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Obec Častrov      čtvrtletník / Zima 2018

NÁŠ
ZPRAVODAJ

Při příležitosti stého výročí vzni-
ku samostatného Československa 
proběhla v Častrově a všech jeho 
místních částech vzpomínková 
slavnost. V jejím průběhu byly vy-
sázeny pamětní lípy u kaplí v Pelci, 
Metánově a Ctiboři, stejně jako na 
návsi v Jakubíně a Častrově. Spolu 
se zastupiteli obce se o to postarali 
obyvatelé všech obcí, z nichž nej-
větší radost měli ti nejstarší.  Jsou 
mezi nimi starší 80 let, kteří celý 
svůj život nebo většinu svého ži-
vota prožívají tady s námi. V jejich 
očích se mnohdy zablyštily slzy, 
při ohlédnutí a vzpomínce na ra-
dosti, ale i těžkosti, které prožívali. 

VZPOmíNkA NA sté VýROčí VZNiku českOslOVeNskA PROběhlA   
V NAŠich Obcích. PřiPOmNěli Jsme si OPRAVDOVOu RADOst,   
kteROu sDíleli NAŠi PřeDci PO skONčeNí PRVNí sVětOVé VÁlky. 
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Jejich slova pronesena při symbo-
lickém přisypání země ke koře-
nům lípy, „tak ať se ti tady daří a 
jsi svědkem jenom samých dob-
rých časů,“ byla pronesena velice 
srdečně. 
Nedílnou součástí odpoledne byla 
přednáška pana PhDr. Zdeňka 
Martínka, ředitele Státního okres-
ního archivu z Pelhřimova o his-
torických souvislostech vzniku 
republiky. Připomněl, že velkou 
silou a prostorem pro nové uspo-
řádání státu hrály spolky.  
Nastínil mimo jiné události 28. 
října 1918, kdy během dopoledne 
dorazily do Pelhřimova neurčité 
zprávy o kapitulaci Rakouska – 
Uherska, zprávy o vyhlášení čes-
koslovenského státu před sochou 
sv. Václava i o odstraňování od-
znaků monarchie. 
Po skončení přednášky pokra-
čoval program obecní slavnosti 
vystoupením pěveckého souboru 
Kamínek z Kamenice nad Lipou a 
dechové hudby Nová Lesanka. 

  Jana Houšková 
starostka

foto: Jiří havlíček
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PřiVítÁNí Dětí DO Obce

Dne 9.12. přivítala starostka obce paní Jana Houšková v zasedací místnosti obecního úřadu 4 nové občánky. 
S krátkým programem vystoupili žáci základní školy pod vedením pana ředitele Pavla Pospíšila. Do pamětní 
knihy byli zapsáni (zprava): Daniel Beránek z Metánova, Štefan Ištok z Častrova, Jan Šipkovský z Perek a 
Barnabáš Dubský z Metánova.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Veronika	Jirků	
foto:	Jiří	Havlíček
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ADVeNtNí kONceRt

V sobotu 8.12. se uskutečnil v kos-
tele sv. Mikuláše tradiční adventní 
koncert. Nejprve vystoupily nej-
menší děti z mateřské školy. V do-
provodu svých učitelek zazpívaly 
několik písniček. Další písně jsme 
vyslechli v podání žáků ze základ-
ní školy také v doprovodu pedago-
gů. Pásmo písniček dětí z MŠ a ZŠ 
vyplnili hrou na klarinet Markéta 
Fuxová a Miroslav Bárta. 
V další části vystoupily zpěvačka 
Jana Vondrů a akordeonistka Ža-
neta Vítová. Představily se nám 
písní Ave Maria, dále zahrály a 
zazpívaly písně lidové, s nábožen-
skou tématikou a koledy. V po-
slední části se zapojili i návštěvní-
ci koncertu, kteří si mohli se všemi 
účinkujícími zazpívat několik zná-
mých koled.
Slovem adventní koncert prováze-
la paní starostka Jana Houšková.

Veronika	Jirků
foto:	Miroslav	Houška
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ROZsVíceNí 
VÁNOčNíhO stROmu

Dne 2.12.2018, na první advent-
ní neděli, jsme se sešli u obecní-
ho úřadu k rozsvícení vánočního 
stromu. O hudební projekci se 
postarali manželé Šlapalovi z Pel-
ce. Vyslechli jsme několik koled 
hraných na kytaru. Děti dostaly 
balíček ovoce a sladkostí. K občer-
stvení byl čaj, grog a vánoční cuk-
roví, které přihlížejícím rozdávali 
zastupitelé obce. 
Paní starostka všem přítomným 
popřála krásné svátky, pohodu, 
zdraví a spokojenost.

text	i	foto:	Veronika	Jirků

ustAVuJící ZAseDÁNí 
ZAstuPitelstVA Obce 
čAstROV

Dne 1.11.2018 bylo v kulturním 
domě zvoleno vedení obce. Zastu-

pitelé si mezi sebou zvolili starost-
ku a místostarostu. Již počtvrté 
byla zvolena Jana Houšková, Jiří 
Havlíček je na pozici místostaros-
ty podruhé. Zastupitelé dále zvolili 
finanční a kontrolní výbor.
Starostka obce poděkovala za od-

vedenou práci zastupitelům, kteří 
již nepokračují a popřála mnoho 
sil při práci novému zastupitel-
stvu.

Veronika	Jirků
foto:	Miroslav	Houška
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libkOVANkA Fest 
POčtVRté

V sobotu 20.10.2018 se v kultur-
ním domě v Častrově konal v po-
řadí IV. ročník hudebních slavnos-
tí pojmenovaných podle hlavního 
pořadatele - LIBKOVANKA FEST 
2018. Jihočeská dechovka Libko-
vanka kapelníka Zdeňka Beneše 
si pravidelně zve hosty z jižní Mo-

ravy. Po Túfarance, Boršičance a 
Dubňance předvedla své umění 
dechová hudba Žadovjáci s ka-
pelníkem Ladislavem Svobodou a 
sólisty Olgou Baričičovou, Lenkou 
Královou, Miroslavem Surkou a 
Štěpánem Machalou. 
Úvodní slavnostní zahájení festi-
valu připadlo starostce obce Janě 
Houškové, po ní se ujal slova ka-
pelník a hlavní organizátor celé 
akce Zdeněk Beneš, který přítom-

né seznámil s celým programovým 
blokem šestihodinového koncertu. 
A pak už se jenom hrálo, zpívalo a 
tancovalo až do pozdních nočních 
hodin, obě kapely se na pódiu stří-
daly v pravidelných hodinových 
intervalech.
První část vystoupení Libkovanky 
bylo koncipováno jako putová-
ní, při kterém jsme se společně s 
písničkami a muzikou dostali od 
Šumavy přes jižní Čechy, Českou 

Kanadu až k Českomoravské Vy-
sočině. Vždy na tom kterém kon-
krétním území zazněly skladby 
typické pro tento region. Všechno 
ještě svými poznámkami doplňo-
val kapelník Libkovanky Zdeněk 
Beneš. 
Na závěr prvního bloku bylo při-
chystáno překvapení k poctě 100. 
výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska. Obě kapely a zpěváci 
nastoupili na pódium ke společné-
mu provedení nekorunované hym-
ny jižních Čech, valčíku autorů La-
dislava Kubeše a Zdeňka Beneše 
- MOJE ČESKÁ VLAST. Mohu vás 
ujistit, že se k muzikantům přidali 
posluchači v celém sále a provede-
ní bylo skutečně impozantní. 
Také druhá polovina koncertu 
probíhala v nádherné dechovkové 
atmosféře. Za zmínku stojí třeba 
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Mše svatá  
a vánoční zpívání 

v kapli Nejsvětější Trojice 

ve Ctiboři 

 
 
 

29. prosince od 13 hodin 

 „Spjevačky“ za doprovodu  
 
 

M. Bárta  - klávesy 
T. Bártová  - pozoun, flétna 
A. Bártová  - kytara, flétna 
J. Krejčů  - housle 
 
 

bOhOslužby O 
VÁNOcích

Pondělí 24.12.2018
Mše svatá v 16 hodin

Úterý 25.12.2018
Mše svatá v 11 hodin 

Neděle 30.12.2018
Mše svatá v 11 hodin

Úterý 1.1.2019
Mše svatá v 11 hodin 

Neděle 6.1.2019
Mše svatá s žehnáním vody, křídy, 
kadidla v 11 hodin

to, že součástí repertoáru Libko-
vanky jsou i skladby Karla Polaty, 
které kapela hraje a zpěváci zpívají 
přesně tak, jak je kdysi hrával Ka-
rel Polata se svojí Starošumavskou 
dechovou muzikou. Žadovjáci za-
řadili kromě nádherných morav-
ských polek a valčíků i skladby 

klasiků české dechovky, pánů Vac-
ka, Vejvody a Poncara.
Závěrem se sluší oběma kapelám 
poděkovat za nevšední kulturní 
zážitek. Libkovanko a Žadovjáci, 
díky vám moc, moc, moc za nád-
herné písničky a krásná setkání s 
lidmi naladěnými na stejnou stru-

nu. Valčík „Vesničky malebné“ v 
podání Žadovjáků na mne hlubo-
ce zapůsobil, jeho text s vyznáním 
rodné dědině je skutečně mistrov-
ské dílko. 

text	i	foto:	Vladimír	Lysý

ZPRÁVA O čiNNOsti 
místNí skuPiNy  
českéhO čeRVeNéhO 
kříže čAstROV ZA  
ROk 2018

Dne 24. října 2018 se konala vý-

roční členská schůze, na kterou 
byla pozvána paní Hana Lysá 
z Počátek, která nám názorně 
předváděla základní úkony první 
pomoci. Přednáška byla velice 
zajímavá a poučná.
V průběhu roku jsme pomáhaly 
při akcích pořádaných pro děti – 
pohádkový les, při setkání seniorů 

a při 1. adventní neděli rozsvěco-
vání vánočního stromku. 
Přeji Vám všem příjemné a klidné 
prožití svátků vánočních a do dal-
šího roku hlavně hodně zdraví a 
rodinné pohody.

Dana	Křížová
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JAkubíN – DOkONčeNí PRAcí

V Jakubíně byly dokončeny další dvě akce plánované na letošní rok. Oprava komunikace a dveře u kapličky.

text i foto: Jana Houšková

histORie Je slOžitÁ A 
NěkDy PlNÁ   
PARADOXŮ

Vážení čtenáři, v nedávné mi-
nulosti jste byli možná zahlce-
ni spoustou informací vážících 
se k výročí vzniku republiky 
28.10.1918. Ve svém článku se 
pokusím, v duchu nadpisu, uvést 
některá méně známá fakta anebo 
odkazy, kde se můžete s témati-

kou více seznámit. Text budu čle-
nit na poznámky a paradoxy: 

Paradox č.1: ačkoliv se vznik re-
publiky připomíná 28.října, první 
pokus o vyhlášení Českosloven-
ska proběhl v Písku o 14 dní dříve. 
Budu citovat z oficiální pozvánky: 
Administrativní chybou došlo v 
Písku v roce 1918 k předčasnému 
vyhlášení samostatné republiky 
již 14.října. Dnešní Písek se k to-
muto historickému omylu hrdě 
hlásí a v duchu dobové písně „Z 
měst měl první elektriku, teď zas 

první republiku“ zve na seriál akcí 
připravených k výročí. Ve dnech 
13. - 14.října proběhne zábavná 
rekonstrukce historických udá-
lostí píseckého října 1918. Více v 
Počáteckém zpravodaji 11/2018.

Paradox č.2: v pondělí 28.10. 
1918 vlály v Praze a možná i jinde 
americké vlajky jako poděkování 
prezidentu Wilsonovi za podíl na  
vzniku ČSR a na stejného státní-
ka se odvolávali sudetští Němci se 
svými požadavky na sebeurčení.
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Poznámka č.1: politickému klima-
tu 1. republiky nepřispěla určitá 
rivalita mezi domácím a zahranič-
ním odbojem - příklad uveden v 
Deníku z 27.října na straně 6.

Poznámka č.2: 28.říjen neměl 
jen vítěze, ale i poražené. Mezi 
ně lze zařadit kromě mocnářství 
(ironicky laděné parte Rakous-
ka-Uherska lze vidět v Počátkách 
v muzeu nebo v místním zpravo-
daji 8/2018), především složky, 
které byly s ním úzce spjaté. Tedy 
šlechtu a římskokatolickou církev 
- dále ŘKC. Ta první přišla již zá-
konem 61/1918 z 10.12.1918 o své 
tituly a šlechtictví bylo v podstatě 
zrušeno. Tento zákon platí do-
dnes. 
ŘKC přišla o značnou část vlivu a 
během 3 let o více než 1 200 000 
lidí. Blíže MFD 22.10.2018, str.12. 
Pro doplnění uvádím, že v té době  
i dnes působí na našem území 3 
církve mající v názvu slovo kato-
lická. Kromě ŘKC ještě řeckoka-
tolická - ta byla nejvíce zastoupe-
na na území Podkarpatské Rusi 
a Starokatolická církev. Církve 
tohoto typu vznikaly v Evropě 
jako projev nesouhlasu se zave-
dením institutu neomylnosti pa-
peže ve věci víry a morálky na 1. 
vatikánském koncilu v roce 1870. 
Samotné slovo katolická pochází 
z řečtiny a nechá se přeložit jako 
všeobecná. Toto slůvko se použí-
vá v části bohoslužby v ŘKC - vy-
znání víry.

Poznámka č.3: 1. republika ne-
byla vzornou demokracií, proti 
okolním státům, ale byla v této 
oblasti napřed. Vždyť i prezident 
Masaryk - dále TGM- říkal: „De-
mokracii již máme, teď ještě mu-
síme utvořit demokraty“ Jako ur-
čitou kuriozitu uvedu 2 příklady, 
kdy se dostal do sporu se svým 
nástupcem Edvardem Benešem 
- dále Benešem. První byl záhy a 
to během 8 denní války s Polskem 
v lednu 1919. Zatímco TGM po-
vzbuzoval čs. velitele pplk. Krej-

cárka k útočnému boji až do uza-
vření příměří, Beneš, který musel 
vnímat v Paříži názory velmocí, 
by nejraději zmíněného velitele 
nechal potrestat za vedení útoku 
v hloubi polského území. Určitá 
zvláštnost této války byla i v tom, 
že útočící vojsko mělo menší ztrá-
ty než to, co se bránilo.

Další, ne již tak vyhrocený, rozpor 
mezi těmito státníky proběhl v 
roce 1925 v souvislosti s oficiálním 
připomenutím 510. výročí upále-
ní Mistra Jana Husa – dále MJH. 
Zatímco Beneš, jako MZV měl zá-
jem, aby se dohoda s Vatikánem 
konečně uzavřela, TGM měl zřej-
mě jiné priority. O diplomatické 
roztržce s Vatikánem toho bylo 
napsáno dost, proto uvedu 2, řek-
něme vedlejší dějové linie, které s 
tím souvisely. První byl připravo-
vaný zákon o státních svátcích, ve 
kterém přibylo připomenutí MJH 
a vypadl sv. Jan Nepomucký. Ten 
pak po roce 1950 vypadl z kalen-
dáře úplně, takže mnozí Janové, 
dříve narození, slaví svůj svátek 
16.května na Přemysla.

Dále k eskalaci konfliktu přispěl 
pastýřský list slovenských bis-
kupů, ve kterém se mj. zapovídá 
věřícím účast v organizacích so-
cialistických, komunistických a 
anarchistických a též ve vyjme-
novaných spolcích, včetně Soko-
la. To se nemohlo neprojevit bez 
odezvy v Čechách. Přeskočím 
v čase. Dohoda s Vatikánem tzv. 
Konkordát, byla uzavřena  až v 
roce 1927 a ratifikována 2.2.1928.

Paradox č.3: vybudované česko-
slovenské opevnění bylo nakonec 
použito v boji, třebaže v omeze-
ném rozsahu a jinak, než bylo 
plánováno. Stalo se tak při tzv. 
Ostravské operaci Rudé armády v 
roce 1945. Němci některé pevnos-
ti dozbrojili a zdrželi nepřátelský 
útok zhruba o 14 dní. Po válce se 
sovětský generál Jeremenko vyjá-

dřil ve smyslu, že se s tak důmy-
slnou soustavou opevnění nikde 
jinde nesetkal.

Poznámka č.4: je všeobecně uzná-
vané toto označení českosloven-
ských republik:
1.republika - od 28.10.1918 do ob-
sazení asi třetiny území po Mni-
chovské dohodě a následné Ví-
deňské arbitráži v roce 1938.
2.republika - od první se lišila 
nejen menším územím, ale pře-
devším politickou atmosférou 
- trvala do března 1939 (14.3. 
vyhlásilo nezávislost Slovensko, 
15.3. po vstupu německých vojsk 
byl vyhlášen Protektorát Čechy 
a Morava, v dobovém žargonu 
„protentokrát“). Podkarpatská 
Rus byla obsazena Maďarskem a 
po válce již nebylo dovoleno čs. 
orgánům ze strany SSSR obnovit 
správu a následně se stala součás-
tí Zakarpatské Ukrajiny.
Naopak 3. republika, která měla 
být v rozmezí 9.5.1945 - 25.2.1948, 
se neujala a dnes se tento výraz 
nepoužívá.

Oldřich	Vobr

ObNOVuJí se   
stARé ZVyky

Ve druhém prosincovém týdnu 
byla v metánovské kapli prove-
dena montáž zařízení pro elekt-
rický pohon zvonu. Srdce zvonu 
bude tělo zvonu rozeznívat kaž-
dý den ve 12 hodin.

Milada	Červenková
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sPOlky JAkO ŠkOlA 
DemOkRAcie ANeb 
tOcqueVillŮV ODkAZ 
stÁle žiJe

Co mají společného hasičské závo-
dy, masopustní průvod, zkoušky 
ochotníků nebo třeba trénink stol-
ního tenisu? Jistě každého napad-
ne, že jsou to vše zájmové aktivity. 
Ale zdaleka nejen to. Kupříkladu 
taková zkouška ochotníků, potká 
se na ní středoškolský student 
s důchodcem, učitel a řidič trak-
toru, starousedlík s „náplavou“. 
Setkají se lidé různého věku, vzdě-
lání, povolání i původu, různých 
názorů a hodnot, kteří by se jinde 
vůbec nepotkali. Toto setkávání 
pomáhá stavět mosty mezi lidmi, 
lidé se mohou naučit porozumět 
názorům a postojům těch dru-
hých, vycházet spolu, domluvit se. 
A to není málo.
A teď mi dovolte krátký exkurz 
do historie. Již ve třicátých letech 
19. století Alexise de Tocqueville, 
francouzský aristokrat, politik a 
spisovatel, formuloval myšlenky, 
které jsou platné i dnes. Svobodné 
spontánní sdružování lidí nezávis-

lé na kontrole státní mocí je podle 
něj nejefektivnější obranou proti 
nebezpečí totalitarismu. Nejdůle-
žitější jsou pak ta sdružení, která 
nemají žádné politické cíle. Ta vy-
tvářejí desetitisíce fór, kde mohou 
občané získávat umění samosprá-
vy, diskuse, tolerance a mnoho 
dalších dovedností a občanských 
hodnot potřebných k fungování 
demokracie. 
Tocqueville byl přesvědčen, že 
kdyby lidé žijící v demokratických 
zemích neosvojili zvyk sdružovat 
se v běžném životě, byla by v ne-
bezpečí sama civilizace. Lidské 
city, myšlenky a hodnoty se rozví-
její, pokud na sebe lidé ve společ-
nosti působí navzájem. V moder-
ní demokratické společnosti 19. 
století, kde je podle něj vzájemné 
působení omezené, z důvodu roz-
padu tradičních vazeb mezi lidmi 
(mizení tradiční široké rodiny, 
oslabování sousedských vztahů 
atp.), je nutné toto působení vy-
tvářet uměle - zakládáním dobro-
volných spolků. 
Pokud se přeneseme do součas-
nosti, existuje mnoho sociolo-
gických výzkumů z celého světa, 
které potvrzují Tocquevillův před-
poklad. Angažovanost v dobro-

volných spolcích posiluje důvěru 
mezi lidmi, vytváří mezi nimi dů-
ležité, pevné či méně pevné vzta-
hy, a pomáhá osvojovat si hod-
noty potřebné pro demokratické 
fungování společnosti. A navíc, 
tato dobrovolná činnost zvyšuje 
sounáležitost jedince s místem, ve 
kterém žije, a tím i pravděpodob-
nost, že se bude zajímat o veřejné 
dění a podílet se na něm. Obcím 
se vyplatí spolkovou činnost pod-
porovat ze všech těchto důvodů. 
Občanská angažovanost ve spol-
cích však dalece přesahuje úroveň 
místní komunity, a má důsledky i 
pro celou společnost. 
Díky proto patří všem, kteří v naší 
obci věnují svůj volný čas spolko-
vým i neformálním aktivitám, ať 
již jsou to sportovci, hasiči, ochot-
níci nebo třeba jen neorganizova-
né skupiny sousedů. A zvláštní dík 
náleží těm, kteří se pravidelně vě-
nují v této své činnosti dětem. Pře-
jme jim společně do příštího roku 
minimálně stejný díl nadšení a 
odhodlání, který projevili ve svém 
nasazení v letech minulých, stejně 
jako nepolevující přízeň obce.

text	i	foto:	Jana	Stachová

hasičská slavnost ve ctiboři
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Z čiNNOsti sDh 
metÁNOV

V pátek 23.11.se sešli metánovští 
hasiči, aby zhodnotili svojí čin-
nost za rok 2018. I v letošním roce 
byla účast na valné hromadě sko-
ro stoprocentní. Starosta sboru 
František Červenka řekl, že kon-
cem loňského roku měla členská 
základna 21 hasičů. V letošním 
roce přibyl jeden člen, který k nám 
byl převeden z členské základny 
Častrov a tak je ke dni VVH v na-
šem sboru 22 členů. Z toho je 5 
žen. 
Ve zprávě dále zaznělo, že u 
příležitosti pálení ohňů v předve-
čer prvního máje provedli hasiči 
kontrolu kolem ohně a vyloučili 
jeho případné rozšíření. Provedli i 
úklid spáleniště. 
Hasičskou stříkačku hasiči využi-
li pouze k provzdušnění rybníku, 
aby prověřili její provozuschop-
nost. Žádné námětové cvičení se 
v okrsku v  letošním roce neko-
nalo, a tak její jiné použití nebylo. 
V současné době je zazimovaná, 
byl doplněn fridex do chladiče a 
z vývěvy byla vypuštěna voda. 

K další činnosti během roku pat-
řilo již tradiční masopustní a letní 
posezení s harmonikou a odpoled-
ne pro metánovské ženy. 
V jarním období se hasiči zaměřili 
na sběr železného šrotu. V letním 
a podzimním období posekli hráz 
a břehy rybníka Šejb. Koncem září 
provedli jeho výlov.
Během roku se členky podle po-
třeby staraly o úklid společenské 
místnosti, muzea a příslušenství.
V diskusi vystoupil Mgr. Ladislav 
Kněžínek, který je členem Okrsko-
vého výboru Počátky a poděkoval 
hasičům za jejich práci. Starostku 
obce Janu Houškovou a místosta-
rostu Jiřího Havlíčka omluvila 
zastupitelka Milada Červenková. 
Přítomné seznámila s tím, jaké 
akce obec v následujícím roce 
v Metánově plánuje. 
Závěrem starosta SDH poděkoval 
všem hasičům za práci, kterou pro 
sbor dle svých možností dělají a 
popřál jim mnoho zdraví, spoko-
jenosti, optimismu a rodinné po-
hody v novém roce 2019.

Milada	Červenková
za SDH Metánov

sDěleNí ObecNíhO 
úřADu čAstROV

Svoz komunálního  
odpadu
Svoz komunálního odpadu o 
vánočních svátcích bude spo-
lečností SOMPO, a.s. proveden 
o nedělích 23.prosince 2018 a 
30.prosince 2018. Následující 
svozy budou probíhat podle plat-
ného harmonogramu, tj. každé 
pondělí.

Výběr poplatků za svoz 
komunálního odpadu
Vybírání poplatků za svoz tuhé-
ho komunální odpad bude probí-
hat od 18.února 2019 v kancelá-
ři obecního úřadu v Častrově. V 
Metánově bude uvedené poplat-
ky vybírat paní Alena Musilová 
a datum výběru bude občanům 
upřesněno. Poplatky je možné 
uhradit také bankovním převo-
dem na účet obce. Při této platbě 
uveďte variabilní symbol, kterým 
je popisné číslo a název obce. 
Bližší údaje o poplatcích posky-
tují místní vyhlášky č.1/2012 a č. 
2/2012, které jsou umístěné na 
obecním webu. 
Výše poplatku za svoz tuhého ko-
munálního odpadu:    
trvale žijící občan 500 Kč/osoba 
rekreační objekt 500 Kč/objekt.

Poplatky za psa
Poplatková povinnost vzniká dr-
žiteli psa v den, kdy pes dovršil 
stáří tří měsíců, nebo v den, kdy 
nabyl psa staršího tří měsíců.
Jeden pes 100,- Kč
Dva psi 210,- Kč
Tři psi 370,- Kč
Čtyři a více psů 530,- Kč 

VÁžeNí sPOluObčANé, 
PřeJi VÁm 

JméNem celéhO 
ZAstuPitelstVA Obce 

POkOJNé PROžití 
VÁNOčNích sVÁtkŮ, 

POhODu A kliD 
Ve VAŠich DOmOVech.  

JANA hOuŠkOVÁ
stAROstkA



12 Náš Zpravodaj - Zima 2018

Z čiNNOsti sDh  
čAstROV

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych 
Vás velmi stručně seznámil s čin-
ností našeho sboru v posledním 
kvartále roku 2018. Mimo klasické 
hasičské aktivity, které jsou běžně 
prováděny, bych chtěl vyzdvih-
nout dvě větší akce, které jsme 
zorganizovali. 

Tou první je výlov rybníku Bej-
kovna. Ten se uskutečnil 27. října. 
V brzkých ranních hodinách došlo 
k vypuštění rybníku a v 8 h. mohl 
začít samotný výlov. K našemu 
milému překvapení byl přírůstek 
ryb opravdu velice slušný. V dub-
nu jsme nasadili 1 kg – 1,5 kg kap-
ry a amury a průměrná hmotnost 
vylovených ryb se pohybovala 
okolo 3,5 kg a výše. Dalším pozi-
tivem pro nás bylo, že se veške-
ré ryby podařilo rozprodat již na 

hrázi a odpadl nám tak problém, 
co s neprodanými rybami. Přítok 
do Bejkovny je totiž minimální a 
tak bychom museli ryby převážet 
a čekat až rybník nateče. Následně 
jsme večer zorganizovali přátelské 
posezení v jídelně ZD Častrov, kte-
ré se také vydařilo, a zúčastnili se 
ho hasiči všech generací. 
Druhá akce, o které bych se chtěl 
pár slovy zmínit, je Výroční val-
ná hromada našeho sboru. Ta 
se uskutečnila 8.12. v kulturním 

Výlov rybníka bejkovna (foto: Veronika Němcová)

domě v Častrově. Na úvod jsme 
přivítali hned několik vzácných 
hostů, kterými byli mimo jiné, 
starostka obce Častrov Ing. Jana 
Houšková a starosta okrsku Po-
čátky pan František Syrovátka. 
Připomněli jsme si činnost, kterou 
náš sbor vykonal v roce 2018, a 
odsouhlasili jsme si plán činnos-
ti na rok 2019. Poté nás starosta 
okrsku informoval o nejdůležitěj-
ších událostech nejen v okrsku Po-
čátky, pod který již řadu let spadá-
me, ale i o záležitostech okresních. 

Dále následovala bohatá diskuse 
o nejrůznějších problémech i ra-
dostech nejen našeho sboru, ale i 
sborů okolních. Po ukončení VVH 
proběhlo občerstvení, které nám 
připravila nová hostinská paní 
Lapková. 
Dovolte mi ještě prosím touto ces-
tou poděkovat všem lidem, kteří se 
podíleli na činnosti našeho sboru 
v uplynulém roce. Velice si vážím 
toho, že si v této uspěchané době 
několik jedinců udělá čas právě 
na hasiče. V tomto roce byla naše 

činnost obohacena i o celou řadu 
akcí, které jsme byli nuceni zorga-
nizovat v kulturním domě z důvo-
du absence hostinského. I k tomu 
jsme se ale postavili čelem a vše 
jsme zajistili – myslím si – na veli-
ce dobré úrovni. Ještě jednou tedy 
děkuji všem, kteří se ve svém vol-
ném čase i na tomto podíleli. 
Závěrem mi prosím dovolte vy-
zvat Vás i všechny ve Vašem okolí 
k maximální opatrnosti zejména 
v této době, kdy snad v každém 
domě hoří na stole nějaká ta svíč-



Náš Zpravodaj - Zima 2018 13

Z čiNNOsti sDh  
ctibOř

V letošním roce náš sbor, jako 
malý sbor vykonal snad dostatek 
činnosti.
V zimních měsících jsme se starali 
o provoz hasičské zbrojnice proti 
případnému zamrznutí. Po dobu 
mrazů je stále budova vytápěna 
tuhým palivem (dřevem z vlastní 
výroby).
Po dobu zimy, jsme někteří pra-
covali na celkové opravě hasičské 
techniky. Motor stříkačky PS 16 
byl  zcela do šroubků rozebrán 
z důvodu přidření. Taktéž proběh-
la i celková oprava kapotáže včet-
ně nástřiku. Stříkačky PS 8, které 
jsme si také z osobních zdrojů po-
řídili jako nefunkční, byli uvedeny 
do provozu. V březnu k meziná-
rodnímu dni žen, byly ženy obda-
rovány květinami. V jarních měsí-
cích byla zakoupena násada ryb do 
rybníka (Zemaňák). Tento rybník 
nám byl od letošního roku svěřen 
do užívání od Obecního úřadu 
v Častrově.
Během roku jsme se starali o se-
čení kolem rybníka a další drobné 
úpravy terénu. Taktéž jsme se i 
z vlastní iniciativy starali o rybník 
na návsi, kde se nám povedlo po 

delší době úplně odstranit stále 
rostoucí rostliny ve vodě. Taktéž, 
jsme sekli trávu kolem potoka i 
v potoku a odstranili nežádoucí 
rostliny, tak jak i kolem rybníka na 
návsi. V potoku jsme provedli jeho 
přepeření malou hrázičkou, aby 
byl zvýšen průtok vody rybníkem. 
Přesto vše muselo být provedeno 
v letních měsících, provzdušnění 
rybníka pomocí hasičské stříkač-
ky, aby bylo zamezeno úhynu ryb. 
V měsíci květnu jsme se zúčastnili 
soutěže o pohár starosty v Častro-
vě.
V květnu v den pouti jsme ve Cti-
boři provedli snad dostatečně vel-
kou oslavu ke 130. výročí založení 
našeho sboru ve Ctiboři. Této osla-
vě předcházeli pro některé svědo-
mité členy mnohadenní přípravy. 
Tuto akci jsme zcela financovali 
z vlastních prostředků, včetně po-
řízení velkého stanu. Dík těmto 
oslavám se nám dostala k péči i 
koňská stříkačka, která byla pou-
žívána kdysi v Jakubíně, kterou se 
nám po několika hodinách práce 
povedlo po mnoha letech zprovoz-
nit. V měsíci srpnu jsme se podí-
leli na spolu organizování setkání 
rodáků ve Ctiboři, což také obná-
šelo s přípravami spoustu hodin 
práce. V podzimních měsících 
byla provedena příprava topení 
na zimní měsíce a výlov rybníka 

s následným uzením a pečením 
ryb s večerním posezením při har-
monikách a bubnu. Této akce se 
zúčastnili i někteří milí a velmi vá-
žení hosté z Častrova.
V měsíci prosinci proběhne naše 
výroční valná hromada taktéž 
z večerním programem s poděko-
váním za uplynulou činnost. To je 
jen doopravdy velmi krátce z naší 
činnosti. Naše činnost by byla na 
celý zpravodaj. Dost se nám toho 
povedlo, přesto vše jsou ale ně-
kterými spoluobčany z nepocho-
pitelných důvodů znepříjemňo-
vány  naše snahy, ale o tom třeba 
někdy příště. Téměř jeden člověk 
dokáže svým chováním vše velmi 
znepříjemnit a klade si nároky, na 
které nemá právo. Je pro neprav-
divé informace pro mnohé po-
strachem vesnice.    
Dovolte mi, milí spoluobčané Cti-
boře, Častrova, Pelce, Metánova, 
Jakubína a samozřejmě i Perek, 
abych Vám všem poděkoval za 
veškerou podporu našeho sboru a 
popřál Vám ze srdce nejen do no-
vého roku hodně zdraví, ale i spo-
kojenosti a především i přátelské 
porozumění, které v dnešní době 
mnohdy chybí.

Jaromír	Doležal
Starosta	SDH	Ctiboř

Sbor dobrovolných hasičů Častrov 
pořádá dne 2.3.2019 
v KD Častrov 

 
 
 
 
 
 

  k tanci a poslechu hraje 
 

   Martin Vaverka & FRIENDS 

 
 
 
 

 

 začátek ve 20 hod.                                 vstupné 100,-Kč 
 

ka či adventní věnec.
Přeji Vám všem i Vašim rodinám 
nádherné prožití blížících se vá-
nočních svátků a do nadcházejí-
cího roku 2019 Vám přeji hlavně 
zdraví, štěstí, lásku a životní po-
hodu.

Ing.	Petr	Němec
Starosta	SDH	Častrov
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1 Chotoviny 11 8 1 2 57,0:31,0 17
2 Dačice D 11 7 2 2 55,0:33,0 16
3 Soběnov 11 7 1 3 49,5:38,5 15
4 PSJ Jihlava B 11 7 0 4 51,5:36,5 14
5 Nová Bystřice 11 5 0 6 46,5:41,5 10
6 J.Hradec 11 5 0 6 43,0:45,0 10
7 Bopo Třebíč 11 4 2 5 40,0:48,0 10
8 Tábor B 11 4 0 7 40,0:48,0 8
9 Nová Včelnice 11 4 0 7 40,0:48,0 8

10 Pelhřimov A 11 4 0 7 38,0:50,0 8
11 Častrov 11 4 0 7 34,0:54,0 8
12 Nové Hrady 11 4 0 7 33,5:54,5 8

11.01. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Jiskra Nová Bystřice
18.01. pá 17:30 TJ Sokol Soběnov - Sokol Častrov
01.02. pá 17:30 Sokol Častrov - KK Lokomotiva Tábor B
08.02. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Nová Včelnice
15.02. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Sokol Častrov
22.02. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Slovan Jindřichův Hradec
01.03. pá 18:30 TJ Spartak Pelhřimov - Sokol Častrov
08.03. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Centropen Dačice D 
16.03. so 10:00 TJ BOPO Třebíč - Sokol Častrov
22.03. pá 17:30 Sokol Častrov - KK PSJ Jihlava B 
12.04. pá 18:00 TJ Sokol Nové Hrady - Sokol Častrov 

1 Nový Rychnov B 10 8 0 2 126:54 34
2 Vlásenice B 10 8 0 2 120:60 34
3 Rodinov C 10 7 1 2 124:56 32
4 Božejov 10 5 1 4 108:72 26
5 Horní Ves B 10 4 1 5 77:103 23
6 Kamenice n/L D 9 4 1 4 83:79 22
7 Pelhřimov F 10 1 0 9 42:138 13
8 Častrov 9 0 0 9 22:140 9

sPORt

Z kuželkářských drah 

Jak jsem již psal v minulém zpra-
vodaji, vstup do sezony nebyl 
nejlepší. Po šesti odehraných zá-
pasech jsme neměli na kontě ani 
jeden bod. Prohráli jsme doma se 
Soběnovem, Chotovinami a Pel-
hřimovem, venku pak s Táborem, 
Novou Včelnicí a Jindřichovým 
Hradcem.  V druhé polovině pod-
zimní části se naštěstí forma zved-
la a my v dalších pěti zápasech 
čtyřikrát vyhráli. Dvakrát venku - 
v Dačicích a v Nové Bystřici, doma 
jsme porazili BOPO Třebíč a Nové 
Hrady. Jeden zápas jsme prohrá-
li v Jihlavě s PSJ. Aktuálně jsme 
předposlední, ale na páté místo 
nám schází jedna výhra. Jako již 
každoročně podotýkám, že jaro 
bývalo naší silnější stránkou, což 
nasvědčuje vzestup formy v po-
sledních zápasech, a tak věřím, že 
soutěž Divize Jih udržíme.  
Následující zápasy jarního kola 
budou odehrány dle uvedeného 
rozpisu.

Rozpis, výsledky a aktuální dění 
na kuželně v Častrově, včetně vý-
sledků sezon předešlých, najdete 
na internetových stránkách www.
kuzelkycastrov.estranky.cz  

Stolní tenis

Ani stolní tenisté zatím neoslňují 
šťastnou formou v nově zreorga-
nizované III. třídě skupiny A. Po 
odehraných neúplných deseti ko-
lech figurují na posledním místě 
s devíti body, ztrátou čtyř bodů a 
zápasem k dobru na předposlední 
Pelhřimov F. Soutěžní klání po-
kračuje dle rozpisu.

16.12. 14:00 Častrov – Vlásenice B
10.1. 18:00 Božejov – Častrov
20.1. 18:00 Častrov – Pelhřimov F

tabulka kuželky Divize Jih

tabulka stolní tenis OP iii. třída - A

Rozpis zápasů jarního kola:

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

1 Nová Cerekev 9 7 1 1 40:7 22
2 Třešť C 9 6 0 3 39:19 18
3 Vyskytná 9 5 2 2 20:16 17
4 Rohozná 9 4 3 2 26:27 15
5 Častrov 9 4 2 3 19:18 14
6 Mnich 9 4 1 4 18:19 13
7 Petrovice 9 2 4 3 20:29 10
8 Plačkov B 9 2 3 4 15:20 9
9 Velká Chyška 9 2 1 6 9:26 7

10 Jiřice B 9 0 1 8 14:39 1

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

Fotbal
 
Od minulého zpravodaje chybělo 
fotbalistům odehrát dva zápasy. 
Oba zápasy skončily remízou, a to 
1:1 s Vyskytnou a 2:2 v Rohozné. 
Po odehraných devíti kolech figu-
rují fotbalisté na pátém místě se 
ztrátou jednoho bodu na čtvrtou 
Rohoznou a náskokem jednoho 
bodu na šestý Mnich. Za zmínku 
stojí i umístění jednotlivců v počtu 
vstřelených gólů. Na čtvrtém mís-
tě je Jiří Houška se šesti góly a na 
jedenáctém místě Filip Novotný se 
čtyřmi góly. Jarní část začíná až 
v polovině dubna, a tak rozpis zá-
pasů pro jaro najdete v březnovém 
Zpravodaji.
    
Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu http://fotbal.
cz v sekci soutěže/rozcestník sou-
těží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Děkuji všem sportovcům za reprezentování oddílu Sokol Častrov, za re-
prezentování obce Častrov a všem sponzorům za finanční a materiální 
podporu. Děkuji všem fanouškům za podporu při ligových zápasech.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně 
zdraví a plno úspěchů.

Jiří	Havlíček

SSSoookkkooolll   ČČČaaassstttrrrooovvv   oooddddddííílll   kkkuuužžžeeellleeekkk      
VVVááásss   sssrrrdddeeečččnnněěě   zzzvvveee   nnnaaa   
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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. března 2019. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem mk čR e 11227.

 

   NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 
  

     u kostela v Častrově 
  

   31.12.2018 před půlnocí 
 

                KAMENICTVÍ
                                SEVERA KAREL

                                                                                                                                                
393 01 PELHŘIMOV
                                                                                                                                  

 VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
 ROVNÁNÍ,ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY

 PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ
 ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ

 PEČÍCÍ KAMENY


                         
                                                                                        
                                                                            

SLEVA 10%
NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE  ROKU 2018

ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ

KŘEMEŠNICKÁ    1946 , PELHŘIMOV  393 01

TEL.: 565 323 360,  777 162 132

VýZVA - RODÁci 
Vážení spoluobčané, připravuje-
me k setkání rodáků almanach 
popisných čísel. Prosíme obča-
ny, aby podklady (i staré foto-
grafie svého domu) doručovali 
na obecní úřad.
Děkujeme. 

Přípravný	výbor

NAbíDkA PRÁce

Obec Častrov přijme pracovníka do trvalého   
pracovního poměru. 

Podmínkou je řidičské oprávnění skupiny B, T.

Pracovní zařazení platová třída 6, platový stupeň 12.

Pracovní náplň: obsluha a údržba traktoru a strojů na údržbu zeleně a 
komunikací, ostatní práce pro potřeby obce. 

Nástup možný ihned. Žádost předložte písemně nebo se dostavte 
osobně na adresu Obec Častrov, Častrov 105, 394 63 Častrov, přílohy 
– životopis, výpis z rejstříku trestů. 

Kontakt: Jana Houšková, starostka, tel. 724 181 478,    
    Jiří Havlíček, místostarosta, tel. 731 619 165.

šťastný

redakce

nový
rok

přeje


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

