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Na 10. zasedání zastupitelstva obce, 
které proběhlo 23.2.2016 byla zhod-
nocena práce zastupitelstva za uply-
nulý rok a projednány připravené 
akce dle schváleného rozpočtu. Po-
něvadž doposud neproběhla kontrola 
hospodaření obce ze strany krajského 
úřadu, budete o tomto informování 
dodatečně. 
V roce 2015 byl odbahněn Dolní ná-
vesák v Jakubíně , opraven byt v bu-
dově obecního úřadu, opraveny ko-
munikace u dolního pomníku, před 
bytovkami u Dvouhrázníku. Dále se 
nám podařilo opravit střechu kaple v 
Metánově. Připravili jsme projekt na 
provedení rekonstrukce kanalizace 
v Metánově. Termín začátku stavby 
doposud není stanoven.  Vzhledem k 
dlouhotrvajícímu suchu byl nedosta-
tek vody. To se projevilo zejména ve 
vodojemu pro Metánov. Situaci jsme 
se rozhodli řešit posílením zdrojů 
vody vybudováním zářezů do půdy. V 
současné době jsou práce ve fázi pro-
jektování.  S přeložením nadzemní-
ho vedení elektřiny v Metánově bylo 
spojeno uložení zemního vedení ve-
řejného osvětlení. Také byl opraven 
bezdrátový rozhlas a doplněn o nové 
vysílačky a reproduktory.Ve Ctiboři 
proběhla oprava hasičárny. Praco-
vala zde skupina dobrovolníků pod 
vedením starosty SDH p. Jaromíra 
Doležala. Všem patří poděkování.  
Proběhlo mnoho společných setkání a 

kulturních akcí. Jednou z nejvýznam-
nějších bylo setkání rodáků Častrova 
a Metánova, a také setkání k výročí 
založení ctibořské školy. Znovu děku-
ji všem, kteří se na jejich uspořádání 
jakoukoliv měrou podíleli. V letošním 
roce máme prozatím připraveno toto:  
odbahnění rybníka Dolního návesáku 
v Pelci, opravu střechy na hasičárně v 
Častrově a Metánově. Dále z důvodu 
havarijního dojde k opravě střechy na 
bytovém domě č.p. 42 v Častrově. 

Budou podány žádosti o poskytnutí 
dotace na:
• na zpracování projektové dokumen-
tace na posílení zdrojů vody 

• na opravu hřbitovní zdi a oplocení v 
zadní části hřbitova 
• na rozšíření a výstavbu sběrných 
míst na tříděný odpad ( nová zástavba 
a výstavba nových ploch pod kontej-
nery  Jakubín, Drážďany) a nákup no-
vých kontejnerů na tříděný odpad do 
Jakubína a na Drážďany. 
Prozatím máme podané žádosti na:  
• opravu lesních cest U kříže, opravu 
márnice, na okna v budově mateřské 
školy, opravu hřiště v Metánově, na 
sečení Bejkovny a na údržbu zeleně - 
ořezání památných lip u Ctiboře.  Plá-
nů máme dost. Tak snad se všechno 
podaří.  

Jana Houšková   

Obecní knihovna

Historické prameny uvádějí, že 
obecní knihovna existovala už 
na konci 19. století. Od té doby 
se mnohé změnilo, nicméně 
obecní knihovna je tu i dnes a 
stále poskytuje občanům své 
služby. Dnes má knihovna při-
bližně osm stovek knih ve stá-
lém fondu a další desítky knih 
ve fondu výměnném, který po-
skytuje Městská knihovna Pel-
hřimov. Zatímco stálý fond naší 
knihovny je složený především 
z knih staršího data vydání, vý-
měnný fond poskytovaný pel-
hřimovskou knihovnou nabízí 
novější knihy, včetně horkých 
novinek. Díky výborné spolu-
práci s regionálním oddělením 
Městské knihovny Pelhřimov 
umíme zajistit našim čtenářům 
knihy na přání - ať už jde o vy-
braná témata, žánry, autory 
nebo přímo o konkrétní tituly.
Knihovna registruje přibližně 
40 čtenářů. Pravidelně se vídá-
me s 15-20 čtenáři, kteří za rok 
přečtou desítky knih. Členství 
v knihovně je bezplatné. Ote-
vřeno máme každé sudé pon-
dělí od 17.00 do 18.30, najdete 
nás v budově obecné školy v 
Častrově. Několik let už také 
máme v provozu webové strán-
ky. Najdete na nich přístup do 
katalogu stálého fondu, články, 
informace ze světa knih a také 
aktuality o provozu knihovny - 
navštivte nás na www.knihov-
na.muwin.info.

Radek Novotný

Vážení spoluobčané 

Krásné jarní dny
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AktuAlity
• V adventním čase přivítali na 
malé slavnosti v zasedací místnos-
ti  obecního  úřadu v Častrově  na 
Vítání dětí do obce Častrov  sta-
rostka Jana Houšková a místosta-
rosta Jiří Havlíček děti narozené  
v roce 2015. Do pamětní knihy 
byly zapsány 4 děti. 

• Poslední jednání ohledně kom-
plexní pozemkové úpravy proběh-
lo na OÚ v Častrově v pátek 25.2. 
2016.  Výsledkem bude výměna 
vlastnických vztahů k pozemkům 
na základě jednání s občany. Nová 
mapa bude podkladem pro nový 
územní plán obce, který je ve fázi 
zpracování.

• I když  je zdravotní stav stromů 
v obci pravidelně kontrolován a 
stromy jsou podle potřeby ošetřo-
vány muselo dojít v pokácení tří 
kaštanů u metánovské kaple. Pů-
vodně jich u kaple stálo 12 a obča-
né je vysázeli v dubnu roku 1904. 
Do budoucna dojde k nové výsad-
bě zeleně. 
 Milada Červenková

Častrov 339
Ctiboř 47
Jakubín 14
Metánov 138
Pelec 33
Celkem 571

Vyhláška o odpadech 
Na 9. zasedání zastupitelstva obce 
bylo projednán návrh nové vyhlášky 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. V této vyhlášce 
je nově zapracováno osvobození od 
poplatku pro občany trvalé hlášené 
v obci, kteří dovršili 75 let věku. Za-

stupitelstvo obce se usneslo neposky-
tovat nadále těmto občanům příspě-
vek ve výši Kč 400,-- . Namísto toho, 
přistoupilo k tomu osvobodit výše 
uvedené občany od poplatku vyměřo-
vaného vyhláškou.    
Dále je ve vyhlášce uvedena nepřesně 
úleva, pro občany, kteří jsou v obci 
evidováni jako vlastník více než jedné 
nemovitosti. 

Tato úleva byla chápána jako úleva 
od poplatku za každou další nemovi-
tost, kterou mají ve vlastnictví. Text 
je špatně formulován, došlo k výpad-
ku části textu při psaní. Na dalším 
jednání zastupitelstva bude sjednána 
náprava. 
Děkuji všem za připomínky. 

Jana Houšková 

počty domů a obyvatel  v roce 1921 domů obyvatel
Častrov 114 737
Ctiboř 42 280
Jakubín 26 159
Metánov 59 372
Pelec 38 248

Setkání neziskovek ve 
Ctiboři
V sobotu 27. února se ve Ctiboři 
konalo setkání neziskových orga-
nizací, které se v kraji Vysočina 
věnují ochraně přírody a krajiny. 
Akci pořádalo sdružení Krajina a 
spoluorganizoval ji spolek Ctiboř-
ská náves. V bývalé škole se sešlo 
přes dvacet zástupců nejrůznějších 
spolků, od zahrádkářů po zástup-
ce Českého svazu ochránců přírody 
a koordinačního uskupení nezis-
kových organizací kraje Vysočina  
- KOUS. Diskutovalo se o ukonče-
ném projektu Obyvatelé pro příro-
du, na který Krajina získala finance 
z norských, lichtenštejnských a is-
landských fondů, a ze kterého byla 
financována bezmála čtyřicítka pro-
jektů zaměřených na přírodu a kra-
jinu na celé Vysočině. Celkem se do 

projektu zapojilo asi 20 organizací 
a přes dva tisíce dobrovolníků. Cti-
bořská náves se do tohoto programu 
zapojila dvěma projekty. Vysázela 
nové aleje a uspořádala přednášku 
na téma péče o veřejnou zeleň.
Odpoledne bylo věnováno jednání 
sekce pro životní prostředí koordi-
načního uskupení KOUS, na kterém 

byli mimo jiné nominování zástupci 
sekce do nejrůznějších komisí a po-
radních orgánů. Jsme rádi, že jsme 
se mohli u nás ve Ctiboři setkat se 
zajímavými lidmi ze sféry občanské 
společnosti, vyměnit si navzájem 
zkušenosti a informace, a načerpat 
tak inspiraci do dalších aktivit.

Jana Stachová

Statistika obyvatel k 31.prosinci 2016 Statistika z roku 1921
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lOuky A rybníky
Louky a rybníky, krajinné prvky, 
které neodmyslitelně patří do čes-
ké krajiny. Spolu s autorem veršů 
Antonínem Sovou mnoho z nás 
vnímá louky a rybníky v naší kra-
jině jako něco přirozeně krásného. 
Jejich existenci chápeme tak sa-
mozřejmě, že se často ani zamýš-
líme nad tím, kolik různorodých 
funkcí (kromě té rekreační a este-
tické) plní a jak důležité jsou pro 
udržení rovnováhy v naší kulturní 
krajině. Zásadní funkce, která člo-
věku přijde právem na mysl jako 
první, je ta zemědělská, produkč-
ní (chov ryb, produkce krmiva 
pro hospodářská zvířata). Louky a 
rybníky mají však nespočet dalších 
významů pro přírodu i pro člově-
ka. Pojďme si některé z nich při-
blížit
Zejména rybníky se svými břehy, 
ale i přirozené kvetoucí louky, jsou 
centrem vysoké druhové rozma-
nitosti jak rostlin, tak živočichů. 
Vysoká rozmanitost přírodních 
druhů je hodnotou sama o sobě. 
Rybníky nám však zadarmo posky-
tují i nejrůznější služby. Například 
příznivě působí na klima, vyrov-
návají teplotní výkyvy v krajině, za 
horka ochlazují, za chladných nocí 
naopak ohřívají. Voda vypařující 
se z hladiny ochlazuje horký let-
ní vzduch, noční mlha stoupající 
z rybníků naopak krajinu ohřívá 
a navíc zavlažuje. V podstatě jde o 
jakousi formu přírodní klimatiza-
ce. Další důležitou službou, kterou 
nám rybníky poskytují, je jejich sa-
močisticí schopnost, jejíž přímým 
důsledkem je zlepšování kvali-
ty vody v krajině. Rybníky mají 
schopnost spotřebovávat škodlivé 
dusičnany a vracet je ve formě du-
síku zpět do atmosféry. Dále rybní-
ky zadržují a recyklují fosfor, který 
má na níže v povodích na svědo-
mí rozmach tolik diskutovaných 
sinic. Rybníky dokážou odbourat 
i značné množství tzv. moderních 
škodlivin (zbytky léčiv, hormonů, 

domácí chemie, kofeinu, umělých 
sladidel atd.), neboť bakterie žijí-
cí v teplé vodě a v bahně dokážou 
tyto látky rozložit. 
Pokud někdo pochyboval o důleži-
tosti rybníků v krajině, po loňském 
suchém létě se tyto pochyby nut-
ně musely rozplynout. Je na místě 
připomenout tzv. retenční funkci 
rybníků, tedy 
jejich schop-
nost zadržovat 
v krajině vodu 
a zmírňovat tak 
následky sucha, 
které, jak uka-
zují klimato-
logické studie, 
nás bude i na-
dále trápit. Na druhou stranu mají 
rybníky schopnost zadržovat vodu 
z přívalových srážek, a jsou proto 
důležitým článkem protipovodňo-
vých opatření.
Rybníky tedy klimatizují, zavlažu-
jí, recyklují, čistí, chrání nás před 
suchem i před povodněmi, navíc 
jsou zdrojem ryb, a v neposled-
ní řadě místem, kde se můžeme 
zchladit v parných letních dnech.
I louky, podobně jako rybníky, 
mají spoustu funkcí, které člově-
ku při pohledu na ně vůbec ne-
přijdou na mysl. Louky nejsou jen 
producenty biomasy potřebné pro 
chov hospodářských zvířat. Travní 

porosty zadržují vodu v krajině, 
zpomalují její odtok, filtrují ji, a 
tak, stejně jako rybníky, přispívají 
k její kvalitě. Louky rovněž zadržu-
jí potřebné živiny a navíc ukláda-
jí uhlík a tím zmírňují klimatické 
změny.
Nejen z estetických důvodů, ale i 
z důvodů výše uvedených, může-

me v posledních 
letech pozorovat 
nový trend v údrž-
bě veřejné zeleně 
– zakládání pří-
rodě blízkých kve-
toucích lučních 
trávníků v obcích 
a městech, které 
nevyžadují časté 

sekání a údržbu, tak jako trávní-
ky parkové či kobercové. Naše oko 
tak může i uprostřed města s li-
bostí spočinout na rozkvetlé louce. 
Tyto plochy nejen zvyšují retenční 
schopnost a druhovou rozmani-
tost, ale vnášejí do veřejných pro-
stor oživení a kladně ovlivňují psy-
chiku člověka.
Ze všech výše zmíněných důvodů je 
důležité vysoce hodnotit úsilí obce  
i soukromých vlastníků rybníků o 
jejich péči a obnovu (na obr. Bio-
centrum Rákosák, rybník obnove-
ný obcí Častrov). Domnívám se, že 
i malý rybníček uprostřed vsi má 
svůj význam, a oceňuji záměr obce 

„Ty české rybníky jsou stříbro 
slité, žíhané temnem stínů pod 
oblaky, vloženy v luhy do zeleně 
syté jsou jako krajů mírné, tiché 
zraky.“

Antonín Sova: Rybníky, 
Z mého kraje

Rybník Rákosák  v katastru Ctiboře



4 Náš Zpravodaj - Jaro 2016

Masopust ve Ctiboři
Se zálibou jsem vždy poslouchala 
babiččino vyprávění o tom, jak se 
v předválečných časech každým 
rokem o masopustu lidé ve Ctibo-
ři scházeli a společně bavili. V té 
době jsem nevěřila, že by ještě 
někdy mohla tato malá téměř vy-
lidněná vesnička radostnou tra-
dicí masopustu ožít. V posledních 
letech se podařilo oživit tradici 
masopustního průvodu, a letos 
navíc v jistém duchu i masopustní 
taneční zábavy.  Masopustní prů-
vod byl v tomto roce jeden z nej-
vydařenějších, úsilí a fantazie, kte-
ré věnovali jeho účastnící výrobě 
masek se zúročily, obzvláště bych 
chtěla vyzdvihnout krásné vydaře-

né masky celé rodiny Krejčů z Vo-
brova mlýna. Průvod provázela již 
tradičně živá hudba a zpěv, večer si 
pak všichni v bývalé škole zatančili 
a zazpívali v u hudby reproduko-

vané a karaoke. Doufáme, že tra-
dici udržíme a sejdeme se k oslavě 
masopustu i rok příští.

Jana Stachová

na rekonstrukci návesního rybní-
ka ve Ctiboři. Stejně tak bychom se 
mohli zamyslet nad alternativním 
přístupem k udržování veřejné ze-
leně a ponechat v příhodných mís-
tech v obcích prostor pro obnovu 

kvetoucích luk (ve Ctiboři např. 
„Kopeček“). Václav Křivan, kte-
rý přijel na podzim přednášet do 
Ctiboře právě na téma péče o ve-
řejnou zeleň, nám v tomto směru 
předal mnoho cenných zkušeností 

a zajímavých informací, a mě sa-
motnou inspiroval k tomu, abych 
o loukách a rybnících přemýšlela 
jinak, než doposud.

Jana Stachová

Zprávičky a fotečky ze 
školky a ze školy
V letošním školním roce navště-
vuje MŠ 9 předškoláků, kteří se v 
lednu a únoru zúčastnili zápisu do 
1. třídy. Do ZŠ Častrov se přihlási-
lo 6 předškoláků .

Zápis do MŠ proběhne  ve čtvrtek 
21. dubna 2016  
od 8,00 hod do 10,00 hod  
odpoledne od 14,00 hod do 15,30 
hod v budově MŠ. 

Zákonní zástupci si přinesou rodný 
list dítěte a občanský průkaz zá-
konného zástupce.
V únoru proběhl v MŠ karneval a 
divadélko Fábula .
Akce, které nás v nejbližší době 
čekají – Dračí pohádka, keramika 
– tvoření pro rodiče a děti , Veliko-
noční tvoření .
V základní škole se 3.2.2016 usku-
tečníl zápis do první třídy na školní 

rok 2016/2017. K zápisu se dosta-
vilo 7 dětí (jedno dítě z jiné obce) 
a všechny byly přijaty. V příštím 
školním roce by tedy v první třídě 
mělo být 7 žáků, celkem by ve škole 
mělo být 25 dětí .
V měsíci dubnu bude  začínat pra-
videlná plavecká výuka. Měla by 
začít 19.4. a probíhala by každé 
úterý.

Připravujeme besedu se spisova-
telkou dětské literatury Michaelou 
Fišarovou.
Chystáme také další mimoškolní 
akce a aktivity, které by měly vyvr-
cholit vícedenním výletem na kon-
ci školního roku.

Za MŠ  Miloslava Krejčová
Za ZŠ Mgr. Pavel Pospíšil
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CO Se dO zimníhO 
zprAvOdAje nevešlO  
Reakce na jeden článek polemika

Vážení čtenáři, v Našem zpravodaji 
– podzimní číslo, str. 6 vyšel článek 
OTEC – PROSBA, NEBO HROZBA? 
Nezpochybňuji práva autora na jeho 
názory ( s většinou mohu i souhlasit), 
ale můj úhel pohledu na danou pro-
blematiku může být někdy i jiný. 
Předně tvrdím, že právo není totéž 
co nárok a právo dítěte na otce (ale 
i matku a třeba i na harmonický vý-
voj) ve většině případů)  ani vynutit. 
Dovolím si určitým cynismem kon-
statovat,  že ani nechvalně proslavená 
norská sociálka, která si snaží (nebo si 
to alespoň myslí) udělat pro dítě ma-
ximum, není schopna zabránit tomu, 
aby se zde nejvíce (na počet obyvatel)  
rodilo dětí incestem (česky krvesmil-
stvem) s riziky genetického zatížení. 
Dále je dokázáno, že vztah členů ro-
diny (rodu) se během času evolučně 
vyvíjí  (mění). Začnu trochu zeširoka. 
Jeden vědec dělí existenci lidstva do 4 
etap – DIVOŠSTVÍ, MATRIARCHÁT, 
BARBARSTVÍ A CIVILIZACE. 
Pokud problematiku výchovy dětí zú-
žím na několik posledních staletí, jistě 
se s Vámi shodnu v tom, že určité jevy 
mající přímý vliv na dítě (jako např. 
rozvody, výchova  nesezdanými rodi-
či, umělé přerušení těhotenství, asi-
stovaná reprodukce či kontroverzní 
výchova 2 jedinci stejného pohlaví) se 
objevily v určitém období.  Troufnu si 

říci, že kdysi běžně silná vazba OTEC“ 
SYN a MATKA: DCERA při výchově 
se postupně rozvolňuje a někdy může 
mít i negativa. Znám případ rodiny, 
kdy byl syn tak silně vázán na otce, 
že při jeho delší nepřítomnosti  dost 
trpěl. 
V následující části  své  stati rozhodně 
neobjevím Ameriku, když budu tvr-
dit, že z důvodů biologických či spo-
lečenských (případně jiných) může 
dojít k zvýhodnění či znevýhodnění 
jednoho rodiče. Zaměřím se pouze na 
oblast možného znevýhodnění mužů. 
A uvedu i čísla (většinou odhad) – ně-
která studia uvádějí, že zhruba každé 
desáté dítě vychovává jiný, než biolo-
gický otec. Důvody jsou pochopitelně 
různé. 
Dále přetrvává praxe, že otec dosta-
ne dítě po rozvodu do péče, jen když 
má matka výrazně asociální chování.  
Uvedu příklad jednoho známého, kte-
rý se rozváděl 6 let. K tomu, že dostal 
své 2 děti do péče, pomohlo, kromě 
stanoviska dětí u soudu, výrazně i to 
, že předložil policejní protokol o tom, 
že se matka opakovaně pohybovala na 
veřejnosti  (s dětmi) v podroušeném 
stavu.
Specifický případ, kdy je cíleně ztěžo-
vána komunikace mezi otcem a dítě-
tem, je instituce vyžadování celibátu. 
V tzv. starých spolkových zemích ( a 
dnes možná i celé SRN) působí sdru-
žení žen, které mají  dítě s knězem 
(povinným celibátem). Předpokládá 
se, že polovina těchto duchovních 
vede intimní život a třetina má dítě. 

V USA proběhl (samozřejmě anonym-
ní) výzkum o vztahu kněží k celibátu. 
Jenom zhruba šestina s ním souhlasí. 
Za těmito čísly je nutné vidět konkrét-
ní lidi. Docela silný příběh byl popsán 
v MFD 8.7.2015 – str. 15 v článku Tr-
agedie ždánické fary.
Ani role otce jako živitele rodiny, není 
už tak dominantní jako byla dříve (a 
popsána v článku). Není neobvyklé, že 
matka významně přispívá do rodinné-
ho rozpočtu. Může se stát, že si doká-
že vydělat více, než její manžel (part-
ner) ve vysoké funkci. To např. platilo 
určitou dobu o budoucím americkém 
presidentovi Clintonovi.
Závěrem článku pojmu v tradičně po-
zitivním duchu. I určitou nadsázkou 
- muži mají své dny   ( a svátky). Zřej-
mě v mnohých kalendářích (nemu-
sí být všechny stejné) jste našli u 19. 
června Den otců. Na začátku tohoto 
svátku byl 1 otec v USA, který se po 
smrti manželky staral o své děti  tak 
vzorně, že získal značné renomé. Ty 
pak žádaly, aby den jeho skonu byl 
prohlášen jako Den otců. Americ-
ký president L. Johnson ale rozhodl 
na konci60. let min. století, že tento 
svátek se bude slavit vždy 3. neděli 
v červnu. Ani ostatní muži nepřichá-
zejí zkrátka. Málo se ví, že 19. listopad 
byl stanoven jako Den mužů. Historie 
tohoto svátku je zhruba tak stará, jako 
u  předcházejícího. Na úplný závěr se 
pokusím odpovědět na otázku v ná-
zvu článku., na který jsem reagoval: 
„Nejlépe ani jedno, ani druhé“.

Oldřich Vobr

Výsledky třídění odpadu 
za rok 2015
odpad kg/obyvatele
papír 6,9
plasty 8,6
barevné sklo 4,1
bílé sklo 2,
nápojové kartony 0,1

upOzOrnÉní
Odvoz komunálního odpadu pro-
běhne o
Velikonočním pondělí 28.3.2016.
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Hasiči ve Ctiboři
Vážení čtenáři, dovolím si vás ve 
stručnosti seznámit s hasičskou 
výroční schůzí ve Ctiboři. Ta pro-
běhla v sobotu 19.12.2015 v již 
nově zrekonstruované hasičské 
zbrojnici ve Ctiboři. Zahájení a 
průběh celé této schůze vedl sta-
rosta SDH Ctiboř pan Jaromír Do-
ležal. Na začátku přivítal přítomné 
hasičky, hasiče a hosté, mezi nimiž 
nechyběla starostka obce Častrov 
paní Ing. Jana Houšková, dále 
pan František Čekal a v neposled-
ní řadě také starosta okrsku SDH 
pan František Syrovátka. Pan Do-
ležal představil všem přítomným 
ve stručnosti program, kterým se 
celá schůze bude řídit. V diskuzi 
vystoupili všichni jmenovaní hos-
té, kteří, mimo jiné, velice ocenili 
zvelebení hasičské zbrojnice a po-
děkovali starostovi SDH Ctiboř a 
všem, kteří se na této rekonstruk-
ci podíleli. Pan Syrovátka dále se-
známil přítomné s činností v okre-
se Pelhřimov. V závěru svého 
vystoupení starosta SDH Ctiboř 
pohovořil o plánu činnosti na ná-
sledující rok a samozřejmě popřál 
všem přítomným hodně zdraví. 
Po vyčerpání programu následo-
valo neformální posezení. V tom-
to příspěvku bych také velice rád 

zmínil, že dochází k rozšiřování 
řad „ctibořských“ hasičů, v sou-
časné době máme zaregistrováno 
20 členů. To je zásluha především 

pana Doležala, který u tohoto čísla 
jistě nezůstane. 
 Za SDH Ctiboř  
 Jan Vránek

sDH častRov
Dne 18.12.2015 se v kulturním 
domě v Častrově konala Výroční 
valná hromada SDH Častrov. Na 
úvod jsme přivítali hned něko-
lik vzácných hostů, kterými byli 
starostka obce Častrov Ing. Jana 
Houšková, místostarosta OSH 
Pelhřimov pan Václav Kubíska a 
starosta okrsku Počátky pan Fran-
tišek Syrovátka. Připomněli jsme 
si činnost, kterou náš sbor vykonal 
v roce 2015 a odsouhlasili jsme si 
plán činnosti na rok 2016. Loňský 
rok byl pro náš sbor rokem jubilej-

ním. Právě v roce 2015 uběhlo 125 
let od založení SDH Častrov. Z to-
hoto důvodu se výbor SDH rozhodl 
udělit několik vyznamenání svým 
aktivním členům, ale nezapomněli 
jsme ani na členy již v pokročilém 
věku, kteří pro sbor pracovali té-
měř celý život. Za pomoci mís-
tostarosty okresu jsme předali 46 
vyznamenání. Za zmínku z celého 
výčtu čestných uznání a medailí 
stojí určitě medaile Sv. Floriána, 
která byla udělena hned třem čle-
nům našeho sboru. Jedná se pana 
Františka Čekala, Mgr. Ladislava 
Kněžínka a pan Ludvíka Náměst-

ka, kteří si toto vyznamenání beze 
sporu zaslouží. Dále následovala 
bohatá diskuse o nejrůznějších 
problémech i radostech nejen na-
šeho sboru, ale i sborů okolních. 
Po ukončení VVH proběhlo občer-
stvení, které nám připravil místní 
hostinský pan Bortlík. Závěr mi 
dovolte jménem celého výboru po-
děkování všem lidem, kteří se po-
díleli na organizaci této, myslíme 
si velice vydřené akce.

Ing. Petr Němec
Starosta SDH Častrov
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SpOrt  
V úvodu nového roku došlo k zásad-
ní změně pro sport v Častrově. Díky 
platnosti nového občanského záko-
níku došlo 4. ledna 2016 k zániku TJ 
SOKOL Častrov a od 5. ledna zápisem 
do spolkového rejstříku, vedeného u 
soudu v Českých Budějovicích, vzni-
ká „Sokol Častrov, z.s.“ Zkratka z.s. 
znamená „zapsaný spolek“ a je v ná-
zvu povinná. Předsedou nově zapsané 
organizace byl zvolen Ing. Miroslav 
Němec ml.

Z kuželkářských drah 
Po neúplném 18. kole se častrovský 
A-team drží těsně nad povýšenou hra-
nicí sestupu z divizní soutěže. Konec 
tabulky je bodově vyrovnaný a tak 
poslední zápas na domácí dráze, kde 
naši borci uštědřili soupeřům z Nové 
Včelnice kanára, přinesl očekávané 
ovoce a vzpruhu do poslední fáze sou-
těže v boji o udržení. Na A-team ještě 
čekají 4 zápasy venku a to v Bystřici, 
Třebíči, Táboře a v Novém Městě. 
Doma 11.3. J.Hradec, 25.3. Žirovnice, 
8.4. CHJK a 15.4. Chotoviny. 

Častrovská rezerva hrající Krajskou 
soutěž je po odehrání 13. kola stá-
le v čele s luxusním náskokem pěti 
bodů a zápasem k dobru na druhý 
Pelhřimov C. B-team má před sebou 
do konce sezony 5 zápasů, z toho dva 
na domácí dráze s Pelhřimovem D, 
Pelhřimovem E a venku s Novou Včel-
nicí, Pelhřimovem C a Cetorazí. Po-
slední zápas jarního kola odehraje na 
domácí dráze s Pelhřimovem E v so-
botu 9. dubna od 10.00. Jestli bude 
postupový – přijďte se podívat.   

Rozpis, výsledky a aktuální dění na 
kuželně v Častrově, včetně výsledků 
sezón předešlých, najdete na interne-
tových stránkách www.kuzelkycast-
rov.estranky.cz  

tabulka kuželky Divize Jih

Rk. Družstvo Zápas + 0 - Body
1. TJ Lokomotiva České Budějovice 18 12 3 3 27
2. KK Slavoj Žirovnice 17 12 0 5 24
3. TJ Jiskra Nová Bystřice 18 11 1 6 23
4. KK Lokomotiva Tábor B 18 9 3 6 21
5. TJ Nová Včelnice 18 9 2 7 20
6. TJ Sokol Chotoviny 18 10 0 8 20
7. TJ Start Jihlava 18 7 3 8 17
8. TJ Centropen Dačice D 18 7 1 10 15
9. TJ Sokol Častrov 18 7 1 10 15
10. TJ Slovan Kamenice nad Lipou F 18 7 1 10 15
11. TJ Třebíč B 18 7 0 11 14
12. TJ CHJK Jihlava 17 6 1 10 13
13. TJ Slovan Jindřichův Hradec 17 6 1 10 13
14. TJ Nové Město na Moravě 19 6 1 12 13

Stolní tenis
A-team si po odehraných 21 zápasech 
v porovnání s koncem podzimu stále 
drží desátou pozici. Pouhé dvě výhry 
ho dělí od pozice sedmé a tak lze říci 
krásný střed tabulky. B-team je sice na 
poslední příčce, nicméně je na místě 

uvést, že vznikl teprve nedávno. Naše 
rezerva se teprve rozehrává a hlavně 
sbírá cenné zkušenosti. 
Aktuální výsledky najdete na interne-

tovém odkazu http://stis.ping-pong.
cz

Jiří Havlíček

tabulka kuželky Krajské soutěže

Rk. Družstvo Zápas + 0 - Body
1. TJ Sokol Častrov B 11 10 0 1 20
2. TJ Spartak Pelhřimov C 12 7 1 4 15
3. TJ Spartak Pelhřimov E 11 6 1 4 13
4. TJ Spartak Pelhřimov F 11 6 0 5 12
5. TJ Nová Včelnice C 12 5 1 6 11
6. TJ Spartak Pelhřimov D 11 4 1 6 9
7. TJ Slovan Kamenice nad Lipou E 11 4 1 6 9
8. TJ Slavoj Žirovnice C 11 3 2 6 8
9. TJ Sokol Cetoraz B 12 2 1 9 5

tabulka stolní tenis oP iv. třída

Rk. Družstvo Zápas + 0 - Body
1. TJ Jiskra Humpolec J 22 20 0 2 82
2. TJ Spartak Pelhřimov G 22 19 0 3 79
3. SKST Vlásenice B 22 18 2 2 78
4. SK Rodinov C 22 18 1 3 77
5. SK Jiřice B 22 13 3 6 64
6. TJ Slavoj Pacov E 22 11 2 9 57
7. TJ Slavoj Pacov F 22 11 2 9 57
8. SK Olešná B 22 10 1 11 53
9. TJ Start Nový Rychnov C 21 10 1 10 52
10. Sokol Častrov A 22 7 1 14 44
11. SKST Putimov B 23 5 1 17 39
12. TJ Sokol Černovice B 22 3 0 19 31
13. SKST Kamenice nad Lipou F 22 2 0 20 28
14. Sokol Častrov B 22 0 0 22 22
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ubývá míSt, kAm 
Se ChOdívAlO prO 
vOdu
Původní vodovod z peleckého 
katastru vybudovalo tehdej-
ší JDZ pro živočišnou výrobu 
v Metánově. Vodojem byl posta-
ven v roce 1984. Pro obec byla 
přípojka vybudována v roce 
1987. Na podzim v roce1990 
okresní hygienik zakázal vodu 
jako pitnou používat. Voda ob-
sahovala velké množství škod-
livých látek, byla rašeliništní 
a značně kyselá. Do Metánova 
se začala dovážet pitná voda 
z Častrova 1 až 2x týdně. Na 
jaře 1991 byly vybagrovány tři 
studánky v lese pod Trojákem, 
vzdálené asi 2 km od vodojemu. 
Voda ve studánkách odpovídala 
množství a jakosti pitné vody. 
Do Metánova začala téci v čer-
venci 1991. 

V posledních letech se Metánov  
potýká s nedostatkem vody i 
když zemědělské družstvo živo-
čišnou výrobu ve svých objek-
tech omezilo. 
Loňské sucho zapříčinilo, že 
v Metánově byl nedostatek 
vody. Obecní úřad sice vyhlásil 
nutnost šetřit s vodou na úze-
mí Obce Častrov, přesto musel 
zajistit její dovážení do metá-
novského vodojemu pro velkou 
spotřebu vody v nejsušším ob-
dobí. 
Ze sdělovacích prostředků mů-
žeme zjistit, že se odhady o 
průměrné denní spotřebě vody 
liší. Zatímco jedna statistika 
uvádí 90-103 litrů, hovoří další 
o 120,150 či dokonce 200 lit-
rech na osobu denně. Z tohoto 
množství je 5-10 litrů určeno 
pro naše základní přežití, tedy 
na přípravu jídla a pití. V době 
letních loňských měsíců se prá-

vě Metánov ocitl v té druhé sta-
tistice, tj. do 200 l na osobu a 
den. Je to údaj, který jsem si 
zjistila z několika víkendových 
sledování odběru vody. Oby-
vatelé v nižších částech obce 
možná ani nezaznamenali, že 
vody je nedostatek. Ti, co byd-
lí a žijí ve vyšších částech obce, 
na tom byli hůře.  Vodovodní 
řád nemohl pro výškový rozdíl 
mezi vodojemem a Metánovem 
reagovat jinak,  než nízkým  tla-
kem. A tak jim v bytech voda 
skoro netekla. 
Obec Častrov, plánuje posílení 
tohoto vodního zdroje formou 
vybudování zářezů do půdy. 
Nesmíme si ale ani pak myslet, 
že po uskutečnění záměru, vo-
dou šetřit nemusíme.

Milada Červenková  

Tříkrálová sbírka 

tříkrálová sbírka roku 2016 
skončila opět rekordem. Na Pel-
hřimovsku se vybralo neuvěři-
telných 646.890,- Kč. 

Děkujeme z celého srdce za Ob-
lastní charitu Pelhřimov, ale pře-
devším za všechny, jimž vybrané 
peníze poslouží. Na Tříkrálové 
sbírce se v pelhřimovské Charitě 
podílejí stovky lidí a tisíce přispí-
vají. 
I díky vám, občanům obcí Čast-
rov, Jakubín, Metánov, Ctiboř, 
Pelec a Drážďan, patří velké 
uznání, protože jste se nenecha-
li ovlivnit lživými kampaněmi, 
které letos Tříkrálovou sbírku 
doprovázely. Naopak byli jste ješ-
tě vstřícnější, máme mnoho po-
vzbudivých ohlasů a myslíme si, 
že nás všechny Tříkrálová sbírka 
v dobrém spojuje. 

Děkujeme, že nám pomáháte po-
máhat. 
 

Oblastní charita Pelhřimov

 

vzpOmínkA

Zemře-li maminka, sluníčko zajde,
v  srdci nám zavane podivný chlad. 
Vždyť v celém světě sotva se najde, 

kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 20. 2. 2016 uplynulo 24 let, 
kdy nás navždy opustila naše 

drahá maminka a babička paní 

marie másilková z metánova.

 S láskou vzpomínají 
synové s rodinami

vzpOmínkA 

Dne 22. dubna 2016 
vzpomeneme 17. výročí  úmrtí 

pana Petra Doškáře ze 
Ctiboře. 

Za tichou vzpomínku děkují 
synovci Milan a Oldřich
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Spolek divadelních ochotníků VRCHLICKÝ ČASTROV
si Vás dovoluje pozvat na komedii

Radima Webera

JAK ZAČALA A SKONČILA 
TROJSKÁ VÁLKA 

ANEB 

KONEC KUŘÍCH OK 
NA OLYMPU

     sobota 26. března 2016           pátek 1. dubna 2016
    neděle 27. března 2016         sobota 2. dubna 2016

od 19.30 hodin Kulturní dům Častrov

OBSAZENÍ:
Zeus                            Jiří Kyba
Hera                          Ivona Jirsová
Afrodité       Markéta Fuxová
Athéna                   Jitka Marešová
Helena                 Jolana Žižková
Paris                   Michal Švácha
Menelaos         Miroslav Kuldan
Hefaistos                   Tomáš Kolář
Vypravěč                  Radovan Kříž

REŽIE:
František Čekal   Ladislav Kněžínek
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vedení obce na lednové poradě stanovilo  a schválilo pravidla pro zveřejňování příspěvků ve  zpra-
vodaji . s jejich zněním vás seznamujeme. 

PRaviDLa ZveřeJŇovÁNÍ PřÍsPĚvKŮ v „NaŠeM ZPRavoDaJi“ 
ObSAh:
I. Úvodní ustanovení
II. Obsah zpravodaje
III. Zásady a pravidla pro zveřejňování příspěvků
IV. Inzerce
V. Redakce
VI. Příprava vydání zpravodaje
VII. Financování zpravodaje
VIII. Závěrečná ustanovení

I.Úvodní ustanovení

1. Častrovský  „Náš Zpravodaj“ (dále jen zpravodaj) je periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydavatelem je Obecní úřad Častrov, Častrov 105, 394 63Častrov.
2. Zpravodaj jako periodikum je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727
3. Zpravodaj vychází zpravidla 4x ročně a za jeho vydání zodpovídá šéfredaktor. Zpravodaj je distribuo-
ván do všech domácností bezplatně ve všech místních částech obce.

II.Obsah zpravodaje

1. Zpravodaj  je vydáván za účelem poskytování informací občanům obce Častrov a místních částí o čin-
nosti obecního úřadu (zprávy se státní správy), o aktuálním dění ve společenském, hospodářském, sociálním, 
kulturním a sportovním životě v obci. 
2. Vydavatel poskytuje prostor inzerci dle kapitoly IV. těchto pravidel zveřejňování příspěvků.

III.Zásady a pravidla pro zveřejňování příspěvků

1. Příspěvky se týkají dění v Obci Častrov nebo s ní souvisejí. O zařazení do vydání rozhoduje šéfredak-
tor.
2. Na zveřejnění příspěvku není právní nárok.
3. Příspěvky zaslané šéfredaktorovi zpravodaje nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie 
se nevracejí.
4. Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně cca ½ strany zpravodaje ve velikosti písma 12.
5. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.
6. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:
a diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdra-
votního postižení, náboženství či víry
b bez identifikačních znaků pisatele (anonymy)
c týkající se činnosti politických stran a hnutí
d týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní témati-
kou.
7. Články kritické, směrované na konkrétní osobu nebudou přijímány.
8. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace, příp.fotografie převzaté z jiného periodika či ji-
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ného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací nebo 
neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.

IV.Inzerce

1. O rozsahu inzerce v jednom čísle zpravodaje rozhoduje šéfredaktor.
2. O zveřejnění či nezveřejnění inzerátu nebo reklamy rozhoduje šéfredaktor. 
3. Reklama ve zpravodaji je za úplatu, jednorázově Kč 500,--.
4. Grafický inzerát je nutno dodat již v graficky zpracovaném souboru. Formát souboru je nutné konzul-
tovat s šéfredaktorem.
5. Úhrada za zveřejnění inzerce se provádí na základě faktury. 
6. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

V. Redakce

1. Redakci zpravodaje stanovuje starosta/tka/.
2. Dohlíží na dodržování pravidel zpravodaje
3. V případě nedodržení pravidel zveřejnění příspěvku se redakce obrátí na vedení obce.
4. Dle potřeby může redakce navrhnout úpravu pravidel zpravodaje, které předloží ke schválení vedení 
obce.
5. Šéfredaktor vede redakci a řídí přípravu jednotlivých vydání zpravodaje.
6. Sbírá podklady, příspěvky, inzerci a ostatní písemné materiály potřebné k obsahovému naplnění jed-
notlivých vydání zpravodaje.
7. Zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk.
8. Zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků.
9. Zodpovídá za včasnou přípravu vydání a předložení úplných materiálů k tisku.
10. Navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje.
11. Navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje. 

VI. Příprava a vydání zpravodaje

1. Termín uzávěrky zpravodaje je vždy: 4. v měsících březen, červen, září, prosinec.
2. Zpravodaj je vydáván nákladem 300 ks výtisků.

VII. Financování zpravodaje

1. Výdaje i příjmy spojené s vydáváním zpravodaje jsou součástí obce Častrov.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla jsou zveřejněna na webu obce a jsou komukoli k nahlédnutí v kanceláři OÚ Častrov.
2. Tato pravidla schválilo vedení obce dne 18.1.2016.
3. Tato pravidla nabývají účinnosti zveřejněním ve zpravodaji a na webu obce.

 Ing. Jana Houšková, starostka obce
 Jiří Havlíček DiS, místostarosta
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ke Dni matek

Marcel Zmožek
          & Mára

Kulturní dům Veselá Kulturní dům Veselá Kulturní dům Veselá Kulturní dům Veselá 
sobota 7. 5. v 19 hodinsobota 7. 5. v 19 hodinsobota 7. 5. v 19 hodinsobota 7. 5. v 19 hodin

Poprvé spolu 
na Pelhřimovsku 

Láska je největší dar
A tak život jde dál

Panenka z kouta
Diri din don...

Lístky za Lístky za 190 Kč
  tel: 775 269 206tel: 775 269 206
Svoz zajištěnSvoz zajištěn

česko slovenské závody motorobotů PF-
62

7.ročník
sobota 18.června 
2016
zahájení ve 12hod
Ctiboř 

www.pfmotorobot.cz

Oznámení 
Od 25. března (pátek) bude přibližně 10 dnů z důvo-
dů přestavby  uzavřená prodejna Jednoty v Častrově. 

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 4.června 2016. 

Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727. 

 

 

 

Mgr. Barbora Szilvayová    
obchodní manažer           
 
Mob.: +420 731 640 782 
E-mail: 
szilvayovabarbora@ekopf.cz 
Web: www.ekopf.cz 


