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Obec Častrov      čtvrtletník / Jaro 2019

NÁŠ
ZPRAVODAJ

I v letošním roce uspořádal spo-
lek Ctibořská náves masopustní 
průvod. Počasí nám tuto krás-
nou slunečnou únorovou sobotu 
přálo, tudíž jsme za společného 
zpěvu doprovázeného kytarou 
obešli nejen Ctiboř, ale na návrh 
pravidelného účastníka průvodu 
pana Oldřicha Vobra i sousední 
Jakubín. K naší spokojenosti se 
připojila rovněž Ctibořská omla-
dina. U každého navštíveného 

stavení se nám dostalo bohatého 
občerstvení, koblihy, boží milos-
ti, koláče, chlebíčky, jednohubky, 
a vždy samozřejmě něco tekutého 
na zahřátí. Díky patří tedy nejen 
maškarám z průvodu, ale také 
lidem, kteří nás u své chalupy při-
jmou. Přispívají tím k zachování 
této pradávné, poněkud dnešku 
přizpůsobené, veselé tradice.

text i foto: Jana Stachová

MAsOPust Ve CtIbOřI

POčet ObyVAtel                 
k 31.12.2018 
V JeDNOtlIVýCh 
ObCíCh

Častrov 347

Ctiboř 45
Jakubín 19
Metánov 147
Pelec 37
Perky 10
Drážďany 13
Celkem 618

Dana Křížová
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kARNeVAl V MAteřské 
ŠkOle

Ve středu 27. 2. 2019 na děti ne-
čekal ledajaký obyčejný den. Ve 
třídě se to hemžilo princeznami, 
zvířátky a dalšími postavičkami, 
což znamenalo, že se koná karne-
val. Děti si vzájemně své masky 
představily, hrály hry, soutěžily a 
tancovaly. Karneval jsme si všich-
ni užili, na závěr děti dostaly malé 
odměny.

text i foto: Miloslava Krejčová

ZÁPIs DO MAteřské ŠkOly

na školní rok 2019/2020

Proběhne v úterý 7. 5. 2019 od 8.00 do 10.00 hodin a od 
14.30 do 15.30 hodin v budově mateřské školy.

Rodiče přinesou k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a    
vyplněnou žádost, která bude potvrzena lékařem.

Žádost si rodiče vyzvednou v mateřské škole od 23. 4. 2019.

POZVÁNkA NA 
VIkARIÁtNí DĚtskOu 
POuŤ

V sobotu 25. května 2019 se v 
Častrově koná Vikariátní dětská 
pouť. Srdečně zvány jsou děti, je-
jich sourozenci a kamarádi, rodiče 
i prarodiče. Pouť organizují kate-
cheté pelhřimovského vikariátu. 
Jejím letošním tématem bude: 
„POMÁHÁME POTŘEBNÝM 
JAKO SVATÁ ANEŽKA“.

Chceme spolu s dětmi hledat od-
pověď na otázku: Kdo je můj 
bližní? Pokusíme se společně ob-
jevovat, kde všude je potřeba po-
moci a jak. Jak konkrétně může-
me prospět druhým svou pomocí, 
dobrým skutkem a modlitbou, 
abychom kolem sebe šířili lásku a 
milosrdenství, ke kterým nás vede 
naše křesťanská víra.
K tomu nám může pomoci příklad 
svaté Anežky České. Letos budeme 
také slavit 30. výročí jejího svato-
řečení.
Pouť začneme v 9 hodin společ-

ným přivítáním v místním kostele 
svatého Mikuláše, v 9.30 zde bude 
mše svatá, po ní oběd z vlastních 
zásob. Potom bude následovat 
program na připravených stano-
vištích, zaměřený k tématu pouti.
Připravujeme také besedu pro do-
spělé. Pouť zakončíme asi v 15.30 
hodin společným poděkováním v 
kostele.

Za katechety pelhřimovského 
vikariátu

Hana Pechová
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PřIVítÁNí DĚtí DO ObCe

V neděli 10. března 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): Anna Mimrová z Častrova, Vítek Němec z Častrova, Vojtěch Zhorný z 
Častrova a Ondřej Čekal z Častrova.

Veronika Jirků

foto: Jiří Havlíček
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ROZPOčet PříJMů NA ROk 2019 V tIsíCíCh kč

Třída rok 2019

1. Daňové příjmy celkem 10 021,0
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 2 000,0
daň z příjmů fyz. osob z podnikání 35,0
daň z příjmů právnických osob 1 800,0
daň z přidané hodnoty 4 500,0
daň z příjmů  práv. osob placená obcí 400,0
daň z nemovitostí 900,0
poplatky správní 6,0
poplatky ze psů 13,0
poplatky pobytové 10,0
poplatky z veřejných prostranství 2,0
poplatky ze vstupného 5,0
odvod z výtěžku provozování loterií a hazardních her 40,0
poplatky z odpadů 310,0
2. Nedaňové příjmy celkem 2 941,0
lesní hospodářská činnost 1 500,0
pronájem pozemků 150,0
vodné 440,0
stočné 300,0
pronájem obecních rybníků 4,0
prodej publikací, pohledů 1,0
činnost muzeí 5,0
divadelní činnost 20,0
zájmová činnost v kultuře 10,0
tělovýchovná činnost 1,0
bytové hospodářství 420,0
nebytové hospodářství 20,0
pohřebnictví 2,0
činnost místní správy 7,0
příjmy z úroků 1,0
vypořádání z minulých let 60,0
3. Kapitálové příjmy 100,0
prodej obecních pozemků 100,0
4. Přijaté dotace 119,1
Neinvestiční dotace na výkon státní správy 119,1
CELKEM 13 181,1
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ROZPOčet VýDAJů NA ROk 2019 V tIsíCíCh kč

Skupina / 
funkční třídění rozpočtových výdajů rok 2019

1. Zemědělství a lesní hospodářství 1 439,1
2. Průmysl. a ostatní odvětví hospodář. 2 965,0
údržba komunikací 285,0
ostatní záležitost komunikací 1 130,0
pitná voda 850,0
ČOV a kanalizace, stavby 700,0
3. Služby pro obyvatelstvo 6 004,0
provoz ZŠ, MŠ, ŠJ 900,0
ostatní záležitost kultury, divadlo, kaple 85,0
činnost muzea 10,0
rozhlas, televize 68,0
kulturní dům 450,0
kulturní činnost 120,0
tělovýchovná činnost 900,0
bytové hospodářství 60,0
nebytové hospodářství 335,0
veřejné osvětlení 500,0
pohřebnictví 10,0
sběr a svoz TKO a NO, skládka 1 620,0
vzhled obce, veřejná zeleň 946,0
4. DPS, soc. pomoc starším občanům 70,0
5. Požární ochrana - dobrovolná 309,0
6. Místní zastupitelské orgány 1 032,0
7. Činnost místní správy 792,0
8. Ostatní finanční operace 570,0
CELKEM 13 181,1

MetÁNOVské MuZeuM

Návštěvnost v metánovském muzeu a galerii byla i v roce 2018 poměrně pěkná. Během roku do muzea a ga-
lerie zavítaly dvě organizované skupiny (celkem 85 návštěvníků) a dále kolem 200 jednotlivců. Do pokladny 
OÚ Častrov bylo odevzdáno 7 118,00 Kč na dobrovolném vstupném a 6 800,00 Kč za prodej knih. Celkem 
tedy 13 918,00 Kč. 
První zápis byl proveden již 2. ledna 2018. Nejdelší cesty k nám v rámci svých výletů a návštěv podnikli ná-
vštěvníci z Ontaria, Nového Mexika a francouzského Corneville. Snad i letošní rok bude pro muzeum a galerii 
úspěšný, jako roky předešlé.  

Milada Červenková
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kÁCeNí Ve CtIbOřI 

Pro objasnění dotazů ohledně ká-
cení v lokalitě rybníka Kovárník 
uvádím doplňující informace. 
Je v úmyslu obce provést obnovu 
rybníka Kovárník ve Ctiboři. Pro 
upřesnění uvádím, že daná loka-
lita není les, ale je evidována jako 
vodní plocha. Zarostlý rybník ne-
bylo možné zaměřit pro potřebu 
zpracování projektu.
Záměr jsme projednávali 
s obyvateli a občany Ctiboře. Byli 
seznámeni se situací obnovy hráze 
předběžným návrhem situace 
obnovy. Kdo o problematiku měl 
zájem, přišel se informovat. 
Na kácené stromy jsme povolení 
vystavili. Před jeho vystavením 

jsme se prodírali po kolena v bah-
nu zarostlým rybníkem a spočítali, 
že bude vykáceno 50 stromů. Ve 
správním řízení bylo vydáno ozná-
mení o zahájení řízení a následně 
rozhodnutí o povolení kácení. Prá-
ce byly provedeny, dříví staženo 
na skládku. 
V této etapě prací jsem obdržela e-
mail od návštěvníka Ctiboře, kte-
rý zde občas pobývá. V e-mailu se 
pisatel zmiňuje, jak je znechucen z 
vykácení lesa přímo ve středu Cti-
boře. Je z celé věci pohoršen. Bude 
celou věc medializovat v nejširším 
možném rozsahu.
Pán tedy medializoval. 
Vzápětí proběhla kontrola ČIŽP.  
Kontroloři přišli a přepočítali, 
co jsme provedli. Náležitě nás 
za to ohodnotili. Nebrali v potaz 

budoucí přínos, pro který jsme 
to v dobré víře udělali a to obno-
vu rybníka. Příště nebudu čekat, 
až na nás někdo pošle odborníka 
z ČIŽP po vykonané práci, ale 
pozvu si ho sama, aby mi pomohl 
spočítat stromy před vykácením 
v bahnitém terénu. 
Rozhodli jsme se, že bojovat 
s ČIŽP je jako boj s větrnými mlý-
ny a pokutu zaplatili. 
Také vidím, že je lépe nedělat nic a 
nechat rybník dál zarostlý křovím. 
Snadno  se pak do něho schová- 
vají odpadky a jiný nepotřebný 
odpad..... 

Jana Houšková                        
starostka

OPRAVA kOstelNí ZDI

V září roku 2018 se na veřejném 
zasedání zastupitelstva obce pro-
jednávala žádost p. faráře o po-
skytnutí příspěvku na opravu 
kostelní zdi. Dle zákona mohla 
být schválena maximální část-
ka 50 000,- Kč. Po větší disku-
zi byl schválen příspěvek ve výši               
25 000,- Kč. V únoru 2019 byla 
na zastupitelstvu žádost  předlo-
žena znovu, která byla zamítnuta. 
V září 2018 jsem se k tomuto vy-
jádřil ve smyslu, že především do-
hodnutá částka za opravu ve výši 
242 000,- Kč neodpovídá rozsahu 
opravy. Po této schůzi mě oslovili 
tři občané a vytýkali mi, že já jsem 
k tomu měl také výhrady a že to 
snad není taková částka 50 000,- 
Kč. Bylo mi řečeno: „a zrovna ty 
který koupil faru“. Mimochodem 
nikdy jsem neměl problém po-
skytnout peněžní dar na kostel při 
veřejné sbírce. Takže jsem jim po-
ložil otázku. Kdyby někdo z rodiny 
přišel, že je třeba opravit doma 

zeď v tom rozsahu a bude to před-
stavovat náklad 242 000,- Kč, tak 
by rodina souhlasila? Byla pouze 
odpověď: „no je to docela hodně“. 
Po letošním zasedání mi to vytý-
kal znovu jeden občan. Proto jsem 
se rozhodl napsat tento článek a 
chtěl poukázat na to, že pokud se 
jedná o společné peníze, tak to ne-
bolí. Chtěl bych vás všechny požá-
dat o snahu objektivně posuzovat 
problémy a především zastupitele 
obce, aby rozhodovali dle nejlep-
šího svědomí a vědomí. Rozho-
dujeme o financích všech. A ješ-
tě jenom takové zamyšlení. Ano, 
podle některých jsem měl bláznivý 
nápad a koupil jsem faru. Přiznám 
se, že byly momenty, kdy jsem si 
říkal, že to bude obtížné dodělat. 
V první řádě to musí být do urči-
té míry koníček. A všichni víme, 
že nemalé finanční prostředky 
z prodeje fary byly dány na opravu 
kostela, včetně oltáře, ve spojitosti 
s dotací. Pan farář mi řekl, že pro-
dej fary byl hlavní impuls pro za-
hájení oprav kostela, oltáře a na-
konec i kostelní zdi. Nebýt prodeje 
fary  nikdy by k opravám nedošlo. 

Může mi někdo říci, že nemám 
pravdu, když budu tvrdit, že jsem 
faru koupil kvůli tomu, aby opravy 
kostela mohly být provedeny? Asi 
mi nebudete věřit. A ten kdo říká, 
že 50 000,- Kč není snad tolik pe-
něz a potažmo celková investice 
ve výši 242 000,- Kč není vysoká, 
tak tomu se dá věřit? Nikdy by se 
doma pro toto nerozhodl. Peníze 
z fary do určité míry vnímám jako 
dar za všechny občany. Myslím si, 
že za poslední roky byly na opravy 
kostela převedeny z Ministerstva 
kultury, kraje Vysočina, od obce 
Častrov a z prodeje fary, dost vy-
soké finanční částky. Na dveřích 
prodejny je vyvěšen leták, kde je 
uvedeno, že oprava kostela byla 
ve výši 776 000,- Kč a kostelní zeď 
ve výši 200 000,- Kč, což je zavá-
dějící. Jedná se o cenu bez daně. 
V každém případě se musí každý 
nad plánovanou investicí vždy za-
myslet. Ale někdy se zamyslí tak a 
někdy tak. 

Stanislav Dědič
zastupitel obce
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ZAstuPItelé   
POD MOsteM

V roce 2020 by měla být provedena 
rekonstrukce silnice II/639 v obci 
Častrov. Jedná se o průtah obcí od 
Kamenice nad Lipou na Veselou. 
Do akce je zahrnuta i rekonstruk-
ce chodníků a výstavba nového 
v Horním konci (po levé straně ve 
směru na Kamenici n/L), v Lazně 
před školou vybudovat osvětlený 
přechod pro chodce, 3 lávky přes 

potok, přechod u zastávky Na větr-
níku, oprava dešťové kanalizace v 
Horním konci a oprava mostu u 
skládky. Celková cena projektu na 
výše uvedené byla cca 160 tis. Kč. 
Na veřejném zasedání jsem vznesl 
námitku, že cena za projekt je do-
cela  vysoká. Na základě této ná-
mitky byla svolána porada všech 
zúčastněných, kde jsem přede-
vším požadoval rozklíčovat celko-
vou částku projektu. Mimo jiné mi 
z rozpravy připadalo, že se jedná 
ještě o něco vyšší částku, než byla 
předložena. Takže jsem navrhl, 
aby do projektu nebyla zahrnuta 
nová kanalizace v Horním konci, 
která je v havarijním stavu a lze 

jí opravit kdykoli. V souvislosti 
s tímto se začalo hovořit o vpus-
tích – kanálech v Lazně, kdy jsem 
navrhl rekonstrukci celé kanali-
zace až k potoku, protože je ne-
bezpečí zborcení, tak jak se stalo 
v Horním konci. A to ještě hrozilo, 
že přijede firma z Bučovic s kame-
rovým systémem na průzkum ka-
nalizace. Byl jsem proti, protože 
jestli víme, že kanalizace je zbor-
cena, tak kamera je zbytečná. Dá 
se říci, že neřešitelný problém je 
šířka vozovky v Lazně. Dle vyhláš-

ky musí být šíře max. 7,50 m a my 
máme 7,70 m, z toho vyplývá, že 
musí dojít ke zúžení silnice. Bylo 
navrženo, buď tuto část od kraje 
Vysočina odkoupit, nebo provést 
záměnu pozemků. Oponoval jsem 
tím, že chodník je dost široký a 
proto bych tuto variantu vyloučil. 
Odpovědí mi bylo, že tedy jedi-
né řešení je provést zúžení pou-
ze v místě přechodu před školou. 
Položil jsem otázku. Myslíte si, že 
je to bezpečné? Nemůže někdo na 
tomto zúžení utrhnout kolo a nebo 
v zimě cestáři zničit radlici? Bylo 
řečeno, že se znovu pokusí na do-
pravním inspektorátu tento pro-

blém projednat. Paní starostka se 
zeptala: „a kdybychom chodník 
udělali v roce 2018“, odpověď: 
„tak by problém se šíří vozovky 
nebyl“. A nyní už jak se zastupite-
lé dostali pod most, který mě rov-
něž nenechává v klidu. Na základě 
průzkumu bylo konstatováno, že 
most je částečně v havarijním sta-
vu z toho důvodu, že do něho byly 
ukotveny naše dvě lávky. Tato re-
konstrukce představuje 64 tis. Kč 
za projekt, dále nemalý podíl na 
realizaci opravy + rekonstrukce, v 
horším případě nové lávky. Je tře-
ba se zamyslet – nepřijde někdo v 
budoucnu, že naše lávky narušují  
most a budeme znovu platit. Oslo-
vil jsem p. místostarostu, připojil 
se zastupitel p. Šimeček a provedli 
jsme „odborný průzkum“, na zá-
kladě kterého se domníváme, že 
není důvod, aby musely být lávky 
zcela nové. Možná by stačilo pouze 
provést oddělení lávek od mostu, 
případně udělat potřebnou opra-
vu, na což nemusí být ani projekt 
ani velké finanční prostředky. 
V této souvislosti mě ještě napa-
dá, proč by se musel chodník oko-
lo školy až k potoku dělat nový? 
Bude nutné trhat obrubníky? Jen 
pro představu. Je navrženo dělat 
735 m chodníků (Lazna po obou 
stranách a Horní konec). Celková 
cena projektu na chodník je 153 
tis. Kč a projekt na lávky a opravu 
mostu je 64 tis. Kč a to je už cena 
ponížená na základě mé námitky 
na listopadovém zastupitelstvu. 
Nevím, možná špatně vidím, ale 
ve skutečnosti by se mělo jednat 
cca o 300 m. Na příštím veřejném 
zasedání je potřeba o průtahu obcí 
rozhodnout, aby v dostatečném 
časovém předstihu mohla být celá 
stavba připravena k realizaci. Re-
alizace se plánuje na letní a pod-
zimní měsíce roku 2020.

Stanislav Dědič
zastupitel obce

foto: Vladimír Šimeček
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kRÁtCe  O  JeDNOM  
VýROčí

Vážení čtenáři, 15. dubna uplyne 
90 let ode dne, kdy se poprvé ve 
Ctiboři svítilo elektrickou energií. 
Samotný proces elektrifikace za-
čal 16. března 1928, kdy schvalo-
val obecní výbor - starosta Rudolf 
Houška (Republikánská strana 
zemědělského a malorolnického 
lidu/agrární strana), náměstek 
starosty Václav Všohájek (Čes-
koslovenská strana lidová), rad-
ní Tomáš Chadim (agrární stra-
na), Petr Doškář (ČSL) členství 
v elektrárenském družstvu. 
Definitivně bylo o přistoupení 
rozhodnuto 5. dubna 1928. Po-
drobně je tento proces popsán na 
nástěnce v chodbě ctibořské školy. 
Na závěr bych chtěl dodat, že v mé 
rodné chalupě se používala turbí-
na na stejnoměrný proud ještě v 

PřeDNÁŠkA Ve CtIbOřI

         Spolek Ctibořská náves srdečně zve všechny, kdo se zajímají o historii své rodiny, na přednášku  
PhDr. Aleše Františka Plávka „Archivy a občanská genealogie“.

          Přednáška se uskuteční v sobotu 13. dubna od 18 hodin ve ctibořské škole.   
A co si pod názvem přednášky představit upřesňuje sám její autor: 

„Lidé si často kladou otázku, odkud pocházejí, kým byli jejich předkové a kde se o nich mohou něco 
dozvědět. A stejně tak často se do historie neponoří hlouběji, než kam sahá paměť jejich rodičů. V před-
nášce zaměřené na rodopis tak budou účastníci seznámeni se základní terminologií a genealogickými 
schématy, ale především se spektrem písemných historických pramenů, které lze k této problematice 
efektivně využívat. Zároveň představí českou archivní síť, možnosti studia nejžádanějších písemností a 
nástrahy při čtení i psaní starých textů Téma pojaté pohledem archiváře zároveň předpokládá aktivní 

reflexi u posluchačů.“
PhDr. Aleš František Plávek od roku 2006 pracuje jako archivář ve Státním oblastním archivu v Tře-
boni v oddělení pro zpřístupňování a evidenci Národního archivního dědictví. Je šéfredaktorem od-
borného periodika Archivum Trebonense, stál u zrodu jihočeského Digitálního archivu a předsedá 
digitalizační komisi v třeboňském archivu. Vedle moderních způsobů zpřístupňování archiválií se ve 
své práci dlouhodobě věnuje archivním souborům schwarzenberské provenience a pomocným vědám 

historickým.

Divadelní soubor Vrchlický při OÚ Častrov sehraje  
ve dnech

26., 27. dubna  a 3., 4. května

v kulturním domě v Častrově divadelní hru

„ Na správné adrese“

Napsal Mare Camoletti, přeložil Jaromír Janeček

Začátek v 19.30 hod, vstupné 60 Kč

Srdečně zveme zájemce o veselé pobavení.

polovině 60. let a střídavý proud byl k nám zaveden z Jakubína. Elektri-
fikace v dalších obcích dnešní Obce Častrov byla vzpomenuta na setkání 
16.9.2017 v KD Častrově - viz str. 1 Zpravodaje Podzim 2017.

Oldřich Vobr
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POZVÁNkA    
NA ZAseDÁNí   
ZAstuPItelstVA

Po mnoha letech se vrátilo veřej-
né zasedání zastupitelstva obce 
Častrov do restauračního zařízení. 
Při první poradě byl tento návrh 
diskutován, musím říci, že názory 
byly velice zajímavé a nakonec 6ti 
hlasy z jedenácti zastupitelů bylo 
rozhodnuto o konání veřejného 
zasedání v restauraci. Důvod této 
změny je prostý. Pokusit se zvýšit 
zájem občanů o dění v obci. Při 
větším počtu přítomných mohou 
být vzneseny zajímavé náměty, 
ale pochopitelně i kritika na práci 
zastupitelů a dalších občanů, kte-
ří pro obec pracují, jako je komise 
životního prostředí, správce kul-
turního zařízení, kronikářů, škol-
ské rady apod. Všichni přítomní 
se mohou pohodlně posadit, dát si 
pivo, kávu, případně něco k jídlu 
a díky tomu si vyslechnou fakta a 
plány zastupitelů. Zasedání zastu-
pitelstva konaného dne 21. února 
2019 se zúčastnilo 25 občanů, kte-
rým děkujeme za účast a zároveň 
bychom rádi vyzvali další. Bohužel 

někdy jsou na programu více či 
méně zajímavá témata. Jedno s ta-
kových zajímavějších témat bude 
projednáváno pravděpodobně na 
příštím zastupitelstvu. Je před 
námi rozhodnutí o záměru - ve 
větší míře obnovit zeleň v našich 
obcích. Myslím, že je to téma, ke 

kterému si můžeme říci spoustu 
názorů. Tady by se právě občané 
měli zapojit. Diskutovat se bude i 
ohledně nové silnice a s tím spoje-
ných dalších oprav. Na pořad jed-

nání se pravděpodobně dostane již 
avizovaná stavba rozhledny na Pe-
leckém kopci. Musím se zmínit, že 
nebyla nouze ani o trochu humo-
ru, který je vždy příjemný. Chce-
me přece pracovat pro občany, 
vyslechnout jejich názory a hovo-
řit s nimi. Proto vás tímto srdečně 

zveme na další veřejná zasedání.

text i foto: Stanislav Dědič
Sdružení nezávislých           

kandidátů-obec pro všechny

 

Sbor dobrovolných hasičů Častrov 
Vás co nejsrdečněji zve na IX. ročník soutěže v požárním sportu 

O POHÁR STAROSTY SDH 
konající se dne 11.5.2019 ve 13:30 na fotbalovém hřišti v Častrově. 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ a PESTRÁ ZÁBAVA 

VZPOMíNkA

Dne 22. dubna 2019 uplyne již 
20 let, 

co nás opustil pan 

Petr Doškář ze Ctiboře. 

Za tichou vzpomínku děkuje 

synovec Oldřich. 
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B/ V druhé části se pokusím čás-
tečně porovnat Tříkrálovou sbírku 
s Novoročním čtyřlístkem. Smysl 
obou akcí je pomoci potřebným. 
Liší se v těchto parametrech: 

a/ k plnění Novoročního čtyřlístku 
je třeba určitá aktivita, která vy-
žaduje vyrazit na pochod, pozvat 
(potkat) přátele, poznat kus příro-
dy a pochopitelně přispět na dob-
ročinnost. Cena jednoho čtyřlístku 
je 20 Kč, počet koupených kusů 
není omezen. Turista obdrží malý 
kalendář s informacemi o akci. Se-
znam pochodů, kde lze plnit pod-
mínky, je uveden v turistických 
kalendářích. Pro dokreslení uvá-
dím, že v kraji Vysočina se jedná o 
jednu akci na Silvestra a 5 na Nový 
rok. Při hvězdicovém pochodu na 
Javořici (zajišťoval KČT Telč) se 
vybralo přibližně tolik, jako v Obci 
Častrov při tříkrálové sbírce. 

b/ cílovou skupinou vybraných 
prostředků jsou vozíčkáři. Jednak 
se pro ně budují turistické trasy 
(Vy, co jste šli pochod Praha-Prči-
ce, jste si mohli všimnout, že jedna 
trasa pochodu je určena jim) a pak 
také bezbariérové přístupy v zaří-
zeních KČT.

Závěrem bych chtěl říci, že je tře-
ba si vážit všech, kteří přispíva-
jí na charitativní účely. Čím více 
toho vědí o použití jejich daru, tím 
lépe. Pokud by se někdo na zákla-
dě tohoto článku, či z jiných dů-
vodů, rozhodl přispět pro potřeby 
hendikepovaných spoluobčanů, 
může tak učinit (i opakovaně) ja-
koukoliv částkou na účet sbírky 
51-0938150237/0100. Děkuji pře-
dem. 

Oldřich Vobr

O ChARItAtIVNíCh 
sbíRkÁCh NA PřelOMu 
ROku 

Vážení čtenáři, ve svém příspěvku 
se budu tentokrát věnovat 2 cha-
ritativním akcím tohoto období. V 
první části si dovolím uvést něko-
lik faktů k Tříkrálové sbírce (svát-
ku Tří králů) a pak několik vět o 
akci Novoroční čtyřlístek, kterou 
pořádá Klub českých turistů (dále 
KČT).

A/ Začnu trochu zeširoka. Nejsem 
znalec bible, (která se tvořila zhru-
ba 800 let), ale vím, že se v ní ne-
mluví o 3 králích, ale o mudrcích z 

východu. Jejich jména a počet zde 
uveden není. Tudíž je tento svátek, 
který má jiný význam pro západní 
a východní křesťanství, novějšího 
data. Co se týče postav 3 králů, je 
více teorií. Uvedu jednu z nich a 
to, že představují 3 civilizační cen-
tra - Persii, Mezopotámii a Egypt. 
To je částečně v souladu s tím, od-
kud jména pocházejí. Kašpar má 
původ v perštině či aramejštině, 
Melichar v hebrejštině a Baltazar 
v babylónštině. Písmena KMB (v 
cizině převážně CMB) mají i jiný 
význam: v latinském překladu 
znamenají přibližně - Bůh žehnej 
tomuto domu a v jednom filmu 
režiséra Trošky měly upozornit 
na to, abychom si při odchodu z 
domu překontrolovali, zda máme 
u sebe klíče, mobil a brýle. 

 
 

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM 

ČASTROVA 
 

ZA ČÁSTKU 26.628,- Kč, 

KTEROU DAROVALI DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 

2019. 

 

Celkový výtěžek činí 812.085,70 Kč.  

Oblastní charita Pelhřimov tak získala 

527.855,70 Kč na podporu svých služeb. 
 

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME! 
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PÁleNí ZAhRADNíhO 
ODPADu

S prvními jarními dny se pouští-
me do úklidu zahrad. Mnoho z nás 
umí zahradní odpad zpracovat - 
kompostovat, drtit, štěpkovat - a 
pak ho znovu použít. Kdo nemá 
vlastní kompost nebo kompostér, 
může odložit biologicky rozložitel-
ný odpad ze zahrady do hnědých 
kontejnerů nebo ho odvézt do 
sběrného dvora nebo do některé z 
kompostáren. 
Řada lidí v Častrově si navykla 
zbavit se odpadu ze zahrad a cha-
lup jeho vyhozením na hromadu u 
Louvaru - to je v pořádku jen v pří-
padě, je jde o suché větve. Bohužel 
tam znovu a znovu končí i starý 
nábytek, stará okna a jiný odpad, 
který by měl být likvidován jiným 
způsobem.
No a zbývá ta část lidí, kteří za-
hradní odpad pálí na svých po-
zemcích. Obecně je pálení odpa-
du zakázáno, výjimkou je právě 
pálení listí, klestí a suché trávy na 
jedné hromadě, pokud je tato hro-
mada na nehořlavém podkladu a 
je zajištěno, aby se oheň nemohl 
šířit do okolí. 
Chtěli bychom pro tyto případy 
připomenout základní pravidla 
(vyplývající z platných zákonů), 
která pro pálení zahradního odpa-
du platí: 
- Je přísně zakázáno vypalovat 
volné porosty - trávu, suchou trá-
vu, křoviny, strniště. Za takové po-
čínání hrozí pokuta ve výši desítek 
tisíc korun!
- Na otevřeném ohni lze pálit pou-
ze suché rostlinné materiály, které 
navíc nesmí být kontaminovány 
žádnými chemickými látkami. 
Tedy pokud pálíte shrabané listy 
nebo starou trávu, musí být su-
ché. Stejně tak to platí o větvích 
ze stromů a keřů (tohle je ovšem 
nejčastěji porušované pravidlo). 
Důvodem je omezení množství 
kouře a tím škodlivých látek, které 
kouř vznikající při pálení mokrého 

nebo vlhkého rostlinného materi-
álu obsahuje.
- Ohniště má být založeno na ne-
hořlavém podkladu, nejlépe ohra-
ničené kameny nebo cihlami a 
dostatečně daleko od jiných hořla-
vých předmětů.
- Při pálení musí být přítomna 
osoba starší 18 let.
- Oheň by neměl nikdy zůstat bez 
dozoru a po skončení pálení je tře-
ba oheň důkladně uhasit. Vodu je 
lepší mít po ruce po celou dobu 
pálení a to pro případy, pokud by 
se oheň začal šířit mimo ohniště.
- Při silném větru a při déle trvají-
cím suchu není pálení bezpečné a 
provádět by se nemělo. 
- Při větru vanoucím směrem do 
obce nebo za inverzní situace není 
pálení vhodné.

- Pokud by se mělo jednat o oheň 
většího rozsahu, je lepší pálení 
nahlásit hasičům. Vyhnete se tak 
zbytečným výjezdům hasičům, 
pokud jim někdo nahlásí váš oheň 
jako podezření na požár. Ohlášení 
se provádí elektronicky vyplněním 
formuláře umístěného na webu 
https://paleni.izscr.cz.
- Když to jen trochu jde - kompo-
stujte, štěpkujte a využívejte za-
hradní odpad tak, aby byl k užitku. 
Pálení by mělo být až tím posled-
ním řešením.

Radek Novotný
Za komisi životního prostředí 

Zdroje informací:
Zákon o odpadech, Zákon o ochraně pří-
rody a krajiny, Zákon o ochraně ovzduší, 
Občanský zákoník.

OZNAčeNí ObčANskýCh NÁDOb NA sMĚsNý 
kOMuNÁlNí ODPAD PlAtNýMI ZNÁMkAMI  
PRO ROk 2019

Chtěli bychom vás tímto upozornit na plnění povinnosti týkající se 
označení nádob na směsný komunální odpad, která vyplývá z uzavře-
né Smlouvy o svozu a odstranění komunálních odpadů.

Podle organizačních a technických podmínek svozu komunálních od-
padů (viz. odst. 2 písm d) Dodatku 2019 ke smlouvě o dílo)
,,Objednatel zajistí, že každá nádoba bude opatřena příslušnou znám-
kou SOMPO platnou pro daný rok. Nádoby bez platné známky nebu-
dou vyvezeny“.

Dle tohoto ustanovení musí být všechny nádoby, které jsou sváženy 
v rámci pravidelného svozu komunálního odpadu od občanů přísluš-
né obce/města označeny platnou známkou.

Děkujeme za spolupráci.

Jiří Buřič
SOMPO, a.s.
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hAsIčský Ples

Významným datem pro náš sbor 
byl 2. březen. Právě v tento den 
jsme uspořádali tradiční hasičský 
ples v kulturním domě v Častro-
vě. K tanci a poslechu nám hrála 
skupina Martin Vaverka & FRI-
ENDS z Kamenice nad Lipou. 
Účast letos byla opravdu velice 
slušná. Nakonec jsme napočítali 
přes 300 účastníků. Máme upřím-
nou radost z takové návštěvnosti, 
protože je vidět, že tato kulturní 
akce stále dokáže do Častrova při-
vést spoustu lidí. Ples jsme zahá-
jili předtančením. Své vystoupení 
nám předvedli žáci devátých tříd 
Základní školy Otokara Březiny 
z Počátek. Tato ukázka si získala 
velmi kladné hodnocení nejen od 
nás, ale zároveň i od všech hostů. 
Tradičně jsme svépomocí připra-
vili cca 1000 ks tzv. hasičských 
jednohubek. Tímto bych rád veřej-
ně poděkoval všem lidem, kteří se 

na této akci podíleli jako pořadate-
lé. Musím zde samozřejmě vyslo-
vit i nemenší dík všem sponzorům, 

přispívajícím do tomboly. 
Myslím si, že tato kulturní akce – 
jediná svého druhu pro častrovské 
občany, již neodmyslitelně k na-
šemu sboru patří. Proto Vás tedy 

již nyní všechny zvu na další ples, 
který se v příštím roce uskuteční 
ve velmi dobře zapamatovatelném 

termínu a to 29. února, opět pod 
taktovkou pana Vaverky z Kame-
nice nad Lipou.

text i foto: Petr Němec

kAM se stAVebNíM ODPADeM? 

Tuto záležitost řeší Obecně závazná vyhláška obce Častrov č.1/2015 v článku 7. Ukládá stavebníkům, jak 
nakládat se stavebním odpadem na území obce Častrov. Stavební odpad není odpad komunální a likvidace 
musí probíhat zákonem stanoveným způsobem. Vyhláška nám doporučuje objednat si např. velkoobjemo-
vý kontejner a za úplatu kontejner nechat odvést. V žádném případě nevozíme stavební a demoliční odpad 
z jedné vesnice do druhé.

Milada Červenková

MNOžstVí VytříDĚNéhO ODPADu ZA ROk 2018 (V tuNÁCh)

 

tuhý          
komunální 
odpad

nápojový 
karton 
směs

sklo 
směsné sklo čiré plast papír

biologicky 
rozložitelný 
odpad

1.čtvrtletí 38,838 0,022 1,127 2,022 2,169 1,809 ---
2.čtvrtletí 33,974 0,028 1,452 1,275 2,804 2,607 ---
3.čtvrtletí 35,203 0,029 1,537 1,864 2,756 2,059 ---
4.čtvrtletí 38,123 0,028 1,451 1,069 2,803 2,373 ---
celkem 146,138 0,107 5,567 6,230 10,532 8,848 45,68

počet    
kontejnerů --- 0 6 7 15 10 ---
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hAsIčI V čAstROVĚ

Dne 9. 3. 2019 proběhla v kultur-
ním domě v Častrově valná hro-

mada Okresního sdružení hasičů 
za přítomnosti hejtmana Kraje 
Vysočina, starosty SH ČMS, ředi-
tele HZS Kraje Vysočina a dalších 
vzácných hostů. 
OSH Pelhřimov čítá 8192 členů ve 

23 okrscích a 185 sborech. Z toho 
5714 mužů, 1506 žen, 595 chlapců 
do 18 let a 377 dívek do 18 let.
Valné hromady se zúčastnilo 130 
zástupců sborů a okrsků z 208, což 

je 62,5% a valná hromada tím byla 
usnášení schopná. Všechny navr-
žené body jednání byly schváleny 
bez výhrad. Na valné hromadě bylo 
projednáno hospodaření OSH, ná-
vrh činnosti na úseku sdružení a 

jednotek, práce s mládeží, preven-
tivní činnosti a vnitroorganizační 
záležitosti. Vše bylo schváleno bez 
výhrad, jako součást závěrečného 
usnesení.

     
Během valné hromady byl oceněn 
Mgr. Ladislav Kněžínek, který ob-
držel pamětní list a medaili.

Jiří Havlíček

foto: Jaroslav Maděra

VýROčNí VAlNÁ hROMADA sDh 

V pátek 15. února se uskutečnila výroční valná hromada SDH okrsku Počátky. Zástupci 8 sborů, starostové 
obcí a pozvaní hosté se sešli ve Veselé u Častrova. Starostové SDH jednotlivých sborů seznámili přítomné 
s celoroční činností jednotlivých sborů. V diskusi se vedení okrsku zamýšlelo mimo jiné nad činností, která 
je v letošním roce čeká. V průběhu jednání došlo k vyznamenání starosty SDH Ctiboř Jaromíra Doležala. Za 
zásluhy o obnovu a záchranu hasičské zbrojnice ve Ctiboři, které věnoval především se svými syny veškerý 
volný čas, obdržel pamětní list a medaili k 100. výročí vzniku Československa. 

Milada Červenková
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tabulka kuželky Divize Jih

tabulka stolní tenis OP III. třída - A

sPORt

Z kuželkářských drah 

A-team 
V soutěži Divize Jih po odehra-
ných 19 kolech figurujeme na sed-
mé příčce s náskokem tří bodů a 
zápasu k dobru na osmou Včel-
nici. Na šestý Hradec ztrácíme 
pouze skóre, a navíc máme zápas 
k dobru. Další týmy na konci ta-
bulky mají zápasy k dobru, a tak je 
konec tabulky velice vyrovnaný a o 
udržení v soutěži se bude hrát až 
do posledního kola. Jak jsem psal 
v zimním Zpravodaji, jaro bylo 
vždy naší silnější stránkou. To se 
potvrdilo odpoutáním z posled-
ní příčky. Závěrečné rozlosování 
nám moc nepřeje, máme většinu 
zápasů venku, nicméně uděláme 
vše pro záchranu soutěže Divize 
Jih. Zbývají odehrát zápasy venku 
s Třebíčí, Pelhřimovem a Novými 
Hrady. Doma hrajeme s Jihlavou 
22.3. od 17:30 hod. 

Vánoční turnaj 2018
Jako každý rok proběhl 25. pro-
since turnaj v kuželkách pro re-
gistrované a neregistrované hráče. 
Neregistrovaní soutěžili v disciplí-
ně deset hodů do plných, registro-
vaní na šedesát hodů sdružených. 
Kategorii neregistrované děti vy-
hrál Michal Razima výkonem 41 
kuželek za kluky a Zuzana Něm-
cová výkonem 52 kuželek za dív-
ky. Neregistrované ženy - Petra 
Vokounová a Dana Marková vý-
konem 61 kuželek a neregistrovaní 
muži - Václav Bečka výkonem 65 
kuželek. Hlavní soutěž v katego-
rii registrovaní muži vyhrál Jaro-
slav Kolář výkonem 270 kuželek 
před druhým Michalem Votrubou 
261 kuželek a třetím Miroslavem 
Němcem 258 kuželek.

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

1 Dačice D 19 13 3 3 96,0:56,0 29
2 PSJ Jihlava B 19 12 1 6 94,5:57,5 25
3 Chotoviny 19 12 1 6 87,0:65,0 25
4 Soběnov 18 12 1 5 81,5:62,5 25
5 Tábor B 19 9 0 10 76,5:75,5 18
6 J. Hradec 19 8 1 10 73,0:79,0 17
7 Častrov 18 8 1 9 67,0:77,0 17
8 N. Včelnice 19 6 2 11 69,0:83,0 14
9 Nová Bystřice 17 8 0 9 65,5:70,5 14

10 Pelhřimov A 17 7 0 10 60,0:76,0 14
11 Bopo Třebíč 18 5 2 11 60,5:83,5 12
12 Nové Hrady 18 5 0 13 49,5:94,5 10

Vítězové jednotlivých kategorií s předsedou oddílu a hlavním rozhodčím turnaje.
foto: Miroslav Němec st.

1 Nový Rychnov B 14 11 0 3 169:83 47
2 Vlásenice B 14 11 0 3 177:75 47
3 Rodinov C 14 10 1 3 173:79 45
4 Božejov 14 9 1 4 164:88 42
5 Kamenice n/L D 14 7 1 6 134:118 36
6 Horní Ves B 14 4 1 9 96:156 27
7 Pelhřimov F 14 2 0 12 60:192 20
8 Častrov 14 0 0 14 35:217 14

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

Stolní tenis

Naši tenisté od zelených stolů 
ukončili základní část na posled-
ním místě se čtrnácti body za čtr-
náct proher.

V nadstavbové části Play Out se te-
nisté nacházejí na sedmém místě o 
bod před Pelhřimovem, který má 
zápas k dobru, a o bod za Horní 
Vsí, která má dva zápasy k dobru. 

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

Fotbal

Fotbalisté Častrova zahájí jarní 
část až 7. dubna na domácím hřišti 
proti Jiřicím, a tak jen pro připo-
menutí, po podzimní části jsou na 
pátém místě tabulky se ziskem čtr-
nácti bodů. Jeden bod navíc před 
šestým Mnichem a o jeden bod 
méně za čtvrtou Rohoznou. 

1 Pacov D 5 5 0 0 68:22 20
2 Jiřice B 5 4 0 1 55:35 17
3 Kamenice n/L D 5 2 1 2 44:46 12
4 Putimov B 4 2 1 1 45:27 11
5 PE-Osvobození A 3 2 0 1 29:25 9
6 Horní Ves B 3 1 0 2 26:28 6
7 Častrov 5 0 0 5 23:67 5
8 Pelhřimov F 4 0 0 4 16:56 4

tabulka stolní tenis Play Out

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

Přehled domácích zápasů jaro

Neděle       7.4.2019  15:30  Častrov – Jiřice B 
Neděle     21.4.2019  16:00  Častrov – Nová Cerekev  
Neděle     12.5.2019  16:30  Častrov – Petrovice 
Neděle     26.5.2019  16:30  Častrov – Rohozná 

Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu www.fotbal.cz 
v sekci soutěže/rozcestník soutě-
ží/Pelhřimov/OP IV. třída.

JeZDeCtVí   
V MetÁNOVĚ

V letošní sezoně se 13ti letá Tere-
za Vichrová soustředila na seriál 
Pony Tour, mistrovství Vysočiny a 
MČR. Pony Tour začínala na Polík-
ně v krásném novém areálu. První 
start s Trawel Rum Punchem pro-
měnila ve vítězství, druhá skončila 
jezdkyně z DE a třetí opět Tereza 
tentokrát s Viktorií. 
V dalších pěti závodech Pony Tour 
Trawel Rum Punch vždy zvítězil a 
zaslouženě vyhrál celý seriál Pony 
Tour. Dalším důležitým cílem bylo 
mistrovství oblasti Vysočina, kde 
s přehledem zvítězila s Viktorií a 
Trawel Rum Punch obsadil čtvr-

té místo. Vrcholem sezony bylo 
MČR, konalo se ve Zduchovicích 
a od úterka do neděle zde závo-
dilo 300 poníků o tituly v drezu-
ře a parkuru. Trawel Rum Punch 
podával výborné skokové výsled-
ky, ale velké závodiště nedovolilo 
ukázat jeho obratnost a tak skon-
čil vždy 2 s za stanoveným časem 
a obsadil 12. a 18. místo. Viktorie 
odskákala všechny parkury bez 
trestných bodů a do dalšího kola 
postupovala s druhým nejlepším 
časem, bohužel z oblastního druž-
stva dokončila čistě ještě Erika 
Vejmělková z Jihlavy, další dvě 
jezdkyně nedokončily a tak celé 
družstvo muselo odstoupit. 
V závěru sezony absolvovala par-
kury na velkých koních a s belgic-

kou klisnou Gypsi 1 skončila v Ma-
žicích na 2. místě mezi dospělými. 
Chtěla bych poděkovat panu Miro-
slavu Fojtovi za poskytnutí zázemí 
pro naše koně.

Petra Vichrová

Jiří Havlíček

http://stis.ping-pong.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://www.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. června 2019. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem Mk čR e 11227.

 
Obec Častrov  

Častrov 105, 39463 Častrov 
 

Přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici: 
 

ŘIDIČ – DĚLNÍK 
 

Náplň práce: 
obsluha a údržba traktoru a strojů na údržbu zeleně a komunikací  

ostatní práce pro potřeby obce 
 

Požadujeme: 
řidičské oprávnění skupiny B,T 

strukturovaný životopis 
výpis z rejstříků trestů 

 
Nabízíme: 

platové ohodnocení: platová třída 6, platový stupeň 12 
stravování v místě 

nástup ihned nebo dle dohody 
 

V případě zájmu nás kontaktujte: 
Ing. Jana Houšková – starostka, tel.: 724 181 478,  

Jiří Havlíček, DiS. - místostarosta, tel.: 731 619 165 
 

želeZNÁ sObOtA

Sokol Častrov bude v sobotu              
6. dubna sbírat v Častrově a na 
Perkách železný šrot.

sVOZ kOMuNÁlNíhO                          
ODPADu                            
O VelIkONOCíCh

Svoz komunálního odpadu pro-
běhne v termínu Velikonoc 19. a 
22. 4. 2019 stejně jako ve všední 
den.

Krásné jarní dny a 
veselé veliKonoce 

přeje redakce
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