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Obec Častrov      čtvrtletník / Jaro 2018

NÁŠ
ZPRAVODAJ

OsmičkOVÁ VýROčí
Letošní rok 2018 je rok končící os-
mičkou a tyto roky mají význam 
nejen v dějinách státu, ale i v ději-
nách obce. 
V roce 1918 je to vznik Českoslo-
venské republiky, vyhlášené 28. 
října 1918.
V roce 1938 došlo k tzv. Mnichov-
skému diktátu, kdy byla naše re-
publika okleštěna o pohraniční 
území, zv. Sudety.
V roce 1948 po tzv. únorových udá-
lostech nastupuje v ČSR k moci 
dělnická třída pod vedením Kle-
menta Gottwalda a s ní totalitní re-
žim vlády jedné strany-KSČs.
Rok 1968 nám přinesl nejprve ob-
dobí tzv. Pražského jara, kdy se u 
nás začalo blýskat na lepší časy a 
svobodnější život. Vpádem vojsk 
Varšavské smlouvy v srpnu roku 
1968 byly ale tyto naděje na svobo-
du a demokracii potlačeny na dal-
ších 21 roků.

Osmičkové roky a události 
v naší obci 
Častrov

Rok 1908 
Za faráře Dp. Josefa Brčáka byly 
provedeny rozsáhlé úpravy v na-
šem kostele. Bylo zřízeno zastřeše-
né kamenné schodiště do zvonice. 
Opraveny krovy kostela a věže a 
opatřeny novou krytinou. Uvnitř 
kostela pořízeny nové omítky 
s malbou. Opraveny byly i všechny 
oltáře. Oltář. P. Marie byl pozla-
cen. Opravy byly hrazeny ze sbírek 
osadníků a patronátu. 

Rok 1938 
Dne 20. ledna se na obloze objevila 
velká červená záře, trvající po dobu 
3 dnů, vždy od 19.30 hodin do půl-

noci, což byla předzvěst blížící se 
světové války. 
V dubnu roku 1938 vysázela školní 
mládež pod vedením učitele Štěpá-
na Pokorného 100 ks třešní, podél 
silnice k Pelci, na paměť 20-ti leté-
ho trvání ČSR.
18. července vypukla v naší obci 
nebezpečná nákaza skotu, slintav-
ka a kulhavka, která se rozšířila na 
celou obec. 
V Horním konci naší obce byl zá-
sluhou mládeže Republikánského 
dorostu vedené Václavem Vaníč-
kem a Františkem Strašíkem vy-
budován ohrazený parčík s památ-
níkem Tvůrců československého 
státu s bronzovými plaketami T.G.
Masaryka, Edvarda Beneše a Anto-
nína Švehly.
Dne 23. září byla v Československu 
vyhlášena všeobecná mobilizace 
branné moci. V Častrově nastoupi-
lo 45 záložníků.

Rok 1948 
Po únorových událostech byl dne 
29. února ustanoven KSČ Akční 
výbor NF, který provedl změny ve 
vedení obce. 
Bylo zřízeno kino v Častrově. Pro-
mítalo se 1 x týdně až do roku 1962. 
Od 1. září byla pro malý počet žáků 
zdejší škola organizována jako jed-
notřídní. 

Rok 1958
Byl zrušen matriční obvod v Čast-
rově.
Okolo silnice v Lazně byly vybudo-
vány chodníky.

Rok 1968
Dne 28. října byla slavnostně ote-
vřena nová hasičská zbrojnice.  

Rok 1978
Místní JZD započalo se stavbou 
8-mi bytových jednotek na Vrších.

Rok 1988
V květnu se konalo 1. setkání ča-
strovských rodáků.

Rok 1998
Byly provedeny opravy krovu a vý-
měna krytiny na lodi kostela. 
Byla provedena vestavba dvou půd-
ních bytů v nové hasičské zbrojnici.

Rok 2008 
Byly provedeny rozsáhlé opra-
vy v Kulturním domě v Častrově. 
V rámci tepelných úspor byla vy-
měněna všechna okna, zateplena 
fasáda a opatřena novým nátěrem. 
Do sálu bylo pořízeno 300 ks židlí.

Ctiboř

Rok 1778 
Byla postavena Boží muka na okra-
ji obce, jako poděkování za ochra-
nu od moru, který tehdy řádil.

Rok 1868 
Byla postavena kaple Nejsvětější 
Trojice na ctibořské návsi.

Rok 1888 
Byl založen hasičský sbor.

Rok 1918 
Na ctibořské návsi byla zasazena 
Na Kopečku Lípa svobody.

Rok 1928 
Bylo založeno Elektrárenské druž-
stvo.

Miroslav Houška nejstarší 
kronikář Častrova 
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mAsOPust Ve ŠkOlce

13. 2. 2018 vyšly děti z mateřské 
školy na masopustní průvod po 
vsi. S veselou písničkou jsme vy-
razili k novým domečkům, okolo 
ZD, OÚ, obchodu. Na závěr jsme 
navštívili obyvatele Domu senio-
rů. Odměnou pro děti byla štědrá 
koleda. Děkujeme všem občanům, 
kteří se podíleli na zdárném prů-
běhu masopustu.

ZÁPis DO mAteřské ŠkOly PRO ŠkOlNí ROk 2018-2019
Proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 8.00 do 10.00 hodin a od 14.30 do 15.30 hodin v budově mateřské školy.
Rodiče přinesou k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost, která bude potvrzena léka-
řem. Žádost si rodiče vyzvednou v mateřské škole od 16. 4. 2018.

Miloslava Krejčová
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Dětský kARNeVAl

Pod hlavičkou Rodinných a Seni-
or pasů Kraje Vysočina se v neděli                                     
25. 2. 2018 konal v našem kultur-
ním domě dětský karneval. Ne-
tradičně se o odpolední zábavu 
postaral Kraj Vysočina. Program 
se odehrál v  pirátském duchu, šlo 
o mezigenerační plavbu na vlnách 
zábavy. Občerstvení zajišťovali 
naši sportovci a skupina častrov-
ských žen.
Všem děkuji za pomoc.

Jana Houšková

HAsičský Ples

20. ledna 2018 se uskutečnil ha-
sičský ples. Oproti letům minulým 
jsme měli s organizací poměrně 
více práce z důvodu absence pro-
vozovatele častrovské restaurace. 
I tak jsme ale vše zvládli bez ob-
tíží a ples byl tedy letos komplet-
ně v hasičské režii. K tanci a po-
slechu nám hrála skupina Martin 
Vaverka & FRIENDS z Kamenice 
nad Lipou. Účast byla letos oprav-
du velice slušná. Dokonce se rok 

od roku neustále zvyšuje a z toho 
máme skutečně velikou radost. 
Letos jsme dokonce atakovali hra-
nici 300 hostů. Ples jsme zahájili 
předtančením. Své vystoupení 
nám předvedli žáci devátých tříd 
Základní školy Otokara Březiny 
z Počátek. Tato ukázka si získala 
velmi kladné hodnocení nejen od 
nás, ale zároveň i od všech hostů. 
Tradičně jsme svépomocí připra-
vili cca 1000 ks tzv. hasičských 
jednohubek, po kterých se, jak se 
lidově říká, jenom zaprášilo. Do-
volte mi prosím, abych zde vyslo-

vil dík všem sponzorům, přispíva-
jícím do tomboly a neméně chci 
také samozřejmě poděkovat všem, 
kteří se na organizování této akce 
podílejí. Myslím si, že tato kultur-
ní akce – jediná svého druhu pro 
častrovské občany, již neodmysli-
telně k našemu sboru patří. Proto 
Vás tedy již nyní všechny zvu na 
další ples, který se v příštím roce 
uskuteční dne 2. března, opět pod 
taktovkou pana Vaverky z Kame-
nice nad Lipou.

Petr Němec

 

Sbor dobrovolných hasičů Častrov 
Vás co nejsrdečněji zve na VIII. ročník soutěže v požárním sportu 

O POHÁR STAROSTY SDH 
konající se dne 12.5.2018 ve 13:30 na fotbalovém hřišti v Častrově. 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ a PESTRÁ ZÁBAVA 

PRONÁJem HOsPODy

Po 15 létech je v častrovském 
kulturním domě k dispozici hos-
poda. Její prostory jsou nabíd-
nuty zájemcům pro provozování 
pohostinství od 1. 2. 2018. Bližší 
informace podá starostka Jana 
Houšková nebo místostarosta Jiří 
Havlíček.

Foto: miroslav Němec ml.
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VítÁNí ObčÁNků

Dne 18. 3. 2018 přivítala starost-
ka obce paní Jana Houšková v za-
sedací místnosti obecního úřadu        
4 nové občánky. S krátkým progra-
mem vystoupili žáci základní školy 
pod vedením pana ředitele Pavla 
Pospíšila. Do pamětní knihy byli 
zapsáni Jakub Mikolášek z Častro-
va, Vojtěch Lepeška z Pelce, Domi-
nika Černá z Metánova a Dominik 
Kolář z Častrova.

  Veronika Jirků,  
 foto: Jiří Havlíček
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sDěleNí OÚ

Ověřování podpisů a listin
Od 1.1.2018 si mohou nechat ově-
řit podpis i listiny občané i na 
Obecním úřadu v Častrově. Tím-
to úkonem je pověřena paní Dana 
Křížová. Jednotlivé sazby jsou: za 
jeden úkon: 30,- Kč, za ověření 
jedné strany dokumentu 30,- Kč.

Humanitární sbírka
Místní organizace ČČK Čast-
rov oznamuje občanům, že 
bude v měsíci dubnu provedena 
humanitární sbírka. Předmětem 
sbírky bude oblečení. O přesném 
termínu sbírky budou občané in-
formováni místním rozhlasem.

Poplatky z hrobového místa
V měsíci květnu 2018 se bude vy-
bírat v kanceláři OÚ v Častrově 
poplatek za pronájem a údržbu 
hrobového místa na hřbitově v 
Častrově v celkové výši 27,- Kč za 
1 m2 a rok. Z této celkové výše je 
částka 2,- Kč za 1 m2 za pronájem 
a rok a 25,- Kč za 1 m2 za služby 
a údržbu a rok. Smlouva o nájmu 
hrobového místa se uzavírá na 
dobu deseti let. Žádáme majitele 
hrobů, aby přišli osobně podepsat 
novou nájemní smlouvu na dobu 
10 let.

stROmy sVObODy

V letošním roce si připomínáme 
sté výročí založení republiky. Při 
této příležitosti občané, před sto 
lety, při oslavách osvobození vysa-
zovali tzv. stromy svobody, nejčas-
těji lípy.
I u nás v Častrově máme jubilejní 
stoletou lípu. Stojí u ohradní zdi 
kostela, na bývalém starém hřbi-
tově, naproti čp. 20. Zasazení pa-
mětní lípy mi připomínala p. Ma-
rie Matoušková, z Častrova čp. 20, 
která při jejím sázení lípu držela 
jako malá družička.
Druhým stromem připomínají-
cím naši svobodu je 72letá lípa u 
pomníku Tvůrcům českosloven-
ského státu v Horním konci obce.  
Tuto jsme jako skauti zasadili 
v roce 1945, po osvobození naší 
vlasti od fašistů.
Další památná lípa nám vyrůstá 
na návsi u altánu nad školou. Ta 
byla zasazena u příležitosti setkání 
častrovských rodáků v jubilejním 
roce 2000, jako lípa století. Při je-
jím sázení symbolicky přihazovali 
zeminu nejstarší častrovští rodáci, 
mezi nimi i zmíněná paní Marie 
Matoušková. 

Miroslav Houška nejst. 

Pravidla pronajímání obecních nemovitostí k pořádání kul-
turních a společenských akcí 
Částky za pronájem: 
Kulturní dům Častrov  
jednorázová komerční a společenská akce 5 000,- Kč 
hospoda s balkonem 500,- Kč, sál samostatně 500,- Kč
ke každé akci bude účtována částka za spotřebu vody a el. energie za 
topení dle odpočtu – provede správce Radek Švácha 
úklid KD při pronájmu celého KD 1 500,- Kč  
při rozdělení hospoda s balkonem 750,- Kč, sál samostatně 750,- Kč
škola Metánov 250,- Kč
škola Ctiboř 250,- Kč
škola Pelec 250,- Kč
Místní spolky jsou od poplatku osvobozeny.

POčet ObyVAtel 
k 31.12.2017

Častrov, Perky, Drážďany 349

Ctiboř 44

Jakubín 16

Metánov 146

Pelec 34

Celkem 589

NÁVŠtěVNOst 
metÁNOVskéHO 
muZeA

V loňském roce navštívilo Kabinet 
profesora Jakuba Hrona a expozici 
Františka Severy 350 návštěvníků. 
Přišli v 99 návštěvách. Z tohoto 
počtu byla nejpočetnější skupina 
dvou ročníků studentů Mendelo-
va gymnázia z Opavy. Studenti a 
pedagogové obdivovali zajímavý 
a poutavý výklad správce muzea. 
Ocenili a děkovali panu Zemanovi 
za odvahu hovořit v tak stísněných 
podmínkách ke skupině  65 poslu-
chačů.
Chtěla bych ještě podotknout, že i 
Hronovi byla Opava blízká. V roce 
1870 po aprobaci (matematika, fy-
zika, filosofická propedeutika pro 
vyšší gymnázia) jako suplent v ní 
působil na německé státní reálce. 
Na dobrovolném vstupném a pro-
deji různých titulů knih bylo vy-
bráno 5 000,- Kč.

Milada Červenková 
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JeZDectVí 
V metÁNOVě

V roce 2016 se do Metánova 
přistěhovala rodina Vichrova 
spolu se čtyřmi koňmi. Hned na 
jaře 2017 se podle kroniky obce po 
74 letech klisně Maximě narodilo 
hříbě.
Celou sezonu Tereza Vichrová (12 
let) sportovala s Welsh Mountain 
Ponny -Trawel Rum Punch. a do-
sahovala výborných výsledků.
Sezonu zahájila 2. května na závo-

dišti v Pardubicích, kde obsadila 
2. a 5. místo. Dařilo se jí i v seri-
álu Ponny Tour, kde 4x vyhrála. 
Ve finále potvrdila dobrou formu a 
suverénně zvítězila. S Rumíčkem 
absolvovala 16 parkurů, z toho 12 
vítězně.
V polovině sezóny jí byla zakoupe-
na klisna Welsh Pard Bred - Vikto-
rie 9 se kterou ještě stačila vyhrát 
6 soutěží mezi velkými koňmi. Vr-
cholem bylo mistrovství Vysočiny, 
kde rovněž zvítězila. Do letošní 
sezony má k dispozici 2 ponny: 
Trawel Rum Punch,  Viktorie 9. Po 
úspěšném složení zkoušek ZZVJ 

může v letošním roce startovat i 
s velkými koňmi Maximou po All 
My Dreams (hřebec, který se zú-
častnil i MS) a Gipsy I. (importov-
ná belgická klisna po Visconcin 
Van De Gruivelden.)
Můžeme si jen přát stejné úspěchy 
i v letošní sezóně.

Závěrem děkujeme panu Fojtovi 
za poskytnutí tréninkové plochy a 
za nemalou pomoc.

  Petra Vichrová a  
 Pavel Matoušek

ODPOleDNe PRO žeNy 
V metÁNOVě

SDH Metánov uspořádal v sobo-
tu 10. března 2018 v metánovské 
škole „Odpoledne pro ženy“. Tato 
akce se společně s „Masopustním 
posezením s harmonikou“, která 
se uskutečnila v pátek 9. března 
večer, stala již tradicí.

Milada Červenková
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sklÁDkA u lOuVARu

Brzy to budou dva roky, co se na 
stránkách Zpravodaje objevilo 
upozornění a prosba, aby na mís-
tě u Louvaru, kde pálíme čaroděj-
nice, byly odkládány pouze větvě 
vyřezané ze stromů a keřů našich 
zahrad. Chvíli to vypadalo, že se 
situace zlepší, ale nevydrželo to 
příliš dlouho. Není to tak, že by 
tam týden co týden přibýval od-
pad, který tam nemá co dělat. 
Přesto bych chtěl upozornění a 
prosbu zopakovat - na hromadu 
u Louvaru prosím dávejte (pokud 

si s nimi nemůžete poradit jinak) 
pouze větve. Nepatří tam starý ná-
bytek, gauče, matrace nebo okenní 
rámy, nepatří tam dřevotřískové 
desky, polystyren ani jiný odpad, 
při jehož spalování vznikají zdra-
ví škodlivé nebo rovnou jedovaté 
látky.
Obec má pro oblast nakládání s od-
pady zpracovanou vyhlášku, kde 
je popsáno, jaký odpad se má kam 
ukládat. Je to vyhláška obce Čast-
rov č. 1/2015 a najdete ji na webu 
obce nebo na obecním úřadě. Výše 
zmíněný odpad je třeba nejprve 
roztřídit podle druhu, velkoob-
jemový a spalitelný lze uložit do 

kontejneru v místě bývalé skládky 
v Častrově nebo ve sběrném dvoře 
v Počátkách. Bezplatně. Když už si 
dáte práci s naložením odpadu do 
auta nebo na vozík, dojeďte s ním 
prosím tam, kam máte a ne k Lou-
varu!
Pokud někdo odkládá odpad 
mimo vyhrazená místa, dopouš-
tí se přestupku podle §69, odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb. v platném 
znění (zákon o odpadech). Za ta-
kový přestupek hrozí pokuta do 
výše 50 tisíc korun. Stojí to za to? 

Radek Novotný

 

tuhý          
komunální 
odpad

nápojový 
karton 
směs

sklo 
směsné sklo čiré plast papír

biologicky 
rozložitelný 
odpad

oděvy, 
textil

1.čtvrtletí 41,62 0,02 0,86 1,50 2,31 2,02 --- ---
2.čtvrtletí 36,45 0,02 1,45 1,34 2,75 2,00 --- ---
3.čtvrtletí 33,19 0,03 1,54 1,86 2,76 2,06 --- ---
4.čtvrtletí 38,49 0,04 1,08 0,12 2,72 2,22 --- ---
celkem 149,75 0,10 5,03 4,83 10,53 8,29 33,13 1,25

mNOžstVí VytříDěNéHO ODPADu ZA ROk 2017 (v tunách)

sVOZ ODPADu O VelikONOcícH

Svoz komunálního odpadu bude o velikonočních svátcích 30. března a 2. dubna 2018 probíhat jako ve všední 
dny.

mAs ViA RusticA, Z.s., 
OPět VyHlÁsí DOtAce

Od letošního roku budou mít sou-
kromé i veřejné subjekty z našeho 
regionu opět možnost požádat o 
dotační podporu prostřednictvím 
místní akční skupiny (MAS) Via 
rustica, z.s.
V listopadu a prosinci 2017 byla 
příslušnými řídícími orgány 
schválena finální verze Komunitně 
vedené strategie místního rozvoje 
území MAS Via rustica z.s. (tzv. 

SCLLD), které zahrnuje 64 part-
nerských obcí z ORP Pacov, Pel-
hřimov a Jihlava.
V aktuálním programovém obdo-
bí budou zájemci moci předklá-
dat žádosti o podporu v oblasti 
lesnictví, malého podnikání a di-
verzifikace zemědělských činností 
(opatření Programu rozvoje ven-
kova – PRV) a dále předškolního 
a základního školství a sociálního 
bydlení (opatření Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu – IROP).
Současně bude MAS v návaznosti 

na výše uvedené podporované ob-
lasti z PRV připravovat také tzv. 
projekt spolupráce. Do roku 2022 
má MAS na projekty místních sub-
jektů a projekty spolupráce přidě-
leno celkem cca 80,5 mil. Kč. Prv-
ní výzvy k předkládání žádostí o 
podporu jsou plánovány na duben 
letošního roku. Bližší informace 
mohou zájemci získat na interne-
tových stránkách www.viarustica.
cz nebo v kanceláři MAS (náměstí 
Svobody 320, Pacov).

Kancelář MAS

http://www.viarustica.cz/
http://www.viarustica.cz/
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PROč PÁlíme  
čARODěJNice?

Poslední dubnový večer planou ti-
síce ohňů, ve kterých jsou páleny 
figuríny čarodějnic. Pro většinu 
lidí je to dnes spíše jen táborák 
spojený s hlukem a alkoholem, 
ale nebylo to tak vždy. Víte, jak a z 
čeho tato tradice vznikla?
Její počátek je pravděpodobně v 
době Keltů, takže se musíme podí-
vat několik tisíc let zpět. Pro Kelty 
a i jiné naše předky, kteří později 
pobývali na našem území a v jeho 
blízkém okolí, byl oheň vždy sym-
bolem světla, slunce, naděje, byl 
očistným a rituálním médiem (ve 
faktickém i v duchovním smyslu), 
měl zahánět zlé duchy a temné 
síly, vnášel světlo do tmy. 
Tento jarní oheň byl zapalován na 
počest boha Belena, a tento svátek 
je proto také znám jako Beltain, 
což znamená světlo nebo oheň. 
Původně to byl svátek pohyblivý, 
protože pro naše pohanské předky 
byl přirozený přírodní cyklus silně 
spojen také s cykly Měsíce. Zvlášt-
ní účinky jsou přisuzovány přede-
vším úplňku (kdy různé očistné 
a magické rituály působí silněji), 
svátek Beltain se proto slavil o 
úplňkové noci, která byla nejblíže 
k 1. květnu. 
Večer byly uhašeny ohně v celé 
vesnici, byl zapálen nový, sváteční 
oheň (často se jednalo o ohně dva, 
někdy byly zapalovány také oh-
ňové kruhy) a průchodem kolem 
něj probíhal rituál očištění. Kolem 
ohně nebo mezi ohni procházeli 
nejen lidé, ale obvykle byla takto 
symbolicky očištěna i domácí a 
hospodářská zvířata, aby byla za-
jištěna prosperita, zdraví a hojnost 
i pro další rok. Lidé si pak odná-
šeli žhavé uhlíky z tohoto ohně a 
zapalovali nový oheň ve svých do-
movech.
Svátek Beltain, neboli svátek svět-
la byl skutečně velmi významným 

svátkem, protože pomyslně dělil 
temnou a světlou část roku - lidé 
se po dlouhé zimě radovali z nové-
ho života, delších dnů ve kterých 
přibývalo světla a hřejícího slunce 
a vyhlíželi letní slunovrat, po kte-
rém během léta přicházelo období 
sklizně úrody.
Po vzniku křesťanství to měli po-
hané (ale nejen oni) těžké. Byli to 
sice lidé silně věřící a lze říci, že 
duchovně založení, ale nechtěli se 
svých rituálů vzdát ve prospěch 
nového náboženství. Církev použí-
vala v zásadě dva způsoby, jak lidi 
ke křesťanství přivést, případně 
přinutit. Buď zakazováním a tres-
táním (v případě porušení zákazu 
věnovat se starým pohanským slo-
vanským zvykům) nebo úpravou, 
přizpůsobením, převzetím tradič-
ních pohanských svátků a rituálů 
ke křesťanským účelům.
Vzhledem k tomu, jak významný 
a skutečně magický svátek Beltain 
byl, zákazy v tomto případě nepo-
mohly. Středověká církev nakonec 
využila nástroj používaný k trestá-
ní (inkvizici a skutečné upalování 
lidí) a použila mýtus čarodějnic 
a černé magie k vytvoření “svát-
ku” pálení čarodějnic, který měl 
chránit lid před temnými silami, 
peklem, bezvěrci a před pohany. 
Nejblíže k tomuto pohanskému 
svátku byl tehdy svátek Filipa a 
Jakuba, apoštolů, jejichž ostatky 
byly 1. května roku 570 přenese-
ny do nově vysvěcené římské ba-
ziliky Dvanácti světců. Filipové 
a Jakubové slavili svůj svátek 1. 
května ještě na počátku 20. století. 
Mimochodem, pálení čarodějnic 
jako proces proti pohanům bylo v 
Českých zemích zrušeno až v roce 
1768.
V anglosaském světě byl stej-
ným způsobem využit svátek 
svaté Valpurgy (též Waldburgy) 
narozené někdy kolem roku 710 
ve Wessexu. Když byla 1. května 
roku 870 kanonizována, usoudila 
církev, že bude tato světice, coby 

mocná ochránkyně před tem-
nými mocnostmi a zlými duchy, 
vhodnou patronkou k přeznačení 
pohanských zvyků konaných v 
předvečer jejího svátku. Někte-
ří znalci historie ovšem zastávají 
názor, že Valpurga byla původně 
saskou pohanskou bohyní, jejíž 
význam s postupnou christianizací 
měla pozdější světice podobného 
jména překrýt.
Abych tedy odpověděl na otázku 
položenou v úvodu - pálení ohňů na 
přelomu dubna a května je tradice 
stará několik tisíc let. Ovšem zvyk 
pálení čarodějnice v těchto jarních 
ohních vznikl až v dobách středo-
věké církevní inkvizice a byl církví 
umístěn do období, kdy slovanští 
pohané slavili jeden ze svých nej-
významnějších svátků z poněkud 
zištných důvodů. Dnešní veselí 
spojené s maskami čarodějnic si 
tedy vzalo inspiraci v docela temné 
části historie křesťanské církve. 
Aby to neskončilo úplně temně, 
snad bychom na to mohli pohlížet 
tak, že církev dala tomuto svátku 
symbol čarodějnice, ale radost, na-
děje a veselí tu zůstalo jako vzpo-
mínka na původní svátek ohně, 
slunce, světla a jara. Je totiž třeba 
vnímat rozdíl mezi vírou a nábo-
ženstvím nebo církví. Víra obvykle 
přináší do života mnoho dobrého, 
o instituci církve to stejné bohužel 
říci nejde.

Radek Novotný

Použité zdroje informací:

www.reflex.cz, Článek Terezy Stonišo-
vé z 30. 4. 2017

www.ceskatelevize.cz, dokumentární 
cyklus Naše tradice, díl Pálení čaro-
dějnic, 2014

https://magazin.aktualne.cz, rozho-
vor Zuzany Hronové s religionistou 
Reném Iquortem z 30. 4. 2014

http://www.reflex.cz
http://www.ceskatelevize.cz
https://magazin.aktualne.cz
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SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ VRCHLICKÝ PŘI OÚ ČASTROV 

si Vás dovoluje pozvat na hru od JAROSLAVA KOLODĚJE 

 

JAK SE PEKLO ZADLUŽILO  

                      A CO Z TOHO VŠECHNO BYLO…. 
Vždy od 19:30 HODIN v KD Častrov 

Pá 13.dubna 2018  So 14.dubna 2018 
Pá 20.dubna 2018  So 21.dubna 2018 

Vstupné 60 Kč 
 

Osoby :        REŽIE:                                                           NÁPOVĚDA: 
Luciper: Jiří Kyba       Ladislav Kněžínek st.  Jiřina Matoušková 
Andělka: Jitka Marešová      František Čekal Marie Másílková 
Čert Frtál: Miroslav Kuldan      Jiří Havlíček st. SVĚTLA-ZVUK: 
Čert vrátný: Michal Švácha          Ladislav Kněžínek ml. 
Čert Markouš: Radovan Kříž         Radek Švácha 
Čert Čunda: Tomáš Kolář       MASKY: 
Čertice Radvanice: Jana Šimečková     Monika Němečková 
Čertice Loštice: Dana Křížová          
Čertice Čučice: Lucie Zikmundová            
Čertice Annabergbuchholz-Anténa: Ivona Jirsová 

VzPoMínka

Kdo v srdci žije – neumírá.

Dne 17.4.2018 by se dožil 90 let 
pan 

JAROSLAV KNĚŽÍNEK.

Za tichou vzpomínku děkují děti 
s rodinami.

VzPoMínka

Dne 5. května 2018 by se dožil  
90 let

pan PETR DOŠKÁŘ. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
synovec Oldřich.

OmluVA

V podzimním čísle Našeho zpra-
vodaje jsem ve svém článku - 
Sobotní odpoledne ve znamení 
sedmiček - chybně uvedl, že rok 
1417 je spojen s první zmínkou o 
Ctiboři. Na tuto chybu jsem byl 
upozorněn historikem panem Ol-
dřichem Vobrem a vyzván, abych 
učinil nápravu. Uvedený letopo-
čet je spojen s Predikátem Přibíka 
ze Ctiboře a první zmínka o Cti-
boři se datuje roku 1233. Omlou-
vám se za skreslení historických 
dat a doufám, že se můj článek 
nestal pro nikoho pramenem his-
torických faktů. Pan Vobr však 
kritizoval i autorky prezentace, 
protože se domníval, že tato zá-
sadní chyba byla i takto prezento-
vána na výše zmíněné akci. Kdyby 
pan Vobr tuto akci navštívil, věděl 
by, že tomu tak nebylo. 

Jan Lepeška
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tabulka kuželky Divize Jih

tabulka kuželky krajská soutěž

tabulka stolní tenis OP iV.třída

sPORt

Z kuželkářských drah 

A-team 
v soutěži Divize Jih po odehra-
ných dvaceti kolech figuruje na 
osmé příčce s náskokem jedno-
ho bodu na devátý Soběnov, kte-
rý má ale zápas k dobru. Na lepší 
umístění ztrácíme jeden bod, ale 
družstva Chotovin a Nových Hra-
dů mají odehráno o jeden zápas 
méně. Do konce sezony zbývá ode-
hrát domácí zápas s Jihlavou (6. 
dubna od 17:30 hod.) a hosty bu-
deme v Soběnově (13. dubna).   
B-team 
je po odehraných neúplných se-
dmnácti kolech na šesté pozici 
s náskokem osmi bodů na sedmý 
Pelhřimov E, který má dva zápasy 
k dobru. Na pátou Cetoraz B ztrácí 
dva body. Do konce sezony zbý-
vá odehrát odložený zápas venku 
s Pelhřimovem E a poslední do-
mácí zápas s družstvem Cetoraz B 
(7. dubna od 16:00 hod.).
Rozpis, výsledky a aktuální dění 
na kuželně v Častrově, včetně vý-
sledků sezón předešlých, najdete 
na internetových stránkách www.
kuzelkycastrov.estranky.cz  

Stolní tenis

Naši tenisté od zelených stolů 
ukončili posledním zápasem a vý-
hrou s Horní Vsí sezónu na čtvr-
tém místě před pátou Horní Vsí B 
a za třetím Putimovem B. Zbývají 
dohrát dva zápasy Jiřice B - Pelhři-
mov G a Horní Ves B – Pelhřimov 
G. Tyto zápasy na pořadí v tabulce 
již nebudou mít vliv. V pořadí jed-
notlivců se do první desítky dostali 
na 6. místě Spielvogel Tomáš a na 
9. místě Jirsa Marek.
Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu http://stis.
ping-pong.cz

1 Start Jihlava 19 15 1 3 109,5:42,5 31
2 Dačice D 20 14 0 6 90,5:69,5 28
3 Pelhřimov a 20 12 0 8 80,5:79,5 24
4 n. Bystřice 19 12 0 7 88,0:64,0 24
5 J. Hradec 20 10 0 10 85,0:75,0 20
6 Chotoviny 19 9 1 9 82,0:70,0 19
7 nové Hrady 19 8 3 8 80,5:73,5 19
8 Častrov 20 8 2 10 77,5:82,5 18
9 Soběnov 19 8 1 10 65,0:87,0 17

10 Tábor B 20 8 0 12 72,5:87,5 16
11 Pelhřimov B 20 5 2 13 59,5:100,5 12
12 Třebíč B 19 2 2 15 44,5:107,5 6

1 Pelhřimov G 15 12 0 3 63:27 24
2 Pelhřimov D 13 11 0 2 50:28 22
3 Pelhřimov F 14 9 0 5 53:31 18
4 Žirovnice C 14 9 0 5 47,5:36,5 18
5 Cetoraz B 14 8 0 6 47:37 16
6 Častrov B 14 7 0 7 47:37 14
7 Pelhřimov E 12 3 0 9 22:50 6
8 kamenice n/L D 15 3 0 12 26,5:63,5 6
9 kamenice n/L C 15 1 0 14 22:68 2

1 Humpolec I 20 19 0 1 312:48 77
2 Jiřice B 19 14 2 3 222:120 63
3 Putimov B 20 12 1 7 212:148 57
4 Častrov a 20 6 1 13 138:222 39
5 Horní Ves B 19 4 0 15 90:252 31
6 Pelhřimov G 18 1 0 17 70:254 21

Přehled fotbalových domácích zápasů na jaře:

Neděle 29. 4. 2018 16:00 Častrov - Hněvkovice 
Neděle 13. 5. 2018 16:30 Častrov - Košetice B 
Neděle 3. 6. 2018 16:30 Častrov - Plačkov B
Neděle 10. 6. 2018 16:30 Častrov - Nová Cerekev
Neděle 17. 6. 2018 16:30 Častrov - Mnich

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://stis.ping-pong.cz
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Fotbal

Fotbalisté Častrova zahájí jarní 
část až 22. dubna v Třešti, a tak 
jen pro připomenutí - po podzimní 
části jsou na sedmém místě tabul-
ky se ziskem devíti bodů o skóre 
před Jiřicemi a ztrátou dvou bodů 
na šestý Mnich. 
Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu www.fotbal.cz 
v sekci soutěže/rozcestník soutě-
ží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Vánoční turnaj 2017

Jako každý rok proběhl o 1. svátku 
vánočním turnaj v kuželkách pro 
registrované a neregistrované hrá-
če. Účast byla hojná, a tak se ob-
sadily všechny kategorie. Neregis-
trovaní soutěžili v disciplíně deset 
hodů do plných, registrovaní na 
šedesát hodů sdružených. Přehled 
vítězů vezmeme od neregistrova-
ných a nejmladších. Kategorii ne-
registrované děti za chlapce vyhrál 
Filip Němec výkonem 20 kuželek, 

Vítězové vánočního koulení (za Filipa Němce přebírala ocenění markéta Němcová)

za dívky Nikola Jirsová výkonem 
51 kuželek. Za neregistrované ženy 
zvítězila Dana Marková výkonem 
47 kuželek a za muže Stanislav Dě-
dič výkonem 62 kuželek. Kategorii 
registrované ženy vyhrála Zuzana 
Němcová výkonem 201 kuželek. 
Hlavní soutěž kategorie registro-

vaní muži vyhrál Jiří Havlíček vý-
konem 283 kuželek před druhým 
Martinem Markem s výkonem 
262 kuželek a třetím Petrem Něm-
cem s výkonem 260 kuželek.

Jiří Havlíček

stOtřicet let sbORu DObROVOlNýcH HAsičů Ve ctibOři

1888-2018

V neděli 27. května 2018 se ve 
Ctiboři u hasičské zbrojnice bude 
konat hudební pouťové odpoled-
ne ke 130. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů ve Ctiboři.
Zahájení poutní mší svatou v kapli 
Nejsvětější Trojice. 
Hlavními hosty setkání budou: 
Big Band Biskupská (Praha) 
s hostujícím Tomášem Savkou 
a dechová hudba Libkovanka a 
další možné překvapení dne. 
Doprovodný program bude zahr-
novat ukázky techniky hasičů ve-
teránů i současné techniky. Bude 
zajištěna zábava pro děti a občer-
stvení. Srdečně zveme všechny 
z blízka i daleka!   

     
    
stříkačka máňa a ctibořští veteráni

     
     
     

 

  

Jaromír Doležal
SDH Ctiboř

http://www.fotbal.cz
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POZVÁNKA NA II. SETKÁNÍ RODÁKŮ VE CTIBOŘI 
  

Letos uběhne pět let od historicky prvního setkání rodáků ze Ctiboře, a proto bychom Vás rádi 

znovu na setkání rodáků, obyvatel a přátel Ctiboře pozvali. Setkání se uskuteční 11. srpna 2018 
ve Ctiboři u hasičské zbrojnice. 

Program setkání: 

13 hodin Mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice 

14 hodin posezení a doprovodný program 

16 hodin živá hudba 

 

Účastnický poplatek činí 200 Kč (zahrnuje jídlo, zákusek, kávu a příspěvek na živou hudbu) 
 

V případě Vašeho zájmu o účast se do 30. dubna přihlaste na následující kontakty: 

 telefonicky na číslo: 721 181 721 – Marie Nováková  
 písemně na adresu: Marie Nováková, Ctiboř 9, pošta Žirovnice, 394  68 
 emailem na adresu: ctiborska.naves@seznam.cz 

 

              Za organizátory se na setkání s Vámi těší   

 

                            Marie Nováková za spolek Ctibořská náves 

                                 Jaromír Doležal za SDH Ctiboř 

                                 Oldřich Vobr za ostatní občany 

 

českO-slOVeNské ZÁVODy mOtORObOtů PF-62
23. června 2018 ve 12 hodin se ve Ctiboři koná 9. ročník Česko-slovenských závodů motorobotů PF-62. 

Pro diváky je opět připravena atraktivní podívaná a bohaté občerstvení. 
Večer posezení s kapelou Aval, ve 23 hodin ohňostroj. 

Podrobnější informace na www.pfmotorobot.cz nebo na tel: 721 546 825, 728 777 207.

http://www.pfmotorobot.cz
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