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Ze života jedné bývalé vesnické knihovny
Z vlasteneckého zanícení založili v roce 1903 dva místní rodáci a učitelé – bratránci Jan Alois
Hron čp. 28 a Petr Hron čp. 15
v Metánově knihovnu nazvanou
„Lidová knihovna Hron“. V listopadu téhož roku došla do Metánova zásilka knih – první jejich dar
v počtu 247 knih. Obecní výbor
objednal u J. Dědiče, tesařského
dělníka z Častrova, skříň. Ta byla
již v prosinci zhotovena a zaplacena. Obecní pokladnu vyšla na 16
korun. V knihovně pak sloužila
k ukládání knih dlouhá léta.
Své poslání tato jediná knihovna v obci plnila až do roku 1921.
V tomto roce byla převzata jako
základ pro nově založenou Veřejnou obecní knihovnu v Metánově.
Knihy byly zapsány v „Seznamu
knih lidové knihovny Hron“ a to
vždy dárcem a orazítkovány knihovním razítkem.

Kdo knihovnu vedl a knihy půjčoval, není ve starých záznamech
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uvedeno. Byl to zřejmě do roku
1952 vždy ředitel školy. V tomto roce byla výuka ve škole pro
malý počet žáků ukončena a poslední řídící učitel se odstěhoval
do Chválkova. Volný byt ve škole
obec pronajala manželům Burešovým. A právě Josef Bureš se
ujal knihovnické činnosti. Tuto
cennou informaci mi poskytla
paní Jaroslava Tunková, která
s metánovskými děvčaty knihovnu navštěvovala. Půjčování knih
se věnoval až do konce šedesátých
let, kdy se z Metánova odstěhoval.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let přivedl zájem o četbu k půjčování knih paní Alenu
Musilovou. V tomto období také
každoročně docházelo k částečné
obnově knižního fondu nákupem
nových knih. Půjčování knih se
věnovala paní Musilová ve volných chvílích do poloviny sedmdesátých let.
Poslední knihovnicí, která mi poskytla některé informace a se zájmem půjčovala knihy, byla tehdy
slečna Jana Přibylová, provdaná Kožichová. Uvedla, že knižní
fond už místní čtenáři znali a
tak docházelo k meziknihovním
výpůjčkám. Knihy zapůjčovaly
knihovny v Žirovnici a Kamenici
nad Lipou. V každé zápůjčce byly
zastoupeny různé literární žánry,
aby si čtenáři mohli vybrat to, co
rádi četli. V zimě byl o knihy větší
zájem, v létě byla výpůjčka slabší.
Knihovna se nacházela v patře
budovy školy. Její činnost byla

ukončena kolem roku 1977 a knihy byly převezeny do častrovské
knihovny. Za tři čtvrtě století od
zaslání prvního daru knih vykazovaly některé vlivem častého
používání značné opotřebování a
byly vyřazeny. V loňském roce se
několik svazků, díky manželům
Lepeškovým, vrátilo zpět do metánovské školy k „historickému
uložení“.

Chtěla bych poděkovat pamětníkům a občanům (místním i přespolním) za spolupráci a poskytnutí již zapomenutých informací
k zmapování chodu v bývalé metánovské knihovně.
Milada Červenková
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Muzeum Jakuba
Hrona
Metánovského a
galerie Františka
Severy v roce 2020
•
•
•

•

V uplynulém roce zavítalo do
muzea 121 návštěvníků.
Od narození JHM uplynulo
4. června 180 let.
Buňát byl zapůjčen na výstavu
„Co je psáno, to je dáno“ do
Národopisného muzea Plzeňska.
Turistické známky v muzeu
nemáme. Návštěvníci si mohou do svých zápisníčků nebo

•

•

na papír otisknout tradiční
dřevěné kulaté razítko s nejznámějším Hronovým vynálezem „buňátem“ k potvrzení
přítomnosti na určitém zajímavém místě.
Koncem srpna jsme mohli
v krátké upoutávce vidět kalamář v jednom televizním programu v rámci zajímavostí a
kuriozit Kraje Vysočina. Svůj
první lepenkový buňát JHM
sestavil v roce 1891 a proč jej
tak nazval, není známo.
Pro účely metánovského muzea – kabinetu profesora
Hrona – natočil, sestříhal a
poskládal Osvětový spolek Jakuba Hrona krátkou reportáž,

•
•
•
•

•

která je věnovaná památce Josefa Zemana, průvodce nejlepšinatého.
Pro muzejní účely byla zakoupena televize.
Prodej tiskovin a knih byl ve
výši 3 475,- Kč.
Na dobrovolném vstupném
bylo vybráno 2 819,- Kč.
I když v roce 2020 byla z důvodů různých epidemiologických
opatření návštěvnost ve srovnání s rokem 2019 nižší, zakoupili si návštěvníci v minulém roce více tiskovin a knih.
Život Jakuba Hrona je zachycen i v tiskovinách, které jsou
k prodeji v muzeu. Návštěvníci
si mohou vybrat:

Název							cena za jeden kus
noviny Hronoviny						
30,00 Kč
různé pohledy							
5,00 Kč
pexeso								
60,00 Kč
kniha Legenda o Hronu napsal Vladimír Borecký
200,00 Kč
Milada Červenková
správce muzea

...o buňátu cestujícím...

Spoluautor výstavy ing. Zdeněk Sluka vysvětluje plzeňským novinářům, co vlastně buňát byl a kdo byl jeho
autorem.

Ředitel Národopisného muzea Plzeňska PhDr.
František Frýda a vpravo oba autoři výstavy „Co je
psáno, to je dáno“ Mgr. Tomáš Bernhardt a Ing.
Zdeněk Sluka.

Zdroj: Západočeské muzeum v Plzni
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Mateřská škola informuje
Zápis do mateřské školy bude ve středu
12.5.2021, vydávání přihlášek proběhne v týdnu 26. - 30.4 2021. Podrobnější informace podáme
do poloviny dubna, dle aktuální situace.
text a foto: Miloslava Krejčová

Karvenal v MŠ dne 16.2.2021

Zimní radovánky před budovou MŠ
Náš Zpravodaj - Jaro 2021
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Ještě k Tříkrálové sbírce
Díky iniciativě pana Oldřicha Vobra ze Ctiboře proběhla v sobotu 23.1.2021 ve ctibořské škole Tříkrálová
sbírka. Dosud jsme byli zvyklí vítat koledníky u prahu svých domovů, letos nás ,,doba covidová,, donutila
najít alternativu. V bývalé třídě ctibořské školy byla v sobotu v odpoledních hodinách k dispozici zapečetěná
kasička. Jsme rádi, že jsme nakonec mohli odevzdat 4 687,-Kč. Přišli dárci z domovské Ctiboře, z Jakubína i
z Častrova. Všem moc děkujeme.
text a foto: manželé Novákovi ze Ctiboře

Oznámení
Ke dni 31.3.2021 končí svou lékařskou praxi vykonávanou na adrese Žirovnická 442 v Počátkách
MUDr. Ivana Hadravová, praktická lékařka pro dospělé.
Od 1. 4. 2021 bude další následnou péči poskytovat MUDr. Petra Koudelková a to takto:
		
		
		
		
		

Po
Út
St
Čt
Pá

6:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
6:00 – 11:30			
12:00 – 15:00			
12:00 – 18:00			
6:00 – 11:30			

Žirovnice
Počátky
Počátky
Počátky
Počátky

Před návštěvou je nutné volat na některé z telefonních čísel:
Žirovnice: 565 494 283
Počátky: 565 495 081
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Investice do lesních
odvozních cest u
Obce Častrov
Lesní odvozní cesta slouží, jak
již z názvu vyplývá, k bezpečnému odvozu nebo přiblížení dřeva
z lesa. Lesních cest je však několik
kategorií. Kategorie lesních cest
upravuje ČSN 736108. Lesní cesty se označují číslem a písmenem.
Číslo vyjadřuje třídu lesní cesty a
písemný znak „L“ označuje to, že
jde o lesní cestu. Pro odvoz dřeva
z lokality „OM“ – odvozní místo
se využívá cest 1L a 2L. Tyto cesty jsou zpevněny a parametricky
navrženy na úroveň, která zabezpečuje odvoz dřeva nákladními
automobily. Zásadní rozdíl mezi
cestami 1L a 2L je ten, že první
zmiňovaná umožňuje celoroční
odvoz dřeva. Pro přiblížení dříví
k odvozním cestám se využívá při-

bližovacích cest kategorií 3L a 4L.
Do kategorie 4L jsou například zahrnuty i linky trvalého charakteru,
které vznikají při výchovném zásahu (probírce) z tzv. rozčlenění.
Při hospodaření v lesích samozřejmě dochází i k opotřebování výše
uvedených cest. Oprava těchto
cest se tak po určitém času stává
nutností a jejich stav dokresluje
snahu vlastníka lesa z lesa nejen
brát, ale do lesa i investovat, byť se
jedná o investici spíše neproduktivní. Obec Častrov za posledních
10 let realizovala několik takových
investic. Jejich nespornou výhodou bylo to, že se podařilo využít
prostředků z Programu rozvoje
venkova a jeho dotačních titulů,
takže došlo k zásadní úspoře vlastních prostředků.
Již v roce 2012 to tak byla naplánována rekonstrukce cest v Šejbu,
u Holickového křížku a v Koutech.
Celková délka těchto opravených
cest je 1,86 km a výše dotace byla

50 % - 1 439 268,- Kč. V minulém
roce se podařilo zrealizovat rekonstrukci lesních cest u Kříže. Celková délka těchto cest je 1,04 km,
dotace činila 79 % - 1 853 765,- Kč
a aktuálně je podána žádost o dotaci na lesní cestu do Březin, kde
by výše dotace mohla dosahovat
90 %.
Z výše uvedeného je tak patrné, že
Obec Častrov, jako vlastník lesa,
se snaží dostatečně vhodným způsobem prostředky získané z hospodaření na svém majetku, zpět
do svého majetku tyto prostředky
i vracet.
Takto opravené cesty neslouží samozřejmě jen lesnímu hospodářství, ale využívá je i řada obyvatel
k volnočasovým aktivitám, což
jistě zvyšuje i smysluplnost takovýchto investic do budoucna.
Jiří Švanda
správce obecních lesů

lesní cesty u kříže

foto: Milada Červenková
Náš Zpravodaj - Jaro 2021

5

Kam zmizela chalupa
čp. 59 (Kolářovi)
v Častrově
V místě, kde dnes v Častrově stojí autobusová čekárna, pamatují
mnozí z nás malé stavení. Kam
zmizela chalupa čp. 59 (Kolářovi)? A komu patřila? O
sepsání, dnes již historických informací, jsem požádala pana Miroslava Houšku, bývalého kronikáře obce.
Chalupa čp. 59 v Častrově, známá pod pojmenováním Kolářovi,
stávala v Horním konci mezi čp.
33 (Kosovi a nyní penzion) a pomníkem. Původně čp. 59 patřilo
velkostatku Kamenickému. V roce
1835 je jako majitel uváděn Jan
Geyműller, majitel kamenického
panství. Domek byl veden jako
obydlí, zřejmě pro zaměstnance
velkostatku v Častrově, který patřil
k panství kamenickému. V domku
se nájemníci často střídali. Z posledních známých Jan Kolář v roce
1916, od roku 1920 Marie Kolářová (po ovdovění) se svými dětmi.
Tito také zanechali chalupě vžité
pojmenování Kolářovi. Do rodiny
se přiženil Josef Holý z Drážďan,
který se po válce odstěhoval s rodinou do Jeníšova u Karlových
Varů v rámci osídlování pohraničí.

Pohled na stavení čp. 59 od staré školy

Čp. 59 osídlili manželé Alfréd a
Marie Votrubovi, kteří zde žili
několik let.
Úplně posledními bydlícími byli
manželé Ladislav a Amálie Vostrý.
V roce 1981 byli přemístěni do
Domova důchodců v Proseči u
Pošné.
Chalupa byla v roce 1981 brigádnicky zbořena a na jejím místě
postavena nynější autobusová čekárna.
Fotografie redakci poskytl Mgr.
Ladislav Kněžínek
Milada Červenková
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Pohled od pomníku
Náš Zpravodaj - Jaro 2021

Zemědělské družstvo v Častrově – 60 let od vzniku
V padesátých letech minulého století probíhala v celé zemi kolektivizace zemědělství. Ve všech obcích byla
postupně založena Jednotná zemědělská družstva, nejprve v Metánově a Jakubíně, 28. února 1956 také
v Častrově. V roce 1961 dochází ke sloučení JZD Častrov, Ctiboř, Jakubín, Metánov a Pelec v jediné JZD
Předvoj se sídlem v Častrově.
V roce 1980 byla započata výstavba provozní budovy JZD. V prosinci 1981 byla budova zkolaudována a od
roku 1982 v budově probíhá nepřetržitý provoz.
V roce 1992 se při transformaci přeměňuje JZD na družstvo podílníků s názvem ZD Častrov. V roce 1995
začal provoz čerpací stanice pohonných hmot ZD Častrov.
Předsedové JZD:
			

Bohumír Matoušek
Václav Rataj		

1956 – 1958
1958 – 1961

Po sloučení: 		
			
			
			
Předseda ZD:		

Josef Pražan		
Stanislav Hrubý
Josef Musil		
František Vobr
Ing. Miroslav Čekal

1961 – 1963
1963 – 1981
1982 – 1987
1988 – 1992
1993 – dosud

V letním čísle uveřejníme některé informace z výroční zprávy za rok 2020.
Zdroje: Častrovsko včera a dnes (1988) – Stanislav Veselý
Častrov historie a současnost (2010) – Miroslav Houška, Jan Rukavička

text i foto: Veronika Lepešková

Náš Zpravodaj - Jaro 2021
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Vobrův mlýn
ve Ctiboři
Dolní mlýn ve Ctiboři číslo popisné
33 je ze dvou tamějších (bývalých)
mlýnů ten mladší. Podle rodinných
pamětí byl postaven v roce 1864.
Jeho prvním majitelem byl můj
dědeček František Vobr (18501922). V jeho bibli (Novém zákoně
s žalmy) pod jeho podpisem pořídili pozůstalí po jeho smrti zápis,
kde je o vzniku mlýna tato informace: …narozen ve Ctiboři č. 18,
první majitel mlýna ve Ctiboři č.
33, který byl postaven v roce 1864.
Postavil mu jej jeho otec Jan Vobr,
rolník ve Ctiboři č. 18 a jeho žena
Marie rozená Chadimová z Horních Dubenek č. 33 – mlýn. Jeho
manželka Františka nar. 1857 roz.
Marková z Horních Dubenek čís.
51 a jejich dítka byly následující
….. Psáno ve Ctiboři dne 9. dubna
1922 – podepsáni manželka Františka Vobrová, Frant. Vobr syn,
majitel (druhý) mlýna ve Ctiboři č.
33 i další přítomné děti (mezi nimi
i můj otec Ladislav Vobr tehdy třiadvacetiletý).
Můj dědeček ovšem nepřevzal
mlýn ve svých 14 letech. Byl odveden 1871 (jak je uvedeno na předsádce jiné jeho knihy), oženil se
v roce 1877, předtím se ale vyučil
mlynářem u svého strýce Martina
Chadima ve mlýně Křenově v Horních Dubenkách. Mlýn byl do té

Vobrův mlýn, fotografie z roku 2006

doby pronajat mlynářce Kremličkové, sestře mlynářky Hronášové
(mlýn v Metánově měli Hronášovi), takže dědeček jej převzal už
jako zavedený.
Výstavba mlýna byla umožněna i
změnou hospodářských podmínek
v zemi. Po zrušení roboty a převedení vlastnictví statků na sedláky
bylo oproti dřívějšku možno statky dělit. Dědečkův otec, Jan Vobr,
oddělil i některé zemědělské pozemky dosud patřící k jeho statku
pro svého nejstaršího syna a na
okraji katastru obce, kde vlastnil
rybník, nechal u hráze vybudovat
mlýn.

Přestavba mlýna z roku 1921 - postavení turbíny a přeložení potočního koryta
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Ctibořský potok po výtoku z rybníka tvořil hranici obce Ctiboře a Jakubína, pozemek na levém břehu
potoka proto vykoupil od jakubínského sedláka Františka Svobody
(o osmdesát let později se vnučka
tohoto Františka Svobody stane
spolumajitelkou a hospodyní na
Vobrově mlýně). Jméno „Dolní
mlýn“ se objevilo na indikační skice ke stabilnímu katastru z roku
1839, půdorys mlýna a stodoly
byl na mapu dokreslen, a to červenou barvou, šlo (podle nových
předpisů), již o stavbu kamennou.
V gruntovní knize Ctiboře, která
zahrnuje léta 1828-82, již nové
číslo popisné nepřipisovali, ale
v záznamech k čp. 18 se můžeme
dočíst o koupi jakubínských pozemků v onom roce 1864.
Ve Ctiboři byly pak dvě rodiny
Vobrovy a na Vobrově mlýně se
po dvou generacích opět vrátily
k původnímu rodinnému řemeslu.
První zdejší Vobr, také František,
který se v roce 1800 přiženil na
Mikýsovo, pocházel z mlynářské
rodiny Vobrů v Horních Dubenkách (čp. 24).
Nevím přesně, kdy „druhý majitel
mlýna“ František Vobr převzal po
otci mlýn, ale samostatným mlynářem byl už jako svobodný. V lisNáš Zpravodaj - Jaro 2021

topadu 1919 se jako 38 letý oženil
s Marií Svobodovou z Jakubína a
s jejím věnem mohl provést přestavbu mlýna. To již u něj pracoval
jako dílvedoucí jeho bratr Ladislav, který se před tím u něj vyučil
mlynářem a měl za sebou Dvouletou odbornou školu mlynářskou
v Břeclavě. Dne 11.10.1921 byl proveden zápis do vodní knihy o postavení vodní turbíny a přeložení
koryta potočního. Provoz mlýna
byl v době protektorátu zastaven a
po válce již nebyl obnoven. V plánovaném hospodářství se mletí
obilí soustředilo do velkokapacitních mlýnů.

Pohlednice Ctiboře, kterou v roce 1909 vydal Ferdinand Doležal

Literatura, prameny: Rodová kronika
(uveřejněno v časopise Kamenické panství v říjnu roku 2009)

Žofie Vobrová

Zpráva k řešení
dopravní situace ve
Ctiboři podnícená
žádostí občanů
Na žádost občanů obce Ctiboř,
projednávalo zastupitelstvo obce
Častrov 9.12. 2020, v rámci nového obecního pasportu komunikací, umístění značky „zákaz vjezdu“
(dopravní obsluze vjezd povolen)
na účelovou komunikaci ze Ctiboře do Veselé. Dále pak umístění
značky „maximální povolená rychlost 30 km“ na začátek obce.
Důvodem pro návrhy těchto opatření bylo, že se po opravě části
cesty z Veselé ve Ctiboři významně
navýšil provoz, auta jezdí nepřiměřeně rychle, a v obci s úzkou
vozovkou bez chodníků znepříjemňuje obyvatelům život. Z tohoto důvodu vznikla i žádost občanů Ctiboře, kterou podepsalo 40
občanů a majitelů nemovitostí ze
Ctiboře. Zasedání zastupitelstva se
zúčastnilo sedm občanů Ctiboře a
troufám si říci, že by to bylo mnoNáš Zpravodaj - Jaro 2021

honásobně více, nebýt zimního
období a epidemie.
Zastupitelstvo obce projednávalo
možnost opravy cesty ze Ctiboře
k novému úseku cesty z Veselé,
dokonce zazněl nápad, že by se
mohla zvýšit třída komunikace,
aby mohla být oficiálně průjezdná. Později zastupitelé zjistili, že je
cesta státní a obec by ji musela odkoupit a následně zrekonstruovat,
což zavrhli. Nás tato zpráva trochu
uklidnila, nicméně v suchých měsících od jara do zimy si tudy zkracují cestu lidé, kteří nebydlí ani ve
Ctiboři, ani ve Veselé. V okamžiku,
kdy cestu využívají auta osobní, je
možné, že si tudy budou zkracovat
cestu i auta nákladní (denně již
můžeme pozorovat auta kurýrní
služby PPL, která tudy jezdí).
Naše žádost byla zamítnuta s argumenty:
1/ „To, že Vám projede obcí o tři
auta více, není důvod k umístění
značky.“
2/ „Doba, kdy si děti hrály na silnici, skončila.“
3/ „Značku by stejně nikdo nerespektoval.“

4/ „To by pak mohl chtít každý.“
Příliš jsme neporozuměli, v čem
je takový problém, umístit značky
omezující rychlost a průjezd obcí
(cizím autům), zvláště když se pro
tento návrh vyjádřila většina obyvatel Ctiboře.
V době, kdy se staví kolem větších
obcí obchvaty, na místo 50kilometrové rychlosti se v obytných
částech zavádí 30kilometrová, se
zde objevuje opačný trend. Rychlost 50 km v hodině neodpovídá
stavu komunikace, dvě auta se zde
ani nevyhnou. Proto budeme i nadále usilovat o zohlednění našich
požadavků, a to hlavně z důvodů
bezpečnosti a zachování klidného
života v místě bydliště. Stále více
lidé vyhledávají klid, příležitosti
ke sportovní aktivitě, relaxaci. Určitě se vydáte na procházku raději
tam, kde auto nepotkáte, že?
Závěrem chci říci jen to, že občané
volí své zastupitele proto, aby hájili jejich zájmy a požadavky. Naše
pocity z tohoto jednání byly zcela
opačného rázu.
Pavla Staňková
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Svoz tříděných odpadů od domu k domu
(systém Door to Door – D2D)

V našich obcích začne od 13.4.2021 probíhat svoz nově přidělených nádob na tříděný odpad podle přiloženého harmonogramu. Občané i nadále mohou zažádat o objednání nádob - telefonicky, emailem.
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JAK se tedy do nového systému zapojit?
Nádoby na tříděný odpad budou mezi občany distribuovány na základě
vyplněné závazné objednávky. Objednávkový formulář tvoří jednu ze
stran tohoto letáku a najdete ho také na webových stránkách DSO SOMPO
– www.sompo-dso.cz. Vyplněný formulář doručte poštou nebo osobně
do schránky vašeho obecního či městského úřadu do 31. ledna 2021.
Objednávkový formulář je možné vyplnit také elektronicky na webových
stránkách www.sompo-dso.cz. Termíny a způsob výdeje nádob budou
ještě upřesněny.

SYSTÉM ODDĚLENÉHO
SBĚRU

Upozorňujeme, že nádoby musí být opravdu využívány pouze ke svozu
odpadu. Pro ověření, zda je nádoba využívána, slouží čip, který bude
jedinečný pro každé číslo popisné a zajistí informaci o tom, zda je nádoba
svážena. Nový systém třídění odpadů se týká pouze občanů s trvalým
pobytem, není určen pro podnikatele, chataře ani zahrádkáře. Bytové
domy budou řešeny individuálně.
Detaily o zavedení nového systému nakládání s komunálním odpadem se
můžete dozvědět na diskuzních „ekologicko-popelářských“ besedách,
které se budou konat, jakmile to epidemiologická situace dovolí a určitě
budete informování předem. Na závěr besed vždy proběhne i veřejná
rozprava s občany, kde se vám budeme snažit zodpovědět případné
dotazy. Průběžné informace najdete i na webových stránkách DSO SOMPO,
které jsou uvedené výše.

materiálově využitelných
odpadů DSO SOMPO
V minulosti jsme vás informovali, že ve spolupráci s naší
svozovou společností SOMPO a.s., budeme rozšiřovat
svoz tříděných odpadů a zavedeme svoz tzv. „od domu“.
Pokud tedy bydlíte v rodinném domě, již nebudete muset
chodit s tříděným odpadem na sběrná místa.
Mít co nejmenší množství směsného odpadu je budoucností odpadového
hospodářství České republiky. Odpady, které je možné dále využít, jako
je papír, plast, sklo, textil, kovy nebo bioodpad, tvoří téměř 2/3 váhy
popelnic na směsný odpad. Snižme množství směsného odpadu
a nezahrabávejme naše peníze zbytečně do skládek. Jdou využít
i účelněji! Cílem tohoto systému je tedy co nejvíce snížit množství
směsného komunálního odpadu za co nejvyššího komfortu pro občany.

JAK bude nový systém vypadat?
Každá domácnost, která projeví zájem, dostane do zápůjčky nádoby
na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad). Není nutné odebrat celé
sady. Budete si moci zvolit, které druhy nádob chcete. Zároveň je třeba
upozornit, že při zavádění nového systému obdrží zájemci maximálně
po jednom kusu nádob od každého typu, tedy na každé číslo popisné
1x modrá nádoba na papír, 1x žlutá nádoba na plasty a 1x hnědá nádoba
na bioodpad.

Pokud máte naopak pocit, že vaše domácnost nemůže naplnit dané
nádoby, je možné se domluvit se sousedy na společném třídění a sadu
nádob užívat společně.
Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít
fungovat od 1.dubna 2021. Frekvence svozu jednotlivých nádob bude
pro papír a plast – 1 x 28 dní a pro bioodpad pak 1 x 14 dní v letní sezóně
a 1 x 28 dní v zimě. Dojde také k úpravě svozu směsného komunálního
odpadu z 1x týdně na 1x 14 dní. Pochopitelně si tuto informaci nemusíte
pamatovat. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram svozu,
abyste vždy věděli, který je váš svozový den.

JAKÉ jsou hlavní výhody pro občany?
Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu. Každý rodinný
dům má vlastní nádoby na tříděné odpady a není tedy nutné s odpady
nikam chodit. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže,
kterou představují stovky tun směsného komunálního odpadu
ukládaného na skládku.

PROČ je tento systém výhodný také pro obec či město?
Převážná část měst a obcí v naší republice spolupracuje s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím
a městům za každou vytříděnou tunu papíru, plastu, kovu a skla jakousi
„výkupní cenu“ těchto recyklovatelných surovin. Čím více vytřídíme,
tím více dostaneme zaplaceno. Zároveň se o vytříděné odpady sníží
množství směsného komunálního odpadu uloženého na skládku.
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY!
PAPÍR
Patří sem:

✓ Noviny, časopisy, letáky
✓ Knihy
✓ Brožury
✓ Katalogy
✓ Kancelářský a balicí papír
✓ Čisté papírové obaly
✓ Karton a lepenka

Nepatří sem:

× Znečištěný papír
× Voskovaný papír
× Nápojový karton
× Papírové kapesníky
a ubrousky

× Pauzovací papír
× Pořadače s kovovými
komponenty

× Uhlový papír (kopírák)

PLAST

NÁPOJ.
KARTON

Patří sem:

✓ Vyprázdněné

a sešlápnuté PET lahve
✓ Nápojový karton
✓ Neznečištěné sáčky,
tašky, fólie
✓ Polystyren
✓ Umyté plastové obaly
od potravin (kelímky,
vaničky apod.)
✓ Plastové obaly
od drogerie (mýdlo,
čisticí prostředky,
kosmetika)
✓ CD/DVD obaly
✓ Strečové fólie

Nepatří sem:

× Linoleum, PVC
× Pryžové výrobky
× Molitan
× Videokazety
× Obaly od olejů

nebo silně znečištěné
zbytky jídla
× Rozměrné plastové
a kovové předměty

KOVY

✓ Plechovky od nápojů
✓ Umyté konzervy

BIO
Patří sem:

SKLO
Patří sem:

✓ Tráva, listí
✓ Láhve od nápojů
✓ Popel ze dřeva, dřevěných ✓ Zavařovací sklenice
od potravin
briket a pelet
✓ Flakony
✓ Hliníková víčka
✓ Zbytky ovoce a zeleniny ✓ Tabulové sklo
od jogurtů
✓ Kávová sedlina bez filtru
✓ Kovové uzávěry a víčka
✓ Čajové sáčky
✓ Kovové obaly od drogerie ✓ Květiny, i hrnkové
a kosmetiky

✓ Alobal

vč. hlíny

✓ Skořápky od vajec
a ořechů

SMĚSNÝ ODPAD
Patří sem:

✓ Maso, kosti
✓ Sáčky z vysavače
✓ Smetky
✓ Popel z uhlí
✓ Hygienické pomůcky
✓ Čisticí utěrky a houby
✓ Keramika a porcelán
✓ Trus zvířat
✓ Silně špinavé a mastné
obaly od potravin

✓ Hobliny a piliny ze dřeva,

dřevní štěpka
Do nádob musí být odpad
volně ložený bez pytlíku
či sáčku.

× Obaly od nebezpečných
látek

× Plynové lahve
× Kabely a dráty
× Elektrozařízení

Nepatří sem:

× Odpady živočišného

původu – maso, kosti,
kůže, vnitřnosti, uhynulá
zvířata, oleje a tuky
× Větve a ostatní objemný
dřevní odpad
× Tekuté potraviny
× Stavební suť
× Cigaretové oharky
× Smetky, trus zvířat

Nepatří sem:

× Porcelán
× Keramika
× Drátěné sklo
× Zrcadla
× Varné sklo
× Zářivky a výbojky
× Běžné žárovky
× Televizní obrazovky
a monitory

Nepatří sem:

× Úsporné žárovky
a zářivky

× Stavební odpad
× Vyřazená elektronika
× Ropné a chemické látky
včetně obalů od těchto
látek
× Papír, plast, sklo,
bioodpad, kovy

Nejste si jisti, kam daný odpad patří? Nenašli jste ho uvedený výše? Poradíme Vám na webových stránkách www.kamtovyhodit.cz.

HISTORICKÉ OKÉNKO
- ANEB ZE CTIBOŘE KE
STALINGRADU A ZPĚT
Vážení čtenáři, začátkem roku
1943 došlo k vyvrcholení bitvy u
Stalingradu, kde byla obklíčena a
později kapitulovala celá německá 6. armáda. Ve svém příspěvku
bych chtěl ukázat, že tato událost
se dotýkala nejenom samotných
Němců a vojáků jejich satelitů

12

(zde především Rumunů) ale i
konkrétního člověka ze Ctiboře, který zde bydlel s rodinou v
pastoušce. Jednalo se o pana F.C.
ročník 1893. Bylo mu nabídnuto,
že když přijme německé občanství, bude se mu žít lépe a nebude muset na vojnu. To byl ovšem
hluboký omyl a tak po intenzivním výcviku se dotyčný ocitnul
ve funkci velitele tanku v uvedené bitvě. Ještě před obklíčením 6.
A. byl těžce raněn a přežil jen se
štěstím. Po demobilizaci se vrátil

do své domovské obce. Po válce byl uvězněn a trest v délce 1,5
roku si odpykal prací ve vápencovém lomu u Chýnova v pozici
střelmistra. Po ukončení trestu se
tam s celou rodinou odstěhoval a
působil na stejném pracovišti už
jako zaměstnanec. Dožil se 86 let.
S použitím vyprávění
pamětníka sepsal Oldřich Vobr
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Informace
k očkování proti
COVID-19 na Vysočině
Na Vysočině bylo spuštěno očkování proti nemoci COVID-19 přesně 2. ledna 2021. Očkování se na
pokyn Ministerstva zdravotnictví
ČR ujalo všech pět krajem zřizovaných nemocnic, v nichž se postupně očkují obyvatelé tzv. první prioritní skupiny. Do té patří
lékaři, zdravotníci nemocnic jak
krajských, tak státních i soukromých, záchranáři, praktičtí lékaři
a ambulantní specialisté z terénu,
klienti pobytových sociálních služeb, personál, který se o seniory a
osoby se zdravotním postižením
v těchto zařízeních stará, a samozřejmě všichni senioři starší 80
let. U nás na Vysočině jde o více
než 40 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví přislíbil, že tato skupina
bude navíc rozšířena i o obyvatele domovů s pečovatelskou službou. Očkování této velké skupiny se odehrává v podmínkách
stanovených metodickým pokynem vydaným a již několikrát
aktualizovaným ministerstvem
zdravotnictví. Pro urychlení proočkovanosti vyčlenily nemocnice speciální mobilní týmy, které
několikrát týdně vyjíždí do domovů pro seniory. Naším cílem
je v souladu se státní strategií
ochránit přednostně před novou
nemocí dvě nejohroženější skupiny naší populace – zdravotníky a
seniory. Do 12. února dodal stát
pro Kraj Vysočina celkem 27 460
dávek očkovacích látek od společností Pfizer/BioNTech, Moderna
a vakcíny AstraZeneca.
Ve spolupráci s krajskými nemocnicemi a samosprávami (zatím)
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okresních měst se Kraj Vysočina
intenzivně připravuje na otevření
velkých očkovacích center. Chceme být připraveni na situaci, kdy
začne Ministerstvo zdravotnictví
ČR dodávat do krajů opravdu velké množství vakcíny. První očkovací centrum se otevřelo už 17.
února 2021 v Pelhřimově v Kulturním domě Máj, který pro účely
očkovacího centra přizpůsobilo
město Pelhřimov. Toto očkovací
místo nahradilo původní, umístěné v hlavní budově zdejší nemocnice, jejíž kapacity jsou výrazně
limitovány probíhající stavbou
nového nemocničního pavilonu.
Jakmile bude Vysočina disponovat dostatečným množstvím
očkovací látky, bude pelhřimovské očkovací centrum fungovat
minimálně osm hodin denně
pět dní v týdnu. Jeho maximální
denní kapacita je nastavena na
500 až 800 osob. V obdobném
kapacitním formátu je připravováno očkovací centrum v Třebíči. Město pro očkování vybralo,
přebudovalo a nabídlo objekt
Kulturního domu Fórum. S provozem tohoto centra počítá Kraj
Vysočina a Nemocnice Třebíč
od poloviny března. Spolupráce
měst je pro zdar budování očkovacích center klíčová, bez jejich
rychlého jednání a odpovědného
přístupu by příprava center neproběhla tak hladce. Další očkovací centra budou postupně otevírána v Jihlavě (ATX centrum v
průmyslové zóně Hruškové Dvory), ve Žďáře nad Sázavou (sportovní hala Bouchalky) a v Havlíčkově Brodě, kde Kraj Vysočina
využije volné kapacity pavilonu
onkologie Nemocnice Havlíčkův
Brod. Otevření těchto očkovacích
center je naplánováno předběžně na druhou polovinu března

2021. Podmínkou jejich spuštění
je ale dostatečné množství dodávek vakcíny s jistotou tzv. revakcinace druhou dávkou. Dodávky
vakcín jsou podmínkou i pro otevření případně dalších center na
Vysočině v dalších městech, která
chtějí být na takovou situaci minimálně připravena.
Očkování proti nemoci COVID-19
snad lze v současné situaci považovat za jednu z možností, jak se
ubránit dalšímu šíření nákazy.
Nemyslím si však, že by to v průběhu nejbližších měsíců mělo být
důvodem k obcházení nebo dokonce porušování doporučených
hygienických i epidemiologických opatření. Dokud se nemoc
nepřestane nekontrolovaně šířit,
neseme odpovědnost společně a
bez výjimek. Je třeba mít na paměti, že ignorování nebo dokonce vědomé porušování pravidel
představuje pro celou naši společnost stále velkou zdravotní
hrozbu. Věřím, že všichni chápeme, že tato nemoc zdaleka neohrožuje jen seniory a nemocné,
ale že ohrožuje nás všechny, náš
normální život, po kterém všichni
voláme a toužíme. Děkuji proto
Vám všem, kteří se chováte odpovědně a chráníte sebe i své okolí.
Informace o očkovacích centrech
Kraje Vysočina jsou postupně
zveřejňovány na www.ockovanivysocina.cz.
Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina
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INFORMACE K OČKOVÁNÍ
Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření
nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním
podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela
zlikvidovat (např. přenosná dětská obrna). To by se mělo podařit i v případě
onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší
je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.

1

Co si vzít s sebou do očkovacího centra?
Doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
Průkaz zdravotní pojišťovny.
Pokud je to možné, vyplněný dotazník (ke stažení na
www.ockovanivysocina.cz). Tiskopisy budou k dispozici i v očkovacím centru.
Vhodný oděv (jednoduše přístupná horní část paže).

2

Jak se chovat v očkovacím centru?
Dodržujte čas rezervace, není třeba přicházet v předstihu, očkovací látka
je pro Vás rezervována.
Dodržujte pokyny personálu, pohybujte se podle značení.
Po celou dobu mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).
Používejte dezinfekci na ruce.
Délka pobytu v očkovacím centru se odhaduje na cca 40 minut, po tuto
dobu se doporučuje nekonzumovat potraviny a nápoje (sníží se tak riziko
případné nákazy).

3

Jak očkování probíhá?
Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám
položí pár otázek týkajících se zdravotního stavu a případných alergií. Na
otázky odpovídejte pravdivě.
Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
Po očkování je třeba vyčkat určenou dobu v čekárně. V případě nevolnosti
informujte okamžitě personál.
Termín aplikace druhé dávky očkování Vám bude automaticky přidělen při
rezervaci prvního termínu. Do očkovacího centra se dostavte v určený den
a přesný čas.
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INFORMACE K OČKOVÁNÍ

4

Co dělat po očkování?
Po očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.
Přestože první očkovací dávka poskytuje určitý stupeň ochrany před
onemocněním COVID-19, stále je tu riziko nákazy. Dodržujte i nadále
všechna hygienická opatření (roušky, rozestupy, časté mytí a dezinfekce
rukou).

5

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?
V ojedinělých případech se po očkování může projevit bolest nebo otok
v místě vpichu, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často
i mírná teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní odezní.
Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných
očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.
Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být
nepříjemné, avšak samotná nemoc COVID-19 může zdraví významně
poškodit, a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými
dlouhodobými následky.
V případě, že vedlejší reakce přetrvávají déle než tři dny, dochází k jejich
zhoršení či se projeví jiné příznaky, neprodleně kontaktujte svého
praktického lékaře.

6

Závěrečná doporučení
Před návštěvou doporučujeme posvačit, v očkovacím centru není
k dispozici občerstvení.
Na očkování není nutné osoby doprovázet, pokud to nevyžaduje jejich
zdravotní stav nebo pokročilý věk.
Příjezd k očkovacím centrům je viditelně označen.
Dotazy k provozu a fungování očkovacích center je možné konzultovat
na informační lince 564 602 602 každý den od 8 do 20 hodin. Při využití
této linky prosíme o trpělivost. I v případě, že slyšíte vyzváněcí tón,
mohou být všichni operátoři zaneprázdněni. Zkoušejte volat opakovaně.
Očkování je jedinou možností, jak epidemii onemocnění COVID-19 zastavit
a vrátit se k běžnému životu!

Náš Zpravodaj - Jaro 2021
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
16

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
Náš Zpravodaj - Jaro 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci
z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se
musí každá taková osoba, bez ohledu na místo sku-

tečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských správách
Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo
plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy,
podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují
život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz

Ohlédnutí za letošní zimou
Ke konci loňského roku to se zimou a hlavně sněhem nevypadalo moc nadějně, ale to se naštěstí hned po
novém roce otočilo k lepšímu a nakonec napadlo sněhu spousty. Užily si ho jak děti na saních a bobech, tak
dospělí, kteří mohli vyrazit na parádně upravené běžkařské stopy, o které se stará obec Lhota – Vlasenice.
Letos bylo tolik sněhu, že stopy upravili i kolem Lhotského potoka až do Pelce, kde na stopu denně naskakovali desítky běžkařů. Jednalo se o cca 20 kilometrů stop, jak na klasiku, tak na bruslení. Sníh a mráz vydržel
až do poloviny února, takže jsme běžecké stopy využili dosyta.
Veronika Lepešková
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výročí založení sokola

V letošním roce si připomínáme
70 let od založení TJ Sokol v naší
obci. Podrobnější článek o historii
uvedeme v jednom z dalších čísel
Našeho Zpravodaje. Protože se v
současné situaci amatérské soutěže nehrají a nejsou žádné aktuální
sportovní články, je vhodná příležitost uveřejnit některé zajímavé
sportovní fotografie z historie po
současnost. 				
První fotografie, ještě před založením Sokola, je asi nejstarší dochovaná fotografie mapující sportovní
dění v obci. Pokud by někdo věděl
jména fotbalistů na téměř 90 let
staré fotografii budeme rádi.

Fotbalová jedenáctka pravděpodobně z roku 1972. Starší fotografii např. z 60 let, kdy se začala
hrát registrovaná soutěž, zatím
nemáme. Kdo by nějakou fotografii měl, prosíme o poskytnutí. Na
fotografii je dole zleva: Kněžínek
J., Bečka M. Prostřední řada zleva: Babyka R., Čekal F., Němec
M. Nahoře zleva stojí: Němec K.,
Fuxa K., Němec L., Zeman K., Lepeška K., Holý J.

Jeden z velkých úspěchů v kuželkách sice nebyl pod hlavičkou Sokola, ale jistě stojí za připomenutí.
V roce 1976 se mužské a ženské
družstvo zúčastnilo v Přerově Mistrovství republiky družstevních
rolníků. Mužské družstvo ve složení Lepeška Karel, Němec Jaroslav a Němec Ladislav celý turnaj
vyhráli. Za zmínku stojí i hlavní
cena, kterou byl zájezd do tehdejšího SSSR. Na fotografii je v dolní
řadě zleva: Němec J., Lepeška K.,
Zemanová M. Horní řada zleva:
Jánoš J., Matoušková J., Fuxová
M. a Němec L.
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Tato fotografie je z 50 let minulého století. Než se v roce
1959 postavila místní kuželna, hráli nadšenci tohoto sportu v naší obci pod širým nebem, nebo jezdili do kuželny
do Kamenice nad Lipou (viz foto). Na fotografii by měli
být v horní řadě zleva: p. Kousal (KnL), p. Šesták (ČA),
p. Lepeška (ČA), p. Dohnal (KnL), p. Hadrava (KnL) a p.
Sezemský (KnL). Dále je na fotografii p. Petrásek (KnL) ve
světlém svetru a vlevo nad ním p. Holický (ČA). V druhé
řadě první zprava je p. Kolář (ČA) a dole bratři Lisovi, kteří podávali v kuželně koule. Pokud by někdo poznal další
hráče, prosíme o doplnění.

Pokud by někdo měl nějakou zajímavou sportovní fotografii (nejenom z našich tradičních sportů), o kterou by
se chtěl podělit, prosím o zaslání na e-mail zpravodaje.
Děkuji.

Jan Lepeška

JEZDECTVÍ
Tereza Vichrová zahájila sezónu
28.6.2020 na závodišti v Dešné u
Dačic se svou klisnou Gipsy, tam
se svým týmem (E. Mihaliková,
M. Balounová, P. Peterková, T.
Vichrová) v soutěži Oblastního
mistrovství družstev obsadila první místo. Dále stáj reprezentovala
na závodištích v Políkně, Hybrálci,
Mažicích, Velké Chuchli a v Žirovnici. Největšími úspěchy sezóny
bylo 2. místo v Oblastním mistrovství mladších juniorů (Hybrálec,
15.8.) a 6. místo na Národním skokovém poháru ve Velké Chuchli v kategorii mladších juniorů
(28.8.-30.8.2020). Sezónu Tereza zakončila v Políkně, kde obsadila 1. místo v parkuru na úrovni
L**(19.9.2020).
za SS Matoušek
Petra Vichrová
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Krásné velikonoční svátky,
hodně zdraví, štěstí, sluníčka
a dobré nálady do prvních
jarních dnů přeje redakce
V sobotu 19. června 2021 ve 12 hodin se ve Ctiboři
koná 12. ročník Česko-Slovenských závodů motorobotů PF-62.
Pro diváky je opět připravena atraktivní podívaná
na členitém přírodním okruhu a bohaté občerstvení. Během dne doplní program závod Jawa Pionýrů. Večer posezení s kapelou LEGENDA, ve 22
hodin ohňostroj. Srdečně zveme všechny diváky.
Konání akce je podmíněno aktuální epidemiologickou situací, více informací a podrobný program
dne bude zveřejněn na www.pfmotorobot.cz.

Počet obyvatel
k 31.12.2020
v jednotlivých
obcích
Častrov
Ctiboř
Jakubín
Metánov
Pelec
Perky
Drážďany
Celkem

344
43
17
150
38
10
13
615

Dana Křížová

Náš Zpravodaj tiskne čtvrletně v nákladu 350 ks Nová tiskárna Pelhřimov, spol.s r.o., Krasíkovická 1787, telefon 565 332 338 jako periodický tisk územního samosprávního celku. Připravuje redakční
rada ve složení Milada Červenková a Veronika Lepešková. Určeno občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v elektronické podobě na adresu zpravodajcastrov@
seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 4. června 2021. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 11227.

20

Náš Zpravodaj - Jaro 2021

