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Ohlédnutí za ctibořskou poutí
Dvacátý devátý den měsíce května patřil ve Ctiboři pouti. Je třeba
říci, že to byla nejstudenější pouť
za několik posledních let. V předvečer nedělní slavnosti Nejsvětější
Trojice se v naší kapli konala v 18
hodin poutní mše svatá. I přes stávající všeobecnou nejistotu z epidemie přišlo množství účastníků,
místních i přespolních. Kaplička
byla téměř plná. Zkušené Ctibořské spjevačky pod vedením Mirka
Bárty představily Truvérskou mši
Petra Ebena. Tato skladba nebývá
slyšet příliš často a ve ctibořské
kapli zazněla vůbec poprvé, jistě však ne naposledy. Mši svatou
sloužil páter Václav Šika z Kamenice nad Lipou společně s páterem Janem Poulem z Počátek. I
toto přispělo k ještě slavnostnější
pouťové náladě. Po mši jsme se,
povětšinou v bundách, přesunuli k
venkovnímu posezení u hasičárny.
Tam už byl nachystán pan Doležal
se svým pověstným občerstvením,
sladkým, slaným, vynikajícím. Děkujeme všem, kteří se na přípravě
pouti podíleli. Všichni jsme, myslím, rádi, že se v této době vůbec
mohla uskutečnit, o to více jsme si
ji užili.
text a foto: Zuzana Nováková
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Děti z mateřské školky (foto: Štěpán Mikeš)

Žáci ze základní školy (foto: Štěpán Mikeš)
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Den dětí s Indiány
Dne 3.6.2021 proběhl v MŠ Častrov Den dětí s Indiány. Akce byla zahájena indiánským rituálem s pokřikem
v doprovodu Apačských písní a opékání špekáčků.
Malí Indiáni ozdobeni náhrdelníky s amulety a čelenkami se mohli těšit z disciplín jako hod tomahawkem,
lov bizonů, válečná stezka, rýžování zlata, krocení Mustangů. Dovedli si poradit i se stavbou tematických
totemů.
Na závěr Indiáni splnili Indiánský slib a čekala je sladká odměna.
text a foto: Miloslava Krejčová, Mgr. Eva Peterková
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Vzpomínka na
Jakuba Hrona
Metánovského
Ve čtvrtek 29. dubna se na
častrovském hřbitově konal pietní
akt u příležitosti 100. výročí úmrtí
slavného metánovského rodáka
Jakuba Hrona. U hrobu tohoto vynálezce filozofa, matematika, fyzika, astronoma, lingvisty a básníka
se sešla početná delegace místních
i hostů z pražského Osvětového
spolku Jakuba Hrona (OSJH).
Nechyběl ani náměstek hejtmana
Kraje Vysočina a krajský zastupitel, pan Miroslav Houška, který
na hrob položil kytici, stejně jako
starostka Častrova Jana Houšková a zástupci spolku. Po krátké úvodní modlitbě či zamyšlení
přednesla paní starostka krátký
projev, následovaný recitací básně Jarná příroda v podání OSJH.
Po společném fotografování se
účastníci slavnosti přesunuli do
budovy metánovské školy k přátelskému hovoru a dalšímu vzpomínání nejen na Jakuba Hrona,
ale také na Josefa Zemana, dlouholetého průvodce Metánovského muzea – Kabinetu profesora
Hrona, který nás předloni opustil. Akce proběhla velmi důstojně
a účast více než tuctu vzpomínajících lze s ohledem na koronavirová omezení považovat za velmi
reprezentativní.

Zástupce OSJH u hrobu profesora při pietním aktu ke stému výročí
Hronova úmrtí na častrovském hřbitově.

Jan Flemr
Osvětový spolek Jakuba Hrona

Hrob Jakuba Hrona. Nenápadný pomníček mu nechali až několik desetiletí po jeho smrti zbudovat jeho
vděční studenti. Obklopují ho tři túje
a uprostřed hrobu roste od nepaměti růžový keřík.
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Krásná minulost. při pohledu na fotografii se nám vybaví čas, co
plyne, plyne stále dál....
V jarních měsících mi zaslal fotografii s častrovským kostelem pan
Stanislav Dědič, jen tak pro potěchu oka.
Snažila jsem se pátrat po její minulosti. V almanachu ke stému
výročí hasičů v Častrově od Mgr.
Ladislava Kněžínka jsem se dočetla, že v dřevěném požárním
skladišti, které je na fotografii u
kostelní zdi, byla uložena tehdejší hasičská technika. Možná se
někomu z občanů podaří ponořit
do historie a vybaví si, že se s podobnou nebo stejnou fotografií
setkal u svých rodičů, prarodičů,
slyšel o jejím původu, zná její historii… Byli bychom rádi, kdyby se
s námi mladšími o informace podělil a předal je na adresu redakce
zpravodaje (zpravodajcastrov@
seznam.cz).
Přibližný rok vzniku fotografie se
nám už těžko podaří zjistit. Nápovědou by mohlo být stáří lip, osázených okolo kostelní, v té době i
hřbitovní zdi.
Milada Červenková

Poděkování za práci
Psal se rok 1987. Obecní úřad Častrov byl tehdy Místní národní výbor. Jako účetní nastupuje do funkce paní Dana Křížová. Od té doby
uplynulo 34 let a mnozí z nás řešili na úřadě s paní Křížovou, ať už
jako občané anebo spolupracovníci, některé záležitosti spadající do její
kompetence.
Dnes jsme téměř na konci června roku 2021 a paní Křížová se rozhodla
odejít do důchodu.
Děkujeme za její práci a přejeme jí, aby nadcházející čas prožívala v klidu mezi svými blízkými. Aby jí stále provázelo dobré zdraví a mohla
prožívat svá přání, na která při pracovním vytížení nebývá tolik času.
Zastupitelé Obce Častrov a redakce Našeho Zpravodaje
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ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Kdo z občanů má zájem o zasílání hromadných zpráv hlášených místním rozhlasem, ať
poskytne v kanceláři OÚ svojí emailovou adresu. Důležité zprávy jsou zveřejňovány i na webu
obce a je možno se zaregistrovat
na webu i k odebírání novinek.
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S připravovanými změnami ve svozu domovního odpadu se zastupitelé zabývali v minulém roce.
Vstup obce do DSO SOMPO byl zastupitelstvem schválen 5.3.2020
V loňském roce se k občanům s trvalým pobytem na území obce
dostal dotazník k novému svozu komunálního odpadu a občané se
mohli přihlásit k třídění odpadu od domu k domu (D2D).
O systému nového svozu odpadu byli občané informováni na veřejných zastupitelstvech. Dále obvyklými způsoby zveřejňování informací v obci (rozhlas, nástěnky, web).
Cílem změny systému svozu je do budoucna maximální snížení
množství směsného komunálního odpadu v popelnici.
Tím se obec vyhne navyšování poplatku za likvidaci domovního odpadu, který platí společnosti SOMPO a následně vybírá od svých
občanů. Rozdílovou částku dotuje ze svého rozpočtu.
Výše poplatku za popelnice je vypočítaná z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V částce je zahrnutý i odvoz tříděného odpadu se sběrných míst, která zůstala zachovaná. Pro rok 2021
byla stanovena ve výši 600,- Kč. Poplatníkům s trvalým pobytem na
území obce se poskytuje úleva ve výši 70,- Kč. Podrobné rozúčtování této částky najdou občané v Obecně závažné vyhlášce č. 1/2019,
která je umístěná na webu Obce Častrov.
Stará nálepka z předcházejícího roku zůstává v platnosti do konce
února následujícího roku.
V měsíci březnu byl zahájen zdarma výdej nádob do domácností na
tříděný odpad. Jedná se o nádoby na plast, bioodpad a papír o objemu 240 l.
Leták jak správně třídit odpad byl součástí jarního zpravodaje.
Může se stát, že některé popelnice zůstanou nevysypané – obsah
neodpovídá požadavku třídění.
Pokud se vám ani po důkladném vytřídění zbytkový komunální odpad do popelnice nevejde, budete si muset domácnost vybavit další
odpadovou popelnicí a opatřit si jí příslušnou nálepkou, kterou vám
v úředních hodinách vydají pracovníci na
obecním úřadě zdarma.
O frekvenci svozu jednotlivých nádob byli
občané společností SOMPO informováni v jarním čísle „Našeho zpravodaje“.
Směsný komunální odpad a bioodpad je odvážen v intervalech 2 týdnů, plast a papír v intervalu 4 týdnů
vždy tak, že každý týden je odvážena
jedna z uvedených komodit. Na stránce 11 (výše uvedeného zpravodaje) je uvedená webová stránka www.sompo-dso.cz
a v sekci „Informace o zavádění systému
D2D“ jsou „Otázky a odpovědi“, které některé nejasnosti občanům objasní.
Stejné svozové termíny jako pro domácnosti platí i pro velkoobjemové nádoby na
sběrných místech v obcích.

Upozornění
společnosti sompo,
a.s.
V naší svozové oblasti se začínají
objevovat plastové nádoby na komunální odpad, které nesplňují
certifikát kvality RAL (nosnost,
UV stálost). U těchto nádob nejsme schopni zaručit, že nedojde k jejich poškození při výsypu
sběrným vozem. Z tohoto důvodu
nemůžeme případné poškození
kompenzovat. Proto doporučujeme nakupovat nádoby s tímto
certifikátem a od dodavatelů, kteří
garantují záruku. Všechny nádoby dodávané naší společností výše
uvedené normy splňují a zároveň
garantujeme záruku. Cena této
popelnice je u Sompo a.s. 639,- Kč
vč. DPH.
Ing. Jan Mareš
vedoucí provozu SOMPO, a.s.
Poznámka: V současné době má
obec na skladě k dispozici 5 ks popelnic za výše uvedenou cenu, tj.
639,- Kč.
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Reakce na článek ohledně omezení rychlosti na silnici z Veselé
do Ctiboře
Po přečtení článku ohledně diskuse stran omezení rychlosti, resp. omezení průjezdnosti silnice vedoucí z
Veselé do Ctiboře si dovoluji krátkou reakci. Předpokládám, že se jedná o pozemní komunikaci bez číselného označení (pravděpodobně místní komunikace?), která vede z obce Veselá (křižovatka silnic 11255 a 639)
do obce Ctiboř (ze severu). Komunikace je charakterem spíš lesní/turistickou cestou (např. z pohledu šíře
komunikace, posezení u cesty, po cestě je vedena turistická značka), částečně se zpevněným povrchem, částečně bez zpevnění, cca v délce 2,5 km. Na silnici nejsou osazené značky určující ukončení, resp. začátek obce
(Veselá/ Ctiboř). Řidič se může oprávněně domnívat, že silnice vede mimo obec (nepřítomnost zástavby), tj.
předpokládat maximální povolenou rychlost 90 km/h. Výjimkou je úsek cca 480 metrů od křížení se silnicí
13213, tj. od příjezdu do Ctiboře ze severu po křížení se silnicí vedoucí z Perek), zde vzhledem k zástavbě se
řidič může domnívat, že projíždí obcí a musí uzpůsobit maximální rychlost na 50 km/h (dle výkladu nejvyššího soudu uvedené platí i pokud není osazena značka určující začátek obce). Pocitově se ale domnívám, že
průměrný řidič bude volit na celém úseku komunikace rychlost cca 40 – 60 km/h, zejména vzhledem k nerovnosti povrchu. Z pohledu GPS navigace, služby Mapy.cz i Google Maps navigují motorizovanou dopravu
z Veselé do Ctiboře po silnici 639/13213 (při použití výchozího nastavení služeb; měřeno 4. 4. 2021). Nicméně při vyšší frekvenci využívání předmětné komunikace (tj. pokud po ni bude jezdit dostatečné množství aut
se zapnutou GSP navigací) je možné, že navigace vyhodnotí tuto silnici jako vhodnou pro průjezd a budou
navigovat touto kratší cestou (vzdálenost po silnicích 639/13213 je cca 5 km).
Z pohledu omezování rychlosti na komunikacích v obcích (platí jak pro místní komunikace, tak silnice) je
nutné souhlasné stanovisko Policie ČR (PČR). Procesně, obec žádá příslušný obor dopravy pověřené obce,
PČR musí odsouhlasit, následně realizace opatření provádí, resp. hradí obec. PČR zpravidla omezení rychlosti nepovoluje, až na výjimky, zejména v případech vysoké nehodovosti v dané lokalitě. Dalším důvodem
je, že pakliže PČR povolí omezení rychlosti, má povinnost omezení vynucovat, tj. v dané lokalitě provádět
měření rychlosti. Toto není v personálních možnostech PČR (mimo to zkušenost je taková, že často jsou viníci obyvatelé obce). Doporučení jak zajistit snížení rychlosti projíždějících vozidel jsou zejména na úrovni
utváření komunikace. To znamená, upravit silnici tak, aby vedla řidiče k nižší rychlosti, například: ostrůvky
před vjezdem do obce, zpomalovací pruhy, zúžení profilu silnice před vjezdem do obec aj. Ve větších obcích
je možné ve vybraných lokalitách osazovat značení „Zóna 30“. Z pohledu omezení vjezdu, je možné požádat
o omezení průjezdnosti nad 12 tun, a to zejména pokud se jedná o místní komunikaci (tj. v majetku obce) a
pakliže je zajištěná přiměření objízdná trasa (co v tomto případě je zajištěno, silnice 639/13213).
Konkrétně v případě komunikace z Veselé do Ctiboře bych doporučoval:
•
•
•

•
•

osazení značky označující začátek obce „Ctiboř“ na danou komunikaci;
zvážit omezení vjezdu vozidel nad 12 tun;
pokud se dá doložit, že v blízkosti komunikace se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky, zvážit osazení značky
A12b – Děti;
neinvestovat do dalšího zpevnění komunikace, tj. část komunikace, která je v současnosti nezpevněná
nechat tak, jak je (viz bod níže);
vést dialog mezi obyvateli obce Ctiboř a vedením obce Častrov zejména ohledně funkce dané komunikace, tj. k čemu má sloužit (tranzitní doprava, tj. zkrácení vzdálenosti pro ty co projíždí?; lokální doprava,
tj. pro ty co jedou z Veselé do Ctiboře?; obslužní funkce, tj. příjezd k rybníkům a dalším objektům mezi
Veselou a Ctiboří?) a následně dle uvedené funkce komunikaci upravovat.
Matúš Šucha
Pelec č.p. 29
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Transparentnost a objektivita dokumentů obce
V roce 2018 jsme šli do voleb, abychom pracovali a rozhodovali ve prospěch všech spoluobčanů. Je logické,
že toto přání se nemůže vždy naplnit, protože některé požadavky občanů jsou z pohledu většiny nesplnitelné.
Ale myslíme si, že je jedna oblast, na které bychom se měli shodnout všichni a to - transparentnost základních
dokumentů obce, především zveřejňování zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva. Za více jak dva roky
se nám kroky vedoucí k větší transparentnosti dění na zastupitelstvu nedaří prosadit, ačkoliv jsou postupy
námi navrhované doporučované i Ministerstvem vnitra (dále jen MV). Z toho důvodu bychom rádi uvedli
některá doporučení uvedená v dokumentu MV „Dotazy a odpovědi, Jednací řády, zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce“ přístupného z webových stránek MV, pro naše účely zkrácené.
Náš návrh: Zápisy z jednání zastupitelstva zveřejňovat na webu a na úřední desce obce.
MV: Zasedání zastupitelstva, je veřejné, projednávají se na něm veřejné (komunální) záležitosti a jeho
cílem je co nejvyšší dostupnost informací. Není proto rozumného důvodu zápisy nezveřejňovat či neposkytovat, (samozřejmě s příslušnou ochranou osobních a jiných údajů). Zastupitelé mohou vyžadovat kopii zápisu, nic jim v tom nebrání. Naopak na mnoha obcích je toto považováno za samozřejmé právo zastupitelů
a zápisy jsou jim poskytovány automaticky. Zápis z jednání musí být veřejnosti přístupný k nahlédnutí a
mohou z něho být pořizovány výpisy. Při nahlížení do zápisů je zákonem předpokládán přístup k celému
zápisu v autentické podobě. Pokud by zápisy měly být zveřejňovány (např. úřední deska, internet), je nutné
zajistit anonymizaci údajů (tzv. „začernění“).
Náš návrh: Uvádět v zápisech jmenovité hlasování (stačí uvést menšinu, většina se odvodí). V současné době
je jmenovité hlasování vedeno na zvláštním listě, který není uveden ani jako příloha zápisu (v případě jeho
ztráty není žádná evidence o tom, kdo jak hlasoval).
MV: Identifikace hlasujících (tj. jak kdo hlasoval) v tom kterém konkrétním případě je možno považovat za
přípustnou, z naší strany dokonce vítanou (transparentnost jednání). Uvedené údaje umožňují občanům
posoudit přístup jednotlivých zastupitelů při rozhodování záležitostí obce.
Náš návrh: Pořizovat zvukový záznam ze zasedání, pro případ, že budou vzneseny námitky ověřovatelem,
který je při podání námitky i prostředníkem pro občany.
MV: V zájmu objektivity zápisu je možné, aby zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva tvořil formální
přílohu zápisu. V takovém případě není třeba diskusi doslovně přepisovat do písemné podoby.
Náš návrh: Usnesení ze zasedání konkretizovat včetně jmen, uvádět termíny plnění a kdo zodpovídá.
V současné podobě je zápis usnesení v některých případech nic neříkající dokument.
MV: Při přijímání usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je třeba zdůraznit, že nad formální podobou
jakéhokoliv usnesení je důležitější jeho obsahová stránka. V případě uzavíraných smluv u fyzických i právnických osob je potřebné označit druhou smluvní stranu identifikovatelným způsobem, zpravidla jménem,
příjmením, datem narození, bydlištěm.
Naše námitka: Od nástupu do zastupitelstva v roce 2018 jsou často dohady ohledně objektivity zápisu. Formálně zápis provádí zapisovatelka, která nemusí vše stihnout zapsat, a tak se reálně na zápisu podílí i další
lidé, kteří si během zasedání zapisují. Po předložení námitek ověřovatelů k zápisu je někdy zápis částečně
opraven, nebo jsou námitky připojeny jako příloha, což podle nás není ideální řešení. Jak již bylo uvedeno,
tento problém by navždy odstranil zvukový záznam využitelný pro kontrolu řečeného, s jehož pořizováním
bohužel většina zastupitelů nesouhlasí.
MV: Ověřovatel může odmítnout podepsat zápis z jakéhokoliv důvodu. Avšak z logiky věci by sám měl
uvést důvody, proč tak činí. Doporučujeme, aby ověřovatel důvod nepodepsání uvedl přímo do zápisu. V
každém případě je v zájmu obce samé, aby zápisy a usnesení byly jasně a srozumitelně formulovány se
všemi podstatnými náležitostmi.
Sdružení Obec pro všechny
Náš Zpravodaj - Léto 2021
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Úklid v Pelci
Už roky se pravidelně na jaře koná
akce „Čistá Vysočina“. Toto však
letos z důvodů koronavirové pandemie již podruhé v řadě nebylo
možné. A tak jsme se rozhodli vzít
věci do vlastních rukou (resp. tlapek - vysvětlím později). A podobně třeba učinili i mnozí z vás.
Sběrné procházky do širokého
okolí Pelce opakujeme s manželem každé jaro, a to několikrát za
sebou, než nám příkopy a ostatní
volné plochy zarostou trávou. Na
modré kárce už jsme tak mimo
jiné navozili odhadem 100 kg šrotu, který jsme postupně přihazovali peleckým hasičům na hromadu kovového odpadu u kravína.
Od března jsme pak naše procházky do přírody ještě znásobili
– s kočárkem nově vyrážíme do
okolí dva až třikrát denně. A o to
častěji také narážíme na odházené
odpadky kolem cest (asfaltových i
prašných). Je to samozřejmě bolest celé planety, ne jen naší obce,
a určitě nikoho z nás neviním
z toho, že odpady odhazuje. Jen
konstatuji.
Posledně jsme za slabé dvě hodiny
různými druhy odpadků vrchovatě
naplnili celou kárku (viz foto), a to

jsme šli pouhý kilometr od cedule
Pelec k Novině (pro neznalé: okolí
autobusové zastávky Lhota-Vlasenice) a nezacházeli dál než pět
metrů od cesty v obou směrech.
Několik odpadkových hnízd, která jsme zahlédli dále od silnice, si
necháváme jako cíl našich dalších
sběrných vycházek.
Napadá mě, že si autoři reklamních sloganů určitě neuvědomují,
jak jejich úderná hesla neplatí o
obalech vychvalovaných výrobků. Uhodnete, o jaké produkty se
jedná? Ona minerální voda, která
podle reklamy „už není“, určitě
JE, a to všude v příkopech okolo
hlavní cesty (tedy minimálně tam
naleznete alespoň prázdné lahve).
U oblíbeného syceného nealkoholického nápoje kolového typu sice
prý „není co řešit, když ji milujeme“. Jenže: vyprázdněné plechovky nám zaneřáďují okolí, takže
rozhodně co řešit je. Podobně problematické to bývá s energetickým
nápojem, který prý „dává křídla“.
Tomu, kdo ho požil, možná, ovšem
prázdným dózám dozajista ne – ty
po vyhození okénkem auta letí jen
pár metrů, aby pak přistály kdesi
u cesty. Nevzlétnou samy, musí se
sebrat.
Jediný výrobek, který snad se
svým nápisem opravdu vystihl i

osud odhozeného obalu, jsou krabičky od cigaret. „Kouření zabíjí“,
a to nejen kuřáky pomocí kouře,
ale také naše životní prostředí odházenými obaly, kterých je, věřte,
bezpočet.
Na konci svého příspěvku dlužím
ještě vysvětlení oné „tlapičky“.
Správný sběrač odpadků totiž
musí samozřejmě myslet především na své vlastní zdraví. Nikdy
nevíte, co všechno se na ty věci za
ten čas, co u cesty leží, nachytalo.
Navíc většina z nich vypadá opravdu nevábně… Proto je nutné mít
buď pracovní rukavice, anebo právě onu „tlapičku“ – teleskopickou
ruku, která navíc šetří vaše záda.
Nemusíte se pro odpadek ohýbat,
stačí ho jen prodlouženou rukou
pohodlně ve stoje secvaknout a
vložit do pytle či jiné připravené
nádoby.
A pozor! Když už se vrátíte
z úspěšné sběračské výpravy, je
většinou třeba nasbírané odpadky ještě přetřídit. Mějte prosím
na paměti, že do nádob na tříděný
odpad patří pouze čisté obaly! Samozřejmě není třeba PET lahev od
bláta omývat, v tomto stavu však
patří do směsného odpadu, nikoli
do žlutého kontejneru.
Kdybyste se po přečtení tohoto
článku rozhodli pro přírodu také
něco udělat, určitě neváhejte a
pusťte se do toho! Manžel si kupříkladu chválí, jak hned příkopy
okolo silnice vypadají lépe, když
jede na kole po cestě na Kamenici.
Máme z toho zkrátka dobrý pocit…
text a foto: Pavlína Pechková
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množství vytříděného odpadu za rok 2020
katalogové
číslo
odpadu

název odpadu

15 01 01
15 01 02
15 01 05
15 01 07
20 01 10
20 01 25

papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
kompozitní obaly (Tetra Pak)
skleněné obaly
oděvy
jedlý olej a tuk

20 02 01

biologicky rozložitelný odpad

20 03 01
20 03 07

směsný komunální odpad
objemný odpad

17 04 05

železo a ocel

19 08 05

kaly z ČOV

množství odpadu
za rok v tunách
10,671
13,219
0,133
11,888
0,919
0,127
38,118
96,000
138,650
12,970
3,300
7,000
--------

komu byl odpad předán
SOMPO, a.s.
SOMPO, a.s.
SOMPO, a.s.
SOMPO, a.s.
TextilEco a.s.
FRITEX s.r.o.
FCC Dačice, s.r.o.
Miroslav Červenka, Častrov
SOMPO, a.s.
SOMPO, a.s.
EkopronMetal, s.r.o
Kovošrot Group CZ
Vodotechnické služby Počátky,
vykazují oni

Praktická lékařka pro dospělé

MUDr. Petra Koudelková
Sestra: Petra Nunvářová
Ordinační hodiny v Počátkách, tel: 565 495 081
Pondělí ------12:30 – 18:00
Úterý 6:00 – 11:30
------Středa
------12:00 – 15:00
Čtvrtek ------------Pátek 6:00 – 12:00
------Ordinační hodiny v Žirovnici, tel: 565 494 283
Pondělí 6:30 – 11:30
------Úterý
------12:30 – 15:00
Středa 6:00 – 11:30
------Čtvrtek 6:00 – 11:30 14:00 – 18:00
Pátek
------13:00 – 15:00
e-mail: medikoudel@seznam.cz
internetové stránky: www.medikoudel.cz
Pacienti budou ošetřeni pouze po předchozím telefonickém
nebo e-mailovém objednání.
Návštěvní služba u pacientů doma po domluvě.
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Milí čtenáři, s nastupujícím časem
letních prázdnin vám chceme popřát
báječné léto. Zejména zasloužené dny
odpočinku plné sluníčka, radosti, milých setkání a nových cestovatelských
zážitků.
Redakce
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Zpráva o hospodaření v lesích Obce Častrov za rok 2020
1. Technická část
vytěženo: 8 265,95 m3		

z toho: 8 265,95 NT [m3]

dle druhu: mýtní nahodilá: 8 265,95 m3
stahování a pálení klestu z		
5 225 [m3]
ožínání na				
1,24 [ha]
nátěry na				
0,95 [ha]
další práce:		
zřizování oplocenek – 215 m
2. Ekonomické údaje
a/ příjmy za prodané dřevo:
Celkem za dřevo k 31.12. 2020

Kč

6 737 342,06

Průměrné zpeněžení:
sortiment
Průměrná cena za m3
Vlákninové výřezy
222,01
Kulatina smrk
869,51
Kulatina borovice
700,00
Celkem
730,93
															
b/ výdaje:
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Kč
0
zákonné poj
Kč
0
Zdravotní pojištění
Kč
0
Úrazové pojištění
Kč
0
Ochranné pomůcky
Kč
0
Služby školení a vzdělávání
Kč
0
Nákup materiálu
Kč
19 971
Pohonné hmoty a maziva
Kč
0
Služby peněžních ústavů
Kč
0
Nákup ostatních služeb
Kč
5 047 404,51
Výdaje na zajištění oprav a údržby
Kč
0
Ostatní neinvest. transf. prostředky
Kč
1 980
Nájemné
Kč
1 567
Sankce
Kč
1 000
Celkem výdaje
Kč
5 071 922,51
															
c/ výsledek hospodaření:
příjmy
výdaje
Celkem výsledek hospodaření

Kč
Kč
Kč

6 737 342,06
5 071 922,51
1 665 419,55
Jiří Švanda
správce obecních lesů
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Červen - měsíc myslivosti
Vážení návštěvníci přírody, tímto si
Vás dovoluji požádat o dodržování
klidu při pobytu v naší překrásné
přírodě. Vyvarujte se především
nadměrnému hluku - jízda na motocyklech v odlehlých a klidných
částech honitby. Za žádných okolností NESAHEJTE na zdánlivě
opuštěná mláďata, která v tomto jarním období přicházejí na svět, neboť jejich matka je vždy na blízku!!!
Zapojte se tímto do přírodně-ochranného dění v naší
krásné a dosud živé přírodě, která nás všechny obklopuje a snažme se jí, alespoň v tomto posvátném období trochu pomoci. Dopřejme všem živým tvorům tolik
potřebný klid a úctu. Děkuji za pochopení.

Když je kraj 		
partnerem obci
Po celou dobu existence Kraje
Vysočina má jeho vedení snahu
pomoci v rámci svých možností obcím napříč celým regionem
s financováním rozvojových projektů i volnočasových aktivit.
Vedení kraje si uvědomuje, že
právě obce a jejich aktivní obyvatelé dělají kraj krajem a že
především vzájemná spolupráce
vede k rozvoji a kvalitnímu životu
na Vysočině. Proto se kraj snaží
svou dotační politiku ke všem
partnerům nastavit pokud možno
velkoryse a štědře.
Ze statistik vyplývá, že od roku
2011 pomohl Kraj Vysočina obcím
a městům na svém území částkou
vyšší než tři miliardy korun. Jen
loni rozdělil v rámci své dotační
politiky municipalitám téměř půl
miliardy korun, kterou uvolnil
ze svých vlastních účtů. Zhruba
200 miliónů z této částky bylo
rozděleno mezi města a obce
prostřednictvím Fondu Vysočiny.
V letošním roce je vedení kraje
připraveno prostřednictvím FonNáš Zpravodaj - Léto 2021

du Vysočiny rozdělit v rámci 29
programů prozatím více než 264
miliónů korun. Z toho v 16 programech jsou oprávněnými žadateli i
obce, celkem mohou získat z tohoto dotačního zdroje až 215 miliónů
korun. Zatímco některé dotační tituly jsou obcím šity přímo na míru
– například program Venkovské
služby, kde letos rozdělíme 7 miliónů korun, Obnova venkova Vysočiny s připravenými 70 milióny
korun nebo Stavby ve vodním
hospodářství s částkou 76 miliónů
korun, v jiných programech jsou
obce okrajovými žadateli a většinu
projektů předkládá jiný typ žadatelů, například neziskové organizace, které však své aktivity také
směřují ke zlepšení života v konkrétních spádových oblastech
měst a obcí. Zásadním partnerem
je Kraj Vysočina historicky pro
sbory dobrovolných hasičů. V letošním roce mezi ně rozdělí 27,8
miliónu korun – na akceschopnost, prevenci ale i na pořízení nového vozového parku.
Pro úplnost je třeba ještě zmínit,
že Kraj Vysočina je partnerem obcí
nejen po finanční stránce. Kraj má
ve svém vlastnictví 4,5 tisíce kilometrů komunikací II. a III. třídy.

text a foto: Ondřej Březina
ČMMJ

Páteřní silniční síť kraje je přirozeně součástí městských okruhů
i průtahů obcí. Kraj se tuto infrastrukturu snaží udržovat, rozšiřovat, modernizovat a také zvyšovat
její bezpečnost. Letos v rozsahu
více než dvě miliardy korun. Mezi
dalšími službami, které jsou zajišťovány pro občany regionu, je provozování zdravotnické záchranné
služby, pěti krajských nemocnic,
sítě většiny středních škol a středních odborných škol. Kraj objednává dotovanou základní dopravní obslužnost, na kterou jen
v letošním roce přispěje částkou
vyšší než jedna miliarda korun…
a když se v obci i ve městě lidem
dobře žije, je pravděpodobné, že
uspěje v nějaké zajímavé soutěži,
kde výhra může představovat nejen vítanou publicitu nebo zvýšený
zájem turistů, ale i zvýšení příjmů
v obci v podobě finanční odměny.
Letos Kraj Vysočina vyhlásil soutěž Rok života v obcích Kraje Vysočina, kde si mezi sebou vítězné
obce rozdělí celkem 200 tisíc korun. A o těchto skvělých místech
pro život budu psát příště.
Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina
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Další sportovní
vzpomínka
Jak bylo uvedeno v minulém čísle, připomínáme si výročí založení
Sokola v Častrově. Proto přinášíme zajímavé fotografie mapující
sportovní dění v naší obci.
Než popíši následující fotografie,
chci opravit ty v minulém čísle.
Na fotografii fotbalové jedenáctky
ze sedmdesátých let se nejedná o
Babyku R., ale o Holého L. a místo
Bečky M. leží na fotografii Fuxa P.
Na třech kuželkářských fotografiích si pamětníci připomenou zápasy s tehdejší východo-německou obcí Leimrieth, které se u nás
i v Německu odehrávaly v letech
1979 - 1989. Na první fotce z častrovské kuželny je z našeho týmu
v červených dresech v podřepu
zleva Jánoš J. a Němec J. a stojící
zleva Náměstek L., Fuxa J., Němec
K. a Lepeška K.
					
				
Na druhé fotografii jsou naši hráči
všichni v podřepu a můžeme vidět
opět v červených dresech zleva
Náměstek L., za ním Dědič S., vedle Másilko K., Mach J., Bečka M.,
Čekal M. a Kolář J.

Na fotografii dole, ze soupeřovy
kuželny, je náš ženský tým ve žlutých dresech. Dole v podřepu je
Němcová O., a zleva stojí Náměstková R., Fuxová J., Fuxová M., Zemanová M., a Němcová M.
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Na fotografii fotbalové jedenáctky
opět ze sedmdesátých let je v dolní řadě zleva Babyka R., Zeman
J., Němec L., Čekal M. a Švec L.
V horní řadě zleva je Havlíček J.,
Bečka M., Kněžínek J., Soukup J.,
Čekal F. a Lepeška K.
				
Omlouvám se za chyby v minulém
čísle a děkuji všem, kteří mi s popisem fotografií pomáhají. Zároveň mě těší ohlas pamětníků, kteří
si dobu minulou rádi připoměli s
tím, že některé fotky nikdy neviděli.
Jan Lepeška

Sběr železného šrotu
V sobotu 24.4.2021 proběhl sběr železného šrotu v režii sportovců. Celkem se podařilo sebrat 2 760 kg železného odpadu. Všem, kdo přispěli, děkujeme.

foto: Markéta Němcová
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pozvánka na Pouť v Častrově
V sobotu 31.7.2021 ve 20 hodin se bude konat v KD pouťová zábava.
V neděli 1.8.2021 sehrají v 10 hodin fotbal ženatí versus svobodní
a v KD bude připraveno posezení s hudbou.
Konečná podoba pouťového víkendu bude záviset na aktuálních vládních opatřeních.

Boží duha

Fotografii duhy zaslal do redakce pan Stanislav Dědič.
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. září 2021. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 11227.
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