodejně Bala za dodání pečiva na naší ekologickou paní zimu.

DRAMATIZACE POHÁDKY U MOTÝLKŮ
V rámci podtématu Bylo-nebylo jsme si s dětmi vyprávěli pohádky s dětskými hrdiny i pohádky o zvířátkách a jednu jsme si i zdramatizovali. Na Koblížka měl 
chuť nejenom dědeček, ale také některá lesní zvířátka. Nakonec si na něm pochutnala liška Lucinka.

 
Základní škola a mateřská škola Častolovice 
 

Vás zve k  
 

ZÁPISU DĚTÍ 
 

do mateřské školy 
na školní rok 2019- 2020, 

 
který se koná dne 9.5.2019 

  od 9.00 hod. do 11.15 hod.  
   ve třídě Sluníček                                                                              
a od 12.30 do 15.00 hod. 
v kanceláři zástupkyně    
ředitelky mateřské 
školy 

 
Vezměte s sebou:                                                                                                                          
rodný list dítěte, doklad o jeho 
trvalém pobytu a vyplněnou žádost o 
přijetí s potvrzením o očkování 
dítěte(viz.webové stránky MŠ) 
                                                     

AQUA SERVIS zavádí zálohy na vodné a stočné
Z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné na pravidelné měsíční částky zavádíme placení záloh na vodné. Tato změna se týká jen tzv. 
maloodběrů (tj. domácností a firem s malým odběrem vody), zálohy se nedotknou velkoodběratelů, kteří mají již nyní nastaveno pravidelné měsíční 
vyúčtování. Zálohy bude možné platit buď trvalým příkazem z účtu, nebo prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa SIPO.
V této souvislosti upozorňujeme naše odběratele na skutečnost, že  v období 2020 – 2024 dojde postupně v jednotlivých lokalitách ke  snižování 
odečtů až na 1x ročně. Kdo nebude mít sjednán režim zálohových plateb, bude muset počítat s  jednorázovou finanční zátěží. S ohledem na možnost 
zálohových plateb nebudeme v případě dlužných částek přistupovat na režim splátkových kalendářů.
Současně s umožněním zálohových plateb probíhá aktualizace odběratelských smluv z důvodu splnění nových legislativních požadavků daných 
novelou č. 275/2013 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích.
V průběhu dubna můžete očekávat, že Vás navštíví zaměstnanec AQUA SERVISU, aby Vám pomohl s vyplněním údajů, které jsou potřebné pro provedení změn.
Ti, kteří mají zájem o sjednání zálohových plateb, mohou také navštívit webové stránky společnosti AQUA SERVIS  www.aquark.cz. Pod záložkou 
ZÁLOHY PLATEB najdete bližší informace a oba formuláře jak pro přistoupení k platbě záloh, tak pro změnu stávající smlouvy. Formuláře bude možné 
vyzvednout a vyplněné odevzdat i na úřadu městyse.
Pro další informace či schůzku můžete volat na tel.:  494 539 111 nebo na tel. 702 226 422, případně napsat na e-mail: zalohy@aquark.cz. 

Přišlo do redakce 
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Knihovna městyse Častolovice
Knihovna připravuje…
Den boje proti rakovině
Místní knihovna v Častolovicích se letos opět, tedy již potřetí, zapo-
jí do  celorepublikové akce Český den v  boji proti rakovině, která se 
bude konat ve středu 15. května 2019.
Cílem sbírky je za nasbírané kytičky získat prostředky pro boj proti rako-
vině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života a vybavení onkolo-
gických center. Hlavní téma letošní sbírky: nádorová onemocnění plic.
Minimální prodejní cena je 20,- Kč za 1 kytičku. 
Předem děkuji Všem, kteří přispějí.

Co se událo v knihovně…
Beseda s Mgr. Ondřejem Kuncem, duchovním správ-
cem římskokatolické farnosti v Častolovicích
O jeho životě, cestě ke kněžství, vyprávění o zážitcích z pouti po Sva-
té zemi a promítání fotografií z tohoto zájezdu. Akce proběhla 9. dub-
na 2019 od 18 hodin.

Mgr. Ondřej Kunc při mši v místním kostele. Foto: Štěpán Tomašík

Absolventi zimního semestru 30. 3. 2019
po předání pamětních listů v Hudečkově galerii. 

Foto: Štěpán Tomašík

Čtenářský maraton. Foto: Romana Wajglová

Univerzita třetího věku opět pokračuje.
Letní semestr VU3V 2018/2019 byl zahájen 31. ledna 2019. Studenti si 
zvolili téma Etika – jako východisko z krize společnosti. Přihlásilo se 
18 studentů. Toto téma není nijak jednoduché, ale všichni studenti to 
zvládali opravdu skvěle. Tímto kurzem nás provázel PhDr.  Jan Šolc, 
lektor etiky a rétoriky na Technické univerzitě v Liberci.
Semestr obsahoval 6 studijních videopřednášek s  nezaměnitelnou 
atmosférou společného setkávání. Po  přednášce, při kávičce, násle-
dovala diskuse k  tématu mezi účastníky semináře a  společné vypl-
nění krátkého testu. Setkávali jsme se v klubovně seniorů na městysi 
v Častolovicích 1 x za 14 dní.
Programy Univerzity třetího věku jsou koncipovány jako výukové pro-
gramy, které jsou naplněny studijními předměty, jež vycházejí z akre-
ditovaných předmětů běžného denního studia fakulty či školy.

Po ukončení 6 semestrů následuje promoce studentů, která se koná 
v aule České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole, takže ještě 2 
semestry a hurá na promoci. Každý semestr je slavnostně ukončen 
předáváním pamětních listů všem úspěšným absolventům.
Slavnostní předávání pamětních listů zimního semestru 2017/2018 (téma 
Cestování – co jste možná nevěděli) se konalo v  sobotu dne 30. 3. 2019 
v Galerii Antonína Hudečka.

Čtenářský maraton 
V  ponděl í  25 .  března 
a  ve  středu 2 7.  března 
se v  knihovně sešly děti 
z  1. stupně častolovické 
základní školy. Rozděli-
ly se do  skupinek, kde 
jim byly rozdány obálky, 
ve  kterých našly výstřiž-
ky  z textu – ukázky z ur-
čité dětské knížky. Jejich 
úkol spočíval v  pečlivém 
přečtení a  poté seřazení 
tak , jak tex t následuje, 
a  stručné převyprávění 
obsahu ukázky. Pro 1. 
třídu jsme měli připrave-
nou dětskou knížku, ze které jsme jim četli příběh. Nakonec si děti 
prohlédly dětské knížky, jež mohou v knihovně nalézt, a že jich nemá-
me málo! Ty, které je zaujaly, si odnesly domů. Zájem byl veliký. 

Čtenářská amnestie
Na březen ,  měsíc  knihy,  jsme pro  č tenáře  př iprav i l i  amnest i i 
od všech poplatků v knihovně, tedy upomínek , registrací apod. Od 
poplatků byli osvobozeni i nově přihlášení čtenáři.

Romana Wajglová, knihovnice
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Ukončení kariéry jedné knihovnice
Pojďte se se mnou ohlédnout zpět na začátek do roku 2007. Má představa práce knihovnice byla tak trochu mlhavá. Nikdy mě nenapadlo, že bych se 
této profesi mohla věnovat. 
 Zpočátku, tak jako každý začátečník, jsem tak nějak tápala. Nedokázala jsem čtenářům poradit, po které knížce sáhnout, aby byla tím správným 
šálkem kávy, jelikož má oblíbená četba se do této doby zaměřovala na esoteriku. Navíc spojení dětského a dospělého oddělení vyžaduje už nějaké 
znalosti. Zpočátku jsem během půl roku vyřadila 2 000 zastaralých knih. To ještě ručně, tedy „tužkou“, bez moderní techniky, tu za mě zpracovávala 
nadřízená knihovna v Kostelci nad Orlicí. Tehdy naše knihovna vlastnila pouze jeden počítač pro veřejnost (dar z Královéhradeckého kraje).
 V roce 2009 pro mne nastala velká změna. Do té doby fungovaly výpůjčky čtenářům ručním zapisováním do výpůjčních lístků a čtenářských prů-
kazek. Ale ejhle, náhle byl celý knihovní fond převeden do počítačového programu Clavius a mně nezbylo nic jiného, než si oprášit dávno zapomenuté 
znalosti ze základního kurzu PC a hlavně se naučit orientovat v tomto knihovnickém programu. Já, absolutně technický antitalent… Leč bez toho to 
prostě nešlo. Katalogizaci jsem zaznamenávala stále ručně do sešitu, o zbytek se staral Kostelec. 
 Až v roce 2012 přišlo další učení – mučení, tedy naučit se katalogizovat přes počítač. Nějak jsem se s tím poprala. Co čert nechtěl, od r. 2015 celá knihovnická 
agenda musela postupně přecházet na nová celosvětová knihovnická pravidla RDA, nevyhnulo se to tudíž ani nám, malinkaté knihovně v Častolovicích. Jelikož 
bylo třeba kvůli této inovaci vyčistit 10 000 položek, získali jsme na půl roku posilu z pracovního úřadu v podobě velice šikovného pracovníka pana Hoška. 
 Poté následoval další přechod na nový modernější program KOHA, jelikož Clavius už značně pokulhával za novějšími modernějšími trendy. Holt 
vývoj jde neustále kupředu… A opět se učit. Katalogizace byla mnohem složitější než dříve.  Navíc nárůst finančních prostředků na rozšiřování knihov-
ních jednotek se zvětšil čtyřnásobně, což je jedině chvályhodné, alespoň se může knihovní fond rozrůstat a obnovovat. Z těchto důvodů pana kolegu 
vystřídala další posila, vystudovaná knihovnice, paní Romana Wajglová. Jako by přišla na zavolanou, jelikož jsem zanedlouho po jejím nástupu spadla 
ze žebříku, zlomila si čtyři obratle, a tím pádem byla vyřazena z pracovního procesu na tři čtvrtě roku. 
 A co mně tato práce dala? Vložila jsem do ní celé své srdce, byla mi velkým koníčkem. Nechodila jsem vůbec do zaměstnání, ale za svojí velkou 
láskou a zábavou. Cítila jsem ohromné naplnění. Za celou dobu mého působení zde proběhla spousta různorodých pořadů. Ani bych je asi nedoká-
zala spočítat. Jsem nesmírně vděčná za ta milá setkání se spoustou skvělých lidiček – při různých besedách, cestopisných přednáškách, pořadech 
pro děti, ale především z řad čtenářů. Všichni tak trochu „patřili“ do mé velké rodiny. Pronikla jsem pod jejich „pokličku“, do jejich třinácté komnaty. 
Na všechny jsem se vždycky moc těšila, na jejich vyprávění a vzájemné svěřování. Touto cestou bych také chtěla moc poděkovat manželům Albrech-
tovým, kteří se zhostili literárních pořadů bez nároků na honorář, a že příprava takového jednoho pořadu stála spoustu času… Zpočátku zde vedli čtení 
pro nejmenší. Paní Jana dokonce vedla dramatický kroužek a následně nastudovala s dětmi několik vystoupení.
 Dalšími nezapomenutelnými chvilkami, na které ráda vzpomínám, byla setkání s různými spisovateli. Jen tak namátkou – pan Josef Lukášek, Miloň 
Čepelka, J. Snětivý, paní J. Haldová, B. Tymichová, Z. Maléřová, Ivona Březinová, Tereza Boučková, herečka Jitka Smutná, Alfréd Stejček, Ivo Šmoldas. Dále jsou 
to různí cestovatelé, mořeplavec pan Ruda, karikaturista pan Kovařík, hudební pořady, různé semináře a školení, které mi rozšiřovaly obzor. Díky, díky, díky. 
 V posledních letech zaznamenala knihovna několik velkých úprav. Za vedení paní starostky Martiny Bělkové proběhla výměna oken, za paní starostky 
Jarmily Novohradské zateplení budovy, vybudování bezbariérového vstupu a  vymalování vnitřních prostor. Technické zázemí se rozrostlo o  další dva 
počítače, na které jsem vypracovala dotaci, rovněž tak i na on-line katalog, který pomáhá čtenářům k prolongacím a rezervacím knih z domova. Za sou-
časného vedení pana starosty Zdenka Prause dětské oddělení získalo nové regály, celou místností září nová podlahová krytina, výpůjční pult i skříň.

A co popřát knihovně závěrem? Ať se stále rozrůstá a přibývá čtenářů, hlavně z dětských řad. Knihovnímu fondu přeji, ať se vždy najdou peníze na jeho 
rozšiřování a obnovu, jelikož pokud budou chybět finance na nákup knižních novinek, čtenáři si najdou cestu jinam, což by byla jistě veliká škoda. 
Mílovými kroky se k nám blíží významné výročí založení knihovny. V roce 2020 to bude rovná stovka a do té nové, další, přeji hodně zajímavého čtení, 
spoustu spokojených čtenářů a milých, šikovných knihovnic či knihovníků.

Věra Zaňková - emeritní knihomolka : )
Foto: Štěpán Tomašík
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ZO ČZS ČASTOLOVICE
Z činnosti zahrádkářů
V  letošním roce celý Český zahrádkářský svaz prožívá velmi důležité 
období. V  základních organizacích probíhají výroční členské schůze, 
kde se hodnotí minulé pětileté období, volí se nové výbory a kandidáti 
na okresní konferenci, která pro Rychnov nad Kněžnou proběhne 28. 4. 
2019 v zahrádkářské klubovně v Častolovicích. Na ní se bude volit nová 
územní rada, nové představenstvo územního sdružení a nová kontrolní 
komise. Současně se bude volit i delegát na sněm, který se bude konat 
koncem listopadu v  Praze a  kde se budou schvalovat nové stanovy 
ČZS, nový jednací a  volební řád, kde se vytýčí další směry Českého 
zahrádkářského svazu.

Na základě těchto faktů častolovičtí zahrádkáři hned v prvním týdnu 
roku 2019 na své výborové schůzi velmi podrobně a důsledně připra-
vovali výroční členskou schůzi, volby nového výboru a  veškeré 
zabezpečení pro hladké jednání. Protože byl předpoklad veliké účasti, 
konala se tato schůze v neděli 27. 1. od 14.00 hod. v pohostinství Beseda 
v  Častolovicích. Na  jednání bylo zhodnoceno minulé pětileté období, 
pro další činnost byly schváleny důležité dokumenty a  byl splněn 
hlavní bod jednání – volba patnáctičlenného výboru, kontrolní komise 
a dvou delegátů na okresní konferenci. Jednání probíhalo v přátelské 
atmosféře. O tom, že se zahrádkářům daří, svědčí i fakt, že přes přiro-
zený úbytek členů (odstěhování, úmrtí) má organizace stále 140 členů. 
Pro další období byly přijaty úkoly v oblasti spolupráce s obcí a školou, 
pořádání akcí pro členy a veřejnost (v roce 2019 bude uspořádáno 12 
akcí), úkoly pro vnitrosvazovou činnost, personální a ekonomické cíle. 
Závěr výroční schůze byl plně ve  shodě se stanovami svazu, kde je 
napsáno, že ČZS má rozvíjet zahrádkářskou činnost, aktivně se podílet 
na veřejných akcích a vytvářet přátelské ovzduší a kolektivy.

Z činnosti spolků

Foto: ZO ČZS Častolovice

Foto: ZO ČZS Častolovice

Podle plánu činnosti byla hned 2. 2. 2019 provedena degustace ovo-
ce. V  zaplněné zahrádkářské klubovně se sešlo přes padesát zájem-
ců o dobré ovoce, kteří přijeli z okresu HK, Pce, OU, Ná a Rk. Bohužel 
z Častolovic byla tradičně účast malá. Hodnocení se provádělo v těch-
to kategoriích: vzhled jablek, tvrdost slupky, kvalita dužiny, šťavnatost 
a celková chuť. Ze třiceti zimních odrůd zvítězila odrůda Sirius, druhý 
byl Admirál a třetí Meteor. I přes to, že byla degustována jablka ze sta-
rých odrůd, sloupových jabloní a  „novošlechtěnci“, zvítězily tradičně 
odrůdy chuťově nejlepší. Každý účastník dostal vyhodnocený seznam 
odrůd s doporučením o jejich pěstování.

Na  2. března připravil výbor pro členy organizace kulturní zájezd 
do Prahy, kde účastníci navštívili nově otevřené Národní muzeum a Di-
vadlo Hybernia s programem „Doktor Ox“. Zájezd se líbil, počasí přálo, 
užitečná byla i prohlídka Václavského náměstí a okolí. 

Další akcí pro členky byla oslava MDŽ, která se uskutečnila 9. 3. v  za-
hrádkářské klubovně. Pro čtyřicet zahrádkářek muži z výboru ZO ČZS zor-
ganizovali kulturní pořad a občerstvení. Po zahájení akce všechny ženy 
pozdravily děti z  mateřské školky a  poté pro zpříjemnění přátelského 
posezení zahrála hudební skupina „Zázvorový čaj“. Po přípitku byly všem 
ženám předány květiny – fialky. Zajímavě bylo provedeno občerstvení, 
které bylo sice úsměvné, ale muži se tohoto úkolu zhostili dobře.

Jarní zahrádkářská výstava s názvem „Velikonoce – svátky jara“ se za-
čala ve  výboru projednávat a  připravovat již od  1. 2. 2019. Byly schvá-
leny organizační směrnice výstavy, personální a  finanční zabezpečení 
a byly rozděleny jednotlivé funkce a úkoly. Jako každá výstava, tak i  ta 
letošní bude mít celou řadu změn a novostí. Nejdůležitější z nich bude 
poprvé zorganizovaný kulturní pořad, který bude probíhat po celou dobu 
výstavy, dále bude postaveno hudební pódium, rozšířené zázemí pro 
odpočinek návštěvníků a úplně jiná „aranžerie“. Poprvé také pořadatelé 
uskuteční setkání všech vystavovatelů-zahrádkářů, kteří se aktivně po-
díleli na  podzimní výstavě. V  podstatě je zajištěn široký stánkový pro-
dej, bohaté občerstvení a rozšířeno parkování, které bude zabezpečeno 
i ve spolupráci se silniční policií ČR.

Josef Helmich, ZO ČZS Častolovice
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19. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH
Ve  dnech 12. – 14. dubna 2019 proběhla jarní zahrádkářská výstava 
s názvem Velikonoce – svátky jara. Pořadateli byly ZO ČZS Častolovice, 
ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou a městys Častolovice.

ad.). Byla to velká krása a  inspirace pro každého. Všechny tyto květiny 
byly naaranžovány s vodní kaskádou, vodotrysky a tekoucím potůčkem.

Poslední novinkou bylo úplně jiné naaranžování všech výstavních 
prostor. Krásná keramika, jemné paličkované obrazy, umělecké krasli-
ce z celé ČR, velikonoční svatý týden, expozice novodobých Velikonoc, 
výzdoba prostorových a stropních částí a řada dalších nápadů, to vše 
bylo na  výstavě ukázáno. Příjemná byla také spolupráce s  rozhlasy 
Hradec Králové a Pardubice, které v pátek vysílaly relace přímo z vý-
staviště, a v neděli setkání s redaktory z rozhlasu Blaník.

Tato výstava již má svoji historii a tradici. Všem návštěvníkům přiblí-
žila velikonoční zvyky a staročeská řemesla prostřednictvím různých 
kraslic a jiných symbolů jara. Uskutečnila se v celém výstavním are-
álu, tj. v obou podlažích sokolovny, v zahrádkářské budově a v celém 
prostoru Sokolské zahrady. Každý návštěvník mohl zhlédnout praktic-
ké ukázky zdobení vajíček malováním, tepáním, oplétáním a dalšími 
technikami. V letošním roce byl k vidění velmi zajímavý soubor staro-
českých řemesel – výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek, plete-
ní pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování, ukázky práce 
na hrnčířském kruhu, keramika v různých provedeních a velikostech, 
figurky a předměty ze šustí, pedigu, sisalu, rákosu, krouceného papí-
ru a  mnoho dalšího. Překvapením byly překrásné kroje z  Podorlicka 
v aranži jarní rozkvetlé zahrady. Největší křesťanský svátek v roce byl 
zastoupen nejen charakteristickými výjevy, ale i živými symboly v po-
době zajíců a beránků. Všechny expozice byly skloubeny se zeleným 
trávníkem, jarními květinami a tekoucí vodou.

Stejně jako každý rok i letos připravili pořadatelé pro všechny návštěv-
níky celou řadu novinek. Poprvé po celou dobu výstavy probíhal dopro-
vodný zábavný program a bylo postaveno hudební pódium. Podstatně 
se rozšířila parkovací plocha a pro klidné zabezpečení silničního pro-
vozu byla dohodnuta spolupráce s dopravní policií ČR. První den výsta-
vy byl zahájen slavnostním setkáním zahrádkářů-vystavovatelů z ce-
lých východních Čech, což bylo poděkováním těm, kteří na podzimních 
výstavách dokreslují jejich ráz. Po krátkém přivítání a seznámení s his-
torií výstav bylo promítnuto krátké vzpomínkové video z předchozích 
ročníků. Po  pohoštění následovala návštěva místního kostela, zámku 
a zahrádkářských osad. V závěru přislíbilo 8 okresů východních Čech 
a 12 ZO ČZS aktivní účast na podzimní výstavě v roce 2019.

Další novinkou byla výstava květin, která svým rozsahem a množstvím 
nemá v historii jarních výstav obdoby. Byly k vidění tisíce tulipánů, hya-
cintů a  narcisů, dále veliké množství lilií, hrnkových květin (macešek, 
pomněnek atd.), včetně květin zakoupených z Holandska (gerbery, růže 

Milým oživením byla dobře zorganizovaná okresní floristická soutěž, 
v níž žáci ze základních a středních škol den před výstavou celé dopo-
ledne soutěžili o nejlépe naaranžovanou (vypichovanou) misku. Bylo 
úžasné sledovat šikovnost naší mládeže. Je potěšitelné, že žáci ze ZŠ 
v Častolovicích byli hodnoceni velmi dobře.

Samostatnou oblastí byla soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se 
přihlásilo 20 soutěžících s 30 miskami. Veliký zájem dokládá 1 111 že-
tonů vhozených do osudí. Soutěž byla anonymní, vyhrála ji miska č. 3. 
Jediný soutěžící muž, pan Zdeněk Slavíček z Kostelce n. Orl., zvítězil 
nad všemi ženami. Důležitým hodnotícím prvkem je i  množství ná-
vštěvníků výstavy. Dnes můžeme říci, že je každým rokem stoupající 
a s návštěvností v letošním roce můžeme být spokojeni.

Co říci závěrem. Hodnocení si jistě každý návštěvník provedl sám. 
V kronice, která byla umístěna v hlavním sále, je napsáno: „Krása, 
Inspirace, Přijedeme zas, Blahopřejeme, To tady ještě nebylo. Nová 
a krásná aranžérie.“ I  toto je určité hodnocení výstavy. I když celá 
tato akce byla připravována s co největším úsilím a snahou, našli 
pořadatelé nějakou chybičku. Nebylo jednoduché takovouto velikou 
výstavu zorganizovat. Čtrnáct dnů před zahájením, i  za  špatného 
počasí, připravovalo výstavu 18 lidí. Děkujeme všem spolupracovní-
kům za přípravy a provedení výstavy, organizátorům, kteří pomohli 
přiblížit památky Častolovic, a  vedení městyse a  základní škole 
za spolupráci. Bez této součinnosti a pomoci by tato výstava neby-
la taková, jaká je. Také se omlouváme našim občanům za ztíženou 
dopravní situaci v Častolovicích v době výstavy. I když jsme pro klid 
a pořádek udělali hodně, přesto v naší obci, především na místních 
komunikacích, byly drobné komplikace.

Josef Helmich

Josef Helmich při rozhovoru s redaktory Českého rozhlasu.        Foto Štěpán Tomašík.

Hlavní výstavní sál        Foto Štěpán Tomašík
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MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE
Rekapitulace prvního čtvrtletí roku 2019 
I do našeho kraje rychle přišlo jaro, ale ani naší honitbě se nevyhnul 
silný vítr, který jeho příchod začátkem března doprovázel a po kterém 
bude třeba objet kazatelny a posedy a ty pokácené postavit a opravit! 
Napřed je však třeba se ohlédnout za  zásadními událostmi prvního 
čtvrtletí roku 2019. Dalo by se říci, že byly tři: ztráta nejstaršího člena 
MS, myslivecký ples a výroční členská schůze.
Nový rok začal pro nás nejsmutnějším způsobem, když 1. ledna 
ve svých 86 letech naše řady navždy opustil nejstarší člen spolku pan 
Bohuslav Kunc z Častolovic. Bohouš s námi ještě předešlé léto střílel 
na  asfaltové terče, v  listopadu se zúčastnil dvou honů, ale po  Váno-
cích ho jeho zdraví náhle zradilo. S  Bohoušem jsme přišli o  dalšího 
zakládajícího člena spolku, kterému byl před časem na náš návrh pro-
půjčen Českomoravskou mysliveckou jednotou titul Čestný člen ČMMJ. 
Na rozloučení s Bohoušem 8. ledna v Týništi bylo možné vidět hodně 
zelených kamizol, včetně kamarádů v čestné stráži.
To 19. ledna bylo v Česticích na již 19. mysliveckém plese výrazně ve-
seleji. Bohatá tombola, vyprodaný sál a  dobře se bavící lidé tančící 
do pozdních nočních hodin patří už k tradicím tohoto plesu.

Ženy oceněné květinami za pomoc            MS. Foto: Radomír Podolský

Mladí dekorovaní sportovci.    Foto: Tereza Málková

Jirka Malý pasuje lovce daňčí zvěře Milana Žida a Aleše Libotovského.
Foto: Radomír Podolský

TJ SOKOL ČASTOLOVICE
Újezdecký šestiboj
Dne 26. 1. 2019 se 7 dětí z oddílu Sokola Cvičení rodičů s dětmi účastnilo prvního 
ročníku soutěže „Újezdecký šestiboj“. Pořadatelem celé akce byl Bílý Újezd – 
SPV Opočno a SDH Bílý Újezd. V soutěži bojovaly 4 oddíly. Děti byly rozděleny 
do sedmi kategorií. Soutěžilo se v  těchto disciplínách: překážkový běh, skok 
z místa, hod míčem, přitahování na lavičce, skládání kelímků a skákání panáka.

V sobotu 16. března jsme se sešli na chatě v Častolovicích na výroční 
členské schůzi, abychom pro sebe i pro více než 20 pozvaných hostů 
vyhodnotili výsledky naší činnosti v  roce 2018. Rok to byl z  pohledu 
rozsahu zajišťovaných akcí hodně náročný a i přesto, že členové odpra-
covali stovky hodin na brigádách, museli jsme sáhnout do finančních 
rezerv. Předseda MS Josef Vanický však ve své zprávě, proložené pro-
mítáním fotografií z naší činnosti, doložil všem přítomným, že finanční 
prostředky vynaložené na  jednotlivé akce, včetně těch od  obecních 
úřadů, byly využity v  souladu s  plánem práce a  pravidly pro čerpání 
příspěvků. Především rekonstrukce toalet u chaty byla nezbytná a  je 
investicí na mnoho dalších let. 
Pro r. 2019 mírně ubereme z  tempa, aby bylo víc času a  sil na  práci 
v honitbě a na provozování myslivosti. Máme v plánu se více věnovat 
běžné údržbě našich objektů. Jestli se podaří, pak provést kompletní 
rekonstrukci kuchyně chaty v Častolovicích a jeho zařízení. V případě, 
že nám bude schválena evropská dotace, měly by být realizovány další 
tůně pod Hradištěm směrem k  Třebešovu na  pozemcích OÚ Hřibiny, 
které bychom převzali na  příštích deset let do  užívání. Za  veškerou 
podporu obcí našeho mikroregionu poděkoval na výroční schůzi před-

seda našeho spolku. Každý člen výboru předložil výroční zprávu, které 
dokládají, že za  členy spolku stojí opět velký kus práce a  že jeho 27 
členů může hledět do dalšího období s optimismem.

Schůze po oficiální části pokračovala dojemným pasováním třech lov-
ců daňčí resp. mufloní zvěře, kteří ulovili v loňském roce první kus této 
zvěře. Výbor MS také poděkoval ženám za  pomoc při našich akcích 
a  ocenil je kytičkou. Po  podání občerstvení se Jirka Malý podělil se 
všemi o své zážitky z lovu medvěda hnědého v Chorvatsku, což Pepa 
Vanický doplňoval svým komentářem a  promítáním fotek. Toto se-
tkání se vydařilo, těšíme se na další. 
S přáním slunečného jara všem spoluobčanům 

Radomír Podolský - jednatel

Za své výkony byly všechny děti odměněny a přivezly si medaile. Filip Bednář 
3. místo, Lucie Podolská 2. místo, Aleš Brandejs 1. místo, Matěj Bednář 6. místo, 
Jakub Fajgl 4. místo, Matěj Hlásek 3. místo a Kateřina Frydrychová 1. místo.

Tereza Málková
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SPOLEK PŘÁTEL ČASTOLOVIC
Rok 2019 bude pro Spolek přátel Častolovic a Muzeum Častolovicka 
rokem významných změn. Úřad městyse Častolovice se totiž dlou-
hodobě potýká s  nedostatkem místa, a  proto oslovil Spolek přátel 
Častolovic s prosbou, zda by bylo možné vytipovat vhodné prostory 
pro přemístění expozice muzea. Udržitelnost projektu, tedy doba, 
po  kterou musí příjemce podpory (Muzeum Častolovicka) udržet 
výsledky projektu, již uplynula. Mohli bychom se dohadovat nad 
platností smluv, výpovědními lhůtami apod., ale vše je otázkou kom-
promisů a komunikace. Naší snahou je vzájemně dobrá spolupráce 
s  obcí, tudíž jsme začali hledat schůdné řešení. Z  aktuální nabídky 
volných nebytových prostor byly jako nejlépe vyhovující pro pro-
vozování muzea shledány prostory bývalé prodejny levného textilu, 
kam by po odstranění vlhkosti a určitých stavebních úpravách bylo 
možné Muzeum Častolovicka přesunout. 

Vzhledem k  tomu, že pro rok 2019 měl spolek v  plánu uspořádat 
v  hlavní turistické sezóně, ve  spolupráci s  panem Milanem Línkem 
a  jeho synem, rozsáhlou výstavu radiových a  televizních přijímačů, 
přičemž rozjednány jsou i další kulturní a společenské akce, nebylo 
na  co čekat, ale začít rychle jednat. Spolek přátel Častolovic podal 
Radě městyse Častolovice žádost o  výpůjčku zmiňovaných nebyto-
vých prostor, jež byla dne 20. 3. 2019 schválena. Následně byl připra-
ven harmonogram prací a stěhování, a to tak, abychom stihli zahájit 
provoz v červnu letošního roku. Nové místo v č. p. 55 má svůj genius 
loci, neboť zde v  minulosti sídlila četnická stanice, působilo tady 
i  několik šikovných živnostníků, tak proč ne muzeum. Pozitivem je 
i situování domu na cestě mezi nádražím a zámkem. Držte nám palce 
a těšíme se na Vaši návštěvu.

Jiří Václavík , předseda spolku

Předseda spolku Jiří Václavík (vlevo) při projednávání 
úprav prostoru prodejny levného textilu pro potřeby muzea.

Foto: Štěpán Tomašík

JSDH ČASTOLOVICE
Požár lesa
Vyhlášení poplachu: 27. 3. 2019 v 16.07 hodin
Návrat na základnu: 27. 3. 2019 v 17.14 hodin
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815, DA 87 L1-R
Místo zásahu: Dlouhá Louka u Lípy nad Orlicí
Počet zasahujících členů: 6
Popis činnosti: Jednotka byla povolána k požáru lesa na Dlouhé Lou-
ce u Lípy nad Orlicí. Na místo vyjely CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+2 a DA 
8 L1R Fiat Ducato v  počtu 1+2. Další 4 členové zůstali v  pohotovosti 
na základně v Častolovicích. V době příjezdu na místo události zde již 
zasahovali příslušníci PČR jednoduchými hasebními prostředky a ha-
siči z JSDH Týniště nad Orlicí a JSDH Lípa nad Orlicí. Dále se k zásahu 
dostavila jednotka HZS KHK kraje ÚO Rychnov nad Kněžnou. Častolo-
vičtí hasiči po  vykonaném průzkumu prováděli hašení 1 C proudem, 
doplňování vody do CAS JSDH Týniště nad Orlicí a osádka CAS 32 ky-
vadlovou dopravu vody z  Lípy nad Orlicí (3 km). Použito bylo 8  400 l 
vody. K poškození vybavení nebo zranění osob nedošlo.

Technická pomoc – spadlý strom
Vyhlášení poplachu: 11. 3. 2019 v 07.32 hodin
Návrat na základnu: 11. 3. 2019 v 08.08 hodin
Místo zásahu: Častolovice
Nasazená technika: DA 8 L1-R
Počet zasahujících členů: 4
Popis činnosti: Jednotka byla s vozem DA 8 L1-R Fiat Ducato povolá-
na k  technickému zásahu – spadlému stromu na  místní komunikaci 
u Obecního rybníka v Bažantnici. Strom zasahoval přes celou vozovku. 
Na místo vyjela osádka v počtu 1+3. Zasahující hasiči provedli rozřezá-
ní stromu pomocí motorové řetězové pily a jeho odklizení. Ke zranění 
členů jednotky nebo poškození vybavení nedošlo.

Technická pomoc – spadlý strom
Vyhlášení poplachu: 4. 3. 2019 v 16.07 hodin
Návrat na základnu: 4. 3. 2019 v 16.34 hodin
Místo zásahu: Libel
Nasazená technika: DA 8 L1-R
Počet zasahujících členů: 5
Popis činnosti: Jednotka byla s vozem DA 8 L1-R Fiat Ducato povolána 
k technickému zásahu – spadlému stromu na silnici č. 318 u obce Libel. 
Stromek zasahoval do  jednoho jízdního pruhu. Na místo vyjela osád-
ka v  počtu 1+4. Zasahující hasiči provedli rozřezání stromku pomocí 
motorové řetězové pily a  jeho odklizení za svodidla. Ke zranění členů 
jednotky nebo poškození vybavení nedošlo.

Požár obchodu s levným textilem
Vyhlášení poplachu: 24. 1. 2019 v 06.34 hodin
Návrat na základnu: 24. 1. 2019 v 07.10 hodin
Místo zásahu: Kostelec nad Orlicí, Komenského 539
Nasazená technika: CAS 32 Tatra 815
Počet zasahujících členů: 3
Popis činnosti: Jednotka byla povolána s  vozem CAS 32 Tatra 815 
k požáru obchodu s levným textilem v Kostelci nad Orlicí. V době příjez-
du cisterny na místo události zde již zasahovala místní jednotka JSDH 
Kostelec nad Orlicí a jednotka HZS Královéhradeckého kraje – Územní 
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Dětský rybářský kroužek. Foto: MO ČRS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rybářský kroužek MO ČRS
Místní organizace českého rybářského svazu mimo hlavní činnosti, což je 
ochrana životního prostředí, chov ryb, zarybňování revíru a jejich lov, podporuje 
rybářský kroužek dětí. Ke dni 6. ledna 2019 má kroužek 26 členů. Vedoucími 
kroužku jsou manželé Jitka a Jindřich Židovi a manželé Miroslav a Jitka Kalousovi. 
Od doby založení v roce 2016 až do roku 2018 se na činnosti podílel pan Miroslav 
Frydrych, který byl výborem MO ČRS pověřen jinou funkcí ve vedení výboru.

odbor Rychnov nad Kněžnou. Po  dohodě s  velitelem zásahu byla 
osádka CAS ponechána v záloze pro případ plnění vodou, což nebylo 
potřeba, proto byla CAS 32 později odeslána zpět na  svou základnu. 
Ke zranění členů jednotky nebo poškození vybavení hasičů nedošlo.

Školení velitelů
Ve dnech 8. 3. 2019, 22. 3. 2019 a 30. 3. 2019 absolvovali velitelé jednotek 
a družstev pravidelné školení V8, které organizoval HZS Královéhradec-
kého kraje – Územní odbor Rychnov nad Kněžnou. Školení obsahovalo 
seznámení s  teorií hašení, novinkami v  oblasti spojení, strojní služby 
a chemicko-technické služby, ukázku nového zásahového žebříku AZ 42 
– S1Z Iveco Magirus ve vybavení PS Rychnov nad Kněžnou, praktickou 
ukázku protiplynového polygonu a závěrečný písemný test. Barvy naší 
jednotky hájili Jiří Václavík ml., Jiří Řeháček, Martin Kubíček, Libor Bartoš, 
Martin Svatoň a Josef Vašata.

Jiří Václavík ml., JSDH Častolovice

SDH ČASTOLOVICE
Výroční členská schůze
V pátek dne 11. 1. 2019 se v prostorách hasičské zbrojnice uskutečnila vý-
roční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Častolovice. Na schůzi 
byla zhodnocena společenská, kulturní a zásahová činnost častolovických 
hasičů v  uplynulém roce. Zazněla zpráva revizní komise, zpráva o  stavu 
pokladny a byl schválen plán činnosti na rok 2019. Své zdravice přednesli 
kolegové z HZS Rychnov nad Kněžnou, SH ČMS, okolních sborů a starosta 
městyse Častolovice Ing. Zdeněk Praus. 

Hasičský bál
Sobota 2. února 2019 byla pro častolovické hasiče ve  znamení tance, 
zpěvu, legrace a dobré zábavy. Tento den se totiž konal tradiční hasičský 
bál, na který zavítalo bezmála 140 tancechtivých návštěvníků. O hudební 
doprovod se opět postarala skvělá skupina Brillant Band, v níž jako hráč 
na  klávesové nástroje hostoval Milan Šatník, nadějný mladý zpěvák 
z Třebechovic pod Orebem, který měl možnost zahrát si v aktuálním filmo-
vém trháku Bohemian Rhapsody a je interpretem skladby Free As a Bird, 
jež si nachází cestu v rádiích ke svým posluchačům. O tomto muži pravdě-
podobně ještě v budoucnu uslyšíme. Své umění nižších kvalit, ale rozhodně 
stejného nasazení, předvedli po  více než měsíčním nácviku častolovičtí 
hasiči a  hasičky, když vystoupili se svým odvážným kostýmovým před-
tančením. Pak už následovala veselá, místy i  trochu divoká jízda tak, jak 
to mají naše duše zastydlých rockerů rády. Děkujeme všem lidem, kteří 
nás nezištně podpořili. Dále sbor dobrovolných hasičů děkuje sponzorům 
za  příspěvky do  tomboly, městysu Častolovice za  podporu a  personálu 
baru a restaurace za příjemnou obsluhu. 

Staročeská zabijačka
V sobotu 2. 3. 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Častolovice tradiční 
hasičkou zabijačku pro své členy. Celé akci předcházely několikadenní pří-
pravy. Vyvrcholením snahy všech přítomných bylo společné posezení nad 
připravenými zabijačkovými specialitami, mezi nimiž nechyběly prdelačka, 
kroupy, prejt, jitrnice, čerstvé řízky a tlačenka. Pozvání na naši akci přijal 
p. Mgr. Ondřej Kunc, se kterým jsme si příjemně popovídali o jeho působení 
v Častolovicích, víře, hasičích a běžném životě.

Jiří Václavík ml., SDH Častolovice

Výbor podporuje činnost kroužku finančně i materiálně. Vedoucí pořádají 
pro děti letní stanový tábor u Obecního rybníka, zúčastňují se závodů, naši 
mladí rybáři se pravidelně umisťují na předních místech a přivážejí si ceny 
a  bohaté zkušenosti z  rybolovné techniky. Za  tím vším je mnoho práce 
našich vedoucích a chtěl bych jim jménem výboru a celé naší MO ČRS podě-
kovat za jejich práci a popřát mnoho úspěchů v jejich činnosti do dalších let.
Výbor připravuje pro letošní rok dvě velké akce, na kterých se podílejí sponzoři, 
bez jejichž pomoci by nebylo možné uspořádat atraktivní závody. Získané 
prostředky jsou použity na ceny pro závodníky a díky velmi dobré spolupráci 
s vedením městyse se nám daří tyto akce každým rokem zlepšovat.
Dětské rybářské závody: 4. května 2019 od 8.00 hodin.
Závody dospělých členů: 14. září 2019 od 8.00 hodin

Za MO ČRS předseda Zdeněk Dostál

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z. S., MÍSTNÍ ORGANIZACE ČASTOLOVICE
pořádá tradiční

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
(MEMORIÁL BOHUSLAVA KYSELY)

4.5.2019
Místo konání: Obecní rybník v Častolovicích 

Prezentace: 6.30 hodin
Zahájení: 8.00 hodin 

1. poločas: 8.00–9.30 hodin 
2. poločas: 10.00–11.30 hodin

Ukončení: 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, občerst-
vení a ceny jsou zajištěny pro všechny účastníky závodů. Srdečně zveme 

rodiče a příznivce, přijďte povzbudit mladé „rybaříky“.

Petrův zdar…
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Úřad městyse Častolovice
Výtah z usnesení rady městyse Častolovice 

Rada městyse (RM-6-2019)
dne 7. ledna 2019

schválila: 
n kupní smlouvy na  odkup plynového zařízení 
v budově č. p. 13 a 14 a v budově č. p. 47.
n nabídku firmy GridServices, s.r.o., na odpojení 
plynové přípojky v č. p. 13, 14 a 47.
n smlouvu o dílo s  firmou Lamaro, s. r. o., na do-
dání workoutového hřiště. Poskytovatel dotace Škoda 
Auto, a. s., firmu doporučil dle svého výběrového řízení. 
n směrnici č. 1/2019 pro poskytování cestovních 
náhrad.

Rada městyse (RM-7-2019)
dne 21. ledna 2019

schválila: 
n cenovou nabídku na vyhotovení žádosti do do-
tačního programu vypsaného MMR-DT117d8210B.
n navýšení nájemného nebytových prostor o 2,1 % 
tam, kde to smlouva umožňuje.
n dodatek č. 9 s p. J*** na pronájem kotelny 
č. p. 488, kdy v dodatku je uvedeno, že pronajímatel 
je plátcem DPH.
n schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s fir-
mou Swietelsky.

Rada městyse (RM-8-2019)
dne 4. února 2019

schválila: 
n dodatek č. 14 Smlouvy o odběru a likvidaci od-
padu s  firmou Odeko, s. r. o., a  pověřuje starostu 
k  podpisu.ve  výši 200  000 Kč a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy
n vypsání výzvy na demolici objektů č. p. 13 a 14.
n vyúčtování dotací poskytnutých spolkům 
a Farní charitě v Rychnově n. Kn. v roce 2018
n poskytnutí veřejné finanční podpory Sdru-
žení rodičů a přátel dětí a školy při MŠ v částce 
4.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Rada městyse (RM-9-2019)
dne 18. února 2019

schválila: 
n územní příspěvek MAS nad Orlicí pro rok 
2019 ve výši 5,- Kč na obyvatele a pověřuje účet-
ní k sestavení rozpočtového opatření.
n opravu podlah ve dvou třídách základní školy, 
která se provede z investičního fondu základní ško-
ly a  pověřuje místostarostu a  ředitele k  zajištění 
o letních prázdninách dle předloženého rozpočtu. 
n finanční dar ve  výši 500.000,- Kč od  firmy 
Saint-GobainConstructionProducts CZ, a. s.

Zastupitelstvo městyse (ZM-3-2019)
dne 27. února 2019

schvaluje: 
n demolici budov č. p. 13, č. p. 14 a č. p. 47
n vyřadit z  majetku dálkový rozvod ústředního 
topení 96 bytových jednotek, inventární číslo 204.
n strategický rozvojový dokument městyse 
Častolovice na roky 2019 – 2025
n Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy 
a mateřské školy Častolovice.
n souhlasí s podáním žádosti na novou cisterno-
vou stříkačku pro jednotku obce a pověřuje finanční 
výbor k  zapracování do  výdajové části rozpočtu 
pro rok 2020.
n veřejnoprávní smlouvu o zřízení společné jed-
notky požární ochrany s obcí Synkov-Slemeno.
n poskytnutí dotací z rozpočtu městyse organi-
zaci TJ Sokol Častolovice – 134.940,- Kč a  AFK 
Častolovice ve výši 135.000,- Kč na rok 2019.
n rozpočtové opatření č. 1

n schvaluje výši členského příspěvku do  Euro-
regionu Glacensis ve  výši 6,- Kč na  obyvatele pro 
rok 2019 a pověřuje účetní městyse k  zapracování 
do rozpočtu
n rozhodnutí hodnotící komise o  výběru nej-
vhodnější nabídky veřejné zakázky malého roz-
sahu a  pověřuje starostu podepsáním smlouvy 
s vítěznou firmou František Sejkora.
n vyvěšení záměrů obce na  pronájem nebyto-
vých prostor v  č. p.  53 v  1. NP a  v  č. p.  55 v  1. NP 
v ulici Masarykova.

Rada městyse (RM-10-2019)
dne 4. března 2019

schválila: 
n vyvěšení veřejné výzvy č. 1/2019 na místo „Re-
ferentka veřejné správy a samosprávy“ a rozšiřuje 
organizační strukturu o jedno pracovní místo.
n a jmenovala paní Martinu Tejklovou na funkci 
předsedkyně Kulturní komise Rady městyse 
Častolovice s účinností od 1. 3. 2019
n rozšíření změny č. 1 územního plánu Častolovice 
– úpravy funkční plochy ochranné zeleně ZO v ploše 
P1.1 z výměry 0,1710 ha na 0,057 ha a P1.2 z výměry 
0,1409 na 0,047 ha a pověřuje starostu podat návrh 
na odbor územního plánování v Kostelci nad Orlicí.

Rada městyse (RM-11-2019)
dne 20. března 2019

schválila: 
n poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč 
pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou a 3.000,- Kč 
pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko 
Hospic Anežky České.
n účetní závěrku Základní školy a mateřské školy 
Častolovice za rok 2018
n smlouvu o výpůjčce dle zveřejněného záměru 
č.1/2019/RM nebytových prostor v budově č. p. 55 v 1. 
NP v ulici Masarykova pro Spolek přátel Častolovic.
n smlouvu o dílo s  firmou Altero, s. r. o., na vý-
robu nových novogotických oken a  jejich mon-
táž na  kostel sv. Máří Magdalény v  Častolovicích 
v částce 214.479,- Kč, která bude z větší části kryta 
z dotace Ministerstva kultury.
n poskytnutí dotace těmto spolkům: Spolek HC 
Častolovice – 20.000,- Kč, Myslivecké sdružení Střez-
má – 49.000,- Kč, AVZO TSČ – ZO Častolovice ve výši 
49.900,- Kč, Spolek přátel Častolovic – 22.000,- Kč, ZO 
ČZS Častolovice – 44.000,- Kč, SDH – 44.000,- Kč, Řím-
skokatolická farnost – 49.000,- Kč a ČRS – 41.000,- Kč
n výkopové práce na pozemku p. č. 505/3 v Sokolské 
ulici pro usazení kabelové komory firmou SITEL, s. r. o.

CENÍK
PLACENÉ INZERCE

Ve ZDROJI lze v omezené míře zveřejňo-
vat plošnou placenou reklamu a inzerci.  
O zveřejnění inzerce a o rozsahu v daném 
čísle rozhoduje redakční rada. Vydavatel 
neodpovídá za  pravdivost údajů obsa-
žených v placené inzerci a reklamě. 

Ceník:
1/8 strany – 500,- Kč

¼ strany – 1.000,- Kč

½ strany – 2.000,- Kč
1/1 strany – 4.000,- Kč

Pro reklamu a inzerci lze použít pouze 
vnitřní strany ZDROJE. Formát inzerátu 
musí odpovídat graf ickému členění 
stránky.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

se uskuteční:

v pátek 24. května 2019 – 14.00–22.00 hod.
v sobotu 25. května 2019 – 8.00–14.00 hod.

Místem konání voleb je zasedací místnost (Klub důchodců)
– volební okrsek č. 1 se sídlem v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova č. p. 10, 517 50 Častolovice.

Volič:
Voličem je každý občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň v druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Hlasování:
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 

průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. 
• Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
• Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
• Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (opatřenou úředním razítkem).
• Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
• S voličským průkazem je možno hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Hlasovací lístky: 
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně a jsou opatřeny otiskem razítka Ministerstva vnitra. Hlasovací lístky jsou voli-
čům dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb, tj. do 21. května 2019. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici 
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nových hlasovacích lístků.

Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů, požádat obecní úřad a okrskovou volební komisi ve dnech voleb o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského 
parlamentu. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Barbara Hojná, ÚM Častolovice

Inzerce

 

 

 
 
 
 
 
OBSAZUJE POZICE: 

Provozní elektrikář 
 

 
POŽADUJEME: 
 vyučen, kvalifikace dle vyhl. 50/1978, § 6 
 řidičské oprávnění skupiny B 
 šikovnost, samostatnost, spolehlivost 
 
Pracoviště: Kostelec nad Orlicí 
Nástup: ihned 
 
 
NABÍZÍME: 
 jednosměnný provoz – 7,5 hod./den (6,00 – 14,00 hod.) 
 5 týdnů dovolené 
 po zapracování 5 dnů zdravotního volna 
 stravenka v hodnotě 100 Kč 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 zvýhodněná nabídka v oblasti telefonování i rodinným příslušníkům  
 právní konzultace zdarma, sleva na nákup nového vozidla, firemní akce 
 jistota zaměstnání 
 
 
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Bližší informace poskytne p. Zdenka Myšková - tel. 494 539 181, zdenka.myskova@aquark.cz 
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Častolovický fotokoutek: Plesová sezóna 

K počátku roku patří každoročně plesová sezóna. V Častolovicích se le-
tos konaly tři plesy. Šlo o tradiční sokolský ples, hasičský ples a tematic-
ky zaměřený „Ples upírů“ konaný místní pobočkou pojišťovny Generali.

Fotky z těchto akcí nám poskytli:
Martina Šůlová, Jiří Václavík a Miloš Málek.
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Náklad: 750 ks. Evidováno pod číslem E11935.

Sazba a tisk: tiskárna Vladimír Falta AG-TYP Kostelec nad Orlicí.
Uzávěrka příštího čísla: 15. června 2019

Již podevatenácté nám v Častolovicích příchod Velikonoc oznamuje oblíbená 
výstava „Velikonoce svátky jara“ pořádaná ZO ČZS Častolovice ve spolupráci 
s městysem Častolovice.

Foto: Štěpán Tomašík

19. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH


