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Letem světem s řemesly
Mnoha řemesely prošly děti sesvými rodiči v Častrově. Procházkou
po tradičním okruhu u Louvaru si
tak mohly vyzkoušet např. postavit
komín, stejně jako oddělit od sebe
materiály, které do daných oborů
nepatřlily.
Hojně navštívenou akci uspořádaly častrovské ženy spolu s hasiči.
Děkuji všem, kteří jste přišli a
využili možnost strávit odpoledne
poznáním něčeho nového. Také
děkuji Vám, kteří jste odpoledne
organizačně zajistili.

Jana Houšková

Místní skupina Českého červeného
kříže Častrov

Dne 27. 3. 2014 se konala v zasedací místnosti OÚ v Častrově výroční
schůze, kde se projednávala zpráva
o činnosti Úřadu Oblastního spolku
ČČK Pelhřimov za rok 2013. Stav
finančních prostředků v pokladně
nám přednesla paní Matoušková.
Dále byla pozvána paní Jana Vystydová z Božejova, která nám
přednášela o denním a nočním
líčení a kosmetice. Byla možnost

nechat se nalíčit a vyzkoušet, co
komu vyhovuje. Tato přednáška
byla velice zajímavá. Vypomáhaly
jsme při akcích pořádaných pro
děti, jako maškarní ples a pohádkový les.

Přejme Vám všem stálé zdraví a
hezké prožití letních dnů.



Dana Křížová

Vážní spoluobčané, milí návštěvníci našeho webu,
s největší pravděpodobností jste si všimli změn, ke kterým došlo na
našem obecním webu. Po několika létech provozu jsme se rozhodli
web modernizovat a celý jsme přestavěli. V současné době je v provozu
jeho nová podoba, která prozatím plní provizorní funkci a dozná ještě
dalších změn. Měly by to být změny tzv. uživatelsky vstřícné Prosím,
buďte trpěliví.
Děkujeme za pochopení
Náš Zpravodaj - Léto 2014

Vážení spoluobčané
v nastávajícím období prázdnin a
dovolených Vám nemohu popřát nic
jiného než vydatný odpočinek. Pro
současné členy zastupitelstva obce
a ostatní občany, začíná období, ve
kterém budou zvažovat svoji kandidaturu na vznikajících kandidátních
listinách v naší obci. Jistě není
novinkou termín voleb do zastupitelstva obce a senátu. Byl stanoven
na dny 10. – 11. října 2014. Od 17.
července 2014 bude zveřejněn seznam, kam podat kandidátní listinu
a taktéž termín jejího podání (informace MVČR).Času na rozhodování
tedy mnoho nezbývá.Chtěla bych
tímto poděkovat všem současným i
bývalým členům zastupitelstva obce
za jejich práci, která nebyla mnohdy
jednoduchá.Těm, kteří, po volbách
usednou do řad zastupitelstva obce,
přeji hodně sil a nadšení k práci pro
celou naši obec.



Jana Houšková
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Česko / Slovenský závod motorobotů
Ctiboř 2014

Na letošním 5. závodu motorobotů
se ve Ctiboři sjelo 34 posádek. Tvořily je závodníci ze čtyř zemí, České
republiky, Slovenska, Maďarska a
jedna posádka byla česko-ukra-

jinská. Tradičně se soutěžilo ve
dvou disciplínách. V hlavním
závodě zvítězila posádka vedená
Daliborem Dvořákem z Přímětic
u Znojma, druhé místo obsadil
Jaromír Doležal ze
Ctiboře a třetí příčku
Tomáš Chmelíček z
obce Vestec. V disciplíně zručnosti byl na
prvním místě Josef
Pinkava z Jetřichova,
druhý Roman Hrádel
z obce Pobedim /
SK/ a třetí Dalibor
Dvořák Přímětice
u Znojma. Vlastní závod se obešel

bez nehod, pouze při zkušebních
jízdách byly zaznamenány dvě nehody, ohnutý disk předního kola a
škrábance na přední masce stroje.
Bylo zajímavé vidět nadšence, kteří
každoročně vyladí svůj stroj a přijedou do Ctiboře, stejně jako ochotné
organizátory a sponzory.

Vyvrcholením odpoledne byla
ukázka letecké bitvy historických
letadel a koncert hudební skupiny
Fontána. Na úplný závěr dne zazářil
nad Ctiboří slavností ohňostroj.
Všem děkuji za účast a organizaci
celého závodu. Přeji, aby závod měl
pokračování i v příštích létech.



Jana Houšková

Divadelní představení v Praze
V úterý 13. května zavítala padesátka spoluobčanů do Prahy. Národní
divadlo tento den uvádělo slovenskou pohádku Radúz a Mahulena.
Hlavní role ztvárnili Vojtěch Dyk
a Pavla Beretová. Protože jsme
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do Prahy přijeli s hodinovým předstihem, využili někteří účastníci
čas k procházce po Karlově mostu, posezení v kavárně Slávie a
k prohlídce divadla.Večerní cestu
k autobusu nám zpříjemnil osvícený
pražský hrad.
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Mateřská škola a základní škola
Základní škola
Výcvik, který letos skončil v červnu.
Paní učitelka Kovářová z Pelhřimova
s našimi dětmi vytvářela velmi
zajímavý projekt na téma historie
školství v Častrově, který byl zároveň
její diplomovou prací. Tento projekt
by si zasloužil obsáhlejší článek a
ještě se k němu v některém dalším
čísle zpravodaje vrátíme. Naši třídu
podporují Lesy České republiky. Od
tohoto státního podniku jsme obdrželi sponzorský dar. Pan Zhorný
se spolupracovníky nám předvedl
práci v lese a jak se o les pečuje.
V únoru proběhl zápis do ZŠ, v
září by mělo do školy přijít 5 nových
prvňáčků.
Děti podnikly společný cyklo výlet
do okolí Častrova.Oslavily společně

s malými školčaty Den dětí a připravily pro ně soutěže.
Třídenní výlet na Karlštejn se
vydařil. Po té se děti zúčastnily
v Pelhřimově na akci Planeta Země
3000 – zájemci se mohou podívat
na webové stránky projektu pod
stejným názvem. Prvňáčci byli ve
spolupráci s knihovnou v Kamenici
nad Lipou pasováni na čtenáře.

Mateřská školka

ici n. L., vystoupení kouzelníka,
Velikonoční tvoření. Předškolní děti
V druhé polovině školního roku se zúčastnily plaveckého výcviku
proběhly v MŠ akce ohýnek na v Pelhřimově. Společně se školáky
sněhu, zimní olympiáda, divadelní jsme oslavili MDD.
představení Hugo a Fugo, vynášení 24. 4. 2014 proběhl v MŠ zápis dětí
zimy, návštěva knihovny v Kamen
na školní rok 2014/2015. Rodiče po-

V závěru školního roku se přišla se
žáky rozloučit paní starostka. Těm,
kteří ukončili docházku v naší škole a
budou dále pokračovat v Počátkách
popřála dobré studijní výsledky.
Všem dětem, učitelům i ostatním
pracovníkům kytičkou poděkovala
za celoroční spolupráci a popřála
hezký čas prázdnin a dovolených.



Mgr. Pavel Pospíšil

dali 5 žádostí, všem bylo vyhověno.
Kapacita MŠ je pro příští rok naplněna.
A co bylo v červnu? Výlet, ohýnek
a rozloučení s předškoláky.



Miloslava Krejčová,

Velikonoční výstava ve Ctiboři
Již po několikáté se ve ctibořské
škole uskutečnila Velikonoční
výstava. Tentokrát se její organizace ujalo sdružení Ctibořská
náves, hlavní iniciátorkou a organizátorkou výstavy byla paní Marie
Nováková. Po dva jarní víkendy
měli návštěvníci výstavy možnost
shlédnout výrobky několika vystavovatelek a vystavovatelů ze Ctiboře
i okolí. Celkem se podařilo získat
exponáty od pěti autorek (Pavla
Vazačová, Zuzana Machová, Jana
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Syrovátková, Zuzana Šuhájková a
Marie Nováková), pelhřimovského
sdružení Fokus Vysočina, a v neposlední řadě také výrobky a výkresy
dětí základní školy v Častrově, které
vytvořily pod vedením paní učitelky
Jitky Marešové. Na výstavě bylo
možné vidět velikonoční vejce zdobená nejrůznější technikou, výrobky
z papíru, korálků, dřeva ale i výrobky
háčkované. Organizátory překvapil
velký zájem o výstavu, již během
prvního víkendu jí navštívilo několik
desítek lidí z bližšího i vzdálenějšího

okolí, mnoho z nich také využilo
možnosti některé z vystavovaných
exponátů zakoupit. Členové a členky pořádajícího sdružení Ctibořská
náves si zájmu o tuto akci velice
váží. Jsou přesvědčení, že podobné
příležitosti jsou v tak malé vesničce
jako je Ctiboř pro místní komunitu
velkým přínosem, vytvářejí prostor pro setkávání občanů, sdílení
názorů, a oživují veřejný prostor.

Jana Stachová
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Jakub Hron Metánovský: Buňát, zpyták, bažák,
ale také studium medicíny v 66 letech
Svérázný a nenapodobitelný
vzdělanec, věčný student i profesor zároveň, filozof, spisovatel a
vynálezce Jakub Hron Metánovský.
Dalo by se také napsat zpyták a
bažák nebo bedlivák. Rodák z
našeho kraje byl tvůrcem mnoha
krásných novotvarů. Byla o něm
řeč v Tandemu Tamary Peckové.
Narodil se 4. června 1840 a o jeho
životě v Tandemu povídal Josef
Zeman, průvodce v Muzeu profesora
Jakuba Hrona Metánovského. K této
profesi se dostal trochu nepatřičně.
Muzeum v Častrově vzniklo před
lety u příležitosti setkání rodáků. „Já
jsem si vzal na starost klíče a už mi
zůstaly,“ usmívá se Josef Zeman.
Jakub Hron Metánovský se narodil
do chudé rodiny jako osmé dítě z
devíti. Začal chodit do školy v Častrově. Byl pilný žáček, ale rodiče
si nemohli dovolit posílat ho na
střední školu. „Na přímluvu pana
učitele a pana faráře byl poslán na
gymnázium do Českých Budějovic.
Po neshodě odešel do Jindřichova Hradce, kde odmaturoval,“
vypráví o studentských letech
Jakuba Hrona Josef Zeman.

do výuky a Hronovi se to přestalo líbit, říká mu: když žáky zpytuje
pozorovák, nemusí tady být zpyták. Nakonec musel Jakub Hron
hodinu na zásah ředitele dokončit,“
popisuje událost Josef Zeman.
Z Hrona zpytáka se stal Hron
výslužník

Buňát nepřekotitelný

Roku 1895 se zúčastnil Národopisné výstavy v Praze. Vystavoval
tam svůj nejznámější vynález kalamář nejlepšinatý či nekotitelný.
Ten si nechal patentovat u úřadu ve
Vídni. Kalamář vyráběly Harrachovské sklárny. „Kalamář vlastnil Karel
Na konci návštěvy zemského Čapek. Dodnes stojí na pracovním
školního inspektora si Jakub Hron stole Karla Čapka. Asi mu ho koupiMetánovský vysloužil předčasnou li rodiče, protože v době výstavy
penzi větou, kterou pronesl na bylo Čapkovi pět let,“ upozorňuje
inspektorovu adresu před celým na nejznámější vynález Jakuba
učitelským sborem: „Přání by- Hrona Metánovského průvodce
Pozorovák a zpyták
chom měli jediné, chtěli bychom z jeho muzea Josef Zeman.
být všichni tak moudří a chytří jako
Studoval matematiku a fyziku
Po Jakubu Hronovi Metánovském
je sám pan zemský školní pozorna Karlově univerzitě, dva roky
se toho moc nedochovalo. Našly se
ovák.“ Z Hrona zpytáka se stal Hron
navštěvoval vysokou školu také
ale fotografie Hronovy rozlučkové
výslužník. Svou touhu po studiu
ve Vídni. Po univerzitních studiích
akce z Hradce Králové. Na nich je
nevzdává a v roce 1901 začíná
vyučuje na německém gymnáziu v
vidět balon ve tvaru slona. „Šest
studovat Lékařskou fakultu. Na
Opavě, a půl roku v Jindřichově Hradkrejčích mu to týden šilo. Na tuhle
medicíně setrvá až do roku 1905.
ci. V roce 1871 nastupuje do Hradce
akci svolal celou hradeckou honoraKomise se shodne na tom, že 66 letý
Králové. V roce 1886 je jmenován
ci. V plynárnách mu to plnili celý den.
doktor nemůže začít léčit pacienty
středoškolským profesorem.
Jenže jeden šev se protrhl, svítiplyn
a proto ho profesor Hlava nechá
Po šestadvaceti letech je propadnout z patologie. Dva roky unikl a bylo po slávě,“ popisuje jednu
z mála dochovaných fotografií Josef
předčasně penzionován. Může za zkouší studium právnické fakulty.
Zeman
z častrovského muzea.
to setkání se zemským školním inPo té se definitivně vrací do
spektorem v roce 1897. Navštívil i

Tamara Pecková
své rodné obce Metánova.
Hronovu hodinu. „Stále vstupoval
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Sportovní rubrika
S blížícím se létem byly ukončeny
sportovní soutěže, ve kterých naší
obec reprezentují kuželkáři, fotbalisté a stolní tenisté.
Tradičně dobře si vedli kuželkáři.
Jak bylo uvedeno v minulém čísle
zpravodaje, naše áčko vyhrálo krajský přebor a postoupilo do divize.
I béčko se umístilo v popředí své
tabulky a skutečně lze kuželkářům
k jejich výsledkům pogratulovat.
Poněkud horší je situace u fotbalu.
Našim fotbalistům se na jaře příliš
nedařilo a tak není divu, že po
skončení soutěže obsadili předposlední místo. V jarní části soutěže
získali pouze šest bodů za dvě výhry.
Hned v prvním jarním kole porazili v
domácím prostředí Plačkov „B“ 1:0
a rekordního vítězství dosáhli naši

v šestnáctém kole, kdy porazili poslední mužstvo tabulky Žirov „B“ 6:0.
Musíme doufat, že dílčí neúspěchy
fotbalisty neodradí od další aktivní
činnosti a že se opět přihlásí do
nového ročníku soutěže. Vždyť jít na
fotbal znamená pro mnoho našich
spoluobčanů skutečný odpočinek
a odreagování od všedního shonu.
Soutěžní utkání se na našem hřišti
uskutečňují vždy v neděli odpoledne
a to si jistě každý příznivec fotbalu
rád udělá čas. Než začne podzimní
část nového ročníku, čeká nás
tradiční pouťové utkání ženatí - svobodní, které se uskuteční v neděli 3.
srpna dopoledne.
S potěšením lze konstatovat,
že se úspěšně rozběhlo i provozování dalšího sportovního

odvětví - stolního tenisu. Pan Jiří
Spielvogel (pokud ho neznáte, bydlí
v novostavbě směrem k Barborce),
který je sám aktivním hráčem, dal
dohromady partu mladíků, přihlásil družstvo do okresní soutěže a
i oni již zaznamenali dílčí úspěchy
v podobě výhry. Každou takovouto
aktivitu samozřejmě vítáme.

Závěrem bych chtěl všem sportovcům, kteří reprezentují naší
obec, poděkovat. Všem Vám gratuluji k dosaženým výsledkům a
přeji Vám i našim spoluobčanům
příjemné prožití dovolených třeba
i provozováním nějaké sportovní
činnosti.




Ing. Miroslav Němec
předseda sportovní komise

Cyklistické závody
V neděli 8. června se jel cyklistický
závod O pohár Hotelu Artaban a
XV. ročník Memoriálu Jiřího Hudínka. Silniční okruh v délce 16,6 km
vedl ze Žirovnice přes Cholunnou,
Ctiboř, Častrov, Metánov zpět do
Žirovnice. Tento okruh závodníci
jeli podle věkového rozdělení 1 – 5
x. Závod se jel jako Český pohár
mládeže a závod Jihočeské Amaterské Ligy (JAL). Pořadatelskou
službu na trati zajišťovali členové
hasičských sborů Ctiboř, Častrov a
Metánov. Trať byla členitá a teplota
vzduchu nadprůměrná. Již v sobotu
7. června se jel stejný cyklistický
závod ve Strmilově. MČ
V sobotu 28. července se konal jubilejní 10. ročník Cannondale
Kamenického maratonu. Za Bike

Team Častrov se 27,5 km dlouhého
hobby závodu zúčastnilo 6 borců.
Nejlépe se s tratí vypořádal junior
Jakub Loučný, ostudu neudělali ani
další zástupci Častrova.
V sobotu 19.7.2014 se jel přes
naši obec cyklistický závod Oko-

lo Vlásenice. Mezi projíždějícími
závodníky jsme mohli na návsi vidět
Miroslava Fojta se startovním číslem
402, Jana Fuxu /157/, Adama Šváru
/158/. V kategorii starších žáků obec
reprezentovali Jakub Loučný a Marek
Jirsa.

Pouťový fotbalový zápas bude sehrán v neděli 3. 8. 2014 v 10.00 na hřišti. Zveme příznivce fotbalu na zajímavý
zápas
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120 let vzniku SDH
Metánov, 28. června
120. výročí vzniku hasičského
sboru si připomněli v Metánově.
Jednotky z okolních sborů předvedly svou akce schopnost.
Na pozvání metánovských hasičů
se do Metánova sjely jednotky
okolních sborů z Častrova, Veselé,
Polesí, Bělé a Počátek a konalo se
námětové cvičení. Společně pak
předvedly zásah při zdolávání ohně
s dálkovou dopravou vody.
Starosta místního sboru František Červenka spolu se starostou
hasičského okrsku Františkem
Čekalem vyhodnotili námětové
cvičení. František Čekal vyjádřil radost nad tím, že se v průběhu cvičení
nepřihodilo nic nepředvídaného.
Metánovský pamětník a historik Josef Zeman s přehledem pohovořil o
historii sboru a připomněl některé
události, které se odehrály. «V roce
vzniku sboru 1894 žilo v Metánově
kolem 400 lidí. Do sboru se přihlásilo 22 členů. Byli přijímáni ti, kteří se
skutečně pro hasičskou věc chtěli obětovat,“ zdůraznil J. Zeman.
Také připomněl, že v prvním roce
působení zakoupila obec hasičům

čtyřkolovou ruční stříkačku a další
potřebnou výstroj. Před založením
sboru totiž obec vlastnila pouze dvě
ruční stříkačky, 2 háky, 4 žebříky a
možná i jiné prostředky. Nejsou však

Jana Houšková. Pochválila hasiče
za jejich připravenost pomáhat v
dobách zlých stejně jako ochotu
pomoci organizovat společenské
akce ve chvílích odpočinku.

o nich žádné jiné záznamy. V kronice obce se o SDH píše, že prvního
požáru se činně sbor zúčastnil 11.
června 1894 ve Stranné, kde hořela usedlost čp. 12. Poslední požár,
na kterém hasiči zasahovali, vypukl
z 10. na 11. dubna 2002. Shořela
tehdy kolna se slámou u kravína v
Metánově. Žhář byl v krátké době
dopaden.
„Na hasiče je vždy spolehnutí“ řekla ve svém pozdravu starostka obce

„Jako jeden ze zasahujících hasičů
u posledního metánovského požáru
v dubnu roku 2002 si přeji, aby to
byl na dlouhou dobu v našem okolí
požár poslední“
řekl František Červenka. Poděkoval
hasičům i spoluobčanům, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě sobotního odpoledne
a věnovali svůj volný čas k jeho
zdárnému průběhu. Také poděkoval
obci za opravu zbrojnice.

Z činnosti SDH Častrov
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych
Vás seznámil s činností SDH Častrov za druhé čtvrtletí roku 2014.

12. dubna naši hasiči provedli sběr
železného šrotu. Těm, kteří nám
železný šrot věnovali, bych chtěl
touto cestou poděkovat. Další akcí
bylo 30. dubna pálení čarodějnic.
Zde jsme pomohli našim ženám s
organizací zábavného večera pro
děti, zajištovali občerstvení a dohled
nad ohněm. 9. května proběhla
okrsková soutěž v Polesí. Soutěžilo se v požárním sportu. Náš sbor
reprezentovalo družstvo mužů a
6
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žen. Muži obsadili první místo,
ženám se útok nepovedl.
10. května se naši hasiči zúčastnili Memoriálu Františka Pizy
v Kališti. Zde muži s pěkným
časem 21:14 obsadili sedmé místo ze sedmnácti družstev. Nutno
dodat, že zde byla konkurence
opravdu silná a probojovat se na
pohárové umístění bylo velice těžké.
Dále proběhly ukázky útoků veteránů. Naši veteráni předvedli útok
s jakubínskou stříkačkou MÁRA,
která byla vyrobena v roce 1942.
24. května náš sbor organizoval

na častrovském hřišti soutěž v
požárním sportu o pohár starosty
SDH Častrov. Soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů a tři družstva
žen. V kategorii mužů první místo obsadila Rohovka druhé Kaliště a třetí
Častrov. V kategorii ženy první místo
Častrov druhé Počátky třetí Polesí.
Dále proběhly ukázky útoků veteránů, kterých se zúčastnila
družstva z Častrova, Ctiboře, Kaliště a nemocnice Pelhřimov. Všem
se útok povedl. Soutěžní odpoledne
zakončila zábavná soutěž pivní
štafeta. V kategorii muži 4 x 0,5l
piva vyhráli častrovští, v kategorii

Obnova obecních rybníků
V nedávné minulosti byly opraveny
rybníky Bejkovna v Častrově,
Rákosák ve Ctiboři, Horní v Pelci a
Horní v Jakubíně. V roce letošním
probíhají od časného jara stavební
práce při generální opravě dalších
dvou rybníků v majetku obce. Jedná se o rybník Šejb a odkalovací
nádrže Pod vsí v Metánově.
Tato akce je další etapou v postupné obnově rybníků za přispění
dotace z evropských fondů. Náklady na potřebné stavební úpravy a
udržovací práce jsou z Operačního
programu životní prostředí uznatelné ve výši 70 %. Dotaci se podařilo
získat až na druhý pokus díky vel-

mi vysokému převisu poptávky
žadatelů.
Oba rybníky na svou rekonstrukci
již delší dobu čekaly a v podstatě
byly částečně nefunkční. Na rybníce
Šejb bylo za hranicí své životnosti
původní dřevěné potrubí spodní výpusti. Rybník proto bylo složité jak
napustit, tak i bezpečně vypustit a
úspěšně slovit rybí obsádku. Dále
zde chyběl kapacitní bezpečnostní
přeliv, což způsobovalo, že voda
se při vyšších průtocích přelévala
přes hráz a zatápěla sousední lesní
porost. Velké problémy podobného
rázu byly i na nádrži pod Metánovem.
Ta navíc byla zcela zaplněna sedi-

ženy 4 x 0,3l piva vyhrálo Polesí.
Bylo zde zajištěno bohaté občerstvení a všichni návštěvníci mohli s
námi prožít příjemné odpoledne a
večer. 8. června jsme pomohli zajistit
pořadatelsky cyklistický závod.
V nejbližší době nás čekají brigády na sečení okolí
rybníků Zemaňák a Bejkovna.
Na závěr bych chtěl všem popřát
příjemně prožitou dovolenou a
dětem hezké prázdniny bez úrazů.

 Radek Švácha

mentem a představovala tak nemalé
riziko v pásmu hygienické ochrany
vodního zdroje města Žirovnice.
Smyslem navržených úprav je
nejenom vyřešení uvedených
problémů, ale především zajištění
plnění funkcí rybníků našeho kraje v budoucích desetiletích, bez
nutnosti vkládání větších investic.
Navíc rybník pod Metánovem je
stavebně řešen jako biologický a
dle platné právní úpravy je možné
ho využívat jako alternativní čistírnu odpadních vod pro celou místní
část. Nesporou výhodou tohoto
vodohospodářského řešení čištění
odpadních vod bude ekonomická
stránka věci. Tento obecní rybník
dává příležitost k čištění vod za
využití přírodních způsobů čištění,
nebude nutná výstavba čistírna a
také nová oddělená splašková kanalizace.
V těchto dnech stavební práce,
které zajišťuje firma pana Zámečníka z Kunžaku, vrcholí. Předpokládá
se, že oba rybníky budou během
léta zkolaudovány. Budou pak znovu
plnit své funkce v krajině. Přejme
jim, ať mají vždycky dostatek čisté
vody, odolají nepřízni povodní a
přináší užitek i příštím generacím.
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M. Červenka
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Třídění Odpadu
Tetrapaky, tzn. obaly od mléka a
podobných výrobků je možno vhazovat
do kontejneru na plasty. Firma Sompo nemá svozovou linku na oranžové
kontejnery a odpad dotřiďuje. Sice na
kontejnerech je to napsané, ale někdo
to neviděl a mají s tím problém.
Dále upozornění na kontejner na
použité šatstvo je u starého KD, sice
jsme to již psali, ale lidé tam vhazují všechno možné. Má se tam dávat
oblečení k dalšímu použití pro charitativní účely, na ostatní bude přistaven
kontejner, ze kterého bude odpad
převezen na skládku.
Děkuji

Naši psí miláčci
V našich obcích je celkem evidováno 120 psů, (Častrov 62, Perky
2, Drážďany 2, Ctiboř 9, Jakubín 4,
Metánov 27, Pelec 14). Dříve býval
pes snad v každé chalupě. Osobně
si nepamatuji, že by u nás pes někdy
nebyl. Vzpomínám si, že domov u nás
postupně našli bernardýn, foxteriér,
vlčák, pak i rasa „co dá ulice“. Poslední
byla Bela – retrívr. Zlatá nejen plemenem, ale i povahou.
Pejskům se snažíme dát to nejlepší
krmivo v podobě konzerv a granulí.
Nechybí ani pamlsky i doplňky stravy
pro jejich zdárný růst a vývin. Snažíme
se jim dopřát i dostatek pohybu. A pak
to přijde. Pejsek vykoná svou potřebu
a některé z nás ani nenapadne, že si ji
sám neuklidí. Pak je kolem hřbitovní zdi
a dalších veřejných prostranství jeden
extrement vedle druhého. Mysleme si
prosím, že místo, kde vykonal náš psí
miláček potřebu, je náš dvůr či zahrada
a ukliďme to.


Omluva
V minulém čísle NašehoZpravodaje nebyla pod článkem "Děti pamatujte si
to!" uvedena autorka Milada Červenková. Omlouváme se

Milada Červenková

Náš Zpravodaj vydává čtvrtletně v nákladu 250 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, 394 63, telefon 565 437 127. Připravuje redakční rada ve
složení Milada Červenková, Miroslav Houška, Jan Fuxa. Určeno všem občanům obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky podané v podobě
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