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Vážení spoluobčané,
v současné době panuje v naší
společnosti nervozita a očekávání. Očekávání nových opatření,
která nás omezují v běžných činnostech. Jejich cílem je ochránit
celou společnost. Věřím tomu, že
v naší situaci není žádné opatření
nadbytečné. Až se ohlédneme za
pár měsíců zpátky, tak budu mnohem raději říkat, že jsme byli příliš

opatrní, než to, že jsme nedej bože
něco zanedbali.
Zodpovědnost je na každém z nás.
Každý může celou situaci ulehčit
tím, že bude dodržovat nastavená
pravidla a omezení.
Ráda bych Vás všechny vyzvala
k ohleduplnosti a laskavosti.
Prosím o dodržování hygienických
pravidel.

NOSTE ROUŠKY – nestyďte
se za to!
Platí - svojí rouškou ochraňuji
tebe!! Ty tou svojí chráníš mě!!
Věřím, že vše společně zvládneme.
Jana Houšková
starostka

Z historie: Stalo se u nás - kulatá výročí
V roce 1300 – kolem roku 1350 se datuje vznik Častrova.
V roce 1350
založení častrovského kostela sv. Mikuláše majitelem Kamenického panství Dobešem z Bechyně a Benešova.
V roce 1710
datuje se vznik Perek s 10 čísly popisnými. V letech 1918 – 1938 Perky jako samostatná obec.
V roce 1850
vchází v platnost nové státní zřízení, kdy naše obec Častrov spadá v rámci kraje Budějovického pod
Okresní hejtmanství Pelhřimov a pod Okresní soud v Kamenici nad Lipou. V roce 1905 zřízeno Okresní
hejtmanství v Kamenici nad Lipou, kam naše obec připadla.
V létech:
1880 má Častrov (spolu s Drážďany) 748 obyvatel v 94 domech, Perky 47 obyvatel v 10 domech
1890 má Častrov (spolu s Drážďany) 740 obyvatel v 95 domech, Perky 50 obyvatel v 10 domech,
1900 má Častrov (spolu s Drážďany) 636 obyvatel v 91 domech, Perky 57 obyvatel v 10 domech,
1910 má Častrov (spolu s Drážďany)
727 obyvatel ve 102 domech, Perky 67 obyvatel v 10 domech,
1930 má Častrov (spolu s Drážďany)
553 obyvatel ve 107 domech, Perky 48 obyvatel v 10 domech,
1950 má Častrov (spolu s Drážďany)
385 obyvatel ve 108 domech, Perky 46 obyvatel v 10 domech,
1970 má Častrov (spolu s Drážďany)
395 obyvatel,			
Perky 29 obyvatel,
1980 má Častrov (spolu s Drážďany) 387 obyvatel,			
Perky 29 obyvatel,
1990 má Častrov (spolu s Drážďany) 363 obyvatel,			
Perky 10 obyvatel,
2000 má Častrov (spolu s Drážďany) 328 obyvatel,			
Perky 6 obyvatel,
2010 má Častrov (spolu s Drážďany) 324 obyvatel,			
Perky 6 obyvatel.
V roce 1890
založen v Častrově Sbor dobrovolných hasičů, čítající 34 členů.
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V roce 1910
pořízeny kostelní věžní hodiny do častrovské věže.
V roce 1920
založen Spolek divadelních
ochotníků Vrchlický v Častrově.
V roce 1930
zavěšeny 3 nové zvony o váze
456 kg, 287 kg a 207 kg do
věže kostelní, pořízené nákladem 26.629,70 Kč. Zvony
pořízeny darováním 3 letého
nájmu z honebních pozemků ve výši 14.000,- Kč a dále
z darů patronátu (Velkostatek
Kamenice nad Lipou), spolků
a občanů. Bohužel, tyto zvony
byly již v roce 1942 zrekvírovány pro válečné účely a dosud do věží kostela nenahrazeny.
V roce 1940
sehráno divadelní představení „Václav Hrobčický
z Hrobčic“ na nově zřízeném
jevišti v hostinci u Kyselů.
V roce 1950
ustanoven matriční obvod
v Častrově v čp. 105, pro Častrov, Ctiboř, Metánov, Pelec a
Veselou, později přemístěn
do školy. Matrikářem ustanoven Jan Meduna,
zaveden vodovod do tříd ve
škole, přeložena krytina střechy, opraveny okapy,
položen nový šindel na kostele a věži. Práci provedl místní tesař František Starý z čp.
48, s pomocníky Jaroslavem
Kněžínkem a Oldřichem
Šuhájkem.

V roce 1960
zahájeny rozsáhlé meliorační práce na pozemcích JZD
Častrov,
nařízeno okresním církevním
tajemníkem z Pelhřimova konání nedělních bohoslužeb v
kostele na ½ 6 hodinu ranní
s ohledem na opožděnou sklizeň; hlavním důvodem bylo
to, aby se nemohli farníci bohoslužeb zúčastnit, vzhledem
k tomu, že mají ráno doma
krmit zvířectvo. I tak se omezovaly osobní svobody za totality.
V roce 1970
provedeno vyasfaltování silnice Častrov – Drbohlavy a
zavedena autobusová linka
Pelhřimov – Žirovnice přes
Častrov,
opravena a natřena střecha
kostela a vnější fasáda kostela a věže žlutým nátěrem; po
provedené sbírce mezi občany.
V roce 1980
započato s výstavbou provozní budovy JZD Častrov.
V roce 1990
zadaptována přední část budovy čp. 21, do které byl přemístěn Poštovní úřad.
V roce 2000
uskutečnilo se 3. setkání rodáků v Častrově; vysazena
lípa na návsi u altánu, označena pamětním kamenem
s nápisem „Rodáci – Častrov
2000,“

Pošty, okolo přestavěné budovy bývalé staré školy a okolo kuželny,
provedeny úpravy v kulturním domě – šatna přemístěna do suterénu a v KD zřízena
výčepní místnost s příslušenstvím pro pohostinství.
V roce 2010
konalo se 5. setkání rodáků
spojené s oslavou prohlášení
častrovské školy kulturní památkou a 90. výročí založení
„Spolku divadelních ochotníků Vrchlický v Častrově“
a 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Častrově,
byla provedena úprava středové cesty na hřbitově,
dokončena stavba pergoly na
hřišti, provedena rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ,
v kulturním domě provedena
rekonstrukce dámských toalet,
položeny
nové
podlahy
v místnostech zdravotního
střediska OÚ a v šatně ZŠ, dokončeno odbahnění rybníku
Bejkovna,
započato s výstavbou kanalizace a čističkou odpadních
vod v Častrově.
Miroslav Houška st.

dokončeny terénní úpravy u

Krásné jarní dny plné
zdraví, lásky, štestí,
klidu a pohody přeje
redakce
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Kůrovec a dotace
v lesnictví
Kůrovcová kalamita, která
postihuje naše lesy, je jedna z nejhorších kalamit v 21.
století od doby Marie Terezie. V minulém roce se situace dramaticky zhoršila a kraj
Vysočina byl z celé ČR nejvíce postižen. V roce letošním
bude dle předpokladu objem vytěženého kůrovcového
dřeva ještě vyšší. O průběhu kalamity v našich lesích,
opatřeních, která je potřeba
bezprostředně v lesích provést, stejně jako o finančních
příležitostech, které jsou
vlastníkům lesa nabízeny, pojednával seminář v častrovském kulturním domě.

jsou povinni vlastníci lesů dodržovat. Jedná se především o aktivní vyhledávání napadené dříví
kůrovcem. Průvodní jevy, kterými
jsou závrty do kmene smrku, drtinky na jeho kůře, osmolení kmene pod korunou, jsou neklamné
znaky napadeného stromu. V dané
chvíli může mít smrk ještě zelené
jehličí. Bohužel, relativně zelený
strom tento stav již nezvládá. Za
pár týdnů začne usychat a opadávat a zůstane stát suchý smrk
s oloupanou kůrou.
Ondřej Zhorný popsal další kroky,
které by měly následovat bezprostředně po napadení smrku, tedy
ještě v momentě, kdy není zcela
proschlý, opadaný a oloupaný. Je
potřeba ho vytěžit a včas z lesa
odvést. To bývá v současné době
velmi závažný problém. Není dán
jen velmi špatnou výkupní cenou

nutné zalesnit do pěti let.
Vlastník lesa může požádat o dotaci, jejíž finanční zdroje jsou v Programu rozvoje venkova, z něhož
je možné pořídit např. lesnickou
techniku. Další dotací může být
příspěvek na hospodaření v lesích
od Ministerstva zemědělství ČR,
jehož administraci provádí krajský úřad. Zde je dotována celá
řada provedených opatření, např.
štěpkování a drcení klestu, který
zůstává po těžbě. Podmínkou pro
získání takovéto dotace je krom
jiného i předložení faktury za provedené práce od dodavatele. Znevýhodněni jsou ti vlastníci lesa,
kteří si tyto práce provedou sami.
Třetím dotačním zdrojem mohou
být dotace z rozpočtu Kraje Vysočina. Ten poskytuje dotace např. u
pěstební činnosti na zřízení oplocenek, kdy je možné čerpat až 60

Téma o komplexním řešení kůrovcové kalamity přilákalo do sálu
okolo 150 posluchačů - vlastníků
lesa. Těmto tzv. činnost odborného lesního hospodáře vykonává
Lesní správa Pelhřimov Lesů ČR.
V pátek 31. 1. 2020 přivítala starostka obce Ing. Jana Houšková
ředitele lesní správy Ing. Rudolfa Švece, revírníky Ing. Ondřeje
Zhorného a Ing. Radka Zárubu.
O. Zhorný v úvodu presentace
popsal legislativní opatření, která

dříví, ale především přeplněnými
kapacitními možnostmi odběratelů a zpracovatelů dříví.
Vlastníci lesů byli také informováni, jak řešit asanaci kůrovcového
dříví v případě, kdy nemůže být
z lesa okamžitě odvezeno.   
V další části se hovořilo o pěstební
činnosti. Zajistit vhodný sadební
materiál, následnou výchovu porostů a ochranu před zvěří jsou
další povinnosti vlastníků lesa.
Vytěženou plochu, tzv. holinu je

tis. Kč na kilometr oplocenky.   
Seminář byl pro vlastníky lesů
velice přínosný a zajímavý. Svědčilo o tom mnoho dotazů, na něž
zástupci Lesní správy Pelhřimov
v závěru odpovídali.
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Děkujeme aktérům semináře, zejména Ondřeji Zhornému, a také
obci za jeho zorganizování.
Jménem vlastníků lesa
Miroslav Houška (text i foto)
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Novinky ze školy
První pololetí školního roku je za
námi. První, druhou a čtvrtou třídu navštěvuje sedmnáct žáků, kteří k nám přicházejí nejen z Častrova, ale dojíždějí i z Metánova,
Perek, Ctiboře a Janovic.
Žákům poskytujeme kromě školní
výuky i mnoho dalších aktivit, které probíhají jak v rámci vzdělávání, tak ve družině a také ve volném
čase dětí.
V minulém čísle zpravodaje jste
si mohli prohlédnout fotostřípky
z podzimního vystoupení dětí na
Seniorech 2019 a z Adventního
koncertu pořádaného v kostele sv.
Mikuláše. Nyní bychom Vás chtěli
seznámit s dalšími aktivitami naší
školy za první pololetí.
V září školní družina uspořádala
drakiádu s následným posezením
u ohýnku, na konci října se pak
děti v družině poučily i pobavily
při projektovém dnu Halloween
a Dušičky spojeném s lampionovým průvodem. Na podzim naši
školu navštívil mykolog p. Malý z
Bechyně a děti se učily rozeznávat druhy hub. V prosinci přinesl
dětem do školy nadílku Mikuláš
s andělem a čerty, žáci 4. ročníku
se této role ujímají tradičně kaž-

dý rok. V období adventu jsme do
školy pozvali Mgr. Markétu Grillovou, která nám v rámci výukového
programu zajímavě přiblížila historii i současnost adventních tradic. Díky sponzorskému daru jsme
mohli v prosinci navštívit zábavní
park Robinson v Jihlavě. Stejně
jako každý rok připravily děti pod
vedením pedagogů pro rodiče a
další návštěvníky vánoční besídku
s bohatým programem. Svůj divadelní um předvedly v představení
„Jak Mojmír ke štěstí přišel“, dále
zazpívaly anglické a české vánoční
písně a zdařile sehrály v angličtině
scénku „Canary“ (Kanárek). Rodi-

če jsme obdarovali vlastnoručně
vyrobenými perníčky. Ani v lednu jsme nezaháleli, a když už nám
počasí letos nedopřálo možnost
bruslit v rámci tělesné výchovy na
rybníku, vydali jsme se na zimní
stadion do Pelhřimova a důkladně provětrali brusle tam. Ve sportovních aktivitách pokračujeme
od února kurzem plavání, opět v
Pelhřimově. V únoru jsme si také
přiblížili tradici a zvyky masopustu a začátkem března uspořádali
masopustní veselici-karneval. V
družině si děti vyslechly poučnou
přednášku Cesta čaje – Srí Lanka
v podání Mgr. Hany Koukalové,
diecézní ředitelky Papežských misijních děl. Společně jsme si také
upekli srílanský moučník.
V letošním školním roce se nám
podařilo prostřednictvím Šablon
ESF (fondy EU) zakoupit další interaktivní tabuli, která se instalovala do třídy pro výuku angličtiny,
přírodopisu a dalších předmětů.
Tuto výukovou techniku využívá také družina. Dále se z Šablon
pořídilo pět nových počítačů pro
žáky. Žáci tak mohou efektivněji
využívat rozličné edukativní programy související s probíraným
učivem.
V první vlně plánované rekonstrukce školní jídelny, která by
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měla proběhnout o letních prázdninách, nám obec poskytla finanční prostředky na zakoupení nového nábytku do jídelny.
Na novou jídelnu v novém školním roce se mohou těšit nejenom
naši stávající žáci, ale také naši

noví prvňáčci, které touto cestou
zveme na zápis do první třídy.
Termín zápisu do první třídy
bude upřesněn, rodiče s sebou přinesou rodný list budoucího žáka.

text i foto:
Jitka Marešová
Lenka Krejčů Jarošová
Pavel Pospíšil

Zima v mateřské
škole
Všichni jsme se v lednu těšili na
sníh. I když ho napadlo málo, děti
si užily zimní radovánky - bobování, stavění sněhuláků, koulování,
klouzání na zamrzlých loužích, vyráběly ledové bábovky. 14 dní jsme
si hráli na Ledové království.
V únoru jsme shlédli pohádku „O
Smolíčkovi“. Starší děti začaly jezdit na plaveckou výuku do Pelhřimova. 27.2.2020 byl v mateřské
škole karneval. Děti si ráno vyzdobily třídu a po svačině se převlékly
do masek. Pak jsme si všichni užili
tancování, hry a na konec hledání
pokladu.
A teď už se všichni těšíme na jaro.
text i foto: Miloslava Krejčová

Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2020-2021
Termín zápisu bude upřesněn a proběhne 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 (termín bude také
upřesněn).
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100 let divadla
v Častrově

hostinci „U Kyselů“, na kterém
byla sehrána první hra „ Václav
Hrobčický z Hrobčic“. Režíroval
pan učitel Štěpán Pokorný. Činnost spolku byla přerušena v roce
1948 rozhodnutím ONV v Kamenici nad Lipou a posléze měl být i
zrušen. Divadlo ale v Častrově nezaniklo. Po krátké přestávce v roce
1954 hraje pod hlavičkou Svazu
mládeže, později pod kulturním
klubem JZD. Po další stagnaci
v letech 1969-87 dochází v roce
1987 k otevření nového kulturního domu a obnovený ochotnický
spolek uvádí každoročně i několik
představení na prostorném jevišti.
Od posledního setkání rodáků
v roce 2015 byly sehrány hry: Kontrola v městě Kocourově, Jak začala a skončila trojská válka, Jak se
peklo zadlužilo a Na správné adrese. Pro letošní rok si ochotnický
spolek připravil hru od Vratislava
Blažka a Zdeňka Podskalského

„Světáci“. Při této příležitosti chci
pozvat všechny přátele ochotnického divadla na toto představení. Termíny představení budou
upřesněny rozhlasem a budou
vyvěšeny na webových stránkách
obce. Vstupné 80 Kč.
Závěrem chci poděkovat všem
těm, kteří po celá léta udrželi spolek „Vrchlický“ při životě. Ať to
byli především herci, režiséři a organizátoři scény, hudby atd. Věřte, že to nebyly lehké roky. Přejme
si, aby v dnešní přetechnizované
době nezaniknul kus české ochotnické kultury. Osobně si myslím,
že spolek „Vrchlický“ stál vždy
v čele častrovské kultury, sehrál
velkou řadu divadelních představení a staral se i o zlepšení stavu
obce.

če. Z ročního výkazu, který se
v březnu odesílá na Ministerstvo
kultury, vyčteme, že se údaje loňV loňském roce navštívilo metá- ského roku, podobají rokům minovské muzeum a galerii Františ- nulým. A z toho by měl pan Zeman
ka Severy okolo 348 návštěvníků. určitě radost.
V počtu návštěvníků jsou rodáci, Začátkem června uplyne 180 let od
kteří přijeli do Metánova 18.květ- narození Jakuba Hrona (KHM –
na, dále tři organizované skupiny a Kuba Hron Metánovský). Ve výčtu
ostatní návštěvníci. Hron horoval jeho novot, tvorby a života jsem se
pro vzdělanost lidu (jak je zapsáno zaměřila na roky končící 0. V roce
v kronice) a tak by byl určitě rád, 1910 ve věku 70 let předčasně odže mezi návštěvami muzea jsou chází ze studií práv a vrací se do
i žáci škol se svými vyučujícími. rodného Metánova. V tomto roce
Na dobrovolném vstupném a pro- vymyslel i novotu, keniju. Byla to
deji knih bylo na OÚ odevzdáno                budka pobitá plechem, se sedátkem a sklápěcím pultem. Kladkou
6.266,00 Kč.
si
ji vytahoval ke stropu. Využíval
V polovině května 2019, jak jsem
již psala, zemřel dlouholetí prů- úsporně teplotu v místnosti, která
vodce metánovského muzea pan bývá nejvyšší právě u stropu.   A
Josef Zeman. Posledních několik mohl v klidu bádat.
let jsme větší skupinové návště- V roce 1900 vyšla jeho kniha Přívy v muzeu absolvovali společ- taž a odpud hvězd, 1910 Libomuně. Svým poutavým vyprávěním drovna, část 1 a 1920 Libomudzaujal mladé i starší poslucha- rovna, část 2. Všechna svá díla

(první vyšlo v roce 1894) vydával
na své vlastní náklady.		

Ochotnické divadlo má v obci bohatou tradici. Letos tomu bude
neuvěřitelných 100 let od jeho založení. Jeho tradice však sahají až
do roku 1888, kdy sehrála školní
mládež 1. prosince divadelní hru
Františka Pravdy „ Svatý Mikuláš“. Hru nastudoval třídní učitel
Jan Kašpar.
Divadlo začalo mít velkou oblibu, a proto byl v roce 1920 založen Spolek divadelních ochotníků
„Vrchlický“. Ten hrával i několik
her v roce v hostinci „Na poště“.
Z herců hrála převážně hasičská
mládež, ale i jiní. V samých začátcích režíroval Emanuel Snížek.
Jelikož obliba ochotnického divadla stále vzrůstala, bylo v r. 19381939 zřízeno stálé jeviště v dolním

Metánovské muzeum
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František Čekal

Hron byl vášnivým hráčem kuželek a tak častrovské kuželkáře jistě
potěší čtyřverší k jejich poctě.
Kuželek jsou zvyky ladné,
když jich na hod devět padne.
Méně ladná jesti skula,
kydy kula marně plula.
Hron se narodil do početné rodiny. I když on sám se nikdy neoženil a byl bezdětný, tak někteří
návštěvníci muzea se ptají a hledají svojí rodovou linii a souvislost
s profesorem.
Milada Červenková
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Masopust ve Ctiboři
V sobotu 22.2. prošel Ctiboří masopustní průvod. Dík patří nejen všem zúčastněným maškarám, ale zejména
těm, kteří nás pohostili skvělým jídlem a pitím.
text i foto: Jana Stachová

Odpoledne pro ženy
v Metánově
Již několik let pořádají metánovští
hasiči „Odpoledne pro ženy“. To
letošní se uskutečnilo 7. března.
Milada Červenková
foto: František Červenka

Náš Zpravodaj - Jaro 2020
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Návštěvnost
častrovské 		
knihovny
V roce 2019 evidovala knihovna
17 dospělých čtenářů a 1 dětského
čtenáře.
Čtenáři si celkem vypůjčili 451
knih. Dospělí čtou nejvíce krásnou
literaturu /282 ks/, romány, detektivky, převládá česká literatura.
Dětský čtenář přečetl 161 ks dětské
krásné literatury, ale nepohrdl ani
dobrodružnou a naučnou četbou.
Protože knihovna neeviduje žádné
podněty od místních obyvatel, tak
jiné služby neposkytuje.
Dominika Němcová
knihovnice

Myslivecké sdružení Častrov, z.s.
Myslivecké sdružení má 22 členů o průměrném věku 54 let. Nejstarším
členem je Marek Jiří z Perek a nejmladším členem je Švácha Michal z
Častrova.
Úlovky MS Častrov v roce 2019:
- 59 kus srnčí zvěře
- 12 kus dančí zvěře
-  2 kus mufloní zvěře
- 62 kus černé zvěře (divočáků)
- 41 kus lišek 								
Pro zajímavost přehled o lovu spárkaté zvěře v honitbách okresu             
Pelhřimov:
Srnčí

Dančí

Černá

Lov za rok 2019

1 454

175

3 142

Lov za rok 2018

1 431

156

2 253

Lov za rok 2014
Lov za rok 2004

1 377
2 165

73
28

2 053
1 033

Jaroslav Švec
hospodář MS

JEŠTĚ JEDNOU 		
O INFORMOVANOSTI
OBČANŮ
Vážení čtenáři, ve svém příspěvku
volně navazuji na článek ze strany
9 minulého Zpravodaje.
Tentokrát se zaměřím na některé
otázky týkajících se zastupitelstva
obce (dále ZO) a jeho zasedání, se
kterými jsem se setkal, respektive
byl tázán.

případě nedohody platí předchozí
stav.

dem na úseku samostatné působnosti.

2) Jak často musí ZO zasedat?
Podle §92 se zastupitelstvo schází
podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

5) Do jakých dokumentů má právo
občan nahlížet?
Podle §16, 2/e do rozpočtu obce a
do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a
zápisu z jednání ZO, výborů ZO a
komisí a pořizovat si z nich výpisy.

3) Jaké výbory musí ZO zvolit?
Podle §117 musí ZO vždy zřídit finanční a kontrolní výbor.

4) Jaké jsou povinnosti členů těchto výborů?
1) Proč má ZO Častrov zrovna 11 Oba výbory plní úkoly, kterými je
pověřilo ZO. Finanční výbor pročlenů?
Vyplývá to ze zákona 128/2000 vádí kontrolu hospodaření s masb. §68. Počet zastupitelů je od- jetkem a finančními prostředky
vozen podle počtu občanů v obci      obce.
k 1. lednu roku konání voleb. Ve Kontrolní výbor kontroluje: 		
skupině 500 - 3000 obyvatel může a) plnění usnesení ZO
ZO stanovit lichý počet zastupite- b) dodržování právních předpisů
lů - minimálně 7, maximálně 15. V ostatními výbory a obecním úřa-
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Na závěr se vyjádřím k neschválení zveřejnění zápisu z jednání ZO
(např. na úřední desce). V tisku
proběhlo, že povinnost jej zveřejnit bude v novele výše citovaného
zákona. Kdy začne novela platit a
jaká forma zveřejnění zápisu z jednání ZO bude stanovena, mi není
známo.

Oldřich Vobr
Náš Zpravodaj - Jaro 2020

100 LET HISTORIE NAŠÍ
VLAJKY
Vážení čtenáři, 30. března si připomeneme 100 let od chvíle, kdy
byl vydán zákon 252/1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní
pečeti.
K tomu dodávám, že podle Ústavy ČR jsou státními symboly velký
a malý státní znak, státní barvy,
státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Používání státních symbolů
řeší zákon 352/2001 Sb. Za uplynulé století nemohla být vlajka,
jak ji známe, používána v době
okupace, kdy byla nahrazena protektorátní vlajkou. Ta byla ve formě trikolory s bílým, červeným a
modrým pruhem.
Po osvobození se pochopitelně
vrátila vlajka k dřívějším poměrům a po rozdělení Československa se stala státní vlajkou České
republiky.

HISTORICKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři, ve svém příspěvku se tentokrát věnuji letopočtům
končícím na 20. Z encyklopedie
a článku v MFD jsem vypsal, kdo
v příslušném roce v Čechách vládl (byl představitelem státu) a
krátkou charakteristiku osoby,
případně dění na našem území.
- 1020 kníže Oldřich za své vlády
připojil zpět k českému státu Moravu, kterou předtím ovládali Poláci
- 1120 kníže Bořivoj II.
- 1220 pozdější král Přemysl Otakar I. (od roku 1222)
- 1320 Jan Lucemburský padl v
bitvě u Kresčaku v roce 1346. Po
něm nastoupil Karel IV.
- 1420 v podstatě nikdo. Po smrti
Václava IV. v roce 1419 připadla
řada na jeho nevlastního bratra
Zikmunda. Husité jeho volbu neu-

znávali a vedli proti němu dlouholeté války. Na český trůn nastoupil
až v roce 1436, rok poté zemřel a s
ním vymřel rod Lucemburků.
- 1520 Ludvík Jagelonský- zahynul
v bitvě u Moháče v roce 1526. Poté
se dostali na český trůn Habsburkové.
- 1620 nejdříve vládl „zimní král“
Fridrich Falcký, po bitvě na Bílé
hoře se vrátil na trůn Ferdinand
II.
- 1720 Karel VI. (otec Marie Terezie). Poslední mužský člen
habsburské dynastie.
- 1820 Ferdinand V., zvaný „dobrotivý. Poslední korunovaný český
král. V roce 1848 nucen abdikovat
a dožil na Pražském hradě.
- 1920 v tomto roce byl podruhé
zvolen československým prezidentem TGM.
Oldřich Vobr

Oldřich Vobr

Změna v autobusové
dopravě 				
od 1. března 2020
Od 1. března 2020 došlo ke změně
na lince 350140 Pelhřimov-Pelhřimov,Drbohlavy-Častrov-Žirovnice u spoje č.13 k posunu odjezdu
o 5 minut dříve z důvodu zajištění přestupu v Žirovnici na linku
350580 Počátky-Žirovnice-Nová
Včelnice-Mnich, spoj č.6 Žirovnice – Počátky.
Stávající spoj 350140/13 vyjížděl
6:15 z Pelhřimova, 6:38 z Častrova
a 6:50 příjezd do Žirovnice.

Počet obyvatel
podle částí obce
k 31.12.2019

Nově od 1. března 2020 vyjíždí
spoj 350140/13 v 6:10 z Pelhřimova, 6:33 z Častrova, 6:37 z Metánova a 6:45 příjezd do Žirovnice.
Zde je umožněn přestup na spoj
350180/6 6:50 odjezd Žirovnice a
6:57 příjezd do Počátek.
Jiří Havlíček, DiS.
místostarosta

Častrov
Jakubín
Pelec
Ctiboř
Metánov
Celkem

371
20
39
46
150
626

Zemřelo
Narodilo se
Odhlásilo
Přihlásilo

10
8
6
16
Dana Křížová
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Jak se cestuje ve VDV od 1. března 2020
Co je to VDV?
Je to zkratka pro integrovaný dopravní systém Veřejná doprava
Vysočiny.
Co to znamená integrovaný
dopravní systém?
Pomocí jedné jízdenky se může
cestující přepravovat mezi dvěma
místy v Kraji Vysočina, přičemž
během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem.
Je do IDS VDV zapojená i
městská hromadná doprava
(MHD)?
Od 1. března 2020 zatím nebude
integrovaná MHD. V rámci dalšího rozšiřování IDS VDV se s integrací MHD jednotlivých měst počítá. Postupné zavádění integrace
MHD bude závislé na výsledcích
jednání s jednotlivými objednateli
MHD, tj. městy.
Jsou všechny vlaky a autobusy v Kraji Vysočina zapojené
do VDV?
Seznam integrovaných dopravců a
seznam linek a spojů je uveden ve
Smluvních přepravních podmínkách VDV v příloze č. 1 a 2.
Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny
také na webových stránkách www.
verejnadopravavysociny.cz a v
jízdních řádech jednotlivých linek.
Všechny vlaky dopravce Českých
drah (ČD) včetně rychlíků jsou na
území Kraje Vysočina integrované
do VDV a to pro cesty v rámci Kraje Vysočina.
Na linkách a spojích, které nejsou
integrované ve VDV, se kupují jízdenky dle tarifu dopravce. Tyto
jízdenky nejsou přestupní na autobusy a vlaky VDV.
V případě přepravy autobusy nebo
vlaky přes hranice kraje se použije
na daném spoji tarif dopravce, pří10

padně IDS druhého kraje, pokud
je tak stanoveno v jízdním řádu.

vaným autobusem zvolit jízdenku
VDV, která je přestupní.

Jak se bude odlišovat cesta
vlakem nebo autobusem od 1.
března 2020?
Cestující si koupí jízdenku z nástupní stanice/zastávky/zóny do
výstupní stanice/zastávky/zóny
stejně jako doposud podle těchto
pravidel:

4. Cesta mimo Kraj Vysočina
Při přejezdu do jiného kraje,
nebo sousedního integrovaného
dopravního systému (IDS JMK,
IREDO, IDS JK, SID a PID) si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse
kupuje jízdenku v tarifu dopravce.
Výjimkou jsou linky, které jsou integrované na území Kraje Vysočina v IDS sousedních krajů, tam si
cestující kupuje jízdenku v tarifu
daného IDS.

1. Cesta autobusem
Cestující si koupí papírovou jízdenku jako před zavedením Tarifu
VDV. V případě, že cestující jede
integrovaným autobusem, dostane vždy integrovanou papírovou
jízdenku VDV. Vzhled integrované
papírové jízdenky VDV je zobrazen v příloze tohoto dokumentu.
Pokud cestující pojede neintegrovaným autobusem, dostane papírovou jízdenku, která ale není integrovaná, tudíž není přestupní na
jiné autobusy.
2. Cesta vlakem
Cestující si vybere, kterou jízdenku si pořídí, zda podle tarifu ČD,
nebo podle tarifu VDV. V případě předpokládaného přestupu na
autobus, který je integrovaný do
VDV, si vybere jízdenku v Tarifu
VDV, která je přestupní. Jízdenka
v tarifu ČD platí pouze na vlaky
ČD, takže ji není možné použít na
přestup na integrované autobusy.
3. Cesta v případě přestupu bus –
bus a bus – vlak
V případě nákupu jízdenky v integrovaném autobusu dostane cestující vždy automaticky integrovanou jízdenku VDV. Viz příloha.
Pokud je autobus integrovaný ve
VDV, využije se integrovaná papírová jízdenka VDV při přestupu na
vlak.
Ve vlaku ČD je nutné si při uvažovaném pokračování cesty integro-

Jak postupovat při cestě,
když budu přestupovat?
Pokud chci využít přepravní spojení, během kterého budu přestupovat a chci využít integrovanou
papírovou jízdenku VDV, musím
splnit několik podmínek.
1. Autobusy a vlaky, které chci využít, musí být integrované ve VDV
Tuto informací zjistím v jízdním
řádu dané linky, nebo na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
2. Spojení musí být možné v časové platnosti jízdenky
Každé dvě zóny mezi sebou mají
stanovenou tarifní vzdálenost (počet tarifních jednic) od které se
odvíjí cena za přepravu a časová
platnost jízdenky.
Časová platnost jízdenky je vždy
uvedená na jízdence.
3. Při nákupu jízdenky (řidič v autobusu, průvodčí ve vlaku nebo
pokladna ČD) sdělím číslo zóny
VDV, ve které končím cestu.
Tuto informací zjistím v jízdním
řádu dané linky (číslo uvedené
u zastávky), nebo na webových
stránkách www.verejnadopravavysociny.cz (seznam zastávek a zařazení do zóny).
Náš Zpravodaj - Jaro 2020

4. Při přestupu potom řidiči, nebo
průvodčímu předkládám integrovanou papírovou jízdenku.
Řidič nebo průvodčí zkontroluje
územní, relační (směrovou) a
časovou platnost jízdenky. Konec
časové platnosti jízdenky se
posuzuje podle času pravidelného
příjezdu autobusu nebo vlaku do
cílové zastávky.
Jakou si mám koupit jízdenku v integrovaných autobusech a vlacích?
Od 1. března 2020 jsou platné tyto
jízdenky:
1. Integrovaná papírová jízdenka
VDV pro jednotlivou jízdu
Tato jízdenka má omezenou časovou platnost a lze s ní libovolně
přestupovat mezi vlakem a autobusem (integrovanými ve VDV) v
libovolných kombinacích, pokud
cestující jede ve směru cesty a výstup na konečné zastávce je v časovém limitu jízdenky.
Tato jízdenka bude vždy cestujícímu vydaná v integrovaných autobusech. Ve vlacích je nutno si tuto
jízdenku vyžádat.
2. Integrovaná papírová 24 hodinová jízdenka síťová
S touto jízdenkou je možné cestovat po Kraji Vysočina všemi integrovanými autobusy a vlaky po
dobu 24 hodin od okamžiku zakoupení jízdenky.
3. Integrovaná papírová jednozónová jízdenka
V rámci jedné zóny je možno cestovat všemi integrovanými autobusy a vlaky a to i opakovaně po
dobu 45 minut od okamžiku zakoupení jízdenky. 			
Jak si zjistím cenu uvažovaného spojení a zda je možné
cestu realizovat v časové platnosti jízdenky?
Časová platnost jízdenky je v
dostatečné míře odvozená od
Náš Zpravodaj - Jaro 2020

uvažovaného přepravního spojení
mezi dvěma zónami. Je možné si
podle vyhledané cesty ověřit zda
je časová platnost dostačující a to
následně:
a) podle jízdního řádu nebo na
webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz zjistím příslušnost zastávky do zóny
b) počet tarifních jednic mezi dvěma zónami je uveden v příloze č. 3
Tarifu VDV uvedené na webových
stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
c) časová platnost jízdenky a cena
se stanovuje podle počtu tarifních
jednic a to v ceníku jízdného VDV,
který je uveden v příloze č. 1 Tarifu
VDV uvedené na webových stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
Bude i předplatné jízdné?
V tarifu VDV bude od 1. března
2020 pouze 24 hodinová papírová integrovaná síťová jízdenka.
Další předplatné jízdné (7 denní,
30 denní, 90 denní, roční síťové)
bude zavedené až v dalších fázích
rozšiřování IDS VDV.

nice kraje na jednu jízdenku bylo
nutné sjednotit ceníky všech integrovaných dopravců do jednoho
ceníku.
Jaké má integrované jízdné
výhody?
Cena integrovaného jízdného mezi
zónami VDV na integrovaných autobusech a vlacích bude vždy stejná, bez ohledu na zvolenou trasu
(v rámci podmínek VDV), počet
přestupů a zvoleného druhu dopravy.
Cena jízdenky se odvíjí od nejkratší možné přepravní cesty mezi
hlavními zastávkami dvou různých zón. Není tedy podstatné,
které zastávky použijí pro nástup
a které pro výstup pokud budou
pořád v rámci stejných zón.
Je možné přestupovat mezi vlaky
a autobusy bez nutnosti si kupovat nové jízdenky. Při každém nástupu se nebude počítat nástupní
sazba, která vždy zvyšovala jízdné.
Vznikne tedy úspora ceny jízdného, zvláště v případě přestupu na
kratší vzdálenosti.

Fungují v tarifu VDV slevy na
jízdném?
Ano, do tarifu VDV jsou zapracované všechny státem nařízené
slevy, plus některé, které nařídil
Kraj Vysočina. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do
ceníku jízdného, Tarifu a Smluvních přepravních podmínek VDV
na stránkách www.verejnadopravavysociny.cz
Navíc ke státu nařízeným slevám,
Kraj Vysočina nabízí slevy pro síťové jízdné a pro některé skupiny
cestujících, kteří mají zajištěnou
bezplatnou přepravu a podmínky
pro uznání nároku.
Bude se cena jízdného lišit od
1. března 2020?
Ano. Z důvodů přípravy předplatného jízdného, integrace MHD do
VDV a možnosti překračovat hra11

HISTORICKÉ OKÉNKO ANEB JEŠTĚ JEDNOU
O ZAHRANIČNÍM
ODBOJI ZA 1. SVĚTOVÉ
VÁLKY
Vážení čtenáři, v minulém čísle
vyšel obsáhlý článek mj. o našich
legiích a legionářích. Považuji tuto
oblast za natolik rozsáhlou a i složitou, že jsem si dovolil přispět i
svými informacemi, které jsem
čerpal z tzv. otevřených zdrojů a
některé konzultoval s ředitelem
muzea v Písku. V žádném případě si nečiním nárok na kompletní
zpracování tématiky a svůj článek
budu dělit do poznámek:
1) Na rozdíl od „ruské fronty“ je
vznik našich jednotek na Západě
možno přesně datovat. Legendární
ROTA NAZDAR vznikla 31.8.1914
a záhy se rozrostla na prapor. Působila v sestavě 1. pluku Cizinecké legie. O její vznik se zasloužili
zástupci francouzské pobočky Sokola a sociálně-demokratického
spolku Rovnost, kteří byli podporováni některými francouzskými
osobnostmi (např. Ernestem Denisem). Rota byla poprvé nasazena
do boje 11.11.1914 (jak symbolické
datum!!!). V květnu 1915 utrpěl po
počátečních úspěších prapor těžké
ztráty (mj. padli všichni důstojníci) a byl rozpuštěn.
2) Na rozdíl od Francie, Velká Británie nepovolila formování našich

jednotek.
3) V letošním roce ukončí své
působení LEGIOVLAK, který se
přesunuje po republice od května
2015. Vy, co jste jej navštívili, budete se mnou souhlasit, že jste získali více ucelených informací, než
kdekoliv jinde. V Písku bylo např.
„natvrdo“ řečeno, že legionáři,
kteří se víceméně neustále přesunovali, nebrali zajatce. To může
být (spolu s nepřátelskou propagandou) příčina pověsti, kterou v
Rusku měli a někde mají dosud.
4) Čas od času se objeví informace, které se těžko ověřují z nezávislého zdroje. Uvedu 2 příklady:
a) Z legií, které putovaly na východ, se oddělila skupina pod velením poručíka a zamířila na sever
obsadit ostrov, který měl připadnout Československu. Kam se skupina dostala, dnes už asi nikdo nezjistí, jisté je to, že inkriminovaný
ostrov nakonec připadl Norsku.
b) Psalo se i to, že v bitvě u Zborova bojovali proti sobě 2 budoucí
prezidenti. Účast L. Svobody na
straně Legií je nezpochybnitelná,
o K. Gottwaldovi se vyjádřil čtenář
MFD, že v době bitvy si léčil zranění ve vídeňské nemocnici.
5) Bolševici by bývali nechali Legie projet do Vladivostoku, měli
však nepřijatelnou podmínku a to
jejich odzbrojení. Určitou dobu se
historici přeli, kdo vydal rozkaz k
útokům na Legie. Nejdříve padalo
jméno Stalina, později se zjistilo,
že to byl Trockij.

6) Slovanskou vzájemnost za tzv.
Velké války (dobový výraz pro
dnešní 1. sv. válku) bych nepřeceňoval. To, co fungovalo v Rusku,
vůbec nefungovalo na srbské frontě. Moc se nemluví o tom, že největší masakr českých vojáků byl
při tzv. hladovém pochodu, kdy si
Srbové při ústupu do albánských
hor vzali s sebou zajatce (převážně české), kteří ve velkém počtu
přitom umírali. Paradoxně vzájemnost fungovala až po válce, kdy
na základě mezivládní dohody, se
srbští zajatci, kteří se nacházeli v
Čechách, spolupodíleli na potlačování nepokojů v Sudetech.
7) Za 1. republiky měli samozřejmě legionáři své renomé a mnozí
z nich dosáhli vrcholných vojenských a ústavních funkcí. Např.
gen. Syrový byl předsedou vlády.
Po německé okupaci a po 25.2.1948
se to otočilo... Určitou výjimkou
byl rok 1968, kdy lze např. z kroniky Počátek vyčíst, že při oslavě 50.
výročí vzniku republiky (současně
se připomínalo 100 let od narození Otokara Březiny), byli přítomni
všichni žijící legionáři buď v uniformě, nebo občanském oděvu.
8) Poslední poznámka je k seznamu legionářů. Rodina Koubova již
ve Ctiboři nežije. Byla dosti početná a bydlela v čp. 37, říká se tam
u Matoušků a dnes tam je rodina
Pechova. Poblíž se startují „motoroboti“.
Oldřich Vobr

Motoroboti ve Ctiboři
20. června ve 12 hod. se ve Ctiboři koná 11. ročník Česko-Slovenských závodů
motorobotů PF-62.
Pro diváky je opět připravena atraktivní podívaná a bohaté občerstvení. Během dne
doplní program také závod PIONÝRŮ a vystoupení kapely FEVERBAND Miroslava
Bárty.
Pro děti bude připraven skákací hrad.
Večer posezení s kapelou LEGENDA, ve 23 hod. ohňostroj.
Podrobnější informace na www.pfmotorobot.cz nebo na tel: 721546825, 733140246.
12
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Sdělení OÚ
Vláda vyhlásila od pondělí 16.3.2020 karanténu pro celou Českou republiku.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti není jasné, zda se uskuteční akce, které si již některé spolky naplánovaly.
Proto prosíme občany, aby sledovali webové stránky obce Častrov, nástěnky apod. Budou zde upřesněny nové termíny, případně uvedeny změny.
Děkujeme za pochopení.
Vše ohledně příznaků koronaviru můžete konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí Vysočina tel: 566
650 866 (linka jede nonstop).

množství vytříděného odpadu za rok 2019 (v tunách)
tuhý
komunální
odpad

nápojový
karton
sklo
směs
směsné

sklo čiré

plast

papír

biologicky
rozložitelný
odpad

kov

šatstvo

1.čtvrtletí

32,504

0,022

0,205

0,449

2,153

2,255

---

3,116

2.čtvrtletí

29,113

0,034

2,259

2,327

3,381

2,919

---

---

3.čtvrtletí

28,731

0,036

2,114

1,786

3,591

2,858

---

---

4.čtvrtletí

30,982

0,029

0

0,222

2,853

2,735

---

1,177

celkem

121,33

0,121

4,578

4,784

11,978

10,767

37,557

4,239

1,174

---

0

6

7

15

10

---

---

---

počet
kontejnerů

Z činnosti SDH Pelec
V sobotu 14. 12. 2019 se uskutečnila v pelecké škole Výroční valná hromada sboru dobrovolných
hasičů Pelec. Jednání se zúčastnil
končící starosta okrsku pan František Syrovátka, dále pan František Čekal a pan Karel Šuhájek.
Starosta sboru pan Petr Pechek,
přivítal všechny přítomné, včetně nejstaršího člena sboru pana
Bohuslava Janů, který je členem
Náš Zpravodaj - Jaro 2020

úctihodných 70 let. Zhodnotil
celé uplynulé období od poslední
VVH a důraz kladl především na
ubývání a bohužel i stárnutí členské základny. Na toto téma hovořili
i přítomní hosté a shoda panovala
hlavně v tom, že sbor s dlouholetou (stáří sboru 113 let) tradicí by
byla škoda rušit a nabádali k oslovení místních občanů a přijetí nových členů. K 1. 1. 2020 má sbor 14
členů. Staronově zvolený starosta
sboru pan Petr Pechek ubezpečil,
že na náborové kampani intenziv-

ně pracuje a v tomto roce budou
přivedeni noví členové.
Po skončení jednání zahrál k poslechu pan František Kadlec a
proměnil jednání na příjemné posezení, což je i jeden z cílů všech
organizací, nejenom hasičů. A každému, kdo se podílí na tom, aby se
místní setkávali a pohovořili, patří
velké dík.
Jan Lepeška
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Hasiči v Častrově
Dne 22. 2. 2020 proběhla v kulturním domě v Častrově volební
valná hromada Okrsku Počátky,
který je součástí Okresního sdružení hasičů Pelhřimov. Valná hromada se konala za přítomnosti
starosty OSH Pelhřimov pana Ing.
Jana Čekala, člena výkonného výboru OSH Pelhřimov pana Jiřího Hůly, starostů obcí pana Mgr.
Karla Štefla z Počátek, pana JUDr.
Josefa Vachka z Polesí, pana Miroslava Kocha z Bělé, pana Jiřího
Peltana ze Stojčína, paní starostky Ing. Jany Houškové z Častrova
a místostarosty obce Veselá pana
Josefa Zmeškala.
Okrsek Počátky je tvořen devíti
sbory dobrovolných hasičů obcí.
Valné hromady se zúčastnily
všechny sbory okrsku a volební
valná hromada tím byla usnášení schopná. Jednání řídil stávající starosta okrsku pan František

Syrovátka. Do dalšího pětiletého
funkčního období byli navrženi
a schváleni: starosta Okrsku Počátky pan Bc. Radek Kadlec SDH
Počátky, zástupce starosty pan
Jan Bureš SDH Počátky, jednatelka paní Zdeňka Hanzálková SDH
Polesí a preventista okrsku pan
Ladislav Rybář SDH Počátky, ve-

litel okrsku pan Aleš Povolný SDH
Počátky, zástupce velitele okrsku
Dušan Ištok SDH Veselá a strojník
okrsku pan Jan Náměstek SDH
Častrov. Dalšími členy výboru
okrsku jsou jednotliví starostové
SDH obcí. Za SDH Bělá pan Josef
Kukla, za SDH Ctiboř pan Jaromír
Doležal, za SDH Častrov pan Ing.
Petr Němec, za SDH Metánov pan
František Červenka, za SDH Veselá pan Ing. František Peroutka, za
SDH Stojčín pan Ladislav Drahozal, za SDH Pelec pan Petr Pechek,
za SDH Počátky pan Ing. Drahoslav Kadlec a paní Miroslava Salavová za SDH Polesí.
Všechny navržené body jednání
byly schváleny bez výhrad. Na valné hromadě bylo projednáno hospodaření okrsku, návrh činnosti
na úseku sdružení a jednotek, práce s mládeží, preventivní činnosti
a vnitroorganizační záležitosti.
Vše bylo schváleno bez výhrad,
jako součást závěrečného usnesení.
Jiří Havlíček
foto: Jan Náměstek
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Hasičský ples
Dne 29. 2. 2020 se konal v kulturním domě v Častrově hasičský
ples. Pod taktovkou Martina Vaverky a kapely Vaverka & FRIENDS se v tento netradiční termín
zaplnil kulturní dům do posledního místa. Ples zahájil starosta
SDH Častrov Ing. Petr Němec a
následovalo předtančení žáků počátecké základní školy. V rámci
plesu bylo zajištěno jak bohaté občerstvení s tradičními hasičskými
jednohubkami, tak i velká tombola.
Velké poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravách a organizaci plesu, tak i všem, kteří přispěli sponzorskými dary do tomboly.
Děkujeme.
text a foto: Jiří Havlíček

SDH Ctiboř
V sobotu 21. prosince 2019 se konala Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů ve Ctiboři
spojená se zvolením nového výboru s několika malými změnami.
Z jednání naší valné hromady se
tentokrát omluvila paní starostka
Obce Častrov a spádových obcí
paní Ing. Jana Houšková, místo
které přijal naše pozvání pan místostarosta obce pan Jiří Havlíček,
DiS. společně se zastoupením za
okrsek Počátky panem Františkem Čekalem, oběma patří velké
poděkování za účast, ale hlavně i
za velmi vstřícná slova a mnohé
rady.
Na úvod byli přivítáni všichni přítomní a především naši milí hosté,
dále byl přednesen návrh programu na usnesení výroční valné hromady. Jedním z našich bodů bylo
i vzpomenutí činnosti za uplynulý
rok a tak mi prosím i zde několika
Náš Zpravodaj - Jaro 2020

větami dovolte ve stručnosti vzpomenout na činnost sboru dobrovolných hasičů ve Ctiboři.
V zimních měsících jsme se starali
o naši budovu a to především vytápěním z vlastních zdrojů, s čímž
souvisí veškerá příprava dřeva,
než se dostane do kamen. Taktéž
jsme několikrát vyzkoušeli činnost našich strojů, jak motorovou
stříkačku PS 16 tak i PS 8. V měsíci březnu jsem se snažil všem
místním ženám popřát s kytičkou
k MDŽ. Taktéž v zimě i na jaře
jsme opět někteří vykáceli část potoka a následně jsme po chvílích,
dříví postupně zpracovávali.
V jarních měsících jsme provedli vykopání, připojení a následnou úpravu připojení elektriky ze
školy do místní kaple. Také jsme
zakoupili násadu ryb do rybníka
Zemaňáku.
Po celý rok se opět někteří starali
o odtok a přítok vody do rybníčku Zemaňáku a Návesáku. Během
roku jsme vysekávali kolem poto-

ka keře. Někteří se zase starali o
obsekání rybníka Zemaňáku, potoka i rybníka Návesáku. Snažili
jsme se být i činní a trochu prospěšní pro jiné sbory. Již tradičně
jsme se zúčastnili jako veteráni
soutěže o pohár Starosty v Častrově. Zúčastnili jsme se významného
dne s vystoupením s koňskou stříkačkou a také již s osobně zakoupenými replikami uniforem a novými veteránskými helmami 80.
výročí založení sboru ve Stojčíně
s následným posezením a posléze
jsme uskutečnili malou pouťovou
zábavou, kde nám hrála kamenická pětka. Taktéž jsme se zúčastnili, opět s koňskou stříkačkou 115,
výročí založení sboru ve Štítné a
tentýž den jsme i krátce vystavili
stříkačku na kamenickém náměstí, kde probíhal den veteránů.
Další větší akcí byla spoluúčast na
pořádání 10. ročníku motorobotů.
Zde jsme před několika stovkami
lidí provedli za pomoci mých kamarádů, kteří zde předvedli letec15

kou i pozemní ukázku z první světové války, kde jsme se zúčastnili
také jako účinkující vojáci z historických kasáren. Následně jsme
opět za pomocí koňské i ruční stříkačky zdárně uhasili bez újmy repriku funkčního auta z první světové války.
Dále jsme se také zúčastnili okrskového námětového cvičení v Bělé
tam již se stříkačkou Ps 16 a následného přátelského posezení.
Koncem léta jsme zde provedli
také přátelské posezení s ukončením léta. Těchto posezení po
provedení některých prací a probráním místních problémů bylo

během roku několik.
V měsíci září jsme zase pro změnu pomohli kamarádům, také
hasičům, z Polesí se zapůjčením
našeho velkého stanu a dalšího
příslušenství, včetně postavení na
svatbu jednoho z jejích členů.
Jedna z velkých akcí se uskutečnila na sklonku léta a začátkem
podzimu byla postavena za finanční a materiální pomoci Obecního
úřadu za velké účasti členů krásná pergola u naší budovy sboru
dobrovolných hasičů ve Ctiboři.
Za veškerou podporu našeho sboru bych chtěl ze srdce poděkovat
paní starostce Ing. Janě Houško-

vé a všem zastupitelům obce, ale i
všem občanům za veškerou podporu a přízeň našemu sboru.
Byla by toho ještě spousta, co by se
dalo napsat, ale ne vždy je dobře
se o všem rozepisovat, přesto vám
všem děkuji, kdo jste věnovali svůj
čas přečtením těchto řádků. Dovolte mi, abych vám popřál vše
hezké, hodně zdraví a samozřejmě
i vzájemného porozumění, které
se v dnešní době mnohdy vytrácí.
Jaromír Doležal
Starosta SDH Ctiboř

Jezdectví v
Metánově
Jako každým rokem, informujeme o úspěších Sportovní stáje Matoušek v roce 2019. Mladá
jezdkyně Tereza Vichrová v roce
2019 odstartovala svou jezdeckou
kariéru se svými velkými koňmi, s
Matrixem CH a Gipsy. Pony klisna Viktorie však byla nadále nedílnou součástí našeho týmu. Sezónu
Tereza zahájila dne 27. 4. 2019 na
závodišti v Políkně. Zde s Viktorií
úspěšně zajela první kolo seriálu
Pony Tour. V sezóně 2019 se Tereza věnovala s velkými koňmi
především nižším soutěžím do
110 cm, na kterých získávala nové
zkušenosti. Ovšem s pony klisnou Viktorií jsme ji mohli vidět
v soutěžích do 100 cm, tedy třída
S*. Sezónu naplňoval především
seriál Pony Tour, který s Viktorií absolvovala už vícekrát. Pony
Tour měla v roce 2019 čtyři kola, v
Dešné proběhlo finále celého seriálu společně s OM Vysočiny pony,
kde se dvojice umístila na 1. místě.
V celém seriálu nakonec skončili
na 2. místě. Dále se Tereza účast16

Tereza Vichrová na svém koni Matrixu CH

nila OM Vysočiny s velkými koňmi na závodišti v Hybrálci dne 10.
8. 2019, kde s Matrixem CH brala zlato a s Gipsy bronz. Ve dnech  
22. 8. – 26. 8. 2019 se ve Zduchovicích konalo MČR pony, kterého
se Tereza s Viktorií účastnila v kategorii družstev. Mistrovství mělo
dvě kola, ve kterých dvojice získala
4 trestné body (1 chyba). Kolegyním se však moc nedařilo, takže ve
finále družstvo Vysočiny skončilo
na 9. místě z celkových 16ti druž-

stev. Na závěr sezóny 7. 9. 2019 se
Tereza účastnila závodů v Žirovnici se všemi svými koňmi.
Bohužel 9. 11. 2019 zemřel nečekaně p. P. Matoušek, dědeček a trenér. I přes to, se budeme v dalších
sezónách snažit pokračovat stejně
úspěšně jako pod jeho vedením.
Petra Vichrová, Metánov
Za SS Matoušek
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Sport
Tabulka kuželky Divize Jih

Z kuželkářských drah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PSJ Jihlava B
Častrov
Chotoviny
Lomnice n/Lužnicí
Blatná
Soběnov
Nová Bystřice
Nová Včelnice
Tábor B
Nové Město
Jindřichův Hradec
Pelhřimov

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

A-team
V soutěži Divize Jih po odehraných 18 kolech figurujeme na
druhé příčce o bod před třetími
Chotovinami a čtvrtou Lomnicí a
ztrátou tří bodů na první Jihlavu.  
První zápas v jarní části jsme odehráli již 17. ledna na domácí dráze
s Novou Bystřicí. I přes urputný
boj v závěru zápasu, kde jsme doháněli manko 43 kuželek, se nám
nepodařilo dotlačit zápas do vítězného konce a prohráli jsme o pouhé 4 kuželky poměrem 3:5. I přes
prohru jsme se udrželi na druhé
příčce průběžného pořadí.
Mezi prvním a druhým kolem byly Tabulka stolní tenis OP III.třída
naplánované mistrovské přebory
1 Vlasenice B
14
jednotlivců. Těch se zúčastnili Mi2 Kamenice n/L D
14
roslav Němec a Michal Votruba.
3 Božejov
14
Vítězem krajského přeboru Vysočiny v kategorii Muži se stal Robin
4 Rodinov C
14
Parkan PSJ Jihlava, druhý byl Sta5 Horní Ves B
14
nislav Partl PSJ Jihlava a na tře6 Kamenice n/L E
14
tím místě se umístil Milan Souček
7 Rodinov D
14
z Velkého Meziříčí. Miroslav Němec obsadil 20. místo a Michal
8 Častrov
14
Votruba 23. místo.
Druhé kolo jsme odehráli v Blatné. Zde jsme s bývalým ligovým
soupeřem prohráli 2:6 o 99 kuželek. V průběžném pořadí jsme Tabulka fotbal IV.třída
zůstali na druhé příčce tabulky.
1 Třešť C
10
Třetí kolo proběhlo v termínu                              
7.-9. února. Na domácí dráze jsme
2 Rohozná
10
přivítali hráče z Tábora a vypro3 Vyskytná
10
vodili je porážkou 5:3 o 64 kuže4 Častrov
10
lek. Tato výhra nás podržela na
5 Plačkov B
10
druhém místě průběžné tabulky.
6 Mnich
10
Čtvrté kolo jsme odehráli na půdě
PSJ Jihlava a sehráli přímý zápas
7 Senožaty
10
o první místo. Domácí byli k opuš8 Jiřice B
10
tění první příčky neúprosní a vy9 Lukavec B
10
provodili nás „kanárem“ 0:8 o 150
10 Červená Řečice B
10
kuželek. I přes obrovskou prohru
jsme stále zůstali na druhém prů11 Petrovice
10
běžném místě. V pátém kole jsme
vyrazili do Chotovin. Zde je od
letošního roku nová čtyřdráhová
kuželna. Zatím zde vyhrávali pouNáš Zpravodaj - Jaro 2020

13
11
9
11
10
9
9
8
7
6
6
5

0
1
4
0
0
1
0
0
1
0
0
1

5
6
5
7
8
8
9
10
10
12
12
12

94,5:49,5
87,0:57,0
83,0:61,0
76,0:68,0
74,5:69,5
78,5:65,5
70,5:73,5
68,0:76,0
62,5:81,5
63,0:81,0
51,0:93,0
55,5:88,5

26
23
22
22
20
19
18
16
15
12
12
11

12
11
9

2
2
0

0
1
5

178:74
180:71
154:98

52
49
41

9
6
4
2
0

0
1
1
0
0

5
7
9
12
14

148:104
135:117
110:142
71:181
31:220

41
33
27
20
14

51:11
21:13
41:22
35:18
27:18
21:22
15:27
20:41
9:30
17:43
21:33

26
23
22
21
19
13
10
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6
6
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7
7
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2
2
1
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2
1
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1
1
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3
5
4
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8
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ze domácí, což se nám nepovedlo
prolomit. Prohráli jsme zde 2:6 o
156 kuželek a klesli na třetí místo průběžné tabulky. Sedmnácté
kolo jsme odehráli v Novém Městě
na Moravě. Zde se nám podařilo
prolomit sérii proher a vyhrát 6:2
o 44 kuželek. Tato výhra nás posunula na druhé místo, pouze o
skóre před třetími Chotovinami.
V osmnáctém kole jsme na domácí
dráze přivítali Soběnov. Navázali
jsme na minulý úspěch a vyhráli
6:2 o 40 kuželek. Tato výhra nám
přispěla k náskoku jednoho bodu
na třetí pozici.   
Do konce sezony nám mimo domácí půdu zbývá odehrát tři zápasy - v Hradci, v Lomnici a ve
Včelnici. Doma nás čeká pouze jeden zápas, a to 27. března od 17:30
s Pelhřimovem.
Vánoční turnaj 2019
Jako každý rok proběhl 25. prosince turnaj v kuželkách pro registrované a neregistrované hráče. Neregistrovaní soutěžili v disciplíně
deset hodů do plných, registrovaní
na šedesát hodů sdružených. Kategorii neregistrované děti vyhráli
Filip Němec výkonem 40 kuželek
za kluky a Anička Matoušková výkonem 41 kuželek za dívky. Neregistrované ženy vyhrála náhozem
53 kuželek Zuzana Němcová a neregistrované muže Miloš Jirsa výkonem 62 kuželek. Hlavní soutěž v
kategorii registrované ženy vyhrála Kamila Jirsová výkonem 240
poražených kuželek. Registrované
muže vyhrál Lukáš Čekal výkonem
272 kuželek před druhým Petrem
Němcem s výkonem 269 kuželek
a třetím Františkem Jakoubkem s
náhozem 266 kuželek.

Stolní tenis
Naši tenisté od zelených stolů ukončili základní část okresního přeboru
III. třídy B na posledním místě se čtrnácti body za čtrnáct proher.
Nyní bude následovat nadstavbová část. Ta je rozdělena do tří skupin.
Do první skupiny postupují první tři družstva ze tříd A a B. Do druhé
skupiny družstva z obou tříd umístěná na 4. až 6. místě. Družstva na 7.
až 9. místě, respektive u třídy B na 7. a 8., jsou zařazena do 3. skupiny.
Do nadstavbové části jsou ve třetí skupině zařazeni Pelhřimov F, Rodinov D, Jiřice B, Častrov a Putimov B. Družstva hrají proti sobě v šesti
kolech v rámci rozdílu tříd. Vždy družstvo z A třídy proti družstvu B
třídy.
Přehled zápasů nadstavbové části:
Ne
Pá
Ne
Pá
Ne

08.03.20
13.03.20
22.03.20
27.03.20
05.04.20

10:00
18:00
10:00
18:00
10:00

Častrov – Pelhřimov F
Putimov B – Častrov
Častrov – Jiřice B
Pelhřimov F – Častrov
Častrov – Putimov B

Aktuální výsledky najdete na internetovém odkazu http://stis.ping
-pong.cz
Fotbal
Fotbalisté Častrova by měli jarní část zahájit 5. dubna na domácím hřišti proti Červené Řečici, a tak jen pro připomenutí přikládám tabulku
po podzimní části.
Přehled jarních zápasů:
Neděle  05.04.2020
Neděle  12.04.2020
Neděle  26.04.2020
Neděle  03.05.2020
Neděle  10.05.2020
Neděle  17.05.2020
Neděle  24.05.2020
Sobota  30.05.2020
Neděle  07.06.2020
Neděle  14.06.2020

15:30
15:30
15:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Častrov - Červená Řečice B
Petrovice - Častrov  
Mnich - Častrov
Třešť C - Častrov
Častrov - Lukavec B
Plačkov B - Častrov
Častrov - Vyskytná
Rohozná - Častrov
Častrov - Senožaty
Jiřice B - Častrov

Rozpis, výsledky a aktuální dění
na kuželně v Častrově, včetně vý- Aktuální výsledky najdete na internetovém odkazu www.fotbal.cz v seksledků sezon předešlých, najdete ci soutěže/rozcestník soutěží/Pelhřimov/OP IV. třída.
na internetových stránkách www.
kuzelkycastrov.estranky.cz
text i foto: Jiří Havlíček
					
				
V době uzávěrky zpravodaje jsou veškeré soutěže přerušeny.
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Vítězové jednotlivých kategorií vánočního turnaje v kuželkách s předsedou oddílu
Miroslavem Němcem.
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Pozvánka na setkání absolventů obecné školy v Jakubíně
Zveme Vás na setkání absolventů a přátel školy v Jakubíně.
Setkání se uskuteční 8. srpna 2020 ve Ctiboři u hasičské zbrojnice.
Program setkání:
14:00 sraz v Jakubíně před školou, kde se společně vyfotíme (v případě nepříznivého počasí se sejdeme ve 14:00 ve
Ctiboři u hasičárny)
15:00 registrace přihlášených hostů ve Ctiboři u hasičárny, předání upomínkového předmětu pro absolventy
Následovat bude oficiální přivítání, krátký doprovodný program, občerstvení a volná zábava při poslechu hudební
skupiny AWAL3.
Účastnický poplatek činí 300 Kč (zahrnuje jídlo, zákusek, kávu a příspěvek na kapelu).
V případě Vašeho zájmu o účast je nutné se do 30. dubna přihlásit a uhradit účastnický poplatek.
Kontaktujte, prosím, Marii Novákovou, Ctiboř 9, telefonní číslo: 721 181 721.
Za organizátory se na setkání s Vámi těší

Alena Kešnerová (Nesládková) za absolventy školy
Jaromír Doležal za SDH Ctiboř
Marie Nováková za Ctibořskou náves z.s.

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
OBCE

Častrov,

MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Ctiboř, Jakubín, Pelec, Metánov
A OSADY

Drážďany
ZA ČÁSTKU

29.668 Kč,

KTEROU DAROVALI DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020.
Celkový výtěžek činí 903.697,-- Kč.
Z této částky zůstane 65 % Oblastní charitě Pelhřimov,
tzn. že 587.403,05 Kč pomůže potřebným
přímo ve Vašem regionu.
VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!

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. června 2020. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 11227.

20

Náš Zpravodaj - Jaro 2020

