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První školní den
V úterý 1. září 2020 začala v častrovské škole povinná školní docházka pro 3 prvňáčky, jmenovitě (zleva):
Karolína Plášilová, Patrik Zikmund, Tereza Jílková. Prvňáky a starší spolužáky ve třídě přivítal pedagogický
sbor a starostka obce.
V současné době častrovskou školu navštěvuje celkem 13 dětí.
Mateřskou školu v letošním školním roce bude navštěvovat rekordní počet dětí a to 25. Starší děti z mateřské
školy jezdí na plavání do pelhřimovského bazénu a mohou chodit na hodinu angličtiny. Pro všechny děti se
na podzim chystá několik akcí, např.: drakiáda, divadlo, ukázka sokolníků aj.
Veronika Lepešková

foto: Jana Houšková
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Odvod části dotace na kanalizaci Metánov
Při posledním jednání zastupitelstva obce jsem informovala o nepříjemné skutečnosti, která
nás potkala v uplynulém období. Projednali jsme a následně schválili zaplacení odvodu peněz
z dotace Finančnímu úřadu za porušení rozpočtové kázně.
Na zmíněném jednání jsem podrobně popsala okolnosti, které
nás do této nepříjemné situace přivedly. Na začátku stavby metánovské kanalizace jsme vůbec nepředpokládali, že nějakou dotaci na
stavbu dostaneme. Byli jsme nuceni situaci s kanalizací řešit, neboť stávající byla mnohde propadlá a nefunkční, stejně jako silnice
nad ní. Vodoprávním orgánem
nám byla povolena stavba jednotné kanalizace, což byla levnější varianta řešení. Pro ni neexistovala
dotační příležitost, která by nám
i tak finančně nákladnou stavbu
pomohla řešit. Doposavad všechny předešlé dotace se vztahovaly
pouze ke stavbám s oddělenou kanalizací, které budou zakončeny
centrální čistírnou odpadních vod.
V zastupitelstvu jsme se proto rozhodli, že stavbu budeme financovat jenom z vlastních uspořených
peněz obce. Do výběrového řízení
na zhotovitele stavby jsme zadali podmínku, že stavbu uhradíme
až po jejím skončení a to ve třech
splátkách. Vybrali jsme zhotovitele stavby a s ním uzavřeli smlouvu
o dílo. Celková cena za dílo byla   
17 500 000,- Kč.
Až po té, kdy byl výběr zhotovitele ukončen, byl Ministerstvem
zemědělství ČR otevřen dotační
titul, ze kterého bylo možné čerpat
dotaci i na rekonstrukce kanalizací, jako byla metánovská. Jednalo
se o dotaci až o výše 60 % uznatelných nákladů. Byla to velká
příležitost, která byla podnětem
pro podání žádosti o poskytnutí
dotace. Žádosti bylo vyhověno a
byla nám přislíbena dotace ve výši
8 500 000,- Kč. Podmínkou bylo
zaplacení díla zhotoviteli po končení stavby. Byl proto uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, ve které
byla splatnost ceny za zhotovení
díla upravena v souladu se zása2

dami poskytovatele dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme
obdrželi v září roku 2016 s tím, že
stavba musí být dokončena v roce
2016, což nebylo možné. Podali jsme tedy žádost o prodloužení
díla do června roku 2017, což se
běžně v takových to situacích dělá.
Bylo nám vyhověno. Financování
však muselo být zahájeno v roce
2016. Tomu však bránil uzavřený
dodatek. Zde se dostal do rozporu výsledek výběrového řízení se
zásadami poskytovatele dotace.
Mnohokrát jsem prostřednictvím
korespondence tuto okolnost vysvětlovala a očekávala, že nalezneme pochopení. Chvíli to tak vypadalo.
Bohužel, finanční úřad při kontrole přišel na to, že není vše v pořádku a vyměřil obci odvod ve výši
996 465,- Kč za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních
prostředků z dotačního titulu.
S finančním úřadem jsme si okolnosti, které výše popisuji, vysvětlovali, každopádně se z naší strany
nejednalo o zlý úmysl. Proti výměru jsme se odvolali, nebylo nám
však vyhověno. Odvod jsme tedy
zaplatili. Nebyla to pokuta. Je to
vrácení financí, které jsme dle verdiktu úřadu nevyužili dle stanovených podmínek státu. Opakuji,
nemohli jsme, neboť bychom porušili zákon o zadávání veřejných
zakázek, kde jsme podmínky měli
také stanoveny.
Ve zveřejněném usnesení zastupitelstva obce č. 15 je uvedena celková částka za odvod, na čemž se
shodla většina zastupitelů obce.
Podrobné 17-ti stránkové sdělení finančního úřadu o tom, jak je
celková částka za odvod sestavena, bylo nabídnuto k prostudování
v kanceláři obecního úřadu. Jsou

v něm uvedena pochybení s návazností na jednotlivá ustanovení
zákona o finanční kontrole.
Do této chvíle nikdo o prostudování dokumentu neprojevil zájem.
Proto prosím, aby nebyly formulovány nepřesné závěry, či výklady
této události. Velké stavby na území obce s sebou nesou zdlouhavá
vyjednávání, komplikace a jiné
složitosti. V tomto případě i nepříjemnou vratku části dotace. S přihlédnutím k celkovým nákladům
stavby a podílu dotace po odevzdání vratky jsme nedopadli úplně špatně. Vratka je nepříjemná,
ale i přesto jsme někteří rádi, že se
stavby kanalizací jak v Častrově,
tak i v Metánově podařily dokončit. Novým generacím jsme těmito
stavbami v obci a především v Žirovnici jistě přispěli ke zlepšení
čistoty vody.
Jana Houšková
starostka

Poznámka redakce
Příspěvky od občanů jsou zajímavé tím, že nás informují o aktuálním dění, o kterém v ostatních
místních částech ani nemusíme
vědět. Je to vyjádření jednotlivce,
skupiny a redakci nepřísluší článek zpochybňovat. U každého příspěvku je uveden autor.
Jako osoba, která mnoho let připravuje zpravodaj, odmítám slova
o dezinformaci, byť jen v častrovském zpravodaji. A ptám se. Kdo
posoudí, jestli uvedené informace
byly záměrně zkreslené, či jsme
čtenáře uvedli v omyl. Děd Vševěd
či Všeználek? Pokusím se je najít.
Milada Červenková
redaktorka
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Poděkování za
dlouholeté vedení
obecní kroniky
Kronika je něco jako Bible každé
obce. Zapisují se do ní nejdůležitější události té doby – hospodaření obce, výsledky voleb, počty
obyvatel, změny v zástavbě, dění
v obecních spolcích aj. Psát kroniku není snadné, člověk musí být
stále v obraze a zajímat se o dění
v obci. Také to musí člověka bavit, být to jeho koníčkem. To vše
náš, dnes již bývalý, sedmaosmdesátiletý kronikář pan Miroslav
Houška splňoval. Psaní kroniky se
věnoval úctyhodných 28 let. Dne
13.7.2020 obecní kroniku oficiálně předal paní starostce Janě
Houškové. Rádi bychom mu tím-

to poděkovali za svědomité vedení
obecní kroniky.
Pan Houška byl jmenován obecním kronikářem v roce 1992,
kdy přebral štafetu po panu učiteli Zdeňku Dvořákovi, který se               
v r. 1991 z Častrova odstěhoval.
Údaje tenkrát zapisoval do druhého dílu kroniky obce Častrov do
r. 2001. Od roku 2002 zapisoval
údaje do třetího dílu kroniky, kterou tak zpracoval až do roku 2019.
Kromě klasického zápisu je kronika doplněna o přílohy ve formě fotodokumentace a různých výstřižků a zajímavostí o obci.
Mimo obecní kroniky byl v roce
2004 požádán starostou Sdružení
dobrovolných hasičů panem Františkem Čekalem o sepsání stručné
historie SDH v Častrově a založení
hasičské kroniky. Dle zápisu v kronice patřil v té době k nejstarším

členům sboru a byl rád, že může
pro hasiče ještě něco udělat. Kronika byla založena k 1.1.2005 a z
různých dostupných zdrojů sepsal historii již od roku 1888, kdy
byla pořízena první hasičská stříkačka, ještě dva roky před založením sboru. Kronika byla založena                     
ke 115. výročí trvání sboru a v únoru 2005 předána nově zvolenému
kronikáři SDH panu Radku Šváchovi, který ji v roce 2020 předal
panu Jiřímu Havlíčkovi ml.
Hasičská kronika tedy již svého
kronikáře-pokračovatele
našla.
Třetí díl obecní kroniky zatím na
svého nového kronikáře čeká na
obecním úřadě.
Jana Houšková, starostka
Jiří Havlíček, místostarosta

foto: Alena Mimrová
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Setkání žáků jakubínské školy se vzpomínkou na uplynulá léta
V sobotu 8. srpna jsme se ve 14
hodin sešli v Jakubíně u zahrady
bývalé obecní školy. Uplynulo 47
let, kdy se dveře žákům navždy
uzavřely.
Já jsem osobně jako jeden z posledních žáků absolvoval celých
pět let povinné školní docházky v
Jakubíně.
Tohoto 1. setkání se zúčastnilo 50
bývalých žáků a někteří i se svými
rodinnými příslušníky a dalšími
přáteli a příznivci této školy.
Bývalých žáků by bylo jistě více,
ale mnozí se báli z důvodu současného koronavirového stavu a
spoustu žáků již také navždy opustilo tento svět.
Na naše setkání si také našla čas, i
při jejím velkém vytížení, starostka obce Častrov a jejich spádových
obcí jako je i Jakubín a Ctiboř paní
Ing. Jana Houšková.
Krátce po 14 hodině byla provedena společná fotografie bývalých
žáků a následně jsme se všichni
přesunuli do Ctiboře k budově
sboru dobrovolných hasičů k prezentaci zúčastněných.
S následným přivítáním mé osoby
a paní starostky, s následným hu-
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debním vystoupením se zpěvem,
jejíž hlavní osobou byl také jeden
z žáků Miroslav Bárta, který opustil jakubínskou školu o rok dříve
než já. K jeho klávesám ho doprovázely na hudební nástroje jeho
dvě dcery: flétna, trombón - Tereza Bártová, trubka a kytara - Adéla
Bártová a zpěv děti z Jakubína a
ze Ctiboře: Světlana Krejčů, Ema
Marešová, Žofie Balcarová, Antonie Balcarová a Anežka Kuldanová
společně za doprovodu svých maminek. Jednou z maminek je také
současná majitelka školy v Jakubíně paní Mgr. Jitka Marešová, současná učitelka školy v Častrově.
Po hudebním vystoupení žáků, následovala vzpomínka na uplynulá
léta jakubínské školy, kde bylo
použito dostupných materiálů
z kronik a přednášky. Jako první
se zúčastnil také žák této školy pan
Václav Mikolášek z Jakubína, dále
jsem spíše formou besedy na uplynulá školní léta vzpomínal já a následně několika větami i další žák
pan Ing. Oldřich Vobr, na jehož
závěr proslovu bylo chvilkou ticha
vzpomenuto na všechny žáky, kteří odešli z tohoto světa.
Dále následovalo občerstvení pro
všechny zúčastněné tak, že nás

bylo nakonec téměř sto. Dále se
besedovalo a povídalo a k následnému poslechu a tanci nám hrála
hudební skupina AWAL z Počátek.
Jako místní sbor hasičů jsme na
trávníku pro zájemce vystavili naši
techniku, která připomínala dobu,
kdy se používala v průběhu let jakubínské školy.
Nyní mi dovolte několika větami
vzpomenout na vznik školy a několik vzpomínek, které by byly na
několik zpravodajů.
V roce 1902 byla v Jakubíně postavena jednotřídní obecná škola,
která nejprve sloužila pouze pro
žáky Jakubína, který měl v té době
více jak 170 obyvatel.
Až do roku 1874 se chodilo z Jakubína a Ctiboře do školy v Častrově.
V roce 1875 začaly některé děti
z Jakubína chodit do nové školy ve
Ctiboři, až do roku 1901.
Od roku 1901-02 se začalo vyučovat v Jakubíně v chalupě č. 22 u
Bartoloměje Mareše. Poté se od
školního roku 1902 začalo vyučovat v nově postavené škole v Jakubíně.
Nejprve tato škola spadala pod
školu ve Ctiboři. Pro mnohé žáky
byla v tehdejší době docházka z
Jakubína do častrovské i do ctibořské školy špatná. Mnozí žáci
navštěvovali školu velmi nedbale
a ve 12 nebo ve 13 letech se již se
školou loučili, aniž by se někteří
z nich naučili číst a psát. Děti často
ve třídě podřimovaly a jak by také
ne, když v létě časně ráno musely
vyhnat dobytek na pastvu a pak teprve šly do školy.
To byla krátká vzpomínka do velmi dávné minulosti. Od roku 1902
dávali všichni učitelé školy svým
žákům spoustu vědomostí a to i v
době první a druhé světové války.
V roce 1912 podala obec Jakubín žádost na samostatnou školu,
žádost byla vyřízena 29. května
1914 a tím vznikla samostatná
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jednotřídní veřejná obecná škola.
Současně byla vyškolena politická
obec Jakubín ze školní obce ctibořské.
Za sedmdesát jedna let provozu
školy se vystřídalo několik učitelů. Prvním učitelem jakubínské
školy byl definitivním učitelem
František Turek a jeho choť Marie
Turková. Od roku 1904 vyučovala
ve škole ručním pracím. Nadřízeným učitelem pro školu ve Ctiboři
i v Jakubíně byl Bohuslav Kučera.
Dále vyučoval ve škole František
Knot místo učitele Turka, který
odešel k vojsku, který se opět do
školy po čase vrátil. V roce 1921-22
bylo ve škole 22 dětí. Dále na škole vyučoval od roku 1921 Stanislav
Jíra, potom od roku 1923 Alois
Staněk, dle od roku 1925 Stanislav
Charvát.
Od roku 1941 se povinně začalo od
3. třídy ve škole vyučovat v němčině.
Od roku 1940-41 začal na škole
vyučovat   učitelský sbor Miloslava Růnová řídící učitelka, Růžena
Pazderová učitelka domácích nauk
a Josef Skala kaplan. V roce 194041 bylo ve škole pouze 12 dětí.
Od 1947-48 byl učitelem školy Jan
Jirků. V roce 1948 bylo ve škole 26
dětí, to již docházely děti i z uzavřené školy ze Ctiboře, odkud bylo
11 dětí a 15 z Jakubína. V roce 1956
bylo ve škole 32 žáků a v tomto roce byl i v Jakubíně postaven
nový kravín.
Dále ve škole vyučoval Bohuslav
Matějka a krátce i František Coufal, který po roce nastoupil na základní vojenskou službu. Od roku
1961 vyučovala na škole paní učitelka Marie Klápová, která působila na škole i za mé školní docházky. Potom nás krátce od 1970-71
vyučoval velmi vynikající pan učitel Josef Holčák, za kterým jsme
se všichni do školy velmi těšili, a
on se nám věnoval i ve svém volném čase, což tehdejším pánům
vadilo. Jako žáci jsme například
s tímto panem učitelem i s rodiči
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žáka Luboše Nesládka sehráli na
vánoce ve ctibořské škole krásné
divadlo, zúčastnili jsme se výlovu
rybníků na jakubínské návsi, dále
byl u nás v hospodě uskutečněn
školní ples, z jehož výtěžku jsme
absolvovali výlet na brněnskou
přehradu a Macochu. Bohužel po
půl roce nám byl tento bezvadný
učitel odebrán a jemu bylo zakázáno učit. Dále nás pak učila paní
učitelka Marelová z Kamenice nad
Lipou, která tam i dodnes bydlí.
V době její nemoci nás vyučoval
pan učitel Bečka z Žirovnice a pan
učitel Meduna z Častrova.
Od padesátých let byl vždy každý
učitel, zároveň i ředitelem školy.
Již v roce 1963 bylo ve škole pouze
9 dětí, tak se uvažovalo o uzavření
školy z nedostatku dětí.
Nyní již jen několik všeobecných
poznámek.
Školu navštěvoval také pravidelně dětský lékař a zubař, který také
dělal do kroniky zápis, třeba tohoto znění ze 13. září 1963: žáci
jsou celkem zdraví, u některých se
projevuje nadbytek výživy u jiných
špatná životospráva, strava nebyla
podávána včas, špatně upravená a
podobně.
V dřívějších letech když pan učitel/ředitel onemocněl - měl chřipku tak se nevyučovalo, třeba v roce
1959 od 20.3 do 30.3. byla škola

uzavřena.
V roce 1964 bylo provedeno sloučení obcí a ve škole bylo 10 žáků.
Děti se musely každoročně zúčastňovat oslav 1. máje v Žirovnici.
Jako domácí úkol děti dostávaly
sběr starého papíru, železa, kostí,
hadrů až v pozdějších letech sběr
léčivých rostlin.
Žáci dostávali učebnice zdarma,
na 1 žáka v průměru tehdejších 50
Kčs.
V průběhu let byla škola průběžně
opravována.
Každoročně bylo slaveno MDŽ.
V posledních letech bylo slaveno
ve ctibořské škole za velké přítomnosti žen ze Ctiboře a Jakubína,
v roce 1965 bylo přítomno 99 žen.
Slavnost byla zpestřena za doprovodu hudebníků z obou vesnic, referát přednesla paní Jarmila Tolknerová.
Dále se slavily učitelské dny.
Bylo vzpomínáno 9. září na den
horníků, dále na Velkou říjnovou
revoluci, na vítězný únor, 9. května slib pionýrů.
Pořádány byly školní výlety, ale
třeba v roce 1967 se školní výlet
nekonal, všechny děti onemocněly
chřipkou a opět v roce 1970 byly
vánoční prázdniny následkem
chřipky prodlouženy o dva týdny.
Na konci školního roku bylo dětem připomínáno, aby podle svých
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sil pomáhaly při žních, sbíraly lesní plody, aby pokračovaly ve sběru
léčivých rostlin a byly na sebe opatrní především při koupání.
Bylo by spousta popsaných stránek za 71 let provozu školy.
Škola v Jakubíně sloužila až do 29.
června 1973, kdy byla po mém odchodu a spolužáka Milana Tolknera z důvodu nedostatku žáků uzavřena.
V té době nás bylo na počátku školního roku 72-73 v celé jednotřídní
škole od 1. až 5. třídy sedm. V listopadu roku 1972 se do Jakubína
přistěhovala za prací romská rodina, ze které přibylo do naší školy
pět dětí, ale ty po několika měsících odešly.

Fotografie poskytl Jaromír Doležal.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na zrodu i spolupořádání setkání žáků jakubínské
školy. Tímto děkuji za nápad Aleně Nesládkové a Oldřichu Vobrovi. Za pomoc všem ze Ctibořské Návsi především paní PhDr. Janě Stachové, Ph.D. a Mgr. Jitce Marešové za obstarání kronik školy a za vzpomínkové
materiály, kamarádům hasičům, kteří se na akci podíleli, spoluobčanům Ctiboře, paní starostce a všem zastupitelům Obecního úřadu Častrov za veškerou podporu.
Jaromír Doležal
za žáky jakubínské školy a SDH Ctiboř

O INFORMOVANOSTI
OBČANŮ - TENTOKRÁT
NA TÉMA KRONIKA
OBCE
Vážení čtenáři, možná jste byli přítomni, či jinak informováni o tom,
že na posledním jednání zastupitelstva obce se poměrně zevrubně projednávala otázka obecní
kroniky. Svým příspěvkem, psaným 22. července, bych se chtěl
pokusit uvést některá fakta na
výše uvedené téma a to jak citací
příslušného zákona, eventuálně
z analýzy, kterou mi vypracovala
proškolená
kronikářka
ze
Strakonicka.
1/ Jaký zákon řeší problematiku
obecních kronik?
Jedná se o zákon 132/2006 Sb. O
6

kronikách obcí. Zajímavé je to, že
zákon ruší jednak zákon 80/1920
O pamětních knihách obecních a
též Vládní nařízení č.169/1932. Co
ho nahradilo, jsme nezjistili.
2/ Jaké jsou povinnosti obce?
Každá obec vede kroniku, do níž
se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech
pro informace a poučení budoucím generacím.
Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému
přístupu.
3/ Kdo má právo nahlédnout do
kroniky?
Do kroniky má právo nahlédnout
každý ve vymezené době na obecním úřadě. Pokud se jedná o kroniku ručně psanou či tištěnou, děje
se tak pod dohledem kronikáře.
4/ Jak často se provádí zápis do
kroniky?

Podle zákona nejméně jednou za
kalendářní rok. O obsahu zápisu
rozhoduje obec. K tomu dodám, že
se zastupitelstvo usneslo o delegaci této pravomoci na sebe.
5/ Kdo může navrhnout změnu,
doplnění nebo opravu zápisu v
kronice?
Toto může navrhnout - vyžaduje se
písemná forma - občan obce starší
18 let, jakož i osoba, které zákon
přiznává práva občana obce. Tím
se myslí, v souladu se Zákonem
o obcích, plnoleté osoby, které v
obci vlastní nemovitost či cizí státní příslušníci (států, s kterými má
ČR příslušnou smlouvu), trvale
hlášení v obci. O tom, zda bude
navrhovaná změna provedena,
rozhoduje zastupitelstvo obce.
Oldřich Vobr
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Pomník obětem
V letošním roce si v Metánově připomínáme 95 let od odhalení pomníku obětem I. světové války.
Do té nastoupilo z Metánova 69
mužů – vojínů. Byli mezi nimi
muži někteří 18letí a jiní kolem 50
let.
Po I. světové válce vznikl v obci
přípravný výbor, který se staral o
peníze (z divadel, muzik, sbírka
mezi občany aj.) pro postavení pomníku padlým vojínům, kteří se
domů, ke svým rodinám nevrátili.
Do kamenného kvádru jsou vepsaná slova: „Obětem války světové 1914 – 1918“. Pod tímto nápisem je na věčnou paměť vyryto do
žulového pomníku osmnáct jmen
padlých vojáků. Pomník je dílem
kameníka Zejdy z Mrákotína a je
postaven hned vedle kaple. Celkové náklady byly 8 000,00 Kč.
Na Svatodušní pondělí 1. června
v roce 1925 byl za velké účasti občanů z Metánova pomník odhalen.
Slavnostní projev přednesl řečník
z Kamenice nad Lipou, který vysvětloval vznik a původ I. světové
války i působení T.G.Masaryka
v cizině. Za zvuků československé státní hymny odhalili pomník
dva legionáři, metánovští občané
František Mazanec a Gabriel Dudák.
Během uplynulých let se okolí kolem pomníku změnilo. Na barevné
fotografii vidíte jeho současnou
podobu.

Původní podoba pomníku

text a foto: Milada Červenková

Náš Zpravodaj - Podzim 2020

7

Nová dlažba ve
Ctiboři
Během prázdninových dnů byla
ve Ctiboři položena nová zámková dlažba u místní hasičské zbrojnice. Tuto akci provedli ctibořští
hasiči pod vedením starosty SDH
Jaromíra Doležala svépomocí,
obec pouze financovala stavební
materiál. Zámková dlažba jednak
zkrášlila opravenou hasičskou
zbrojnici, kterou také opravovali
hasiči, a dále umožnila důstojné
zázemí pro místní akce. Pomyslná
kolaudace proběhla přátelským
posezením v doprovodu hudby
22. srpna. Velké poděkování patří
všem, kteří se na akci podíleli, zejména panu Doležalovi, který zajistil a zařídil vše potřebné.

foto: František Novák

Jiří Havlíček

foto: Jiří Havlíček

8

Náš Zpravodaj - Podzim 2020

O NĚKTERÝCH
UDÁLOSTECH VE
CTIBOŘI V LETECH
KONČÍCÍCH NA NULU
Vážení čtenáři, ve svém příspěvku
naváži na předchozí články vážící
se k Častrovu a Metánovu.
Z důvodu omezených informačních zdrojů, budu stručnější. Mohl
jsem vycházet z části Pamětní
knihy obce Ctiboř (dobový výraz
pro kroniku), která byla zavedena
v roce 1927 a poslední zápis byl
„Vidí ONV 3O.9.1959“ a vypomohl
jsem si článkem z internetu a En-

JEŠTĚ JEDNOU NA
TÉMA KULATÁ VÝROČÍ
Vážení čtenáři, v minulých dvou
číslech jste se mohli seznámit s
některými událostmi v příslušném
roce končícím na nulu. V historii
Častrova se vyjádřím k prvním
dvěma letopočtům (vznik Častrova a založení farního kostela).
Uvedu rovnou, že se mi nepodařilo zjistit na 100%, jak to bylo.
Nicméně jsem pátral v dostupné
literatuře a poradil se i s historiky,
co o tom vědí oni. Došel jsem ke
dvěma možným verzím.
a) Z historie obce Stranná mi byl
odeslán výpis, že vznik Častrova se
datuje před rok 1307. Pak by tomu
odpovídalo založení kostela sv.
Mikuláše v roce 1350.
b) Na farní nástěnce je ale uvedeno mj. rozhodné datum připomínky kostela v roce 1384. To by
nasvědčovalo spíše tomu, že obec
vznikla později. V knize Z minulosti i současnosti Veselé, str. 196
(tabulka přiložena), není u Častrova, jako u jediné obce, uveden rok
první písemné zmínky. Když jsem
Náš Zpravodaj - Podzim 2020

cyklopedií A - Z.
Rok 1930 - při sčítání lidu bylo
2.12. napočteno 231 osob. Byly i
zaznamenány požáry domů č.p. 14
a 15.
Rok 1940 - je zde podrobně popsáno, jak probíhaly za Protektorátu
domovní prohlídky a kdo je prováděl. Taky bylo uvedeno, že na práci
v říši (doslovný přepis) byli: Marie
Smrčková, Anna Vránková, Blažena Balková, Františka Chadimová,
Jaromír Chadim, Bohuslav Provázek, Jan Malínek.
Rok 1950 - byl zrušen tzv. „Zákon
o postrku“, podle kterého bylo
možno ve vyjmenovaných případech poslat osobu do obce, kde má

domovské právo. Jaký dopad to
mělo na obyvatele Ctiboře, si netroufnu odhadovat.
Rok 1960 - hodnocení změn v tomto roce nechám na pamětníky. Je
zřejmé, že vycházely z Ústavy, která byla přijata 11.7.1960. Změnil
se název státu na ČSSR, byl nový
státní znak a došlo mj. ke zmenšení počtu okresů (ty byly zavedeny v roce 1850 a roce 1960 jich v
dnešní ČR bylo 75), což se dotklo i
obyvatel obce tím, že jsme se stali,
po zrušení kamenického okresu,
součástí okresu Pelhřimov.

se tázal jednoho spoluautora, zda
se nejedná o chybu tisku, nedostal
jsem jednoznačnou odpověď. Z
grafiky tabulky ale plyne, že by se
mohlo jednat o stejný rok, jako u
Žirovnice (1358) či Veselé (tehdy
Prašivé - 1359. Ta se navíc podobá Častrovu svým půdorysem). V
budoucnu to snad někdo uvede s
využitím nových poznatků na pravou míru.
To, že se postupně některé věci

upřesňují, mohu doložit u Ctiboře, kde se ještě zhruba před 50
lety uváděl rok 1417 jako první písemná zmínka o obci - nyní 1233 a
také to, že první písemná zmínka
o Perkách je v roce 1710. Dnes už
víme, že leží na půdorysu zaniklé
obce Jetřiše, kam patřila i dnešní
Barborka (s použitím článku Stanislava Veselého).

Oldřich Vobr

Oldřich Vobr
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Pravidla pro kácení
stromů

né krajinné prvky. A neplatí to
také v případě, že některý ze stromů v takové skupině má obvod
kmene ve výšce 130 cm nad zemí
větší než 80 cm. Takové stromy se
Období vegetačního klidu je do- posuzují jednotlivě, každý zvlášť.
bou, kdy se ve zvýšené míře pro- jde o ovocné dřeviny, které rosvádí řezy a kácení dřevin. Pro
tou na pozemcích evidovaných
všechny vlastníky stromů, kteří se
v katastru nemovitostí jako druh
na nějaké ořezávání nebo kácení
pozemku zahrada, zastavěná plochystají, jsou určeny následující
cha a nádvoří nebo ostatní plocha
řádky.
se způsobem využití pozemku zeleň. Velikost stromu není v tomto
Všechny stromy rostoucí mimo případě rozhodující.
les jsou chráněny zákonem                           - se jedná se o porosty energeč. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně tických dřevin nebo vánočních
přírody a krajiny). V tomto zákoně stromků s produkčním cyklem
se píše, že „dřeviny jsou chráněny mezi sklizněmi do 10 let.
před poškozováním a ničením,
pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější“, přičemž poškozo- Kácení je třeba oznámit nejmévání a ničení definuje vyhláška č. ně 15 dnů předem, když:
189/2013 Sb. (O ochraně dřevin - probíhá údržba břehových poa povolování jejich kácení) jako rostů správcem vodního toku.
„zásahy vyvolávající poškozování - je třeba odstranit dřeviny
nebo ničení dřevin, které způsobí v ochranném pásmu elektrického
podstatné nebo trvalé snížení je- nebo plynového vedení, které projich ekologických nebo společen- vádí provozovatel tohoto vedení.
ských funkcí nebo bezprostředně - jde o pěstební důvody – výchova
či následně způsobí jejich odum- nebo obnova porostů dřevin.
ření“.
- to vyžaduje zdravotní stav dřevin.
Pokud chcete kácet nebo ořezat Oznámení se podává písemně,
strom, existují tři základní mož- a to orgánu ochrany přírody (na
nosti, jak to může probíhat:
místně příslušném obecním nebo
1) Kácení bez nutnosti obstarat si městském úřadě). Tento orgán
může ovšem kácení pozastavit
předem povolení,
nebo zakázat, pokud úředník do2) Kácení s oznámením,
3) Kácení, ke kterému je nutné mít jde k názoru, že plánované kácení
je v rozporu s požadavky na ochrapředem povolení.
nu dřevin.
Bez povolení lze pokácet strom v
případě, když:
- obvod kmene změřený ve výšce
130 cm nad zemí je 80 cm nebo
méně. To ovšem neplatí pro stromy v alejích nebo pro významné
krajinné prvky (př. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy apod.).
- se jedná se zapojené porosty
dřevin (koruny dřevin se dotýkají
nebo překrývají), jejichž plocha je
menší než 40 m2. Opět to neplatí
pro stromy v alejích a pro význam10

Kácení je nutné oznámit nejpozději 15 dnů po provedení
v případě, že důvodem ke kácení
byl havarijní stav stromu. To
znamená, že stavem stromu byl
bezprostředně ohrožen život nebo
zdraví osob nebo hrozila škoda
na majetku značného rozsahu a
kácení bylo provedeno okamžitě a
bezodkladně po zjištění takového
stavu, aby bylo vzniku škody zabráněno.
Dojde-li k takové situaci a budete
nuceni strom v havarijním stavu

kácet, je velmi důležité pořídit dostatečně vypovídající foto/video
dokumentaci, kterou pak k oznámení zasílanému orgánu ochrany
přírody přiložíte. Úředník může
totiž velmi snadno zapochybovat
o vašem tvrzení, že strom bylo
nutné pokácet bez povolení a vy
pak budete muset prokázat, že
bezprostřední škoda na zdraví
nebo majetku opravdu hrozila.
S pořízenou dokumentací se to
prokazuje snadněji.
Z výše uvedeného tedy vyplývá,
že povolení ke kácení dřevin
je nutné mít vždy, když se jedná
o strom, který má obvod kmene
ve výšce 130 cm nad zemí větší
než 80 cm a zároveň se nejedná o
ovocnou dřevinu.
Žádost o povolení ke kácení
dřevin má legislativně předepsané
náležitosti (podrobně popsané
jsou ve vyhlášce č. 189/2013 Sb.
v platném znění – poslední novelizace této vyhlášky proběhla v roce
2019), formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách obce.
Mezi hlavní náležitosti žádosti patří:
- jméno a bydliště žadatele a katastrální území a číslo parcely, na
které strom roste.
- doložení vlastnického práva
k pozemku, na kterém strom roste.
- popis stromu (druh, stav, umístění na pozemku, obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí).
- zdůvodnění žádosti čili proč
chcete strom kácet.
Podotýkám, že ke kácení je třeba
mít závažné důvody, protože úředník, který o vaší žádosti rozhoduje,
by měl dle zákona vždy vyhodnotit
funkční a estetický význam dřevin
a musí objektivně posoudit a náležitě písemně odůvodnit, zda zájem
vlastníka na pokácení dřevin převyšuje konkurující veřejný zájem
na jejich zachování.
To není nic jednoduchého, protože
se může velmi snadno stát, že proNáš Zpravodaj - Podzim 2020

ti záměru kácet budou podány námitky některým z účastníků řízení
anebo po provedení kácení bude
kýmkoli podán podnět k prošetření okolností kácení nebo procesu
povolení tohoto kácení a šetření
se následně ujme Česká inspekce
životního prostředí. Jasné, logické
a přesvědčivé zdůvodnění žádosti,
případně dobře zdůvodněné rozhodnutí úřadu o podané žádosti
má pak cenu zlata.
Pokuta za kácení v rozporu se
zákonem nebo v rozporu s rozhodnutím o vaší žádosti může
dosáhnout až 20 tisíc korun, pro
právnické osoby se může pokuta
vyšplhat až na 1 milion korun.

Informace
občanům
Harmonogram a výběr
poplatků
V měsíci říjnu budou provádět
pověření zastupitelé obce odpočty vodoměrů. Termín vybírání poplatků za vodné a stočné bude zveřejněn rozhlasem.
Platbu mohou provést občané
obvyklým způsobem v kanceláři Obecního úřadu v Častrově. V Metánově provede výběr
poplatků paní Alena Musilová
a datum výběru bude občanům
rovněž oznámeno rozhlasem.
Poplatek je možné uhradit také
bankovním převodem na účet
obce: 622113309/0800.
Výzva
Zastupitelstvo obce Častrov
žádá organizace a spolky, aby
doručily své návrhy a požadavky, které by chtěly zapracovat
do rozpočtu obce na rok 2021 na
obecní úřad do 15.11.2020.
Náš Zpravodaj - Podzim 2020

Stromy, nebo obecněji řečeno zeleň, plní v krajině i na území obcí
a měst mnoho velmi důležitých
funkcí. Řada z nich je zcela nezastupitelná, protože neexistuje jiná
možnost, jak si plnění těchto funkcí zajistit. Některé funkce poskytované stromy neumíme nahradit
vůbec, jiné jen se značnými náklady. Jde především o produkci kyslíku, filtrování/čistění vzduchu od
prachového i plynného znečištění,
ochlazování a zvlhčování vzduchu,
zmírňování větru a tím snížení
vysoušení krajiny, tlumení hluku, tlumení teplotních a vlhkostních výkyvů, zachycení srážkové
vody, poskytování biotopu pro

Plánované akce do
konce roku
Mše na Perkách
U příležitosti 120 let od postavení kaple na Perkách bude 3.října
2020 ve 14:30 hodin sloužena
v kapli mše.
Hasiči Častrov
Dne 27.11.2020 se v 19 hodin v KD
Častrov uskuteční výroční valná
hromada SDH Častrov.
Rozsvícení vánočního
stromku
Obec Častrov vás zve na rozsvícení
vánočního stromku v neděli 29.listopadu 2020 od 16 hodin před
obecním úřadem.
Vánoční koncert
Dále vás Obec Častrov zve na adventní koncert pořádaný 20. prosince 2020 od 16 hodin v kostele
sv. Mikuláše v Častrově.

hmyz a ptáky, a tak dále. Je tedy
na místě keře a stromy rostoucí
v našich obcích a městech podporovat a chránit. Každý organismus se mění, vyvíjí a stárne a průběžnou péči a postupnou obnovu
potřebují i stromy. Když už dojde
k tomu, že je třeba strom pokácet
a nahradit novým, tak vám přeji ať
vše proběhne hladce a bez hořké
dohry v podobě sankcí za porušení
některých povinností vyžadovaných platnou legislativou.
Radek Novotný

Vzpomínka
Proč osud byl tak krutý a nenechal Tě žít, proč, tatínku drahý,
jsi musel odejít?
Prázdný je domov, smutno je
v něm. Chybíš nám tatínku, chybíš nám všem.
Těžko se s Tebou, tatínku, loučilo, těžko je bez tebe žít, láska
však smrtí nekončí, v srdci Tě
navždy budeme mít.
Dny, týdny i roky plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Osud nám nevrátí, co jednou
vzal. Vrací jen vzpomínky a
s nimi žal.
Dne 12. srpna uplynuly 4 roky,
kdy nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel a tatínek

pan Jaroslav Másílko
z Metánova.
S láskou vzpomíná manželka a
děti s rodinami.

Mariáš
Dne 19. prosince 2020 v 9 hodin
se uskuteční v KD Častrov 25. ročník turnaje Jihočeské ligy ve voleném mariáši.
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110 let od založení
hasičského sboru
v Jakubíně
Psal se rok 1910, když byl v Jakubíně založen sbor dobrovolných
hasičů.
Do té doby, měla obec Jakubín
nepatrný inventář mimo obecních
pozemků.
Na návsi pod horním rybníkem
stála šupna. Byla to z prken zhotovená bouda se stříškou. Pevně uzavřená na zámek, v níž bylo
uloženo hasičské nářadí – obecní
žebříky, háky, 16 košíků na vodu
z impregnovaného plátna, takže
byly nepropustné a dobře se v nich
voda nosila. Byla zde umístěna i
ruční stříkačka nazývána berlovka – malá stříkačka. Mimo to byla
bouda ve starších dobách používána jako vězení pro výtržníky a zloděje. Zavírali se tam ,,šupáci“ (zlí
lidé) a od toho se té boudě začalo
říkat ,,šupna“.
V roce 1910 byl v Jakubíně založen
hasičský sbor, který měl k dispozici již pěknou kolnu a čtyřkolovou

zřejmě byli vždy přítomní i místní
hasiči. Jakubínští hasiči v tehdejší
době zasahovali u požárů i v okolních vesnicích.
V roce 1914 nastala 1. světová válka a někteří hasiči museli nastoupit vojenskou službu a tak hasičská činnost byla v tehdejší době i
částečně pozastavena. Bohužel, ne
všichni z hasičů se již z války vrátili. Po první světové válce byla založena Československá republika a
sbor dobrovolných hasičů se začal
znovu rozvíjet a byl doporučován
novým mladým členům.
Hasiči se zúčastňovali nejen svých
hasičských povinností, ale také konaných cvičení v okolí. Jako třeba
16. června v roce 1929 se jakubínští hasiči zúčastnili velkého okrskového cvičení ve Ctiboři za účasti
sborů Rymberka (Polesí), Veselé,
Lískovce, Bělé, Častrova a Ctiboře.
Téhož dne bylo uspořádáno i školení jednatelů a po skončení cvičení se konala v hostinci u Doležalů
hasičská zábava. V roce 1935 vznikl velký požár v Jakubíně u pana
Svobody a pana Dvořáka, kde ale
bohužel i za pomoci okolních ha-

Čtyřkolová stříkačka z roku 1910 (foto: Miroslav Houška)

stříkačku, jakož i celou výzbroj pro
16 hasičů. K obecnímu inventáři
patřil i stůl a lavice ze silných prken, které sloužili k obecním hromadám, které se konaly jednou
za rok s jídlem a pitím, kde samo12

sičských sborů všechno shořelo.
V roce 1938 a 1939 byla republika
okupována nacistickými vojsky a
vypukla druhá světová válka, za
níž byly prováděny různé exekuce
na českém národu, a též po celou

dobu války byla téměř veškerá činnost hasičů pozastavena. Naštěstí
během války nedocházelo k žádným větším požárům na obytných
staveních, přesto nebyla ale činnost jakubínských hasičů za války
zcela zastavena.
Jelikož byla i v Jakubíně tírna
lnu, při čemž vždy hrozilo velké
nebezpečí vzniku požáru, byla za
tehdejšího kamenického okresu
pořízena do Jakubína motorová
stříkačka Mára, která byla 4. prosince roku 1942 zakoupena v Praze a tato stříkačka je dodnes plně
funkční a v současné době používána u Sboru dobrovolných hasičů
v Častrově, družstvem veteránů
a to v soutěži o pohár starosty. O
zachování chodu stříkačky patří
velké poděkování panu Bohuslavu
Mikoláškovi z Jakubína.
Na 1. máje v roce 1945 odpoledne
se také místní hasiči zúčastnili pochodu míru za doprovodu dechové
hudby, který se konal na okruhu
Častrov, Metánov, Jakubín, Ctiboř
a Častrov, kde byl proveden projev u pomníku padlých. Od tohoto
roku byly také zavedeny ve žních
hlídací akce a to hlavně noční.
Tehdejší mladí hasiči z Jakubína
měli i v tehdejší době velký smysl pro zábavu v červnu v roce 1947
ze soboty na neděli podřízli ctibořským hasičům májku, kterou
měli každoročně připravenou na
staročeskou pouť s kácením máje.
Ctibořští hasiči, ale velmi rychle
jakubínské mládence dopadli, a
také hned v neděli dopoledne byla
postavena nová májka.
V dalších mnoha letech se jakubínský sbor zúčastňoval pravidelně okrskového cvičení v Žirovnici.
V roce 1948 byl celostátně sbor
dobrovolných hasičů přejmenován na Svaz požární ochrany.
Bohužel v roce 1950 15. května
opět vypukl požár od blesku u
Václava Dvořáka v Jakubíně.
V roce 1951 při výroční schůzi přečetl předseda ZO SPO dopis, který
obdržel z OU SPO Kamenice nad
Lipou. Dopis zněl takto: aby ze ZO
Náš Zpravodaj - Podzim 2020

SPO byli vyloučeni vesničtí boháči, samozřejmě těch kterých se to
ve všech vesnicích týkalo, vystoupili dobrovolně.
1. dubna roku 1956 byly nařízeny
protipožární domovní prohlídky
prováděny členy ZO SPO a to většinou za účasti MNV.
V následujících letech až do roku
1979 si jakubínští hasiči plnili své
povinnosti ke spokojenosti svých
spoluobčanů.
15. ledna roku 1980 na podnět
tehdejšího MNV a OV SPO byla
svolána členská schůze ze Ctiboře
a Jakubína a za přítomnosti členů
MNV a OV SPO byly tyto dvě organizace pro nedostatek členů sloučeny a byly provedeny nové volby.
Sloučený sbor hasičů Jakubína a
Ctiboře měl 22 členů.
To byla krátká vzpomínka na činnost jakubínských hasičů. V současné době ve sboru dobrovolných

hasičů jsou pouze dva členové
Jakubína a to pan Alois Musil a
pan Bohuslav Mikolášek, kterému
bych chtěl také touto cestou poděkovat za jeho dlouholetou činnost
ve sboru dobrovolných hasičů,
dík jemu se mi také povedlo získat mnoho informací do tohoto
článku a připomenout si společně
založení hasičského sboru v Jakubíně. Ale to největší poděkování
panu Mikoláškovi patří za to, že
díky jeho vzorné péči je funkční
již zmiňovaná motorová stříkačka
Mára, ale také i zmiňovaná čtyřkolová stříkačka z roku 1910, kterou
se nám povedlo před dvěma roky
získat do Ctiboře. Po několika
hodinách drobných oprav jsme ji
mohli spoluobčanům a široké veřejnosti předvést při oslavách založení 130 let hasičského sboru ve
Ctiboři. Od té doby jsme ten krásný stroj použili a předvedli napří-

klad při výročí sboru dobrovolných hasičů ve Stojčíně a Štítné.
K vidění byla také v loňském roce
na náměstí v Kamenici nad Lipou
při dni veteránů. Taktéž jsme ji
dvakrát použili při letecké ukázce
z první světové války k hašení repliky válečného auta jako doprovodný program po konání závodů
motorobotů ve Ctiboři. Jsem rád,
že tato stříkačka nedopadla tak,
jako podobná ve Ctiboři, když nelze zapomenout a musel jsem jen
jako malý kluk koukat jak byla
likvidována, ale to bylo jistě tak i
v jiných vesnicích, Bohoušku ještě
jednou dík.
S pozdravem za život bez problémů, požárů a kéž by i bez současné
hrozby covid-19.
Jaromír Doležal
Za SDH Ctiboř

VVH OSH Pelhřimov
Dne 5. září 2020 proběhla v KD
v Častrově VVH Okresního sdružení hasičů Pelhřimov. Tato valná
hromada byla volební. Shromáždění zahájil stávající starosta OSH
Pelhřimov pan Ing. Jan Čekal, přivítal delegáty jednotlivých sborů,
okrsků a dále vzácné hosty. Mezi
ně patřil hejtman kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek, starostka
obce Častrov Ing. Jana Houšková,
za požární výzbrojnu pan Jaroslav
Fikar, za Hasičskou vzájemnou
pojišťovnu Ing. Stanislav Hron, za
HZS kraje Vysočina ředitel územního odboru Pelhřimov, plk. Ing.
Jiří Hörner. Shromáždění se zúčastnilo 151 delegátů z 247 delegovaných.
OSH Pelhřimov sdružuje 185 SDH
ve 24 okrscích. K datu 1.1.2020
bylo na OSH Pelhřimov registrováno 8 278 hasičů, z toho 7 230
dospělých a 1 048 mladých hasičů. V kategorii dospělých je 5 679
mužů a 1 551 žen, u mladých hasičů je pak 645 chlapců a 403 dívek.
Do nového pětiletého funkčního
Náš Zpravodaj - Podzim 2020

foto: Jana Houšková

období byli schváleni následující:
starosta OSH - Ing. Jan Čekal,
náměstci starosty -  Ing. Jiří Hörner, Jiří Hůla, Zdeněk Smetana,
členové výkonného výboru - Bc.
Radek Kadlec, Ing. Jaroslav
Hejda, Bc. Zdeněk Sovka, Zdeňka
Hanzálková, Petr Razima,
vedoucí okresní kontrolní a revizní rady – Vladislav Štefl,
členové okresní kontrolní a revizní
rady - Karel Koblic, Luboš Starý.

Navržení vedoucí odborných rad,
které na 1. zasedání schvaluje nový
výkonný výbor:
Jiří Štička - odborná rada mládeže,
Václav Vaněk - odborná rada represe, Jaroslav Neubauer - odborná rada prevence, Ing. Stanislav
Hron - odborná rada organizační,
Václav Kubíska - vedoucí Aktivu
zasloužilých hasičů a funkcionářů
okresu Pelhřimov.
Jiří Havlíček
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O JEDNOM STÁTNÍM
SVÁTKU - ANEB JAK TO
VLASTNĚ BYLO
Vážení čtenáři, v neděli 5. července
jsme si slavili státní svátek - Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje (863). Letos již podruhé
jsme ve Ctiboři v předvečer tohoto
svátku kromě státní vlajky vyvěsili i moravskou vlajku ve starší, ale
stále převládající verzi.
V další části svého příspěvku se pokusím rozebrat následující otázky:
a) Kdo na Moravu přišel?
Bratři Konstantin a Metoděj, původem ze Soluně, vyslaní na žádost
moravského knížete z Byzantské
říše. Konstantin žil v letech 827869, klášterní jméno Kyrios (Cyril)
přijal v Římě v roce 867 (kde také
dožil).

Překvapení
V souvislosti s nedostatkem roušek
na začátku pandemie covid-19 začali občané celé republiky šít roušky, v prvopočátku zejména pro
vlastní použití. Nejinak tomu bylo
i v našich obcích.
V té době mě požádali čtyři zájemci o gumičky na roušky, které jsem
jim do dvou dnů dodal. Prodal jsem
jim je, tak jako desítkám dalším
občanům, kteří za mnou přijdou a
chtějí donést některé zboží, které
máme v nabídce. Během pár dní
se situace zhoršila, začal být nedostatek roušek a to nejenom pro
běžného občana, ale především v
nemocnicích, úřadech, potravinářských firmách atd. Proto se švadleny rozhodly pro šití roušek i pro
tyto organizace. A pochopitelně za
mnou chodily další švadleny a v tu
chvíli jsem se rozhodl, že gumičky
budu poskytovat zdarma. A znovu
přišli i ti, kteří byli za mnou jako
jedni z prvních, kterým jsem peníze vrátil.
Vážení spoluobčané, proč toto vše
píšu? Po přečtení článku v minu-
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Metoděj (původně Michal) žil v letech 815-885. Po jeho smrti byla
slovanská liturgie zakázána a jeho
žáci z Moravy vyhnáni. Celý článek
na toto téma v Počáteckém zpravodaji 7/2019.
b) Kdy na Moravu přišli?
Svátek se původně slavil 9. března. Kvůli nepříznivým liturgickým
(spadal do období půstu) a povětrnostním podmínkám, rozhodl papež o změně termínu a v roce 1863
se poprvé slavila pouť 5. července.
Více se můžete dočíst na webu velehrad.cz.
c) Od kdy se slaví tento státní svátek?
Byl zaveden Zákonem o státních
svátcích v roce 1925. V kalendáři
přibyl spolu s oslavou Mistra Jana
Husa následující den a naopak vypadl svátek sv. Jana Nepomuckého
(původně Johánka z Pomuka).

lém častrovském zpravodaji jsem
byl docela překvapený. Dočetl
jsem se, že s veškerým materiálem
nebyl problém, ale „horší to bylo s
gumičkami“.
Jen pro upřesnění. Dvě členky
skupiny, které šily roušky pro různé organizace, jak bylo uvedeno ve
zpravodaji, mě požádaly jako první. Druhý den jsem jim gumičky
přivezl. Gumičky jsem dával i paní
Bečkové, která společně s paní Kybovou pomáhaly šít roušky v této
skupině. Paní Bečková měla zboží
vždy druhý den po požádání.
Pochopitelně jsem se dotazoval,
proč ve zpravodaji je něco, co
není pravda a proč tedy nepřišly
pro zboží znovu, když měly nedostatek? Z rozhovoru vyplynulo, že
hlavním důvodem bylo, že gumičky byly prodány a ne darovány.
Dále bylo zmíněno, že gumičky
raději objednaly z e-shopu a bylo
jedno, jestli je cena možná 10x
vyšší. Zboží, ode mne bylo za 175
Kč. Ceny maloobchodu jsou několikanásobně vyšší. Toto je názorný
příklad, jak se jednoduše zneužívají média a to na všech úrovních.
Momentálně nechci zjišťovat, jaká

foto: Z. Hornychová

Oldřich Vobr

je možnost dát informaci do celostátního tisku nebo televize a to
nejlépe bezplatně, proto zveřejňuji
informaci alespoň prostřednictvím Našeho Zpravodaje. Jen pro
doplnění. Šití roušek jsem sponzoroval částkou 5 800 Kč - částka
s daní. V prodejní sítí by se částka
pohybovala okolo 10 tis. a výše.
Rozmýšlel jsem se, zda mám na
článek reagovat, ale na základě
otázek a dotazů od občanů (Proč
jsem jim gumičky nepřinesl?)
jsem se rozhodl pro výše uvedené
vysvětlení.   A není přece možné,
aby byly bez povšimnutí uváděny
jakékoliv dezinformace, byť je to
jenom častrovský zpravodaj. Chci
pouze jedno, aby veškeré dobročinné akce a dary našich občanů
byly pravdivě zaznamenávány v
dokumentech obce Častrov. V neposlední řadě chci poděkovat, a
dovolím si poděkovat i jménem
svých kolegyň a kolegů, všem jednotlivcům a skupinám, kteří vyráběli roušky a předávali je tam, kde
jich byl nedostatek.
Stanislav Dědič
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Sport
Z kuželkářských drah
Je zde začátek nové sezony 2020 2021. Soutěž Divize Jih zůstala ve
stejném složení jako loni z důvodu
nedokončení soutěže díky celorepublikové koronavirové krizi.  
Sezonu jsme zahájili v Blatné, kde
jsme prohráli 6:2. Na této prohře
se hodně podepsalo zranění jednoho hráče, za kterého nebyl náhradník. Jako i v jiných sportech
se potýkáme s nedostatkem hráčů.
Další zápas a první domácí jsme
odehráli v pátek 11. září od 17:30
s Chotovinami. Prohráli jsme 2:6.
Pěkným náhozem, 454 kuželek,
se na domácí dráze předvedl Petr
Němec. Následující zápasy budou
odehrány dle uvedeného rozpisu.

Fotbal
Sezonu IV. třídy 2020 - 2021 začali hráči v nových dresech v neděli 23. srpna na domácím hřišti
vysokou prohrou 3:8 s Vyskytnou.
Branky vstřelili Houška Jiří, Novotný Michal a z pokutového kopu
Marek Martin. Žlutou kartu vyfasoval Votruba Michal, Novotný
Michal a Másilko Jiří. Druhý zápas
se odehrál na hřišti v Petrovicích,
kde naši zvítězili 2:1. Góly vstřelili Novotný Filip a Bečka Václav.
Třetí kolo bylo odehráno na domácí půdě proti Červené Řečici B.
Toto utkání skončilo remízou 3:3.
Dva góly vstřelil Vojta Jiří a jeden
přidal Másilko Jiří. Čtvrté utkání jsme odehráli opět doma proti
týmu z Rohozné. Zápas se nám
nepovedl a prohráli jsme 0:1. Jak
je uvedeno v úvodu, sezónu jsme
zahájili v nových dresech. Tímto
bych chtěl poděkovat ing. Pavlu
Drbalovi ml. z I. Kamenické stavební a obchodní firmy za sponzorský dar na pořízení nové sady
dresů.
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18. 09. pá 	
25. 09. pá 	
10. 10. so 	
16. 10. pá 	
23. 10. pá
30. 10. pá 	
20. 11. pá 	
27. 11. pá 	
04. 12. pá 	

17:30
17:30
17:15
17:30
17:30
17:30
17:30
18:30
17:30

TJ Jiskra Nová Bystřice - Sokol Častrov
Sokol Častrov - TJ Nová Včelnice
KK PSJ Jihlava B - Sokol Častrov
Sokol Častrov - TJ Nové Město na Moravě A
TJ Sokol Soběnov - Sokol Častrov
TJ Slovan Jindřichův Hradec - Sokol Častrov
Sokol Častrov - TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
TJ Spartak Pelhřimov A - Sokol Častrov
Sokol Častrov - KK Lokomotiva Tábor B

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

Stolní tenis
Bohužel smutná zpráva. Z důvodu nedostatku hráčů je pro letošní ročník okresního přeboru III. třídy Sokol Častrov odhlášen.

Tabulka fotbal IV. třída

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pelhřimov B
Mnich
Vyskytná
Třešť C
Jiřice B
Červená Řečiče B
Častrov
Senožaty
Petrovice
Rohozná

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

0
0
1
0
0
1
1
1
0
0

0
1
1
2
2
2
2
2
3
3

32:3
16:12
13:20
22:16
13:15
11:13
8:13
6:17
5:9
4:12

12
9
7
6
6
4
4
4
3
3

Rozpis zápasů podzimní části:
19. 09. so
27. 09. ne
04. 10. ne
11. 10. ne
18. 10. ne

15:30
15:30
15:00
15:00
14:30

Senožaty - Častrov
Častrov – Pelhřimov B
Mnich - Častrov
Častrov – Jiřice B
Třešť C - Častrov					

Aktuální výsledky a informace najdete na internetovém odkazu http://
fotbal.cz v sekci soutěže/rozcestník soutěží/Pelhřimov/OP IV. třída.
Jiří Havlíček
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Naši fotbalisté představili nové dresy (foto: Miroslav Houška)

Slovo hejtmana
Skončilo další mé volební období ve
funkci hejtmana. Chtěl bych opětovně, stejně jako v minulosti, poděkovat všem občanům Vysočiny a zvláště
členům obecních samospráv za přátelskou spolupráci, dialog a snahu
dobrat se ke společnému výsledku.
I když to nebylo vždy jednoduché
a mnohdy bylo třeba kompromisů
z obou stran. K tomu, abychom se domluvili, jsme většinou nepotřebovali
nutně žádné smlouvy a psané dohody.
Co se domluvilo ústně, vždy pro nás
platilo, stačilo podání ruky na to, aby
se věci začaly řešit. Poděkování patří
občanům kraje, s mnohými jsem se
potkal jen letmo, s některými jsem
sdílel jejich osobní problémy. Na
všech mi záleží, ale nemohu vyhovět
všem a pomoci všude. Byl bych rád,
aby i v dalším období byl náš kraj tak
jako dosud symbolem vzájemného
pochopení, tolerance a snahy o společnou věc.
Přeji vám pevné zdraví a více vnímání všeho dobrého, co je v nás a kolem
nás.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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 2020. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 11227.
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