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Obec Častrov      čtvrtletník / Podzim 2018

NÁŠ
ZPRAVODAJ

Že se v sobotu 11. srpna ve Ctiboři 
sešlo přibližně 160 rodáků a přá-
tel této malé vesničky, lze beze-
sporu považovat za známku toho, 
že si všichni tito lidé, stejně jako 
my, kteří jsme se rozhodli setkání 
uspořádat, Ctiboř uchovávají hlu-
boko ve svém srdci. Zatímco duší 
celé akce, která nás všechny po-
vzbuzovala, abychom setkání opět 
po pěti letech připravili, a nakazila 
nás svým nadšením, byla Marie 
Nováková, hlavní hnací silou celé 
události byl ctibořský rodák a pa-
triot Jaromír Doležal, jenž se ujal 
spoluorganizace s nasazením sobě 
vlastním. Dík patří rovněž obci 
Častrov, která finančně přispěla 
na pořízení upomínkových před-
mětů, hrnků s originální kresbou 
Jitky Marešové. 

Na návsi, v prostoru mezi třemi 
budovami, které kolem sebe v po-
sledních letech soustřeďují spole-
čenské a kulturní dění ve vesnici 
(hasičské zbrojnice, obecné školy 
a kaple), pořadatelé - spolek Cti-
bořská náves a Sbor dobrovolných 
hasičů Ctiboř - připravili pest-
rý program, příjemné posezení 
a bohaté a lahodné občerstvení. 
Odpoledne začalo mší svatou v 
kapli Nejsvětější Trojice, na které 
zazpíval místní sbor za doprovo-
du rodáka Miroslava Bárty. Ten 
byl tak laskavý, že se ujal rovněž 
vedení a doprovodu následných 
krátkých vystoupení ctibořských 
dětí, žesťového kvartetu a malého 
pěveckého sboru, složeného 
z místních děvčat. Marie Fronková 
vystoupila s přednáškou z dějin 

naší vesnice a vybrala pro sešlost 
rodáků zajímavosti z její sedmi-
setleté historie. Oldřich Vobr se-
známil přítomné s tím, jak frek-
ventovaná jsou v současné době 
příjmení, která se ve Ctiboři vy-
skytují.
Od pozdního odpoledne do půl-
noci pak hrála k poslechu a tanci 
hudební skupina AWAL3, jejíž 
zpěvačka Dagmar Lešetická je 
ctibořskou rodačkou. V hudeb-
ních přestávkách přispěli k dobré 
náladě místní dobrovolní hasiči. 
Jaromír Doležal četl a svým ne-
zaměnitelným způsobem také 
komentoval úryvky z hasičské 
kroniky a k nemalé radosti 
účastníků se v akci představila 
veteránská hasičská technika, 
včetně historické jakubínské stří-

SetkÁNí RODÁků Ve CtibOři
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kačky. 
I v tak malé vesničce, jako je Ctiboř, 
kterou, jak se zdálo v devadesátých 
letech, čekalo spíše vylidnění, než 
rozkvět komunitního života, se 

dnes pořád něco děje. Nemálo ak-
tivních lidí, doslova patriotů, svý-
mi činy oživuje zdejší kulturní a 
společenský život. Odměnou jim 
není nic jiného než radost, radost 

těch, kteří jejich činnost ocení, 
stejně jako jejich vlastní radost z 
odvedené práce. 

Foto i text: Jana Stachová

100. VýROčí VZNiku 
čeSkOSlOVeNSké  
RePubliky

Před sto lety, dne 28. října 1918 
byla vyhlášena Československá re-
publika. Bylo to v době ukončení 1. 
světové války a rozpadu Rakousko
-uherské monarchie.
Již v průběhu války probíhaly 
přípravy, na kterých se hlavně 
podíleli tito tři muži: filozof, spi-
sovatel a politik Tomáš G. Masa-
ryk, slovenský politik a diplomat 
Milan Rastislav Štefánik a filosof 
a politik Edvard Beneš. Jim se 
podařilo přesvědčit vítězné moc-
nosti k založení Československé-
ho státu. Masaryk se stal prvním 

prezidentem nově vytvořeného 
Československa, Edvard Beneš 
ministrem zahraničí a Milan Ras-
tislav Štefánik ministrem války. 
Společně se založením nového stá-
tu byly v rámci ústavy ustanoveny 
symboly československé státnosti 
– státní vlajka, státní znak a státní 
hymna.
Československá republika se zdár-
ně vyvíjela a za dobu svého trvání 
se stala jednou z nejvyspělejších 
zemí Evropy. Na svoji ochranu 
budovala od roku 1934 rozsáh-
lá bezpečnostní opevnění, která 
však nebyla nikdy využita. Před 
osmdesáti lety, dne 30. září 1938, 
na nátlak hitlerovského Němec-
ka, podepsali v Mnichově zástup-
ci Francie, Velké Británie a Itálie 
spolu s Německem dohodu o od-

stoupení našich pohraničních úze-
mí, zv. Sudety Hitlerovi. Českoslo-
vensko tak přišlo o jednu třetinu 
svého území. Západní mocnosti 
Anglie a Francie toto rozhodnutí 
učinili v předpokladu, že tím za-
brání nové válce v Evropě. Bohu-
žel, Hitlerova rozpínavost neznala 
mezí. Dne 15. března 1939 došlo 
k úplné okupaci naší okleštěné 
republiky obsazením německými 
vojsky a vyhlášením Protektorátu 
Čechy a Morava. Slovensko vyhlá-
silo svou samostatnost, Podkar-
patskou Rus obsadilo Maďarko. 
To byl definitivní konec 1. Česko-
slovenské republiky.

Miroslav Houška nejst.
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NeObVyklÁ NÁVŠtěVA 
V muZeu A gAleRii

Metánovské muzeum navštívila 
početná skupina cyklistů, kteří už 
23 roků v období letních prázdnin 
a dovolených zajíždějí do ubyto-
vacího zařízení v Dobré Vodě u 
Hamerského rybníka. Do knihy 
návštěv zaznamenali, že jsou Čes-
koslovensko-francouzsko-ame-
rická řádná cyklistická skupina. I 
když bylo v úterý 10. července po-
časí trochu deštivé, přesto se jich 
v muzeu při zpáteční cestě z Ka-
menice nad Lipou do místa ubyto-
vání zastavilo 32. Se zájmem sle-
dovali výklad pana Zemana, ptali 
se i na život ve vsi. Měli některé 
informace o Jakubu Hronovi a ně-
kteří i osobně znali Vladimíra Bo-
reckého, který se životem a dílem 
Hrona zabýval. V galerii Františka 
Severy obdivovali ilustrace knih 
a obrazy. Některé atlasy hmyzu i 
rostlin znali. Nevěděli ale, že ro-
dištěm ilustrátora je Metánov. I 
když dnes už někteří účastníci této 
neobvyklé návštěvy žijí mnoho let 
mimo naší vlast, hovořili plynule 
česky a slovensky.

Foto i text: Milada Červenková

kANAliZACe metÁNOV

V podzimních měsících loňského 
roku bylo započato s rekonstruk-
cí kanalizace v Metánově. Díky 
poměrně příznivému zimnímu 
počasí mohly práce I. Kamenické 
stavební a obchodní firmy s.r.o. 
probíhat téměř nepřetržitě. Cel-
kové náklady na toto dílo jsou 
15 417 899,35 Kč bez DPH. Pře-
dání stavby a kolaudace proběhla 
28. června letošního roku. Během 
prázdnin byly provedené terénní 
úpravy. Opravené byly i komuni-
kace, po kterých kanalizace vede.  

Foto i text: Milada Červenková
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Kandidátní listina Kandidát
Navrhují-
cí strana

Politická 
přísluš-

nost

Hlasy
Pořadí 
zvoleníčíslo název poř. 

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 SNK - Obec pro 
všechny 10 Šimeček Vladimír 44 NK BEZPP 141 11,96 1

1 SNK - Obec pro 
všechny 8 Marešová Jitka Mgr. 40 NK BEZPP 140 11,88 2

1 SNK - Obec pro 
všechny 11 Dědič Stanislav 59 NK BEZPP 133 11,29 3

1 SNK - Obec pro 
všechny 4 Stachová Jana PhDr. 

Ph.D. 42 NK BEZPP 126 10,69 4

2 Křesť.demokr.unie
-Čs.str.lid. 2 Havlíček Jiří DiS. 40 KDU-ČSL BEZPP 231 11,94 1

2 Křesť.demokr.unie
-Čs.str.lid. 6 Lepeška Jan Bc. 39 KDU-ČSL BEZPP 213 11,01 2

2 Křesť.demokr.unie
-Čs.str.lid. 8 Němec David 40 KDU-ČSL BEZPP 201 10,39 3

2 Křesť.demokr.unie
-Čs.str.lid. 3 Šlapalová Ivana Ing. 56 KDU-ČSL BEZPP 199 10,28 4

2 Křesť.demokr.unie
-Čs.str.lid. 1 Houšková Jana Ing. 56 KDU-ČSL KDU-Č-

SL 186 9,61 5

2 Křesť.demokr.unie
-Čs.str.lid. 4 Červenková Milada 62 KDU-ČSL BEZPP 180 9,3 6

2 Křesť.demokr.unie
-Čs.str.lid. 5 Švácha Radek 47 KDU-ČSL BEZPP 159 8,22 7

Okrsek Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy
1 321 218 67,91 218 2097
2 115 72 62,61 72 747
3 44 29 65,91 29 268

celkem 480 319 66,46 319 3 112

VOlby DO ZAStuPitel-
StVA ObCí 2018

Ve dnech 5. a 6. října se konaly 
volby do zastupitelstva obcí. Do 
zastupitelstva obce Častrov bylo 
voleno 11 členů, 4 zastupitelé ze 
Sdružení nezávislých kandidátů 

– Obec pro všechny a 7 zastupite-
lů z kandidátky KDU-ČSL. Podle 
výsledků voleb někteří zastupitelé 
působící v letech 2014 – 2018 kon-
čí, někteří noví přijdou a někte-
ří stávající byli zvoleni na další 4 
roky. Každopádně stávajícímu za-
stupitelstvu patří naše díky.
Nové zastupitelstvo se jistě v nej-
bližší možné době sejde a zvolí ve-

dení obce, kontrolní a finanční vý-
bor. Nově zvoleným zastupitelům 
gratuluji ke zvolení a přeji pevné 
nervy, toleranci a nadhled. 
Podrobný přehled výsledků voleb 
je uveden v tabulkách.

Veronika Jirků

SlAVNOStNí ZASeDÁNí 
hASičů

Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, Okresní sdružení hasi-
čů Pelhřimov pozvalo v sobotu 
22. září do sálu Kulturního domu 

v Častrově starostky a starosty 
jednotlivých sborů z celého okre-
su, aby si připomněli, na slavnost-
ním zasedání, 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Po 
slavnostním projevu starosty OSH 
Pelhřimov Ing. Jana Čekala, ná-
sledovalo předání Pamětních me-

dailí k 100. výročí Československa 
zasloužilým členům, okresnímu 
výboru, starostům okrsků a hasič-
ským záchranným sborům pelhři-
movského okresu. Setkání bylo za-
končeno občerstvením a hudbou. 

Milada Červenková
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čAStROVSkÁ POuť

Jak jsme informovali v minulém 
čísle, o letošní pouť se z důvodu 
uzavření místní hospody postarali 
sportovci. Netradičně již v sobotu 
v 16 hod. proběhlo utkání ženatí 
– svobodní. Zápas v základní hra-
cí době skončil remízou 2:2, když 
svobodní vyrovnali v poslední mi-
nutě, ale na pokutové kopy ženatí 
přeci jen urvali vítězství na svoji 
stranu. Následovalo posezení při 
hudbě, o kterou se staral DJ Ro-
bert Vacek. V neděli se od 14 hod. 
konalo posezení před kulturním 
domem za doprovodu Country 
bandy. Jelikož nám přálo oba dva 
dny počasí, byla účast na obou ak-
cích hojná. Chtěl bych poděkovat 
všem, kdo se na uspořádání letoš-
ní poutě podíleli. Poděkovat neje-

nom za samotný průběh, ale i za 
přípravu a následný úklid.

Jan Lepeška

foto: miroslav houška, Veronika Jirků
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JAk uDRžet V kRAJiNě 
VODu?

Podle hodnocení klimatologů a 
meteorologů bylo v celosvětovém 
měřítku pět nejteplejších roků v 
historii měření zaznamenáno po 
roce 2010. Také na území Česka 
zaznamenáváme už několik let 
nadprůměrné teploty, často spo-
jené s nedostatkem srážek. Už si 
toho všimli skoro všichni, takže 
kromě dohadů o tom, kdo za to 
může se objevují i návrhy metod, 
postupů, opatření nebo finančních 
podpor, které by měly přispět k 
lepšímu hospodaření s vodou.

Jedním z nástrojů, který je štědře 
finančně podporován, je budová-
ní, případně rekonstrukce ryb-
níků. Jenže! Opatření, která se 
budují na potocích a řekách - me-
andry, poldry, tůně, mokřady, ryb-
níky, přehrážky - slouží především 
k tomu, aby se zpomalil průtok 
vody krajinou. Chrání lidi a ma-
jetek podél vody, zejména pak na 
soutocích nebo v dolní části toku, 
kam při vydatných deštích může 
dotéct tak velké množství vody, že 
dojde k rozvodnění. Ale neřeší su-

cho v krajině. Prostě ne.

Pak tu máme lesy. Ty jsou často na 
místech, která nebyla tak vhodná 
k zemědělskému využití - na pů-
dách kamenitých, mělkých nebo 
jinak znevýhodněných z pohledu 
pěstování zemědělských plodin. 
Lesní půdy proto umožňují rych-
lejší vsakování vody do půdy a 
mají tak velký význam pro zásobo-
vání podzemních vod. Kromě toho 
lesy tlumí teplotní a vlhkostní vý-
kyvy, čistí vzduch od plynného i 
prachového znečištění a mají ještě 
mnoho dalších důležitých funkcí. 
V Česku jsou lesy na 34 % plochy.

Ovšem pokud jde o schopnost kra-
jiny zadržet vodu, pak tu nejzá-
sadnější roli hraje půda zeměděl-
ská! Jeden jediný krychlový metr 
kvalitní půdy je schopen udržet až 
360 litrů vody. Kdyby byla země-
dělská půda v Česku v optimální 
kondici, byla by schopná zadržet 
přibližně 9 miliard m3 vody. Ale 
podle aktuálních údajů je schopná 
udržet necelých 5 miliard m3 vody, 
její zadržovací kapacita je tedy vý-
znamně nižší. Pro srovnání - celá 
Vltavská přehradní kaskáda, sklá-
dající se z celkem devíti přehrad, 

je schopná zadržet 1,35 milionů m3 
vody. To je 27 tisícin procenta po-
čítáno z pěti miliard! 

Budování, opravy nebo obno-
vy rybníků k péči o krajinu patří. 
Na území Častrova a všech jeho 
místních částí a v blízkém oko-
lí Častrova a všech jeho místních 
částí je přibližně padesát vodních 
ploch různé velikosti. A je to dob-
ře, protože rybníky, kromě v úvo-
du řečeného, hrají důležitou roli 
také v tvorbě mikroklimatu a jsou 
k nim vázány mnohé druhy rostlin 
i živočichů. Ale není pravda, že v 
místech, kde už rybníky jsou, se 
výstavbou dalších rybníků vyřeší 
nedostatek vody v krajině.

Radek Novotný

Použité zdroje:
Zpravodaj mžP, číslo 2, říjen 2017
časopis Vesmír, číslo 4/2018, článek ing. 
tomáše khela z Výzkumného ústavu 
meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
encyklopedie Wikipedia 

RekONStRukCe kAbiN

Jelikož se častrovské hřiště stále 
častěji využívá i na pořádání 
jiných akcí než jsou fotbalová 
utkání, rozhodlo se zastupitelstvo 
obce k rekonstrukci kabin. Stáva-
jící sociální zařízení dostatečně 
nevyhovovalo, proto na konci mi-
nulého roku proběhlo vybudování 
2 nových WC pro ženy a rekon-
strukce sprch u domácích i hostů. 
Po dokončení stavebních prací fot-
balisté nové prostory vybílili a celé 
kabiny uklidili. 

Jan Lepeška
foto: Veronika Jirků
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čAStROVSké VRkÁNí

V sobotu 8. září se za krásné-
ho slunného dne uskutečnilo 
v Častrově na Votrubovým kopci 
„Častrovské vrkání“. Pod tímto 
názvem se skrývá setkání moto-
krosových jezdců z pelhřimovska 
a jindřichohradecka. Půlka „Ča-
strovského vrkání“ se jede na pů-
vodní bikrosové trati a další část 
na strništi. Během celého dne bylo 
zajištěno občerstvení.
 

Foto i text: Jiří Beránek
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NA VySVětleNOu 
k Chybě

V minulém zpravodaji vyšel článek 
k oslavám stotřicátého výročí za-
ložení sboru ve Ctiboři, kde došlo 
k překlepu, ale vnímavý čtenář po-
chopil, že se jednalo o počáteckou 
župu, dle některých pamětníků se 
ale i lidově říkalo, že jsou sbory v 
počátecké žumpě, nenapadlo mě, 
že i takováto maličkost vyvolá až 
téměř soudní výhružky, mnohdy 
lépe nic nedělat a ani nepsat ně-
jaké příspěvky, přesto vše jsem se 
rozhodl napsat zkráceně několik 
vět dle mých dostupných informa-
cí se zakládáním žup.

Zakládání žup se dělo na základě 
dobrovolných přihlášek hasič-
ských sborů. Již v roce 1880 byla 
založena župa v Jindřichově Hrad-
ci a v Pelhřimově, kam připadaly 
hasičské sbory dle přípisů i sbory 
z okolních měst a obcí.  Na valné 
hromadě hasičského sboru v Po-
čátkách, byl odhlasován přístup 
k župě v Jindřichově Hradci, kde 
trvalo členství do roku 1910, kdy 
se provádělo rozdělování žup pod-
le soudních okresů. Dochází proto 
v Počátkách v roce 1910 k ustavu-
jící valné hromadě a je založena 
„Hasičská župa Počátecká v Po-
čátkách“.
Do této župy, která započala čin-
nost 1. ledna 1911, se přihlásila 
řada dalších sborů jako Ctiboř, 
Černov, Jakubín, Počátky, Rym-

berk, Stranná, Štítná, Veselá, Hor-
ní Ves, Žirovnice.
Správa župy byla zvolena na tří-
leté období: starosta Jan Barthel 
z Počátek, náměstek pan Picek ze 
Žirovnice, jednatel Jan Chlebec 
z Počátek, pokladník František 
Vobr ze Ctiboře, župní dozorce 
Dominik Barthel z Počátek a čle-
nové výboru Antonín Cais ze Ži-
rovnice, Ferdinand Vránek z Ja-
kubína a další.
V prvém tříletém období začíná 
župa pomáhat při zakládání no-
vých hasičských sborů. V roce 1911 
jsou založeny sbory v Bezděčíně, 
Leskovci, Turovce a Vlčetíně. V 
roce 1912 přestupuje z župy pel-
hřimovské do počátecké sbor Bu-
ková. V roce 1913 bylo v župě po-
čátecké 15 sborů.
První světová válka narušila i čin-
nost župy, kdy řada členů odešla 
na bojiště, ze kterého se již někte-
ří nevrátili. Župní činnost v této 
válce byla poměrně malá a znovu 
začíná po ukončení války. První 
větší akce jsou okrsková cvičení 
v Počátkách a Horní Vsi a župní 
cvičení v Počátkách v roce 1921 za 
účasti 13 sborů.
V roce 1922 přestoupil z pelhři-
movské župy do Počátek sbor 
Horní Cerekev a byl založen nový 
sbor ve Zdešově. Župa byla rozdě-
lena z dřívějších dvou na 3 okrsky 
a to hornocerekvický, počátecký a 
žirovnický.
V roce 1925 je v obci Heřmaneč 
založen hasičský sbor, který se též 
hlásí do župy počátecké a dále sbor 
z Bělé v roce 1928. V průběhu to-

hoto roku se konají okrsková cvi-
čení /Černov, Rymberk, Štítné/.
V roce 1931 byl založen hasičský 
sbor v Rohovce. V roce 1935 sbor 
v Chrástově, který se hlásí též do 
župy počátecké.
Přišel rok 1938, kdy dochází ke 
změnám v hasičské organizaci. 
Hasičské župy jsou rušeny a tvoří 
se Okresní hasičské jednoty, které 
jsou rozděleny na dva obvody ka-
menický a počátecký. Je provede-
na likvidační valná hromada a tím 
je skončena činnost župy počátec-
ké, kde byl i sbor ze Ctiboře.
Doufám, že nebudou opět někteří 
čtenáři mít výhrady k určitým slo-
vům. V tomto případě nemá cenu 
žádné příspěvky ze života a čin-
ností dávat.

Jelikož tento zpravodaj vyjde těs-
ně po volbách do obecního úřadu, 
tak bych chtěl touto cestou nově 
zvoleným zastupitelům obce po-
přát za důvěru, kterou dostali od 
spoluobčanů, a doufám, že i spo-
lupráce bude snad i třeba o něco 
lepší, vždy jsem se snažil, aby naše 
vesnice byla krásná, k čemuž je 
třeba mít i pochopení od druhých 
a vzájemně se rozumně dohod-
nout, což je mnohdy v dnešní době 
problém, většinou každý nachází 
jen kritiku druhých a mnohdy i ne-
pravdivé informace převládají nad 
pravdou, ale to bohužel mnohdy 
naše dnešní doba přináší.

Jaromír Doležal
Starosta SDH Ctiboř

O NěkteRýCh 
VýROčíCh   
letOŠNíhO ROku

Vážení čtenáři, dovolím si Vám 
předložit svůj náhled na některá 
výročí, která připadají na letošní 

rok. Roky končící na 8 mají v naší 
historii své významné místo a ne-
činím si ambice, abych se o všech 
výročích podrobně zmínil. Ve 
svém článku, který jsem zveřejnil 
v Počáteckém zpravodaji, jsem se 
věnoval pouze výročím ve vztahu k 
roku 1888. K těm se ve stručnos-
ti vrátím v příslušné pasáži. Svůj 

příspěvek budu členit do dvou cel-
ků: V prvních z nich se zmíním o 
některých lokálních výročích tý-
kajících se našich předků, jež ne-
byly uvedeny v článku na straně 1 
jarního zpravodaje. V druhém se 
pokusím k výročím celostátního 
významu uvést některá méně zná-
má fakta.
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mAS ViA RuStiCA Z.S. 
VyhODNOtilA PRVNí 
žÁDOSti O DOtACi   
Z PROgRAmu ROZVOJe 
VeNkOVA

Od 28. května do 26. června letoš-
ního roku mohli zájemci z našeho 
regionu podávat žádosti o dotaci 
z Programu rozvoje venkova na 
období 2014-2020, v rámci Stra-
tegie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje MAS Via rustica z.s. 
Do této první výzvy k předkládání 
projektů bylo podáno celkem 14 
žádostí o dotaci, z toho 3 projekty 
na obnovu lesních cest, 8 na poří-
zení lesnické techniky a výstavbu 
či obnovu dřevozpracujících pro-

vozoven, 3 projekty zaměřené na 
investice do nezemědělského pod-
nikání. Mezi žadateli byly zastou-
peny 3 obce, 1 městys a 1 město (z 
toho 1 obec podávala celkem 2 žá-
dosti), dále 5 drobných podnika-
telů (živnostníků a zemědělců) a 3 
společnosti s ručením omezeným.
Během července a srpna probíhala 
administrativní kontrola, kontrola 
přijatelnosti a bodové hodnocení 
podaných žádostí, z nichž bylo ve 
výsledku vybráno k podpoře cel-
kem 11 projektů s celkovou výší 
požadované dotace 18 683 756 Kč.
Vybrané žádosti o dotaci byly 31. 
8. 2018 zaregistrovány na Regio-
nálním odboru Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu Brno, 
kde bude provedena jejich finální 
kontrola před schválením požado-
vané finanční podpory.

Další výzva MAS Via rustica z.s. 
k předkládání žádostí o dotaci 
z Programu rozvoje venkova je 
plánována na první polovinu roku 
2019.
Ještě během letošního podzimu 
MAS připravuje vyhlášení výzev 
v rámci Integrovaného regionální-
ho operačního programu pro pro-
jekty zaměřené na rozvoj mateř-
ských a základních škol a investice 
v oblasti sociálního bydlení.
Informace o aktuálních výzvách a 
příslušné kontakty pro případné 
konzultace zájemci naleznou na 
internetových stránkách www.vi-
arustica.cz.

Lucie Hlavinková
Jiří Hodinka

1/ Mohl bych jít hlouběji do his-
torie, ale myslím si, že stačí, když 
začnu léty 1618 a 1648. Třicetile-
tá válka začala i končila na našem 
území. Naši předci si válečných 
útrap užili dostatečně. Toto obdo-
bí je podrobně zpracováno jednak 
v publikaci Stanislava Veselého 
„Častrovsko včera a dnes»,  jednak 
na webu obce.
Další významný rok, který považu-
ji za nutné uvést, byl revoluční rok 
1848. Praktický dopad událostí 
pro značný počet obyvatel tehdej-
šího Rakouska bylo zrušení robot-
ní povinnosti. 
V avizovaném roce 1888 se mohlo 
našich předků týkat, kromě uve-
deného založení hasičského sboru 
ve Ctiboři, například dokončení 
železniční trati z Tábora do Horní 
Cerekve a založení Sokola v Počát-
kách.

2/ K roku 1918 uvádím, že mezi 
vyhlášením ČSR (v dobové ter-
minologii Převratem) 28.10. a pl-
ným nabytím suverenity nad celou 
tehdejší republikou - „Od Jasini 
do Aše - republika je naše“ - uply-
nulo ještě několik měsíců a ve 2 
regulérních válkách a při potlačo-
vání nepokojů zahynuly tisíce lidí.
I problematiku roku 1938 vidím 
jako poměrně složitou. Moc se 
nemluví, že všeobecnou mobiliza-
ci v září předcházela ta v květnu, 
jež byla z politického i vojenského 
hlediska spíše kontraproduktivní.
K událostem roku 1948 mohu 
pouze dodat, že Československo 
bylo posledním státem z bývalé-
ho, tzv. východního bloku, který se 
dostal do přímého područí SSSR a 
nastolil režim tzv. diktarury prole-
tariátu.
Rok 1968 (1969) hodnotí politici a 

někdy i historici podle svých poli-
tických postojů. Dovolím si připo-
menout jednu neoddiskutovatel-
nou věc, která se týkala všech. Tou 
bylo zavedení 5 denního pracov-
ního týdne. Dobře si pamatuji, že 
když náš ročník začal v roce 1965 
školní docházku, učilo se i v sobo-
tu, pak každou druhou a nakonec 
jsme měli volné oba 2 dny.

Oldřich Vobr

http://www.viarustica.cz
http://www.viarustica.cz


10 Náš Zpravodaj - Podzim 2018

SPORt

Z kuželkářských drah 

Vstup do sezony 2018-2019 je zatím nejhorší v historii našeho klubu. Z důvodu úbytku aktivních hráčů jsme 
nebyli schopni postavit B-team tak, aby byl schopen důstojně odehrát celou sezonu. Tento úbytek nenastal 
následkem ukončení aktivní kariéry seniorských hráčů, ale naopak - úbytkem mladých hráčů, kteří místo 
pozvednutí otěží a posunutí spolku o trochu výš, budou raději sedět doma s telefonem v ruce před televizí a 
vymlouvat se na nedostatek času. 
Soutěž Divize Jih opustil do třetí ligy postupující Start Jihlava a dále družstva sestupující do krajského pře-
boru - Třebíč B a Pelhřimov B. Z nižších soutěží do Divize Jih postoupilo družstvo Nové Včelnice a KK PSJ 
Jihlava B. Ze třetí ligy spadl team BOPO Třebíč B. 
V současné době máme odehrány tři úvodní zápasy, které jsme bohužel všechny prohráli. První (zahajovací), 
sehraný doma se Soběnovem, skončil 1:7, druhý, odehraný v Táboře, jsme prohráli velmi těsně (pouze o 6 
kuželek) 3:5. Třetí zápas, hraný ve Včelnici, kde jsme dosáhli svého letošního maxima 2634 kuželek, jsme 
také prohráli 3:5, a to o 48 kuželek. Následující zápasy budou odehrány dle níže uvedeného rozpisu.

12.10. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Sokol Chotoviny 
19.10. pá 17:30 TJ Slovan Jindřichův Hradec - Sokol Častrov 
23.10. út 17:30 TJ Jiskra Nová Bystřice - Sokol Častrov
26.10. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Spartak Pelhřimov 
02.11. pá 18:00 TJ Centropen Dačice D - Sokol Častrov 
09.11. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ BOPO Třebíč 
17.11. so 09:00 KK PSJ Jihlava B - Sokol Častrov 
30.11. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Sokol Nové Hrady 

Rozpis, výsledky a aktuální dění na kuželně v Častrově, včetně výsledků sezon předešlých, najdete na inter-
netových stránkách www.kuzelkycastrov.estranky.cz  

Stolní tenis

Pro letošní ročník je zrušena IV. třída a vzniká III. třída skupiny A, B. Náš team je zařazen do III. třídy sku-
piny A. Zde je 8 družstev. Soutěžní klání našich sportovců začalo 30. září od 14:00 hod. v Častrově proti No-
vému Rychnovu B a dále dle rozpisu.

30.09. 14:00 Častrov – Nový Rychnov B
07.10.  14:00 Častrov – Horní Ves B
13.10. 17:00 Kamenice D  – Častrov
21.10. 14:00 Častrov – Rodinov C
26.10. 18:30 Vlásenice B – Častrov
04.11. 14:00 Častrov – Božejov A
09.11. 18:00 Pelhřimov F – Častrov
17.11. 19:00 Nový Rychnov B - Častrov
24.11. 17:00 Horní Ves B – Častrov
02.12. 14:00 Častrov – Kamenice D
07.12. 12:30 Rodinov C – Častrov
16.12. 14:00 Častrov – Vlásenice B
 

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
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tabulka fotbal iV.třída

Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu http://stis.
ping-pong.cz

Fotbal
 
Nová fotbalová sezona IV. třídy 
začala nedělí 19. srpna na domá-
cím hřišti výhrou nad Mnichem 
1:0. Druhý zápas, hraný v Jiřících, 
naši zvládli na jedničku a opět vy-
hráli 4:1. Následovala další jedno-
značná výhra 4:1 na domácí půdě 
proti Velké Chyšce a atak o score 
na první příčku v průběžné tabul-
ce. Čtvrté kolo tento atak zastavilo 
a to vysokou prohrou 6:0 v Nové 
Cerekvi. V pátém kole naši bor-
ci vítězí na domácím hřišti nad 
Třeští 4:2. V šestém kole, hraném 
opět v Častrově, prohráli domácí 
s Plačkovem, i díky neproměně-
né penaltě, 1:2. Sedmé kolo bylo 
opět ve znamení prohry, a to 2:3 
v Petrovicích. Předposlední kolo 

se odehrálo na domácí půdě, kde se naši fotbalisté rozešli s týmem z 
Vyskytné smírně 1:1.        
 
Poslední zápas podzimní části:
13.10. so 15:00 Rohozná – Častrov

Aktuální výsledky najdete na internetovém odkazu http://fotbal.cz 
v sekci soutěže/rozcestník soutěží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Jiří Havlíček

SlOVO heJtmANA

Celým letošním rokem prolína-
jí oslavy a připomínky stoletého 
výročí vzniku Československa. O 
projektu „Proletí 100letí“ jsem 
psal podrobněji minulý měsíc. 
Teď jen připomenu, že tato origi-
nální oslavná podívaná se usku-
tečnila od května postupně ve 
všech okresních městech kraje a 
vyvrcholila v září v Jihlavě. Volili 
jsme tuto formu oslavy – zábavy 
pro všechny věkové kategorie na-
šich občanů a myslím, že se celý 
pestrý projekt zásluhou všech zú-
častněných povedl. K této „kostře“ 
oslav se přidaly nejrůznější akce 
ve všech koutech Vysočiny – a 
další do konce roku jistě přibydou 
– včetně připomenutí významu to-
hoto výročí.

Nejvýraznějším a nejaktuálněj-
ším v těchto souvislostech je 
pojem vlastenectví a jeho mís-
to v současném světě. Často 
se setkávám s nepochopením 
rozdílu mezi vlastenectvím a 
nacionalismem. Bývá to tak, 
že pokud mluvíme o jiných 
národech, sklouzáváme k označení 
nacionalismus. A když mluvíme o 
sobě, o své vlasti, podobné projevy 
nazýváme vlastenectvím. 

Každý máme v sobě různou míru 
určité hrdosti na svůj národ, na 
jeho historii, na konkrétní osob-
nosti. Dnes jsme svědky v mé-
diích všeho druhu připomínání 
těch světlých momentů ve stole-
té historii našeho samostatného 
státu. Nevyhýbáme se ale ani bo-
lavým místům v jeho dějinách. 

To je v pořádku. Problémem jsou 
extrémní projevy. Vyvyšování se 
nad jiné národy, aniž k tomu sami 
přispíváme. Není pravdou napří-
klad, že „kdo neskáče, není Čech“. 
Buďme hrdí na to dobré v našem 
národu. A především – snažme se 
k tomu sami přispět svým dílem. 
Bez nenávisti a pohrdání jinými. 
Svým důstojným přátelským cho-
váním a jednáním. Hrajme každý 
za náš „manšaft“, za svou vlast, fair 
hru dle svých možností a schop-
ností. Jen tak přispějeme k tomu, 
aby náš stát prosperoval a žilo se 
nám tu dobře.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

1 Nová Cerekev 8 6 1 1 33:7 19
2 Třešť C 8 5 0 3 31:17 15
3 Vyskytná 8 4 2 2 16:15 14
4 Rohozná 8 4 2 2 24:25 14
5 Mnich 8 4 1 3 18:12 13
6 Častrov 8 4 1 3 17:16 13
7 Petrovice 8 2 4 2 18:21 10
8 Plačkov B 8 2 3 3 14:16 9
9 Velká Chyška 8 1 1 6 8:26 4

10 Jiřice B 8 0 1 7 14:38 1

http://stis.ping-pong.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://fotbal.cz/
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Náš Zpravodaj tiskne čtvrletně v nákladu 350 ks Nová tiskárna Pelhřimov, spol.s r.o., krasíkovická 1787, telefon 565 332 338 jako periodický tisk územního samosprávního celku. Připravuje redakční rada 

ve složení milada červenková a Veronika Jirků. určeno občanům správního obvodu obce častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v elektronické podobě na adresu zpravodajcastrov@seznam.cz. 

uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 4. prosince 2018. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem mk čR e 11227.

SDěleNí OÚ

Harmonogram poplatků

V následujících podzimních 
měsících budou provádět po-
věření zastupitelé obce odpočty 
na vodoměrech. Termín vybí-
rání poplatků za vodné a stoč-
né bude zveřejněn rozhlasem. 
Platbu mohou provést občané 
obvyklým způsobem v kance-
láři Obecního úřadu v Častro-
vě. V Metánově provede výběr 
poplatků paní Alena Musilová 
a datum výběru bude občanům 
rovněž oznámeno rozhlasem. 
Poplatek je možné uhradit také 
bankovním převodem na účet 
obce. Při této platbě uveďte va-
riabilní symbol /popisné číslo 
domu/ a název obce.

Výzva

Zastupitelstvo obce Častrov 
žádá organizace a spolky, aby 
doručily své návrhy a požadav-
ky, které by chtěly zapracovat 
do rozpočtu obce na rok 2019 
na obecní úřad. 

mARiÁŠ

Dne 22.12.2018 od 9 hodin se 
v Kulturním domě v Častrově 
uskuteční 10. turnaj Jihočeské 
ligy ve voleném mariáši.
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