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NÁŠ
ZPRAVODAJ

V sobotu 18. května se konalo se-
tkání  rodáků,  rodinných  přísluš-
níků,  chalupářů  a  spoluobčanů 
Metánova.  V  dopoledních  hodi-
nách  byla  u  pomníku  padlých  z 
I.  světové  války  položená  kytice 
od  metánovských  rodáků.  U  pří-
ležitosti  tohoto  setkání  byla  před 
kaplí  vysazena  lípa,  která  bude 
připomínat naše osmé setkání. Od 
13  hodin  byla  sloužena  mše  sva-
tá za všechny metánovské rodáky 
panem farářem P. Mgr. Václavem 
Šikou. 
Odpolední  program  dále  pokra-
čoval  v  častrovském  kulturním 
domě. Přivítání všech přítomných 
a  hostů,    tichá  vzpomínka  na  ze-
mřelé,  přípitek  a  předání  kytiček 
nejstarším  rodačkám,  rodákům  a 
spoluobčanům,    patří  již  tradičně 
vždy  do  programu  setkání.  Ho-
vořilo  se o historii Metánova. Asi 
nejzajímavější  byla  informace  o 
nejstarším  písemném  záznamu 
o Metánově,  který  je  z  28.  ledna 
roku  1489.  Vznikl  tedy  před  530 
lety. V té době naše ves patřila pod 
jindřichohradecké panství. V roce 
1549  patřil  Metánov  pod  panství 
kamenické. 
Samostatnou správní obcí řízenou 
volenými  zástupci  a  podléhají-
cí  zemské  samosprávě  byla  obec 
od  roku 1848. Kdo byli  v  té době 
rychtáři naší obce  lze dnes už  jen 
těžko zjistit. Poslední, říkejme mu 
„obecní  úřad“  byl  vrchností  usta-
noven pro obec v březnu 1849.
Většina letopočtů i číselných úda-
jů při letošním setkání končila čís-
licí 9. Patřil mezi ně zákon, který  
upravuje  honební  právo,  ream-

bulovaný  katastr,  osamostatnění 
metánovské  školy  od  častrovské, 
razítka obce, stromkové slavnosti, 
nová  hasičská  kolna,  nová moto-
rová stříkačka, ale i chmurné udá-

losti  druhé  světové  války.  To  vše 
bylo    zaznamenáno na  199 strán-
kách,  pečlivě  rukou psaných  řád-
ků  ředitelem  školy  a  kronikářem 
Františkem Míkou.

metÁNOVské setkÁNí V kVětNu 2019
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Z  tohoto setkání jsme si do svých 
domovů  odnášeli  kalendář  s  ná-
zvem „Jak se žilo v Metánově“. Na 
jedné z prvních stránek kalendáře 
je uvedeno,  že  je  sestaven  z  fotek 
amatérů  a  zachycuje  život  v  naší 
vesnici ve 20. století. Snažili jsme 
se výběrem fotografií připomenout 
současným a přiblížit dalším gene-
racím život předků v naší vesnici. 
Před  čtyřmi  lety  jsme  připravili 
publikaci  Popisy  rodů  a  usedlos-
tí, historie a  současnost. Písemné 
záznamy o předcích jsme měli, ale 
chyběli  nám  podoby  žen,  mužů, 
nevěst,  mládenců,  dětí  i  stařeč-
ků, podoby všech co tu byli dávno 
před  námi.  A  tak  jsme  se  pustili 
do  fotodokumentace.  Poděkování 
patří  všem  majitelům  fotografií, 
kteří s námi skvěle spolupracovali, 
pomáhali, nebáli se fotografie nám 
zapůjčit a slovně je popsat. Všichni 
jsme měli stejný cíl. Propojit rody 
do fotografií a dovolím si říci, že se 
dílo podařilo. 
Na  samém  počátku  dvacátého 
století  v  roce  1907  založil  řídící 
učitel  Cyril  Kunz  (*1869),  který 
měl vystudovanou i hudební kon-
zervatoř,   dechovou hudbu.   Měla 
devatenáct  členů. On  sám byl  vý-
borný zpěvák, který ovládal hru na 
několik  hudebních nástrojů  a  i  je 
vlastnil. Jeho žáci byli z Metánova, 
Častrova,  Pelce  a  Perek. A  proto-
že jsme věděli, že v Metánově jsou 
absolventi  a  žáci  ZUŠ,  požádali 

jsme  je,  jestli  by  nechtěli  zahrát 
rodákům  na  setkání.  Podařilo  se. 
Hudební  program,  který  jsme  na 
letošním setkání  slyšeli, byl v po-
dání metánovských rodaček – Ha-
ničky – harmonika a zpěv, Janičky 
a Vendulky – flétny a zpěv. O další 
doprovod  se postarala Barunka – 
housle. Bylo úžasné poděkovat tak 
sehranému,  mladému,  hudební-
mu  tělesu  za  jejich  výkon. To vše 
pod vedením pana Františka – ky-
tara a zpěv.
Pak nás paní Malínková seznámila 
s obsahem dopisů od rodáků, kteří 
se  nemohli  z  různých  důvodů  se-
tkání zúčastnit.
Blížil se konec oficiálního progra-
mu.  Ve  výčtu  letopočtů  byl  zmí-

něn  i  rok  1989.  Záměrně  jsem 
ho  v  tomto  článku  zařadila  až  na 
konec. Byl  to rok prvního setkání 
rodáků, 500 let od první zmínky o 
Metánově  a  pár  zapálených  nad-
šenců dělat něco pro druhé. Patřil 
mezi ně  i  pan Josef Zeman. Zají-
mala ho historie, byl kronikářem, 
správcem muzea a galerie. Při pří-
pravě  programu na  setkání  rodá-
ků vždy věděl, jakou částí historie 
se bude  zabývat.  I  když  jsme byli 
věkově rozdílní a naše představy o 
programu setkání se někdy různi-
ly,  ctili jsme vždy jeden druhého. 
Měl životní zkušenosti, do kterých 
my  o  generaci  mladší,  musíme 
dorůst.  Na  letošním  setkání  pan 
Zeman  chyběl.  Bylo  to  pro  nás 
těžké. Doufali  jsme, že se uzdraví 
a společně shlédneme ze záznamu 
celý program,  kterého se nemohl 
zúčastnit.  Poslal nám všem mno-
ho pozdravů a vzpomínek. V pátek 
24.května  jsme  panu  Zemanovi 
poslali  pozdrav  poslední  s  podě-
kováním  za  roky  společné  spolu-
práce.  Za  to  co nám dal  a  co nás 
naučil. A  taky za pečlivé písemné 
zaznamenávání  života naší  vesni-
ce pro další generace. A vzpomín-
ky? Ty zůstanou… .

Milada Červenková

Foto: František Červenka
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ZA PANem ZemANem

„Voni  ho  vyhodili  z  tý  medicíny, 
profesor Hlava teda. Tak ten Hron 
šel a v těch šestašedesáti letech se 
nechal eště zapsat na práva,“ pra-
vil  pan  Zeman,  a  aby  dal  najevo, 
že  se  má  posluchač  divit,  vykulil 
trochu oči a lehce pokýval hlavou, 
načež mu začal pocukávat koutek 
a v očích mu zajiskřilo.
Řeč  byla  o  Jakubu  Hronovi, 
podivínském  metánovském 
rodákovi,  profesorovi,  vynálezci 
a  vědci,  který  propůjčil  nevě-
domky  své  jméno  našemu  spol-
ku  a  díky  němuž  jsme  se  s  Jose-
fem  Zemanem  na  počátku  90. 
let  seznámili.  Udiveně-pobave-
ný  výraz  pana  Zemana mi  utkvěl 
v  paměti,  protože  ho  v  debatách 
s  námi  používal  poměrně  často: 
brali  jsme  tenkrát  Hrona  jako 
zdroj  nekončící  zábavy  a  v  životě 
by  nás  nenapadlo,  že  mu  jednou 
v  Metánově  otevřeme  muzeum. 
Panu Zemanovi naše počínání ne-
pochybně  připadalo...  inu,  podiv-
né.
Jenže údiv byl i na naší straně. Ten-
hle  modrooký,  bělovlasý  chlapík 
v montérkách,  který  si  odběhl  od 
práce na poli, aby nás přivítal, byl 
hotová  studnice  vědomostí  nejen 
o  Jakubu Hronovi  a  o Metánově. 
Miloval  historii,  jak  jsme  zjistili, 
a  dokázal  o  ní  neúnavně,  pouta-
vě  a  často  velmi  vtipně  vyprávět. 
Představoval  pro  nás  pouto mezi 
poněkud  praštěným  vynálezcem 
a jeho rodnou vesnicí: ukázal nám 
alej Hronovku i dům, kde se Kuba 
Hron vytahoval v bedně ke stropu, 
aby měl  lepší  spaní.  Tenkrát,  při 
naší  první  návštěvě  v  Metánově, 
jsme  neměli  šanci  dodržet  har-
monogram  výletu,  tím  spíš,  když 
nás pan Zeman vyzval k prohlídce 
místní  kroniky,  kterou  přepečlivě 
udržoval...
O patnáct let později nám ten udi-
vený  výraz  ukázal  znovu.  „A  kdo 
se vám o to bude starat?“ ptal se, 
když  jsme mu sdělili,  že hodláme 
v  Metánově  otevřít  Hronovi  mu-

zeum. Nevydržel ale dlouho, údiv 
vystřídalo pobavení dřív, než jsme 
stačili  odpovědět  na  tu  otázku, 
která  byla  samozřejmě  zbytečná. 
Následujících  dvanáct  let  pečo-
val o návštěvníky muzea s vervou 
sobě vlastní, recitoval jim Hrono-
vy básně, dával rozhovory televizi. 
Do muzea přinesl vlastní artefak-
ty,  kterými  se  chlubil  návštěvní-
kům, a pochvalné zmínky v knize 
návštěv jen pršely.
Takhle  si  ho  budu  pamatovat. 
V poslední době se musel vyzbro-
jit hůlkou, bojoval se zdravím, ale 
muzeu  se  pořád  věnoval.  Pořád 
měl  taky  v  sobě  tu  jiskru,  i  loni 
v  létě,  kdy  jsme  se  viděli  napo-
sled. Když v úterý 21. května ode-
šel,  dal  jsem  hned  vědět  kama-
rádům  a  známým.  „Pan  Zeman 
už  si  povídá  s  Jakubem Hronem 
na  nebesích  a  třeba  společně  vy-
myslí  něco  nebeského,“  psala 
mi  obratem  Štěpánka  Běhalová 
z  jindřichohradeckého  muzea, 
která  s  námi  spolupracovala  na 
metánovském  muzeu.  „Ti  dva  se 

tam nahoře určitě potkají,“  byl  si 
jistý  Mirek  Petráček,  který  s  pa-
nem Zemanem točil pro Reportéry 
ČT.
Doufám, že se nepletou: to setkání 
bych panu Zemanovi moc přál.

Jan Flemr
Za Osvětový spolek            

Jakuba Hrona

OZNÁmeNí OÚ

Oznamujeme občanům, že zprá-
vy,  které  jsou  hlášeny  rozhla-
sem z OÚ je možné na požádání 
zasílat na mobil. Kdo z občanů 
má o  tuto  službu  zájem,  ať  své 
číslo  mobilu  nahlásí  (v  úřední 
dny) v kanceláři OÚ Častrov.

Foto: milada Červenková
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1. Technická část:
vytěženo  3437,66 m3   z toho: 2464,47 NT [m3]
            973,19 ÚT [m3]

dle druhu: 
mýtní úmyslná: 793,47 m3

mýtní nahodilá: 2181,24 m3

předmýtní úmyslná: 179,72 m3

předmýtní nahodilá: 283,23 m3

stahování, klestu z      1 969 [m3]
ožínání na            2,23 [ha]
nátěry na           1,10 [ha]
postřik proti buřeni na       0,15 [ha]
další práce:  - zřizování oplocenek – 1965 m 

2. Ekonomické údaje

a/ příjmy za prodané dřevo:

C e l k e m   za dřevo k 31.12. 2018 Kč 4 610 521,74
       
b/ výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč 1 965
zákonné poj Kč 0
Zdravotní pojištění Kč 0
Úrazové pojištění Kč 0
Ochranné pomůcky Kč 1 780
Služby školení a vzdělávání Kč 200
Nákup materiálu Kč 193 487
Pohonné hmoty a maziva Kč 1 885
Služby peněžních ústavů Kč 0
Nákup ostatních služeb Kč 1 848 528,77
Výdaje na zajištění oprav a údržby Kč 0
Ostatní neinvest. transf. prostředky Kč 1 980
Nájemné Kč 1 567
Ostatní nákup dlouh. nehm. majetku Kč 20 389
C e l k e m   výdaje Kč 2 071 781,77

       
c/ výsledek hospodaření:

příjmy Kč 4 610 521,74
výdaje  Kč 2 071 781,77
C e l k e m   výsledek hospodaření Kč 2 538 739,97

ZPRÁVA O hOsPODAřeNí V Lesích Obce ČAstROV ZA ROk 2018

zalesněno:           
      ks      ha
Smrk ztepilý    1857      0,37
Dub letní    4110      0,41
Dub červený    105      0,1
Dub bahení    45      0,01
Javor klen    2145      0,22
Javor červený    585      0,06
Lípa velkolistá   555      0,06
Jedle bělokorá   2100      0,41
Třešeň ptačí    540      0,01
Modřín opadavý  885      0,01
Celkem  12927   1,66

Jiří Švanda
správce obecních lesů
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POhÁDkOVý Les A 
PÁLeNí ČARODěJNic

Letos se u rybníka Louvaru v Čast-
rově šel pohádkový les, ve kterém 
jsme potkali Krtečka a jeho kama-
rády. Na jednotlivých stanovištích 
děti plnily úkoly, např. hádaly hu-
dební  nástroje,  poznávaly  houby, 
stavěly kostky, nosily vejce na lží-
ci, skákaly přes překážky, obléka-
ly  sněhuláky atd. Po projití všech 
dětí  lesem  byla  zapálena  hranice 
s čarodějnicí. Celkem se zúčastnilo 
cca 150 lidí a pohádkový les prošlo 
75 dětí.        
U  stánku  byla  možnost  koupě 
piva, lima, koláčů, klobás a steaků. 
K  poslechu  hrála  Countrybanda. 
Na  tomto  místě  chci  poděkovat 
všem, kteří pro děti  i pro nás do-
spělé tuto akci připravili.   
 

Veronika Lepešková

Foto: miroslav houška

Foto: Veronika Lepešková
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OhLéDNutí ZA 
VikARiÁtNí DětskOu 
POutí V ČAstROVě

Letošní Vikariátní dětská pouť pel-
hřimovského vikariátu se konala v 
sobotu 25.  května 2019 v Častro-
vě.  Téma  pouti  „Pomáháme  po-
třebným  jako svatá Anežka“  jsme 
vybrali proto, abychom si společně 
připomněli letošní 30. výročí sva-
tořečení této světice. Zároveň jsme 
spolu  s dětmi  chtěli hledat odpo-
věď na otázku: Kdo je můj bližní? 
Objevovali jsme, kde všude je po-
třeba dnes pomoci a jak. Jak kon-
krétně  můžeme  prospět  druhým 
svou  pomocí,  dobrým  skutkem  a 
modlitbou,  abychom  kolem  sebe 
šířili lásku a milosrdenství, ke kte-
rým nás vede naše křesťanská víra. 
K tomu nám pomohl i životní pří-
klad svaté Anežky.
Pouť  jsme  začali  slavením  mše 
svaté v místním kostele sv. Miku-
láše.  Po  ní  následoval  další  pro-
gram.  Děti  se  ve  skupinkách  vy-
střídaly na 4 stanovištích, na nichž 
se  dovídaly  o  konkrétní  pomoci, 
která  je  poskytována  potřebným. 
Na  stanovišti  s  názvem  CHARI-
TA si mohly i  prakticky vyzkoušet 
práci s nejrůznějšími pomůckami. 

Na MISIJNÍM stanovišti se dově-
děly  o  životě  a  praktické  pomo-
ci  těm  nejchudším.  Zde  si mohly 
také vyzkoušet, jak se baví a hrají 
děti v misijních oblastech. Stano-
viště POMOC NEMOCNÝM vedly 
2 sestry z řádu sv. K. Boromejské-
ho. Sestry dětem představily svou 
konkrétní pomoc  lidem v nemoc-
nicích.  I  zde  si  hravou  formou 
mohly  děti  prakticky  vyzkoušet 
pomoc  potřebným.  Na  stanoviš-
ti SVATÁ ANEŽKA A JÁ děti do-
konce potkaly postavu svaté Anež-
ky. Také  zde při plnění drobných 
úkolů byla příležitost poznat nejen 
něco  ze  života  této  české  světice, 
ale  také  hledat  možnosti,  kde  se 
každý z nás může zapojit do kon-
krétní pomoci druhým (děti např. 
poznávaly  základní  byliny,  vybí-
raly  věci,  které  patří  do  lékárnič-
ky, vyráběly poukázky s nabídkou 
konkrétní  pomoci  pro  své  bližní 
doma aj.).
Na letošní pouti nechyběl ani pro-
gram pro dospělé. V místní ZŠ se 
pro ně uskutečnily 2 besedy, které 
mnozí využili. První téma bylo: Sv. 
Anežka  –  přímluvkyně  za  svobo-
du. Zde vyprávěl P. Labuda o svém 
pobytu ve vězení v době nesvobo-
dy.  Pak  ještě  následovala  beseda 
s  paní  Věrou  Šilerovou,  která  se 
věnuje  osvětě  v  dárcovství  kostní 

dřeně.
Pouť  jsme  zakončili  setkáním 
všech  poutníků  v  kostele,  aby-
chom poděkovali za společně pro-
žitý den.
Chtěla bych  zde poděkovat  všem, 
kdo se jakkoliv zapojili do přípra-
vy a průběhu letošní pouti – řádo-
vým sestrám z Prahy a maminkám 
za vedení stanovišt a všem ochot-
ným pomocníkům a asistentům z 
řad naší mládeže (mnozí pomáhali 
letos  poprvé  a  byli  moc  šikovní). 
Upřímný dík patří také naší báječ-
né kapele za hudební doprovázení, 
místním  maminkám  a  babičkám 
za napečené dobroty. Velké podě-
kování patří také P. Václavu Šiko-
vi  a  paní  starostce  z  Častrova  za 
poskytnuté  zázemí pro naši pouť, 
zúčastněným kněžím za podporu, 
P. Labudovi a paní V. Šilerové za 
vedení besed.
V  tento  den  se  konalo  paralelně 
velké množství nejrůznějších akcí. 
Proto patří velké poděkování všem 
asi  120  účastníkům  –  zástupcům 
všech generací, kteří si udělali čas 
právě pro naši pouť. Díky za krás-
né a milé společenství všem!
Naše  veliká  vděčnost  patří  Bohu 
za požehnaný den!!!!

H. Pechová

Foto: Josef Novák z Pelhřimova
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DiVADLO

Příznivci  ochotnického  divadla, 
kteří  zavítali do kulturního domu 
v Častrově, přišli na správnou ad-
resu.  Tam  totiž  místní  ochotníci 
sehráli divadelní veselohru se stej-
ným názvem.
Poslední dny v dubnu a začínající 
květnové  dny  se  divadelní  ochot-
níci  snažili  rozesmát  naše  věrné 
diváky  divadelní  zápletkou,  která 
skončila, jak jinak než dobře. Her-
cům,  kteří  sehráli  své  role  velmi 

dobře,  jsem  již  poděkoval.  Moje 
díky patřily  také  všem  těm,  co  se 
podíleli na nastudování hry.
Můj  dík  patří  i  OÚ  Častrov  za 
vstřícnost  a  ochotu,  díky  které 
jsme mohli  tuto  hru  nazkoušet  a 
předvést na prknech KD v Častro-
vě. Nebylo to lehké obzvlášť v zim-
ních  měsících.  Chci  poděkovat  i 
vám,  věrným  divákům  a  přízniv-
cům ochotnického  divadla. Hrálo 
se nám dobře za vaší vděčné pod-
pory. Zůstaňte nám věrni a my se 
budeme snažit ještě více. Doufám, 
že  se  snad dočkáme více diváků  i 

na  premiéře  divadla.  Na  té  byla 
účast opravdu malá, což mě osob-
ně mrzí.
Do  budoucna  se  ale  obávám  jed-
né věci. Za sehrání zahraniční di-
vadelní  hry  se  musí  uhradit,  dle 
mého  názoru,  nesmyslně  vysoké 
poplatky  divadelní  agentuře  – 
„DILII“.  Pokud  se  toto  nezmění, 
jsem  přesvědčen,  že  je  to  konec 
ochotničení na vesnici.

František Čekal
režie

Foto: Vladimír Šimeček

PříJem žÁDOstí O 
DOtAci Z PROgRAmu 
ROZVOJe VeNkOVA u 
mAs ViA RusticA Z.s.

Během června 2019 budou mít zá-
jemci  z  našeho  regionu  možnost 
podávat  žádosti  o  dotaci  z  Pro-
gramu  rozvoje  venkova,  operace 
19.2.1  Podpora  provádění  opera-

cí  v  rámci  komunitně  vedeného 
místního rozvoje.
V rámci 2. výzvy MAS Via rustica 
z.s.  budou  vyhlášena  tato  opatře-
ní:
Fiche 1: Investice do lesních cest
Fiche 2: Lesní technika
Fiche 3: Nezemědělské podnikání 
Žadatelům  doporučujeme  jejich 
projektové  záměry  předem 
konzultovat  s  pracovníky 

kanceláře MAS.
Kompletní znění výzvy včetně pří-
slušných termínů, pravidla pro po-
skytování dotace a další dokumen-
ty  pro  žadatele  budou  zveřejněny 
na  internetových stránkách www.
viarustica.cz,  kde  jsou k dispozici 
také kontaktní údaje.

Lucie Hlavinková
Via rustica z.s.

http://www.viarustica.cz
http://www.viarustica.cz
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Vážení čtenáři, na sobotu 6. dub-
na byla vyhlášena v celé republice 
akce  uvedená  v  nadpise.  Částeč-
ně  inspirací  partnerskou  Ctiboří 
(u  Tachova),  kde  se  této  události 
zúčastnili  již  po  čtvrté,  případně 
i  snahou  něco  udělat  pro  dobrou 
věc, sešlo se dopoledne před ško-
lou  10  osob  (z  toho  4  mladiství) 
na  akci  „My  si  Ctiboř  uklidíme“. 
Děti  uklízely  po  vsi  dle  stanove-
ných  tras  vyznačených  v  mapce, 
dospělí  šli  nejdříve  uklidit  kolem 
silnice  na  Počátky.  Došli  jsme  až 
na  odbočku  vpravo  na  Jakubín  a 
na zpáteční cestě uklidili skládku v 
záhybu v prostoru bývalého hřiště. 
Pak jsme vyrazili směrem na Čast-

rov  a  uklidili  podél  silnice  až  na 
kopec. Směsný odpad  jsme vyho-
dili do popelnic, plasty, sklo a kovy 
vytřídili  do příslušných kontejne-
rů. Účastníkům po skončení akce 
připadla  tučná  odměna  v  podobě 
špekáčků  upečených  na  prvním 
letošním ctibořském ohni. 
Této akci předcházel páteční úklid 
v  úseku  Veselá-Ctiboř-Jakubín
-samota U Pechů t.j. po celé trase 
žluté turistické značky v rámci Dne 
pomoci turistice a přírodě (organi-
suje KČT Vysočina v období duben 
až červen).

Oldřich Vobr

ukLiĎme ČeskO teNtOkRÁt i Ve ctibOři

Foto: Jana stachová

VZPOmíNkA

Dne 28. června by se dožil 90 let 

pan Oldřich VOBR ze Ctiboře.

Za tichou vzpomínku 

děkuje syn Oldřich

OZNÁmeNí

Dne 30. 3. 2019 nás opustila 

nejstarší ctibořská rodačka 

      paní Vlasta CEBÁKOVÁ  
(roz. Vobrová) 

ve věku 91 let. 

Jménem příbuzných 

synovec Oldřich
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NěkOLik Vět    
k JeDNOmu   
AktuÁLNímu VýROČí

Vážení  čtenáři,  v  měsíci  květnu 
si  připomínáme  ukončení  2.  svě-
tové  války  v  Evropě.  Různými 
způsoby  jsme  si  připomínali  či 
připomínáme  válečné  oběti.  V 
minulosti  často  způsobem,  jak 
to  pranýřoval  Karel  Kryl  ve  své 
známé  písni.  Ve  svém  článku  si 
Vás  dovolím  seznámit  s  jednou 
možností,  jak  uctít  osoby,  které 
zemřely  na  samém  konci  války, 
některé i již v době míru.
Ve  dnech  12.-14.dubna  se  konal 
ve Vimperku  již 6.ročník meziná-
rodního  pochodu  Military  death 
march  (pochod  smrti),  který  v 
některých úsecích kopíroval  trasy 
pochodu  vězeňkyň  z  koncentrač-
ního tábora v Německu do Volar. 
Při  tomto  pochodu  a  na  jeho ná-
sledky  zemřelo  95  žen,  většinou 
podvýživou a strádáním. 22 z nich 
bylo  zastřeleno  esesmany  těsně 
před  příjezdem  americké  armády 
5.  května  v  Cudrovicích.  Nechci 
se  pouštět  do  podrobností,  neboť 
tento pochod byl historiky zdoku-
mentován a vydán v knižní podo-
bě.
Samotný  výše  uvedený  pochod 
není v žádném případě propagací 
smrti, ale slouží také k tomu, aby 
významná  část  z  poněkud    nad-
standardní  částky  startovného  (u 
mě  to  bylo  690,-Kč,  ale  ti  co  šli 
delší trasy, ho měli přiměřeně vyš-
ší), použila na udržování hřbitova 
ve Volarech, kde jsou tyto ženy po-
hřbeny. Akce se zúčastnilo přibliž-
ně  1800  pochodníků,  trasy  byly 
od  12  do  115  km.  Pořadatelé  byli 
vojáci ze Strakonic a o.p.s. KreBul. 
Kdyby  se  někdo  z  Vás  o  popsané 
události či pochodu chtěl dozvědět 
více, zadejte si prosím do vyhledá-
vače military death march 2019.

Oldřich Vobr

Dětský DeN

V pátek 31.5.2019 čekal děti trochu jiný den, než na který jsou zvyklé. 
Hned ráno se děti z MŠ a poté i ze ZŠ na památku fotografovaly a po 
svačině odešly na hřiště, kde žáci ZŠ připravili sportovní hry pro děti 
z MŠ. Připraveno bylo sedm disciplín – slalom s kotoučem, opičí dráha, 
skákání v pytli, chůze v holínkách, hod míčku do kužele, koloběžky a 
hod na plechovky. Děti za každou splněnou disciplínu dostaly razítko 
na připravenou kartičku, kterou si odnesly domů. Dětem se sportovní 
dopoledne líbilo a na závěr dostaly drobnou sladkost. 

Veronika Lepešková

Foto: miloslava krejčová

http://12.-14.dubna
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kÁceNí Ve ctibOři 
DRuhým POhLeDem

Zažil  jsem  paní  starostku  Janu 
Houškovou  při  řešení  různých 
obecních  záležitostí.  Viděl  jsem, 
že  umí  řadu  z  nich  řešit  věcně  a 
konstruktivně.  Na  druhou  stra-
nu, najdou  se  i  záležitosti,  kde  to 
úplně neplatí. Například v jarním 
čísle  letošního  ročníku  tohoto 
Zpravodaje  vyšel  článek  „Kácení 
ve Ctiboři“, který byl paní starost-
kou  podepsaný.  Překvapilo  mě, 
kolik nepřesností  tento příspěvek 
obsahuje, a proto jsem se rozhodl 
na něj reagovat.

Je Kovárník rybník?
Ano,  dle  údajů  v  katastru  nemo-
vitostí  je  Kovárník  rybníkem, 
respektive  vodní  plochou,  přes-
tože  fakticky  tento  rybník  zanikl 
před  50-60  lety.  Během  pěti  až 
šesti  desetiletí  zarostl  stromy  a 
keři a vzniklo něco, co by se dalo 
zjednodušeně  označit  jako  pod-
máčená nebo mokrá  olšina  (pod-
le  převažujícího  druhu  dřeviny, 
která  tam  roste).  V  uplynulých 
letech  zde proběhl  výběr  (kácení) 
jednotlivých  stromů,  kdy  toto 
kácení  bylo  správcem  obecních 
lesů  v  Kovárníku  vyznačeno 
a  obyvatelé  Ctiboře  si  mohli 
označené  stromy  pokácet  formou 
tzv.  samovýroby.  Jinými  slovy, 
zacházelo  se  s  touto  lokalitou 
běžně  jako  s  lesem,  a  ne  jako  s 
rybníkem.  Jak  staré  byly  kácené 
stromy si každý může ověřit spočí-
táním letokruhů na pařezech. 

Proč chce obec Kovárník obnovit?
Po  upozornění  občanů  Ctiboře, 
že  po  vydatných  deštích  dochá-
zí  čas  od  času  k  zaplavení  jejich 
nemovitostí  vodou  tekoucí  podél 
bývalé  hráze  Kovárníku,  vznikl 
záměr  zaniklý  rybník  obnovit.  To 
bylo zhruba před osmi lety. Tento 
záměr byl v uplynulých letech ve-
dením obce a také zastupitelstvem 
obce opakovaně projednáván, byli 

s ním seznámeni také občané Cti-
boře. Vedení obce, resp. paní sta-
rostka Houšková  činila  konkrétní 
kroky  k  realizaci  tohoto  záměru 
nejpozději od roku 2012, kdy v Ko-
várníku  proběhlo  místní  šetření, 
které  bylo  následováno  v  únoru 
2013 podáním  žádosti  o povolení 
kácení dřevin rostoucích v lokalitě 
zaniklého rybníka. 

Kácí se stromy kvůli geodetům?
Kácení  stromů  v Kovárníku mělo 
podle paní starostky údajně slou-
žit k tomu, aby bylo možné místo 
geodeticky  zaměřit  pro  potřeby 
zpracování  projektové  dokumen-
tace na obnovu rybníka. Usnesení 
o povolení kácení stromů v Kovár-
níku OÚ Častrov vydal v roce 2013, 
zastupitelstvo  obce  ale  schválilo 
zadání zpracování projektu teprve 
v červnu roku 2017. Proč tedy žá-
dat  o  kácení  stromů v  roce 2013, 
když  zastupitelé  schválili  zadání 
zpracování  projektu  tzv.  revitali-
zace až v roce 2017?
Pro jistotu jsem se zeptal několika 
projektantů, jak často požadují po 
investorovi  stavby,  aby  vykácel 
stromy  z  důvodu,  že  se  jim  pak 
bude lépe zaměřovat terén. Prý to 
nepožadují!  A  má  to  jednoduchý 
důvod  –  projektová  dokumen-
tace  prochází  procesem  schvalo-
vání  a  před  vydáním  územního 
rozhodnutí  nebo  stavebního  po-
volení  může  dojít  k  řadě  úprav, 
změn  nebo  doplnění  projektu.  A 
může  se  stát,  že  nakonec  projekt 
bude  schválen  v  podobě  odlišné 
od původního záměru nebo že ne-
bude  schválený  vůbec.  Čili  něco 
vykácet  předem,  aniž  je  jasné, 
jestli  to  v  požadovaném  rozsahu 
bude  vůbec nutné  a  zdůvodnit  to 
zpřehledněním terénu pro potřeby 
zaměření situace v terénu je poně-
kud nepřesné vyjádření. 
Mimochodem  –  byl  jsem  se  ve 
Ctiboři od pokácení stromů, které 
proběhlo v posledních březnových 
dnech  roku  2018,  podívat  –  na 
místě  zaniklého  rybníka Kovární-
ka  je  stále  přítomné  spodní  stro-
mové  a  keřové  patro,  které  brání 

výhledu z jedné strany na druhou. 
Jak tedy pomohlo pokácení horní-
ho stromového patra projektanto-
vi k zaměření situace?

Je nutné do žádosti uvádět přesný 
počet stromů?
Ano,  je  to  nutné.  Ovšem  pokud 
se  jedná  o  souvislý  porost  o  roz-
loze větší než 40 m2  (což  je  tento 
případ),  pak  vyhláška  o  ochraně 
dřevin  a  povolování  jejich  kácení 
doslova  říká:  „pro kácení zapoje-
ných porostů dřevin lze namísto 
počtu kácených dřevin uvést vý-
měru kácené plochy s uvedením 
druhového, popřípadě rodové-
ho zastoupení dřevin“. Není  tedy 
třeba se po kolena brodit v bahně, 
ani  není  třeba  zvát  si  odborníka 
z ČIŽP, aby počítal stromy,  jak  je 
trochu jízlivě poznamenáno v pří-
spěvku  paní  starostky.  Že  to  lze 
udělat  výše  popsaným  způsobem 
lze  zjistit  v  příslušné  vyhlášce 
(kterou se úřad musí při povolová-
ní kácení dřevin řídit, a tedy by ji 
měl znát – na tento fakt a na tuto 
možnost řešení situace upozorňu-
je i příkaz ČIŽP, kterým byla obci 
udělena pokuta), nebo se to každý 
dozví  např.  pomocí  telefonického 
dotazu na odboru ŽP úřadu města 
nebo obce s rozšířenou působnos-
tí  nebo na pracovišti  inspekce  ži-
votního prostředí. Zkusil jsem obě 
varianty  a  obě  fungují  a  zaberou 
maximálně  pět  minut  času.  Vy-
mlouvat se na bahno, které brání 
spočítání dřevin není úplně přesné 
vyjádření. 

Je špatně, že na kácení někdo upo-
zorňuje inspekci ŽP?
Každý  má  právo  ptát  se,  proč  se 
někde  kácí  stromy.  A  když  nedo-
stane  uspokojivou  odpověď  nebo 
o  pravdivosti  odpovědi  pochy-
buje,  pak má  právo  obrátit  se  na 
inspekci,  aby  kácení  prověřila. 
V  tomto  případě  se  navíc  ukáza-
lo,  že  pochybnosti  byly  oprávně-
né a že kácení proběhlo v rozporu 
s vydaným povolením. Pracovník, 
který  kácení  prováděl  buď  nebyl 
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seznámen  s  vydaným  povolením 
nebo  ho  ignoroval,  protože  jinak 
by  nemohl  pokácet  více  stromů, 
než bylo v povolení uvedeno. 

Byla  na  nás  ČIŽP  při  posuzování 
situace příliš přísná?
Paní starostka ve svém příspěvku 
uvedla, že kontroloři inspekce ne-
brali  v  potaz  budoucí  přínos,  pro 
který v dobré víře proběhlo vyká-
cení desítek stromů, a že nás za to 
náležitě  ohodnotili.  V  rozhodnutí 
ČIŽP  o  uložení  pokuty  se  přitom 
(mimo  jiné)  lze  dočíst  následují-
cí: „Jako polehčují okolnost vzala 
ČIŽP skutečnost, kterou uvedla 
starostka obce Častrov do proto-
kolu o kontrole – Záměrem obce 
je revitalizace této části obce“. To 
je možné  ověřit  na  obecním  úřa-
dě,  kde  je  rozhodnutí  o  udělení 

pokuty uloženo, popřípadě přímo 
na  oblastním  inspektorátu  ČIŽP 
v  Havlíčkově  Brodě.  V  příkazu  o 
pokutě  je  také  uvedeno,  že  výše 
pokuty  dosahuje  necelých  14  % 
maximální  možné  částky,  kterou 
lze jako pokutu za takovéto jedná-
ní udělit. Podle § 88 odst. 3 písm. 
a) zákona č. 114/1992 Sb., lze totiž 
za uvedený přestupek uložit poku-
tu do 1 000 000,- Kč. Čili vyjádře-
ní paní  starostky o větrných mlý-
nech,  ignoranci  kontrolorů  ČIŽP, 
případně  o  neúměrně  vysoké  po-
kutě je také poněkud nepřesné.

Proč tohle celé sepisuji a zveřejňu-
ji?
Protože  jsem  zjistil,  že  řada  lidí 
uvěřila tomu, co paní starostka ve 
věci kácení v Kovárníku v minulém 
čísle Zpravodaje napsala. 

Když  někdo  brblá  na  poměry,  na 
neodbytné  občany,  na  byrokracii, 
na  přístup  úřadů  nebo  na  coko-
li  jiného  v  hospodě  u  piva,  před 
obchodem nebo u kostela a z jeho 
osobní  nespokojenosti  vznikne 
nepřesná  nebo  nepravdivá  fáma, 
která  si  začne  žít  vlastním  živo-
tem, tak je to nepříjemné, ale těž-
ko  tomu  zabránit.  Zveřejňování 
takových  fám, polopravd nebo  lží 
prostřednictvím  tištěných  nebo 
internetových médií už taková leg-
race není. 
Proto  jsem  se  pokusil  uvést  ne-
přesné informace na pravou míru 
na stejném místě, kde byly zveřej-
něny.

Radek Novotný

sLOVO heJtmANA

Každý  občan  se  může  ocitnout 
v  sociální  nebo  zdravotní  nouzi, 
v situaci, kdy si neví rady. Důležité 
je,  aby  v  tom případě  věděl,  kam 
se  může  obrátit,  kdo  mu  může 
pomoci. Kraj pracuje na rozvíjení 
myšlenky vytvoření  jakési záchyt-
né  sítě  –  aby  každý  obyvatel  na-
šeho kraje, který se ocitne v tíživé 
životní  situaci, měl možnost najít 
pomocnou  ruku  a  řešení  šité  pří-
mo na míru. 
Rovněž Ministerstvo zdravotnictví 
společně  s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí se snaží hledat ces-
ty  řešení  problematiky  lidí  pohy-
bujících se na hranici sociálního a 
zdravotního  systému  už  léta.  Ale 
funkční řešení je stále v nedohled-
nu.  Stejně  jako  v  řadě  jiných  ob-
lastí, kde stát úplně nefunguje, se 
vydáváme na Vysočině vlastní ces-
tou. Inicioval jsem pracovní skupi-
nu, v rámci níž se intenzivně sna-

žíme najít v podmínkách Vysočiny 
co  možná  nejefektivnější  výcho-
diska,  která  by  všem  potřebným 
zajistila  kvalitní  péči,  od  té  zdra-
votní v akutní fázi, přes následnou 
rehabilitační,  až  po  sociální.  A  to 
jak  terénní  v místě bydliště,  tak  i 
lůžkovou v zařízeních kraje, měst i 
neziskových organizacích. 
Do  celého  systému  bychom  rádi 
zakomponovali  i  péči  o  duševně 
nemocné  a  stále  intenzivněji  roz-
šiřovanou péči paliativní. Náš am-
biciózní  plán  spočívá  ve  spojení 
sil všech poskytovatelů sociálních 
a  zdravotních  služeb  i  odborníků 
ze  sociálních  odborů  městských 
úřadů.  Svoji  nezastupitelnou  roli 
bude stejně jako dosud hrát i rodi-
na, protože bez pomoci nejbližších 
se  žádná  péče  neobejde. Musíme 
překonat  resortismus,  kdy  každý 
řeší jen část problému.
Sice  zatím  nejsme  ve  fázi,  kdy 
bych  mohl  říct  termín  spuštění 
komplexního  systému  péče,  ale 
máme už jasnou představu a nyní 

se  postupně  setkáváme  se  všemi 
dotčenými,  bez  jejichž  aktivního 
přístupu to nepůjde. Je to běh na 
dlouhou trať, ale věřím, že se nám 
podaří změnit jejich dosavadní za-
žité přístupy a vytvořit dostupnou 
strukturu zdravotně-sociální péče, 
ve  které  budou  na  prvním  místě 
klienti – potřební lidé.
Když  to  shrnu  –  cílem  je,  aby  se 
lidé  v  obtížné  situaci  dozvěděli, 
na  jakou konkrétní  osobu  se mo-
hou  obrátit,  aby  je  nasměrovala 
na  řešení  jejich  problémů.  Aby 
nezůstávali sami a bezradní. Bude 
to chvíli trvat a nebude to zdaleka 
jednoduché, ale jsme odhodláni se 
touto cestou vydat.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Z ČiNNOsti sDh  
ČAstROV

Vážení spoluobčané, rád bych vás 
seznámil  s  činností  SDH Častrov 
za  první  uplynulé  pololetí  roku 
2019.
První kulturní akcí byl  již  tradič-
ně hasičský ples, který se konal 3. 
března.  K  tanci  a  poslechu  nám 
hrála  kapela  FRIENDS  pod  tak-
tovkou  Martina  Vaverky.  Žáci  9. 
tříd  ZŠ  Otokara  Březiny  Počátky 
předvedli  krásné  předtančení. 

S návštěvností jsme spokojeni, le-
tos byla zhruba 300  lidí. Dovolte 
mi pozvat vás na ples v roce 2020, 
který bude 29. února opět s kape-
lou FRIENDS a Martinem Vaver-
kou.
Druhou  akcí,  kterou  jsme  orga-
nizovali  společně  s  častrovskými 
ženami  bylo  pálení  čarodějnic 
a  pohádkový  les,  který  se  nesl 
v duchu příběhů o krtečkovi. Jde 
o  jednu  z náročnějších  akcí,  pro-
tože  se  koná  v  přírodě,  je  nutné 
si nejdříve vytvořit  zázemí a  zjis-
tit elektřinu. Myslím, že se akce i 
přes počáteční nepřízeň počasí vy-
dařila a děti měly pěkný zážitek a 
příjemně strávené odpoledne.
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11. května se konala na našem hři-
šti  soutěž  o  pohár  starosty  SDH 
Častrov.  Letos  se  soutěže  zúčast-
nila  4  družstva  mužů,  2  žen  a  3 
veteránů.  Častrovští  muži  vybo-
jovali  první  místo,  druhé  obsa-
dili muži  z Počátek a  třetí Polesí. 
Z žen zvítězily ženy z Polesí, dru-
hé byly  ženy z Častrova. Veteráni 
z nemocnice Pelhřimov, Ctiboře a 
Častrova  předvedli  zdařilé  útoky 
s historickými stříkačkami. Soutěž 
pokračovala  pivní  štafetou,  kde 
zabojovali muži z Polesí a obsadi-
li první příčku, častrovští skončili 
druzí.  Počasí  nám  zprvu  nepřálo, 
ale  i  přes  občasný  déšť  můžeme 

akci hodnotit jako povedenou. 
Nyní přejdeme k vážnějším věcem 
a  zmíním  se  o  činnosti  zásahové 
jednotky. Je za námi teprve polo-
vina roku 2019 a máme již 3 zása-
hy. 7.2. požár v kotelně ve Ctiboři, 
28.2. kouřící či špatně hořící kotel 
v Častrově a 4.4. vznícení  lesa po 
pálení v Jakubíně. Dávejme proto 
pozor na požární bezpečnost, aby-
chom takovým situacím předešli.
Za zmínku také stojí, že jsme byli 
osloveni Zemědělským družstvem 
s  žádostí  o  pomoc  při  sběru  ka-
mene.  Zorganizovalo  se  několik 
brigád,  kterých  se  naši  členové 
aktivně účastnili.

Dále  bych  vám  chtěl  oznámit,  že 
se zhruba po roce na věž hasičské 
zbrojnice vrátila opravená  siréna. 
Poprvé  zahoukala  první  červno-
vou středu tedy 5.6. ve 12 hodin.
Na  závěr  bych  chtěl  popřát  dě-
tem hezké prázdniny, bez úrazů a 
ostatním příjemně prožitou dovo-
lenou.

text i foto: Radek Švácha
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tabulka fotbal iV.třída

tabulka kuželky Divize Jih

tabulka stolní tenis OP iii. třída - A

sPORt 

Z kuželkářských drah 

Je dobojováno, sezona 2018-2019 
skončila,  a  tak  se  podíváme,  jak 
jsme dopadli. 
Divizi  Jih  vyhrály  Dačice  D  o  2 
body před PSJ Jihlavou B a postu-
pují do III. kuželkářské ligy. Sou-
těž  opouští  poslední  Nové Hrady 
a Bopo Třebíč, které ještě v loňské 
sezóně hrálo III. ligu. 
Po  odehraných  dvaadvaceti  ko-
lech jsme po deseti výhrách, dvou 
remízách a deseti prohrách obsa-
dili sedmou příčku. Bodově stejně, 
pouze  o  skóre  horší,  s  Pelhřimo-
vem A a Novou Bystřicí. Na osmý 
Jindřichův Hradec jsme nahráli 3 
body. 
V  hodnocení  jednotlivců  na  120 
hodů sdružených, které se hrají na 
čtyřech drahách, obsadili 4. místo 
Lukáš Čekal, 16. místo Petr Němec 
a 18. místo Jaroslav Kolář. V hod-
nocení  jednotlivců  na  100  hodů 
sdružených, které se hrají na dvou 
drahách, se nejlépe umístili na 6. 
místě  Lukáš  Čekal,    na  14. místě 
Miroslav Němec, na 17. místě Ja-
roslav  Kolář  a  na  18.  místě  Petr 
Němec.  

Výsledky  a  aktuální  dění  na  ku-
želně v Častrově, včetně výsledků 
sezón  předešlých,  najdete  na  in-
ternetových  stránkách  www.ku-
zelkycastrov.estranky.cz  

Stolní tenis

Našim  tenistům  od  zelených  sto-
lů  letošní  sezóna  vůbec  nevyšla. 
Základní  část  hráči  ukončili  na 
posledním místě  se  čtrnácti  body 
za  čtrnáct  proher.  V  nadstavbové 
části Play Out skončili rovněž po-
slední s osmi body za osm proher. 
V hodnocení jednotlivců se v první 
dvacítce na desátém místě umístil 
Tomáš Spielvogl.
   

1 Dačice D 22 14 3 5 108,0:68,0 31
2 PSJ Jihlava B 22 14 1 7 108,5:67,5 29
3 Chotoviny 22 13 1 8 94,0:82,0 27
4 Soběnov 22 12 1 9 90,5:85,5 25
5 Pelhřimov A 22 11 0 11 88,0:88,0 22
6 Nová Bystřice 22 11 0 11 88,0:88,0 22
7 Častrov 22 10 2 10 85,0:91,0 22
8 J.Hradec 22 9 1 12 82,0:94,0 19
9 Tábor B 22 9 0 13 84,0:92,0 18

10 Nová Včelnice 22 8 2 12 81,0:95,0 18
11 Bopo Třebíč 22 7 3 12 81,5:94,5 17
12 Nové Hrady 22 7 0 15 65,5:110,5 14

1 Pacov D 8 7 0 1 101:43 29
2 Jiřice B 8 6 0 2 86:58 26
3 Horní Ves B 8 5 0 3 78:65 23
4 Kamenice n/L D 8 4 1 3 72:72 21
5 Putimov B 8 4 1 3 89:54 21
6 Pelhřimov F 8 2 1 5 55:89 15
7 Pe – Osvobození A 8 2 1 5 61:82 15
8 Častrov 8 0 0 8 32:111 8

1 Nová Cerekev 18 12 3 3 71:23 39
2 Třešť C 18 12 1 5 73:33 37
3 Rohozná 18 11 3 4 46:39 36
4 Mnich 18 10 4 4 39:25 34
5 Vyskytná 18 8 5 5 40:32 29
6 Častrov 18 7 5 6 35:36 26
7 Velká Chyška 18 4 5 9 22:42 17
8 Plačkov B 18 3 6 9 22:37 15
9 Petrovice 18 3 6 9 31:64 15

10 Jiřice B 18 0 2 16 22:70 2

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

Fotbal

Fotbalovou soutěž okresního pře-
boru  IV.  třídy  vyhrála  Nová  Ce-
rekev  s  náskokem  dvou  bodů  na 
Třešť C. Naši fotbalisté skončili na 

velice pěkném šestém místě s nás-
kokem devíti bodů na sedmou Vel-
kou Chyšku a ztrátou  tří bodů na 
pátou Vyskytnou. 
V  tabulce  střelců  se  umístil  na  2. 
místě  Jiří  Houška  s  dvanácti  zá-
sahy,  na  6.  místě  Filip  Novotný 
s osmi zásahy. 

Aktuální  výsledky  najdete  na  in-
ternetovém odkazu www.fotbal.cz 

v  sekci  soutěže/rozcestník  soutě-
ží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Děkuji tímto všem sportovcům za 
reprezentaci oddílu Sokol Častrov, 
z.  s., a  za  reprezentaci obce Čast-
rov.    Děkuji  všem  sponzorům  i 
všem příznivcům a fanouškům za 
podporu.

Jiří Havlíček

žeLeZNÁ sObOtA

Rok co rok se střídají  častrovští hasiči  se sportovci ve sběru železného šrotu. Letos  tento úkol připadl na 
sportovce. Ti se sešli první dubnovou sobotu. V Častrově a na Perkách se naplnily dva vozy a celkově se tedy 
sebralo 3,5 tuny železného šrotu. Všem, kteří se zúčastnili i těm, kteří přispěli, děkujeme.  

text i foto: Jan Lepeška

http://stis.ping-pong.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://www.fotbal.cz
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mOtORObOti Ve ctibOři 2019

V sobotu 22. června 2019 ve 12 hodin se ve Ctibo-
ři u Častrova koná jubilejní 10. ročník Česko-slo-
venských závodů motorobotů PF-62.
Diváky  čeká  opět  atraktivní  podívaná  na  členi-
tém přírodním okruhu, bohaté občerstvení a zá-
bava pro děti. Po celý den také proběhne výstava 
veškerého příslušenství k Motorobotu PF-62. Po 
skončení závodů a vyhlášení výsledků vystoupí v 
19 hod. Standa Hložek, ve 21 hod Dalibor Janda a 
po zbytek večera zahraje k poslechu i tanci kapela 
Legenda. Ve 22 hod završí program ohňostroj. Sr-
dečně zveme všechny diváky.

iNZeRÁt

Koupím levně nebo za odvoz či lahvinku dobré pá-
lenky dvě stejná stará křesla,  styl viz  foto. Prosím 
jen o nabídky křesel v dobrém stavu, co se týká kon-
strukce, čalounění bude vyměněno. Za nabídky pře-
dem děkuji, Alena Mimrová, tel. 777 753 114.

POuť V ČAstROVě

V sobotu 3.8.2019 bude pouťová zábava v 
režii paní Lapkové v KD v Častrově. V neděli 
4.8.2019 v 10 hodin sehrají fotbal ženatí 

versus svobodní a ve 14 hodin v KD zahraje 
kapela Veteráni.

kRÁsNé LétO

Našim čtenářům chceme popřát báječné léto se 
spoustou sluníčka. Mnoho krásných prázdninových a 
dovolenkových zážitků, zasloužené dny odpočinku a 

dobrou náladu za všech okolností.
Pohodový dojezd na Vašich cestách a šťastný návrat 

domů.

Redakce
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