Ročník XIV - březen 2008

čtvrtletník Obecního úřadu Častrov

Vážení spoluobčané,

Veselé Velikonoce
všem čtenářům
přeje redakce

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s blížícím se
časem velikonočních svátků, časem příchodu jara.
Je to pro mnohé z nás období úklidu okolí svého
příbytku, začátek budování něčeho nového, co jsme
při zimních večerech naplánovali, pečlivě
promysleli tak, aby výsledek odpovídal našim
představám. Pečlivé a důkladné promyšlení toho, co
chceme vytvořit, je zárukou toho, že se dílo podaří.
Tuto zkušenost je nutné promítnout i do běžného
denního života. Vždyť náš život je také naším dílem.
Promysleli jsme ve zmíněných zimních večerech
v klidu, jak se bude dál odvíjet a zrát ? Jablko na
stromě potřebuje čas a dostatek času, slunce a
vláhy, aby vyzrála jeho barva a chuť. Z hroznů
vinné révy, kterých zrání bychom chtěli jakýmkoliv
způsobem urychlit dobré víno nikdy nebude. Vím,
že současný svět je světem rychlosti a shonu. Je
nutné si uvědomit, že rychlost není jedinou
veličinou, která vše ovlivňuje. Někteří z nás se
řítíme světem vstříc svým povinnostem i
stopadesátikilometrovou rychlostí a někdy bohužel
ovlivní rychlost naši přítomnost na světě navždy.
Přemýšlela jsem, jestli je to pro některé opravdu
tak nutné být všude mezi prvními a ze všech
nejrychlejší. Věřte mi, že určitě není a jestli ano,
pak tento člověk hodně věcí v té rychlosti ani
nezaregistruje. Uvažujme s rozmyslem o každém
důležitém kroku v životě. Vyčleňme si na závažná
rozhodnutí dostatek času. Dejme životu čas vyzrát,
čas naplnit naše představy a přání, abychom
jednotlivá období stavěli podle našich v klidu
promyšlených představ. Jako například nový dům
nebo nový plot.
Přeji Vám příjemné prožití Velikonočních svátků.
Ing. Jana Houšková,
starostka
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Zprávy starostky o činnosti v obci.
Metánovské muzeum

Ostatní
 17.1.2008 provedla firma PSJ podruhé opravu
střechy v Metánovské škole, do které neustále
zatéká. Také byla zjištěna porucha tlakového
ohřívače v kuchyňce, záruční doba již uplynula,
tak opravu provedl Radek Švácha a Marek Jirsa.
 Byly zabudovány nové ohřívače vody
v budově obecního úřadu, byly již ve špatném
stavu a netekla vůbec teplá voda.
 Pracovníci Vodotechnických služeb Počátky
začali se zabudováváním vodoměrů podle
předložených žádostí občanů.
 25.1.2008 proběhl v Metánově masopust.
 31.1.2008 - porada vedení, projednání žádosti
p. Frydrýnové, týkala se uplatnění předkupního
práva obce k parcele, kterou hodlá převést na
dceru. Toto je zařazeno jako bod jednání
zastupitelstva
 Projednání ceny za garážování osobních
automobilů v hasičských zbrojnicích v Častrově a
v Metánově – zařazeno jako bod jednání
zastupitelstva
 Projednání
dalšího
prodeje
pozemků
k výstavbě rodinných domů u Dvouhrázníku;
dohodnuto zařadit jako bod jednání zastupitelstva
 Oprava odpadu vody u vodojemu v Častrově prozatím nebyla předložena nabídka.
 Informace o zasedání Valné hromady Svazku
Lípa – zasedání se týkalo zhodnocení práce
svazku, delegování členů do hodnotící komise
předkládaných projektů.
 Projednání plnění nájemní smlouvy s pí.
Jindrou Šteflovou - nesplnila ustanovení smlouvy
v tom, že za nájemné, které jí bylo v loňském roce
prominuto ve výši Kč 4.500,- si zakoupí krbová
kamna, není splněno, termín do konce února, bude
se řešit úhrada pronájmu doplacením částky.
 Ukončení nájemní smlouvy s p. Papaziánem a
byt bude pronajat nájemní smlouvou p. Janě
Filové; již provedeno.
 2.2.2008 proběhl Hasičský ples, letos byla
poměrně vysoká návštěvnost, hudba i zábava se
líbila. Pořadatelům a všem sponzorům této akce
patří dík.
 Výměna oken v KD - předloženy nabídky
firem AGOS, I. kamenická, MC Plast Pelhřimov ,
dohodnuto oslovit s poptávkou více firem, pro
srovnání cen, snaha o získání dotace.
 Zrušení veřejné telefonní stanice v č.22.
v Metánově – dohodnuto zrušení, důvodem je
telefonní budka.
 Byla provedena inventura obecního majetku.
Byl odepsán vyřazený materiál, který je uveden
v seznamu, do něhož je možno nahlédnout.
 Zimní fotografická soutěž s www.regionvysocina.cz a s Vysočina Tourism, přihlášky

 V zimě je provoz muzea omezen.
Výstavba rod. domků ZVT
 Dne 20.12.2007 bylo doručeno rozhodnutí
Ministerstva financí o povolení odkladu
dokončení akce do 30.6.2008. Je povoleno
proinvestovat plánované prostředky z rozpočtu
obce ve výši Kč 400.000,-. Tyto prostředky
v rozpočtu obce zůstaly a jsou převedeny na
ukončení akce v roce 2008.
Dotace
 Odbahnění rybníka Bejkovna
je zatím
v jednání, dotace byla přislíbena ve výši 80 %
stanovených
nákladů podle projektu. Dne
26.2.2008 byl doručen dopis Ministerstva se
sdělením, že v letošním roce finanční prostředky
na vybagrování rybníka Bejkovna uvolněny
nebudou.
 Snaha obce o získání dotace z evropských
fondů na zateplení střechy základní školy a
výměnu zbývajících oken, novou střechu mateřské
školy, nová okna v MŠ, okna v KD, střešní
krytinu, nové zařízení hřiště u MŠ, hřiště na
míčové hry v Pelci. Bylo jednáno se zástupcem
VIA Rustiky, je přislíbena pomoc při
vypracování žádosti na poskytnutí dotace
z programu rozvoje venkova.
 Bylo jednáno s firmou RAVEN o možnosti
vypracování energetického auditu na KD, tak
získat možnost dotace na výměnu oken. Na
internetový server byla umístěna poptávka na
provedení nabídky na výměnu oken v KD.

 Dne 9.12.2008 byli do naší obce slavnostně uvítáni noví mladí občánci.
Starostka obce Ing. Jana Houšková přivítala a
zapsala do pamětní knihy tyto malé občánky:
Jakuba Dohnala - syna manželů Michaely a
Petra Dohnalových.
Simonu Pavelovu – dceru manželů Simony a
Petra Pavelových.
Matěje Karase – syna manželů Aleny a
Antonína Karasových.
Šárku Kittnerovu – dceru Miluše a Pavla
Kittnerových.
Janu Dudákovu – dceru manželů Hany a
Jiřího Dudákových.
Dům s pečovatelskou službou

 Probíhá 1x měsíčně pedikúra, zájemci se
mohou objednat na OÚ.
 Přetrvávají problémy s ČOV u DPS a čp.42.
 Zápis dětí do 1. ročníku základní školy - byli
zapsáni: Petr Bezděka, Lucie Fuxová, Nikola
Jirsová, Petr Pavel, Lukáš Severa, Tereza
Severová.

podat max. do 31. 1. 2008
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Vážení spoluobčané, přijměte vysvětlení některých neustále se opakujících problémů.
Veřejné osvětlení.
Vlivem úderu blesku do ovládání veřejného osvětlení v Častrově a Metánově při bouřce dne 1.3.2008 došlo
k poměrně rozsáhlému poškození veřejného osvětlení. Oprava je rozsáhlá, proto její dokončení nemohlo být
provedeno v krátké době. Je to pro všechny nepříjemná situace.
Obecní rozhlas.
Neustále jsou obecnímu úřadu adresovány ústní a telefonické stížnosti na špatný příjem mluveného slova. Je
to způsobeno špatnou funkcí starých reproduktorů. Situace se již řeší. Bude provedeno přezkoušení starých
reproduktorů a v případě, že nebudou moci být opraveny, bude provedena výměna reproduktorů v Častrově a
Metánově za nové podle nabídky firmy JD Rozhlasy.
Stromy na hřbitově.
Do každého popisného čísla byl doručen anketní lístek k prozkoumání názoru na obnovu zeleně na hřbitově
v Častrově. V současné době jsou někteří občané nespokojeni s tím, jak byla anketa vyhlášena. Vládne- li
v rodině odlišný názor, nemají jej členové rodiny možnost vyjádřit na jednom anketním lístku. Anketa
proběhne tedy znovu s tím, že se bude moci vyjádřit každý občan starší 18-ti let jednotlivě. Občané se
budou moci rozhodnout mezi alternativou a) pokácení stromů, b) odborné prořezání a ozdravný řez, c)
ponechání stromů. V případě, že by do doby, než bude znám výsledek ankety a řešení tohoto problému,
došlo k poškození náhrobků a kamenů na hrobech vlivem pádu větví, je ze strany obce uzavřena pojistná
smlouva, kterou by případné poškození majetku občanů mohlo být kompenzováno.
Čistírny odpadních vod.
Po jednání se zástupci odboru životního prostředí , které proběhlo 20.12.2007 v kanceláři starostky obce, je
závěr následující: obec dostane povolení k vypouštění odpadních vod na dalších 5 let za předpokladu, že
začne řešit nejprve situaci v Metánově. Je nutné vybudovat ze stávajícího rybníka pod kravínem záchytnou
nádrž, její součástí bude i koryto, které má sloužit k odvedení případné přívalové vody, která by mohla
sedimenty vyplavit do vodního toku. Bylo započato s přípravou projektu a jsou zjišťovány případné
možnosti získání dotace na provedení stavby.
V Častrově je navrhován podobný postup. Problém spočívá v tom, že rybník Panský není vlastnictvím obce.
Dalším řešením je vybudování jedné čistírny odpadních vod s několika přečerpávacími stanicemi nebo
několika mechanických čistíren odpadních vod. Toto řešení však předpokládá vybudování nových
vodovodních a kanalizačních řádů. V obci by tím bylo nutné provést rozsáhlé výkopové práce, a tím by
došlo k poškození doposud vybudovaných chodníků a komunikací.
Dětské hřiště.
U mateřské školy budou v letošním roce zabudovány nové průlezky a houpací hračky. Stejně tak v Metánově
u rybníka. V Pelci na Hlinišťatech bude obnoven povrch stávajícího hřiště a také zabudovány průlezky.
Rozpočet a provedení této akce byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 28.2.2008. Je podána žádost
Ministerstvu pro místní rozvoj. V případě, že bude žádosti vyhověno, je možnost získat částku ve výši Kč
300.000,--.
Jana Houšková starostka
policejního ředitelství, který odstraní doposud
komplikovanou situaci v krizových situacích při
komunikaci
mezi
jednotlivými
složkami
integrovaného záchranného systému (hasiči,
policie, záchranka). Rovněž tak dojde k tolik
potřebnému
sjednocení
řízení
důležitých
krajských institucí.

Krajské policejní ředitelství na Vysočině
s největší pravděpodobností bude.
V pátek 11. ledna se hejtmani všech krajů setkali
v Brně s ministrem vnitra Ivanem Langerem.
Kromě dalších bodů programu nás ministr Ivan
Langer seznámil s postupem reformy Policie
České republiky. Pro náš kraj považuji v této
chvíli za nejvýznamnější, že pan ministr poprvé
veřejně potvrdil, že cílem ministerstva je do konce
roku 2012 zřídit ve všech krajích krajská policejní
ředitelství, jako samostatné organizační a účetní
jednotky. Potvrzení plánu zřídit postupně krajská
policejní ředitelství ve všech krajích samotným
ministrem považuji za průlom v přístupu
Ministerstva vnitra k budoucímu organizačnímu
uspořádání Policie. Bude to právě vznik krajského

Poděkování
Ke konci roku 2007 a na začátku roku 2008 jsem
obdržel mnohá vánoční a novoroční přání. Protože
jsem nestačil na všechna reagovat, dovoluji si i
touto cestou všem velmi poděkovat. Moc si toho
vážím.

Miloš Vystrčil
hejtmanVysočiny
www.vystrcil.cz
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Hlasování v anketě „Zlatá jeřabina 2007“
Kraj Vysočina vyhlašuje již 4. ročník veřejné
ankety „Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2007“. Jako v předešlých
letech jsou stanoveny dvě soutěžní kategorie:
kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví.
Hlasování v anketě probíhá v termínu od 10.
března 2008 do 18. dubna 2008. Svůj hlas můžete
dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K
úspěšnému hlasování je nutné vyplnit formulář ve
spodní části seznamu soutěžních akcí a opsat
číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou
uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána
informační zpráva a na základě jejího potvrzení
dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety.
Hlasování bude možné i písemnou formou
prostřednictvím vyplněného hlasovacího lístku,
který bude uveřejněn v měsíčníku Kraj Vysočina
společně se seznamem kulturních počinů v obou
kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku
bude započítán jako platný hlas. Hlasovací lístky
zasílejte na adresu Krajský úřad kraje Vysočina,

odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587
33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“.
Cílem ankety Zlatá jeřabina je propagovat kulturní
dění v našem regionu a upozornit na širokou
žánrovou škálu aktivit, jež v loňském roce
oslovily naše občany, ale také poukázat na úsilí, s
nímž je pečováno o bohaté dědictví kraje . Do
ankety mohly být nominovány kulturní počiny,
které se uskutečnily v roce 2007 na území kraje
Vysočina.
Do hlasování v kategorii péče o kulturní dědictví
byl zařazen Kabinet Jakuba Hrona, který obec
vybudovala v budově bývalé školy v Metánově.
Projekt byl finančně podpořen krajem Vysočina v
rámci dotace Fondu Vysočiny. Zvažte, zda se ke
hlasování připojíte. Za Váš případný hlas děkuji.
Doplňující textové a obrazové informace
naleznete přímo u jednotlivých akcí v rámci
hlasování na http://extranet.kr-vysocina.cz/zlatajerabina/ .
Jana Houšková , starostka obce Častrov

Nevíte kam pro výpisy?
Okresní hospodářská komora Pelhřimov
se zapojí do projektu CzechPoint (Český podací ověřovací informační národní terminál).
Od 3.1.2008 máte možnost získat v OHK Pelhřimov výstupy z registrů
Informačního systému veřejné správy. A to konkrétně výpis z obchodního a
živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí.
Komu je služba určena? * podnikatelským subjektům a všem občanům.
Cena 1 strany A4 za výpis z jednotlivých registrů činí 70,- Kč, druhá a další 50,- Kč
(poplatek je osvobozen od DPH).
Výhody * výpisy vyhotovujeme v úředních hodinách na počkání
* výpisy si můžete domluvit i telefonicky
* není potřeba kolkové známky
Úřední hodiny
Kontakt: E-mail:ohk.pe@cbu.pvtnet.cz,
*
Po 7.00 - 11.30
12.00 - 14.30
Okresní hospodářská komora Pelhřimov
*
Út 7.00 - 11.30
12.00 - 14.30
Třída Legií 1115,
*
St 7.00 - 11.30
12.00 - 14.30
393 01 Pelhřimov
*
Čt 7.00 - 11.30
12.00 - 14.30
tel. 565 332 929 Fax: 565 322 005

Tříkrálová sbírka
získané částky se vrací zpět do oblasti, ve které byly
vybrány a budou použity k realizaci charitativních
projektů . V naší obci se jedná o finanční prostředky
ve výši Kč 6.473,-- , které budou použity na nákup
kompenzačních pomůcek pro pečovatelskou službu
zřizovanou naší obcí. Všem dárcům tímto děkuji za
peněžní dary. Koledníkům a jejich průvodcům za
volný čas, který této akci věnovali.
Ing. Jana Houšková - starostka

proběhla v naší obci v sobotu 12.1.2008. Byla
uskutečněna ve spolupráci s Oblastní charitou
Pelhřimov v povoleném termínu. Koledovaly tři
skupinky koledníků a částka , kterou občané přispěli
činí Kč 9.959,-. Z toho v Častrově 6.369,--,
v ostatních místních částech obce Kč 3.590,--.
Finanční prostředky, které koledníci od dárců vybrali
putují na celostátní konto Charity České republiky.
Z tohoto konta finanční prostředky ve výši 35 % ze
získané částky budou použity k poskytnutí rychlé
humanitární pomoci v případě přírodních katastrof,
epidemií, hladomoru či válečných konfliktů v ČR i
v zahraničí. Finanční prostředky ve výši 65 % ze
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Prosba vodníka z Kněžského rybníka v Pelci.

se tato přírodní pestrost jaksi vytratila. Chceme se proto
pokusit o návrat k původní přírodě, chceme hledat
možnosti jak vrátit původní krásu a rozmanitost tomuto
kraji. Manželé Habermannovi chtějí na svých pozemcích
pěstovat pro sebe i pro lidi ze svého okolí kvalitní
zeleninu – tj. biologicky pěstovanou. Usilují o získání
certifikátu se značkou BIO, který by měli obdržet již
v letošním roce. Lidé bývali v těchto krajinách po
staletí, žili zde a bývali téměř soběstační. Pěstovali nejen
obilí a len, ale i zelí, cibuli, tuříny, vodnice, hrách a na
předzahrádkách různé bylinky. K podobnému modelu se
chtějí manželé Habermannovi vrátit a vypěstovat dostatek
zeleniny nejen pro sebe, ale i pro zájemce z okolí. Kromě
cílů kolem obnovy krajiny, pěstování zeleniny mají ještě
chuť učit ty, které to zajímá, nové životosprávě –
makrobiotice, která ukazuje lidem jak svému tělu
prospívat, jak žít v souladu s přírodou i celým vesmírem.
Paní Mgr. Hana Habermannová připravuje v letošním
roce hned dva cykly přednášek. Jeden se bude týkat
makrobiotického vaření a bude probíhat přímo ve Ctiboři
na statku Habermannových. A druhý: „Vaření pro
maminky“ je naplánován v Pelhřimově. Zájemci o tuto
problematiku se mohou přihlásit na Ekofarmě ve Ctiboři
nebo na E-mail: www.ekofarma-ctibor@seznam.cz,
tel. 565 495 313

Motto : Na ostrůvku nad jezerem sedí vodník
podvečerem, pokuřuje a přemýšlí.
Valí se tam vlnky zdola, roztahují v širá kola:
a na ostrůvku podél skal zelený mužík se tam
rozplakal.
Neveselé, truchlivé jsou ty vodní kraje, kde si
v trávě pod leknínem rybka s rybkou hraje.
Chladno, ticho větřík nezavěje, vodníkovo
srdce smutné je, takřka bez naděje…….
Jsem nadpřirozená, tajemná pohádková bytost žijící
hlavně u vody a pod vodou. Vypadám jako člověk, pouze
na nohou mám zelené blány a taky mám zelenou kůži.
Rozumím vodním zvířatům, ale jsem schopen a rád se
domluvím i s člověkem. K mým přátelům patří také
hejkalové, vodní víly a lesní skřítci. O některých
vodnících je známo, že jsou staří až několik set let a
domluví se všemi jazyky /pravděpodobně používají
telepatii, protože pod vodou se mluvit nedá/. Já jsem, ale
ještě velmi mladý a nezkušený a přišel jsem k Vám
z Moravy. Velmi se mi tady zalíbilo. Naprosto úžasně.
Vodička průzračná, čisťoučká jako sklo, kamarádky
rybičky a ostatní vodní zvířata i sousedé z hájovny se mi
starali o obživu. Tajemný květ kapradí
i vzácné
masožravé rosnatky mně voněly za zády.
A tak plynul rok s rokem a pomalu zase přišla zima.
Rybník zamrzl a i já jsem postupně upadl do lehkého
zimního spánku. A jak si tak podřimují, slyším pojednou
tiché kroky. Co se to děje? Někdo se mnou strašně
cloumá. Chce si mně snad vzít sebou a někam odnést?
Moc a moc se bojím. A tak se pevně ze všech svých sil
držím a pojednou veliká bolest. Utrhli mně obě nohy i
ručičku. Ach to bolí, bolí.Proč mě trápíte? Co jsem Vám
lidi udělal? Nechtěl jsem Vás topit. Nechtěl jsem hrníčky
a Vaše dušičky.
Kdyby ale nebyl zamrzlý rybník tohoto člověka bych
určitě utopil !!!
Teď čekám na protézy v pelecké hájovně. Snad mě brzy
opraví a vrátí. „ Bytosti pozemské, nevažte lehce řeči
moje. Z nebes přichází větší duch, zákon nezbytný ve
všem světě stojí a vše tu svůj zaplatí dluh“.
Vyslyšte moji prosbu a neničte mne, prosím. Nechte mne
na ostrůvku Kněžského rybníka dál v klidu pokojně sedět,
pokuřovat a přemýšlet. Nikdo přece nechceme, ani Vy
lidé ani já, aby byl konec vodníků v Čechách.

Informace
 Kominík p. Dvořák z Pelhřimova nabízí svoje
služby. Kontakt na telefonním čísle 602 619 339.
Inzerce:
 Prodáme dům před celkovou rekonstrukcí v H.
Cerekvi , obytná část 2+1, možná půdní vestavba,
plyn u domu, odpady do veřej. kanalizace. Pozemky
celkem 202m2.
Cena: 260 000.- Kč.Tel.: 608 051 183, 777 270 603
 Prodáme bývalou zemědělskou usedlost v obci
Prostý. Uzavřený dvůr, částečně vydlážděn, stodola,
chlév. V příz. 2 místnosti + soc. zař. Na půdě 2
pokoje v rekonstrukci. Nové rozvody vody a
elektřiny. Cena: 1 590 000.-Kč. Tel.: 608 051 183,
777 270 603
 Chalupa s 3 místnostmi v obci Častrov, osadě
Perky. Zahrady před i za chalupou o výměře 3000
m2. V ceně i pozemky - pole a louky o výměře 4,4
ha z toho 1,5 ha navazuje přímo na zahradu. Les za
vsí o výměře 3300 m2. Cena: 1 000 000.-Kč. Tel.:
777 270 603, 565 321 485
 Hledáme pro svého klienta chalupu nebo
rod.domek v Častrově a okolí. Nabídněte cenu.
tel.:777 270 603
(stačí poslat SMS ozvou se Vám zpět).
Tel.: 565 321 485 – kancelář E-mail: rako-pe@rakoreality.cz www.rako-reality.cz
 Nakladatelství Proxima Bohemia vydalo knihu
Kraj Vysočina-města a obce. Knihu je možno si
prohlédnout na obecním úřadě, cena 1 výtisku Kč
675,--. Možnost objednat na tel. čísle 571 627 560
nebo na adrese PROXIMA Bohemia, Vydavatelství
národopisného tisku, Masarykovo náměstí 134, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm. Nebo přímo na
stránkách nakladatelství www.proximabohemia.cz

Jana Kramářová – hájovna Pelec

V katastru obce Ctiboř vzniká první
ekofarma v našem okolí.
Začali ji před nedávnem budovat manželé Hana a
Jiří Habermannovi, kteří se k nám přestěhovali od
Jihlavy se svými dvěma dětmi, třetí miminko se jim
narodilo již v našem kraji. Rodina se usadila ve Ctiboři na
bývalém Zadražilovu statku. Dle slov manželů
Habermanových jim Ctiboř učarovala, statek na konci
vesnice s výhledem do polí, kolem rybníky, lesy, krásná
příroda. Tak nějak jsme si představovali svůj „ráj“, místo
pro život a výchovu svých dětí a naši práci. I zde je ovšem
krajinu třeba dotvářet, chránit a smysluplně pracovat a
uchovávat (obnovovat) venkov. Tento kraj býval krajem
remízků, mezí, lesů a luk se spoustou pramenů, studánek a
jiných mokřadů – (svatojánků a víl). V nedávných letech
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TJ SOKOL Častrov - Kuželkáři
Výsledky posledního utkání družstva „B“

Tabulka okresního přeboru sk.„B“

Tabulka krajského přeboru sk.„A“

Výsledky z posledního utkání družstva „A“

“

Metánova, Ctiboře a Jakubína, Počátek , Stojčína a
Prostého. Dříve bývaly sbory i v Horním Vilímči a
Lískovci, ale zde tyto organizace zanikly.
Činnost hasičů je v našich obcích vidět na
každém kroku, neboť někde jsou to jediné
organizace, které se aktivně podílejí na dění v obci.
Vznik těchto organizací spadá do konce 19. stol. A
právě letos dvě organizace v našem okrsku oslavily
stoleté výročí, a to SDH v Pelci a ve Veselé. Hasiči
se účastní i řady soutěží, a právě náš okrsek o sobě
dává vědět i v celostátním klání, kdy loni skončili
zástupci našeho okrsku na Mistrovství republiky
v Plzni na pěkném 5. místě.
Na našem okrsku je i jeden útvar ve stálé
pohotovosti, a to v Počátkách; jeho členové zasahují
nejen při požárech, ale převážně konají technickou
pomoc při dopravních nehodách a technických
haváriích.
V letošním roce se v naší obci také uskuteční
ještě jedna okrsková akce, a to okrsková soutěž dne
9. května 2008 od 17.00 na hřišti, na tuto akci
srdečně zvu všechny příznivce hasičského sportu,
ale hlavně naši mládež. Vždyť i její členové se
aktivně zapojují do soutěží pro děti.
V závěru se zmíním ještě o jedné věci, a to o
otázce pálení odpadu při těžbě dřeva v lesích. Byl to
častý dotaz na výročních schůzích SDH. Na základě
jednání na útvaru v Pelhřimově bylo dohodnuto, že
každý, kdo bude pálit klestí v lese má tuto akci
nahlásit na tel. 950 270 102, přímo do Jihlavy.

Z činnosti častrovských žen
První den v měsíci březnu uspořádaly
častrovské ženy tradiční dětský karneval. Tento
den udeřila na území České republiky vichřice
Emma. Byla přerušena dodávka elektrického
proudu a do poslední chvíle nebylo jisté, zda
karneval vůbec proběhne. Vše se nakonec
podařilo zajistit. Hudba byla napojena
z náhradního zdroje, chvíli to fungovalo chvíli
ne. Když se nemohlo tančit probíhaly soutěže
k všestranné spokojenosti všech dětí, které
přijely nejen z Častrova. Bohatá tombola
přispěla také k dobré náladě všech účastníků.
Malým problémem byl nedostatek zákusků,
které z důvodu výpadku elektrické energie
nemohly být dokončeny, ale to děti dohnaly
z jiných zdrojů. Odměnou za vítězství
v soutěžích byly jako obvykle sladkosti. Prožili
jsme s dětmi
opět
pěkné odpoledne.
Častrovské ženy tímto děkují každému , kdo se
jakýmkoliv způsobem podílel na zorganizování
maškarního plesu.
Jana Houšková

Hasiči informují
Vážení spoluobčané, dne 22. února 2008 se
v našem kulturním domě uskutečnila Výroční valná
hromada okrsku Počátky. Na této valné hromadě
byli zástupci nejen hasičů, ale i zástupci obcí, kam
jednotlivé sbory patří . V našem počáteckém okrsku
jsou SDH z Bělé, Polesí, Veselé, Častrova, Pelce,

Mgr. Ladislav Kněžínek - starosta okrsku
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Úder blesku v častrovském kostele.

z Jakubína jedna ženská osoba byla zraněna, z Pelce
jeden jinoch lehce zraněn a ostatní byli z Častrova.
Spáleninám podlehli:
Antonín Šesták, zdejší
rolník, dne 11. března ráno, maje necelých 26 roků
svého věku. Žebračka Františka Eisnerová, kteráž až
do 23 března nevýslovné bolesti trpělivě snášela,
majíc celá záda a nohy popáleny a téhož dne ve 49
roce věku svého v Pánu skonala. Antonín Šesták byl,
jak všechny okolnosti nasvědčují nejprvnějším, jehož
blesk zasáhl, seděl na kůru na lavičce nacházející se
právě pod místem kudy blesk zeď prorazil. Ubohý byl
nejhůř zčiněn, vlasy i vous připáleny, na těle měl
veliké a četné popáleniny, košile a podvlékačky byly
spáleny na troud. Svrchní oděv byl jen částečně poškozen, sklesl bez vědomí a teprve když byl odnesen
domů, přišel k sobě. Blesk odtud sjel po zdi do kostela
a tam množství osob omráčil a poranil. Zabil muže
Františka Vacka - výminkáře, 54 roků starého
z Metánova čp. 22, sedícího v krátké lavičce pod
samým kůrem. Na protější straně za lavicemi stojícího jeho příbuzného mladého hospodáře - krejčího
Jana Brýnu z Metánova taktéž z čp. 22. Tedy oba
hospodáře , pozůstaviv každý po sobě vdovu, tento
s třemi nedospělými dítky. Druhý blesk více na
kruchtě řádil, kdež dva mladíci 17letý čeledín Jan
Knot a 19letý čeledín Matěj Pejcal, oba z Častrova,
usmrceni byli. Tito dva jinoši odpočívají ve společném hrobě, taktéž oba muži z Metánova pohřbeni byli
ve společném hrobě.
Jak již podotknuto výše, blesky se rozrazily na
množství jisker, neboť shledány byly nesčetné dírky
v oděvech a na údech většiny raněných. Postižení
měli popáleniny na zádech, rukou, nohou i křížem
levá ruka pravá noha a naopak. Na chodidlech neb na
prstech nohou i rukou. Jeden utrpěl ránu do paty a do
ruky spolu, ránu v patě měl přes tři měsíce nezhojenou
přes velkou péči lékařovu. Vůbec všechny ty rány se
jen pozvolna hojily a velké bolesti působily. Všichni
poranění zůstali v domácím ošetřování. Městský fyzik
pan dr. Jakub Novák z Počátek, zdejší ordinárius,
který byl na místo povolán, konal u nich následně
časté návštěvy a zdejší sousedé pro něho povozy
posílali. Bylo dosti lidumilů, kteří na zraněné a
postižené pamatovali, poskytujíc prádlo, peníze i
pokrmy. Zejména se sluší s vděčností připomenouti
zdejší obecní úřad a vysoce urozeného pána barona
Jakuba Rudolfa z Geymüllerů, patrona zdejšího
chrámu Páně i obročí, jenž zraněným pomoc na
penězích 50 zlatých samovolně poskytl a zároveň
škodu na kostele vyšetřiti dal a uhradil. Tato však byla
nepatrná. Ředitel statku p. barona a spolu patronátní
komisař pan Tobiáš Melichar pomýšlí postarati se o
to, aby na zdejší věž dán byl kvůli větší bezpečnosti
hromosvod. Snad se tak brzy stane skutkem.Téhož
dne řádila bouřka též na jiných místech, jako např.
v Kamenici n/L., kde též do věže kostelní uhodilo,
v Dírné rovněž do kostela a jinde. Nikde však
s takovou hrůzou jako u nás!
Jan Rukavička

8. březen Léta Páně 1878

Událost před 130 lety.
Opis záznamu z r. 1878 z farní knihy v Častrově.
Zůstane v trvalé paměti osadníkům častrovským,
byť to byl den dopuštění božího, jakéhož není tu
pamětníka. Byl první pátek postní, povětrnost byla
sychravá, v noci již napadlo hojně sněhu, při svítání
pršelo, severozápadní vítr silně vál, proháněje hrůzyplné mraky, jež samé země se dotýkaly. Ó smutné
to bylo jitro, jakýchž málo v roce bývá.
Na osmou hodinu určeny byly služby Boží. Vzdor
děsné té povětrnosti sešel se valný počet věřících,
nejméně 200 hlav čítajících do chrámu Páně. Ve třičtvrtě na devět hodin skončena byla nejsvětější oběť,
literáti započali pobožnost křížové cesty, dle víceletého obyčeje. V tom okamžení zaduní hromová rána,
blesky na kůru a pod kruchtou sem tam se míhají a
křižují i rozrážejí se na množství jiskřiček. Do kostelní věže udeřilo, blesk vnikl na kůr úhelním rohem
blíže varhan. Zděšení shromážděných věřících bylo
nesmírné, vtom zarachotí rána druhá, udeřilo do
kostela a do lidu podruhé. Zděšení dosáhlo svého
vrcholu, ozvaly se úzkostné hlasy, že je mnoho lidí
zabito. Co teď se dělo, těžko vylíčiti: pláč a žalostné
volání rozléhaly se prostorami chrámu, takže hukot
bouře venku strašně zuřící, téměř přehlušovaly.
Zmatek nastal všeobecný, pod kůrem leželo mnoho
lidí, taktéž i na kruchtě a na schodech z nichž nevědělo se, jsou-li živi nebo mrtvi. Ostatní hrnuli se buď
k těm padlým nebo strachem hnáni valem ven, pádili
tak, že ani dveře stačit nemohly. K tomu neštěstí ještě
také prostřední hlavní dveře chrámové prudkostí
větru byly zamrštěny tak, že nebylo možné je hned
otevřít, neboť péro zámku prasklo a dveře teprve
násilím musely býti otevřeny. Kdo mohl spěchal pryč
z místa hrůzy a smrti. Prchali, aby o hrozném neštěstí
domácím pověděli nebo je povzbudili, by se
nešťastným v kostele rychle ku pomoci přispělo.
Mnozí však ani z kostela nešli, ale hned poraněným a
omráčeným pomáhali, ach nastojte nejen že mnoho
shledáno popálených a zraněných. Nalezeni byli také
4 usmrceni a jeden strašně popálen v bezvědomí na
dlažbě ležící. Místní duchovní nemeškal nešťastným
pomocí a útěchou přispěti, uděloval svátostné
rozhřešení, dával poslední pomazání. Tím způsobem
bylo jich devět zaopatřeno svatými svátostmi. Jiní 3
byli téhož dne dopoledne ve svých příbytcích
zaopatřeni.
Dle lékařského seznání bylo kromě čtyř usmrcených, devět nebezpečně popálených, a 33 lidí bylo
víceméně popáleno nebo zraněno. Celkem bylo tudíž
bleskem postiženo 46 lidí. Jsou však ještě někteří,
ježto utrpěli rány jen nepatrné, jako když hřebem
škrábne a ti lékařské pomoci nevyhledávali. Každé
stáří jest zastoupeno: postiženi byli od 15 do 70 roků,
dle pohlaví 30 mužského a 16 ženského. Dle bydliště
byli z Metánova zabiti dva a 12 zraněných,
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Jména bleskem zabitých a následkem udeření
zemřelých:

Matěj Kněžínek – svobodný z Častrova čp. 48
Martin Čekal – svobodný z Častrova čp. 29
Jan Trkola - svobodný 18 roků,
velmi těžce na krku a noze, následkem toho zchromlý na
noze.

František Vacek – výminkář z Metánova č. 22.
Jan Brýna - chalupník a krejčí z Metánova č. 22.
Jan Knot – čeledín z Častrova
Matěj Pejcal – čeledín z Častrova, roz. z Vratišová
Antonín Šesták – rolník z Častrova č. 9
Františka Eisnerová – žebračka z Častrova

Značnější spáleniny měli:
Matěj Bečka – rolník z Častrova č.15, na ruce a patě.
Matěj Soukup – čeledín v Častrově , rod. z Metánova, na
ruce
František Přibyl – rolník z Metánova, na zádech a ruce
Kateřina Fuxová – stařena přes 70let z Častrova, na
hlavě
František Mynář – výminkář z Metánova čp. 7 , na rukou

Těžce a nebezpečně zraněni byli:
Martin Fuxa – svobodný z Častrova čp. 25
Mikoláš Jirsa – tkadlec z Častrova čp. 56
Jan Kadlec - čeledín z Pelce čp. 20
Marie Knotová - domkářka z Častrova čp. 91

VELIKONOCE VE CTIBOŘI - VÝSTAVA

se koná 23. a 24. března 2008 od 13 do 18 hodin v budově místní školy.
- zdobené kraslice
- velikonoční dekorace
- ukázky velikonočních pokrmů ( 24. 3.)
Srdečně zvou Vazačovi a Habermannovi

Společenská kronika
Životní jubileum oslavili:
75 let
11. 1. 2008 paní Jiřina Kněžínková

83 let
25. 3. 2008 paní Anna Marešová

77 let
7. 3. 2008 pan Josef Tomšů

85 let

79 let

86 let

1. 1. 2008 paní Marie Malínková

19. 2. 2008 pan Milan Vašta

11. 2. 2008 paní Marie Trnková

80 let

88 let
20. 2. 2008 pan Bohumil Bečka

12. 3. 2008 pan Josef Mazanec

82 let

Všem jubilantům blahopřejeme !

8. 2. 2008 paní Marie Matějková

Vzpomínka
Dne 28. ledna 2008 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustila
Paní Růžena Náměstková z Častrova
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami
Ročník 13
Náš zpravodaj připravuje redakční rada ve složení: ing. Jana Houšková, Jan Rukavička, Jiřina Švandová, Dana Křížová.
Určeno všem občanům správního obvodu Častrov
Redakční rada uvítá jakékoli náměty - obsah, vzhled. Uvítá vaše příspěvky v jakékoli podobě
- elektronické (obec @castrov.cz) či na adresu Obecního úřadu Častrov, 394 63 Častrov
Časopis Náš zpravodaj je podle § 7 zák.č.46/2000 zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727
Pozn. Údaje ve společenské kronice jsou uveřejněny se souhlasem jubilantů.
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