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Obec Častrov      čtvrtletník / Léto 2018

NÁŠ
ZPRAVODAJ

blíží se podzimní komunální vol-
by, které vyhlásil prezident na 
dny 5. a 6. října. Končí tak volební 
období stávajícím členům zastu-
pitelstva obce. Politické strany a 
sdružení občanů mohou připravo-
vat kandidátní listiny a navrhovat 
nové obecní zastupitelstvo. Dříve 
než se tak stane, dovolte krátké 
ohlédnutí za tím, co se nám v obci 
povedlo v uplynulé době. 

Naše obce jsme udrželi na dobré 
úrovni díky tomu, že jsme navázali 
na předchozí léta a snažili se pečo-
vat nejenom o majetek obce, ale i 
ostatní potřeby našich obyvatel. 
Cílem bylo dobré a příjemné žití u 
nás. O majetek obce jsme pečovali 
takto: 

Velká péče byla věnována školním 
budovám. V základní škole pro-
běhla celková rekonstrukce toalet 
a  zázemí pro zaměstnance školy, 
poslední etapa výměny oken. Škol-
ní kuchyně byla vybavena novým 
zařízením. Letos bude dokonče-
na právě probíhající výměna kot-
lů. V budově mateřské školy byla 
provedena výměna topných těles 
a rozvodů tepla, výměna oken se 
sítěmi a žaluziemi, položeny nové 
PVC podlahy na chodbách a v šat-
ně, kam byl také pořízen nový ná-
bytek. Nové vybavení je v ložnici, 
kuchyni a jídelně.

Na bytovém domě - staré škole 
s čp. 42 byla provedena oprava 
střechy a výměna oken. Také byla 
celkově zrekonstruována márnice 
u hřbitova, hřbitovní zdi a úprava 

hřbitova (cesty, výsadby, záho-
ny, lavičky, koše, oprava studny, 
úprava povrchů, zatravnění). Na 
kuželně byla vyměněna střešní 
krytina, opraven komín a vymě-
něn podhled stropu s osvětlením.

V kulturním domě byla dokončena 
výměna střešního pláště, instalo-
váno nové osvětlení sálu a moder-
nizováno větrání, vyměněna okna 
a zateplen jevištní prostor. Před 
kulturním domem bylo upraveno 
venkovní prostranství (parkoviště, 
zámková dlažba, nádoby na zeleň). 

Na nové hasičárně byla vyměněna 
střešní krytina. Budova obecního 
úřadu má nový fasádní nátěr, pří-
pojku dešťové kanalizace a opra-
venu věž sirény a stožáry na vlajky. 

V nové rodinné zástavbě K Bar-
borce je vybudována odpočinková 
zóna – hřiště pro děti. V nedávné 
době byla dokončena rekultivace 
skládky. 

Jedna z největších a dlouho při-
pravovaných akcí probíhá v Me-
tánově. Jedná se o stavbu kanali-
zace, která by měla být dokončena 
v brzké době. Tato stavba by měla 
vyřešit některé dlouhotrvající pro-
blémy s vypouštěním odpadních 
vod a přispět k většímu komfor-
tu našich obyvatel. Velké úsilí si 
vyžádalo zajistit v Metánově do-
statek pitné vody. Vodovodní řad 
vedoucí od Pelce byl opraven a 
rovněž byly vyměněny všechny 
uzávěry. Navíc byl zprovozněn vo-
dovod „Gbelka,“ pro zásobování 

areálu ZD vodou. Pro efektivnější 
využívání vody byly osazeny vodo-
měry. 

Po mnoha letech nesplněných přá-
ní se uskutečnilo i odbahnění ryb-
níků Šejb a Podevsí. Ten byl opat-
řen tzv. obtočným korytem pro 
budoucí vyústění kanalizace.

Na metánovském hřišti byl polo-
žen nový povrch a zajištěno oplo-
cení. Na kapli a hasičárně byla 
provedena nová krytina stejně 
jako nátěr fasád obou objektů.  

Kaple byla opravena také na Per-
kách a ve Ctiboři. Tam je osazeno 
nové veřejné osvětlení a opraveny 
komunikace. 

V Jakubíně proběhlo odbahnění 
Dolního i Horního návesního ryb-
níku. 

Odbahněn byl i Návesní rybník ve 
Ctiboři, kde byla opravena výpusť. 
Konečně i v Pelci bylo provedeno 
rozsáhlé odbahnění rybníků vč. 
oprav výpustí. 

Místní komunikace byly opraveny 
v Metánově U Kříže, K Barborce, 
cesta k metánovskému vodojemu 
a cesta Ke Kobyle. Lesní cesty byly 
obnoveny U Holickova křížku a U 
Kříže. 

V lesním hospodářství probíhaly 
úkony prováděné v souladu s les-
nickým hospodářským plánem 
(údržba a obnova lesních poros-

VÁžeNí sPOLuObčANé, 
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ZPRÁVA O hOsPODAřeNí V Lesích   
Obce čAstROV ZA ROk 2017

1. Technická část:
vytěženo 1069,88 m3 z toho:   477,77 NT [m3]
      592,11 ÚT [m3]

dle druhu: 
mýtní úmyslná: 138,06 m3

mýtní nahodilá: 438,28 m3

předmýtní úmyslná: 454,05 m3

předmýtní nahodilá: 39,49 m3

při nákladu   437,12 [Kč/ m3]

stahování, vyvážení klestu z    152,52 [m3]
ožínání na            4,25 [ha]
nátěry na           2,60 [ha]
postřik proti buřeni na         0,33 [ha]

další práce:   - zřizování oplocenek, 
           - povýrobní úprava pracoviště, 

zalesněno a vylepšeno: nebylo prováděno

2. Ekonomické údaje
a/ příjmy za prodané dřevo:
C e l k e m  za dřevo k 31.12.2017 Kč 1 743 377,29

b/ výdaje:
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč 21 526
Zákonné pojištění Kč 6 262
Zdravotní pojištění Kč 2 255
Úrazové pojištění Kč 151
Ochranné pomůcky Kč 0
Tvorba LHP Kč 72 620
Nákup materiálu Kč 53 176,19
Pohonné hmoty a maziva Kč 13 326,50
Služby peněžních ústavů Kč 2 000
Nákup ostatních služeb Kč 742 116,60
Výdaje na zajištění oprav a údržby Kč 14 399
Ostatní neinvest. transf. prostředky Kč 1 980
Nájemné Kč 1 567
Směna pozemků Kč 286 998
C e l k e m  výdaje Kč 1 218 377,29

c/ výsledek hospodaření:
příjmy Kč    1 743 377,29
výdaje  Kč 1 218 377,29
C e l k e m  výsledek hospodaření Kč 525 000,00

Jiří Švanda
správce obecních lesů 

tů). Pro další desetileté období byl 
pořízen nový lesní hospodářský 
plán. 

Pravidelně probíhá údržba a ošet-
ření zeleně, zejména památných 
stromů a alejí, na veřejných pro-
stranstvích, péče o kvalitu pitné i 
vypouštěné vody, čištění vodoje-
mů. 

K mnoha z těchto úkonů napomá-
há pořízená technika, samojízdný 
stroj Vitra pro úklid chodníků a 
komunikací, Stiga pro sečení trávy, 
křovinořezy a štěpkovač, traktor, 
vyžínací rameno, sekačka.  

Péči o majetek obce jsme věnova-
li mnoho pozornosti i finančních 
prostředků. Pro spokojenost ob-
čanů také, i když zde nestačí „jen“ 
peníze a čas. Je třeba trpělivosti a 
pochopení, a to nejen ze strany za-
stupitelstva obce. 

V uplynulém období jsme se za-
stupitelstvem obce nežili v naiv-
ních představách, že všichni bu-
dou se vším spokojeni. Každé naše 
rozhodnutí s sebou neslo velkou 
dávku nadhledu na věc a nepopsa-
ný kompromisní přístup. Víme, že 
některé věci se nám naplnit nepo-
dařilo a neumíme je vyřešit. Neby-
lo to z liknavosti či nezájmu, jak by 
se mohlo zdát. Někdy je to jedno-
duše v lidech. 

Chci Vás tedy vyzvat, abyste svo-
je zkušenosti a poznatky věnovali 
práci v zastupitelstvu obce a sna-
žili se aktivně přispět ke zlepšení 
potřeb vašich spoluobčanů. Každý 
nový náhled je vždy vítán. 

Děkuji Vám, kteří jste nám pomá-
hali, třeba jen dobrým slovem. 

Jana Houšková

pokračování ze strany 1
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sDěLeNí OÚ

Žádáme občany, aby z důvodu 
dlouhodobého sucha nepoužívali 
vodu z vodovodního řádu k mytí 
aut a napouštění bazénů. Použijte 
prosím vlastní zdroje. K mytí aut 
použijte zařízení k tomu určená 
(myčka), kde se nepoužívá pitná 
voda. 

Výsledky hospodaření
Krajský úřad Kraje Vysočina pro-
vedl 25. dubna 2018 přezkoumání 
hospodaření obce Častrov za rok 
2017. Při závěrečném přezkou-
mání hospodaření nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Nebyla zjiště-
na ani rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření 
územního celku v budoucnosti. 

Kontejnery
Zelený kontejner u starého kultur-
ního domu je na odložení spali-
telného odpadu. Pokud provádíte 
demolici, či se stěhujete, nebo vy-
řazujete starý nábytek ve velkém 
množství, je dobré toto provést 
na vlastní náklady, tzn. objednat 
si kontejner u p. Netouška, napl-
nit, zajistit si odvoz a vše uhradit 
z vlastních prostředků.
Kontejnery na hřbitově: hnědé 
jsou na rostlinný odpad, černé na 
ostatní. Kytky nevhazujte do od-
padkového koše před hřbitovem.

Kompostéry
Kdo z občanů si ještě neodebral 
kompostér, ať tak učiní do konce 
měsíce června.

Svoz odpadu
Svoz komunálního odpadu bude o 
svátcích 5. a 6. července 2018 pro-
bíhat jako ve všední dny.

Volby
Na dny 5. a 6. října 2018 vyhlásil 
prezident republiky volby do Se-
nátu, Parlamentu ČR a volby do 
zastupitelstev obcí.

Obec Počet psů

Častrov 66

Metánov 26

Ctiboř 12

Pelec 15

Jakubín 7

Celkem 126

foto: Veronika Jirků

VeNčeNí PeJsků

V letním zpravodaji v roce 2014 
v příspěvku „Naši psí miláčci“ 
jsem již jednou psala o problému, 
u kterého se na žádost našich spo-
luobčanů zastavím. 
Z dětství si pamatuji, že pes od ště-
ňátka vždy k naší chalupě patřil. 
Myslím si, že pro nás děti to byla 
roztomilost sama. Štěňátku, tomu 
přece nikdo neodolá. Může provést 
cokoliv, jako malé je roztomilé a 
přímo „k sežrání“, takže mu od-
pustíte i ty největší zločiny a ocení-
me, že máme věrného kamaráda. 
Věrný kamarád však roste, a aby 
přežil, musí také přijímat potravu, 
zpracovat jí a to co se jeho tělu ne-
hodí, někde nechat. Pejsek u nás 
měl poměrně velký dvůr pro svoje 
aktivity. Pamatuji si, že jsme dvo-
rek každý týden jako děti s babič-
kou zametaly, hrabaly a pomáhaly 
ho udržovat v  čistotě. Na procház-
ku se psem se chodilo výjimečně.
A proč si rodiče psa pořizovali? 
Nevím, zda procházeli těžkým ži-
votním obdobím a na psa se mohli 
ve všem spolehnout a on jim roz-
ptýlil všechny jejich chmury, nebo 
měli snad ve svém mládí málo po-

hybu a tak si psa pořídili, aby ho 
každý den museli venčit (takto 
odpovídají respondenti v různých 
průzkumech, proč si v dnešní době 
pořizují psa). Vybavuje se mi však, 
že se v mém dětství stavení přes 
den nezamykala a tak dům hlídal. 
Svým štěkotem oznamoval pří-
chod hosta do domu.  
Někdo mi může namítnout, že 
voříšků a všech možných psích 
ras běhávalo po vsích hodně. 
Nechyběli na veřejných prostran-
stvích a komunikacích ani husy, 
slepice, koně s hříbaty (na konci 
padesátých letech měli stáj i u nás 
a v č.p. 6). Doba se ale posunula 
dál a ráz vesnic se změnil.
Venčení pejsků se dnes věnuje 
hodně lidí. Různá vyšlechtěná psí 
plemena dnes pohyb potřebují. 
Nic proti tomu, ale mějme ohled 
na ostatní lidi a exkrementy či 
ostatní zvířecí trus po našich mi-
láčcích uklízejme.
A pokud by si někdo kladl otázku, 
proč o tom píši? Jak jsem již na 
začátku článku uvedla, protože si 
spoluobčané stěžují na neutěšené 
následky vzniklé venčením našich 
zvířecích miláčků na veřejném 
prostranství, obecních cestách a 

Upozornění
Upozorňujeme občany v Metáno-
vě, že nemovitosti musí být na-
pojené na novou kanalizaci přes 
jímku (septik). Kontrola bude pro-
vedena zhotovitelem.

dalších místech v obcích. 

Milada Červenková
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POhÁDkOVý Les A 
PÁLeNí čARODěJNic

Pohádkové bytosti se jako kaž-
dý rok sešly u rybníka Louvaru 
v Častrově. Letos  to bylo z po-
hádky „O kohoutkovi a slepičce.“ 
Na sedmi stanovištích děti plnily 
úkoly, které slepičce pomohly za-
chránit nenasytného kohoutka. 
Přinést vodu kohoutkovi na napití, 
šátek od švadlenky, nit od králov-
ny, boty od ševce. Po splnění úko-
lů jsme zapálili hranici a čekali, 
až čarodějnice umístěná na jejím 
vrcholu, shoří. Odpoledne se vy-
dařilo, počasí nám přálo. Přišlo 
109 dětí, spolu s rodiči se nás sešlo 
téměř 200.

Miroslav Houška
(text i foto)
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ZÁVOD fRéZ    
Ve ctibOři

V chladné sobotě 23. 6. změři-
lo svoje síly celkem 29 posádek 
motorobotů PF-62 na 9. ročníku 
tradičního závodu. Kromě stálých 
účastníků potěšila přítomnost vel-
kého počtu nováčků. Po přivítání 
od místostarosty obce Jiřího Ha-
vlíčka se závodníci po skupinách 
vydali na asi tříkilometrový okruh, 
jehož podoba se už několik let ne-
mění a nabízí dostatek divácky 
atraktivních míst. 

V kategorii fréz v originálním sta-
vu vyhráli s časem 11:07 bratři Mi-
lan a Vítek Salavovi z Polesí, kteří 
z nedostatku času sice rezignovali 
na obvyklou výzdobu svého stro-
je, ale o to lépe se jim dařilo na 
trati.  Navíc ovládli i doplňkovou 
soutěž jízdy zručnosti a montová-
ní motoru. Mezi upravenými stroji 
všem vytřel zrak Stanislav Kolář z 
Kamenice nad Lipou, který s jen 
těžko uvěřitelným časem 5:59 sta-
novil nový rekord okruhu. Podle 
jeho slov je ještě prostor pro další 
zlepšení, a tak se už teď těšíme na 
další ročník.

Po závodě následovalo vystoupe-
ní dechového orchestru Fever-
band ze ZUŠ Ilji Hurníka v Praze 
pod vedením ctibořského rodáka 
Miroslava Bárty. Hodina hudby 
v jejich podání byla příjemným 
kontrastem k celodennímu vrčení 
motorů fréz. K večernímu poseze-
ní potom hrála skupina AWAL z 
Počátek.

Za celý vydařený den patří dík 
všem organizátorům a sponzo-
rům, zejména Františku Novákovi 
a Michalu Tolknerovi, kteří tuto 
akci každoročně připravují.

Výsledky:
Upravené frézy: 
1. Stanislav Kolář (Kamenice nad Lipou)  5:59
2. Josef Pinkava (Jetřichov)    7:39
3. Václav Hovorka (Strakonice)   10:27

Originál frézy: 
1. Milan Salava (Polesí)    11:07
2. Milan Marek (Častrov)    12:26
3. Ondřej Šimon (Hněvkovice)   12:27

Zručnost a šikovnost: 
1. Milan Salava (Polesí)    2:27
2. František Novák (Ctiboř)    2:38
3. Stanislav Kolář (Kamenice nad Lipou)  2:44

Petr Mazanec

foto: Milada červenková
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Z čiNNOsti sDh 

Vážení čtenáři, stručně Vás sezná-
mím s činností SDH Častrov v prv-
ní polovině roku 2018.
První a neplánovanou akcí byl 
7. ledna výjezd zásahové jednot-
ky našeho sboru k požáru domu 
čp. 70 pana Michala Mladého 
v Častrově. K požáru vyjeli hasiči 
z Kamenice nad Lipou a Počátek. 
Společně se podařilo požár uhasit. 
Požár vznikl pravděpodobně neo-
patrností majitele.
Další akcí, kterou jsme organizo-
vali, byl hasičský ples 3. února. 
Protože se nepodařilo najít nájem-
ce do pohostinství, ples jsme za-
jišťovali vlastními silami. Byla to 
spolupráce 17 lidí, pro které ples 
nebyl zábavou, ale prací. Veče-
rem nás provázela kapela Friends 
s kapelníkem Martinem Vaverkou. 
Ples se vydařil, návštěvnost byla 
velmi dobrá. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu plesu a sponzorům za 
ceny do tomboly.
7. dubna se konal sběr železného 
šrotu. Děkujeme za železný šrot, 
který jste hasičům věnovali.
30. dubna jsme s častrovskými že-
nami pořádali pálení čarodějnic a 
cestu pohádkovým lesem, na mo-
tivy pohádky O slepičce a kohout-
kovi. Hasiči zajistili dohled nad 
ohněm a občerstvení. Tato akce 
je velmi náročná, protože se nedá 
předvídat počasí ani počet ná-
vštěvníků. Tak nám snad malé ne-
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dostatky v občerstvení odpustíte.
11. května naši muži soutěžili v Po-
lesí na okrskové soutěži. Běžel se 
útok i štafeta. Vybojovali 3. místo 
z 5 družstev.
12. května proběhla na častrov-
ském hřišti soutěž o pohár staros-
ty SDH. Soutěže se zúčastnila jen 
3 družstva mužů - Polesí, Veselá, 
Častrov, 2 žen - Polesí, Častrov a 4 
veteránů - nemocnice Pelhřimov, 
Ctiboř a dvě družstva z Častrova. 
Naše družstva mužů i žen obsa-
dila druhá místa, první obsadila 
družstva z Polesí. Veteráni před-
vedli zdařilé útoky s historickými 
stříkačkami a starší typ útoku hr-
báč, který je technicky náročnější 
než sport. V zábavné soutěži pivní 
štafeta naši muži vítězství obhájili, 
ženy skončily na druhém místě za 
ženami z Polesí.
27. května jsme se zúčastnili oslav 
130 let založení dobrovolných 
hasičů ve Ctiboři. Akce se ctiboř-
ským hasičům povedla na výbor-
nou.
23. června naši hasiči zajišťovali 
bezpečnost při závodu motoro-
vých fréz ve Ctiboři.
Na závěr bych chtěl popřát všem 
příjemnou dovolenou a dětem 
hezké prázdniny bez úrazů.

Radek Švácha

foto: Miroslav houška
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V neděli 27. května 2018 bylo 
krásné slunečné odpoledne, když 
ve Ctiboři byla pouť spojená se 
slavnostním odpolednem ke 130. 
výročí založení hasičského sboru 
ve Ctiboři.
Již před třináctou hodinou začala 
do Ctiboře přijíždět hasičská auta, 
která pozval starosta sboru Ctibo-
ře pan Jaromír Doležal.
Mezi prvními byla historická Tat-
ra 805 z nedaleké Horní Vsi, dále 
pak přijela téměř nová Tatra 815 
z Pelhřimova, která byla do Cti-
boře vyslána Okresním ředitelem 
územního odboru hasičů panem 
plk. Ing. Jiřím Hörnerem. Dále 
přijeli třemi moderními auty hasi-
či z Těmic Tatrou TERNO CAS 25, 
dopravním automobilem FORD 
TRANZIT a speciálním pancéřo-
vým automobilem SANTA ANI-
BAL. Dvěma auty přijeli hasiči 
z Počátek, také ze zánovním mo-
derním vozem CAS 20 Tatra a CAS 
24 Liaz.
Přijelo auto hasičů z Černovic, 
družstvo historických hasičů 
s dvoukolovou přenosnou moto-
rovou stříkačkou značky FLADER 
z roku 1938. Dále hasiči ze Štítné, 
kteří přijeli předvést jejich stotři-
cet let starou stříkačku a samo-
zřejmě nechyběli hasiči z Častrova 
a další pozvaní hasiči z jednotli-
vých sousedních sborů.
Odpoledne začalo od 13. hodin 
mší svatou v kapli Nejsvětější Tro-
jice, kterou sloužil náš současný 
důstojný Otec Václav Šika a kterou 
zpěvem doprovázely místní dámy 
za hudebního doprovodu Mirosla-
va Bárty, rodáka ze Ctiboře.
Po čtrnácté hodině začal hořet u 
potoka nedaleko kaple oheň, který 
byl založen místním hasičem Ja-
roslavem Staňkem a na place před 
hasičskou zbrojnicí se rozezněla 
historická ruční siréna, čímž bylo 
zahájeno i slavnostní odpoledne a 
bylo tím také přivoláno na uhašení 
požáru historické auto sboru dob-
rovolných hasičů z Kamenice nad 
Lipou, vyrobené v roce 1935.

S automobilovou stříkačkou Wal-
ter - Lord také přijelo osm pánů 
hasičů, oblečených v historických 
oblecích, kteří po příjezdu měli 
každý rozdělený svůj úkol, aby 
předvedli, jak se s tímto automo-
bilem kdysi hasilo a požár během 
chvilky uhasili.
Dále následovala úvodní píseň 
Bigbandu Biskupská z Prahy pod 
vedením dirigenta, rodáka ze Cti-
boře, Milana Tolknera.
Po písni bylo přivítaní všech pří-
tomných a hostů Starostou sboru 
dobrovolných hasičů a především 
vzácných hostů. Starosta pře-
dal slovo starostce Obce Častrov 
a spádových obcí paní Ing. Janě 
Houškové, která také provedla ofi-
ciální zahájení slavnostního dne 

ve Ctiboři. Dále pak bylo předáno 
slovo okrskovému starostovi panu 
Františku Syrovátkovi a také sta-
rostovi okresního sdružení hasi-
čů panu Ing. Janu Čekalovi, který 
také popřál hezkými slovy sboru ve 
Ctiboři k výročí založení.
Dále se opět ujal slova starosta pan 
Doležal těmito slovy:

„Psal se rok 1888, když byl zde ve 
Ctiboři založen sbor dobrovolného 
hasičstva, který později spadal pod 
hasičskou župu v Počátkách.
Mezi prvními zakladateli byli:
- Ferdinand Doležal, rolník, naro-
zen v roce 1846 - můj děda,
- Jan Kačer, učitel, narozen v roce 
1856,

130. VýROčí ZALOžeNí sbORu DObROVOLNých hAsičů Ve ctibOři
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- Václav Alliger, rolník, narozen 
1838,
- Jan Mynář, mlynář, narozen 
1857,
- Antonín Všohájek, narozen roku 
1857,
- Jan Vránek, rolník, narozen roku 
1845,
- František Doškář, narozen roku 
1845.

V roce 1890 – 1891 měl sbor již 
dvacet členů a každý z nich měl již 
nějakou funkci. Byli to funkce sta-
rosta, velitel, podvelitel, poklad-
ník, stříkačník, několik lezců a če-
tařů a trubačem byl pan František 
Tolkner, praděda zde přítomného 
sólisty Hudby hradní stráže a poli-
cie ČR a dirigeta Bigbandu Biskup-
ská z Prahy Milana Tolknera. Dále 
zde byla přivítána sólistka Bigban-
du Biskupská Kateřina Tošnarová 
a hlavně náš vzácný host dne, pan 
Tomáš Savka muzikálový herec, 
zpěvák a pěvecký sólista hradní 
stráže a policie ČR a především 
držitel ceny Thálie, tak prosím o 
dnešní sólo ke 130. výročí.“

Dále se ujal programu Bigband se 
svojí sólistkou a hostem dne, více 
jak hodinové série nádherných 
písní, při kterých se mohli všich-
ni přítomní občerstvit jídlem i pi-
tím, které bylo zajištěno místními 

hasiči za pomoci pana Mazance 
z Veselé, který má také velmi úzký 
vztah ke Ctiboři a je také místním 
hasičům velmi nápomocen.
O hudební přestávce Bigbandu 
byla pozvanými hasiči z nedaleké 
Štítné, oblečených také v historic-
kých krojích, předvedena historic-
ká stříkačka z roku 1888, která je 
stará, tak jak sbor ve Ctiboři. Opět 
byl založen požár a hasiči ze Štítné 
předvedli jeho uhašení. Dále opět 
následovalo vystoupení Bigbandu 
se svými sólisty a dirigentem Mi-
lanem Tolknerem, který si osobně 
písně i uváděl.
O přestávce, kdy byla prováděna 
výměna kapel a ozvučení, vystou-
pili opět k uhašení založeného 
požáru pozvaní členové historic-
kého družstva z Černovic s jejich 
historickou stříkačkou, které bylo 
doprovázeno i humorným vystou-
pením.
Dále o přestávce byla provedena 
sborem dobrovolných hasičů z Po-
čátek ukázka zásahu při dopravní 
nehodě i s figuranty a náležitým 
komentářem. Byla i provedena 
hasiči z Počátek ukázka hašení 
hořícího automobilu. Dále byla za 
pomoci hasičů z Počátek pro zába-
vu dětí vyrobena pěna, ve které se 
vydováděly i mnohem starší děti. 
Po celý den bylo také postaráno 
o zábavu pro děti, které si mohly 

zahrát na hasiče a pomocí vod-
ních žberovek sestřelovat vodou 
plechovky. Celý den byl také pro 
děti k dispozici nafukovací skákací 
hrad v podobě hasičského auta.
Po celé odpoledne bylo dle potvr-
zených odhadů přítomno více jak 
pětset diváku a posluchačů hudby 
Bigbandu.
Po ukázce hasičů z Počátek po 
sedmnácté hodině začala hrát 
dechová hudba Libkovanka se 
svými sólisty pod vedením kapel-
níka Zdeňka Beneše, se kterými 
si zazpívala i starostka obce Ing. 
Jana Houšková. Během programu 
dechové hudby a první přestáv-
ky měli nejen členové Bigbandu 
možnost se svézt na frézách Pf 
62, kterými je Ctiboř také velmi 
známá. Kamenickými hasiči byla 
také možnost svezení jejich histo-
rickou automobilovou stříkačkou. 
O druhé přestávce dechové hudby 
Libkovanky předvedli místní hasi-
či koňskou stříkačku z roku 1910 
také s humorným předvedením. 
Ctibořští hasiči měli během celého 
dne vystavenou jejich historickou 
techniku v těsné blízkosti účinku-
jících kapel. Hasičská stříkačka PS 
16, rok výroby 1938, které byl již 
před mnoha roky vyměněn mo-
tor za modernější ze škody 1202. 
U této stříkačky byla provedena 
v posledním roce celková oprava 
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včetně generální opravy motoru a 
celkového vzhledu včetně nástři-
ku. Vše bylo provedeno na vlastní 
náklady. Dále místní sbor měl vy-
staveny dvě stříkačky PS 8, jedna 
z roku 1957 a druhá z roku výroby 
1961, včetně vybaveného přívěsné-
ho vozíku.
Doufám, že ten kdo se našich oslav 
ke 130. výročí založení našeho 
sboru zúčastnil, nebyl zklamán a 
nelituje odpoledne, které s námi 
strávil. Dovolte mi, abych i tímto 
Vám všem poděkoval dodatečně 

za účast a děkuji především všem 
hasičům z okolních sborů, kteří 
mi neodmítl pomoci s uspořádá-
ním krásného dne. Děkuji i svým 
hasičům za moji netrpělivost při 
přípravě, ale především všem za 
vzornou obsluhu snad také spoko-
jených hostů. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat i mému kamará-
dovi Milanovi Tolknerovi, který 
mi byl bohužel, jako jediný s tou-
to akcí finančně nápomocen. Zda 
se Vám líbilo výročí hasičů, další 
bude opět za dlouho, ale když by 

byla podpora i z jiných stran jako 
je tomu třeba při pořádání závodů 
motorobotů, jsem vám opět ocho-
ten společně s Milanem, který má 
rád Ctiboř podobně jako já něco 
podobného pro veřejnost s ostat-
ními hasiči připravit. Víme, že je 
toho mnoho, na co lze širokou ve-
řejnost přilákat jako na tuto akci, 
ale to neprozradím. 

Jaromír Doležal
Starosta SDH Ctiboř

foto: Miroslav houška

sPORt

Z kuželkářských drah 

Je dobojováno, sezona 2017-2018 
skončila, a tak se podíváme, jak 
jsme dopadli.    
 
Divizi Jih vyhrál Start Jihlava B o 
5 bodů před Dačicemi D a postu-
pují do III. kuželkářské ligy. Sou-
těž opouští poslední Třebíč B a 
Pelhřimov B. Po odehraných dva-
advaceti kolech jsme po devíti vý-
hrách, dvou remízách a jedenácti 
prohrách obsadili sedmou příčku 

tabulka kuželky Divize Jih

1 Start Jihlava 22 18 1 3 129,5:46,5 37
2 Dačice D 22 16 0 6 104,5:71,5 32
3 Pelhřimov A 22 13 0 9 86,5:89,5 26
4 N. Bystřice 22 12 0 10 96,0:80,0 24
5 Chotoviny 22 11 1 10 95,0:81,0 23
6 J. Hradec 22 11 0 11 93,0:83,0 22
7 Častrov 22 9 2 11 83,5:92,5 20
8 Nové Hrady 22 8 3 11 85,5:90,5 19
9 Tábor B 22 9 0 13 80,5:95,5 18

10 Soběnov 22 8 1 13 71,0:105,0 17
11 Pelhřimov B 22 6 2 14 69,5:106,5 14
12 Třebíč B 22 5 2 15 61,5:114,5 12
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o bod před Novými Hrady a ztrá-
tou dvou bodů na šestý Jindřichův 
Hradec. V hodnocení jednotlivců 
na 120 hodů sdružených, které se 
hrají na čtyř drahách, obsadil 1. 
místo Lukáš Čekal, 33. místo Petr 
Němec a 38. místo David Němec. 
V hodnocení jednotlivců na 100 
hodů sdružených, které se hrají 
na dvou drahách, se nejlépe umís-
tili na 9. místě Petr Němec, na 11. 
místě Lukáš Čekal a na 20. místě 
David Němec. 

Krajskou soutěž vyhrál Pelhřimov 
D o dva body před Pelhřimovem G 
a postoupil do vyšší soutěže. Naše 
rezerva po odehraných šestnác-
ti kolech s devíti výhrami a sed-
mi prohrami skončila na čtvrtém 
místě o 3 setové body před Pelhři-
movem F a ztrátou 4 bodů na třetí 
Žirovnici C. V pořadí jednotlivců 
na 100 hodů sdružených se nejlé-
pe umístili na 5. místě Petr Marek, 
na 8. místě Miroslav Fojt a na 13. 
místě Pavel Lapka.

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 vý-
hrou nad Horní Vsí sezónu na 
čtvrtém místě právě před pátou 
Horní Vsí B a za třetím Putimo-
vem B. V pořadí jednotlivců se do 
první desítky dostali na 6. místě 
Marek Jirsa a na 9. místě Tomáš 
Spielvogel.

Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu http://stis.
ping-pong.cz
     
    
 

Fotbal

Fotbalovou soutěž okresního pře-
boru IV. třídy vyhrály Košetice B 
s náskokem jednoho bodu před 
druhou Novou Cerekví. Naši fot-
balisté skončili na velice pěkném 
šestém místě s náskokem tří bodů 
na sedmý Mnich a ztrátou dvou 
bodů na páté Jiřice B. V tabulce 
střelců se umístil na 5. místě Jiří 
Houška a na 8. místě Tomáš Ryša-
vý. 

Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu www.fotbal.cz 
v sekci soutěže/rozcestník soutě-

ží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Děkuji tímto všem sportovcům za 
reprezentaci oddílu Sokol Čast-
rov, z.s., a za reprezentaci obce 
Častrov. Gratuluji jednotlivcům 
v individuálních soutěžích, zejmé-
na Lukáši Čekalovi za první místo 
v jednotlivcích na 120 hodů sdru-
žených. 
Děkuji všem příznivcům a fa-
nouškům za podporu a také všem 
sponzorům, bez kterých bychom 
nemohli fungovat.

Jiří Havlíček

tabulka kuželky krajská soutěž

1 Pelhřimov D 16 14 0 2 67,0:29,0 28
2 Pelhřimov G 16 13 0 3 68,0:28,0 26
3 Žirovnice C 16 11 0 5 57,5:38,5 22
4 Častrov B 16 9 0 7 57,0:39,0 18
5 Pelhřimov F 16 9 0 7 54,0:42,0 18
6 Cetoraz B 16 8 0 8 49,0:47,0 16
7 Pelhřimov E 16 3 0 13 27,0:69,0 6
8 Kamenice n/L D 16 3 0 13 26,5:69,5 6
9 Kamenice n/L C 16 2 0 14 26,0:70,0 4

tabulka stolní tenis OP iV.třída

1 Humpolec I 20 19 0 1 312:48 77
2 Jiřice B 20 14 2 4 230:130 64
3 Putimov B 20 12 1 7 212:148 57
4 Častrov A 20 6 1 13 138:222 39
5 Horní Ves B 20 5 0 15 103:257 35
6 Pelhřimov G 20 2 0 18 85:275 26

tabulka fotbal iV.třída

1 Košetice B 16 11 2 3 39:17 35
2 Nová Cerekev 16 10 4 2 49:24 34
3 Třešť C 16 7 5 4 42:33 26
4 Vyskytná 16 6 4 6 28:30 22
5 Jiřice B 16 5 6 5 37:47 21
6 Častrov 16 5 4 7 32:30 19
7 Mnich 16 4 4 8 12:26 16
8 Rohozná 16 4 3 9 27:46 15
9 Plačkov B 16 2 4 10 26:39 10

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://www.fotbal.cz
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POuť V čAstROVě

Letošní pouť proběhne v režii 
sportovců, jelikož místní hos-

poda je stále uzavřena.
Již v sobotu 4. srpna 2018 na 
hřišti proběhne od 16 hodin 
tradiční pouťové utkání svo-
bodní versus ženatí s násled-
ným rozborem fotbalového 

utkání J.
V neděli 5. srpna 2018             
ve 14 hodin bude v KD           

posezení s Countrybandou.

Věřím v jiný způsob výuky angličtiny…
Chcete jej poznat?

Od poloviny června 2018 jsem Vám k dispozici v nově připravené 
studovně v Počátkách. Pokud preferujete intenzivní výuku, zvolte 
individuální lekce. Cítíte-li se lépe v kolektivu, zvolte si skupinovou 
výuku pro 2-4 osoby. Připravím Vás až na úroveň C1. Co nabízím?

•	 Doučování (ZŠ a SŠ)
•	 Maturitní přípravu
•	 Přípravu na VŠ
•	 Obchodní angličtinu
•	 Speciální kurzy dle požadavků (číšníci, zdravotní péče)
•	 Půjčování anglických knih a časopisů

Kontakty: Bc. Vlasta Čáslavská, tel.: 723 095 557
      e-mail: vlastacaslavska@post.cz

DiVADeLNí PODěkOVÁNí

V letošním roce si pro Vás divadelní spolek Vrchlický při OÚ v Častrově připravil hru „Jak se peklo zadlu-
žilo a co z toho všechno bylo…“ od Jaroslava Koloděje. Děkujeme všem příznivcům divadla, kteří se na nás 
v letošním roce přišli podívat. Bylo Vás přes 400 diváků.
Celý soubor si toho velmi váží a bude se na Vás těšit i v další divadelní sezóně.

Divadelní spolek Vrchlický

mailto:vlastacaslavska@post.cz
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