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Obec Častrov      čtvrtletník / Podzim 2021

NÁŠ
ZPRAVODAJ

ZAčAl DAlŠí ŠkOlNí 
ROk.....

Základní školu v Častrově letošní 
školní rok navštěvuje celkem 17 
žáků, z toho 4 prvňáčci, zleva: Mi-
loš Černý, Adéla Zhorná, Natálie 
Teislerová a Barbora Mimochod-
ková.     
Na podzim dětem výuku zpestří 
divadlo Malvína a ukázka dravců.

Ve školce také začal školní rok, i 
letos je kapacita školky naplněna 
na maximum. Celkový počet dětí 
je 25. 

foto nahoře: Pavel Pospíšil

foto dole: Miloslava Krejčová
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PROJektOVý DeN V MŠ

Projektový den v MŠ se uskutečnil 
29.6.2021. Už od rána děti očeká-
valy návštěvu Policie ČR. Některé 
děti se těšily, některé měly trochu 
obavy, ale ty po chvilce opadly. 
Paní nprap. Eva Šmídová si s dět-
mi povídala o tom, jak se chovat 
v silničním provozu, při setkání s 
neznámým člověkem.
Po svačině si děti prohlédly auto 
Policie ČR. Na závěr si děti vy-
zkoušely jízdu zručnosti na kolo-
běžkách a odrážedlech. Všichni 
jsme si dopoledne moc užili.

text a foto: Miloslava Krejčová
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MObilNí OčkOVÁNí NA VysOčiNě

Bez jakékoli předchozí administrativy a registrace se budou moci v průběhu září nechat naočkovat lidé v 
Jimramově, Svratce, Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, Habrech, Golčově Jeníkově, Černovicích a v 
Kamenici nad Lipou. 
Na nových zastávkách mobilního očkovacího týmu bude veřejnosti nabídnuta k výběru nejžádanější dvojice 
vakcín. Vakcínou Pfizer/BioNTech může být očkována populace 16+, je však třeba počítat s tím, že se po 21 
dnech musí návštěva mobilního týmu zopakovat z důvodu podání druhé dávky, a to opět na stejném místě ve 
stejný čas. Vyšší zájem mezi veřejností je o vakcínu Johnson & Johnson, kterou si můžou vyžádat všichni 18+. 
Vzhledem k tomu, že jde o jednodávkovou vakcínu, není třeba další očkovací „návštěvy“.
Mezi místy mobilního očkování na Vysočině se ještě jednou zopakuje i pětice míst, kde už očkování probíha-
lo, zdravotníci se sem vrátí kvůli podání druhých dávek, ale budou také připraveni naočkovat jednou dávkou 
vakcíny Johnson & Johnson.

zdroj: Kraj Vysočina

VýsleDky NOVě  
ZAVeDeNéhO sVOZu                     
kOMuNÁlNích 
ODPADů

Společnost Sompo, a.s. porovna-
la výsledky svozu za duben až sr-
pen v roce 2020 a duben až srpen 
v roce 2021. Z výsledků vyplývá, že 
z celé svozové oblasti bylo po zave-
dení nového systému D2D sveze-
no více odpadů v kategorii separo-

vané odpady (papír a plast). Došlo 
k nárůstu z 1 169 tun na 1 434, tzn. 
o 265 tun více. Bioodpadu bylo 
svezeno 1 457 tun. Bioodpad nebyl 
v loňském roce společností SOM-
PO, a.s. svážen, proto není možné 
dělat srovnání. U směsného ko-
munálního odpadu došlo za uve-
dené období ke snížení množství o 
1 128 tun (z 5 212 na 4 084 tun), tj. 
o 21,64 %.
Zatím jde pouze o čísla za období 
pěti měsíců, nelze dělat závěry, ale 
je určitě potřeba vydržet a zapojit 

co největší počet obyvatel obce.
Stále je tedy možné si nádoby na 
tříděný odpad pro svou domácnost 
vyzvednout. Obec v tomto okamži-
ku disponuje modrými nádobami 
na papír a hnědými nádobami na 
bioodpad. Žluté nádoby na plast 
nejsou momentálně k dispozici. 
Až budou opět k vyzvednutí, bu-
dou občané informováni.

Veronika Lepešková
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sDěleNí ObecNíhO 
úřADu čAstROV

1. Připomínáme občanům, že 
obecní hlášení je možné zasílat 
i e-mailem. V případě zájmu 
sdělte svůj e-mail prostřed-
nictvím mailu, telefonicky či 
osobně na obecním úřadě.

2. Na obecním úřadě můžete vy-
užívat služby Czech Pointu, 
tzn. nechat si vytisknout výpis 
z rejstříku trestů, výpis z bo-
dového systému řidiče či list 
vlastnictví z katastru nemovi-
tostí.   
    
    
 

3. Připomínáme ohlašovací po-
vinnost občanů vůči obecnímu 
úřadu, konkrétně v následují-

cích případech:
• narození dítěte,
• uložení urny do hrobu,
• pořízení psa (detaily viz web   

obce Vyhláška č. 3/2019 o 
místním poplatku ze psů),

• změna majitele nemovitosti ve 
všech částech obce Častrov.

4. V průběhu měsíce října bu-
dou shromažďovány podklady 
k rozpočtu, který bude sesta-
vován v průběhu listopadu. 

5. Na přelomu října a listopadu 
bude docházet k odpočtu vo-
doměrů. Odpočet bude pro-
bíhat obdobně, jako minulý 
rok, tzn., pokud možno zaslá-
ním fotografie vodoměru mo-
bilním telefonem, případně 
e-mailem, nebo nahlášením 
stavu vodoměru telefonicky. 
Poplatek bude možno násled-
ně uhradit na bankovní účet 

(BÚ) obecního úřadu. Více 
informací bude sděleno na 
webových stránkách a pro-
střednictvím rozhlasu. 

6. U mateřské školy a v nové zá-
stavbě v Častrově, ve Ctiboři a 
v Pelci byly instalovány nové 
prvky na dětských hřištích. 
Prvky jsou určeny pouze pro 
děti mateřských škol a žáky 
základní školy. Nosnost prv-
ků je 50 kg. Upozorňujeme, že 
za bezpečnost dětí na hřištích 
zodpovídají rodiče. Dále žádá-
me rodiče, aby byly prvky na 
dětských hřištích používány 
výhradně na to, na jakou ak-
tivitu jsou určeny. Děkujeme 
za pochopení. Pokud se bu-
deme k našim hřištím chovat 
ohleduplně, tak našim dětem i 
nám budou dělat radost dlou-
há léta.

Nové prvky na dětském hřišti u MŠ v častrově, foto: Veronika Němcová
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ObecNí úřAD čAstROV

PRAcOVNí DObA ObecNíhO úřADu

Pondělí 7:30 – 17:00 Úřední den
Úterý 7:30 – 14:30
Středa 7:30 – 17:00 Úřední den
Čtvrtek 7:30 – 14:30
Pátek 7:30 – 14:30

Mimo úřední dny v pracovní době je k dispozici na tel. čísle 601 370 355 účetní obce Veronika Němcová.

Schránku ve dveřích Obecního úřadu Častrov je možno použít pro doručování pošty.

Starostka obce Ing. Jana Houšková 724 181 478

starostka@castrov.cz
Místostarosta obce Jiří Havlíček, DiS. 731 619 165
Účetní obce Ing. Veronika Němcová 601 370 355

obec@castrov.cz

VOlby 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly vyhlášeny Roz-
hodnutím prezidenta republiky dne 28. 12. 2020 a byly stanoveny 
na tyto dny:
• pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• sobota 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního 
práva.

V obci Častrov jsou vymezeny 3 volební okrsky:
• okrsek číslo 1 v budově Obecního úřadu v Častrově, se sídlem 

Častrov 105,
• okrsek číslo 2 v budově školy v Metánově, se sídlem Metánov 54,
• okrsek číslo 3 v budově školy ve Ctiboři, se sídlem ve Ctiboři 36.
Místní část Pelec, osady Drážďany a Perky volí v okrsku číslo 1 v Čast-
rově.
Místní část Jakubín volí v okrsku číslo 3 ve Ctiboři.

VZPOMíNkA

Dne 25. září by se dožil 60-ti 
let

pan Milan Vobr.

Za tichou vzpomínku děkuje 

bratr Oldřich
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tOleRANčNí PAteNt       
A JeDNA RODiNA             
Ze ctibOře

Cesty k náboženské svobodě byly 
v Čechách velmi křivolaké. Od hu-
sitských počátků přes třicetiletou 
válku a následnou protireformaci, 
až po josefínský osvícenský abso-
lutismus. Etapy našich dějin přály 
jednou více protestantům, podru-
hé katolíkům, což se významně 
obráželo ve fungování státu i círk-
ve, v přístupech šlechty i v živo-
tech obyčejných lidí. V letošním 
roce si připomínáme 240 let od 
vydání tolerančního patentu Jose-
fa II., česky publikovaného tiskem 
30. října 1781. Pro současníka je 
to moment takřka nicneříkající, 
pro tehdejší nekatolíky však zna-
menal přelomový milník v jejich 
životech.
Nijak zvlášť rozsáhlý dokument za-
padal do souboru panovníkových 
reforem, které upravovaly mimo 
jiné soudní, policejní, byrokratic-
ké a právě i náboženské pořádky 
v duchu fungování moderního stá-
tu. Od roku 1627 striktně trvající 
katolické jednověří tak bylo naru-
šeno povolením nekatolických vy-
znání, tedy vedle pravoslaví i dvou 
protestantských, augšpurského a 
helvétského. Do té dobyse prostí 
evangelíci scházeli jen neoficiálně, 
ilegálně, protože se nechtěli vzdát 
víry svých předků, víry sahající 
do dob stavovského státu, ba ješ-
tě hlouběji. Náboženská tolerance 
jim po více než jednom a půl sto-
letí konečně umožnila svobodné 
přihlášení k tomu, co přes veške-
rá úskalí nikdy neopustili. Bylo 
to pro ně vysvobození, přestože 
sám patent nerespektoval tradiční 
český protestantismus.Za svéroz-
hodnutí tak byli připraveni nést 
důsledky i zodpovědnost. Zdaleka 
neměli k dispozici tak rozsáhlou 
síť farností jako katolíci, museli 
mnohdy počítat s velkou vzdále-
ností pastora od svého bydliště. 
V duchu osvícenství podléhali, 
stejně jako všichni ostatní, eviden-

ci státu, která byla v matričních 
věcech přenesena pouze na řím-
skokatolické fary, navíc poplatky 
za církevní úkony museli platit 
oběma církvím. Často na sebe bra-
li itíži problematického sociálního 
zařazení do společnosti; vezměme 
například, jak se asi pohlíželo na 
protestantské děti, chodící s kato-
lickou většinou do školy.

O něco snazší to měly rodiny třeba 
z okolí Humpolce, kde byla vyšší 
kumulace protestantských farnos-
tí, anebo z moravské strany zem-
ské hranice. O něco těžší to měli 
třeba ve Ctiboři, která měla v cha-
lupě čp. 18 úředně evidovanou 
evangelickou rodinu hned krátce 
po vydání tolerančního patentu. 
Jednalo se o manžele Matyáše a 
Marii Annu Hrbkových, později 
psaných též jako Mikýsových, jimž 
se vpředvečer svátku sv. Mikuláše 
roku 1783 narodila dcerka Barbora 
coby dítě augšpurského vyznání. 
V matrice katolické se pak objevu-
je až její mladší sestra Janav květ-
nu 1791, zaznamenaná jen jako 
protestantka, v záznamu matriky 
helvétské potom ještě další ses-
tra Mariana, narozená v květnu 
1795. Na Hrbkově rodině je vidět, 
že život nekatolíků nebyl jednodu-
chý. Ve vsi byli jedinými protes-
tanty, k evangelickému pastorovi 
docházeli buď do helvétské fary 

v Moravči u Pelhřimova anebo 
do augšpurské ve Velké Lhotě na 
Moravě. Obě jsou vzdálené na tři 
desítky kilometrů. Vedle toho mu-
seli udržovat kontakt s katolickým 
farářem z Častrova, který vedl ma-
triční agendu, za kmotry jim cho-
dili sousedéz Kaliště a Jihlávky. 
Stálo jim to vůbec za to?

Toleranční patent Josefa II. na-
značil cestu svobody, která ve 
svém počátku nebyla snadná. Zna-
menala krok a rozhodnutí, za nímž 
si tehdejší prostí lidé nekatolíci 
stáli i za cenu vlastního nepohodlí. 
Víra v hodnoty, na nichž lze budo-
vat lepší společnost se přitom na-
plňovala až v dalších desetiletích, 
hlavně pak v protestantském pa-
tentu Františka Josefa I. z dubna 
1861 a v prosincové ústavě z roku 
1867.To ale nějací poddaní ze Cti-
boře, stejně jako jinde, nemohli 
tušit. Možná nad tolerančním pa-
tentem dnes jen mávneme rukou. 
Víru a náboženství jakoby naše rá-
doby dokonalá společnost přežila. 
Ale třeba si to jen namlouváme. 
Nad vírou ve skutečné hodnoty, 
které naši předkové opravdu žili, 
bychom se měli přinejmenším za-
mýšlet. Dnes, za rok, po celý život.

PhDr. Aleš František Plávek
Státní oblastní archiv v Třeboni
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NAbité čeRVeNcOVé            
ODPOleDNe                   
Ve ctibOři

17. července jsme měli ve Ctiboři 
příležitost prožít myšlenkově pod-
nětné odpoledne, jehož program 
vznikl jako připomínka historic-
kých událostí roku 1781 (vydá-
ní tolerančního patentu) a 1861 
(první zmínka o kapli Nejsvětější 
Trojice ve Ctiboři). Právě v tomto 
svatostánku proběhlo ekumenické 
setkání, kterým nás provedli pan 
farář Václav Šika z Římskokato-
lické farnosti Kamenice nad Li-
pou a pan farář Hynek Tkadleček 
z Českobratrské církve evangelic-
ké v Horních Dubenkách. Během 
setkání zazněla Truvérská mše 
od Petra Ebena v provedení cti-
bořských hudebníků, a nemohla 
chybět evangelická píseň Soudce 
všeho světa, Bože proslavená te-
levizním seriálem F.L.Věk, jejímž 
autorem je Jan Amos Komenský. 
Setkání proběhlo podle pečlivě 
připraveného scénáře pana faráře 
Šiky. Oba faráři ve svých proslo-
vech vyzdvihli význam tolerance 
a důležitost komunikace a po-
rozumění mezi lidmi, pan farář 
Tkadleček navíc na příkladu Jana 
Husa upozornil na význam svobo-
dy a osobní statečnosti.

Po programu v kapli proběhla ve 
ctibořské škole přednáška Nej-
sem katolík, a nikdy jsem nebyl.  
Už po několikáté u nás vystoupil 
archivář Aleš František Plávek, 
který na úvod zmínil, co lze najít 
v archivech o ctibořské kapli, a 
poté poutavě přiblížil historické 
okolnosti a důsledky tolerančního 
patentu, jenž byl vydán císařem 
Josefem II. za účelem zrovnopráv-
nění katolického vyznání s helvét-
ským, augšpurským a řeckopravo-
slavným. A nebyl by to on, kdyby 
v archivech neobjevil nejstarší do-
chované zmínky o evangelických 

obyvatelích Ctiboře. Návštěvníci 
přednášky měli rovněž ojedinělou 
příležitost prohlédnout si originál 
tisku tolerančního patentu z roku 
1781. Večer proběhlo posezení u 
hasičárny, které bylo příjemným 
zakončením celého dne.

Dík patří všem, kdo se na přípravě 
akce podíleli, a obci Častrov za fi-
nanční podporu.

text a foto: Jana Stachová

PROJektOVé ZÁMěRy 
NA ObDObí 2021-2027 
PRO ROZVOJ NAŠehO 
RegiONu

Místní akční skupina (MAS) Via 
rustica z.s. se připravuje na vyu-
žití dotačních prostředků z ope-
račních programů Evropské unie, 

které budou v období 2021-2027 
prostřednictvím tzv. strategie ko-
munitně vedeného místního roz-
voje směřovat narealizaci projektů 
obcí, podnikatelů, spolků a dalších 
subjektůpůsobících v zájmovém 
území MAS. Zajímají nás Vaše plá-
ny a projektové záměry, díky nimž 
můžeme společně přispět k roz-
voji našeho regionu. Neváhejte 
se prosím na nás obrátit na tel. 

731 112 560 nebo e-mailu info@vi-
arustica.cz. Bližší informace o nás 
naleznete na www.viarustica.cz.
Příprava na programové období 
2021-2027 probíhá v rámci rea-
lizace projektu „Zlepšení řídících 
a administrativních schopností 
MAS“ spolufinancovaného Evrop-
skou unií.

Via rustica z.s.

mailto:info@viarustica.cz
mailto:info@viarustica.cz
http://www.viarustica.cz
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čtyři OtÁZky PRO PANA řeDitele blAžíčkA

ROZhOVOR s MgR. JAROslAVeM blAžíčkeM, řeDiteleM ZÁklADNí ŠkOly OtOkARA břeZiNy V POčÁtkÁch

1. Žáci z Častrova a okolních obcí 
z valné většiny nastupují do páté 
třídy do počátecké školy. Pokud 
jsou rodiče, co se týká další do-
cházky svých ratolestí, nerozhod-
ní a žádají nás, jako učitele jejich 
dětí, o radu, vždy se přikláníme 
k tomu, aby děti, které spolu cho-
dily do školy čtyři roky a vytvořily 
si zde přátelské vazby, v tomto du-
chu pokračovaly. A jelikož největší 
skupinka čtvrťáků odchází každo-
ročně právě do Počátek, naše rady 
rodičům plynou tímto směrem. 
Ráda bych se zeptala Vás, jako ře-
ditele počátecké školy, jak byste 
Vaší školu představil a co můžete 
svým žákům a jejich rodičům na-
bídnout.

Základní škola Otokara Březi-
ny v Počátkách se nachází ne-
daleko autobusového nádraží a 
kousek od středu města, což je 
strategicky výhodné zejména 
pro dojíždějící žáky, a těch sem 
chodí poměrně hodně, cca třeti-
na všech žáků. V současné době 
prochází budova a okolí této ško-
ly velkou rekonstrukcí, která za-
hrnuje bezbariérový přístup do 
školních prostor, opravu toalet, 
modernizují se učebny přírodo-
pisu, chemie, fyziky, cizích jazy-
ků, výpočetní techniky, čtenář-
ské gramotnosti a dílen. Nově 
se zřizují další odborné učebny 
určené k všestrannému rozvoji 
žáků (robotika, multimediální 
učebna).  Dělá se vše pro to, aby 
děti měly co nejlepší podmínky 
pro kvalitní výuku, kterou 
zajišťují kvalifikovaní učitelé. Ti 
v případě potřeby nabízejí dětem i 
možnost doučování v příslušných 
předmětech. Snahou vedení školy 
i učitelů je řešit vzniklé výchovné 
a vzdělávací problémy pružně 
a v součinnosti s rodiči, neboť 
vzájemná komunikace mezi 
školou a rodinou je velmi důležitá 

i z hlediska správného působení 
na mladou generaci. Každoročně 
se pro žáky 9. ročníku organizuje 
příprava na přijímací zkoušky 
z českého jazyka a matematiky, 
případně také z jiných předmětů. 
Smysluplnému využití volného 
času napomáhají školní zájmo-
vé kroužky, například sportovní, 
přírodovědný, deskové hry. Bo-
hužel se nedaří získat ze strany 
dospělých nepedagogů vedoucí 
pro nově vzniklé kroužky. Žáci 
naší školy se pravidelně zapojují 
do sportovních a vědomostních 
soutěží na školní, okresní a kraj-
ské úrovni. Někteří se v okres-
ních a krajských kolech umístili 
na předních místech. Školu děti 
reprezentují i v recitaci, a to vel-
mi úspěšně. K rozšíření znalostí 
a čtenářské gramotnosti přispívá 
též dobře vybavená školní knihov-
na, jejíž sortiment se neustále roz-
šiřuje o nové žádané knihy, urče-
né jak pro mladší, tak starší děti. 
Pro žáky 7. ročníku se každý rok 
pořádá týdenní lyžařský výcvi-
kový kurz. Přímo ve škole je mož-
né si zapůjčit lyžařské vybavení. 
Výuka tělesné výchovy probíhá 
v prostorné sportovní hale nebo 
zmodernizované tělocvičně či na 
venkovním hřišti, a to s odpoví-
dajícími sportovními pomůckami. 
Pro žáky prvního stupně zajišťu-
jeme i plaveckou výuku. 
Škola je také zapojena do projektů 
„Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. 
Díky tomu dostávají děti ovoce a 
mléko zdarma. Pro děti ze sociálně 
slabších rodin zajišťujeme obědy 
zdarma z projektu Womenforwo-
men. K dalším školním aktivitám 
patří výstavy žákovských prací, 
pořádání školní akademie, diva-
delních představení. Utužují se 
partnerské vztahy se Základní 
školou v Lokci (SR). Nezapomí-
ná se ani na výchovně vzdělávací 
pořady či zájezdy a kulturní akce 

(koncerty, divadelní představe-
ní). Je třeba zmínit také předtan-
čení žáků 9. ročníků, kterým se 
prezentují na plesech a dětském 
karnevalu. 
Bohužel v současné covidové situ-
aci jsou všechny akce utlumeny. 
A co by byla škola bez pěkné škol-
ní jídelny?  Plně zajišťujeme pole-
dní stravu pro všechny žáky for-
mou výběru ze 2 jídel. Částečně 
vycházíme vstříc i požadavkům 
na individuální přípravu stravy.
To byl jen malý výčet toho, co 
vám Základní škola v Počátkách 
může nabídnout. Konkrétně je 
možné školu navštívit při Dnech 
otevřených dveří či po telefonické 
domluvě.

2. V Častrově je jednotřídní škola, 
chodí do ní žáci prvních čtyř stup-
ňů základní školy. Svým charakte-
rem je jedinečná, takovýchto škol 
už moc nenajdeme. Já sama jsem 
se rozhodla své děti do této školy 
zapsat (ještě dříve, než jsem zde 
začala sama učit) a rozhodně jsem 
toho nelitovala. Rodinné prostře-
dí, věkově heterogenní třída, krás-
ná historická budova, příroda na 
dosah a celkově přátelské klima je 
naší předností. Vyučování probíhá 
dosti odlišně od klasické třídy, kde 
se vyučuje pouze jeden ročník. Čas 
je tu drahocenný a musí se  každé 
minuty využít. Někdy slýchávám 
názor, že zde děti nemůžeme tak 
kvalitně připravit a  naši žáci ná-
sledně mohou mít vzdělávací pro-
blémy s porovnáním se žáky, kteří 
projdou „klasikou školou“. Jste 
ředitelem a zároveň učitelem v po-
čátecké škole již 35 let jako učitel, 
20 let jako ředitel, jistě za ty roky 
nejen z Vaší vlastní zkušenosti, ale 
i z podnětů od ostatních učitelů, 
můžete zhodnotit připravenost 
častrovských dětí a jak zvládají sa-
motný přestup do nové školy. Jaké 
máte s „našimi“ dětmi zkušenosti?
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Přestup na jakoukoli školu není 
nikdy jednoduchý a přináší své 
klady i zápory. Přijmou mě do 
třídy? Budou se mnou kamará-
dit? Jaká bude nová paní učitel-
ka? Těchto obav z nového může 
být mnoho a jsou u každého dítěte 
velmi individuální. Obecně však 
můžeme říci, že žáci z vaší školy 
přicházejí připraveni, neregistro-
val jsem dosud téměř žádné vý-
chovné problémy, ale zapojení do 
vytvořeného kolektivu není nikdy 
jednoduché. Záleží na možnos-
tech, dovednostech, rodinném zá-
zemí, osobnosti dítěte,… Proto se 
snažím umístit přestupující děti 
do jedné třídy a tím jim zjedno-
dušit aklimatizování. Naše škola 
je otevřená spolupráci s rodiči. Je 
především na nás dospělých, aby-
chom „našim“ dětem tento krok 
maximálně usnadnili a byli jim 
oporou. 

3. Teď bych se Vás ráda zeptala, 
jaká situace byla pro Vás, jako pro 

mnohaletého ředitele/učitele zá-
kladní školy, nejtěžší. S čím jste 
se nejvíce natrápil, co Vás dostalo, 
jak se říká, na kolena. Vzpomenete 
si, jaké chvíle byste rozhodně ne-
chtěl vrátit? Jestli tedy vůbec kdy 
nějaká taková situace nastala…

Pro mě byla a je nejtěžší chvíle 
v období covidu, protože zvlád-
nout distanční výuku, online vy-
sílání, zpětnou vazbu, komunika-
ci s rodiči, podřízenými, nebylo 
vůbec jednoduché, nebyl žádný 
čas na přípravu, školili jsme se 
za pochodu, ale chci říci, že v sou-
časné době má pedagogický sbor 
k dispozici takovou techniku, kte-
rá zvládá nároky současné doby. 
Chápu vás, jako zákonné zástup-
ce, že i vy jste museli tento pro-
blém řešit s většími či menšími ob-
tížemi. Pořád jsem ale přesvědčen 
o tom, že bez komunikace s vámi, 
s paní starostkou a ostatními za-
stupiteli bychom dané problémy 
zvládali daleko obtížněji. 

4. Samozřejmě musí následovat 
otázka opačného charakteru…tedy 
co Vás nejvíce potěšilo, z radosti 
dojalo, pozitivně překvapilo, …ja-
kého úspěchu si nejvíce ceníte?

Mě, jako učitele, každoročně těší 
počet přijatých žáků 9. ročníku 
na vybrané školy. Jsem rád, když 
se ke mně hlásí i naši bývalí ab-
solventi a chtějí si promluvit o 
svých úspěších či starostech. Těší 
mě i úspěchy žáků na různých 
soutěžích, kde jsou konfrontováni 
s žáky jiných škol. 
Na závěr chci říci, že budu i na-
dále vehementně prosazovat spo-
lupráci s vaší školou a rád vás na 
půdě školy vždy uvidím, přivítám.

Mgr. Jaroslav Blažíček

Autor: Jitka Marešová
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ObNOVeNí třeŠňOVé 
AleJe

Život na Perkách se ubírá správ-
ným směrem - přibývají obyvatelé 
v podobě mladých rodin a s nimi i 
nové aktivity.
Bezprostředně po loňské vydařené 
oslavě 120. výročí místní kapličky 
následuje rozhodnutí svépomocí 
obnovit dřevěnou mlékárnu (po 
válce ji perkáři rovněž vybudo-
vali svépomocí, aby bylo kde mě-
řit tučnost mléka). Poslední více 
než padesát let mlékárnu užíva-
lo pro svoje hry několik genera-
cí dětí, také sloužila pro rozvoz 
družstevních obědů. Při shánění 
financí pro obnovu této stavby 
jsme získali důležitou informaci, 
že program Nadace Via podporuje 
snahy o uvedení krajiny do původ-
ního stavu. 

Tady svitla naděje na obnovení 
770 m dlouhé bývalé třešňové ale-
je, vedoucí od křížku u památných 
lip ke křižovatce, kde se hlavní sil-
nice zatáčí do Ctiboře a vedlejší ke 
mlýnu rodiny Votrubů (jedná se o 
úsek silnice III. tř. 13213 lemující 
okraj Perek). Z původních zhruba 
100 třešní zbylo do dnešních dnů 
jen 10 a díky aktivitě obyvatel a 
přátel Perek jsme celou věc pojali 
tak, abychom zlepšili životní pro-
středí, aby se mohly podílet celé 
rodiny a světlo světa tak spatřil 
projekt pod názvem PERKY ZELE-
NÉ A HRAVÉ a po posouzení od-
bornou komisí byl projekt pod-
pořen Nadací Via v programu 
ŽIVÁ KOMUNITA. Zásadní linií 
v tomto projektu jsou stromy, ale 
rovněž jsme získali podporu pro 
venkovní hry, ptačí budky a krmít-
ka; do celkové realizace projektu 
nám chybí podpora pro lavičky a 
odpadkové koše. Samotná výsad-

ba bude probíhat v polovině října, 
Věříme, že za přispění nejen Per-
kářů, ale i přátel a příznivců Perek, 
přivítáme dobrovolníky, práce 
bude dost. 
Touto cestou děkuji všem, kdo se 
podílejí na zvelebování Perek a 
okolí, ať starousedlíkům (Marko-
vi, Šuhájkovi), tak mladým rodi-
nám - mám radost, že i Mája, Péťa 
i nejmladší tříletý Honzík se hravě 
podílí na proměně Perek. Aktivní 
jsou i přátelé Perek, díky za pod-
poru ze Ctiboře, Libkovy Vody a 
neposlední řadě Obecního úřadu 
Častrov. 
Zvláštní poděkování patří panu 
řediteli ZŠ Častrov, potvrdil aktiv-
ní účast žáků školy, pokud se vše 
dobře zorganizuje. 
Těšíme se na říjnové setkání na 
Perkách.

Jiřina Kadlecová

foto: iva Šuhájková
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NOVÁ ŠANce PRO 
stARé kNihy A kOlA!

Děláte si pořádek ve svém domě či 
na půdě a nacházíte věci, které je 
vám líto jen tak vyhodit na sběr-
ný dvůr - například knihy a jízdní 
kola? Tyto již zdánlivě nepotřebné 
staré věci však ještě mohou ně-
komu udělat radost! Vezměme to 
však postupně:

Jízdní kola všech druhů, 
velikostí a stáří sbírá kamenická 
farní charita v rámci projektu Kola 
pro Afriku, a to až do 31. října le-
tošního roku. Kola v jakémkoli sta-
vu můžete na charitu dovézt každý 

všední den vždy od 7.00 do 16.00 
hodin (fara vedle kostela, Husovo 
náměstí 94). A když píši v jakém-
koli stavu, myslím skutečně v ja-
kémkoli: klidně i nekompletní. 
Kola totiž budou po ukončení sbě-
ru repasována ve spolupráci s vě-
zeňskou službou a všechny dove-
zené kusy se tak zužitkují. A když 
ne vcelku, jistě poslouží alespoň 
jako náhradní díly. Více o tomto 
projektu se v případě zájmu dočte-
te na webu www.kolaproafriku.cz

Knihy, které již doma neupo-
třebíte, můžete odložit do kniho-
budky – dřevěné boudy sloužící 
jako zastávka obce Lhota-Vlase-
nice. Najdete ji na „Novině“ (asi 

v polovině cesty mezi vesnicemi 
Pelec a Antonka na hlavním tahu 
na Kamenici). Tato zastávka byla 
postavena v létě 2020 na mís-
tě staré stržené boudy a ihned se 
v ní začaly hromadit různé knihy. 
Samozřejmě zde knihy můžete ne-
jen odložit, ale také si nějaké jiné 
vzít domů na přečtení.  Sami tuto 
knihobudku pravidelně navště-
vujeme a musím říci, že její sor-
timent se velmi rychle obměňuje. 
Najdete zde nejen staré výtisky, 
ale i vcelku nové encyklopedie, 
romány, dětské knihy, časopisy, 
učebnice… Zkrátka kdo co donese. 
Podobné odkládací prostory pro 
knihy naleznete sice i v Počátkách 
na autobusovém nádraží či v Ži-
rovnici na druhém nádvoří zámku, 
ale tato knihobudka je, alespoň 
pro nás, zaručeně nejblíže.
My sami jsme si doma díky kniho-
budce a projektu Kola pro Afri-
ku řádně vyklidili. A navíc máme 
dobrý pocit z toho, že všechny 
námi již nevyužívané věci najdou 
opět uplatnění! 

text a foto: Pavlína Pechková

http://www.kolaproafriku.cz
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českO-slOVeNské 
ZÁVODy MOtORObOtů 
PO DVANÁcté

V sobotu 19.6.2021 se ve Ctiboři už 
po dvanácté jeli Česko-slovenské 
závody motorobotů.
Počasí a koronavirová opatření 
byla příznivá, doprovodný pro-
gram bohatý a tak se ve Ctiboři 
sešlo nebývalé množství lidí. Na 
startu stanulo celkem 29 posádek 
připravených se poprat s nároč-
nou tratí. Po startu stylem LeMans 
– běhu a nastartování stroje na 
závodníky čekalo několik ostrých 
zatáček prověřujících řidičské 
schopnosti a dvě rozbahněná mís-
ta se značným množstvím vody 
prověřující časoměřiče protože po 
rychlém průjezdu těmito překáž-
kami již nebylo poznat kdo je kdo. 
Nejrychlejší v kategorii origi-
nálních neupravených strojů byl 
Štefan Czucz ze Slovenska násle-
dovaný domácím Tomášem Hor-
nychem, na třetím místě se pak 
umístil Ondřej Šimon, který po 
dlouhých letech prolomil smů-
lu série čtvrtých míst. V kategorii 
upravených strojů pak dominoval 
Stanislav Kolář z Kamenice, dru-
hý skončil domácí borec ze Cti-
boře Jaromír Doležal, na třetím 
místě se umístil Václav Hovorka 
z Pracejovic. Po hlavním závodě 
pokračovala soutěž zvaná zručnost 
závozníka, která však prověří zá-
vozníka i řidiče. Jednotlivé rozjí-
žďky pak byly ještě proloženy do-
provodnými závody pionýrů. 
Závodníci byli letos natolik sou-
středěni, že nedošlo k žádné ne-
hodě a tak jsme mohli bez starostí 
shlédnout letecké a pozemní před-
stavení skupiny Pterodactyl a Cti-
bořských hasičů kteří nám před-
vedli, jak by asi mohl proběhnout 
souboj Britů proti Němcům na 
pozadí první světové války. Poté 
již nastoupil na podium Standa 
Hložek a nadšenému publiku opět 
dokázal, že je to sympaťák a že se 
nebojí  vystřihnout  Holky  z  naší

školky přímo z vlečky motorobotu. Po Standovi vystoupila kapela 
Wohnout a dočkala se nadšeného publika, které si kapela velmi pochva-
lovala. Závěr kulturního programu obstarala kapela Legenda. 
Jsme rádi, že se nám takříkajíc podařilo nepřetrhnout šňůru a těšíme se 
na všechny v dalším ročníku v roce 2022.

Michal Tolkner
za kolektiv organizátorů
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OkRskOVÁ sOutěž sDh

V pátek 3. září 2021 proběhla na místním fotbalovém hřišti okrsková soutěž družstev sborů dobrovolných 
hasičů. Soutěž zahájili starosta okresního sdružení hasičů Pelhřimov pan Ing. Jan Čekal, starosta okrsku ha-
sičů Počátky pan Bc. Radek Kadlec a starostka obce Častrov paní Ing. Jana Houšková. Soutěže se zúčastnilo 
celkem šest družstev ve dvou kategoriích - pět družstev mužů a jedno družstvo žen. V kategorii ženy zvítězily 
v čase 27,78s ženy z Polesí. V kategorii muži zvítězilo družstvo Počátek v čase 26,43s. Na druhém místě skon-
čilo družstvo z Častrova v čase 26,72s. Na třetím místě se umístilo družstvo z Veselé v čase 32,99s. Brambo-
rovou medaili si odvezlo družstvo z Polesí za čas 1:00,25s. O zpestření soutěže se postaralo družstvo hasičů ze 
Ctiboře, které předvedlo požární útok s dnes již historickou technikou, a to se stříkačkou PS 8. Požární útok 
se jim povedl a terče sestřelili v čase 2:03,26s.
Během soutěže bylo zajištěno občerstvení. A nejen díky pěknému počasí to byla po delší časové odmlce nád-
herná akce.

text a foto: Jiří Havlíček
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sPORt

Téměř všechna sportoviště byla 
v nedávné době během koronavi-
rové krize úplně uzavřena. Spor-
tovní život se na hodně dlouhou 
dobu prakticky úplně zastavil. 
Dnes, na startu nových sezón větši-
ny sportů, sčítáme škody. Nemám 
na mysli škody finanční nebo ško-
dy na vybavení sportovišť, ale pro-
blém s výrazným úbytkem spor-
tovců. Mnohé sporty (např. nám 
dobře známé kuželky, stolní tenis 
a další, především „malé“ sporty) 
se potýkají s velkým nedostatkem 
aktivních hráčů. Hodně sportovců 
během krize „zpohodlnělo“, mnozí 
z nich svou činnost úplně ukonči-
li. To vyústilo mimo jiné v úplné 
zrušení některých dlouhodobých 
soutěží, zejména na nejnižších 
stupních.

kuželky

Ani kuželkám se nevyhnul výrazný 
úbytek aktivních hráčů. Některá 
družstva se z dlouhodobých sou-
těží úplně odhlásila, jiná šla dob-
rovolně hrát soutěže na nejnižší 
úrovni, protože se hrají v menším 
počtu hráčů. Je tomu tak bohu-
žel i u nás. I my jsme pro letošek 
museli přihlásit „pouze“ okresní 
přebor. Věřím, že to nebude mít 
vliv na kvalitu utkání a předvede-
né výkony. Našimi soupeři budou 
nadále týmy z větších měst (např. 
Pelhřimov, Kamenice nad Lipou, 
Žirovnice). Na domácí zápasy jste 
všichni srdečně zváni. Vždy je při-
praveno občerstvení a výjimečná 
atmosféra kuželkářských utkání 
určitě vtáhne každého. Soutěž se 
rozeběhne až po uzávěrce tohoto 
čísla Našeho zpravodaje. Níže při-
pojuji seznam utkání v letošním 
roce:

Aktuální informace o kuželkách 
v Častrově naleznete na webových 
stránkách www.kuzelkycastrov.es-
tranky.cz

10.09.21 16:30 TJ Spartak Pelhřimov „D“ - Sokol Častrov 
17.09.21 18:30 Sokol Častrov  - TJ Spartak Pelhřimov „C“
24.09.21 17:00 TJ Slovan Kamenice n. Lipou „C“ - Sokol Častrov 
01.10.21 18:30 Sokol Častrov  - TJ Slovan Kamenice n Lipou „D“ 
15.10.21 17:30 KK Slavoj Žirovnice „B“ - Sokol Častrov 
22.10.21 18:30 Sokol Častrov  - TJ Spartak Pelhřimov „G“ 
29.10.21 18:00 TJ Sokol Cetoraz „B“ - Sokol Častrov 
12.11.21 18:30 Sokol Častrov  - TJ Spartak Pelhřimov „D“ 
18.11.21 19:30 TJ Spartak Pelhřimov C - Sokol Častrov 
26.11.21 18:30 Sokol Častrov  - TJ Slovan Kamenice nad Lipou C
03.12.21 17:00 TJ Slovan Kamenice nad Lipou D - Sokol Častrov

FOtbAl

Fotbalové soutěže se na rozdíl od těch kuželkářských již naplno roze-
běhly. Naše družstvo si zatím vede velmi dobře. Po třech kolech je na 
pátém místě se ziskem čtyř bodů. V prvním kole přivezli naši fotbalisté 
bod z Rohozné za remízu 2:2 (po brankách Lukáše Hávy a Filipa Novot-
ného). Ve druhém zápase jsme na našem hřišti přivítali soupeře z Mni-
chu. Zápas byl opět velmi vyrovnaný, ale soupeř byl o něco produktiv-
nější a odvezl si všechny body při výsledku 2:4 (za Častrov skórovali 
Jan Pomikáček a Jiří Rešl). Ve třetím kole odjížděli naši fotbalisté na 
hřiště vedoucího týmu soutěže Horní Cerekve „B“. Po výborném výko-
nu vyhráli o 2 branky výsledkem 2:4 (dvakrát se trefil Jiří Houška a po 
jednom gólu přidali Michal Hřebíček a Filip Novotný).
Také fotbal v naší obci určitě stojí za návštěvu. I zde je pravidelně při-
praveno občerstvení a fotbalisté budou určitě velmi rádi za podporu ne-
jen při domácích utkáních. Níže posílám seznam plánovaných utkání 
v letošním roce:

12.9.2021 16:00 Častrov – Petrovice
18.9.2021 15:30 Senožaty – Častrov
26.9.2021 15:30 Častrov – FKM Pelhřimov „C“
28.9.2021 15:30 Častrov – Třešť „C“
3.10.2021 15:00 Častrov – Červená Řečice „B“
9.10.2021 15:00 Vyskytná - Častrov 

Aktuální informace o fotbalovém dění v Častrově naleznete na strán-
kách www.fotbalunas.cz/klub/2872, případně v aplikaci pro chytré te-
lefony „Náš fotbal“.

Závěrem děkuji všem, kteří se o sport v obci aktivně starají. Dobře vím, 
kolik úsilí a času je potřeba vynaložit na zajištění jednotlivých soutěží a 
hlavně domácích zápasů. Děkuji také těm, kteří sport aktivně provozují 
a naší obec výborně reprezentují.
Jako předseda organizace Sokol Častrov se budu v budoucnu určitě sna-
žit o to, aby se naše řady rozrostly o nové aktivní sportovce a obohatil se 
tím sportovní život v obci. O plánovaných akcích Vás budu informovat 
v dalších vydáních Našeho zpravodaje.

Miroslav Němec
Předseda Sokol Častrov

http://www.fotbalunas.cz/klub/2872
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Deset NÁMětů PRO 
ROZVOJ VysOčiNy, 
buDOucNOst 
OčkOVÁNí A   
kOtlíkOVé DOtAce

Letos na jaře proběhlo 6. Veřejné 
fórum Zdravého Kraje Vysočina, 
které se poprvé uskutečnilo onli-
ne. Více než 160 účastníků z řad 
odborníků, zástupců neziskových 
organizací, měst, vzdělávacích 
i kulturních organizací, úřadů i 
spolků se formou dvoudenní on-
line diskuze u jedenácti tematic-
kých kulatých stolů pokusilo for-
mulovat náměty na další rozvoj 
našeho kraje. Následným hlasová-
ním bylo vybráno 11 témat, jejichž 
důležitost a skutečnou naléhavost 
musela ještě ověřit anketa mezi ši-
rokou veřejností. Do té se během 
měsíce května zapojilo 1 040 oslo-
vených respondentů napříč celým 
krajem. Anketa byla přístupná na 
stránkách Kraje Vysočina a infor-
mace o možnosti se do ní zapojit 
zaplavily nejen sociální média ale 
i regionální tisk. Veřejné fórum 
Kraje Vysočina je pro mě a další 
členy rady kraje i krajského zastu-
pitelstva důležitým nástrojem, jak 
získat zpětnou vazbu od občanů. 

Jak tedy nakonec hlasování veřej-
nosti dopadlo a která témata bu-
dou v hledáčku krajské samosprá-
vy v následujících dvou letech:

1. Podpora zapojení veřejnosti a 
obcí do praktické ochrany pří-
rody a související vzdělávání 
(podpora drobných projek-
tů – zadržení vody v krajině, 
podpora biodiverzity, meze, 
remízky, mokřady, obnova 
polních cest).

2. Podpora infrastruktury pro 
aktivní mobilitu, cestovní ruch 
a rekreaci (cyklostezky, cyklo-
trasy, integrační opatření pro 
cyklisty).

3. Výkup pozemků krajem ve 
zvláště chráněných územích 
a dalších přírodně cenných 
pozemků za účelem zajištění 
ochranářského managementu 
a zadržení vody v krajině (bu-
dování zelené infrastruktury).

4. Absence akutních krizových 
lůžek pro náhlé nepříznivé si-
tuace.

5. Pokračování v podpoře vlast-
níků lesa jak při obnově a ná-
sledné péči o les, tak při kom-
penzaci újmy, která plyne ze 
špatného zpeněžení dřeva, 
dále vhodné nastavení finanč-
ní podpory pro vlastníky lesů 
pro správné a udržitelné hos-
podaření v lesích s ohledem na 
budoucnost a na klimatickou 
změnu a řádné plnění mimo-
produkčních funkcí lesa.

6. Zvýšení atraktivity prostředí v 
regionu jako místa pro kvalitní 
život a práci s cílem akvizice 
nových kvalifikovaných lid-
ských zdrojů.

7. Zkvalitňování vysokorychlost-
ního připojení k internetu (bu-
dování optického vedení min. 
100 MB/s, bílá a šedá místa, 
legislativní problémy s poklá-
dáním optiky do výkopů spo-
lečně s dalším vedením, právní 
pomoc ze strany kraje).

8. Podpora projektů, které budou 
zaměřené na metodickou pod-
poru učitelů, na síťování škol a 

sdílení dobré praxe (např. ná-
vštěvy „ukázkových škol“), na 
zkvalitňování výuky (alternati-
vy k současnému vyučovacímu 
procesu, mentoring, formativ-
ní hodnocení...), včetně zvýše-
ní podpory učitelů ze strany 
zřizovatelů.

9. Propojování a rozšiřování 
spolupráce firem a ostatních 
subjektů v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací a zlepšení in-
formovanosti o možnostech 
podpory v této oblasti.

10. Podpora prevence obezity v 
populaci jako rizikového fak-
toru řady onemocnění.

V rámci veřejné ankety bylo na-
bídnuto k posouzení i téma osvě-
ty očkování v populaci a pro-
očkovanosti obyvatel nejen proti 
COVID-19, ale také proti dalším 
onemocněním. Z výsledků vy-
plývá, že informací má veřejnost 
pravděpodobně dostatek. Vedení 
kraje bude i přesto v komunika-
ci tématu očkování pokračovat a 
bude i nadále hledat další cesty, 
jak očkování k veřejnosti přiblížit. 
Během srpna (tedy v době před vy-
dáním tohoto periodika) by mělo 
mít vedení Kraje Vysočina k dis-
pozici dostatek údajů k zásadnímu 
rozhodnutí týkajícímu se spuště-
ní mobilního očkování ve vybra-
ných částech regionu. Za tímto 
účelem byla navázána spolupráce 
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s neziskovou organizací Podané 
ruce, která má s očkováním for-
mou výjezdů do konkrétních obcí 
zkušenosti už v jiných krajích. 
Informace o případném spuštění 
mobilního očkování (bez nutnosti 
registrace) zveřejní Kraj Vysoči-
na do konce srpna. Konkrétní za-
stávky a harmonogram návštěvy 
očkovacího týmu ve vybraných 
obcíchbude znám s dostatečným 
předstihem, informace o termí-
nech a časech budou domluveny 
se starosty a starostkami. Osobně 
mobilním očkovacím týmům veli-
ce fandím a věřím, že se nám touto 
cestou podaří přiblížit očkování 
další skupině našich spoluobčanů.

A ještě telegraficky několik infor-
mací ke KOTLÍKOVÝM DOTA-
CÍM. Už v září plánuje Kraj Vy-
sočina vyhlásit dodatečnou výzvu 
kotlíkových dotací, v rámci níž 

rozdělí ještě 24 miliónů korun, 
které by měly vystačit na výměnu 
minimálně 220 starých nevyho-
vujících kotlů. Další zájemci si tak 
budou moci vyměnit starý kotel na 
tuhá paliva za tepelné čerpadlo, 
kotel na biomasu s ručním či au-
tomatickým přikládáním nebo za 
plynový kondenzační kotel. Peníze 
na další výměny kotlů získal Kraj 
Vysočina od Ministerstva životní-
ho prostředí nad rámec původně 
přidělených peněz. Oproti před-
chozím kolům kotlíkových dotací 
půjde opravdu o rozdělení rela-
tivně nízké částky. Podmínky pro 
poskytování dotací, které budou 
známé v září, by se neměly v zá-
sadních rysech lišit od současných 
podmínek v rámci 3. kola kotlíko-
vých dotací. O čem však ještě nyní 
v polovině srpna není rozhodnuto, 
je způsob podání žádosti. S ohle-
dem na nízkou alokaci je pravdě-
podobné, že příjem žádostí bude 

probíhat pouze elektronicky. Na 
přípravu žádosti budou mít žada-
telé dostatek času, protože příjem 
žádostí bude pravděpodobně za-
hájen až v průběhu letošního října. 
Pro více informací prosím sledujte 
krajské tiskoviny nebo internetové 
stránky www.kr-vysocina.cz.
Pokračování kotlíkových dotací se 
plánuje i v následujících letech, 
výrazně se však změní podmín-
ky. Kraje by podle pokynů Mini-
sterstva životního prostředí měly 
v budoucnu rozdělovat peníze na 
výměnu nevyhovujících kotlů na 
pevná paliva pouze nízkopříjmo-
vým domácnostem. Ostatní ža-
datelé budou moci získat dotaci 
prostřednictvím programu Nová 
zelená úsporám, který administru-
je Státní fond životního prostředí.

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina 

http://www.kr-vysocina.cz
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