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Jaké události provázely naše předky
V minulém čísle „ Našeho Zpravodaje“ nás pan Miroslav Houška st. v článku „Z historie: Stalo se u nás - kulatá výročí“ podrobně seznámil s událostmi, které provázely Častrov v letech, jenž končily nulou. V tomto
čísle se dočteme, jaké události provázely naše předky v Metánově. Některé události jsou doslovně opsány ze
starých záznamů, které se dochovaly v rodinných kronikách.
V roce 1830
byl pořízen Stabilní katastr pro Metánov a celý katastr byl rozdělen na více jak 1 000 pozemkových parcel.
Rok 1840 (4. červen)
se narodil Jakub Hron, vynálezce nejrůznějších zlepšováků, ale i matematik a fyzik, astronom, básník i 		
jazykozpytec.
Rok 1850
byl v obci ustanoven jako stálý zaměstnanec ponocný.
Před rokem 1870
stála v Metánově dřevěná zvonička čtvercového půdorysu 4 x 4 m.
Od roku 1890
propachtovávala obec své rybníky do soukromého vlastnictví. Do roku 1889 obhospodařovala obec své rybníky ve své režii.
V roce 1900
obec koupila pozemek (spáleniště) od majitele čp. 15 a postavila na něm v letech 1901 – 1904 obecní
chudobinec.
Výnosem c.k. zemské školní rady v Praze byla dosavadní celoroční expozitura v Metánově přeměněna
s platností od ledna na samostatnou jednotřídní obecnou školu.
Od 1.9. byl ustanoven správcem metánovské školy učitel Cyril Kunz. Učitel byl vášnivý hudebník. Vlastnil
mnoho hudebních nástrojů (i starodávných). Sám byl výborný zpěvák,  dirigent, skladatel. Své hudební nadání si rozšířil na konzervatoři. Ze svých žáků z Metánova, Častrova a Pelce vytvořil tamburašskou kapelu.
Kapela hrávala na plesech, koncertech, výletech  v Metánově a blízkém okolí až do roku 1918.
Byl vysázen obecní les nad Rohlovy.
V červnu 1910
se obecní zastupitelstvo usneslo, že přístavbu školy zadá Augustu Myslíkovi, zednickému mistru ze Žirovnice
za nejnižší cenu 17 500 korun. Škola byla přestavěna do dnešní její velikosti a krásy.
V roce 1940
byl zakoupen promítací přístroj.
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V létě 1950
bylo ustanoveno Jednotné zemědělské družstvo v Metánově.
Byla založena tělovýchovná jednota Sokol Metánov. Žáci Sokola Metánov hráli až v Moravských Budějovicích
v krajském kole „Sportovních her mládeže“. Tam postoupili jako vítěz okresu Kamenice nad Lipou.
V dubnu téhož roku byla zrušena hospoda u Hronů čp. 42.
V březnu 1960
se prodejna přestěhovala do obecního domu čp. 56.
V květnu a červnu se pak nad vesnicí a zdejším okolí přehnala bouřka a spadlo tolik vody, že způsobila povodeň. U Jindřichova Hradce voda nadzvedla most, že se do Jindřichova Hradce tehdy od Nového Etinku (dnes
Nové Včelnice) nemohlo jezdit a auta musela jezdit přes Soběslav.
V prosinci dostala obec darem nový promítací přístroj.
V dubnu 1970 zemřel děkan Jan Tichý.
V květnu byla zřízena autobusová linka do Pelhřimova. Trasa, kterou dnes někteří využíváme je stále stejná.
Vede obcemi - Vlásenice-Drbohlavy, Častrov, Metánov do Žirovnice a zpět.
K 1.12. bylo provedeno celostátní sčítání osob, domů a bytů – k tomuto datu bylo v Metánově 186 osob.
Na podzim roku 1990
zakázal okresní hygienik používat vodu z veřejného vodovodu v Metánově jako pitnou. Důvodem bylo velké
množství škodlivých látek ve vodě. Obecní úřad zařídil zapůjčení cisterny na vodu a ta se 1x až 2x týdně dovážela z Častrova. Toto zásobování pitnou vodou trvalo až do července roku 1991.
Na začátku letošního roku jsme se na některé občany obrátili se žádostí o sepsání událostí končící na nulu
i v ostatních místních částech. Do zpracování tohoto čísla se ale nepodařilo žádné události z ostatních obcí
získat. Pokud by se občané chtěli s námi o některé, z jejich pohledu, zajímavé události v obcích podělit, byli
bychom velice rádi.
Milada Červenková

Vážení spoluobčané
Jak jsme slíbili na zastupitelstvu
koncem května, přináším Vám několik informací k tématu Údržba
zeleně v obci.
Začnu od začátku. Proč se vlastně
řeší sečení a údržba zeleně. Osobně jsem to začal řešit z důvodu celosezónního vytížení zaměstnanců
sečením trávy a prakticky nemožností vykonávat další potřebné
práce pro obec. Dále se připojily
nesrovnalosti o plochách, které
mají být sečeny, a kde nechat větší
porosty. Další připomínka byla k
sečeným plochám, kde zůstávaly
řádky trávy, a tato tráva vyhnívala.
Cílem je stanovit takový režim, aby
dané pravidelně udržované plochy byly mulčovány tak, aby tráva
nebyla vysečena až ke kořenům
2

a nezůstávaly na ní řádky, a dále
pak stanovit plochy pro občasnou
údržbu. A to vše nadále udržovat
tak, aby zaměstnanci zvládli i další
úkoly v rámci obce, jako jsou opravy a údržby obecních nemovitostí
a zařízení. Je to velice složitý úkol
a bude asi ještě nějaký čas trvat,
než se nám podaří dosáhnout vysněného cíle.
V současné době jsme přistoupili
ke kroku vynechání sečení určitých ploch ve vlastnictví obce, které budou sušeny a nadále pak udržovány v režimu vyššího porostu.
Dále jsou vynechány plochy, které
nejsou ve vlastnictví obce, a které
by měl udržovat vlastník. Mapujeme plochy s určením typu údržby
pravidelné sečení - občasné sečení. Od srpna bude přijat nový zaměstnanec a budeme doplňovat
potřebné stroje pro údržbu.

Nyní, kdy hodně prší, tráva rychle
roste a zatím není dostatečný počet pracovníků, není sečení optimální. Proto Vás občany prosím,
abyste v rámci svých možností
udržovali travnaté plochy kolem
Vašich nemovitostí. Jedná se ve
většině případů o malé pruhy, jejichž údržba Vám zabere minimálně času, ale nám ho ušetří spousty.
Ve Ctiboři máme dohodnuto s panem Doležalem, že v případě potřeby provede sečení v celé obci, za
což mu mnohokráte děkuji. Poděkování patří i všem ostatním, kterým vzhled obce není lhostejný a
nějakou i malou pomocí, třeba již
zmíněnou údržbou kolem svého
domu, pomohou obci jak k jejímu
vzhledu, tak k vytvoření prostor
na další potřebné práce.
Jiří Havlíček
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Sdělení OÚ
Svoz směsného komunálního odpadu bude o svátku dne 6. července probíhat bez omezení.
Společnost SOMPO přistupuje
s účinností od 1.7.2020 k zavedení svozu kovových obalů společně s plasty. Ke shromažďování odpadu budou využity stávající
žluté kontejnery určené pro plasty
a nápojové kartony.
Svoz se týká pouze kovových obalů
– nápojových plechovek (železo,
hliník), plechovek od potravin
a drobných kovových předmětů
z domácností (např. víčka od piva).
Je velice důležité, aby kovové obaly, stejně tak jako obaly z nápojových kartonů a plastů neobsahovaly zbytky potravin nebo jiného
biologického materiálu. Odpad je
ručně dotřiďován a zbytky biologicky rozložitelných odpadů způsobují ohromné problémy.
Sběr velkoobjemového kovového odpadu bude nadále prováděn
již zavedeným systémem (sběrné
dvory, sběr SDH a jinými místními spolky).

V současné době zaznamenáváme
více stížností pracovníků svozové firmy odpadů na to, že občané nerozlišují, jaký druh odpadu
do příslušného kontejneru patří.
Kontejnery jsou popsány PAPÍR,
SKLO, PLAST a toto je nutné do
nich odkládat. Na směsný odpad,
kterým likvidujeme nepořádek ze
svých nemovitostí (stavební odpad,
nepotřebné věci, dřevo apod.) je
nutno si individuálně objednat
kontejner, do kterého budou výše
uvedené odpady uloženy. Kontakt
na pracovníka SOMPA , který nám
zajistí přistavení kontejneru je

721 934 009, pan Buřič.
Odpad se ukládá do kontejneru
a ne na plochu sběrného místa.
Zamezí se tak pohybu odpadu po
okolí. Občané si stále stěžují, že
jsou kontejnery plné. Je potřeba
před ukládáním odpadu do kontejneru plasty i papírové krabice
sešlapat kvůli zmenšení objemu.
BIO odpad se ukládá do BIO kontejneru. Ani sem nemůžeme házet
dlouhé větve ze stromů. Pak jsou
hned plné. Bio odpad můžeme odkládat i do kompostéru, které jsme
mohli od obce za poplatek získat.

Proč asi nebyl kontejner v Metánově odvezen? (foto: Milada Červenková)

Z připomínek občanů
Na zastupitelstvu obce, které se konalo 27. května, zaznělo v diskusi
od občanů několik problémů, které se v poslední době v některých
částech obce objevují. S některými
stížnostmi se na mě obrátili občané, některé se rozvinuli při diskusi
v KD. A o čem se diskutovalo? O
nedělním sečení trávy motorovými sekačkami, sečení křovinořezy, řezání dříví pilami od ranních
hodin. Občany obtěžuje i hlučnost
při různých oslavách, hlasitá reprodukce hudby a také vytrvalé
noční štěkání psů.
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Tyto problémy, které se vyskytují na vesnici i ve městě jsou jako
váhy. Na jedné misce občan pracovně vytížený, mnohdy celý týden mimo domov, jindy chalupář,
který přijel na venkov za prací i zábavou apod.
Na druhé misce občan, který chce
o víkendu nebo alespoň v neděli
klid.
A každý má své argumenty.
Jazýčkem vah je zastupitelstvo,
které argumenty z obou misek
má posoudit, vyhodnotit a dát do
vyhlášky, která usměrní hlučné
aktivity občanů a vymezí jim časový prostor, kdy mohou síct, řezat

apod. Otázkou je, zda problémy
jsou ve všech obcích a zda kvůli
pár lidem, kteří jsou nenapravitelní rušitelé, je nutné přijímat vyhlášku.  
Apelujeme na občany, zda by nebylo vhodnější dodržovat základy
slušného chování, než řešit situaci
vydáním vyhlášky.
Některé problémy ani vyhláškou
vyřešit nelze. Zkusme k sobě být
více tolerantní a ohleduplní. Udržovat dobré sousedské vztahy a respektovat své sousedy.
Milada Červenková
zastupitelka Obce Častrov
3

Kaple ve Ctiboři žije
Kaple ve Ctiboři, zasvěcená Nejsvětější Trojici, je jedno z našich
“center“ ve vsi, je to jasný orientační bod, památka. Nezřídka vidíme turisty procházející Ctiboří,
jak si kapli fotí a nahlížejí do interiéru.
Koncem loňského roku byla do
kaple zavedena elektřina, zřízeno
nezbytné osvětlení, ovládání zvonu a připojení pro nástroje (hudební i ty úklidové). To jsme vzápětí využili na začátku adventu,
při rozsvícení stromků u kapličky.
Před Vánoci se konala mše svatá,
hrál a zpíval nám osvědčený ctibořský sbor. O Štědrém dnu jsme
se sešli před kapličkou k poslechu
koled, hrálo několik nástrojů, zahřáli jsme se svařákem a odcházeli
jsme domů mile naladěni.
V postní době jsme se sešli pouze
jednou na modlitbu křížové cesty, další pokračovaní přerušila
koronavirová opatření. Květen se
pak nesl ve znamení májových pobožností, scházeli jsme se dvakrát
týdně a ctibořský sbor nás pokaždé doprovodil zpěvem a nástroji.
Přišly nás podpořit i posily, z okolních obcí.
V prvním červnovém víkendu
jsme slavili ctibořskou pouť - v
sobotu v podvečer se konala mše
svatá. V kapličce bylo plno a rádi
jsme si poslechli naše zpěvačky a
hudebníky. Patří jim poděkování,
za jejich čas věnovaný kapličce,
i za čas, kdy se sejdou a zkoušejí,
připravují texty. To je práce, která
není vidět. Děkujeme.

PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ
STÁTNÍ VLAJKY
Ve Ctiboři jsme se připojili k celostátní akci k 100. výročí přijetí
4

Poutní mše svatá 6. června, foto: Jitka Marešová

Léto uteče jak voda a v říjnu se
sejdeme jednou týdně k modlitbě
svatého růžence. Všechno toto by
nebylo možné bez ochotných lidí,
jimž záleží na tom, aby kaplička
sloužila svému účelu. Zachovejte
přízeň. Vždyť se u nás mše svaté
slouží již 152 let. Važme si toho, co

máme, ne všechny obce se mohou
těšit z vlastní kaple.

zákona 252/1920 Sb. (Podrobněji
jsem toto téma rozebral v minulém Zpravodaji na str. 9).
Vlajku jsme vyvěsili v 18:45 hodin dne 30. března (přesně v čase,
kdy byl v roce 1920 přijat zákon,
a ponechali symbolických 20 ho-

din). Na nástěnku jsme umístili
písemnosti vážící se k tématu. Při
tom všem jsme dodrželi v té době
platná omezení.

Zuzana Nováková
Jana Stachová

Oldřich Vobr
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Vzpomínka
Před lety, 15. dubna 1970, zemřel
ve věku 89 let poslední častrovský
farář, žijící na naší faře, Dp. Jan
Tichý, osobní děkan a biskupský
notář.
Dp. Jan Tichý pocházel z mlynářského rodu Tichých z Radětína u
Pelhřimova. Na častrovskou faru
nastoupil jako farář v prosinci r.
1914, po předchozím působení
jako katecheta v Černovicích a farnost spravoval plných 52 let.

Pan farář Tichý měl při faře i malé
hospodářství o výměře 10 ha.
S jedním párem koní obhospodařoval farské polnosti u Perek, Na
Šváchovým kopci a louku Na Podkově, po levé straně cesty k Barborce. K faře patřila i malá výměra
lesa Na Oustruku. Pole s koňmi
obdělával farský kočí, o hovězí
dobytek se starala služka. Koně
byli velkou zálibou pana faráře.
Téměř denně je provázel s opratěmi v ruce zapřažené v žentouru
před farou, při řezání řezanky pro
dobytek. Obilí z polností sklízeli

Pan farář Tichý v mladém věku

do farské stodoly po pravé straně
silnice, bývalým pivovarem, dnes
starým kulturním domem.
Pan farář rád jezdíval s koňmi zapřaženými v bračce nebo v zimě
v tzv. korbě (saních) při zaopatřování nemocných nebo při vyučování náboženství v osadních školách.
Kromě správy farnosti, údržby
fary a kostela se pan farář Tichý
zúčastňoval i věcí veřejných a
společenských v obci. Zasloužil se
jako předseda vodovodního spolku o zřízení obecního vodovodu
v Častrově v roce 1939. Dále se zasloužil o pořízení tří nových zvonů
do věže kostela v roce 1930. Vždy
dbal o úpravy v kostele. Největší akcí byla elektrifikace kostela
v roce 1942 a výměna krytiny na
kostele v roce 1950.
Častrovskou farnost, s farními
osadami Ctiboř, Metánov, Pelec,
spravoval celých 52 let (19141966). Za jeho působení u nás mu
byl udělen titul osobní děkan a
biskupský notář.
Říkali jsme mu pane děkane.
Zemřel v roce 1970 jako poslední farář žijící na častrovské faře.
Poslední rozloučení s Dp. Tichým
se konalo 18.dubna 1970 v našem
kostele, za hojné účasti věřících,
občanů a církevních hodnostářů
v čele s českobudějovickým biskupem Josefem Hlouchem. Po
církevních obřadech byl převezen
na pelhřimovský hřbitov, kde byl
pochován do rodinné hrobky.
Miroslav Houška st.

Pan farář Jan Tichý při slavnostním otevření hasičárny v Častrově v roce 1968 s
Bohumilem Marešem (vpravo) a Františkem Michalíčkem (v pozadí).
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Častrovská škola
v době 			
koronavirové
V pátek 6. března děti s radostí
opouštěly školu a těšily se na týdenní jarní prázdniny.   Do školy
se vrátily, ale ne za týden, nýbrž za
79 dní….
První pedagogická telefonická porada o tom, jakou formu distanční
výuky pro naše školáky zvolíme,
proběhla v prvních dnech nucené
odstávky školního vzdělávání. Zadávání úkolů přes mail bylo nejrychlejší a nejefektivnější řešení.
Jelikož naše prvostupňové děti
samy nedokáží pracovat prostřednictvím  informačních technologií
a hlavně ne všechny domácnosti
jsou vybavené počítačovou technikou a kvalitním připojením,
k on-line výuce jsme ani v dalších
týdnech nepřistoupili. Rodiče byli
vyzváni k případné komunikaci
přes telefon, mail a další informační kanály. Další přidruženou
formou bylo předávání výukových
materiálů prostřednictvím „školní
krabice“, která byla umístěná před
školou, a rodiče si je mohli vyzvedávat dle svých časových možností.
Vzdělávání vlastních dětí je náročné. Mnohdy není problém v tom
dětem něco vysvětlit, ale spíše u
práce děti udržet, získat jejich pozornost a zachovat u toho klidnou
hlavu.  Proto chci ještě jednou touto cestou poděkovat těm rodičům,
kteří se snažili se svými dětmi poctivě pracovat, což zajisté činilo
nemalé nároky na jejich čas, energii a trpělivost. Práce, kterou rodiče a prarodiče se svými ratolestmi
odvedli, je vidět a patří jim veliká
pochvala.
Když bylo po prvních týdnech jasné, že se do normálního režimu
školní výuky jen tak nevrátíme,
začalo se přemýšlet o přesunutí
rekonstrukce jídelny, která se
plánovala až na období letních
prázdnin. Byla to výzva.  Vše se po6

dařilo uskutečnit tak, že se děti 25.
května, v první den znovuotevření
škol, naobědvaly v nově zrekonstruované jídelně. Školáci mohli
obdivovat novou vinylovou podlahu, tónovaný nátěr stěny, sádrokartonový strop se svítidly, omlazení výdejních okének atd. Ovšem

věci, např. knihy vlastnoručně podepsané Jakubem Hronem Metánovským, nebo knihy z 19. století.
Vše se uschovalo pro další generace.
Zvláštní doby, ve které jsme se nemohli každodenně setkávat s našimi svěřenci, jsme tedy využili ku

Školní jídelna v novém

nejvíce žáci ocenili veselé oranžové desky jídelních stolů a pohodlné masivní židličky. Také nám přibyl malý příborníček, jehož funkci
musela v minulosti zastat stará
vyřazená školní lavice. Ráda bych
poděkovala obci Častrov, že dala
této rekonstrukci zelenou a podpořila nás v úsilí stihnout tuto nemalou akci  v době před zahájením
řádné školní výuky.
Současně probíhal úklid a třídění věcí v místnosti, kde se nachází kabinet pedagogů a počítačová
učebna. V plánu byla i nová výmalba kabinetu, ale práce bylo tolik,
že se od tohoto záměru upustilo.
Zaměstnanci školy s velkou pomocí zaměstnanců školky vytřídili
kontejner nepotřebných školních
pomůcek, rozbitého nábytku, a
dalších věcí, které se tam za několik desítek let nastřádaly. Na řadu
přišla i půda, která si také odlehčila od harampádí, které se tam
plíživě odkládalo a čekalo se, zda
se nebude někdy hodit… Během
úklidu se našly i velmi zajímavé

prospěchu dětí. V prostředí školy
žáci tráví i osm hodin denně, proto
každé vylepšení může významně
ovlivňovat jejich estetické vnímání, pozitivně působit na psychické
rozpoložení, vylepšovat celkové
klima školy. Těšíme se na další investice do dětí, do jejich druhého
domova.
Škola Častrov Vám přeje hezké
léto a dětem kopec dobrodružných
prázdninových zážitků….
Jitka Marešová
za školu Častrov
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Školáci s úsměvem, foto: Pavel Pospíšil

Naši školkáčci, foto: Pavel Pospíšil
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Frézy závodily
v dešti
Díky uvolnění koronavirových
opatření se 11. ročník závodů motorobotů ve Ctiboři mohl uskutečnit v obvyklém termínu, tedy v sobotu 20. června. Už týden dopředu
ale pořadatelé s obavami sledovali
vývoj počasí. Vlivem předchozích

dešťů byl povrch trati hodně blátivý a navíc celé sobotní dopoledne vytrvale pršelo. Po poledni
naštěstí déšť zmírnil a tak mohly
posádky vyrazit závodit. Dokonce
se zdálo, že se někteří na vydatnou
porci bahna vysloveně těší.
Závodní odpoledne bylo, stejně
jako loni, proloženo třemi rozjížďkami motocyklů Jawa 21 (pionýr)
a 23 (mustang). Pro ně byl připraven divácky atraktivní kratší okruh
s několika výjezdy do mezí. Kluci
byli rozděleni do dvou kategorií  bez úprav (stodolák) a upravený
(speciál). Tím pádem bylo k vidění, jak klasické roztlačování chcíplého stroje, tak jízda po zadním
kole. O pády na kluzké trati nebyla
nouze, naštěstí se v malé rychlosti
nikomu nic nestalo.
V hlavním závodě fréz se na startu objevilo 23 posádek ve dvou
kategoriích. Mezi frézami v origi8

nálním stavu připravili tradičně
vtipnou show bratři Salavovi z Polesí. Vybaveni ochrannými obleky,
rouškami a postřikovači dezinfikovali všechno a všechny kolem sebe
proti koronaviru. Možná i díky
tomuto „pečlivému“ dodržování
všech vládních nařízení vyhráli
svoji kategorii. Stanislav Kolář a
Josef Pinkava byli jasní favorité
poslední rozjížďky, ve které star-

ní světové války. Vinou špatného
počasí přiletělo sice pouze jedno
letadlo, ale i tak byly nízké přelety
doprovázené výbuchy a střelbou
z automatických zbraní vzrušující
podívanou. Kromě členů skupiny
Pterodactyl flight se zde představili i ctibořští hasiči, kteří s pomocí
koněspřežné stříkačky hasili zasažený automobil.
Večer patřil kapele Legenda

tovaly především upravené stroje.
Oba ale zapadli v hlubokém bahně
a tak se kategorie upravených fréz
stala kořistí Václava Hovorky ze
Strakonic.
Po vyhlášení všech výsledků byl
na sousední louce připraven letecký útok na polní ležení z prv-

z Humpolce, která hrála až do
slavnostního ohňostroje, který celou akci zakončil.
Za celé závody patří dík všem organizátorům a sponzorům, zejména Františku Novákovi a Michalu
Tolknerovi, kteří tuto akci každoročně připravují.
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Výsledky:
Závod, originální frézy:
Milan Salava, Polesí				
Pavel Dlouhý, Černovice			
Ondřej Šimon, Hněvkovice			

13:04
13:44
14:45

Závod, upravené frézy:
Václav Hovorka, Strakonice			
Michal Tolkner, Blansko			
František Novák, Ctiboř			

11:42
13:06
13:19

Zručnost závodníka i spolujezdce:
Stanislav Kolář, Kamenice nad Lipou		
František Novák, Ctiboř			
Pavel Bečka, České Budějovice		

2:37
2:39
3:02
text i foto: Petr Mazanec

Mlíčnice 			
zachráněna
Před časem jsme ve zpravodaji
informovali o naší snaze zabránit
demolici malé stavby lidové architektury z konce padesátých let
minulého století stojící na ctibořské návsi. Spolek Ctibořská náves
využil nabídky obce Častrov a získal objekt mlíčnice do vlastnictví
za symbolickou 1 Kč. Jeho členové
z vlastních prostředků nechali
provést zaměření stavby a její zapsání do katastru nemovitostí.
Prvním pokusem získat prostředky na její opravu byl projekt podaný do programu Nadace Via,
ten však nebyl podpořen. Nadace
Via v minulosti podpořila opravu
starší kamenné mlíčnice ve Ctiboři. Naštěstí se spolku podařilo
získat na rekonstrukci finanční
prostředky od Nadace ČEZ z programu Podpora regionů. Větší část
z celkové sumy 80 tisíc Kč byla věnována na opravu krovu a pořízení nové střešní krytiny, pálených
tašek, dále byly prostředky využiNáš Zpravodaj - Léto 2020

ty na nové dveře, opravu zdiva a
podlahy mlíčnice. Z poskytnutých
prostředků již nebylo možné
opravit samotnou nádrž na
pramenitou vodu, ta bude částečně opravena svépomocí.
Mlíčnice zůstane zachována pro
příští generace coby připomínka

života našich předků. Jako první
ocenili naši snahu někteří z návštěvníků ctibořské pouti, zejména si vážíme podpory, kterou našemu úsilí a jeho výsledku vyjádřil
pan farář Václav Šika.
text i foto: Jana Stachová
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Zpráva o hospodaření v lesích Obce Častrov za rok 2019
1. Technická část:
- vytěženo 5075,03 m3 z toho: 4403,52 NT [m3]
				    671,51  ÚT [m3]
dle druhu:
		
		
		

mýtní úmyslná: 89,94 m3
mýtní nahodilá: 3852,92 m3
předmýtní úmyslná: 581,57 m3
předmýtní nahodilá: 550,60 m3

							
							

		

- stahování, klestu z			
3225
- ožínání  na  				
1,73
- nátěry na 				
0,95
- postřik proti klikorohovi na 		
0,47
- další práce: - zřizování oplocenek – 330 m

[m3]
[ha]
[ha]
[ha]

zalesněno:
                                          ks                                     ha
Smrk ztepilý                 1650                                0,33

2. Ekonomické údaje
a/ příjmy za prodané dřevo:
C e l k e m za dřevo k 31.12. 2019

Kč

4 741 269,19

Průměrné zpeněžení:
sortiment
surové kmeny
vlákninové výřezy
kulatina
tyčovina
celkem

Průměrná cena za m3
450,00
417,84
1 143,45
750,00
1 033,63

b/ výdaje:
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Kč
0
Zákonné pojištění
Kč
0
Zdravotní pojištění
Kč
0
Úrazové pojištění
Kč
0
Ochranné pomůcky
Kč
0
Služby školení a vzdělávání
Kč
0
Nákup materiálu
Kč
67 096,25
Pohonné hmoty a maziva
Kč
0
Služby peněžních ústavů
Kč
0
Nákup ostatních služeb
Kč
2 731 061,70
Výdaje na zajištění oprav a údržby
Kč
0
Ostatní neinvest. transf. prostředky
Kč
1 980,00
Nájemné
Kč
1 567,00
Pozemky
Kč
6 150,00
C e l k e m výdaje
Kč
2 807 854,95
															
c/ Výsledek hospodaření:
příjmy
výdaje
C e l k e m výsledek hospodaření

Kč
Kč
Kč

4 741 269,19
2 807 854,95
1 933 414,24
Jiří Švanda
správce obecních lesů
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Moje rouška chrání
tebe, tvoje rouška
chrání mě
V tomto duchu jsme v polovině
března, po vyhlášení nouzového
stavu, započaly domácí výrobu
roušek. Ve chvíli, kdy nikdo nevěděl, co se uděje na druhý den, jsme
se rozhodly přiložit ruku k dílu a
zapojit se do procesu šití roušek,
abychom nějak ubily čas, vlekoucí
se v tomto nepříjemném období,
ale hlavně ve snaze pomoci dodat
ochranné prostředky tam, kde byly
nejvíce potřeba. Jako první jsme
začaly šít roušky do pelhřimovské
nemocnice a to na oddělení neurologie, šestinedělí a na dětské oddělení. Tímto bychom chtěly ještě
poděkovat Anně Markové z Veselé
a Jiřímu Havlíčkovi z Častrova za
ochotnou distribuci ušitých roušek na jmenovaná oddělení. Dále
jsme šily roušky i pacientům do
domácí péče, sestřičkám a řidičům sanitek a také zaměstnancům
České televize. V průběhu šití se k
nám postupně přidaly i další ženy
z Častrova a to paní Jindra Kybová a paní Ludmila Bečková. Za
projevenou solidaritu bychom jim

chtěly touto cestou velmi poděkovat. Roušek za krátkou dobu našily opravdu velké množství. Velkou
měrou přispěla i paní starostka
Jana Houšková, která šila roušky
zejména pro naše seniory a ostatní
občany Častrova.
Na roušky jsme používaly látky
z vlastních zásob. Jednalo se zejména o látky určené na šití oblečků pro děti, bavlněná povlečení
a ubrusy. Horší to bylo s gumičkami. Ty nebyly k sehnání vůbec

nikde. Předávání hotových roušek
probíhalo bezkontaktně v dřevěné
bedně před domem.
O častrovském šití roušek běžela i
krátká reportáž v rámci Událostí v
regionech. I přes obtížnost situace jsme se s ní popraly úspěšně a
jsme rády, že jsme mohly pomoci
v pravou chvíli.
Kristýna Houšková
Alena Mimrová

Dotační podpora sociálního bydlení a infrastruktury pro
základní vzdělávání v regionu MAS Via rustica z.s.
Do 22. června 2020 mají zájemci z našeho regionu možnost podávat žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V pořadí 4. výzva je zaměřena na podporu sociálního bydlení, výzva
č. 5 na podporu infrastruktury pro základní vzdělávání. Kompletní znění výzev, potřebné informace a dokumenty pro žadatele jsou k dispozici na internetových stránkách www.viarustica.cz. Žadatelům doporučujeme
jejich projektové záměry předem konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.
Dotační výzvy jsou vyhlašovány v rámci realizace projektu „Komunitně vedená strategie místního rozvoje
území MAS Via rustica z.s.“ a projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ spolufinancovaných Evropskou unií.
Via rustica z.s.
Náš Zpravodaj - Léto 2020
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Sběr železného šrotu
V den státního svátku v pátek 1.5.2020 sebrali častrovští hasiči železný
šrot. Celkem 7 000 kg železného odpadu je druhé největší množství, co
se podařilo sebrat. Všem, kdo přispěli, děkujeme.

foto: Miroslav Němec st.

JEŠTĚ JEDNOU K
VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
VYSOČINY
Vážení čtenáři, ve své stati volně
navazuji na dřívější články k této
problematice. Tentokrát se budu
věnovat železniční dopravě. Při
cestování vlakem na území Kraje
Vysočina si můžete vybrat, zda si
koupíte jízdenky v tarifu Českých
drah nebo Veřejné dopravy Vysočiny (dále VDV). Zpravidla platí,
že tarifem VDV ušetříte při delších
cestách, naopak při kratší vzdálenosti může být někdy výhodnější
tarif ČD. Specifická je trať úzkokolejky z Obrataně do Jindřichova
Hradce, kterou provozuje soukromá společnost JHMD. Podle mých
informací, je snaha příslušného
odboru Krajského úřadu, aby i na
této trati platil tarif VDV a to až do
Jindřichova Hradce. Dosavadní
jednání však zatím nijak výrazně
nepokročila.
Oldřich Vobr

OBCÍ ŠEL TURISTICKÝ POCHOD
Vážení čtenáři, 6.června se konal v Žirovnici 9.ročník pochodu Perleťová stezka. Delší z 2 tratí procházela katastrálním územím Jakubína a Metánova a měřila 25 km. Určitou kuriozitou pochodu bylo, že si turisté mohli
vybrat, zda půjdou ze Žirovnice na Metánov, Strannou, Vlčetín a Popelín a nebo opačně.
Při závěrečném opékání špekáčků na Panistávce, nám bylo hlavním pořadatelem sděleno, že v příštím roce,
kdy bude jubilejní ročník, bude připravena odměna pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka.
Oldřich Vobr

pozvánka na Pouť v Častrově
V sobotu 1.8.2020 ve 20 hodin se bude konat v KD taneční zábava.
V neděli 2.8.2020 sehrají v 10 hodin fotbal ženatí versus svobodní a od 14 hodin v KD
zahraje country kapela Veteráni.
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. září 2020. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 11227.
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