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Obec Častrov      čtvrtletník / Jaro 2022

NÁŠ
ZPRAVODAJ

KARNEVAL MASEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE SDĚLENÍ OÚ

Upozorňujeme majitele psů, 
že vedle povinnosti uhradit 
poplatek schválený a uvede-
ný v Obecně závazné vyhlášce 
č. 3/2019 o místním poplatku 
ze psů, mají povinnost nahlá-
sit Obecnímu úřadu v Častrově 
informace o vlastněném psovi, 
aby mohl být zadán do evidence 
obce (jméno, rasa, barva, číslo 
čipu). Prosíme proto majitele 
psů, kteří tak doposud neučini-
li, aby se dostavili s očkovacím 
průkazem psa na obecní úřad. 
Pouze v případě, že bude pes 
zaevidován, můžeme ho např. 
v případě jeho útěku vrátit své-
mu majiteli. Děkujeme.

Kromě interneto-
vých stránek a roze-
sílání obecního hlá-
šení e-mailem jsme 

se rozhodli zřídit další komuni-
kační kanál, kde vás budeme in-
formovat o novinkách a akcích 
pořádaných v naší obci. Nově 
jsme pro vás zřídili facebookové 
stránky Obec Častrov. Bude-
me rádi, když náš Facebook bu-
dete šířit i dále mezi lidi, které 
by dění v obci zajímalo. 

Pokud existují informace, kte-
ré vám na našich internetových 
stránkách www.castrov.cz chy-
bí, a které by mohly naše ob-
čany zajímat, případně pokud 
máte nápad, jak udělat náš web, 
případně facebookové stránky 
zajímavější, neváhejte kontak-
tovat účetní obce buď osob-
ně, telefonicky nebo e-mailem 
(obec@castrov.cz). 

foto: Miloslava Krejčová

http://www.castrov.cz
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USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPiTELSTVA ObcE ČASTROV KONANÉhO DNE 
25.11.2021

Zastupitelstvo obce volí:

Veroniku Němcovou zapisovatel-
kou, Jitku Marešovou a Miladu 
Červenkovou ověřovateli zápisu 
z jednání zastupitelstva č.25/2021.

Zastupitelstvo obce schvaluje 
následující body:

Upravený program jednání zastu-
pitelstva č. 25/2021 dne 25.11.2021

Bod 5: 
Členy komise k provedení 
inventury majetku obce: Jiří 
Havlíček, Ivana Šlapalová, Jan   
Lepeška
Bod: 6
Odměny občanům obce jako po-
děkování za dobrovolnou činnost 
pro obec
Bod: 8
Zrušení záměru č.11/2021 ze dne 
13.5.2021 v k.ú. Jakubín 
Zveřejnit záměr č.14/2021 ze dne 
25.11.2021 v k.ú.Častrov prodat 
části p.č. 70/2, 1896/1, 1961, 1964
Bod: 9
Prodat dle zveřejněného zámě-
ru č.1/2011 ze dne 14.4.2011 nově 
oddělenou p.č. 1971/6 43 m2, cena 
za 1 m2 Kč 70,-. Cena pozemku Kč 
3 101,-. Nabyvatel Jan Čekal, vlast-
ník nemovitosti č.p. 37 v Častrově

Bod: 14
Prominutí nájemného v prodejně 
potravin v Metánově na půl roku, 
prosinec 2021 – leden – květen 
2022. Úleva v platbě el. energie, 
bude projednána až po doložení 
vyúčtování ceny za energii žada-
telkou. 

Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí následující body:

Bod: 1
Zprávu starostky obce o činnosti 
a o dění v obci od 5.10. 2021 do 
25.11. 2021.
Bod: 2
Zprávu o stavu finančních pro-
středků obce k 20.11.2021
Česká spořitelna: 8 832 709,69 Kč
ČNB: 8 474 106,45 Kč
Hotovost v pokladně: 45 645,- Kč
Bod: 3
Rozpočtová opatření č. 24/2021 až  
28/2021.
Bod: 4
Informace o zveřejnění  návrhu 
rozpočtu obce na rok 2022 a 
informace u plánovaných akcí
Bod: 7
Navýšení částek za pronájem bytů 
v roce 2022 o 5%
Bod: 10
Výroční zprávu ZŠ a MŠ za rok 

2020 – 2021
Bod: 11
Uzavření smlouvy na pojištění 
obecního majetku u společnosti 
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vien-
na Insurance Group
Bod: 12
Žádost na umístění klientů v Do-
mově s pečovatelskou službou
Bod: 13
Jmenování nových členů školské 
rady: Stanislava Dědiče a Janu 
Stachovou
Bod: 15
Zahájená jednání s ZD Častrov o 
napojení starého KD na zdroj tep-
la u ZD Častrov. Daná věc bude 
předmětem dalšího jednání se ZD 
Častrov.
Bod: 16
Zahájená jednání o převzetí do 
majetku obce kbelky v Pelci se ZD 
Častrov. Je nutné nejdříve provést 
zjištění vydatnosti a kvality vody.
P. Šimeček vznesl protinávrh 
převedení kbelky do majetku obce 
vůbec neřešit. Usnesení nebylo 
přijato.

Ing. Jana Houšková
starostka obce

Jiří Havlíček, DiS.
místostarosta

METÁNOVSKÉ MUZEUM 
V ROcE 2021

První návštěvníky jsme v muzeu 
přivítali již v měsíci lednu.

Ve čtvrtek 29. dubna, v den stého 
výročí úmrtí profesora Jakuba 
Hrona se na častrovském hřbitově 
sešli a na jeho hrob položili kvě-

tiny členové Osvětového spolku 
Jakuba Hrona z Prahy, zástupci 
Obce Častrov a Kraje Vysočina. 
Vzpomínkovou akci uspořádali 
metánovští rodáci. 

Začátkem října nahrávala v muzeu 
krátkou reportáž regionální roz-
hlasová stanice.

V roce 2021 zavítalo do muzea 128 
návštěvníků.

Na dobrovolném vstupném bylo 
do pokladny obce odevzdáno            
3 810,00 Kč a za prodej tiskovin a 
knih 3 040,00 Kč.

Milada Červenková
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USNESENÍ Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPiTELSTVA ObcE ČASTROV KONANÉhO DNE 
14.12.2021

Zastupitelstvo obce volí:

Veroniku Němcovou zapisova-
telkou, Janu Stachovou a Davida 
Němce ověřovateli zápisu z jedná-
ní zastupitelstva č. 26/2021

Zastupitelstvo obce schvalu-
je:

Upravený program jednání zastu-
pitelstva č.26/2021 dne 14.12.2021

Bod: 1
Bere na vědomí
Zprávu starostky obce o činnosti 
a o dění v obci od 25.11. 2021 do 
14.12.2021

Bod: 2
Bere na vědomí
Zprávu o plnění rozpočtu a stavu 
finančních prostředků obce ke dni 
10.12.2021

Bod: 3
Bere na vědomí
Provedené rozpočtové opatření     
č. 29/2021

Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 30/2021 
k provedení úpravy rozpočtu obce

Bod: 4
Schvaluje
Předložený plán činnosti kontrol-
ního a finančního výboru na rok 
2022

Bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního vý-
boru

Ukládá
Členům finančního a kontrolního 
výboru provést kontrolu nákladů 

a spotřeby PHM strojů v majetku 
obce za rok 2020 a 2021.

Bod: 5
Schvaluje
Rozpočet obce na rok 2022 na 
straně příjmů a výdajů ve výši 
17 145 900,-Kč

Svěřuje
Starostce obce provádět ve voleb-
ním období rozpočtová opatření 
na straně výdajů do výše Kč 500 
tis. V jednotlivých paragrafech, 
v příjmech bez omezení částky se 
souhlasem místostarosty.

Schvaluje
Schvaluje, že DPH z přenesené 
daňové povinnosti bude účtová-
no mimo rozpočtovou skladbu. 
Odvod DPH z přenesené daňové 
povinnosti bude vždy na položce 
5362.

Bod: 6
Schvaluje
Střednědobý výhled obce na obdo-
bí 2022 – 2025

Bod: 7
Schvaluje
Zveřejněný rozpočet příspěvkové 
organizace obce – Základní školy 
a mateřské školy Častrov na rok 
2022

Bod: 8
Schvaluje
Střednědobý výhled příspěvkové 
organizace obce – Základní školy a 
mateřské školy Častrov na období 
2022 - 2025

Bod: 9
Schvaluje
Aktualizaci směrnic č. 1 – aktuál-
ní účtový rozvrh, č. 2 – majetek 

obce, č. 6 – časové rozlišení (ná-
klady a výnosy příštích období) a 
opravné položky, č. 13 – pokladna, 
č. 23 – schválení účetní závěrky 
 
Schvaluje zrušit
Směrnici č. 21 – o ochraně 
osobních údajů podle zákona                           
č. 101/2000 nahrazena směrnicí 
GDPR

Bod: 10
Schvaluje
Aktualizaci Strategie obce na léta 
2020 - 2024

Bod: 11
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci na pro-
jekt Rekonstrukce multifunkčního 
domu, Častrov p.č. 50/1 – školní 
tělocvična do programu 117D8210 
– Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova.

Bod: 12
Schvaluje
Smlouvu o věcném břemeni                   
č. JH- 014330077376-FIA týka-
jící se parcel č. 1452/9, 1908/1, 
1994/2, 871/2, 875/27, 875/48 
v k.ú. Častrov – obnova vedené 
distribuční soustavy – stavba lo-
kality u čp. 131, kabel NN

Ing. Jana Houšková
starostka obce

Jiří Havlíček, DiS.
místostarosta
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PŘiVÍTÁNÍ DĚTÍ DO ObcE

V neděli 20.3.2022 přivítala paní 
starostka Jana Houšková s panem 
místostarostou Jiřím Havlíčkem 
12 dětí do obce. Akce se díky velké-
mu počtu dětí konala v kulturním 
domě. Kvůli epidemii covid-19 se 
vítání několikrát odložilo, proto 
si také některé děti již mohly pro 
dárek od obce přijít samy. Na akci 
vystoupili žáci ze Základní ško-
ly v Častrově za doprovodu pana 
ředitele Pavla Pospíšila. Do obce 
byly přivítány tyto děti (v textu 
řazeny od nejstaršího k nejmlad-
šímu):

1) Jakub Matoušek z Metánova

2) Filip Švácha z Častrova

3) Svatopluk Proks z Jakubína

4) Martin Svoboda z Metánova

5) Gita Houšková z Častrova

6) Sofie Wawreczková z Častrova

7) Anežka Pechková z Pelce

8) Tobiáš Dubský z Metánova

9) Lukáš Janíček z Častrova

10) Aneta Rücklová z Metánova

11) Patrik Ištok z Častrova

12) Kateřina Nováková ze Ctiboře

text: Veronika Lepešková

foto: Jiří Havlíček
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DĚTSKý KARNEVAL

V sobotu 12.3.2022 se konal v KD 
v Častrově dětský karneval. Vstup-
né bylo dobrovolné, návštěvníci 
karnevalu si mohli pochutnat na 
zákuscích upečených na Drážďa-
nech, děti si mohly vytvořit svou 
masku v kreativním koutku pod 
vedením MŠ Častrov a celým od-
polednem provázela svým vstou-
pením kapela Vysočinka. Občerst-
vení zajistila Restaurace U Lapiny.

Na dětský karneval dorazilo téměř 
100 dětí s jejich doprovodem. Sál 
rozhodně nezel prázdnotou, jak je 
vidno z přiložených fotografií. Děti 
měly různorodé originální masky 
od princezen, přes hasiče a policis-
ty až po různá zvířátka. Na několik 
písní se k dětem připojili v tanci i 
rodiče či prarodiče a náramně si to 
užívali. Na závěr vystoupení kape-
ly Vysočinka se nad dětmi sneslo 
z balkónu kulturního domu 150 
balonků.

Akce se rozhodně vydařila. Dě-
kujeme všem jednotlivcům i or-
ganizacím, kteří finančně přispěli 
prostřednictvím dobrovolného 
vstupného. Děkujeme všem dob-
rovolníkům, díky nimž byla tato 
akce uspořádána, a vyzýváme 
každého z vás, pojďte se k nám 
připojit, ať můžeme v budoucnu 
dělat více takových akcí a třeba i 
nejenom pro děti. Další akcí po-
řádanou dobrovolníky z našich 
obcí, společně s SDH Častrov bude 
Pohádkový les a pálení čarodějnic 
30.4.2022. 

text a foto: Organizátoři akce

(tel: 721 281 773)
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Počátkem dubna 2022 plánuje 
místní akční skupina (MAS) Via 
rustica z.s. zahájit příjem žádostí o 
dotační podporu prostřednictvím 
5. výzvy v rámci operace 19.2.1. 
Programu rozvoje venkova pro ob-
dobí 2014-2020.

Výzva bude zaměřena na podporu 
investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských podnikatelských 
činností, na investice do země-
dělských podniků, do lesnických 
technologií, na obnovu vesnic 
(veřejných prostranství, památek, 

kulturních a spolkových objektů, 
hasičských zbrojnic, základních a 
mateřských škol apod.).

Kompletní informace a dokumen-
ty pro žadatele vč. přesných termí-
nů budou zveřejněny na interneto-
vých stránkách www.viarustica.cz. 

Žadatelům doporučujeme projek-
tové záměry předem konzultovat 
s pracovníky kanceláře MAS. Pro 
zájemce bude také připraven in-
formační seminář.

Dotační výzvy jsou vyhlašovány 
v rámci realizace projektu „Ko-
munitně vedená strategie místní-
ho rozvoje území MAS Via rustica 
z.s.“ a projektu „Zlepšení řídících 
a administrativních schopností 
MAS“ spolufinancovaných Evrop-
skou unií.

V případě dotazů se na nás pro-
sím neváhejte obrátit na tel.: +420 
731 112 560 nebo e-mailu: info@
viarustica.cz.

Via rustica z.s.

DOTAČNÍ PODPORA Z PROgRAMU ROZVOJE VENKOVA PRO žADATELE                     
Z ÚZEMÍ MAS ViA RUSTicA Z.S.

http://www.viarustica.cz
mailto:info@viarustica.cz
mailto:info@viarustica.cz
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ČASTROVSKÁ ŠKOLA VE 
FOTOgRAFiÍch

Adventní koncert    
    
Vystoupení žáků ZŠ Častrov na 
Adventním koncertu v kostele sv. 
Mikuláše. Jménem žáků a peda-
gogů školy děkujeme Miroslavovi 
Bártovi, Adéle a Tereze Bártovým 
a Pavlíně Pechkové za skvělý ná-
strojový doprovod a čas, který dě-
tem věnovali. 

Andělská pohádka   
     
V úterý 21. prosince se konala ve 
škole vánoční besídka pro rodiče 
a hosty. Hlavní program tvořilo 
divadelní představení Andělská 
pohádka, kterou nacvičily děti ve 
školní družině. Za doprovodu ky-
tar si pak děti společně s hosty za-
zpívaly několik koled a vánočních 
písní. Celá besídka byla prodchnu-
ta krásnou vřelou atmosférou, při 
závěrečné písni v divadélku jsme 
byli všichni dojati. 

Jitka Marešová

Lenka Krejčů Jarošová

Bruslení

Jako téměř každý rok jsme se ško-
láky vyrazili na zimní stadion v 
Pelhřimově. Užily si to nejen děti, 
ale i pedagogové.

Jitka Marešová

fotografie poskytla Jitka Marešová
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MASOPUST 2022   
VE cTibOŘi

Poslední únorovou sobotu prošel 
Ctiboří po roční přestávce ma-
sopustní průvod, tentokráte s vel-
kou podporou naší mladé gene-
race. Moc děkujeme sousedům a 
sousedkám za výtečné pohoštění.

text a foto: Jana Stachová

VZPOMÍNKA

Dne 7.5.2022 uplyne 25 let,

kdy nás navždy opustili 

Marie a Václav Průchovi. 

Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi.

Rodina.

PRODEJ VEPŘOVÝCH PŮLEK 
 

Zemědělské družstvo Častrov nabízí k prodeji 
vepřové půlky z vlastního chovu 

Cena od 55,- Kč vč. DPH 

Odběr v budově ZD Častrov, č.p. 142 

Hmotnost půlky 40 – 60 kg 

Kontakt: 565 437 126, zd.castrov@quick.cz 

Přijímáme objednávky na květen a červen 2022 
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PELEcKÉ VÁNOcE

Adventní a vánoční čas lze využít 
nejen k zamyšlení, zastavení se a 
zahloubání do sebe sama, ale je 
to zároveň příležitost pro různá 
společenská setkání. I za dodr-
žení zpřísněných protiepidemic-
kých opatření se nakonec povedlo 
v naší vsi zorganizovat dvě akce 
– zpívání u kapličky a pochod na   
Pelecký kopec. Na tomto místě 
bych rád poděkoval všem členům 
SDH Pelec, kteří se zapojili do 
příprav i samotné realizace, a také 
všem, kteří na obě akce (či alespoň 
jednu z nich) zavítali.

Petr Pechek                                   
starosta SDH Pelec

    
 

Zpívání u kapličky

V sobotu 11. prosince, tedy den 
před třetí adventní nedělí, jsme se 
ve čtyři hodiny odpoledne sešli u 
pelecké kapličky, abychom si spo-
lečně zazpívali. Den či dva před 
samotnou akcí napadl sníh, který 
se krásně udržel a zdobil tak celou 
scenerii. Navíc bylo jen lehce pod 
nulou. Pravda, foukal sice trochu 
vítr, ale taková drobnost nám ne-
mohla kazit náladu!
Příchozí si mohli prohlédnout vyz-
dobenou a nasvícenou kapli, která 

je jinak po zbytek roku uzavřena. 
Poté jsme za doprovodu houslí za-
zpívali čtyři koledy, některé zná-
mé a jednu známou méně. A aby 
se skutečně mohli do zpěvu zapo-

jit úplně všichni, slova písní jsme 
vytiskli a rozdali. Velkou oporou 
nám byly Spjevačky ze Ctiboře, 
které nám pomáhaly držet melo-
dii zejména ve chvílích, kdy housle 
přešly na hraní doprovodu. 
Na závěr, když už se značně zešeři-
lo, jsme si připravili malé překva-
pení: upravili jsme totiž slova jed-
né krkonošské koledy (Co jsem se 
smutnej natěšil), a napasovali je 
na místní poměry – tedy na Pelec 
a široké okolí. Poté, co se dozpíva-
lo, jsme ještě chvilku pobesedovali 
u šálku teplého čaje a domácího 
cukroví, a kolem půl páté se roze-
šli. 
Potěšil nás velký zájem místních 
i přespolních – zpívání u kaplič-
ky se zúčastnilo na padesát lidí, 
děti hrající si na odhrnuté hroma-
dě sněhu nepočítaje. Těšila nás 
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i upřímná, dojatá slova starousedlíků a také vědomí, že se 
kaplička využila k jiné příležitosti než ke zvonění umíráčku.
     

Pochod na Pelecký kopec

V poslední den roku 2021 jsme se ve dvě hodiny odpoled-
ne sešli u kapličky, abychom společně vyrazili procházkou 
na nejvyšší vrchol v okolí – Pelecký kopec (719 m n. m.). Po 
akademické čtvrthodince strávené s dobrým pitím a něčím 
drobným k zakousnutí jsme vyrazili. Z asfaltky jsme se hned 
za poslední peleckou chalupou napojili na polňačku vedoucí 
k Vlasenici a po chvíli jsme začali mezi mezičkami stoupat 
vzhůru. 
Jednotlivé skupinky, které se v průběhu vycházky proměňo-
valy, na sebe co chvíli čekaly. Nikam se nechvátalo, čas ply-
nul v družném hovoru a lidé tak měli příležitost seznámit se 
(nejen) s dosud neznámými sousedy. Pochodu se zúčastnili 
zástupci všech věkových kategorií – od nejmladších (Anež-
ka Pechková, 9 měsíců) až po nejstarší (František Kadlec, 78 
let).  
Počasí nám opravdu přálo - ač byl Silvestr, teploměr uka-
zoval deset stupňů nad nulou a celou cestu svítilo slunce. 
Těch zhruba třicet statečných bylo odměněno nádherným 
výhledem do kraje. Škoda, že zde není rozhledna, jako tomu 
bývalo dřív! Tehdejší dřevěná rozhledna byla postavena roku 
1933, ale časem dosloužila.
Připili jsme si na zdraví a vespolek si popřáli krásný nový 
rok. Poté se společnost pomalu rozešla - dolů už šel každý 
svým tempem a svou cestou. Ti poslední se domů dosta-
li před čtvrtou, když už se sluníčko pomalu, ale jistě blížilo 
k západu.

foto: Milena Křížová a Veronika Lepešková

Naším velkým přáním by bylo, kdyby se 
jak ze zpívání u kapličky, tak z pochodu na         
Pelecký kopec stala tradice. 

Pavlína Pechková
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PŘED 120. LETy SE ROZhODLO O ZŘÍZENÍ NOVÉhO hŘbiTOVA V ČASTROVĚ

Obyvatelé Častrova a přifařených vesnic Ctiboře, Metánova, Pelce a Perek byli od pradávna pochováváni na 
starý hřbitov okolo kostela. Tento se již stával nevyhovujícím a tak v roce 1902 bylo z podnětu zdejšího faráře 
Dp. Josefa Fabiána rozhodnuto vybudovat nový hřbitov za vsí.

Stavbu nového hřbitova v Častrově projednalo dne 12. listopadu r. 1903 c.k. okresní zastupitelství v Pelhři-
mově, za přítomnosti starostů Častrova a výše uvedených obcí. Bylo usneseno mj., že veškeré náklady spojené 
se zřízením nového hřbitova ponesou jednotlivé obce, poměrem počtu katolíků v nich žijících. Stavbou hřbi-
tova byl pověřen zvláštní výbor složený ze zástupců přifařených obcí a p. faráře. Dále usneseno, aby na novém 
hřbitově byla postavena umrlčí komora, jako obecní zařízení.

Pozemky na nový hřbitov byly zakoupeny od zdejší obce a usedlíků Častrova Vavřince Fuxy a Františka        
Plešáka, za částku 1.059 K a 20 hal. Stavba byla zadána počáteckému staviteli Josefu Novotnému, který se 
uvolil postavit hřbitov za částku 8.633 K, 14 hal.

Stavba hřbitova byla zahájena 30. března r. 1904 a dne 7. listopadu r. 1905 byl nový hřbitov zkolaudován. 
Vysvěcení nového hřbitova se konalo 4. června r. 1906. Hřbitov vysvětil místní duchovní správce Dp. Josef 
Fabián, za přísluhy okolních farářů ze Žirovnice, Veselé a Božejova. Pochovávati se na novém častrovském 
hřbitově započalo v červnu roku 1906, dle nového hřbitovního řádu, který byl pro hřbitov ustanoven. Celkové 
náklady na nový hřbitov dosáhly částky 10.975 K 32 hal.

V roce 1907 byla vysázena kaštanová alej před hřbitovem a lípy na hřbitově.

Dle zápisů „ Farní knihy častrovské „ zapsal M.H. st.

KOVÁRNÍK
Začátkem letošního roku byla po 
letech přípravných prací konečně 
zahájena fyzická realizace tohoto 
projektu. Původně zaniklý rybník 
ve Ctiboři za chalupami č.p. 8, 9, 
10, 11 a 28 bude obnoven v podo-
bě dvou oddělených vodních ploch 
doplněné revitalizací stávajícího 
vodního toku. Obnovení rybníku 
v původním rozsahu nedovolovaly 
současné vodohospodářské poža-
davky na zabezpečení tohoto vod-
ního díla před případnou povodní. 
Proto budou v původní zátopě vy-
hloubeny pouze vodní tůně, které 
nebudou stávající povodňovou 
situaci v území nijak zhoršovat. 
Navíc součástí projektu je i oprava 
původní hráze rybníka, která bude 
dosypána a navýšena, aby nemovi-
tosti nacházející se pod ní nebyly 
případnou povodní bezprostředně 
ohroženy.

Na stavbě byly doposud prová-
děny hrubé přípravné práce spo-
čívající v odstranění výmladků a 
pařezů. Dřevní hmota z výmladků 
a kácených dřevin byla odvezena 
k dalšímu využití v podobě štěp-
ky. Pařezy byly odvezeny na me-
ziskládku, kde budou následně 
rozdrceny a zkompostovány. Na 
meziskládku byla odvezena skrytá 
zemina z celé plochy staveniště. Z 
deponie zeminy bude po jejím od-
vodnění vytříděna příměs kořenů 
a větví a poté bude moci být vyu-
žita pro doplnění orniční vrstvy na 
zemědělské půdě, nebo pro finální 
terénní úpravy jiné stavby, kterou 
bude Obec v budoucnu realizovat.

Stavební práce pokračují v hloube-
ní zemních tůní. Odtěžená zemina 
bude využita pro provedení dělící 
hráze a dosypání původní hráze. 
Součástí stavby jsou i přeložky 
stávajících individuálních vodo-

vodů přivádějících vodu ze stud-
ní přes původní rybník do chalup 
pod hrází. Po jejich dokončení 
bude provedena finální modelace 
terénu, vegetační úpravy a osazení 
lávek pro zpřístupnění lokality.

Předpokládané dokončení stav-
by je plánováno na květen tohoto 
roku. 

Revitalizace lokality Kovárník je 
další etapou obnovy rybníků ve 
vlastnictví Obce Častrov, kdy v po-
sledních 15ti letech bylo obnove-
no, odbahněno, nebo nově posta-
veno celkem 10 rybníků. Doufám, 
že i aktuálně probíhající stavba 
přispěje ke zlepšení vzhledu naší 
krajiny i jejího vodního režimu.

Ing. Miroslav Červenka
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Tůň ZA hUMNy

Česká krajina čelí v posledních le-
tech čím dál častější dramatickým 
událostem spojeným se změnami 
klimatu, ať již jsou to povodně, 
sucha, nebo silné větry spojené se 
změnami polárního vortextu. Jed-
nou z možností, jak čelit dopadům 
klimatických změn, je zvyšování 
retenční schopnosti odvodněné 
české krajiny. Schopnost krajiny 
zadržovat vodu závisí ve velké míře 
na hospodaření na zemědělských a 
lesních pozemcích, nicméně i ma-
nagement vodních ploch v krajině 
hraje svoji roli. Vedle řek, rybníků 
či jezer si pozornost zaslouží i spe-
cifické vodní plochy, jakými jsou 
tůně. Tůně všeho druhu byly bě-
hem historie z valné části zničeny 
nebo přeměněny na rybníky, vod-
ní nádrže, pole a lesy. Vodní toky 
byly napřímeny a zkanalizovány, a 
tím bylo zabráněno vytváření tůní 
oddělováním meandrů a vybřeže-
ním. Budováním tůní tak lze na-
hradit přirozený proces a navrátit 
krajině dávno zapomenutou tvář.

Spolu s ostatními obyvateli Ctibo-
ře jsem před několika lety uvítala 
plán obce na revitalizaci plochy 

v místech bývalého rybníka Ko-
várník a zpevnění jeho hráze za 
účelem ochrany několika stavení 
pod ní. Plocha byla díky několika 
desetiletím přirozené sukcese za-
rostlá, a nepochybně tak tvořila 
zajímavé stanoviště pro nejrůz-
nější organismy. Nicméně podoba 
krajiny v intravilánu obce má vy-
cházet z rovnováhy mezi ekologic-
kými a společenskými požadavky, 
a obnovení vodní plochy na tomto 
místě vnímám jako krok správným 
směrem, jak z environmentálního 
hlediska, tak z hlediska historic-
ké kontinuity. Nabízela se samo-
zřejmě i možnost obnovit v místě 
rybník, obec se však rozhodla jít 
cestou vybudování tůně, a to nejen 
proto, že budování tůní je státem 
plně finančně podporováno. Tůň 
může plnit řadu důležitých mimo-
produkčních funkcí. Rybníkářství 
a produkce ryb bezesporu na český 
venkov patří, nicméně vzhledem 
k intenzivnímu chovu ryb (pře-
rybnění, špatná kvalita vody) na 
většině českých rybníků již nezbý-
vá místo pro jiné funkce, jako je 
například ochrana biodiverzity či 
rekreace. V katastru Ctiboře je na-
štěstí hned několik rybníků, které 
plní nejen funkci produkční, ale i 
ty ostatní. 

Z hlediska biologické rozmanitos-
ti je u tůní zásadní tzv. litorální 
zóna, tedy mělká oblast vodní plo-
chy, která zarůstá vodními rostli-
nami (ostřice, tužebník, blatouch, 
rdesno, rdest, kosatec, lakušník, 
voďanka atd.) a na které je vázá-
na i velká rozmanitost druhů ži-
vočišných (buchanka, hronatka, 
spešťule, potápník, ropucha, sko-
kan, čolek). Stejně tak je přínosem 
zóna pravidelného zaplavování 
a vysychání. Z důvodu zanášení 
není vhodné tůň napojovat přímo 
na vodní tok, i tak dochází postu-
pem času k přirozenému zazemě-
ní tůně, které však vůbec není na 
škodu. Stejně jako rybníky, bude 
Ctibořská tůň v budoucnu vyžado-
vat  určitou míru managementu, 
například odstraňování dřevinné-
ho náletu na březích, či její částeč-
nou obnovu v budoucnu. Věřím 
však, že její vybudování bude pro 
obyvatele a návštěvníky Ctiboře 
přínosem, nejen z důvodů vzniku 
zajímavého biotopu s určitou his-
torickou kontinuitou, ale i v rovině 
estetické, rekreační, i protipovod-
ňové. 

text a foto: Jana Stachová



14 Náš Zpravodaj - Jaro 2022

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉ ZNEČiŠTĚNÍ
Vážení spoluobčané,

ve veřejném prostoru se stále více diskutuje o negativním vlivu člověka na přírodní bohatství planety Země. 
Člověk si podmanil celou Zemi a přímo nebo nepřímo stojí za vyhubením celé řady živočišných i rostlinných dru-
hů. V době industriální odlesnil a odvodnil rozsáhlá území, otrávil vzduch, půdu i řeky, moře a oceány zamořil 
plasty. A kdyby si včas neuvědomil, co svojí činností působí, jistě by brzy zlikvidoval i sám sebe. Dnes musíme 
napravovat škody, které na přírodě napáchaly předchozí generace (oteplování, zadržování vody v krajině, kůrov-
cová kalamita, vymírání živočišných druhů…).

Jedním ze stále narůstajících negativních vlivů současnosti je „světelné znečištění“. Co to vlastně je? Je to 
souhrn všech nepříznivých dopadů umělého světla na životní prostředí. Jak vzniká? Nesprávným 
osvětlováním. Mnozí z vás zaregistrovali v novějších telefonech a tabletech upozornění o škodlivosti tzv. „mod-
rého světla“ v nočních hodinách. Určitě jste také četli o polských sklenících, svítících do dalekého okolí a na-
rušujících Jizerskou oblast tmavé oblohy. A protože se astronomové a ochránci horské přírody nevzdali, velký 
průmyslový komplex ustoupil a skleníky zastínil žaluziemi.

Slovy RNDr. Jana Hollana:  „Světelné znečištění ohrožuje bezpečnost řidičů a chodců, ruší spánek obyvatel, 
okrádá všechny o krásu nočního nebe, zabíjí hmyz a ptáky, decimuje živočichy aktivní v noci. Současně je pro-
jevem největšího plýtvání elektřinou, se kterým se lze běžně setkat.“

Největším zdrojem světelného znečištění je veřejné osvětlení (VO) a průmyslové areály. Nejrozšíře-
nější světelné zdroje - sodíkové lampy - jsou postupně nahrazovány úspornějšími LED svítidly. Naskýtá se obrov-
ská příležitost, jak světelné znečištění omezit. Tedy pokud se to dělá správně…

V roce 2017 vydalo Ministerstvo životního prostředí pro obce Osvětlovací příručku, která pro zastupitele obcí 
shrnuje hlavní zásady VO v obcích. V květnu 2021 vydalo její aktualizovanou verzi, která je volně ke stažení na 
stránkách ministerstva. Pojďme se podívat na hlavní zásady, které jsou shrnuté na zadní straně příručky: 

- Sviťte jen tam, kde je potřeba. Nesviťte lidem do oken, do okolní krajiny ani na oblohu, 
neosvětlujte stromy a vodní plochy.

- Sviťte pouze dolů, používejte svítidla vhodná pro danou situaci a nenaklánějte je. Dobře 
zvažte, kam je nejlepší svítidla nainstalovat.

- Nesviťte zbytečně silně a využívejte možnosti světlo ztlumit, když je malý provoz. Pokud 
není osvětlení potřeba, vypněte ho nebo ztlumte na minimum.

- Používejte teplé odstíny světla. Teplota chromatičnosti by neměla přesahovat 2700 K.

- Po projektantovi a dodavateli požadujte šetrné osvětlení. 

Tyto zásady jsou velice rozumné, a pokud bychom se jich drželi, podstatně bychom omezili negativní vlivy VO na 
přírodu i na lidi. Musím ale konstatovat, že nové LED osvětlení, které bylo v roce 2021 nainstalováno na několika 
místech našich obcí, porušuje VŠECHNY výše uvedené zásady. Několik příkladů:
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Nová LED svítidla svítí mnohem silněji než staré sodíkové výbojky. Nemají žádnou clonu, svítí tedy v úhlu 180° 
a navíc jsou nakloněna, takže svítí na fasády domů, do oken, do okolní krajiny a na několika místech silně oslňují 
účastníky silničního provozu. Jde například o křižovatku od Drážďan, lampu mezi prodejnou a ZD. A když při-
jíždíte od Metánova na křižovatku u kostela, nakloněná lampa vás vítá už zdaleka a svítí vám přímo do očí. Nové 
VO je vidět z dalekého okolí, například od Drážďan nebo od Ctiboře.

Bohužel byla špatně zvolena i barva světla - takzvaná „denní bílá“ s teplotou chromatičnosti kolem 4000 K a v uli-
ci u Dvouhrázníku dokonce „studená bílá“ (6000 K). Světlo obsahující silnou modrou složku je v noci pro člověka 
škodlivé. Brání tvorbě melatoninu a tím snižuje kvalitu spánku.

Jak vybrat správná LED svítidla?

Správné svítidlo VO by mělo být pro vzdáleného pozorovatele „neviditelné“ a už vůbec by ho nemělo oslňovat 
ze žádného směru. Kužel světla má být zúžený vhodně tvarovanou clonou, aby osvětloval pouze veřejný prostor 
(silnici, chodník).

Teplota chromatičnosti

Citace z Osvětlovací příručky: „Z běžných zdrojů světla pro venkovní osvětlení jsou k nočnímu prostředí nejše-
trnější žluto-oranžové sodíkové výbojky (CCT: 2000 K) a speciální LED s potlačenou energií v modrém pásmu 
(PC Amber, CCT: 1800 K). O něco horší, avšak přijatelné jsou LED v teple bílém provedení (warm-white, CCT: 
2200–2700 K). Naopak nevyhovuje většina halogenidových výbojek ani LED v neutrálním nebo 
studeném provedení (skrývají se pod názvy jako neutrální nebo denní bílá, neutral white, day-white nebo cool 
white, CCT: 4000–6500 K).“

Diskuse na jednání zastupitelstva 25. 11. 2021

Nové VO nebylo s občany veřejně projednáno, ačkoliv jsem na možná úskalí LED technologie paní starostku 
upozorňoval již na jaře 2018. Tenkrát mi bylo přislíbeno, že až se budou sodíkové lampy měnit, veřejnost bude in-
formována a bude se moci do výběru vhodných svítidel zapojit. Bohužel se stal pravý opak a výsledek je tragický. 
Proto jsem šel 25. 11. 2021 na zastupitelstvo a v rámci diskuse jsem zastupitele seznámil s Osvětlovací příručkou 
MZS a hlavními zásadami správného osvětlování. Nejenže zastupitelé o příručce nikdy neslyšeli. Navíc mě na-
prosto „omráčili“ svými reakcemi.

Paní starostka: „Vás se přece problém netýká. Bydlíte na druhém konci obce.“

Naopak, týká se mě to velice. Ačkoliv bydlím přes 600 m daleko, vidím přímo z mého domu 7 nových lamp VO 
od čp. 171 až po křižovatku u kostela. Jsou snadno rozeznatelné podle ostrého, bílého světla. Intenzitou jsou srov-
natelné se svitem dálkových světel automobilů přijíždějících od Pelce. Pokud by byla zvolena správná svítidla, 
vůbec bych je neviděl. Další 3 nová svítidla VO byla nainstalována 150 m od mého domu v ulici u Dvouhrázníku 
s teplotou chromatičnosti 6000 K, tedy „studená bílá“ s vysokým podílem modré složky.

Paní starostka: „Firma zpracovala projekt, měli jsme letáček, všem jsem ho posílala. Světla svítí, všem se líbila…“

Pan místostarosta prohlásil: „Bohužel je nová norma, kterou to ministerstvo (MZP) nemá zapracovanou nebo 
ji má zapracovanou jiné ministerstvo a norma je taková, že sloupy jsou v té vzdálenosti, ve které dnes jsou. Tím 
pádem máme dnes dvojnásobek světel.“ „Můžeme lampy dát do roviny a tím to končí. Můžeme se bavit o tom, 
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že můžeme jako ve Ctiboři polovinu lamp vypnout a tím ztlumit záření. Může se dát regulace. To v projektu ne-
bylo…“

No tak se na ty argumenty podívejme podrobněji. Občanský zákoník v § 1013 říká: „Vlastník se zdrží všeho, co 
působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na 
pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání 
pozemku.“

V tomto případě tedy obec (můj soused) by neměla nepřiměřeně svítit na můj pozemek a už vůbec ne do oken 
mého domu. S těmi starými, dosluhujícími sodíkovými výbojkami jsem se smířil. Ale nové LED? Ty už by měly 
být v plném souladu s právem a s normami.

Norma ČSN EN 12464-2 stanovuje limity pro maximální osvětlenost fasád objektů s okny obytných místností, 
a to následovně: Pro zónu E2 málo světlých oblastí (obytné venkovské, průmyslové) 5 lx mimo dobu nočního 
klidu a 1 lx v době nočního klidu. Norma také stanovuje limit světla jdoucího z lampy nad obzor na 5 %. 

Splňuje toto nové LED osvětlení? Nesplňuje. A není nic jednoduššího, než vzít luxmetr a jít to změřit. Například 
Penzion naproti staré hospodě. Některé lampy jsou nakloněné i o cca 30°. Nepřípustné svícení nad obzor nespl-
ňuje už lampa nakloněná o 10°.

Oslnění vzniká, vyskytují-li se v zorném poli oka příliš velké jasy, jejich rozdíly nebo prostorové či časové kon-
trasty jasů, které překračují adaptabilitu zraku. Z výše uvedených fotografií jsou ty rozdíly jasu lampy a osvětlo-
vaného prostoru jasně patrné.

A teď se podívejme na rovnoměrnost osvětlení. Není nad hezký příklad, třeba pohled od staré hospody. Že 
bych na té fotografii viděl ostré střídání světla a stínu na vozovce? Naprosto učebnicový příklad nebezpečného 
osvětlení.

Samostatnou smutnou kapitolou je nasvícení místního kostela jedním velkým halogenovým reflektorem. Je 
to typický příklad, jak se kombinací barbarské intenzity a špatně zvolené barvy světla dá udělat ze světle žluté 
fasády špinavě růžová. Stěna objektu je přesvětlená, střecha naprosto zaniká. Z celé památky je nasvětlena možná 
1/8. Většina světla jde do vesmíru a do okolních stromů. Navrhuji reflektor vypnout. Ušetříme elektřinu a památ-
ka bude celá lépe nasvětlená přirozenými odrazy a rozptylem světla v atmosféře.

 

Vážení politici, doba, kdy měl soudruh na Místním národním výboru vždycky pravdu, skončila už před více jak 
30 lety. Uvědomte si, že jsme vás zvolili my, obyvatelé obce a že jste placeni z našich daní. Pokud nějaké oblasti 
vůbec nerozumíte nebo pokud jde o nás všechny, měli by být zapojeni do diskuse o projektu všichni občané. Mě 
to mrzí ještě víc, protože jsem na ty možné problémy LED technologie upozorňoval už před 4 roky.

Jako amatérský astronom jsem zděšen nárůstem světelného znečištění, oslnění a svícení přímo do oken. Jen v 
roce 2020 se uskutečnilo z mé zahrady 8 nádherných pozorování noční oblohy pro Astronomický klub Pelhři-
mov. Nyní mohu amatérským dalekohledem ze své zahrady vidět galaxie vzdálené více než 50 milionů světelných 
let. Ale pokud se bude pokračovat s LED osvětlením započatým směrem, tak brzy na Vysočině nebudeme mít 
hvězdnou oblohu. Kolik světla jde nad obzor je jasně patrné z odrazů od nízké oblačnosti.

Nestíněné lampy svítící do přírody působí jako „vysavače“ nočního hmyzu ze širokého okolí. Příroda přichází o 
biodiverzitu (rozmanitost), živočichové o potravu a může dojít k narušení potravních řetězců a ke kolapsu eko-



Náš Zpravodaj - Jaro 2022 17

cO SE V NAŠÍ Obci 
V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 
ROKU UDÁLO?

Co se nám podařilo?

1) Došlo k rekonstrukci obecního 
úřadu, konkrétně k výměně radi-
átorů, výmalbě, obnově nábytku, 
díky čemuž se stal náš úřad, ač 
jsme malá obec, dostatečně repre-
zentativní a díky výměně dveří i 
bezpečnější.

2) V současné době také dochází 
k opravám v mateřské škole, kde 
byl vyměněn koberec, lino, dveře 
a postupně dochází k obměně ná-
bytku.

3) V současné době také probíhají 
opravy ve škole, bylo vybudováno 

zázemí pro učitele a došlo k úpra-
vám tělocvičny.

4) KD má též nové vchodové dveře, 
které sice chybou výrobce ještě če-
kají na dohotovení, ale věříme, že 
k tomu dojde v nejbližších dnech.

5) Koncem loňského roku proběhl 
výběr poplatků za vodné a stočné 
bez problémů a v současné době 
neevidujeme žádné nedobytné po-
hledávky. Děkujeme všem za spo-
lupráci při odečtech vodoměrů a 
následné úhradě poplatku.

6) Rybník Metánov prošel v loň-
ském roce rekonstrukcí, která byla 
v únoru završena zaměřením a ko-
laudací. 

7) Za rok 2021 příjmy obce výraz-
ně převyšovaly výdaje, a to zejmé-
na díky příjmům z prodeje dřeva. 
Díky tomu si obec vytvořila dosta-

tečný finanční polštář, který bude 
v dalších letech zřejmě potřebný. 
Hospodaření obce za loňský rok 
již byl přezkoumán auditorem, 
přičemž nebyly zjištěny žádné 
chyby a nedostatky.

Co se nám nedaří?

Stále „bojujeme“ s rozhlasem. Ko-
nečně po několika konzultacích s 
odborníky se nám podařilo odha-
lit hlavní důvod, proč v některých 
částech Častrova hraje rozhlas 
velmi potichu. Opravy nám však 
bohužel znemožňuje zimní počasí. 
Každopádně hned jakmile to bude 
možné, budeme pracovat na od-
stranění problému. Děkujeme za 
pochopení. 

Veronika Němcová
účetní obce

systémů. I stromy, nasvícené silným modrým světlem, přicházejí o noční vegetační klid. O vlivu na člověka a jeho 
biorytmus jsem se již zmiňoval.

Uvědomme si, že tady rozhodujeme o VO na nějakých 15 - 25 let do budoucnosti. Rozhodujeme také o vzhledu 
našich obcí. Osvětlování obcí ostrým bílým světlem je z estetického hlediska odporné. Ve Ctiboři naprosto změ-
nilo ráz celé obce.

Problém se mě týká i jako účastníka silničního provozu. Uvědomme si jeden základní fakt. Silné osvětlení, které 
svítí ze zdroje přímo do oka, nutí mozek na tuto situaci zareagovat zúžením zornice. Tím se radikálně zmen-
šuje plocha vstupního otvoru oka (až 20 krát!) a my vidíme osvětlovaný prostor několikanásobně slaběji než 
bychom mohli. Oslňování řidiče i ostré střídání světla a stínu na vozovce jsou velice kontraproduktivní a vedou 
k dramatickému zhoršení bezpečnosti.

VO by mělo umožňovat ztlumení jasu v době nočního klidu zpravidla od 22:00 do 6:00. To by samozřejmě vedlo 
k dalším úsporám elektrické energie, prodloužení životnosti svítidel a šetrnosti k okolní přírodě. Podívejme se 
například na Rakousko. Mnohé obce tam zcela vypínají osvětlení mezi 22:00 a 5:00.

Nyní očekávám od zástupců obce konstruktivní diskusi typu: „Váš podnět prošetříme a případné 
chyby v nejbližší době napravíme. A v další výměně VO budeme postupovat v souladu se všemi 
doporučeními MZP.“

V některých vyspělejších zemích mají povinnost použití plně stíněných svítidel zakotvenou přímo v zákonech. 
V jiných to dělají správně jen na základě odborných doporučení. Proč my v Čechách musíme prvně prozkoumat 
všechny špatné cesty? Proč se necháváme vláčet finančními zájmy osvětlovací loby? Proč bychom se měli na ves-
nici připravovat o pohled na nádhernou noční oblohu? Proč by veřejné osvětlení mělo svítit do našich domovů a 
do širokého okolí a poškozovat přírodu? Pojďme se zastavit a zamyslet nad tím, jak to dělat lépe. Pojďme změ-
nit své myšlení a udělejme krok správným směrem. Pro přírodu i pro nás.

Mgr. František Lavický

Použité zdroje informací:

www.mzp.cz/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany

cs.wikipedia.org/wiki/Veřejné_osvětlení

www.facebook.com/Svetelne.znecisteni/

http://www.mzp.cz/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve�ejn�_osv%C4%9Btlen%C3%AD
http://www.facebook.com/Svetelne.znecisteni/
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SVOZ ODPADů NA ROK 2022

Přikládáme rozpis svozu odpadů na zbytek roku 2022. Rozpis je pro všechny občany k dispozici na stránkách 
www.sompo.cz. Bohužel se stává, že některé popelnice nejsou v uvedený termín vyvezeny, prosíme proto 
občany, aby o této skutečnosti informovali Obecní úřad v Častrově. Děkujeme.

CTIBOŘ
plast papír bioodpad komunál

pondělí 4.4. pátek 1.4. úterý 5.4. úterý 12.4.
pondělí 2.5. čtvrtek 21.4. úterý 19.4. úterý 26.4.
pondělí 30.5. pátek 13.5. úterý 3.5. úterý 10.5.
pondělí 27.6. čtvrtek 2.6. úterý 17.5. úterý 24.5.
pondělí 25.7. pátek 24.6. úterý 31.5. úterý 7.6.
pondělí 22.8. čtvrtek 14.7. úterý 14.6. úterý 21.6.
pondělí 19.9. pátek 5.8. úterý 28.6. úterý 5.7.
pondělí 17.10. čtvrtek 25.8. úterý 12.7. úterý 19.7.
pondělí 14.11. pátek 16.9. úterý 26.7. úterý 2.8.
pondělí 12.12. čtvrtek 6.10. úterý 9.8. úterý 16.8.

pátek 28.10. úterý 23.8. úterý 30.8.
čtvrtek 17.11. úterý 6.9. úterý 13.9.
pátek 9.12. úterý 20.9. úterý 27.9.
čtvrtek 29.12. úterý 4.10. úterý 11.10.

úterý 18.10. úterý 25.10.
úterý 1.11. úterý 8.11.
úterý 15.11. úterý 22.11.
úterý 29.11. úterý 6.12.
úterý 13.12. úterý 20.12.

ČASTROV
plast papír bioodpad komunál

pondělí 4.4. pátek 1.4. úterý 5.4. úterý 12.4.
pondělí 2.5. pátek 29.4. úterý 19.4. úterý 26.4.
pondělí 30.5. pátek 27.5. úterý 3.5. úterý 10.5.
pondělí 27.6. pátek 24.6. úterý 17.5. úterý 24.5.
pondělí 25.7. pátek 22.7. úterý 31.5. úterý 7.6.
pondělí 22.8. pátek 19.8. úterý 14.6. úterý 21.6.
pondělí 19.9. pátek 16.9. úterý 28.6. úterý 5.7.
pondělí 17.10. pátek 14.10. úterý 12.7. úterý 19.7.
pondělí 14.11. pátek 11.11. úterý 26.7. úterý 2.8.
pondělí 12.12. pátek 9.12. úterý 9.8. úterý 16.8.

 úterý 23.8. úterý 30.8.
 úterý 6.9. úterý 13.9.
 úterý 20.9. úterý 27.9.
 úterý 4.10. úterý 11.10.

úterý 18.10. úterý 25.10.
úterý 1.11. úterý 8.11.
úterý 15.11. úterý 22.11.
úterý 29.11. úterý 6.12.
úterý 13.12. úterý 20.12.

DRÁŽĎANY
plast papír bioodpad komunál

pondělí 4.4. pátek 1.4. úterý 5.4. úterý 12.4.
pondělí 2.5. čtvrtek 21.4. úterý 19.4. úterý 26.4.
pondělí 30.5. pátek 13.5. úterý 3.5. úterý 10.5.
pondělí 27.6. čtvrtek 2.6. úterý 17.5. úterý 24.5.
pondělí 25.7. pátek 24.6. úterý 31.5. úterý 7.6.
pondělí 22.8. čtvrtek 14.7. úterý 14.6. úterý 21.6.
pondělí 19.9. pátek 5.8. úterý 28.6. úterý 5.7.
pondělí 17.10. čtvrtek 25.8. úterý 12.7. úterý 19.7.
pondělí 14.11. pátek 16.9. úterý 26.7. úterý 2.8.
pondělí 12.12. čtvrtek 6.10. úterý 9.8. úterý 16.8.

pátek 28.10. úterý 23.8. úterý 30.8.
čtvrtek 17.11. úterý 6.9. úterý 13.9.
pátek 9.12. úterý 20.9. úterý 27.9.
čtvrtek 29.12. úterý 4.10. úterý 11.10.

úterý 18.10. úterý 25.10.
úterý 1.11. úterý 8.11.
úterý 15.11. úterý 22.11.
úterý 29.11. úterý 6.12.
úterý 13.12. úterý 20.12.

JAKUBÍN
plast papír bioodpad komunál

pondělí 4.4. pátek 1.4. středa 6.4. úterý 12.4.
pondělí 2.5. čtvrtek 21.4. středa 20.4. úterý 26.4.
pondělí 30.5. pátek 13.5. středa 4.5. úterý 10.5.
pondělí 27.6. čtvrtek 2.6. středa 18.5. úterý 24.5.
pondělí 25.7. pátek 24.6. středa 1.6. úterý 7.6.
pondělí 22.8. čtvrtek 14.7. středa 15.6. úterý 21.6.
pondělí 19.9. pátek 5.8. středa 29.6. úterý 5.7.
pondělí 17.10. čtvrtek 25.8. středa 13.7. úterý 19.7.
pondělí 14.11. pátek 16.9. středa 27.7. úterý 2.8.
pondělí 12.12. čtvrtek 6.10. středa 10.8. úterý 16.8.

pátek 28.10. středa 24.8. úterý 30.8.
čtvrtek 17.11. středa 7.9. úterý 13.9.
pátek 9.12. středa 21.9. úterý 27.9.
čtvrtek 29.12. středa 5.10. úterý 11.10.

středa 19.10. úterý 25.10.
středa 2.11. úterý 8.11.
středa 16.11. úterý 22.11.
středa 30.11. úterý 6.12.
středa 14.12. úterý 20.12.

papír plast papír plast

papír plast papír plast

http://www.sompo.cz
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hiSTORicKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři, 2. ledna jsem navštívil v Počátkách 
pána s vazbou na Ctiboř (pocházela odtud jeho ba-
bička). Vlastní spoustu vzácných historických doku-
mentů a jedním ze zapůjčených byl i popis 100 let 
staré vlastivědné vycházky, kterou se svými žáky měl 
řídící učitel Jan Pechek. Se svolením majitele jsem 
mohl pořídit kopii a napsal o tom článek do místní-
ho tisku. O tom, kde bude vystaven celý dokument, 
zatím nebylo rozhodnuto. Uvedená písemnost má na 
konci několik historických faktů. Jsou řazeny chro-
nologicky a pro lepší autenticitu ponechám výrazy 
psané ve staročeštině.

1/ v roce 1233 první zmínka o obci - tehdy se S na 
začátku

2/ v roce 1417 se připomíná Přibík ze Stiborzie

3/ v roce 1483 dal 8. října král Pavlu z Hostišova 
Mocný list, že může kšaftovati komukoliv i svému 
dědičnému statku

4/ v roce 1485 je ves již ve tvaru Ctiboř

5/ v roce 1491 získal Ctiboř u Počátek pán z 
Jindřichova Hradce

6/ v roce 1850 měla Ctiboř 206 obyvatel, Jakubín 
116, Častrov (+ Perky, Barborka a Drážďany) 803, 
Metánov 319

Oldřich Vobr

METÁNOV
plast papír bioodpad komunál

pondělí 4.4. pátek 1.4. středa 6.4. úterý 12.4.
pondělí 2.5. čtvrtek 21.4. středa 20.4. úterý 26.4.
pondělí 30.5. pátek 13.5. středa 4.5. úterý 10.5.
pondělí 27.6. čtvrtek 2.6. středa 18.5. úterý 24.5.
pondělí 25.7. pátek 24.6. středa 1.6. úterý 7.6.
pondělí 22.8. čtvrtek 14.7. středa 15.6. úterý 21.6.
pondělí 19.9. pátek 5.8. středa 29.6. úterý 5.7.
pondělí 17.10. čtvrtek 25.8. středa 13.7. úterý 19.7.
pondělí 14.11. pátek 16.9. středa 27.7. úterý 2.8.
pondělí 12.12. čtvrtek 6.10. středa 10.8. úterý 16.8.

pátek 28.10. středa 24.8. úterý 30.8.
čtvrtek 17.11. středa 7.9. úterý 13.9.
pátek 9.12. středa 21.9. úterý 27.9.
čtvrtek 29.12. středa 5.10. úterý 11.10.

středa 19.10. úterý 25.10.
středa 2.11. úterý 8.11.
středa 16.11. úterý 22.11.
středa 30.11. úterý 6.12.
středa 14.12. úterý 20.12.

PELEC
plast papír bioodpad komunál

pondělí 4.4. pátek 1.4. úterý 5.4. úterý 12.4.
pondělí 2.5. čtvrtek 21.4. úterý 19.4. úterý 26.4.
pondělí 30.5. pátek 13.5. úterý 3.5. úterý 10.5.
pondělí 27.6. čtvrtek 2.6. úterý 17.5. úterý 24.5.
pondělí 25.7. pátek 24.6. úterý 31.5. úterý 7.6.
pondělí 22.8. čtvrtek 14.7. úterý 14.6. úterý 21.6.
pondělí 19.9. pátek 5.8. úterý 28.6. úterý 5.7.
pondělí 17.10. čtvrtek 25.8. úterý 12.7. úterý 19.7.
pondělí 14.11. pátek 16.9. úterý 26.7. úterý 2.8.
pondělí 12.12. čtvrtek 6.10. úterý 9.8. úterý 16.8.

pátek 28.10. úterý 23.8. úterý 30.8.
čtvrtek 17.11. úterý 6.9. úterý 13.9.
pátek 9.12. úterý 20.9. úterý 27.9.
čtvrtek 29.12. úterý 4.10. úterý 11.10.

úterý 18.10. úterý 25.10.
úterý 1.11. úterý 8.11.
úterý 15.11. úterý 22.11.
úterý 29.11. úterý 6.12.
úterý 13.12. úterý 20.12.

PERKY
plast papír bioodpad komunál

pondělí 4.4. pátek 1.4. úterý 5.4. úterý 12.4.
pondělí 2.5. čtvrtek 21.4. úterý 19.4. úterý 26.4.
pondělí 30.5. pátek 13.5. úterý 3.5. úterý 10.5.
pondělí 27.6. čtvrtek 2.6. úterý 17.5. úterý 24.5.
pondělí 25.7. pátek 24.6. úterý 31.5. úterý 7.6.
pondělí 22.8. čtvrtek 14.7. úterý 14.6. úterý 21.6.
pondělí 19.9. pátek 5.8. úterý 28.6. úterý 5.7.
pondělí 17.10. čtvrtek 25.8. úterý 12.7. úterý 19.7.
pondělí 14.11. pátek 16.9. úterý 26.7. úterý 2.8.
pondělí 12.12. čtvrtek 6.10. úterý 9.8. úterý 16.8.

pátek 28.10. úterý 23.8. úterý 30.8.
čtvrtek 17.11. úterý 6.9. úterý 13.9.
pátek 9.12. úterý 20.9. úterý 27.9.
čtvrtek 29.12. úterý 4.10. úterý 11.10.

úterý 18.10. úterý 25.10.
úterý 1.11. úterý 8.11.
úterý 15.11. úterý 22.11.
úterý 29.11. úterý 6.12.
úterý 13.12. úterý 20.12.

papír plast

papír plast papír plast
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MNOžSTVÍ VyTŘÍDĚNÉhO ODPADU ZA ROK 2021 (v tunách)

 
tuhý      

komunální 
odpad

nápojový 
karton 
směs

sklo 
směsné

sklo 
čiré plast papír

biologicky 
rozložitelný 

odpad
kov šatstvo tuky

1.čtvrtletí 46,424 0,062 1,652 2,865 2,978 2,197 --- ---
2.čtvrtletí 25,523 0,112 0,951 1,036 2,755 3,360 --- ---
3.čtvrtletí 22,661 0,109 2,230 2,055 5,230 3,830 --- ---
4.čtvrtletí 23,686 0,083 1,648 2,256 3,99 1,485 --- ---
celkem 118,294 0,366 6,481 8,212 14,953 10,872 39,35 3,60 0,95 0,205

počet  
kontejnerů --- 0 6 7 15 10 --- --- --- 4

    
ODMĚNA EKO-KOM A.S. 
ZA SEPARAci ODPADU 
D2D (v Kč)

1.čtvrtletí 50 773,00
2.čtvrtletí 33 446,00
3.čtvrtletí 47 943,50
4.čtvrtletí 42 699,50
celkem 174 862,00

LiDÉ bUDOU UKLÍZET 
PO LiDEch

Letos to bude už po třinácté, kdy si 
uklidíme Vysočinu. Spočítali jsme 
s kolegy, kolik odpadu se lidem 
podařilo za poslední roky sesbírat. 
Došli jsme k číslu téměř 900 tun. 
Jen pro srovnání: Přibližně stejné 
množství komunálního odpadu, 
podle celorepublikových průměrů 
na jednoho obyvatele, vyprodu-
kuje za celý rok obec s cca 1 750 
obyvateli – třeba Kamenice, Dob-
ronín, Hrotovice nebo Křižanov. 
Taky se ptáte, kde se odpad kolem 
silnic stále bere? Odpověď všichni 
známe. Jde o alarmující důsledek 
lenosti, nevšímavosti, bezohled-
nosti a ignorantství lidí ke svému 
okolí, k přírodě, ke společnému 
prostoru. Jedni sobecky, bez stu-
du přírodu zneužívají a dělají si 

z ní veřejné smetiště, druzí po 
nich přírodu uklízejí – s pokorou 
a respektem. Taky máte pocit, že 
tady není něco v pořádku? Ne-
chci moralizovat. Ale až si příště 
pochutnáte na sušence a budete 
přemýšlet, kam s obalem, nebo až 
dopijete kávu a zůstane vám v ruce 
prázdný kelímek, zamyslete se, 
dejte si tu práci a vyhoďte jej přímo 
do odpadu, ještě lépe – do tříděné-
ho odpadu. Uklízet po sobě je přece 
normální. 

Pokud máte chuť zapojit se do le-
tošního jarního úklidu našeho regi-
onu pod tradičním názvem ČISTÁ 
VYSOČINA, informujte se o mož-
nostech krajské podpory. Instruk-
ce jsou k dispozici na webových 
stránkách Kraje Vysočina https://
cista-vysocina-vysocina.hub.ar-
cgis.com/. Každý dobrovolník se 
počítá, navíc díky chytrým aplika-
cím celkem přesně víme, kde kdo 

uklízí a můžeme své síly v terénu 
lépe rozložit. Na registrovaných 
úsecích pomůže sebraný odpad od-
vézt Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny – tradiční a spolehlivý 
partner akce. Pokud jste nestih-
li registraci a přesto máte chuť se 
zapojit, můžete se obrátit na měst-
ský nebo obecní úřad a domluvit 
se na likvidaci sesbíraného odpadu 
přímo tam. Stejně jako v minulých 
letech budeme rádi, když nám na 
sociálních sítích dáte vědět, jak 
právě u Vás jarní úklid probíhal. 
Zapojit se mohou školy, spolky, ne-
ziskovky, obce, firmy i jednotlivci. 
A přidáme se i my z hejtmanství. 
Všem, kterým není lhostejné, jak 
vypadá příroda a prostor kolem 
nás a podpoří svou aktivitou Čistou 
Vysočinu, upřímně děkuji.

Vítězslav Schrek                          
hejtman Kraje Vysočina

VýSLEDEK TŘÍDĚNÍ ODPADů ZA ROK 2021
Díky třídění odpadu se v roce 2021 podařilo z komunálního odpadu 
průměrně na osobu vytřídit: 29,7 kg papíru, 28 kg plastů, 11,4 kg barev-
ného skla, 8,1 kg bílého skla, 51,1 kg kovů, 0,5 kg nápojových kartonů,                               
44,3 kg bioodpadu. Celkem tříděná složka činí 173,2 kg, a to je 45 % 
z celkové produkce komunálních odpadů. Netříděné složky produkují 
občané 207,6 kg (z popelnic 170,9 kg a objemový odpad 36,7 kg) ročně. 
Za rok 2021 se poměr tříděné a netříděné složky oproti roku 2020 vý-
razně zlepšil.

SOMPO, a.s.
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ  
ASTRONOMicKÉ ÚKAZy 
ROKU 2022

Vážení spoluobčané,

už přes pět let se věnuji amatérské 
astronomii a popularizaci vědy 
v rámci Astronomického klubu 
Pelhřimov. Dovolil jsem si tedy 
pro vás připravit stručný přehled 
nejzajímavějších astronomických 
úkazů letošního roku.

Březen
Před východem Slunce (půl hodi-
ny a více) můžete pouhým okem 
spatřit na jihovýchodní ranní ob-
loze velmi jasnou Venuši (Jitřen-
ku, -4,4 mag) a asi 5° pod ní pla-
netu Mars na hranici viditelnosti 
(1,4 mag). Na konci března bude 
před východem Slunce vidět i pla-
neta Saturn (1,6 mag).
Jarní rovnodennost, která zahaju-
je astronomické jaro, letos nastává 
20. března v 16:33 SEČ.

Duben
Nejlepší letošní viditelnost 
planety Merkur bude kolem 14. 
dubna (zhruba týden před a týden 
po). Po setmění jej najdeme nízko 
nad západo-severozápadním ob-
zorem s jasností kolem -1 mag.
Těsná konjunkce Marsu a Sa-
turnu nastane ráno 5. dubna. 
Mars při ní bude jen 0,3° jižně od 
Saturnu. 
Ve druhé polovině dubna se obje-
ví meteorický roj Lyridy, jehož 
mateřskou kometou je C/1861 G1 
(Thatcher) s oběžnou dobou 415 
roků. Nyní můžeme pozorovat ale-
spoň světelné stopy, které ve vzdu-
chu způsobují její prachové čás-
tečky střetávající se s atmosférou 
naší planety. Lyridy jsou jedním 
z nejstarších známých meteoric-
kých rojů. Čínští hvězdáři je údaj-
ně zaznamenali již před 2500 lety. 
Největší počet meteorů můžeme 
očekávat v noci z 22. na 23. duben. 
Na konci dubna budou na ranní 

obloze (zleva do prava) Jupiter, 
Venuše, Mars a Saturn.

Červen
V noci ze 14. na 15. června můžeme 
pozorovat takzvaný superúpl-
něk. Měsíc bude blízko úplňku a 
zároveň bude nejblíže Zemi. Měsíc 
totiž obíhá Zemi po mírně elip-
tické dráze a jeho vzdálenost od 
Země se mění od 363 295 km do 
405 503 km.

Červenec
Další superúplněk Měsíc 
předvede 13. července.

Srpen
14. srpna se Saturn dostá-
vá do opozice se Sluncem, je 
tedy nejjasnější (1,1 mag), nejblíže 
k Zemi a je pozorovatelný po celou 
noc. Po většinu noci bude také po-
zorovatelný Jupiter (-2,4 mag) a 
po půlnoci Mars (0,1 mag).
Maximum meteorického roje 
Perseid připadá na noc z 12. na 
13. srpen, pouhý den po úplňku, 
takže letos bude úkaz silně rušený 
měsíčním světlem.

Září
Zákryt Uranu Měsícem na-
stává těsně před půlnocí letní-
ho času ze 14. září 23:22 SELČ. 
Měsíc po úplňku nejprve zakryje 
Uran osvětlenou stranou. Výstup 
Uranu zpoza neosvětlené strany 
Měsíce bude pro pozorovatele da-
leko zajímavější. Nastane 15. září 
0:24 SELČ. Kotouček Uranu bude 
mít v době zákrytu úhlový prů-
měr 3,6“, a planeta proto nezmi-
zí a znovu se neobjeví okamžitě. 
Slábnutí při vstupu a zjasňování 
při výstupu bude trvat několik 
sekund. Na pozorování potřebu-
jete minimálně malý hvězdářský 
dalekohled.

Říjen
Částečné zatmění Slunce 25. říj-
na začne asi 11:13 SELČ a skončí 
13:25. Slunce bude zakryté Měsí-
cem asi ze 40 % a maximum bude 
kolem 12:20.

Prosinec
V roce 2022 se Mars k Zemi nejví-
ce přiblíží 1. prosince ve 3:00 SEČ, 
a to na vzdálenost 81,5 milionu 
km. To sice není úplně blízko (v 
roce 2003 to bylo 56 milionů km), 
ale přesto uvidíme dalekohledem 
na Marsu více detailů než obvykle 
– zřetelné polární čepičky a tma-
vé útvary na oranžovém kotoučku 
planety.
Samotná opozice Marsu a 
Země nastane 8. prosince a 
při ní dojde k zákrytu Marsu 
Měsícem v úplňku. Za okra-
jem měsíčního kotouče Mars zcela 
zmizí v 6:04 SEČ, zpoza Měsíce se 
Mars začne vynořovat v 6:58.

Mgr. František Lavický

Použité zdroje informací: 

https://www.astro.cz/clanky/ukazy/nej-
zajimavejsi-nebeske-ukazy-roku-2022.
html

Redakce přeje všem 

čtenářům klidné 

Velikonoce a mnoho 

nové jarní síly na těle 

i duši.
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SPORT
Zdravím všechny příznivce sportu 
v naší obci. Zatímco fotbalisté na 
začátek jarní části sezóny ještě če-
kají, ta kuželkářská je již téměř u 
konce a v době, kdy článek píšu, 
zbývá odehrát pouze poslední kolo 
aktuální sezóny. Velmi pozitivní 
je, že se nám letos podařilo ode-
hrát všechna naplánovaná utká-
ní a soutěž po dvou letech nebyla 
kvůli pandemii zrušena ani poza-
stavena. 

Kuželky

Jak jsem Vás informoval v loň-
ském podzimním vydání zpravo-
daje, letos máme v dlouhodobých 
soutěžích přihlášeno jedno druž-
stvo a to v Krajské soutěži Vyso-
činy „A“. Daří se nám opravdu vý-
borně a v tabulce jsme s náskokem 
čtyř bodů na prvním místě.

Výše je aktuální tabulka. Jenom 
krátce na vysvětlenou: po základní 
části se tabulka rozdělila na 2 části 
a nadstavbovou část sezóny hra-
jí mezi sebou 4 nejlepší týmy a 4 
nejhorší týmy zvlášť. Pátá Cetoraz 
tak má více bodů než čtvrtý Pel-
hřimov „G“, ale pořadí v tabulce je 
správné.

O tom, že zažíváme výbornou se-
zónu, svědčí také tabulka jednot-
livců. Na prvních pěti místech 
máme čtyři zástupce. Celkově 
první je Lukáš Čekal s průměrem 
455 kuželek, druhý je Petr Němec 
(443), na čtvrtém místě je Mirek 
Němec (436) a pátý je Jarda Kolář 
s průměrem 433 kuželek. Výborně 
hraje také Martin Marek, který je 
na velmi dobrém desátém místě 
s průměrem 423 kuželek. Zdeňka 
Nováková a Michal Votruba ode-
hráli letos málo zápasů a v tabulce 
jednotlivců tak nejsou zařazeni. 
Na první pohled by se tedy mohlo 
zdát, že máme jednoznačnou pře-
vahu a všechny zápasy bez problé-
mů vyhráváme. Tak tomu ale ve 
všech případech určitě není. Ne-
jeden zápas se rozhodoval až v sa-
motném závěru. 

Od uzávěrky minulého vydání zpravodaje jsme odehráli deset zápasů 
s bilancí devíti výher a jedné prohry. Za zmínku stojí hned ten první, 
který jsme sehráli 3.12. v Kamenici nad Lipou proti místnímu Déčku. 
Zahráli jsme opět výborně a na kuželku přesně jsme vyrovnali vlastní 
rekord kuželny (1866 kuželek). Výkony jsme předvedli opravdu vyni-
kající – Petr Němec 480, Lukáš Čekal 487, Martin Marek 442 a Jarda 
Kolář 457. Následovalo poslední podzimní kolo, ve kterém jsme doma 
přivítali Pelhřimovské Déčko. Tento zápas jsme bez problémů zvládli. 

Hned v prvním jarním kole nás čekal velmi důležitý zápas s tehdy prv-
ní Žirovnicí. Po výborném výkonu jsme v novém rekordu naší kuželny 
(1705) zvítězili o 67 kuželek a dostali jsme se na první místo v tabulce, 
na kterém jsme dodnes. Dále následovala poměrně těsná výhra v Pel-
hřimově nad Géčkem o 55 kuželek a jednoznačná domácí výhra nad 
Cetorazí „B“. V tomto zápase jsme opět překonali rekord kuželny (1718). 
Tím se uzavřela základní část tabulky, kterou jsme o 2 body vyhráli.

Na úvod nadstavbové části nás čekal hned v prvním kole další důležitý 
domácí zápas s druhou Žirovnicí. Ve velmi vyrovnaném utkání jsme vý-
hru strhli na svou stranu až v samotném závěru a upevnili jsme si první 
místo v tabulce. 

V šestnáctém kole jsme doma jednoznačně vyhráli nad Pelhřimovem 
„G“ o 161 kuželek. Opět se nám podařilo překonat rekord naší kužel-
ky. Nyní má hodnotu výborných 1744 kuželek. V dalším týdnu jsme jeli 
odehrát důležitý zápas do Pelhřimova proti třetímu týmu v tabulce. To 
byl opět boj o každou kuželku až do posledního hodu a nakonec se nám 
podařilo vyhrát o pouhých 30 kuželek.

Hořkost porážky jsme pocítili až v kole osmnáctém na kuželně v Žirov-
nici. Zahráli jsme velmi dobře, ale domácí ještě o něco lépe. Po tuhém 
boji jsme prohráli o 10 kuželek a náš náskok v tabulce se tak ztenčil na 
2 body.

V devatenáctém kole jsme jeli bojovat o body do Pelhřimova proti míst-
nímu Géčku. Zápas se nám vydařil a jednoznačně jsme vyhráli. V tomto 
kole doma nečekaně prohrála druhá Žirovnice s třetím Pelhřimovem 
„C“. Na čele tabulky tak máme čtyřbodový náskok a před posledním ko-
lem, které budeme hrát doma 25.3. proti Pelhřimovu „C“ je již rozhod-
nuto o tom, že aktuální ročník Krajské soutěže Vysočiny „A“ vyhrajeme.

Aktuální informace o kuželkářském dění v Častrově naleznete na webo-
vých stránkách www.kuzelkycastrov.estranky.cz a také na www.kuzel-
ky.com.

Po-
řadí Tým Utká-

ní
Vý-
hra

Re-
míza

Pro-
hra Skóre Počet 

bodů
1 Sokol Častrov 19 17 1 1 93 : 21 35
2 Slavoj Žirovnice 19 15 1 3 92 : 22 31
3 Spartak Pelhřimov „C“ 19 13 0 6 70 : 44 26
4 Spartak Pelhřimov „G“ 19 6 0 13 41 : 73 12
5 Sokol Cetoraz „B“ 19 11 0 8 61 : 53 22
6 Slovan Kamenice n/L „D“ 19 6 0 13 42 : 72 12
7 Spartak Pelhřimov „D“ 19 4 0 15 30 : 84 8
8 Slovan Kamenice n/L „C“ 19 3 0 16 28 : 86 6

Tabulka kuželky

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=3
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=5
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=7
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=4
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=2
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=1
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=6
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Fotbal

Jak jsem uvedl na začátku článku, fotbalisté na zahájení jarní sezóny 
části ještě čekají. Ta začne až 10.4. domácím zápasem proti Rohozné. 
Níže je soupis všech našich zápasů:

10.4.2022 15:30 Častrov – Rohozná

17.4.2022 15:00 Mnich – Častrov

24.4.2022 16:00 Častrov – Horní Cerekev „B“

1.5.2022 16:30 Petrovice – Častrov

8.5.2022 16:30 Častrov – Senožaty

15.5.2022 16:30 Pelhřimov „C“ - Častrov 

22.5.2022 10:00 Červená Řečice „B“ – Častrov

29.5.2022 16:30 Častrov – Vyskytná

4.6.2022 16:30 Třešť „C“ – Častrov

Sledujte webové stránky www.
fotbalunas.cz/klub/2872, případ-
ně aplikaci pro chytré telefony 
„Náš fotbal“, kde se vždy dozvíte 
aktuální informace o fotbale v naší 
obci.

Závěrem Vám všem chci popřát 
pevné nervy v této nelehké době. 
Pokud si budete chtít od všech 
starostí odpočinout a výborně se 
odreagovat, přijďte se podívat na 
naše domácí zápasy v kuželkách 
nebo ve fotbale. Budeme rádi za 
Vaši aktivní podporu a věřte, že se 
nám tam při napínavých utkáních 
podaří na všechny starosti alespoň 
na chvilku zapomenout.

Miroslav Němec

Zdroj informací: https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu, odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov 

Týká se zákaz mého kotle?  
Zákaz platí pro kotel na pevná paliva do 
příkonu 300 kW napojený na teplovodní 
otopnou soustavu (radiátory, podlahové 
vytápění), kterým vytápím dům. Zákaz platí 
pouze pro kotle, nikoliv pro lokální topidla, která 
přitápí také místnost, ve které jsou umístěna, 
jako jsou kamna a krby. 

Kotel vyrobený doma „na koleně“ (bez 
výrobního štítku), stejně tak kotel, který má na 
výrobním štítku vyznačenu emisní třídu 1 nebo 
2 podle ČSN EN 303-5 nesmí být od září 2022 
provozován.  

Kdo je provozovatelem spalovacího 
zdroje? 
Provozovatelem je právnická nebo fyzická 
osoba, která stacionární zdroj skutečně 
provozuje, tedy ten, kdo do kotle pravidelně 
přikládá palivo a následně využívá kotlem 
vyrobené teplo. 

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou 
zařazeny do nižší než třetí emisní třídy. Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy byl stanoven 
již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší. 

 

 

 

 

Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva 

Úřady kontrolují revizní správy techniků 
Po 1. září 2022 je možné využívat pouze kotel, u kterého je 
jednoznačně prokazatelné, že patří do emisní třídy 3, 4 nebo 5. 
Emisní třídu najdete na výrobním štítku, nebo ji zjistíte 
z dokladu o kontrole technického stavu a provozu 
spalovacího stacionárního zdroje. Každý kotel na pevná 
paliva musí jednou za 36 měsíců zkontrolovat technik 
s patřičným oprávněním, který do dokladu o kontrole také 
uvede, zda kotel vyhovuje podmínkám provozu. Tento doklad 
je také rozhodující pro úřad obce s rozšířenou působností, 
který kontroluje, zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje. 
Pokud povinnou kontrolu v zákonné lhůtě neprovedete, 
vystavujete se pokutě do výše až 20 000,- Kč, podnikatelé až 
do 50 000,- Kč. Za to, že bude nevyhovující kotel provozován 
v rozporu se zákonem i po 1. září 2022 může být jeho 
provozovateli uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč. 

Emisní třída 

1 a 2 

Rada na závěr 
Pokud bydlíte v nájmu a vytápíte byt či dům 
nevyhovujícím kotlem na pevná paliva, spojte se co 
nejdříve s majitelem nemovitosti a vyjasněte si, jakým 
způsobem bude řešeno vytápění objektu po 1. září 
2022. Nespoléhejte na to, že se nic nestane, když 
nevyměníte nevyhovující kotel. Sledujte webové stránky 
Ministerstva životního prostředí, kde naleznete další 
související informace. 

 ukázka štítku 
kotle 

http://www.fotbalunas.cz/klub/2872
http://www.fotbalunas.cz/klub/2872


24 Náš Zpravodaj - Jaro 2022

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 2022. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 11227.

V sobotu 18. června 2022 ve 12 hodin se ve Ctiboři bude konat 
13. ročník Česko-Slovenských závodů motorobotů PF-62.

Jako každý rok, bude i letos pro diváky připravena atraktiv-
ní podívaná na členitém přírodním okruhu a bohaté občerst-
vení. Během dne doplní program závod Jawa Pionýrů. Večer 
vystoupí kapely Čelem vzad a Znouzecnost. Akci zakončí ve 
22 hodin ohňostroj. Více informací a podrobný program dne 
bude zveřejněn na www.pfmotorobot.cz.

Srdečně zveme všechny diváky!

TŘÍKRÁLOVÁ SbÍRKA
V sobotu 8.1.2022 v dopoledních 
hodinách proběhla v našich obcích 
Tříkrálová sbírka pořádaná Cha-
ritou ČR. Jsme moc rádi, že letos 
bylo umožněno, aby koledníci na-
vštívili vaše domovy. Koledovaly 
děti ze Základní a mateřské školy 
v Častrově.

V našich obcích bylo vybráno:

Častrov    21 662,- Kč

Pelec      2 400,- Kč

Metánov      4 148,- Kč

Ctiboř, Perky, Drážďany, Jakubín 
       6 330,- Kč

Celkem              34 540,- Kč

Za každý příspěvek, který popu-
tuje na pomoc potřebným, vám 
všem moc děkujeme.

 

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

O POHÁR STAROSTY SDH 
konající se dne 7.5.2022 ve 13:30 na fotbalovém hřišti v Častrově. 

Soutěž bude spojena s oslavami 130. výročí založení SDH Častrov. 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ a PESTRÁ ZÁBAVA 
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