
Třetí ročník mezinárodních závodů motorobotů se konal 23.  6. 2012 ve Ctiboři. Soutěžilo se 
ve dvou disciplínách.  Nejprve čekala rychlostní disciplína, po které následovalo zápolení o to, 
kdo si nejlépe s pomocí závozníka poradí s nakládáním věcí na zapřažený vozík. Po slavnost-
ním vyhodnocení následovalo vystoupení Marcely Holanové, Josefa Laufra a Standy Hložka. 
Všichni, kdo se akce zúčastnili, měli možnost ve Ctiboři prožít pěkný den. Děkujeme všem po-
řadatelům i závodníkům.
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Vážení spoluobčané,

loňský rok byl pro nás velice náročný. Vý-
stavba odděleného kanalizačního řádu a 
centrální čistírny odpadních vod prověřila 
naše vztahy, zejména trpělivost a ohledu-
plnost. 
Mezi občany vládla nespokojenost a řešila 
se otázka, zda je pro naši obec taková stav-
ba potřebná. Ujišťuji Vás, že nikdo z  čle-
nů zastupitelstva obce nečekal ze strany 
občanů nadšení z  rozbitých komunikací, 
chodníků a všade přítomných výkopů. Po 
uvedení většiny povrchů do pořádku jsem 
nabyla dojmu, že máme to nejhorší období 
za sebou. Opak byl pravdou. 
V  měsíci lednu jsme překonávali nevoli 
občanů po koupi automobilu pro potře-
by obce. V   březnu bylo Policii České re-
publiky, odboru hospodářské kriminality 
v  Pelhřimově doručeno trestní oznámení, 
ve kterém bylo vedení obce nařčeno z ne-
správného postupu při koupi obecního au-
tomobilu, při prodeji obecních pozemků a 
při provádění opravy povrchů místních 
komunikací. Podepsání byli „občané Obce 
Častrov“.  Následovala rozsáhlá kontrola 
dokladů a výslechy. Odbor hospodářské 
kriminality neshledal pochybení ve výše 
uvedených postupech a proti vedení obce 
nezahájil trestní stíhání. Tuto informaci 
uvádím proto, že policie v  případě pode-
psaného oznámení „občany obce“ nemá 
komu oznámit výsledek šetření. Proto jej 
oznamuji tímto způsobem. Vám, kteří ne-
máte odvahu se pod svoji práci připojit 
svůj podpis a schováváte se za všechny 
občany naší obce.  
Nevěřím tomu, že všichni občané zastá-
vají názor, že členové zastupitelstva jsou 
banda lumpů, která neumí hospodařit se 
svěřenými finančními prostředky, musí je 
vyslýchat policie a preventivně třikrát do 
měsíce kontrolovat pracovník ministerstva 
vnitra.  
To by to v  naší obci muselo vypadat jako 
v pohraničních oblastech v době po druhé 
světové válce. 
Troufám si tvrdit, že tomu u nás tak není.  

Jana Houšková,
starostka

Závody se opět vydařily



Od nepaměti si naši předkové sázeli u 
svých sídlišť lípy. Sázeli je i kolem po-
svátných míst, kostelů, kaplí, hřbitovů, 
ale i na volná prostranství. Do dnešní 
doby se nám zachovaly i lipové aleje 
kolem cest. Krásné lípy jsou i okolo sil-
nice ze Ctiboře do Častrova. 
Před několika léty jakoby lípy ztrati-
ly oblibu a začaly se na volná obecní 
prostranství, ale i na zahrady, vysazo-
vat túje. Náš soused měl na zahradě 
vysázeno tolik tújí, že vloni na podzim 
jich 20 pořezal a té zahradě vůbec ne-
ublížil. Ba naopak. Netvrdím, že túje 
není pěkný strom, ale do toho ves-
nického koloritu se moc nehodí. Je to 
můj osobní názor, někteří čtenáři mo-
hou mít názor opačný.

O lípách v Metánově
Čtyři lípy stály uprostřed obce, těsně 
u silnice. Když se prováděla kanali-
zace a asfaltovaly se obecní cesty, tři 
byly poraženy. Dvě košaté lípy stály 
před hasičskou zbrojnicí. Vede tudy 
kanalizace, obě lípy byly poraženy. U 
čp 20 před vchodem stála velká lípa a 
pod ní bývala lavička. Dnes tam není 
lavičky, ale ani ta krásná lípa. U čp 23 
stojí nejstarší lípa v Metánově, kterou 
prý tam zasadil Karel Michalíček, co by 
chlapec, prý v  roce 1907. Přišla první 
světová válka a Karel Michalíček byl 
také povolán bojovat, jak se říkalo, 
za císaře pána. Z té války se už nevrá-
til. Jeho jméno je mezi 18ti mladými 
muži, kteří v té válce položili své živo-

ty. Obec jim na věč-
nou paměť nechala 
postavit pomník, 
který byl slavnostně 
odhalen v roce 1925. 
V prvním roce nové-
ho století (milénia) 
2001 jsme vysadili 
na obecní pozemek, 
pod bývalou hájov-
nu, deset lip. Mož-
ná, že někdo řekne, 
symbolicky stačila 
zasadit jen jedna 
lípa. Myslím si, že 
když 10, je 10x větší 
naděje, že některý 
z  těchto stromů, se 
dožije sto let. 
Stane-li se tak, to už 
nás hlava bolet ne-
bude. Pamatuji si, že 
jako kluk, když kvet-
ly lípy, trhali jsme 
lipový květ, sušili a 
potom v  době ne-
pohody, hlavně na 
podzim a v  zimě se 
z  něho vařil lipový 
čaj. Ten se používal 
hlavně při choro-
bách z  nachlazení a 
dýchacích cest. 
Už staří Řekové obchodovali s bylinka-
mi a dokazovali, jak jsou byliny zdraví 
lidskému prospěšné. Objevil se u nich 
bylinný odborník, lékař Hippokrates, 

který dokazoval, že lékař léčí, ale pří-
roda uzdravuje. Jeho žák Aristoteles, 
též lékař, napsal na 400 spisů o účinku 
bylin na lidské zdraví. 
Když o bylinkách, tak přidám recept 
na zdravý čaj z bylinek. Je to z  té ka-
tegorie, jak se říká recept našich babi-
ček. To už ale v  dnešní době neplatí. 
Naše babičky ty nové, to jsou dámy 
v nejlepším věku. Ty pijí čaj s rumem, 
někdy to pijí i obráceně. Je to tedy 
recept našich prababiček, možná pra-
prababiček.
To se vezmou dvě hrsti lipového kvě-
tu, přidá se po jedné hrsti řebříčku, 
jitrocele, listí jahodníku, maliníku a 
černého rybízu, potom půl hrsti ma-
teřídoušky, mařinky vonné, máty pe-
prné, květu divizny a heřmánku, pak 
ještě hrst šípků a hrst jablečných slu-
pek. Vše dobře usušené se promíchá 
a uzavře do nádoby. V  čase potřeby 
jedna lžíce této směsi se přelije čtvrt 
litrem vařící vody. Po čtvrt hodině se 
scedí a pije se neslazené, nebo přisla-
zené medem. Dobrou chuť.  J.Z.D.Čtyři lípy u silnice ze Ctiboře na Častrov.

Nejstarší metánovská lípa.
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Metánovské lípy
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Dění v Základní a mateřské škole Častrov
Během jarních měsíců proběhly ve 

škole a školce různé akce. Stručně uvedu 
některé z nich.

V měsících únor až květen jsme jezdili 
do Pelhřimova na plaveckou výuku.

Ve školce se uskutečnilo společně s ro-
diči velikonoční tvoření.

Den Země v  dubnu školáci tradičně 
prožili v Pelhřimově na akci ekologické-
ho sdružení Mravenec, MŠ ve spolupráci 
s  dětmi ze školy připravila pro své děti 
různá stanoviště s  ekologickou výcho-
vou na svém hřišti.

Začátkem května žáci ZŠ navštívili 
hlavní město Prahu. Prohlédli jsme si pa-
mátky, technické muzeum a líbila se nám 
jízda metrem.

Ve spolupráci s Lesy ČR a jejich zástup-
cem panem Ondřejem Zhorným jsme 
uskutečnili přírodovědnou poznávací 

vycházku.
Děti v MŠ též pozná-

vali lesní prostředí, paní 
učitelky jim připravili 
šipkovanou.  

V květnu MŠ i ZŠ na-
vštívili dětské oddělení 
knihovny v  Kamenici 
nad Lipou. Paní Zbudi-
lová tradičně připravuje 
besedu k  výročí spiso-
vatele nebo ilustrátora, 
letos jsme si připomněli 
Jiřího Trnku.

Na konci května 
shlédli školáci v  kultur-
ním domě Máj  v  Pel-
hřimově další díl příro-
dovědně- zeměpisných 
pořadů  vzdělávacího 
projektu Planeta Země 
3000.

Školáci a školčata tra-
dičně prožili společně 
Den dětí. Starší kama-
rádi připravili zábavná 
stanoviště, letos malým 
dětem navíc zahráli 
loutkové divadlo, hledali jsme poklad, 
koukali na pohádku na interaktivní ta-
buli.

Začátkem června se ZŠ i MŠ zúčast-
nila  akce v  Kamenici nad Lipou - Den 
integrovaného záchranného systému. 
Zde se představily všechny složky IZS , 
viděli jsme aktivní ukázky, prohlédli si 
techniku, obdrželi propagační a naučné 
materiály.

Také nás navštívilo naše oblíbené di-
vadélko - klauni Hugo a Fugo.

Prvňáčci se zúčastnili Pasování na čte-
náře na zámku v Kamenici n Lipou, které 
organizuje knihovna v Kamenici. Tradič-
ně tam pasování provádí význačná ilus-
trátorka Renáta Fučíková.

Ve zbytku školního roku jsme absolvo-
vali společné focení, výlety a rozloučení 
s předškoláky a se čtvrťáky.

Děti z MŠ navštívili Červenou Lhotu, 
školáci byli na třídenním výletě v kempu 
Řásná a prohlédli si krásné město Telč.

Mgr. Pavel Pospíšil

V minulém vydání Našeho Zpravodaje jsme 
mj. uveřejnili informace o jakubínské škole. 
Dnes přinášíme fotografii absolventů školy  
a jejich učitelky paní Marelové.

Podle celorepublikové statistiky je tří-
dění odpadu běžnou součástí života už 
dvou třetin Čechů. Jak je to v  Častrově, 
Pelci, Metánově, Ctiboři, Jakubíně, na 
Dráždanech nebo Perkách nevím. Pro-
to přicházím s  připomenutím toho, že 
z  odpadů, které doma vyprodukujeme, 
by mohlo – nebo spíše mělo – skončit ve 
směsném odpadu, tedy v  popelnici, jen 
několik málo procent. Věřte nebo ne, ale 
třídit lze téměř všechno.

Odpady třídíme buď proto, že z  nich 
umíme vyrábět nové věci a tím šetříme 
suroviny neboli naše přírodní zdroje. 
Nebo proto, že mají škodlivé účinky na 

životní prostředí a mohou se dostat do 
koloběhu a tím mimo jiné třeba i do po-
travin, které jíme. Proto je potřeba likvi-
dovat je jinak, než uložením na skládku. 
Nebo třídíme proto, abychom omezili 
množství odpadu vyváženého na sklád-
ky, které zabírají místo, smrdí a mohou 
být při haváriích zdrojem velkých pro-
blémů. Každý z těchto tří důvodů je i sa-
mostatně dobrým argumentem pro tří-
dění odpadu!

Odpady z  barevných kontejnerů (sklo, 
plasty, papír i nápojové kartony) se znovu 
navzájem nemísí, každý druh odpadu se 
dále zpracovává odděleně. Opravdu to tak 

je! Z tohoto odpadu se vyrábí nové věci. 
I další odpady lze znovu využívat, hlavně 
kovy. Za ty navíc můžeme ve výkupu (ve 
sběrných surovinách) dostat zaplaceno. A 
to ostatní? Starý nábytek, staré koberce a 
jiné podlahové krytiny, stará umyvadla, 
stavební odpady, staré elektrospotřebiče, 
nebezpečný odpad, baterie a tak dále? 
Vše vám vezmou ve sběrných dvorech. 
Zdarma nebo za mírný poplatek. Baterie a 
elektrospotřebiče je navíc možné zdarma 
odevzdat ve většině obchodů, kde se pro-
dávají – nezapomeňte, že při nákupu elek-
trospotřebičů platíte recyklační poplatek 
(tzv. PHE).  Pokračování str. 4

Třídíte odpad? Třiďte odpad!
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Obce, které nemají vlastní sběrný dvůr, 
navíc mají podle zákona povinnost svým 
občanům umožnit, aby se mohli věcí, kte-
ré nepatří do směsného odpadu, zbavit. 
Naše zastupitelstvo proto dvakrát ročně 
organizuje přistavení velkoobjemových 
kontejnerů (většinou na jaře a na pod-
zim), kam je možné vybraný odpad uložit. 
Stejně tak se bez větší námahy můžeme 
na jaře zbavit odpadu kovového. S  tím 
zase pomáhají naši dobrovolní hasiči. Ne-
váhejte a obraťte se na naše zastupitele 
také v případě, pokud budete potřebovat 
i jednorázovou pomoc s  větším množ-
stvím odpadu (např. stavební suti, většího 
množství starého nábytku apod.) – i s tím 
mohou pomoci. V případě vlastní inicia-
tivy je možné odpady vozit do sběrných 
dvorů, např. v Počátkách, v Žirovnici nebo 
v Kamenici nad Lipou. Osobní zkušenost 
mám s Žirovnicí a Kamenicí – jsou vstřícní 
a těch pár korun, které za uložení plného 
vozíku různého odpadu chtěli, mě oprav-
du nemrzelo.

Pokud nemáte o třídění odpadů do-
statek informací, pak jako výborný zdroj 
doporučuji web www.jaktridit.cz. Je to 
jednoduchý, přehledný a graficky velmi 
vydařený web o odpadech a o jejich tří-
dění. Obsahuje odpovědi na časté otázky 
kolem odpadů, najdete tam rady i zajíma-
vosti na odpadové téma, včetně odkazu 
na podrobnější informace o třídění u nás 
na Vysočině. Jestli se vám v poslední době 
dostaly do rukou Pelhřimovské noviny, 
mohli jste v nich najít devíti dílný seriál o 
třídění odpadů připravovaný společně 
Střediskem ekologické výchovy Mrave-
nec, odborem životního prostředí měst-
ského úřadu v Pelhřimově a Technickými 
službami Pelhřimov. Vše je dostupné na 
www.pelhrimovsko.cz, kde mají Pelhři-
movské noviny samostatný odkaz v hlav-
ním menu na levé straně úvodní stránky 
tohoto webu. 

Máte-li pocit, že třídit odpad není 
třeba nebo že problém odpadu je uza-
vřen a vyřešen ve chvíli, kdy ho dáte do 
popelnice před domem (o těch, kteří 
odpad vozí do lesa, vyhazují ho poděl 
silnic nebo ho pálí bychom mohli po-
hovořit příště), pak firma Sompo nabízí 
zorganizování návštěvy skládek komu-
nálního odpadu (což je pro nás kousek 
od Pacova). Vedení naší obce je po doho-
dě ochotno zajistit pro zájemce dopravu 
na skládku, kde naše směsné odpady 
končí. Pokud váháte s tříděním odpadů, 
pak doporučuji tuto možnost využít. Na 
vlastní oči vidět a na vlastní nos cítit je 
lepším argumentem než přibližně třináct 
set slov tohoto příspěvku o třídění odpa-
dů a potřebě snižování jejich množství 

tady na stránkách Zpravodaje. Sám jsem 
na jedné takové skládce jako student bri-
gádně pracoval a třídění odpadů je pro 
mě od té doby naprostá samozřejmost.

Pro připomenutí je tu ještě stručný 
přehled toho, co patří do barevných kon-
tejnerů. K  němu přidávám i piktogramy, 
které najdete na obalech a podle kterých 
poznáte, do kterého kontejneru odpad 
patří. Je to převzato webu jaktridit.cz.

Sběrných míst s barevnými kontejnery 
na sklo, papír a plasty je v našich obcích 
celkem šest – tři v  Častrově, po jednom 
v Metánově, v Pelci a ve Ctiboři. V Jakubí-
ně sběrné místo není. Nápojové kartony 
lze dávat do kontejnerů na plasty, třídící 
linka, která naše plastové odpady dále 
zpracovává, je umí oddělit.

S pozdravem „třiďte odpad“
Radek Novotný

SKLO
vhazuje se do zeleného nebo bílého 

kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je 
důležité třídit sklo i podle barev: Barevné 
do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte 
kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dá-
vejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné 
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále tří-
dit! Díky svým vlastnostem se dá skleně-
ný odpad recyklovat do nekonečna.

Patří sem:
Do zeleného kontejneru můžeme vha-

zovat barevné sklo, například lahve od 
vína, alkoholických i nealkoholických ná-
pojů. Vhodit do zeleného kontejneru mů-
žete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, 
tedy sklenice od kečupů, marmelád či za-
vařenin a rozbité skleničky.

Nepatří sem:
Do těchto nádob nepatří keramika a 

porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrca-
dla nebo třeba drátované sklo, zlacená a 
pokovená skla. Vratné zálohované sklo 
vracejte zpět do obchodu.

PLAST
patří do žlutého kontejneru. V průměr-

né české popelnici zabírají nejvíc místa ze 
všech odpadů, proto je nejenom důležité 
jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání 
před vyhozením. V  některých městech 
a obcích se spolu s pastovým odpadem 
třídí i nápojové kartony. Záleží na pod-
mínkách a technickém vybavení třídících 
linek v  okolí. Proto je důležité sledovat 
nálepky na jednotlivých kontejnerech. 
Mimo níže uvedených značek do těchto 
kontejnerů můžete vyhazovat i odpady 
označené číslem 7.

Patří sem:
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáč-

ky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, 
obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech.

Nepatří sem:
Naopak sem nepatří mastné obaly se 

zbytky potravin nebo čistících přípravků, 
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpeč-
ných látek, podlahové krytiny či novodu-
rové trubky.

PAPÍR
patří do modrého kontejneru. Ze všech 

tříděných odpadů právě papíru vyprodu-
kuje průměrná česká domácnost za rok 
hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery 
na papír bývají nejsnazším způsobem, 
jak se ho správně zbavit. Alternativu pak 
poskytují sběrné suroviny, které nejsou 
vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí 
za papír roztříděný podle druhů finanční 
odměnu.

Patří sem:
Vhodit sem můžeme například časopi-

sy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 
cokoliv z  lepenky, nebo knihy. Obálky 
s fóliovými okénky sem můžete také vha-
zovat, Nevadí ani papír s  kancelářskými 
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí po-
radit. Bublinkové obálky vhazujeme pou-
ze bez plastového vnitřku!

Nepatří sem:
Do modrého kontejneru nepatří celé 

svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, 
ve větším počtu patří na sběrný dvůr), 
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný 
papír. Tyto materiály nelze už nadále recy-
klovat. Pozor, použité dětské pleny oprav-
du nepatří do kontejneru na papír, ale do 
popelnice!

NÁPOJOVÉ KARTONY
známé jako krabice na mléko nebo 

víno. Někdy se jim hovorově říká tetrapa-
ky. Vhazují se do kontejnerů různých ba-
rev a tvarů, ale vždy označených oranžo-
vou nálepkou – případně do oranžových 
pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém 
sběru nápojových kartonů nastavený.

Patří sem:
Pokud najdete oranžovou nálepku, 

pak sem patří krabice od džusů, vína, 
mléka a mléčných výrobků, které je po-
třeba před vhozením do kontejneru řád-
ně sešlápnout.

Nepatří sem:
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například 

od kávy a různých potravin v prášku. Ne-
odhazujte sem ani nápojové kartony ob-
sahující zbytky nápojů a potravin.
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30. května uspořádal Podvýbor pro les-
ní a vodní hospodářství a potravinář-
ství Zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny PČR ve spolupráci se SVOL 
a redakcí Veřejné správy diskusní semi-
nář na téma Lesnická politika v  České 
republice a společenské funkce lesa.
„Skutečnost, že Česká republika nemá 
státní lesnickou politiku, která by vy-
cházela z  moderních poznatků a stou-
pajících společenských požadavků na 
lesnictví, motivovala Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů k  navázá-
ní společného dialogu s  Ministerstvem 
zemědělství a státním podnikem Lesy 
České republiky o této problematice již 
na počátku letošního roku. Přestože jsou 
majitelé lesů tak významnou zaintereso-
vanou skupinou, jejich výzva ke společ-
né diskusi o dalším směřování lesnické 
politiky nebyla ze strany obou zmíně-
ných subjektů přijata. Obrátili jsme proto 
přímo na zákonodárce,“ uvedl předseda 
SVOL Ing. František Kučera. 
Dlouhodobost při nakládání s  lesní-
mi majetky, často protichůdné zájmy 
různých zájmových skupin, stoupající 
nároky na netržní funkce a převládající 
názory veřejnosti ovlivněné čtyřiceti 
lety společného vlastnictví, přesun 
dotačních prostředků na hospodaření 
v  lesích na kraje bez jejich účelové-
ho vázání, neodpovídající výše újmy 
za ztížení hospodaření v  naturových 
oblastech, eliminace imisních škod 
na lesích v oblastech, kde stát schválil 
činnost podniků, jež lesy poškodila -  to 
vše podle prof. Luďka Šišáka z Lesnic-
ké fakulty ČZU v Praze vede u politiků 
k  velkým obavám, a proto se otázce 
lesnické politiky vyhýbají. V  důsledku 
toho chybí jasné poslání lesa a lesnic-
tví, definování pojmu lesnického sek-
toru, jednotlivých forem vlastnictví a 
způsobů financování, což se pochopi-
telně odráží v problémech, jež s sebou 
přinášejí úpravy a nové návrhy legisla-
tivy s lesnictvím související. 
Ing. Jiří Matějíček z  Ústavu pro hospo-
dářskou úpravu lesa připomněl, že i 
když je les přírodním aktivem, není tak 
vnímán. I proto je podíl lesnictví na 
HDP velmi nízký a tomu odpovídá i po-
zornost tématu ze strany politiků. Dle 
řady studií má lesnictví v  Evropě jako 
odvětví velkou budoucnost, ovšem 
jeho prosperitu nebude možné zajistit 
pouze prodejem dřeva, nýbrž uvede-
ním dosud netržních funkcí lesa na trh. 
Vlastnictví lesa nejen zavazuje, ale také 

opravňuje, a vlastník lesa za své služby 
může (měl by) získat náhradu.  Jaký je 
trend? Evropská unie dlouhodobě kla-
de důraz na environmentální a sociální 
hodnotu lesů, ale teprve v  posledních 
deseti letech si postupně začala uvě-
domovat, že nejsou pokryty příjmy a že 
trvale udržitelné hospodaření v  lesích 
nelze postavit na preferenci ekologické-
ho pilíře. Vzhledem k tomu, že lesnická 
politika je v  kompetenci jednotlivých 
států, existují mezi nimi v  těchto otáz-
kách výrazné rozdíly. Zatímco západo-
evropské státy bystře reagují na stou-
pající trend z hlediska růstu ekologické 
a rekreační poptávky, v České republice 
podpora pilotních projektů a studií, 
které by se zabývaly oceňováním a plat-
bami za lesnické ekosystémové služby 
(ochrana vody, biodiverzita, rekreační 
služby apod.), neexistuje. 
Tím, že čeští politici společně s  lesnic-
kými odborníky neřeší zásady lesnické 
politiky, připravují zdejší majitele lesa o 
ekonomickou budoucnost a oprávnění 
k jednání o výrobním potenciálu. Veške-
ré náklady se přenášejí do ceny jediné-
ho produktu - dřeva, které již dnes patří 
k  nejdražšímu v  Evropě. Ekonomickou 
životaschopnost lesních majetků do 
budoucna nezajistí úspora nákladů  či 
hledání nových trhů pro stávající pro-
dukt, nýbrž nové trhy pro nové produk-

ty. Finanční podpora ze strany státu je 
pouze krátkodobým řešením, ale neřeší 
situaci vlastníků lesů do budoucna. Je 
proto načase, aby se vláda, i s ohledem 
na stav veřejných financí těmito otáz-
kami vážně zabývala a sama iniciovala 
legislativní změny, které upraví právní 
a socioekonomický rámec poskytová-
ní lesnických ekosystémových služeb 
– tzn. jasněji definovat práva vlastníků 
lesa a právo vybírat finanční náhradu za 
nedřevní produkty a služby nesprávně 
označované za veřejné zboží.
Závěrečného shrnutí diskuse se zhostil 
předseda Podvýboru pro lesní a vodní 
hospodářství a potravinářství doc. Jiří 
Oliva, který přislíbil předání výstupu 
z  tohoto jednání ministrovi zeměděl-
ství. Účastníci v něm shodně poukazují 
na vlastnická omezení z titulu konzer-
vativní ochrany přírody a pozitivních 
externalit bez náhrady, nepřehledný 
systém dotací, přísnost zákona o lesích 
ve srovnání s ostatními státy, neexistu-
jící zásady lesnické politiky a absenci 
lesnických odborníků, kteří by se na 
jejich vytváření podíleli, dvojkolejnost 
státní správy a  alokaci finančních pro-
středků z obchodu s imisními povolen-
kami, které nejsou určeny na obnovu 
lesů postižených imisemi.

Sdružení vlastníků obecních 
a soukromých lesů

Vlastnictví lesa nejen zavazuje, ale také opravňuje

Obecní lesům státní lesnická politika nechybí. Důkazem je nedávno zveřejněné hospodaře-
ní v obecních lesích, které na jednání zastupitelstva obce představil správce Ing. Jiří Švanda. 
Umí si poradit i s odvodněním zamokřelého lesního  pozemku v metánovském katastru.



NÁŠ ZPRAVODAJ léto 2012

6

Ve druhém čtvrtletí letošního roku 
bylo hlavní činností našeho sboru 
účast a organizace hasičských soutěží.
30. 4. naši hasiči dohlíželi na pálení 
čarodějnic u rybníku Louvar. Častrov-
ským ženám jsme pomohli se  zajiště-
ním občerstvení a technického zázemí. 
Postavili jsme stan, zapůjčili stoly a la-
vice. Návštěvníci pohádkového lesa se 
zde mohli občerstvit a příjemně prožít 
večer.
12. 5. se soutěžní družstva našeho 
sboru zúčastnila 15. ročníku soutěže 
Memoriál Františka Pizy v  Kališti. Náš 
sbor reprezentovala 3 družstva. Muži 
dosáhli času 23:11 vt. a obsadili 8. mís-
to z  12 družstev. Ženy s  časem 41:72 
vt. obsadily 3. místo ze 4 družstev. 
Veteráni s  časem 54:72 vt. 1. místo ze 
4 družstev. Dosažené časy veteránů 
jsou pouze orientační, protože každé 
družstvo má jinou stříkačku rozdílné-
ho výkonu. V Kališti bylo možné vidět 

ukázku požární-
ho útoku s  ruční 
stříkačkou.
26.5 náš hasičský 
sbor organizoval 
na hřišti okrs-
kovou soutěž a 
soutěž o pohár 
starosty SDH. 
Soutěžilo se v po-
žárním sportu. 
Okrskové soutě-
že se zúčastnila 
3 družstva mužů 

a 3 družstva žen. Družstvo mužů s ča-
sem 23:27 vt. obsadilo 1. místo, ženy se 
umístily na 2. místě s časem 39:04 vt.
Soutěže o pohár starosty SDH se zú-
častnila 4 družstva mužů a žen. Sou-
těž mužů vyhrálo 
družstvo z  Polesí, 
naši muži s  časem 
24:85 vt. obsadili 
3. místo. V soutěži 
žen zvítězilo druž-
stvo z  Polesí, naše 
ženy s časem 28:78 
vt. obsadily 2. mís-
to.
V  soutěži veteránů 
dosáhlo nejlepšího 
času 43:95 vt. druž-
stvo nemocnice 
Pelhřimov. Na dru-
hém místě s časem 
64:15 vt. skončili 

veteráni ze Ctiboře. Častrovským vete-
ránům se útok nepovedl.
Další soutěží byla oblíbená pivní šta-
feta. V kategorii mužů 4 x 0,5 l piva 1. 
místo s časem 24:28 vt. obsadilo druž-
stvo z Polesí. Naši muži s časem 26:59 
vt. obsadili 2. místo.
V  kategorii žen 4 x 0,3 l piva zvítězili 
ženy z  Polesí s  časem 24:84 vt. Naše 
ženy s  časem 36:66 vt. budou muset 
ještě hodně trénovat.
Protože nastal čas grilování a opékání 
dbejme na bezpečné zacházení s ote-
vřeným ohněm, aby nedocházelo ke 
zbytečným požárům.
Na závěr bych chtěl všem popřát pří-
jemně prožitou dovolenou a dětem 
hezké prázdniny bez úrazů.

Z činnosti SDH

Neobyčejné setkání – I.
V sobotu 18. února jsem v ranních hodinách šel Pelhřimovem. Do odjezdu 
vlaku jsem měl dost času, tak jsem se rozhodl, že si popojdu do Vlásenice.
Cestou jsem potkal starší paní s hůlkou, jak se snaží přejít zledovatělou ulici. 
Zastavil jsem a zeptal se, zda bych nemohl nějak pomoci. Z její odpovědi 
vyplynulo, že jde krmit ptáčky a taky že je 92 let stará (tolik bych jí nehá-
dal). Zavtipkoval jsem, že si pamatuje skoro na císaře pána. Odpověď byla 
stručná a mrazivá. „To ne, ale 50tá léta byla strašná. Popravili mi bratra a 6 
příslušníků rodiny bylo uvězněno“. Po chvilce mlčení jsem se zmohl na reak-
ci, že můj strýc, o rok mladší než ona, byl za války totálně nasazen a postižen 
po roce 1968. Odpovědí bylo konstatováni, že dnešní mládež se nezajímá o 
dějiny. Stočil jsem rozhovor na to, že si 50.léta nepamatuji, ale 2 roky působil 
v senátu, který řešil soudní rehabilitace.  Krátce jsem se zmínil o tom, jak byla 
emocionálně složitá rehabilitace jehovisty nebo právně komplikovaný pří-
pad bývalého příslušníka cizinecké legie. Následovala opět stručná reakce 
ve smyslu, že mnozí z těch, co páchali zlo, stále žijí mezi námi. Pak mě paní 
požádala, abych vysypal krmení pro ptáčky k lavičce v parku (krmítko někdo 
ukradl). Doprovodil jsem ji ke vchodu domu a zdvořile odmítl pozvání na 
kávu – musel jsem být v Písku ve stanovenou dobu. Cestou mě pak napadlo, 
zda perzekuce blízkých osob této dámy nějak nesouvisí s nezdařeným (pro-
zrazeným) pokusem o vojenský převrat ze začátku roku 1949. Na tomto se 
měli podílet i vojáci z pelhřimovské posádky. Reakce nastupujícího režimu 
(a tudíž i tresty pro účastníky) byla samozřejmě tvrdá.
Svůj článek nechávám bez závěru. Všichni se můžeme dostat do situace, 
kdy potkáme někoho podobně nevšedního. Pokud to čtenáři dočetli až 
sem, tak jim děkuji.  O.V.

Neobyčejná setkání – II.
Toto setkání se odehrálo 28. května t.r. poblíž města Boras v  jižním 
Švédsku. Konal se zde dvoudenní mezinárodní pochod, poprvé byl ve 
„světové lize“. 
Protože z  naší česko-polsko-německé výpravy nikdo jiný nešel delší 
trasu 42 km, domluvil jsem se s další českou skupinou, že půjdu s nimi. 
Těchto 5 pánů jsou zdatní turisti, ale poněkud „požili“, takže měli ke 
střízlivosti asi tak daleko jako stavovské vojsko na Bílé hoře. Nic méně 
se šlo nejprve ve větších davech, postupně se oddělily kratší trasy. Šli 
jsme tak 4 km v hodině (každý km trasy byl značený) a když jsme byli 
zhruba v polovině, stalo se to, co jsem ještě nezažil….
 V táhlém kopci nás předešla dáma (netroufnu si tipovat, zda starší či 
mladší než já) o holích a s protézou na pravé noze od kolena dolů. Od 
kolegů jsem se dozvěděl, že absolvovala již více mezinárodních po-
chodů – např. 4 denní ve Francii (každý den 42 km). 
Nezávisle na sobě jsme došli k  závěru, že na pochodech v  cizině se 
neloudá a trošku zrychlili. Z 2 kolegy jsme udělali „trhák“ asi tak půl 
hodinu na zbylé 3. 
Déšť na poslední hodině pochodu byl již logickým trestem Matky 
přírody (jindy již nepršelo). 2. Den se již šla nejdelší trasa jen 21 km a 
možná i zásluhou Radeckého pochodu při hromadném startu, většina  
pochodníků měla svižné tempo. 
Závěrem lze říci snad jen to, že je spousta lidí, kteří bojují a vítězí nad 
svým osudem. Tato dáma, které vzdávám hold, je jedna z nich.  O.V.
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Sportovní rubrika
S blížícím se létem byly ukončeny spor-
tovní soutěže, ve kterých naší obec re-
prezentovali kuželkáři a fotbalisté.

KužeLKY
V krajských soutěžích jsme měli přihlá-
šena dvě družstva. Dobře si vedlo „A“ 
družstvo mužů, které v  Krajském pře-
boru Vysočiny obsadilo pěkné šesté 
místo ve dvanáctičlenné tabulce. Za 
deset vítězství a jednu remízu získalo 
21 bodů.    Naši borci se výborně umís-
tili i v soutěži jednotlivců . Míra Němec 
obsadil 3.místo s  průměrem 447 po-
ražených kuželek,  v první dvacítce se 
umístil ještě David Němec, který byl s 
průměrem 432,3 kuželek osmnáctý.     I 
naše „béčko“ obstálo ve své soutěži /
Krajská soutěž/. Mezi devíti účastníky 

soutěže obsadilo páté místo se zis-
kem 16 bodů za osm vítězných zápasů. 
V soutěži  jednotlivců  byl Martin Marek 
jedenáctý s  průměrem 411,8 poraže-
ných kuželek, dvanáctý byl Martin Švá-
cha (410,5) a dvacátý byl Lukáš Lapka 
s průměrem 398,5 poražených kuželek.
     

KOPANÁ
Ukončena byla i soutěž fotbalistů. Naši 
borci v  jarní části soutěže svými výko-
ny příliš neoslnili. Po podzimu byli na 
pátém místě desetičlenné tabulky, na 
jaře získali pouze devět bodů a klesli na 
celkové šesté místo. Je to stejné umístě-
ní jako v loňském roce. Je chvályhodné, 
že pod vedením trenéra Jaroslava Burzy 
pravidelně každý pátek trénovali a bez 
ohledu na dosažené výsledky nepo-

chybně zpříjemňovali mnoha našim ob-
čanům nedělní odpoledne. Poděkování 
jistě patří i velmi obětavému vedoucí-
mu Jirkovi Borovcovi.  Opravdu pěk-
nou tečku za jarní sezónou udělal Jirka 
Houška v posledním soutěžním utkání 
na domácí půdě, kdy vstřelil branku 
prakticky z poloviny hřiště a pečetil tak 
vítězství se Sokolem Hněvkovice.

Závěrem bych chtěl všem našim repre-
zentantům poděkovat za vzornou re-
prezentaci a propagaci obce. Gratuluji 
Vám k  dosaženým výsledkům a přeji 
Vám i všem našim spoluobčanům pří-
jemné prožití dovolených třeba i pro-
vozováním nějaké sportovní činnosti. 

 Ing. Miroslav   Němec
předseda sport. komise

Za druhé světové války v roce 1942 
probíhala v  tehdejším Protektorátu 
Čechy a Morava největší rekvizice 
zvonů pro válečné účely. Zvony se-
jmuté z věží kostelů byly soustředěny 
v  přístavišti v  Praze Na Maninách a 
odtud v  lodích putovaly do Hamb-
urku. V létě 1942 odplulo z Prahy pět 
lodí s nákladem 9 800 zvonů. Z býva-
lých německých říšských území včet-
ně ČSR bylo odcizeno a roztaveno 42 
583 církevních zvonů a 1 193 radnič-
ních a jiných. 
Také z častrovské věže byly 1. dubna 
1942 sejmuty 3 zvony. Byly spuštěny 
po lanech na valník a odvezeny na 

kamenické nádraží a 
odtud do Prahy. Této 
smutné události jsme 
přihlíželi jako žáci 
Obecné školy v  Čas-
trově. Zvony byly 
pořízeny v  roce 1930. 
Největší zvon sv. Mi-
kuláš vážil 456 kg, měl 
průměr 82 cm a výšku 
63 cm. Druhý sv. Ján 
vážil 287 kg s průmě-
rem 62 cm a výškou 
45 cm, třetí zvon Je-
žíš vážil 207 kg, jeho 
průměr byl 55 cm a 

výška 45 cm. Zvony byly tehdy po-
řízeny nákladem 26.218,70 Kč. Obec 
Častrov věnovala na pořízení částku 
14.000 Kč za čtyřletý pronájem ho-
nitby. Obec Metánov 2.000 Kč, Ctiboř 
1.000 Kč.  Zbytek uhradili jednotlivci 
a spolky. 
Už za I. světové války byly z naší věže 
rekvírovány také 3 zvony pocházející 
z  roku 1786. Zbyl jediný zvon, zvaný 
Umíráček, pocházející z  roku 1495, 
kterým se zvoní dodnes. Tak naše 
obec doplatila na obě světové války 
kromě padlých hrdinů ještě dvojitou 
obětí věžních zvonů.

Miroslav Houška, kronikář

Rekvizice zvonů z věží kostelů



NÁŠ ZPRAVODAJ léto 2012

Náš Zpravodaj vydává čtvrletně v nákladu 220 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, 394 63, telefon 565 437 127. 
Připravuje prozatím redakční rada ve složení Milada Červenková, Miroslav Houška. 

Určeno všem občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v podobě elektronické 
obec@castrov.cz či listinné na adresu obecního úřadu. 

Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727. 
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KINO POČÁTKY  
Palackého náměstí 7
394 64  Počátky

ČeRVeNeC  2012

DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu
1.7.2012 – neděle – 17:00 hodin – 100 Kč
94 minut – USA  – český dabing
Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
Přístupný

LÁSKA JE LÁSKA
4.7.2012 – středa – 19:00 hodin – 80 Kč
108 minut – ČR – české
Komedie, drama
Přístupný

DIKTÁTOR
7.7.2012 – sobota – 19:00 hodin – 80 Kč
83 minut – USA  – české titulky
Komedie
Nevhodné do 15-ti let

MODRÝ TYGR
8.7.2012 – neděle  – 17:00 hodin – 80 Kč
90 minut – ČR  – české 
Rodinný, komedie
Přístupný

OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepíka 
Hnátka
11.7.2012 – středa – 19:00 hodin – 80 Kč
104 minut – ČR – české
Komedie
Nevhodné do 12-ti let

PROMETHEUS
14.7.2012 – sobota  – 19:00 hodin – 90 Kč
124 minut – USA – české titulky
Sci-Fi, thriller, dobrodružný, horor
Nevhodné do 15-ti let

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2
15.7.2012 – neděle  – 17:00 hodin –  70 Kč
94 minut – USA – český dabing
Akční, dobrodružný, rodinný, fantasy
Přístupný

KONFIDENT
18.7.2012 – středa – 19:00 hodin – 100 Kč
108 minut – SR, Polsko, ČR  – české
Drama, komedie, historický
Nevhodné pro děti do 12-ti let

ABRAHAM  LINCOLN: Lovec upírů
21.7.2012 – sobota  – 19:00 hodin – 100 Kč
105 minut – USA – české titulky
Horor, thriller, fantasy
Nevhodné do 15-ti let

MADAGASKAR 3
22.7.2012 – neděle – 17:00 hodin – 90 Kč
92 minut – USA  – český dabing
Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný
Přístupný

PROBUDÍM SE VČERA
25.7.2012 – středa – 19:00 hodin – 80 Kč
120 minut – ČR – české
Komedie
Přístupný

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
28.7.2012 – sobota – 19:00 hodin – 90 Kč
165 minut – USA, VB  – české titulky
Akční, 
Nevhodné do 15-ti let

TADY HLÍDÁM JÁ
29.7.2012 – neděle  – 17:00 hodin – 80 Kč
110 minut – ČR  – české 
Rodinný, komedie
Přístupný

Dne 18. srpna uplyne již deset let od doby,
kdy nás navždy opustil

pan  Josef  F u x a   z Častrova čp. 25
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery s rodinami

Kulatá výročí
před 110 léty v roce 1902  založen v Častrově nový hřbitov za vsí
před 100 léty v roce 1912  započato s výstavbou nové školní budovy, dokončeno v roce 1913
před 90 léty v roce 1922  ustanovena v Častrově četnická stanice v počtu tří četníků, první sídlo v čp. 2   
před 80 léty v roce 1932  26. 5. vypukl na Moravě rozsáhlý požár, vyhořelo 19 stavení
před 70 léty v roce 1942  zavedena elektřina do kostela sv. Mikuláše, hrazeno ze sbírky farníků
1. dubna sejmuty 3 zvony z věže kostela sv. Mikuláše, použity jako surovina pro válečné účely
před 60 léty v roce 1952  zřízena autobusová linka z Častrova do Počátek, autobus garážuje v Častrově 
před 40 léty v roce 1972  postaveny na hřišti zděné kabiny, zaveden vodovod a elektrický proud
postaveny 2 domky čp. 112 a 113 pro zaměstnance státních lesů a rekreační chata na Barborce
před 30 léty v roce 1982 započato s výstavbou Kulturního domu v Častrově

Záznamy dle častrovské kroniky vyhledal Miroslav Houška nejst.


