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Prvňáčci častrovské školy

Ve školním roce 2015-2016 bude
častrovskou základní školu navštěvovat 24 žáků. Do školy poprvé šlo a slavnostně přivítáno
bylo 9 žáků. Na první prázdniny
v tomto školním roce se mohou

Vážení spoluobčané,

žáci těšit 29. a 30. října. Vánoční
prázdniny dětem začnou ve středu
23. prosince a do školních lavic se
vrátí v pondělí 4. ledna 2016.
MČ

Co v letním zpravodaji nevyšlo

Blíží se letní prázdniny a my se
ohlížíme za školním rokem 20142015.
Ve vyučování jsme se snažili naplňovat Školní vzdělávací program a
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splnit všechny úkoly a cíle , které
nám ukládá.
Rozvíjet klíčové kompetence žáků
a naplňovat průřezová témata
Školního vzdělávacího programu

skončilo období prázdnin, které bylo
poznamenáno velkým suchem. V naší
obci bylo doporučeno občanům šetření
vodou, zejména v Metánově. Prameny
čtyř studní pod Trojákem, které zásobují vodojem pro Metánov , měly vlivem sucha malou kapacitu. Dodávku
vody do Metánova jsme částečně řešili
dovozem vody z Pelhřimova, Humpolce a Jindřichova Hradce cisternou.
Většinu vody jsme navezli z vodojemu
častrovského.
V současné době řeší zastupitelstvo
obce posílení vodních zdrojů pro Metánov .
Je několik způsobů, kterými by se situace dala vyřešit. O jednom z nich – jímacím zářezu – nyní jednáme s vlastníkem pozemků - Lesy České republiky
s.p.
Dalším je vybudování vrtu. Tento způsob získání zdroje vody je však komplikován přívodem elektrické energie
z Drážďan do lesa k vodojemu.
Chci Vás požádat o trpělivost, protože
vybudování jakéhokoli z výše uvedených zařízení obnáší mnoho úkonů.
Vyžaduje vypracování projektu. K projektu je třeba vyjádření pověřených
orgánů a vlastníků pozemků. Rychlost
některých bohužel nedokážeme ovlivnit.
Vodu v případě nedostatku budeme
nadále převážet z Častrova do vodojemu pro Metánov. Musíme jí šetřit nadále i v Častrově. V případě odčerpávání vody v častrovském vodojemu může
nastat chvilková změna tlaku ve vodovodním řádu. Jistě to někteří z vás již
pocítili. V krátkém čase se tlak srovná
a je vše v pořádku. V Častrově jsou prozatím prameniště dostatečně vydatná.
Teplota ovzduší není již tak vysoké .
Občas i prší. To však neznamená, že je
vše v pořádku. Zásoba podzemních vod
je nízká.
Šetřete vodou!
Není přece kalamitní, že na hřbitově je
zastavená voda a není čím zalévat kytky.Je důležité, že máme vodu pro osobní spotřebu.

 Jana Houšková , starostka
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nám pomáhá také spousta doplňkových aktivit, jiných forem
vyučování ( např. projektové) a
činností odehrávajících se mimo
budovu školy.
V rámci tělovýchovných aktivit
a výchovy ke zdravému životnímu stylu jsme v zimních měsících
bruslili na Zimním stadioně v Pelhřimově. V březnu až květnu děti
absolvovaly plavecký výcvik pod
vedením Plavecké školy Delfín v
Pelhřimově. Naše mužstvo se zúčastnilo fotbalového McDonalds
cupu v Počátkách. Zapojili jsme
se do projektu Olympijský víceboj,
ve kterém děti pod záštitou olympijských medailistů plnily 8 vybraných disciplín. Atletickou část
jsme uskutečnili na
atletickém stadioně v Pelhřimově.
Také dětský den jsme zorganizovali jako sportovní den školáků a
předškoláků.
Pro rozvoj kulturní, společenské a
jazykové oblasti výchovy a vzdělávání napomáhají návštěvy malých
divadelních souborů, pořadů ,
vlastní příprava vystoupení či divadelních představení,
účast ve výtvarných soutěžích , vý-

jezdy za kulturními akcemi . Pravidelně nás navštěvuje divadélko
Hugo a Fugo. Další byly např. soubory Fabula, Komenius, výchovný
hudební pořad Mgr. Pavla Josefa
Macků , koncerty ZUŠ Žirovnice.
Děti nastudovaly divadelní představení Perníkář a Kornoutek a
zahrály pohádku pro mateřskou
školku, na akci Rodáci Častrov
2015 a vystoupí v projektu Klimatour.Malé čtenáře velmi motivuje
Pasování prvňáčků v Kamenici
nad Lipou.V projektu knihoven a
informačních center ČR děti obdrží knížku určenou pouze pro nové
čtenáře.
Enviromentální výchovu rozvíjely
projekty Den Země v Pelhřimově,
který pravidelně pořádá ekologické sdružení Mravenec a Planeta
Země 3000, jehož upravená verze
byla i na programu České televize
pod názvem Dobrodruh. Spolupracujeme s Lesy České republiky,
které nás podporují sponzorsky a
připravují pro nás vycházky za poznáním lesního ekosystému.
Projekt Jeden svět je zaměřen na
lidská a dětská práva a my jsme
byly jeho účastníky v Počátkách.

Zhlédli jsme několich filmových
projekcí a děti diskutovaly o společenských problémech s moderátorkou.
Letos se poprvé zapojíme na konci
června do mezinárodního projektu Klimatour, jehož hlavní náplní
je udržitelný rozvoj, ekologické
principy a šetrný přístup lidstva
ke zdrojům na Zemi.
Vyvrcholením školního roku bývá
třídenní výlet. Letos pojedeme do
kempu Řásná nedaleko Telče. Budeme poznávat krásy naší vlasti v
nedalekém okolí svého bydliště,
vyrovnávat se s odloučením od své
rodiny a pobývat v třídním kolektivu také v jiném prostředí než jen
ve škole.
O letních prázdnínách by v naší
škole měla proběhnou další z akcí
na modernizaci budovy školy –
rekonstrukce socialního zařízení
žáků a učitelů .
A potom už zase příprava na nový
školní rok a příchod žáků, kterých
očekáváme nejvíce za poslední
roky.
Létu a prázdninám zdar!

OPRAVENÝ KŘÍŽEK

tří křížky, boží muka a kapličky.
Troufám si říci, že o Vysočině to
platí dvojnásob. Křížky a kříže se
začaly stavět nejprve kvůli pros-

tému označení, že místo je křesťanské (mimochodem, kříž se
stal křesťanským znamením v 5.
století). Pak přibývaly kříže, které označovaly místo, kde zahynul
nějaký člověk a stavěly se tedy k
uctění jeho památky. Další křížky
a kříže stavěli vděční lidé jako poděkování za záchranu života nebo
za jinou významnou pomoc, za niž
děkovali Bohu. Stavbou křížů nebo
kapliček byli uctíváni také lidé pohřbení v hromadných hrobech po
epidemiích nakažlivých nemocí,
lidé padlí v bojích a válkách a to i
ti, kteří padli často na velmi vzdálených bojištích.
Mnoho křížů dnes najdeme také
na okrajích polí. Tedy přinejmen-

Česká krajina je poměrně bohatá
na drobné stavby, ke kterým pa-

2




Mgr. Pavel Pospíšil
Mgr. Jitka Marešová
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ším tam, kde nedošlo k rozorání
mezí a cest u kterých dříve kříže
stály nebo pokud nebyly ničeny úmyslně v době komunismu,
která víře v Boha příliš nepřála.
Tyto “polní” kříže stavěli majitelé
polí a luk, kteří věřili, že Bůh jim
dopřeje přízně a oplatí jim požehnáním a ochranou úrody. Vznikaly jak z hluboké víry, tak třeba
i z prosté radosti ze života, oslavy
konce roboty nebo jiné útrapy.
Cestou z Častrova směrem na Barborku stojí kříž. Donedávna byl
zarostlý mezi lipami, poškozený,
oprýskaný. A ať už k tomu byl dů-

vod jakýkoli, na začátku léta kříž
na několik dnů zmizel, aby se vrátil opravený a natřený, na upravené místo. O několik dalších dnů
později se objevila i lavička. Chtěl
bych touto cestou poděkovat nezištnému nadšenci, který si nepřál
být jmenován, ale který udělal
radost nejen celé naší rodině, ale
i dalším lidem, které na lavičce u
křížku potkáváme.
Píšu o tom i proto, že takových
opravených a udržovaných míst je
u nás více a poděkování patří i dalším lidem, kteří se o to zasloužili.
A také proto, že je tu řada míst,

které to štěstí zatím neměly. Třeba se touto cestou podaří oslovit
další lidi, kteří se pokusí o něco
podobného, co se podařilo u kříže
na cestě k Barborce. Inspiraci můžete hledat právě tam a pokud to
máte daleko, tak třeba v knize Pavla Koubka Krajem zapomenutých
svědků nebo na webu zelenesrdce.
cz. Mnoho zajímavých informací
naleznete také na naučné stezce
Křížek v polích v blízkosti obce
Mladé Bříště u Humpolce (ze které jsem, mimo jiné, čerpal některé
výše uvedené informace).

KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO
LES

ných porostů dřevin nepřesahuje
40 m2,
• dřeviny pěstované na pozemcích
vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž
dřevin,
• ovocné dřeviny - musí přitom jít
o zastavěné území a pozemek musí
být v katastru evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha - zeleň.
V současné době už není možné
kácet v zahradách bez povolení
jakékoli stromy (to bylo možné do
31. 10. 2014), ale pouze ovocné.
Navíc za zahradu se nově považuje pouze takový pozemek, který je
jako zahrada uveden v katastru.
Kácení dřevin se povoluje ve
správním řízení, které probíhá na
základě žádosti, prostřednictvím
které občan žádá o povolení pokácet dřeviny, u kterých je povolení
ke kácení vyžadováno. Jedná se
o proces, v němž orgány veřejné
správy vydávají rozhodnutí. Postupuje se při něm podle obecného předpisu upravujícího základní
otázky správního řízení - správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).
Správním řízením jsou i další řízení, která se mohou v souvislosti s ochranou dřevin vyskytnout,
např. řízení o udělení pokuty za
nedovolené kácení, řízení o ome-

zení či zákazu rušivé činnosti dle §
66 zákona č. 114/1992 Sb. atd. Na
území našich obcí rozhoduje o povolení kácet obecní úřad Častrov.
Povolení ke kácení dřevin lze dle
platných pravidel vydat pouze
ze závažných důvodů (nejčastěji
se jedná o nevyhovující provozní
bezpečnost dřevin, ohrožení zdraví občanů nebo výrazné ohrožení
majetkových či jiných hodnot) a
to po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin. OÚ
Častrov vyvěšuje informace o probíhajícím správní řízení o povolení
kácení dřevin na úřední desce a na
elektronické úřední desce, čili je
možné se tam o probíhajícím řízení dozvědět. Každé povolení musí
být také zdůvodněno. Vydané povolení i veškeré podklady pro jeho
vydání si můžete na úřadě vyžádat
na základě zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním
prostředí.
Pokud úřad povolil kácení stromů,
může zároveň nařídit náhradní
výsadbu nových stromů na vhodných pozemcích minimálně v takovém rozsahu, v jakém proběhlo
kácení.

Podzim a zima jsou období, kdy
ve zvýšené míře probíhá ošetřování a kácení dřevin. Ať už se vám
platná pravidla pro kácení dřevin
líbí nebo ne, faktem je, že i když
je strom na vaší vlastní zahradě,
poli, louce nebo jiném pozemku,
nemůžete si ho pokácet jak se vám
zachce a měli byste pravidla respektovat. Protože se tato pravidla
za uplynulé dva roky několikrát
změnila, chtěl bych tady z pozice předsedy komise pro životní
prostředí shrnout aktuální stav.
Pokud se totiž orgány příslušné
řešit neoprávněné kácení dřevin
o něčem takovém dozví, postupují
zpravidla velmi přísně. Takže jaký
je správný postup?
Zcela bez povolení (pokud se dřevina nepovažuje za významný krajinný prvek nebo za stromořadí) se
mohou kácet stromy, které splňují
alespoň jedno z následujících čtyř
kritérií:
• dřeviny o obvodu kmene do 80
cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí,
• zapojené porosty dřevin, pokud
celková plocha kácených zapojeNáš Zpravodaj - Podzim 2015

Radek Novotný

Radek Novotný
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Pod novou střechou
V měsíci červenci byla na kuželně
vyměněna střešní krytina. Původní eternitové šablony nad drahami
a betonové klasické tašky na zbylé
části kuželny byly nahrazeny novou krytinou KM Beta. Barevný
odstín byl zvolen tak, aby vzhledově ladil se střechou na domě pro
seniory. Výměna střešní krytiny
stála 350.000,-Kč a byla financována z rozpočtu obce Častrov
s přispěním dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výměnu provedla firma Střechy Škopek.
JH

Z kuželkářských drah

Zápasy na domácích drahách:

V pátek 4.září vstoupili častrovští
kuželkáři do nové sezóny 20152016 těsnou prohrou o 27 kuželek
na kuželně v Dačicích. Další zápas
častrovského A-teamu v soutěži
Divize JIH proběhne již v domácím prostředí. Rozpis a aktuální
dění na kuželně v Častrově, včetně
výsledků celé sezóny a sezón předešlých, najdete na internetových
stránkách www.kuzelkycastrov.
estranky.cz

Fotbalová soutěž
2015 – 2016

Naši fotbalisté se na domácím hřišti představili až ve 3. kole soutěže
OP IV. třídy. Zápasy 3. a 5. kola
odehráli 6. a 20. září.

Závod horských kol
Kamenice nad Lipou

V sobotu 27. června projížděl Častrovem a Pelcem mezinárodní cyklistický závod horských kol „O pohár starosty města Kamenice nad
Lipou“. Častrovem projíždělo 265
maratonců, Pelcem navíc ještě 370
účastníků vloženého hobby závodu. Maratonu se zúčastnila prakticky celá česká cyklistická špička
4

11.09.15

pá 17:30

TJ Sokol Častrov A - TJ Lokomotiva České Budějovice

09.10.15

pá 17:30

TJ Sokol Častrov A - TJ Start Jihlava

23.10.15

pá 17:30

TJ Sokol Častrov A - TJ Jiskra Nová Bystřice

06.11.15

pá 17:30

TJ Sokol Častrov A - TJ Třebíč B

20.11.15

pá 17:30

TJ Sokol Častrov A - KK Lokomotiva Tábor B

11.12.15

pá 17:30

TJ Sokol Častrov A - TJ Nové Město na Moravě

10.10.15

so 10:00

TJ Sokol Častrov B - TJ Slovan Kamenice nad Lipou E

24.10.15

so 10:00

TJ Sokol Častrov B - TJ Spartak Pelhřimov F

07.11.15

so 10:00

TJ Sokol Častrov B - TJ Nová Včelnice C

21.11.15

so 10:00

TJ Sokol Častrov B - TJ Sokol Cetoraz B

28.11.15

so 10:00

TJ Sokol Častrov B - TJ Spartak Pelhřimov C

Další zápasy na domácím hřišti
8. kolo

11.10.2015

v 15:00

Sokol Častrov – SK Horní Cerekev B

10. kolo

25.10.2015

ve 14:30

Sokol Častrov – TJ Nová Cerekev

Převzato ze stránek OÚ

(zvítězil Jan Fojtík, druhý byl Jan
Škarnitzl), na hobby závodu se
prezentovalo i několik účastníků
z Častrova a Pelce. Nejúspěšnější
z nich byl podle výsledkové listiny
Jan Fuxa (ročník 1991).
Na snímku Michaely Novákové
absolvují maratonci stoupání k častrovskému kostelu.


Jirka Soukup
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Oprava studny na hřbitově
v Častrově
Předloni byla provedena oprava
studny na hřbitově a zabudování
čerpadla namísto klasického pumpování. Sloupec vody se zdál dostatečný pro zásobování hřbitova
vodou k zalévání . To se však nepotvrdilo. Čerpadlo nasávalo kal a
po čase nevydrželo nápor. Muselo
být odpojeno a opraveno. V srpnu
letošního roku byla studna vyčištěna od bahna a ostatních předmětů. Prohloubena je o 1.5 m a
na dně je nasypán štěrk. Čerpadlo

opět muselo být odpojeno, voda
vzhledem k velkému suchu nastupuje pomaleji. Pramen spotřebě
nestačí.
Dle slov pamětníků to není možné,
voda ve studni na hřbitově vždy
byla a stačila.
V nejbližší době bude čerpadlo
zprovozněno a studna opět funkční.

Častrov - Metánov

všechno to, co by dělat chtěl. Jsme
přistěhovalci, ale jsme rádi jak
mezi „náplavou“, tak mezi „starousedlíky“. Samozřejmě někdo
je nám bližší, někdo méně a stejně
to platí naopak. To je přirozené,
člověk má blíže k tomu, s kým sdílí podobné věci (třeba to že hraje
tenis, že hraje fotbal, hudbu, tanec
...) a díky tomu jsou společné zážitky, které lidi sbližují. Několikrát
jsme v průběhu stavby potřebovali s něčím pomoci a lidé nám tu
pomohli. A za to jim patří dík. Je
tu stále mnoho lidí, kteří jsou šikovní, pracovití a dělají svou práci
poctivě. Je tu několik spolků, které
stále fungují. Cokoli připravit stojí
vždy nějaké úsilí, nějaký čas. I za
to všechno patří všem, kteří tu cokoli podnikají, dík. Musím říci, že
si to tu s malými dětmi užíváme, i
když se ve vesnici zatím moc neangažujeme. Na mnoha místech
už dávno spolky nejsou, hasiči,
zahrádkáři, ochotníci ... nedělají
nic. Děti jsou ještě malé, je práce
kolem baráku a na zahradě a nezbývá na to zatím čas. Nemáme
tu babičku a dík patří i všem, kdo
nám občas pohlídají děti, zalijí
kvítka. Mezi lidmi rozdíly vždycky byly a vždycky budou (mladí
– staří, vesnice – město, Praha –

Byly letní prázdniny a s tím je
spojeno spoustu zážitků, setkání
s lidmi a tak se pokusím o nějaké
zamyšlení nad články v minulém
zpravodaji a nad Častrovem. V
červnu jsme byli na oslavě Matějových narozenin v Metánově. Musím říci, že lepší oslavu narozenin
jsem snad ještě nezažila. Byly tam
snad všechny děcka z Metánova a
spoustu dětí z Častrova, ze Ctiboře. Větší děti, které se znají ze školy, hrály na hřišti fotbal, menší pobíhaly okolo, vymýšlely, co se dalo
a také si tam moc pěkně vyhrály.
Kdo chtěl, opekl si buřty nebo
chleba. Děkujeme moc za pozvání. Bohužel jsme pak museli odjet,
Fandík přišel, že je mu zima a že
chce jet domů. Chytil od Ondráška
neštovice.
Častrov je větší než Metánov nebo
Pelec, Jakubín. Z Horního konce je
to daleko do Dolního. Daleko? Na
kilometry ne, ale většina lidí zde
ve vesnici se musí starat o barák, o
byt, o děti, o zahradu, o les, k tomu
chodit do práce ... Daleko je to z
důvodů časových, bohužel den má
jen 24 hodin a člověk navíc potřebuje i odpočívat. A tak se možná
často stává, že člověk nemá čas na
Náš Zpravodaj - Podzim 2015

Děkuji za pochopení .
Jana Houšková , starostka

Brno, muž – žena ... ). Celá planeta
Země, vesmír, informace, činnosti
- je toho na jednoho člověka moc.
Jeden člověk obsáhne jenom malý
zlomek z toho všeho. Každý má
nadání na něco jiného, někdo je
šikovný v tenise, někdo ve fotbale,
někdo dobře spravuje auta, někdo
dobře hospodaří na poli, někdo
umí zahrát divadlo, někdo ... Nejsou lidé dobří a horší. Jsou lidé
dobří a zlí. Jenom někdo umí víc
to nebo ono. A většina lidí na světě
i tady v Častrově jsou lidé dobří. Je
na každém člověku, jestli si vybere
cestu spolupráce nebo soupeření
... Kdybychom byli všichni stejní,
možná bychom se snáze domluvili, ale asi by byl svět dost nudný ...
ML

Sdělení obecního úřadu

Od října 2015 dochází ke změně
v doručování příspěvků do „Našeho zpravodaje“. Jakékoli
náměty v podobě elektronické
zasílejte na adresu miladacervenkova@seznam.cz.
Listinné náměty domlouvejte v
pracovní dny na tel. čísle 565
437 146 ve večerních hodinách.
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Otec – prosba,
nebo hrozba?
Byl to neopakovatelný zážitek.
Na vlakovém nádraží, v atmosféře loučení, radostného vítání,
překládání zavazadel a ve vůni
prázdninových dálek, stál výpravčí s plácačkou, s terčem v levém
podpaží a píšťalkou v ústech. Tento obraz ovšem ještě není tak neobvyklý, kdyby vedle svého otce
nestál syn, možná sedmiletý,
s plácačkou v levém podpaží, ostražitě sledující každý pohyb svého táty. Cestující dokončili nástup,
dveře se zavřely, výpravčí naposledy pohledem přehlédl vlak, následován svým synem, který také
zkontroloval celou soupravu. Potom se rozkročil, uchopil výpravku
a sebevědomě ji zvedl k odjezdu.
Malý chlapec zkontroloval, jestli je
dostatečně rozkročen, a také hbitě
vytáhl svou malou plácačku. Stál
bez hnutí do chvíle, než se jeho
vzor otočil a potom důležitě bok
po boku oba odešli z nástupiště.
Děti potřebují otce, se kterým si
hrají, se kterým pracují, kterého
napodobují a také jej následují.
Zvláště chlapci, pokud se jednou
mají stát samostatnými muži a
mají být oporou svým manželkám,
potřebují ve svém dětství tátu,
kterého nelze zastoupit. Podobně
děvče potřebuje vzor své matky,
aby se jednou mohlo stát ženou.
V dětství se vytváří vzory mužství
a ženství pro celý následující život.
Podobně, jako se často cituje deklarace lidských práv, je potřebné
zdůrazňovat i lidská práva dítěte,
přijatá v OSN 20. 11. 1959. V pa-

Upozornění – občanské průkazy.
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny
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ragrafu 6 je uvedeno: „Dítě potřebuje k plnému a harmonickému
vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to možné, má
vyrůstat v péči svých rodičů …“.
Dítě potřebuje oba rodiče. Když
je vztah dvou lidí narušen, nebo
dokonce, když se rodiče rozejdou
a naleznou si nové partnery, pro
dítě stejně v životě zůstává jen jedna matka a jeden otec. A i když potomek vyrůstá v náhradní rodině,
nebo v péči jednoho z rodičů, opakovaně můžeme v dospívání pozorovat zvýšený zájem dítěte poznat
své původní rodiče. Tato přirozená touha může být silně otřesena,
třeba setkáním s násilnickým, cynickým, nebo apatickým otcem. I
z takových zkušeností pocházejí
obavy a traumata, ovlivňující později založení vlastního manželství.
Pokud děti prožívají své dětství
v duchu jmenovaného citátu z deklarace, mnohem snadněji následují vzor svých rodičů a vstupují
do manželství, vychovávají vlastní
děti a stávají se jim vzorem.
První role muže v rodině je být
manželem, protože to základní co
může udělat pro výchovu svých
dětí, je milovat jejich mámu.
Ta druhá role je být otcem, který
zasvětí své děti, především svého
syna do života. Jak se to může stát?
Když například syn poprvé chytí při rybaření s otcem první úlovek, donesou jej oba domů a táta
prohlásí, ty už jsi chlap, vždyť bys
mohl uživit i vlastní rodinu. Tyto
chvíle mají nezměřitelnou hodnotu a ovlivňující celý následující
život. Kolem nás žije mnoho lidí,
kteří nebyli zasvěceni do své role

muže nebo ženy, protože přesně
naopak ve chvíli, kdy potřebovali v dospívání povzbuzení a vzor,
byli autoritou nad sebou kriticky
poníženi. Potom je možné pouze
doufat, že zraněného jednotlivce
potká pozitivní učitel, zaměstnavatel, sportovní oddíl, církev, nebo
budoucí partner, kteří jedinci vrátí
zdravé sebevědomí.
Ta třetí role je, být pracovníkem
– výdělečně činným člověkem,
který zaopatří svou rodinu. Muž se
má stát ochráncem, zastáncem a
jistotou, která chrání rodné hnízdo před vnějšími vlivy a materiálně jej zabezpečuje. Je jisté, že jeho
role není pouze v dávání věcí, ale
předně v dávání sama sebe. Zde
nerozhoduje na prvním místě čas,
který poskytuje své ženě a svým
dětem, ale především intenzita
a hloubka při setkávání s nimi.
To znamená, že hodina s dítětem
při plném zaujetí je více, než celodenní přítomnost v domácnosti,
kdy se otec věnuje svým zájmům.
Roli otce mohou částečně zastoupit dědečkové, strýčkové nebo učitelé, ale plně ji nahradit nemůže
nikdo. Prosba každého dítěte je
mít tátu a samozřejmě i mámu.
Máma ale v neúplných rodinách
většinou zůstává, ovšem odpovědných milujících otců, je stále větší
nedostatek. Je tedy otázkou: může
být osobní svoboda a uspokojení
vlastních potřeb, kdy otec opomíjí
rodinu důležitější, než právo dítěte na otce? Není přinejmenším
třeba, hledat alespoň vyváženost,
mezi právem dospělého jedince a
právem dítěte?

občanských průkazů prováděné
v roce 2005. Ověřte si, zda nekončí
platnost i Vašeho občanského průkazu. Doporučená lhůta k podání

žádostí je 30 – 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu.

Aleš Zástěra
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kulturní akce
KDE

CO

KDO

3.10.2015 od 14.00 hodin na
hřišti

Drakiáda a podzimní tvoření

pořádají Častrovské
ženy

7.11.2015 od 14.00 hodin
v kulturním domě

Setkání seniorů

pořádá Obecní úřad
Častrov

14.11.2015 ve ctibořské škole

Setkání u příležitosti 140. výročí postavení
školy ve Ctiboři

pořádá Občanské
sdružení Ctibořská
náves

28. 11. 2015 od 9.00 hodin
v kulturním domě

Turnaj v mariáši

pořádá Klub mariášníků Častrov

28. 11. 2015 od 16.00 hodin u
obecního úřadu v Častrově

Rozsvícení vánočního stromku

pořádá Obecní úřad
Častrov

28.11. 2015 od 19.00 do 01.00
hodin

LIBKOVANKAFEST
Společné vystoupení Libkovanky s Túfarankou

pořádá Libkovanka

6.12.2015 od 13.00 hodin v kulturní domě

Mikulášská besídka s nadílkou

pořádají Častrovské
ženy

13.12.2015 v kostele sv. Mikuláše

Adventní koncert
Vystoupí děti ZŠ a MŠ Častrov a Jana Vondrů,
absolventka brněnské konzervatoře v oboru
zpěv, na klávesy ji doprovodí Joel Hána

pořádá Obecní úřad
Častov

Náš Zpravodaj - Podzim 2015
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Harmonogram výběru
poplatků

Vybírání poplatků za vodné a stočné bude probíhat
18.11.2015 v kanceláři obecního
úřadu v Častrově. V Metánově
bude uvedené poplatky vybírat
paní Alena Musilová a datum
výběru bude občanům upřesněno. Cena vodného a stočného
se nemění. Poplatek je možné
uhradit také bankovním převodem na účet obce. Při této platbě
uveďte variabilní symbol /popisné číslo domu/ a název obce.
Koncem měsíce října, popř. začátkem měsíce listopadu budou
pověření zastupitelé provádět
odpočty na vodoměrech.

Náš Zpravodaj vydává čtvrletně v nákladu 250 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, 394 63, telefon 565 437 127. Připravuje redakční rada ve složení Milada Červenková a Jan Fuxa. Určeno
občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v podobě elektronické na adresu miladacervenkova@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 7.prosince 2015.
Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727.
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