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Obec Častrov      čtvrtletník / Podzim 2019

NÁŠ
ZPRAVODAJ

PRVNí ŠkOlNí DeN

foto: Jitka Marešová

Dne 2. září 2019 začala povinná školní docházka pro 4 prvňáčky, jmenovitě (zleva): Jakub Vondrák, Adriana 
Rešlová, Marie Křížová, Filip Vaněk. Do místní školy přišli v doprovodu rodičů a za přítomnosti kamer České 
televize je přivítal pedagogický sbor a starostka obce.
V současné době častrovskou školu navštěvuje celkem 17 dětí. 

Mateřskou školu v červnu opustilo 6 předškoláků. U zápisu bylo 5 nových dětí. Celkem mateřskou školu na-
vštěvuje 22 dětí.

Veronika Lepešková
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SílA VeSNické   
MAlOtříDky

Jen málo dětí má to štěstí, že strá-
ví čtyři nebo pět let ve vesnické 
malotřídce. Taková škola na vsi 
má mnoho výhod, kterými snadno 
vyváží všechny vymoženosti kla-
sické základní školy ve městě.
Rodinné prostředí školy.            
V případě naší jednotřídky na 
žáky působí nejen učitelé a 
vychovatelka, ale také například 
kuchařka, hospodářka či školnice. 
Prostředí malotřídní školy v mno-
hém rodinu připomíná: dobrá vzá-
jemná znalost mezi žáky, pravi-
delný kontakt starších a mladších 
dětí, několik známých dospělých, 
dlouhodobé, intenzivní vztahy. 
Kamarádi v místě. Děti si 
vytváří a posilují vazby s kamarády 
ze stejné obce. Tyto vztahy bývají 

důležité a užitečné po celý jejich 
život, neboť k lidské spokojenosti 
přispívají fungující sociální vazby 
nemalou měrou.
Sounáležitost s komunitou. 
Obecná škola má užší vazby nejen 
na rodiče žáků, ale i na místní ko-
munitu, děti se od útlého věku učí 
„dělat něco pro obec“, například 
formou vystoupení na vánočních 
koncertech či setkání seniorů. Po-
kud se v útlém věku do dětí zase-
je semínko sounáležitosti s obcí a 
ochoty účastnit se veřejného dění, 
je pravděpodobné, že v dospělosti 
toto semínko vzklíčí.
Věkově heterogenní kolektiv. 
Třída není tvořena výlučně dětmi 
stejného věku, starší děti se učí po-
máhat mladším, naopak mladší se 
od starších leccos přiučí. Takové 
kolektivy se uměle vytváří v nově 
zakládaných školách využívajících 
inovativní a alternativní metody 
výuky.

Výuka k samostatnosti.           
Vyučování v jednotřídce klade vět-
ší nároky na pedagogy, nejčastěji 
jsou využívány metody jako např. 
střídavá, skupinová nebo partner-
ská výuka, otevřené či projektové 
vyučování. V dětech je tak podpo-
rována spolupráce, samostatnost, 
schopnost orientace v problému a 
jeho řešení. Asi nemusím připomí-
nat, že děti z častrovské školy mají 
v navazujících základních školách 
již léta dobrou pověst co se získa-
ných znalostí a dovedností týče.
Genius loci. Nemalou roli hra-
je i prostředí krásné historické 
budovy častrovské školy a jejího 
okolí, jenž spoluvytváří atmosféru, 
ve které děti tráví čas.

Jana Stachová

Školní výlet Hracholusky,  červen 2019, foto: Pavel Pospíšil
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HiStORické OkéNkO

Vážení čtenáři, u příležitosti zahá-
jení nového školního roku jsem si 
dovolil s využitím několika star-
ších vysvědčení ukázat, jak se v 
průběhu minulého století měnilo 
hodnocení žáků.

Začnu rokem 1910 u žákyně 1. třídy 
dívčí školy měšťanské. Prospěch se 
hodnotil stejnými známkami, jak 
je známe dnes. Mravy se hodno-
tily: chvalitebné, uspokojivé, zá-
konné, méně zákonné a nezákon-
né. Pilnost se hodnotila: vytrvalá, 
náležitá, dostatečná, nestálá a ne-
patrná. Vnější úprava písemných 
prací se hodnotila: velmi úhledná, 
úhledná, méně úhledná, neúhled-
ná a nedbalá.
Jako zajímavost uvedu, že jazyk 
německý a tělocvik byly nepovin-
né předměty.

Pokračuji rokem 1935 a to u žáků 
jednotřídní smíšené obecné školy 
ve Ctiboři. Prospěch se hodnotil 
velmi dobrý, dobrý, dostatečný, 
sotva dostatečný a nedostatečný. 
Chování vystřídalo kategorii mra-
vy, stupnice hodnocení se nezmě-
nila. Hodnocení pilnosti a vnější 

úpravy písemných prací  rovněž 
stejné jako u předchozího.

Ve školním roce 1939/40 se pro-
spěch se svými známkami vrátil 
do stejné škály jako v roce 1910 (a 
dnes). Chování znalo hodnocení: 

chvalitebné, uspokojivé a neuspo-
kojivé. U vnější úpravy písemných 
a jiných prací vypadlo oproti před-
chozím rokům nejnižší hodnocení 
„nedbalá“.

Školní rok 1973/74 se prospěch 
hodnotil jen známkami, jak byly 
dříve (za Rakouska-Uherska a 

Protektorátu) a i dnes. Chování se 
hodnotilo jako: velmi dobré, uspo-
kojivé a neuspokojivé.

Aby nebyl můj příspěvek jen pře-
hledem suchých faktů, doplnil 
jsem jej fotkou z roku 1938, na 

které jsou žáci ze Ctiboře. S nej-
větší pravděpodobností dnes žije 
jen syn řídícího učitele  - na fotce 
v dolní řadě vlevo, můj otec je vle-
vo v horní řadě, matka vpravo ve 
střední řadě.

Oldřich Vobr

POViNNé OZNAčOVÁNí 
PSů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na zá-
kladě novely veterinárního zákona 
č. 302/2017 Sb. v účinnost povin-
nost označovat psy na území ČR 
mikročipem. S tímto úzce souvi-
sí očkování proti vzteklině, 
které bude platné pouze teh-
dy, pokud bude pes označen 
mikročipem. Štěňata musí být 
mikročipem označena nejpozdě-
ji v době prvního očkování proti 

vzteklině, to znamená nejpozději 
v půl roce věku.
Označování psů již nyní provádí 
všichni soukromí veterinární léka-
ři, kteří mají oprávnění vykonávat 
veterinární léčebnou a preventiv-
ní činnost a jsou registrováni u 
Komory veterinárních lékařů ČR 
(www.vetkom.cz/seznam-veteri-
naru). Cena mikročipů se pohybu-
je v řádu stokorun.
Pokud pes nebude mít čip, bude 
na něj od příštího roku pohlíženo 
tak, že není očkovaný proti vztekli-
ně. Dozorovým orgánem je Státní 
veterinární správa.

Mikročip nemusí mít pouze psi, 
kteří mají jasně čitelné tetování 
provedené před 3.7.2011.
Toto opatření se zavádí z několika 
důvodů. Jde o snazší dohledání 
majitele zatoulaného psa, o moni-
toring chovů a umožnění kontroly 
při prodeji psů.

Zdroj: Státní veterinární správa 
(https://www.svscr.cz/zdravi-zvi-
rat/povinne-oznacovani-psu)

Veronika Lepešková

https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/
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iNfORMAce 
ObčANůM

Harmonogram a výběr  
poplatků

V měsíci říjnu budou provádět 
pověření zastupitelé obce odpo-
čty na vodoměrech. Termín vy-
bírání poplatků za vodné a stoč-
né bude zveřejněn rozhlasem.
Platbu mohou provést občané 
obvyklým způsobem v kanceláři 
Obecního úřadu v Častrově.
V Metánově provede výběr po-
platků paní Alena Musilová a 
datum výběru bude občanům 
rovněž oznámeno rozhlasem.
Poplatek je možné uhradit také 
bankovním převodem na účet 
obce: 622113309/0800.

Revize komínů

V měsíci listopadu provede ko-
minictví p. Dvořák v našich 
obcích povinné kontroly komí-
nů a čištění spalinových cest. 
Bližší informace budou obča-
nům oznámeny rozhlasem. 

Výzva

Zastupitelstvo obce Častrov 
žádá organizace a spolky, aby 
doručily své návrhy a požadav-
ky, které by chtěly zapracovat 
do rozpočtu obce na rok 2020 
na obecní úřad do 15.11.2019.

Exkurze

Je možné přihlásit se na exkurzi 
na skládku do Hrádku u Pacova. 
Zájemci ať se hlásí na Obecním 
úřadě v Častrově. Datum a čas 
bude upřesněn.

oprava komunikace u Dvouhrázníku - zhotovitel začne se stavbou ve 
druhé polovině září 

oprava lesní cesty U Kříže – požádáno o dotaci, žádost úspěšná, akce 
bude realizována po podpisu rozhodnutí o přidělení dotace 

vybudování lesního rybníčku v Šejbu, oprava návesáku v Metánově – 
podání žádost o dotaci v říjnu ve výzvě MŽP, dotace do 60% uznatel-
ných nákladů, akce bude realizována po podpisu rozhodnutí o přidělení 
dotace 

stavba kolny na stroje v prostoru skládky v Častrově – zpracován pro-
jekt, žádost o povolení podána stavebnímu úřadu v Počátkách, akce 
bude realizována zčásti v letošním roce

postavena pergola ve Ctiboři u hasičárny 

údržba sportoviště v Častrově – nátěr střídaček, pergoly provedl p. 
Vrábel, opravu fasády, podbití p. Zikmund, ještě je nutno zakoupit nové 
dveře 5 ks – zajistí p. Hrnčíř

údržba dětského hřiště u mateřské školy v Častrově - možnost 
zabudování nových prvků, oprava herních prvků v Pelci a Metánově, 
oprava dopadových ploch  

přemístění kontejnerového stání ke starému kulturnímu domu – ještě 
chybí dodat dřevěný plůtek, prostor je vydlážděn, přemístění kontejnerů 
zajistí zaměstnanci obce

Jana Houšková

iNfORMAce O DOkONčeNýcH A PlÁNOVANýcH 
AkcícH Obce:

Kabinet JaKuba Hrona a expozice FrantišKa Severy 
v Metánově

(vesnice Metánov je součástí obce častrov)

Otevírací doba

denně

11.00 – 16.00

Návštěvu muzea (jednotlivců i větších skupin) je nezbytně nutné si 
dopředu dohodnou na některém z těchto mobilních čísel:

Jindřiška Šteflová    608 258 425

Milada Červenková    608 400 285

Ing. Jana Houšková, starostka Obce Častrov 724 181 478
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PeleckÁ ŠkOlA

Pelecká škola letos slaví smutné 
výročí, protože roku 1959 zde bylo 
ukončeno vyučování.
Před postavením školy v Pel-
ci docházely zdejší děti do školy 
v Častrově. Od jara do podzimu 
dlouhá cesta byla vcelku příjem-
ná. Horší to však bylo v zimě, kdy 
cesta zapadla sněhem, a vítr na-
vál ohromné závěje. Navíc obec, 
jak dokazuje zdejší hlavní účetní 
kniha, se musela na jejím chodu 
finančně spolupodílet. 
Proto na žádost obecního úřadu 
v Pelci, rozhodla zemská školní 
rada dne 25. dubna 1896 o vý-
stavbě zdejší školy. Postavena 
byla roku 1897 jako jednotřídka. 
Do první školní rady byli zvoleni 
František Provázek jako před-

seda, dále pak Karel Špácal, Jan 
Pechek, Jan Šimánek. Dvěma ná-
hradníky se stali František Hron a 

Antonín Strašík.

Petr Valeš, Petr Pechek

foto: Veronika lepešková
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k čeMu Může SlOužit 
ReVitAliZAce ZeleNě 
V Obci?

V roce 2016 se zastupitelstvo 
obce rozhodlo nechat vypraco-
vat projekt revitalizace zeleně 
v obci Častrov. Projekt krajinné 
architektky byl na jaře roku 2019 
dokončen (jeho grafická část je 
vyvěšena v obecních vývěskách), 
nicméně bohužel nakonec neby-
lo přikročeno k podání žádosti o 
dotaci do výzvy operačního pro-
gramu Životní prostředí, s tím, 
že obec začne s revitalizací samo-
statně podle zmíněného projek-
tu, ale bez dotačních prostředků. 
Ponechme teď stranou, co vedlo 
zastupitelstvo obce k tomuto roz-
hodnutí. Revitalizace by měla být 
zaměřená jak na starost o stávají-
cí zeleň, tedy stromy a keře, trav-
ní porosty, popřípadě trvalkové 
záhony, tak na výsadbu nových 
dřevin či jiných porostů. 
Ať už si o klimatické změně a jejich 
možných příčinách a důsledcích 
myslíme cokoliv, jistě se většina 
lidí shodne na tom, že je nezbytné 
starat se veřejnou zeleň tak, aby 
byla schopná odolat klimatickým 
výkyvům, kterých jsme svědky. A 
proto je podle mého názoru ote-
vření tématu obecní zeleně krok 
správným směrem. Pokud se o ni 
budeme dobře starat, může nám 
například významně pomoci při 
zvládání suchých a horkých obdo-
bí.
Revitalizace zeleně by měla zajis-
tit řezy vzrostlých stromů tak, aby 
nebyly svému okolí nebezpečné a 
na vybraných místech by měla být 
provedena výsadba dřevin nových, 
vhodných pro zdejší podmínky.
Pokud rostou stromy v intravi-
lánu obcí na vhodných místech, 
plní širokou škálu nejrůznějších 
funkcí, ze kterých bych chtěla vy-
zdvihnout jejich schopnost zadr-
žovat vodu a ochlazovat svoje oko-
lí. Všichni víme, že je v parném 
létě příjemnější schovat je pod 

korunu stromu, než například pod 
slunečník. Strom, jehož koruna 
dosahuje průměru 10 metrů je 
schopen pomocí tzv. transpirace 
ochladit svoje okolí výkonem 23,2 
kW, tedy pro srovnání přibližně 
stejně jako čtyři klimatizační jed-
notky s výkonem 5,6 kW. 
Další položku zmiňovaného pro-
jektu tvoří travní porosty. V po-
sledních letech jsme si zvykli, že 
se na krátko seče každá možná 
plocha v obci. Ale takový přístup 
k trávníkům nejenže je nehospo-
dárný, ale rovněž není ideální na 
zvládání výše zmiňovaných su-

chých období. Tam kde je to nutné, 
například z důvodu, že se po ploše 
chodí, je samozřejmě vhodné i na-
dále sekat trávu často. Nicméně je 
nezbytné ponechávat ji dostatečně 
dlouhou, aby trávník úplně nevy-
schl (tedy nesekat úplně „na drn“). 
A plochy, po kterých se nechodí, 
je možné sekat pouze dvakrát do 
roka, tak jak to známe z minulosti. 
Vyschlé, na kraťoučko posečené, 
travní plochy nemají téměř žád-
nou retenční schopnost, to zna-
mená, že nejsou schopné vsakovat 
vodu ze srážek, která po nich pouze 
steče do kanalizace a odteče pryč, 

foto: Jitka Marešová



Náš Zpravodaj - Podzim 2019 7

místo aby v místě zůstala (zkuste 
utřít rozlitou vodu suchým had-
rem). Navíc odrážejí teplo ze slu-
nečního záření podobnou měrou 
jako vybetonované a vyasfaltované 
plochy. Vzrostlá tráva, stejně jako 
stromy, má navíc schopnost ochla-
zovat svoje okolí – asi každý z nás 
si někdy lehl v létě do vysoké trávy 
na kvetoucí louce, a pocítil chlad a 
vlhko, které z louky vychází. Bonu-
sem je pak pohled na rozkvetlou 
plochu, který se letos naskytl např. 
ve Ctiboři na kopečku, nebo v Ja-
kubíně na břehu rybníka (viz foto).
Obec v současné době přistoupila 
k sečení trávníků ve větší výšce, 
tak aby pokud možno nedocháze-
lo k vysychání, v budoucnu je zá-
měrem pořídit techniku na sečení 
dlouhé trávy, aby bylo možné na 
vybraných místech ponechat luční 
porosty. 

Jana Stachová

VZPOMíNkA

Dne 8. září 2019 

by se dožila 90 let 

paní Marie Vobrová

ze Ctiboře.

Za tichou vzpomínku 

děkuje syn Oldřich.

Obec čAStROV 
POřÁDÁ V NeDěli                          

10. liStOPADu 2019 
OD 14.00 HODiN

V kultuRNíM DOMě  
V čAStROVě

SetkÁNí SeNiORů 

Účinkují:  
- děti a žáci Základní 

školy a mateřské školy 
Častrov

- od 16 do 18 hodin 
koncert dechové hudby    

VYSOČINKA

SlOVO HeJtMANA

Zemědělství – výroba a spotřeba 
potravin je dnes zásadním pro-
blémem na celém světě. Tak třeba 
západní země produkují mnohem 
více potravin, než spotřebují a lo-
gicky ty přebytky chtějí realizovat 
a prodat jinde – tedy také u nás. 
A my pak máme problém s uplat-
něním vlastní produkce. Dochází 
k paradoxům, že nemáme radost 
z dobré úrody, protože ji nemá-
me jak uplatnit a výkupní ceny se 
snižují. Naopak v případě neúrody 
nebo krize může nastat v České 
republice velký problém, protože 
nejsme soběstační a jiné státy sa-
mozřejmě budou zásobovat před-
nostně sebe. Je to dnes strategická 
otázka.

My jako spotřebitelé můžeme si-
tuaci pomoci jednoduše tím, že 
budeme přednostně nakupovat 
a konzumovat české produkty. 
Ostatně i pro naše organismy to 
je lépe, neboť naše těla jsou na ně 
po dlouhé časy zvyklá, a tak jsou 
pro nás a naše zdraví přirozeně 
vhodnější. Třeba cizokrajné ovo-
ce je atraktivní, ale nahrazování 
kvalitních jablek a hrušek a jiných 
domácích tradičních plodů těmito 
zdálky dováženými a uměle po-
stupně dozrávajícími produkty je 
pro náš organismus nepřirozené a 
dlouhodobě nezdravé.

Musím pochválit naše zemědělce, 
kteří se v té celosvětové konkuren-
ci snaží domluvit, přestože to není 
lehké. Musí aktuálně reagovat na 
konkrétní situaci, zároveň nemo-

hou zapomínat na péči o krajinu. 
Skutečnost, že vše komplikují zvy-
šující se sucha, snad už ani není 
třeba připomínat. Ale je nutné hle-
dat dlouhodobá východiska a řeše-
ní. Voda je zdrojem života, pohled 
na hynoucí lesy je tristní. 

V zájmu naší budoucnosti se musí 
spojit celá společnost. Nemyslet 
jen na krátkodobé zisky, jež přiná-
šejí často devastaci přírody, ale být 
schopni a ochotni i leccos ze svého 
pohodlí a výhod dílčího prospěchu 
obětovat. Jsem rád, že naši země-
dělci to tak většinou vnímají.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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kůROVcOVÁ kAlAMitA

Dlouhodobé sucho, které naši 
vlast již několik let sužuje, zapří-
činilo významné přemnožení lý-
kožrouta smrkového, kalamitního 
škůdce smrkových lesů. Kalamita 
se postupně šíří z Moravy do Čech 
a v průběhu letošního léta již ve 
větší míře dorazila i na Častrov-
sko. Na území obce bylo v letoš-
ním roce napadeno již několik ti-
síc metrů krychlových smrkového 
dřeva, zatímco v roce loňském to 
bylo „jen“ několik stovek metrů 
krychlových. Letošní rok navíc 
zkomplikovaly sněhové polomy, 
jejichž zpracování si vyžádalo 
mnoho času a vytěžené dříví zasy-
tilo již tak přeplněný trh se dřívím. 
Další vývoj situace závisí přede-
vším na počasí a na samotných 
vlastnících lesa.
Na přelomu srpna a září dokon-
čila svůj vývoj letošní 2. generace 
lýkožroutů. Další generace svůj 
vývoj již v letošním roce s největ-
ší pravděpodobností nedokončí. 
Stále je ovšem potřeba napadené 
stromy vyhledávat a zpracovávat, 
protože lýkožrout smrkový může 

přezimovat v jakémkoliv stádiu 
svého vývoje, a to jak pod kůrou 
stromů, tak v hrabance. Napadený 
strom má na kořenových nábězích 
a za šupinkami kůry tzv. „drtinky“ 
(lýkožroutem rozkousaná kůra 
stromu připomínající velikostí a 
barvou mletou kávu), dále začíná 
pod korunou ronit pryskyřici, po-
stupně opadává jehličí a v pozdější 
fázi vývoje brouka se začíná odlu-
povat kůra. Tam kde zůstanou stát 
oloupané kůrovcové stromy je vy-
soká pravděpodobnost, že v příš-
tím roce na jaře dojde k napadání 
dalších dosud zdravých stromů. 
Pokud se v lese budou nacházet 
kůrovcem napadené stromy, ze 
kterých ještě kůra není oloupaná, 
je nutné tyto stromy co nejdří-
ve asanovat. Účinná asanace se 
provádí odkorněním, chemickým 
postřikem nebo zakrytím insek-
ticidní sítí, popřípadě kombina-
cí těchto metod. Ostatní metody 
(fumigace) jsou vhodné spíše pro 
větší vlastníky lesů. Vytažení na-
padeného dřeva na kraj lesa není 
považováno za asanaci. Po asanaci 
napadeného dřeva je vhodné ukli-
dit i klest (odvézt, rozdrtit, spálit) 
a dbát na včasné zpracování veš-

keré ostatní nahodilé těžby (zlo-
my a vývraty). Na včasnou asanaci 
kůrovcem napadeného dřeva po-
skytuje Ministerstvo zemědělství 
dotaci. 
Současná situace není jednodu-
chá pro žádného vlastníka lesa. 
Mnohdy při snaze o včasnou asa-
naci napadeného dřeva narážíme 
na nedostatečné zpracovatelské 
kapacity i nedostatečný odbyt dře-
va. Přesto se domnívám, že na boj 
s kůrovcovou kalamitou nelze re-
zignovat, a je potřeba se pokusit 
ji alespoň zpomalit. Doufejme, že 
nám v této snaze sama příroda po-
může.
Další informace o kůrovcové ka-
lamitě je možné čerpat na inter-
netových stránkách Ministerstva 
zemědělství (www.mze.cz), por-
tálu www.nekrmbrouka.cz, strán-
kách státního podniku Lesy České 
republiky (www.lesycr.cz) nebo 
přímo u svého odborného lesního 
hospodáře.

Ing. Ondřej Zhorný
Lesy České republiky, s.p.
ondrej.zhorny@lesycr.cz

HiStORické OkéNkO

Vážení čtenáři, k sepsání tohoto příspěvku přispěla ve velké míře náhoda. Našel jsem starý kalendářík z roku 
1963 a všiml si, že přiřazení data ke dni v týdnu je stejné, jako v letošním roce. Proto jsem si vybral týden od 
1. do 7. července a porovnal je:
v prvním sloupci jsou jména z roku 1963, v druhém z letošního roku
1.7. Děpold    Jaroslava
2.7. Marie    Patricie
3.7. Radomír   Radomír/Radomíra
4.7. Prokop    Prokop
5.7. Cyril a Metoděj  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863)
6.7. M.Jan Hus   Den upálení Mistra Jana Husa (1415)
7.7. Mezinárodní družstevní den Bohuslava
Ke svátku tehdy slavenému 7.7. jsem na internetu našel, že se slaví od roku 1923, počínaje rokem 1995 pak 
probíhá společně s Mezinárodním dnem družstev, který vyhlašuje OSN.

Oldřich Vobr

http://www.mze.cz
http://www.nekrmbrouka.cz
http://www.lesycr.cz
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PORADNA ceNtRA 
PRO ZDRAVOtNě 
POStižeNé kRAJe 
VySOčiNA NAbíZí SVé 
Služby i VÁM!

Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, o.p.s. nabízí zdar-
ma své poradenské služby osobám 
se zdravotním postižením, senio-
rům a jejich blízkým.  Lidé se na 
poradnu mohou obrátit osobně, 
telefonicky nebo i e-mailem. Hůře 
pohyblivým zájemcům o službu 
nabízíme konzultaci přímo v mís-
tě bydliště. A jakou pomoc tedy 
nabízíme?
1. sociálně právní poraden-
ství týkající se dávek a výhod pro  
osoby se zdravotním postižením 
a seniory - pomoc s vyřízením žá-
dosti, případně sepsání odvolání 
atd. (příspěvek na péči, průkazy 
mimořádných výhod, pořízení 
zvláštních pomůcek aj.)
2. odborné poradenství týka-
jící se kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek pro osoby 

hůře pohyblivé, nedoslýchavé či 
seniory – o jakou pomůcku a kde 
si požádat, pomoc se správným 
výběrem pomůcky aj.
3. poradenství pro uživatele 
sluchadel – pomoc s údržbou 
sluchadla případně jeho servisem, 
pomoc s výběrem vhodného typu 
sluchadla (ve spolupráci s akus-
tickým poradcem sluchadlové fir-
my), prodej drobných pomůcek na 
údržbu sluchadla (baterie, filtry, 
čistící a odvlhčovací tablety, výmě-
ny ztvrdlých hadiček…)
4. půjčovnu kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek 
pro imobilní osoby – chodít-
ka, mechanické vozíčky, toaletní 
židle a řadu elektrických pomůcek 
– polohovací postel, vozík, vanový 
zvedák, rehabilitační minirotoped  
- a dále pak i pomůcky pro ne-
doslýchavé – osobní a televizní 
zesilovače, signalizace bytového 
zvonku, vibrační budík aj. 
5. SOS tlačítka pro osaměle 
žijící seniory, jejichž použití je 
jednodušší než použití mobilního 
telefonu, půjčujeme na vyzkoušení 
ale i dlouhodobější užívání. 
6. půjčovnu časopisů a tis-

kovin – které nabízejí řadu zají-
mavých a užitečných informací ze 
světa lidí s postižením i seniorů a 
jejich blízkých pečujících
7. program prevence poruch 
paměti – zájemci si mohou za-
půjčit pracovní materiály k indi-
viduálnímu trénování paměti od 
České alzheimerovské společnosti 
i materiály námi vypracované. 
8. Euroklíče – pomůcky, které 
mají lidem se zdravotním postiže-
ním či omezením umožnit rychlou 
a důstojnou dostupnost technic-
kých a sociálních zařízení (toalety, 
výtahy).

Naše služby průběžně zkvalitňuje-
me a rozšiřujeme podle přání na-
šich klientů a dle organizačních a 
zejména finančních možností. Má-
te-li na nás nějaký dotaz či podnět 
ke zlepšení našich služeb, můžete 
se na nás s důvěrou obrátit. Jsme 
tu právě pro Vás. 
Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, o.p.s. – Příkopy 
209, 393 01 Pelhřimov, 
tel. 565 324 806, 733 255 149, czp.
pe@centrum.cz, www.zdravotne-
postizeni-vysocina.cz (lš)

DOtAčNí PODPORA 
SOciÁlNíHO byDleNí, 
iNfRAStRuktuRy PRO 
ZÁklADNí VZDělÁVÁNí 
A PROJektů   
PřiSPíVAJícícH   
k ROZVOJi VeNkOVA

Místní akční skupina (MAS) Via 
rustica z.s. jako nositel strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje „SCLLD pro území MAS 
Via rustica z.s. na období 2014–
2020“ vyhlásila 22. července 2019 
další dvě výzvy k předkládání 
žádostí o podporu z Integrované-
ho regionálního operačního pro-

gramu (IROP). V pořadí 2. výzva 
je zaměřena na podporu sociální-
ho bydlení, výzva č. 3 na podporu 
infrastruktury pro základní vzdě-
lávání. Příjem žádostí probíhá 
v termínu od 22. 7. 2019 do 16. 
9. 2019. Kompletní znění výzev, 
potřebné informace a dokumenty 
pro žadatele jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.vi-
arustica.cz.
Během letních prázdnin MAS Via 
rustica z.s. vyhodnotila a vybra-
la k podpoře projekty předložené 
do 2. výzvy k předkládání žádostí 
o podporu v rámci operace 19.2.1 
Programu rozvoje venkova (PRV) 
na období 2014–2020. Ve výzvě 
bylo přijato devět žádostí o dota-
ci, z toho bylo ze strany MAS do-

poručeno k podpoře celkem šest 
projektů. Tři projekty jsou zamě-
řeny na rekonstrukci lesních cest, 
dva projekty řeší pořízení lesnické 
techniky a jeden nákup techniky 
pro stavební práce. Žádosti o do-
taci doporučené MAS k podpoře 
budou následně zaregistrovány na 
příslušném pracovišti Státního ze-
mědělského intervenčního fondu, 
který finálně rozhodne o přidělení 
dotace. 
Další výzvy k předkládání žádos-
tí o dotaci z IROP a PRV plánuje 
MAS vyhlásit v příštím roce. Po-
drobné informace k výzvám jsou 
zveřejňovány na internetových 
stránkách MAS (viz výše).

Via rustica z.s.

mailto:czp.pe@centrum.cz
mailto:czp.pe@centrum.cz
http://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
http://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
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JubileJNí ROčNík 
ZÁVODů fRéZ

Předposlední červnová sobota 
22.6. patřila ve Ctiboři, jako ob-
vykle, motorobotům PF 62, kte-
rým se lidově říká frézy. Protože 
šlo o desátý ročník, byla celá akce 
ještě větší, než obvykle. 
Na start se postavilo celkem 36 zá-

vodníků ve dvou kategoriích. Mezi 
frézami v originálním stavu zaujal, 
jako každý rok, stroj Milana Sala-
vy z Polesí, tentokrát přestavěný 
do podoby autobusu v barvách 
firmy ICOM. V upravených stro-
jích opět přepsali traťové rekordy 
pánové Stanislav Kolář a Josef 
Pinkava. Pohled na jejich neuvě-
řitelně rychle jedoucí frézy nikdy 
neomrzí.
Během celého odpoledne se divá-

ci ani na chvilku nenudili, protože 
pořadatelé připravili velmi boha-
tý doprovodný program. V první 
řadě byl k vidění závod stojů Jawa 
20, 21 a 23, tedy známých pionýrů 
a mustangů. Až z Plzně přijel pan 
Jiří Soukup se svým muzeem fréz, 
které obsahuje kompletní příslu-
šenství k motorobotům (pluh, 
zemní vrták, postřikovač, okružní 
pila, zametací kartáč, aj.) a divá-
kům je naživo předváděl v akci. 

V závěru odpoledne připravila 
skupina Pterodactyl flight velko-
lepou show, při které se na obloze 
nad Ctiboří odehrál vzdušný sou-
boj replik britského a německého 
letadla z první světové války. Při 
této akci se na scéně objevili i cti-
bořští hasiči, kteří v dobových uni-
formách a pod vedením starosty 
Jaromíra Doležala, hasili zasažený 
automobil.
I na večer byl připraven nadstan-
dartní program. Nestává se často, 
aby na akci tohoto formátu vy-
stupovali zpěváci Dalibor Janda a 
Standa Hložek. Oba přilákali pod 
pódium velké množství diváků, 
přičemž někteří návštěvníci přišli 
pouze na ně. Program potom za-
končila skupina Legenda z Hum-
polce.
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Za celý vydařený den patří dík všem organizátorům 
a sponzorům, zejména Františku Novákovi a Micha-
lu Tolknerovi, kteří tuto akci každoročně připravují.

Výsledky:

Závod, originální frézy:
Václav Hovorka, Strakonice   12:04
Miroslav Kuldan, Ctiboř   12:10
Jakub Šíp, Herálec    12:45

Závod, upravené frézy:
Stanislav Kolář, Kamenice nad Lipou  5:31
Josef Pinkava, Jetřichov   6:56
Michal Tolkner, Blansko   11:10

Zručnost závodníka i spolujezdce:
Stanislav Kolář, Kamenice nad Lipou  2:18
František Novák, Ctiboř   2:36
Milan Salava, Polesí    2:48

foto 1, 2 a 4: Veronika lepešková

foto: Petr Mazanec

Petr Mazanec
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1 Častrov 4 4 0 0 18:4 12
2 Rohozná 5 4 0 1 11:8 12
3 Plačkov B 5 3 1 1 15:3 10
4 vyskytná 5 3 1 1 18:8 10
5 třešť C 3 3 0 0 18:6 9
6 Lukavec B 5 2 0 3 7:14 6
7 Senožaty 4 1 2 1 6:5 5
8 Mnich 4 1 0 3 4:11 3
9 Červená Řečice B 4 1 0 3 7:17 3

10 Petrovice 4 0 0 4 6:14 0
11 Jiřice B 5 0 0 5 6:26 0

tabulka fotbal iV.třída

tabulka Divize Jih

1 Častrov 2 2 0 0 14:2 4
2 nové Město na Moravě 2 2 0 0 13:3 4
3 Pelhřimov 2 2 0 0 12,5:3,5 4
4 Lomnice nad Lužnicí 1 1 0 0 7:1 2
5 Soběnov 1 1 0 0 6:2 2
6 Jihlava B 2 1 0 1 7:9 2
7 Chotoviny 1 0 0 1 3:5 0
8 nová Bystřice 1 0 0 1 1:7 0
9 tábor B 1 0 0 1 1:7 0

10 Jindřichův Hradec 1 0 0 1 1:7 0
11 nová včelnice 2 0 0 2 3,5:12,5 0
12 Blatná 2 0 0 2 3:13 0

SPORt

Z kuželkářských drah 

Je zde začátek nové sezony 2019 
- 2020. Soutěž Divize Jih opusti-
ly do třetí ligy postupující Dačice 
D a dále družstva sestupující do 
krajského přeboru – Bopo Tře-
bíč B a Nové Hrady. Z nižších 
soutěží do Divize Jih postoupilo 
družstvo Lomnice nad Lužnicí a 
Nové Město na Moravě. Ze třetí 
ligy spadla Blatná. 
První zápas jsme odehráli 6. 9. 
na drahách v Nové Bystřici. V 
dramatické bitvě jsme vyhrá-
li o sedm kuželek (3185:3178) 
a odvezli všechny body. I prv-
ní domácí zápas jsme zvládli na 
výbornou. V pátek 13. 9. jsme 
přivítali na domácí půdě TJ Blat-
nou. Vyhráli jsme o 143 kuželek 
(2660:2517) a tímto výkonem 
jsme se přiblížili i na náš domá-
cí rekord kuželny, který je pouze 
o 6 kuželek větší (2666 kuželek 
z 13. 3. 2009). Další zápasy viz 
rozpis.

20.09. pá 17:30 Tábor B - Častrov
27.09. pá 17:30 Častrov – Jihlava B
11.10. pá 17:30 Častrov – Chotoviny 
18.10. pá 17:30 Častrov – Nové Město na Moravě 
01.11. pá 17:30 Soběnov - Častrov
08.11. pá 17:30 Jindřichův Hradec - Častrov 
15.11. pá 17:30 Častrov - Lomnice 
22.11. pá 18:30 Pelhřimov - Častrov
29.11. pá 17:30 Častrov – Nová Včelnice 
  

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

Fotbal
 
Nová fotbalová sezona IV. třídy 
začala nedělí 17. srpna na domá-
cím hřišti vysokou výhrou nad 
Jiřicemi 7:1. Druhý zápas, hraný 
v Červené Řečici, naši zvládli na 
jedničku a vyhráli 3:2.  Následo-
vala další jednoznačná výhra 5:1 
na domácí půdě proti Petrovi-
cím. Protože je lichý počet účast-
níků, tak jsme další kolo nehráli. 
V pátém kole jsme doma přivítali 
Mnich. Ve vyrovnaném utkání 
jsme vstřelili tři góly, a protože 

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
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Míra Píšan žádný nepustil, slavili jsme výhru a opět se vrátili na první příčku o skóre před Rohoznou, 
která má ale zápas k dobru. V průběžné tabulce po pěti odehraných kolech jsou naši fotbalisté na prvním 
místě a mají i největší počet nastřílených gólů. To potvrzuje i průběžné pořadí střelců, kde v první desítce 
je na druhém místě Jiří Houška s pěti góly na šestém místě je Petr Marek s třemi góly. 

foto po vyhraném zápase 3:0 proti Mnichu. Zleva stojící: Pomikáček J., Marek M., Rešl J., fojt M., Severa l., Jirsa M. ml., Houška J., 
bečka V. Zleva klečící: Marek l., lapka P., Marek P., Novotný M., Novotný f., Votruba M. a ležící Píšan M. (foto: Jan lepeška)

Rozpis zápasů podzimní části:
22.09. ne  10:00 Častrov – Třešť C
29.09. ne 15:30 Lukavec B – Častrov
06.10. ne 15:30 Častrov – Plačkov B
12.10. so 15:00 Vyskytná - Častrov
20.10. ne 14:30 Častrov – Rohozná
26.10. so 14:30 Senožaty - Častrov

Aktuální výsledky a informace najdete na internetovém odkazu http://fotbal.cz v sekci soutěže/rozcest-
ník soutěží/Pelhřimov/OP IV. třída.

http://fotbal.cz/
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Obcí Šel tuRiStický 
POcHOD

Vážení čtenáři, 30.srpna se konal 
již 6.ročník Nočního pochodu ko-
lem Žirovnice. Jak je tradicí, tra-
sy pochodu jsou vedeny každý rok 
jinudy, takže letos delší (15 km) 

vedla m.j. po silnici Počátky-Cti-
boř a u „Mikýsova křížku“ zahnula 
na Jakubín (po cyklotrase 1114) a 
kolem samoty u Pechů se vracela 
do Žirovnice. Z celkových 111 po-
chodníků ji absolvovalo 20. Během 
pochodu bylo možno si ověřit zna-
losti  přírody, historie a zeměpisu 
v kvízových otázkách a v cíli byly 

k dispozici historické fotografie 
vážící se k Bazoniho cihelně  a její-
mu majiteli. Slušné účasti nahrálo 
i dobré počasí. Trasy pochodu byly 
vedeny částečně po turistických 
značkách nebo po vlastním, dobře 
viditelném, značení.

Oldřich Vobr

PřeS Obec Šel OPět 
tuRiStický POcHOD

Vážení čtenáři, v rámci pravidel-
ných úterních vycházek KČT Pel-
hřimov, byla zvolena dne 18.červ-
na trasa, která vedla z Veselé přes 
Ctiboř a Jakubín do Počátek (asi 10 
km). Účastnici pochodu byli přija-
ti v budově bývalé školy ve Ctiboři 
starostkou obce, která pohovořila 

o dění ve Ctiboři a na základě žá-
dosti se mohli zájemci podívat do 
místní kaple. Ve škole jsme při-
pravili výstavku dokumentů (fo-
tek) k zaniklé cihelně a osobě je-
jího majitele a ke zhlédnutí byly 
i materiály k výročí elektrifikace 
Ctiboře. Poté následovala cesta 
do Jakubína a občerstvení. Závěr 
vycházky vedl po cyklotrase 1114 
do Počátek. Krátce jsme se zasta-
vili v místě, kde stávala cihelna a 
na kopci před Počátkami nezbytné 

skupinové foto. Členky SPV Počát-
ky pak zajistily oběd a projednaly 
program dalšího plánovaného po-
chodu ve svém okolí. Pokud bude 
zájem, přednesu návrh, aby se ně-
která z příštích akcí konala v kata-
strálním území obce, nejlépe tam, 
kde ještě nebyla.

Oldřich Vobr

NOVé lOgO SOkOlA čAStROV

S radostí Vám představuji logo, kterým se bude náš klub nově prezen-
tovat při všech mistrovských utkáních i ostatních příležitostech. Logo 
pro nás odborně zpracovala slečna Kristína Kubů z Humpolce, které 
tímto velice děkuji. První využití nalezne hned v nejbližších dnech, kdy 
budeme pořizovat nové dresy pro naše fotbalisty.
Věřím, že se nám pod ním bude dařit stejně dobře jako v úvodu této 
sezóny, kdy jsou fotbalisté i kuželkáři na prvních místech své tabulky.

Miroslav Němec ml.

Stolní tenis

Pro letošní ročník okresního přeboru III. třídy je Častrov zařazen do skupiny B. Je zde celkem osm družstev. 
Soupeři budou Rodinov C, Rodinov D, Vlasenice B, Horní Ves B, Božejov, Kamenice n/L D a Kamenice n/L 
E. Rozpis zápasů ještě není znám.

Aktuální výsledky a informace najdete na internetovém odkazu http://stis.ping-pong.cz

Jiří Havlíček

http://stis.ping-pong.cz
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PlÁN VycHÁZek NA iV. čVtRtletí 2019

1. 10. 8,00 kino  Pelhřimov – Bácovice 9 km – Bácovice rozc. 1 km
   Bácovice rozc. 13,28 – Pelhřimov 13,42 (Pražská 13,37), 16 Kč

8. 10. 8,00 kino Pelhřimov – Starý Pelhřimov – Maštálka  – Pelhřimov, 12 km

15. 10. 8,00 A N Pelhřimov nem. 8,02 – Vyskytná 8,20, 20,- Kč
   Vyskytná – Chaloupky – Sázava, 10 km 
   Sázava 13,20 – Pelhřimov 13,38, 20 Kč

22. 10. 8,30 A N Pelhřimov, Pražská 8,26 – Kamenice nad Lipou 8,52
   Kamenice nad Lipou – Antonka – Vlásenice – Pelec – Drážďany, 10 km
   Drážďany 13,18 – Pelhřimov 13,42, 24,- Kč

29. 10. 7,15 vlak  Pelhřimov 7,26 – Dobrá Voda, 7,38  Dobrá Voda - Křemešník – Sázava 10 km 
   Sázava 13,20 – Pelhřimov 13,38, 20 Kč

5. 11. 8,30 kino  Pelhřimov – Nemojov – Radňov – Zajíčkov – Rynárec, 12 km
   Rynárec 13,26, 13,29, 13,41 – Pelhřimov 13,35, 13,47,  13 Kč

12. 11.  8,00 A N  Pelhřimov, Pražská 8,07 – Červená Řečice 8,18  21 Kč, (17 Kč)
   Červená Řečice. Rovná. Mašovice . Červená Řečice , 11 km
   Červená Řečice 11,51, 13,24 – Pelhřimov 12,10, 13,42 (Pražská 12,05, 13,37), 20/16 Kč

19. 11. 8,15  vlak Pelhřimov  8,23 – Pacov 8,47, Pacov – Kámen – Dobrá Voda – Lidmaň, 11 km
   Lidmaň 12,53 – Pelhřimov 13,27 Pražská 13,22), 27 Kč/24 Kč

26. 11. 8,30 kino Pelhřimov – Čakovice – Lipice – Pejškov – Čížkov, 10 km
   Čížkov 13,24 – Pelhřimov 13,38, (Osvobození 13,32, Pražská 13,34), 16

8. 12. 8,44 A N  Pelhřimov – Kámen 9,02, Kámen – Pacov po ČTZ 7 km 
   Kámen – Nízká Lhota – Červený mlýn – Propad – Pacov 10 km
   Pacov 12,55 – Pelhřimov 13,38, Osvobození 13,32, Pražská 13,34), 35/30 Kč

10. 12. 8,30 kino  Pelhřimov – Olešná – Sv. Anna – Pelhřimov, 10 km

17. 12. 8,50 A N  Pelhřimov, nem. 8,54 – Kojčice 9,00, Kojčice – Sedlice – Želiv 11 km
   Želiv  13,03 – Pelhřimov 13,30, 24 Kč 

Garant: Ing. Vladislav Macháček, Pražská 765, 393 01 Pelhřimov
    Tel. byt : 565 332 305, mobil: 732 287 966
    Mail: vladislav.machacek@gmail.com

Akce z ročního plánu:
26. 12.  Vánoční vycházka 13,30 U sauny
28. 12.  Pochod do neznáma 8,00 U sauny
1.1.2020 Novoroční výšlap 13,30 U sauny

Klub českých turistů, Pelhřimov 

mailto:vladislav.machacek@gmail.com
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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 lepešková. určeno občanům správního obvodu obce častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v elektronické podobě na adresu zpravodajcastrov@

seznam.cz. uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 4. prosince 2019. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem Mk čR e 11227.

ADVeNtNí kONceRt

Obec čAStROV VÁS 
SRDečNě ZVe NA       

ADVeNtNí kONceRt 

POřÁDANý                       
8. PROSiNce 2019       
OD 16.00 HODiN

V kOStele                   
SV. MikulÁŠe     
V čAStROVě.

Vystoupí: 
- děti a žáci Základní 

školy a mateřské školy 
Častrov

- pěvecký sbor Lumen   
Pacov 

Obec čAStROV VÁS 
ZVe NA

rozsvícení 
vánočního 

stromku

NeDěle 1.PROSiNce 
2019 OD 16.00 HODiN 
PROStRANStVí PřeD 

ObecNíM úřADeM
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