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Obec Častrov      čtvrtletník / Zima 2019

NÁŠ
ZPRAVODAJ

SDěleNí ObecNíhO 
úřADu ČAStROV

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu o 
vánočních svátcích bude spo-
lečností SOMPO, a.s. proveden 
o nedělích 22.prosince 2019 a 29. 
prosince 2019. Následující svozy 
budou probíhat podle platného 
harmonogramu, tj. každé pondě-
lí.

Výběr poplatků za svoz  
komunálního odpadu
Obecní úřad Častrov sděluje ob-
čanům, že se v únoru 2020 budou 
vybírat poplatky za svoz   tuhého 
komunálního odpadu. Bližší in-
formace o výběru poplatků (da-
tum, čas) v našich obcích budou 
občanům oznámeny rozhlasem a 
zveřejněny na webu obce. 
Obecně závaznou vyhláškou 
č.1/2019 je stanovena výše po-
platku za svoz tuhého komunál-
ního odpadu takto:
- trvale žijící občan 530 Kč/oso-
bu, 
- rekreační objekt 600 Kč/objekt, 
- nemovitost určená k podnikání 
500 Kč.

Poplatky za psa
Poplatková povinnost vzniká dr-
žiteli psa v den, kdy pes dovršil 
stáří tří měsíců, nebo v den, kdy 
nabyl psa staršího tří měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok 
činí:
- za prvního psa 100,- Kč,
- za druhého psa 110,- Kč,
- za třetího psa a každého dalšího 
psa téhož držitele 160,- Kč.

Z ČiNNOSti ZAStuPitelStVA Obce V ROce 2019, 
PlÁNy NA ROk 2020

Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 
2019 na 10 ti zasedáních. Posled-
ní zasedání tohoto roku proběhlo 
12.12.2019. V zastupitelstvu obce 
je nových 5 členů. 

V letošním roce byla vybudová-
na komunikace za zahradami u 
Dvouhrázníku. V budoucnu by 
bylo vhodné vybudovat její další 
část za novými domky. 

Dále bylo přemístěno kontejnero-
vé stání pro kontejnery na tříděný 
odpad od skládky ke starému kul-
turnímu domu. Zde jsou soustře-
děny i nádoby na sklo a kontejner 
na použité šatstvo. Důvodem zá-
měru byla bezpečnost občanů (pů-
vodní stání bylo v těsné blízkosti 
komunikace). 

Na hřišti v Častrově je opravená 
fasáda na kabinách, natřené stří-
dačky a pergola. 

Také altán u školy a dřevěné prvky 
ve vsi mají nový nátěr. 

Ve Ctiboři a v Pelci jsou nové vý-
věsky a plakátovací plochy. 

Byl zpracován plán obnovy zele-
ně, projekt na vybudování dešťové 
kanalizace v Lazně k územnímu a 
stavebnímu řízení.

Připravujeme projekt na vý-
stavbu chodníků okolo krajské 
komunikace v Lazně, před starou 
hospodou a v horním konci včetně 
opravy dešťové kanalizace, pře-
chod pro chodce před budovu ško-
ly, projekt na obnovu a doplnění 
herních prvků a opravu dopado-
vých ploch, výsadbu zeleně podle 
zpracovaného projektu.
Dále bude provedena rekonstruk-
ce lesní cesty U Kříže, obnova 
návesního rybníka v Metánově, 
výstavba lesního rybníka V Šej-
bu, bude opravena cesta na Bar-
borku, postavena kolna na stroje 
na skládce v Častrově, proběhne 
rekonstrukce školní jídelny v ča-
strovské škole, opravy ve ctibořské 
škole. 

Obecní rozpočet je navržen vyrov-
naný ve výši Kč 14 985 500,-- na 
straně příjmů i výdajů. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
pokojné prožití vánočních svátků.
V novém roce spokojenost, klid. 
Radujte se z maličkostí - vždyť z 
nich je složeno vše okolo nás. 

Jana Houšková 
starostka
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ADVeNtNí kONceRt

Na druhou adventní neděli nás 
paní starostka Jana Houšková při-
vítala v kostele sv. Mikuláše na vá-
nočním koncertě.
Nejprve vystoupily děti z MŠ pod 
vedením paní učitelky Miloslavy 
Krejčové. Předvedly nám několik 
básniček a písniček. Poté vystou-
pili žáci ZŠ pod vedením pana ře-
ditele Pavla Pospíšila a paní uči-
telky Jitky Marešové. Na flétnu je 
doprovázela Markéta Fuxová, na 
housle Pavlína Pechková a na klá-
vesy Miroslav Bárta. Poslední dva 
jmenovaní zahráli na své nástroje 
skladbu Ave Maria.
Další na programu byl komor-
ní pěvecký sbor Lumen z Pacova. 
V jejich podání zazněly historické 
písně a rorátní zpěvy. Na závěr si 
všichni účinkující společně zazpí-
vali několik koled. 

Veronika Lepešková
foto: Miroslav Houška
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PřiVítÁNí Dětí DO Obce

V neděli 8.12.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu přivítala paní starostka Jana Houšková 6 dětí do 
obce. Pod vedením pana ředitele Pavla Pospíšila zazpívaly děti ze základní školy několik písniček.
Do pamětní knihy byly zapsány tyto děti (zprava): Brýnová Julie z Metánova, Brýnová Anastázie z Metánova, 
Plutnar Filip z Častrova, Kusová Emma z Metánova, Novák František ze Ctiboře a Matějková Eliška z Metá-
nova.

Veronika Lepešková
foto: Jiří Havlíček
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SetkÁNí SeNiORů 2019

V neděli 10.listopadu uspořádalo zastupitelstvo obce tradiční setkání seniorů v kulturním domě v Častrově.
O zábavu se postaraly děti z MŠ a ZŠ pod vedením svých učitelů a jejich vystoupení vykouzlilo na tváři pří-
tomných úsměv i slzy dojetí. Následovalo chutné občerstvení a pak zahrála dechová kapela Vysočinka, při 
které si i někteří s chutí zazpívali a zatančili.

ROZSVíceNí 
VÁNOČNíhO StROmu

Jako každý rok jsme se o první ad-
ventní neděli sešli před obecním 
úřadem, abychom společně rozsví-
tili vánoční strom. Paní starostka 
na úvod popřála všem přítomným 
krásné svátky, pohodu, zdraví a 
spokojenost. Manželé Šlapalovi z 
Pelce navodili vánoční atmosfé-
ru hudbou a všichni přítomní si 
mohli zazpívat i několik vánočních 
koled. Děti dostaly balíček ovoce a 
sladkostí. K občerstvení a k zahřá-
tí byl čaj, grog a vánoční cukroví, 
které přihlížejícím rozdávali za-
stupitelé obce. 

Jan Lepeška
foto: Miroslav Houška
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foto: Miroslav Houška

Bylo to pro nás seniory velmi pěk-
ně prožité nedělní odpoledne, za 
což patří našim zastupitelům vel-
ký dík.
Doufám, že se příští rok ve zdraví 
všichni opět sejdeme a prožijeme 
společně další setkání seniorů.

Marie Lepešková
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PODZim V mAteřSké 
ŠkOle

Učitelky z mateřské školy pro „své“ 
děti uspořádaly na podzim tohoto 
roku několik akcí. 
První akcí byla v říjnu drakiáda, 
která se uskutečnila na fotbalo-
vém hřišti. Počasí vyšlo skvěle a 
i díky tomu se sešlo mnoho krás-
ných draků. Děti si s rodiči nejprve 
vypustily draky do oblak a pak si 
za odměnu upekly buřty.
V listopadu děti navštívily herní 
centrum Robinson v Jihlavě. Strá-
vily zde celé dopoledne a mnohým 
se nechtělo vůbec zpět do školy.
Na čtvrtek 5.12. si děti pro nás 
rodiče připravily mikulášskou be-
sídku. V doprovodu svých učite-
lek předvedly pásmo básniček a 
písniček. Některé písničky jsme 
vyslechli i v angličtině. Větší děti 
sehrály pohádku O řepě. Poté jsme 
si několik koled zazpívali s dětmi i 
my rodiče.
Na konci besídky přišel do třídy 
Mikuláš, který všem dětem rozdal 
balíčky s ovocem a sladkostmi.

Veronika Lepešková
foto: Miloslava Krejčová
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bOhOSlužby    
O VÁNOcích

Úterý 24.12.2019
Mše svatá v 16 hodin

Středa 25.12.2019
Mše svatá v 11 hodin 

Čtvrtek 26.12.2019
Mše svatá v 8 hodin

Neděle 29.12.2019
Mše svatá v 11 hodin

Středa 1.1.2020
Mše svatá v 11 hodin 

Neděle 5.1.2020
Mše svatá s žehnáním vody, křídy, 
kadidla v 11 hodin

ZPRÁVA O ČiNNOSti             
míStNí SkuPiNy 
ČeSkéhO ČeRVeNéhO 
kříže ČAStROV ZA ROk 
2019

Dne 14.listopadu 2019 se konala 
výroční členská schůze, na kterou 
byla pozvána paní Jiřina Lehocká 
z Častrova, která nám přednášela 
o chorobách kůže a nemocích spo-
jených s touto chorobou. Přednáš-
ka byla velice zajímavá a poučná. 
Všichni členové dostali stolní ka-
lendář na rok 2020. Dále probíha-
la beseda. 
V průběhu roku jsme pomáhaly 
při akcích pořádaných pro děti – 
pohádkový les, při dětské hasičské 
soutěži Plamínek, při setkání seni-
orů a při 1. adventní neděli rozsvě-
cování vánočního stromku.
Přeji Vám všem příjemné a klidné 
prožití svátků vánočních v kruhu 
celé rodiny a do dalšího roku hlav-
ně hodně zdraví, štěstí a rodinné 
pohody. 
 

Dana Křížová

 
Obec Častrov  

Častrov 105, 39463 Častrov 
 

Přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici: 
 

ŘIDIČ – DĚLNÍK 
 

Náplň práce: 
obsluha a údržba traktoru a strojů na údržbu zeleně a komunikací  

ostatní práce pro potřeby obce 
 

Požadujeme: 
řidičské oprávnění skupiny B,T 

strukturovaný životopis 
výpis z rejstříků trestů 

 
Nabízíme: 

platové ohodnocení: platová třída 6, platový stupeň 12 
stravování v místě 

nástup ihned nebo dle dohody 
 

V případě zájmu nás kontaktujte: 
Ing. Jana Houšková – starostka, tel.: 724 181 478,  

Jiří Havlíček, DiS. - místostarosta, tel.: 731 619 165 
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ODPADy 

Věci, které do kanalizace   
nepatří. 

Zbavit se rychle odpadu lze také 
tak, že jej spláchnete do záchodu. 
Je to rychlé a bezstarostné řešení, 
že?
Toaleta neslouží jako odpadkový 
koš a je spousta věcí, které byste 
do ní nikdy splachovat neměli. 
Ať už z ekologických důvodů nebo 
zkrátka proto, že nechceme vyha-
zovat peníze za opravu ucpaných 
odpadních trubek. 

Které věci to jsou?

Jednorázové vlhčené  
ubrousky

Jistě jste zaregistrovali nedávné 
televizní reportáže, které upo-
zorňují na nebezpečí splachová-
ní vlhčených ubrousků do toalet. 
Jsou totiž vyráběny z dlouhých 
vláken netkané celulózy a někte-
ré dokonce z plastů. Ty se ve vodě 
nerozpustí, ale naopak ulpívají na 
stěnách odpadních trubek, v čer-
padlech, a nakonec i v čističkách, 
kde vytváří doslova masu odpadu, 
která se jen velmi špatně. 

Léky a náplasti

Máte-li doma prošlé léky, odneste 
je zpět do lékárny, kde je zajištěna 
jejich bezpečná likvidace. Nikdy je 
nesplachujte do kanalizace. Látky 
v nich obsažené by se mohly do-
stat do půdy a kontaminovat tak 
vodu. Staré náplasti sice vodu ne-
kontaminují, ale jsou vyrobeny z 
plastu a ten se v kanalizaci neroz-
pustí. I ty by tedy měly směřovat 
do odpadkového koše, nikoliv do 
záchodové mísy.
     
     
    
 

Kočkolit

Spousta milovníků koček potvrdí, 
že velkou výhodou v chování do-
mácích koček je fakt, že je nemu-
síte chodit venčit. Kočkám stačí 
bedýnka s tzv. kočkolitem, kterou 
majitel jednou za čas vyklidí. Po-
kud ale použité exkrementy po 
vaší kočce splachujete, zadělává-
te na problém. I když se některé 
kočičí podestýlky tváří, že se dají 
spláchnout, jiné ve vodě zvětší 
svůj objem až patnáctkrát a ucpou 
tak odpadní trubky. Navíc kočičí 
výkaly mohou obsahovat parazi-
ta způsobujícího toxoplazmózu, 
nemoc přenosnou i na člověka a 
nebezpečnou zvlášť pro těhotné 
ženy. „Pozdravy“, které vám kočka 
zanechala ve své toaletě, tedy vždy 
vyhazujte do koše nebo do kom-
postéru. 

Tuky z potravin

Zbytky jídla a tuků z vaření roz-
hodně nepatří do záchodu ani do 
dřezu. Pokud je sem totiž lijete 
dlouhodobě, mohou kanalizaci 
ucpat. Zbytky potravin jsou také 
potravou pro potkany, kteří se 
poté ve stokách úspěšně množí, 
protože mají dostatek potravy. 
Chcete-li tedy zvolit co možná ne-
jekologičtější řešení, použité oleje 
a tuky slijte do PET láhve, pečlivě 
uzavřete a odvezte je kam patří. 
Zbytky potravin vhoďte do kom-
postéru nebo do kontejneru na 
bioodpad.

V naší obci budou na sběr-
ných místech umístěny spe-
ciální kontejnery pro tento 
druh odpadu. Jejich svoz je 
zajištěn.

Víte, že… 

- papír lze recyklovat pouze      
sedmkrát?

Rulička od toaletního papíru je na 

tom podobně jako obal na vejce. 
Jedná se o recyklovaný kousek, 
který už nelze znovu využít. Proto 
musí končit ve směsném odpadu. 
Ale netýká se to jen ruliček od to-
aletního papíru! Řadíme sem také 
ruličku od kuchyňských utěrek 
nebo třeba obaly knih. Lze je vho-
dit do domácího kompostéru.

- mikrotenové sáčky od   
pečiva nepatří do plastu 

nejsou již dál recyklovatelné, patří 
do koše 

- plechovky od nápojů 

patří do kontejneru na plast, jsou 
na sběrném dvoře z odpadu třídě-
ny na speciální lince a dále využí-
vány

- kontejnery u hřbitova jsou 
na dva druhy odpadu

černé na komunální odpad (obaly 
od svíček, plastové květiny, stuhy)  
a hnědé na bioodpad (biologický 
materiál – kytice, chvojí), plastové 
květináče sešlápněte a vhoďte do 
kontejneru na plast, na skleněné 
obaly máme kontejnery

- svozová společnost SOMPO 
a.s. vyčíslila náklady na svoz od-
padu na jednoho obyvatele na rok 
2020 Kč 685,-- (částka je včetně 
DPH) – odvoz a uložení  odpadu 
z popelnic na skládku 

Věnujte prosím třídění odpadu 
pozornost a pečlivý přístup. 

Děkuji 

Jana Houšková 
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iNfORmOVANOSt         
O DěNí NA JeDNÁNí 
ZAStuPitelStVA

V české společnosti do značné 
míry přetrvává propast mezi sou-
kromým a veřejným prostorem. 
Mezi soukromou sférou předsta-
vovanou rodinou a přáteli na stra-
ně jedné a veřejným prostorem 
na straně druhé nezřídka panuje 
protikladný vztah. Lidé nedůvěřu-
jí politikům, i těm na místní úrov-
ni, nejsou ve velké míře ochotní 
aktivně se zapojit do politického a 
občanského života, ať již prostřed-
nictvím kandidatury do zastupi-
telských orgánů nebo jinou for-
mou účasti na veřejném dění. 
Základem propojení soukromé a 
veřejné sféry jsou bezesporu infor-
mační kanály, jejichž prostřednic-
tvím jsou občané v informování o 
politickém dění na nejrůznějších 
úrovních, od celostátní po místní. 
Informovanost občanů je jedním 
ze základních předpokladů ochoty 
lidí se veřejného dění účastnit. Bez 
informací o obecních záležitostech 
se občané mohou jen těžko ak-

tivně zapojit do dění ve své obci. 
Ať už proto, že se o projektech či 
možnostech zapojení do veřejného 
dění vůbec nedozvědí nebo se ne-
dozvědí dost na to, aby měli zájem 
se zapojit. Společenské kontakty, 
propojení s komunitou, dostatek 
informací, to vše pomáhá posílit 
sounáležitost s veřejným zájmem 
komunity či obce. 
V sociologických výzkumech čes-
kých měst se ukazují jako nejdůle-
žitější zdroje informací o veřejném 
dění rodinní příslušníci a příbuzní 
spolu s přáteli a známými. Jediný 
zdroj, který lidé považují za stejně 
významný jako osoby, se kterými 
jsou v častém a blízkém kontaktu, 
jsou místní média (rozhlas, míst-
ní tisk, vývěsky, webové stránky 
apod.). 
Obec Častrov nedělá pro infor-
movanost občanů málo, využí-
vá k tomu hned několik kanálů: 
obecní zpravodaj, vývěsky, obec-
ní rozhlas, informace poskytuje 
u příležitosti různých veřejných 
setkání. Klíčovou roli v získávání 
informací o dění v obci hraje sa-
mozřejmě neformální komunika-
ce lidí mezi sebou. 
Chtěli jsme škálu poskytovaných 

informací rozšířit o zveřejňování 
zápisů ze zasedání zastupitelstva 
na obecním webu a ve vývěskách. 
Zápisy jsou v tuto chvíli přístupné 
na osobní vyžádání na obecním 
úřadě (zveřejňována jsou pouze 
usnesení přijatá na jednání zastu-
pitelstva). Domnívám se, že tato 
forma zpřístupnění zápisu pro 
mnoho lidí představuje z nejrůz-
nějších důvodů jistou bariéru, a 
naším zájmem by mělo být přístup 
k veřejným informacím co nejvíce 
usnadnit.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, 
zveřejňování zápisů ze zasedání 
zastupitelstva obce žádným způ-
sobem neupravuje. Nestanoví tedy 
ani povinnost zápisy zveřejnit, 
ale stejně tak jejich zveřejňování 
nevylučuje. Obec se proto může 
rozhodnout, že zápisy bude zve-
řejňovat dobrovolně, na internetu, 
na úřední desce obecního úřadu, v 
obecním zpravodaji apod., a mno-
ho obcí tak činí. Návrh na tento 
krok nebyl častrovským zastupi-
telstvem schválen.

Jana Stachová

VDV - VeřeJNÁ   
DOPRAVA VySOČiNy

Dovolte, abych vás krátce infor-
moval o novinkách v osobní do-
pravě v Kraji Vysočina. Od 15.pro-
since 2019 jsou v rámci nového 
systému dopravy, pod názvem 
Veřejná doprava Vysočiny (dále 
jen VDV), spuštěny nové jízdní 
řády pro vlakovou dopravu. Platné 
jízdní řády najdete  na obvyklých 
místech a dále na stránkách Kraje 
Vysočina, a to pod kapitolou VDV. 

U autobusové dopravy dochází od 
15. prosince 2019 ke spuštění tzv. 
„přechodného období“. To přináší 
pouze malé úpravy jízdních řádů, 
aby nově vzniklé vlakové spoje na-
vazovaly na autobusy. Naší obce 
a všech jejích částí se týká pouze 
jedna změna. Je to nový spoj č. 12 
na lince 350170 Pelhřimov - Ka-
menice nad Lipou - Častrov - Po-
čátky.  Všechny ostatní dosavadní 
linky a jejich spoje zůstávají beze 
změny. S „přechodným obdobím“ 
je počítáno v délce max. dvou let 
a následně budou spuštěny schvá-

lené jízdní řády VDV. Před spuš-
těním kompletního systému VDV 
vás budeme informovat. 

Nový spoj 12, linka 350170: Od-
jezd Počátky 14:52, Ctiboř 14:58, 
Perky 15:01, Větrník 15:03, Čast-
rov 15:05, Pelec 15:09, Vlasenice 
rozcestí 15:11, Antonka 15:13, Ka-
menice, U zámku 15:15, Kameni-
ce, aut. nádr. 15:17, Kamenice, žel.
stanice 15:19.

Jiří Havlíček
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Z hiStORie

V nedávných dnech jsme si připo-
mínali 30. výročí Sametové revo-
luce v Československu, která nám 
přinesla konec totalitní vlády jed-
né strany u nás a návrat k svobod-
nému žití v demokratickém státě. 
I v naší obci jsme si toto historic-
ké výročí připomněli. V neděli 17. 
listopadu v 17 hod. 11 min. (17.
XI) se slavnostně rozezněly zvony 
v Častrově, ve Ctiboři a v Metáno-
vě a s následující krátkou relací 
v místním rozhlasu jsme se připo-
jili k mnoha městům a obcím, ve 
kterých se v tuto dobu zvonilo na 
výzvu spolku „Paměti národa“.
Vraťme se ještě k loňskému 100. 
výročí vzniku Československé re-
publiky. K jejímu vzniku v roce 
1918 významně přispěli i českoslo-
venští legionáři. Legionářské hnu-
tí vzniklo během 1. světové války 
v Rusku, ve Francii a v Itálii. První 
jednotky legionářů se formovaly 
již od počátku války z řad českých 
dobrovolníků žijících v zahraničí 
v tzv. České družině a již na pod-
zim r. 1914 byly využívány po boku 
2. ruské armády na frontě v bojích 

proti rakousko-uherské monar-
chii. Dobrovolníků stále přibývalo 
hlavně z řad českých zajatců. Naši 
vojáci odmítali bojovat v rakous-
ko-uherské armádě proti svým 
slovanským bratrům a tak často 
dobrovolně přebíhali do zajetí na 
ruskou stranu. V zajetí se dobro-
volně hlásili k tvořícímu se legio-
nářskému hnutí v České družině. 
Tato působila v rámci ruské ar-
mády až do roku 1916. V roce 1916 
převzala řízení odboje Česká ná-
rodní rada v Paříži. Pod vedením 
T.G. Masaryka a Edvarda Beneše 
prosazovala v krajanských spol-
cích ideu zřízení samostatného 
demokratického státu. K velkému 
přívalu našich zajatců do legií do-
chází v roce 1916, kdy ruský car dal 
svolení k využívání slovanských 
zajatců v ruské armádě. Naši legi-
onáři poté bojovali v celých legio-
nářských plucích ve významných 
bitvách na ruské, francouzské i ital-
ské frontě proti rakousko-uhersko
-německé monarchii a tím značně 
přispěli k její porážce. Vojenské 
působení legionářů v Rusku trvalo 
až do roku 1920 a prošlo několika 
fázemi. Nejprve bojovali v rámci 
ruské armády, po vítězství bolše-

vické revoluce postupně opouštěli 
Ukrajinu a sváděli urputné boje 
s německými oddíly. Legionář-
ské oddíly se měly přesunout na 
západní frontu po tzv. Sibiřské 
magistrále přes Vladivostok. V je-
jich cestě jim však bránily oddíly 
Rudé armády. Legionářské vlaky 
byly napadány, legionáři si museli 
průjezd svých vlaků vynutit silou. 
Po třech měsících bojů s bolševi-
ky se podařilo legionářům 1. září 
1918 ovládnout celou magistrálu 
od Volhy až po Vladivostok, úsek 
dlouhý přes 8 000 km.
Zprávy o ukončení války v Ev-
ropě a vzniku našeho samostat-
ného státu vedly čsl. legioná-
ře k ukončení bojové činnosti a 
jejich návratu domů. Cestu po 
magistrále si ale museli tvrdě 
vybojovat s jednotkami sovětské 
armády. Bojová střetnutí s Ru-
doarmějci skončila teprve v únoru 
a březnu roku 1920. Z Vladivosto-
ku bylo do vlasti v letech 1919 - 
1920 přepraveno na 72 000 osob. 
Během působení na ruském území 
3 052 našich legionářů padlo, dal-
ších 728 zůstalo nezvěstných. Čest 
jejich památce!

I z našich obcí bylo mnoho vojáků, kteří bojovali v legiích. 

Z Častrova:
Čekal Václav *25.9.1892   obchodní příručí ruské legie od 16.6.1917
Dědič Petr *20.2.1891   zámečník  ruské legie  od 28.8.1918 do 27.11.1919
Dědič František *30.1.1885   truhl. dělník   italské legie  od 18.4.1918 – 17.8.1919
Drahozal Antonín *30.5.1893  čeledín   ruské legie  od 17.8.1918 – 30.9.1920
Drahozal Jan *25.12.1890   čeledín   ruské legie  od 17.6.1918 – 17.11.1920
Jirků Karel *1.11.1896   obchodní příručí ruské legie   od 19.7.1917 – 10.10.1920
Kněžínek Josef *1.2.1882  čeledín   ruské legie od 30.5.1918 – 30.9.1920
Knot František *26.7.1894   učitel   ruské legie  od 6.7.1917 – 1920
Kuldan František *4.12.1888   brusič skla   italské legie  od 18.1.1918 – 24.11.1920
Mecl Karel *14.11.1895   obchodní příručí  ruské legie  od 4.7.1918 -24.11.1920 
Petrů Jan *12.5.1893      ruské legie  od 18.8.1918 – 12.8.1920
Starý Josef *12.10.1883   holič    ruské legie  od 6.3.1918 – 18.3.1920
Vaněk Jan *15.5.1892    obchodní příručí  ruské legie   od 16.10.1916 – 22.6.1920
Zařazení jako občanští pracovníci (neevidovaní jako vojáci):
Jirků Václav *24.9.1880   čeledín   ruské legie  od 28.4.1919 – 18.7.1919
Matoušek Karel *3.11.1879     ruské legie  od 6.4.1919 – 14.7.1919
Matoušek Václav *6.5.1887     ruské legie  od 21.5.1919 -9.7.1919



Náš Zpravodaj - Zima 2019 11

Ze Ctiboře:
Doležal František *19.4.1885   obchodní příručí italské legie  od 5.3.1918
Kouba František *22.3.1881  brusič skla   ruské legie  od 30.10.1917 – 30.10.1920
Kouba Ludvík *30.6.1887   brusič skla   ruské legie  od 27.11.1917 – 17.11.1920

Z Jakubína:
Coufal Václav *22.9.1891   obuvník  ruské legie  od 24.6.1916 – 18.4.1921
Dvořák Václav *28.9.1886      francouzské legie od 7.3.1918 – 21.4.1921
Hrubý Ferdinand *19.8.1898   rolník    italské legie  od 11.8.1918 – 24.4.1920
Koutek Josef *11.10.1886      ruské legie od 24.1.1918 – 7.12.1920
Mikolášek Tomáš *10.2.1881      ruské legie  od 24.6.1918 – 23.8.1919
Tunkl Josef *18.3. 1893   účetní    ruské legie  od 21.1.1916 – 2.2.1920

Z Metánova:
Mazanec František *2.12.1889     ruské legie  od 12.8.1918 – 23.8.1920
Mazanec Josef *23.3.1893   tesař při hospodářství ruské legie  od 28.8.1918 -30.9.1920
Minář František *17.11.1894   bednář   ruské legie od 24.1.1918 – 19.8.1918
Minář Josef *24.2.1898   zedník    italské legie  od 13.7.1918 – 24.3.1919
Musil František *1.4.1897      ruské legie  od 25.10.1917 – 20.8.1919
Soukup Petr *10.10.1892   zedník   ruské legie  od 9.9.1918 – 9.12.1920
Soukup Václav *9.9.1898      italské legie od 1.3.1918
Jako občanští pracovníci:
Dudák Gabriel *24.3.1876 r  rolník    ruské legie
Richter Karel *31.8.1896      ruské legie
Soukup Josef *6.2.1893 č  čeledín   francouzské legie

Z Pelce:
Dvořák Vojtěch *20.4.1896      ruské legie  od 21.11.1917 - 27.1.1921
Hron František *18.8.1877      ruské legie od 1.8.1918 – 4. 12.1918
Hron Tomáš *17.12. 1884   truhlář   italské legie od 24.4.1918 – 17.8.1918
Kubeš Matěj *17. 2.1890      ruské legie  od 17.8.1918 – 11.11.1920
Vaněk Matěj *21.2.1888   stavbyvedoucí   ruské legie  od 17.7.1918 – 31.8.1920
Šimánek Jan *21.1.1877   rolník   ruské legie  od 18.11.1918
Šimánek Josef *6.6.1878  rolník    ruské legie  od 11.11.1918 – 17.1.1920
Holý František *22.11.1889      ruské legie  od 18.5.1919 

Použitá literatura: 
Českoslovenští legionáři – rodáci a občané okresu Pelhřimov, vydáno v roce 2000
Okresní úřad Pelhřimov, Státní archiv Pelhřimov
Zdeněk Martínek, Josef Slavík a kol.

Miroslav Houška
kronikář obce 
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Z ČiNNOSti SDh  
ČAStROV

Stručně Vás seznámím s činností 
Sboru dobrovolných hasičů Čast-
rov ve druhé polovině roku 2019. 

První akcí byla pořadatelská výpo-
moc kamarádům ze Ctiboře při 10. 
ročníku závodu motorobotů 22. 
června.
Následoval výjezd zásahové jed-
notky 2. července k požáru lesa u 
častrovského vodojemu.
13. července proběhla zkouška 
požární techniky při námětovém 
cvičení v Bělé, kde se cvičila dál-
ková doprava vody. Zároveň zde 

slavili 90 let založení sboru dobro-
volných hasičů.
10. srpna naše soutěžní družstvo 
bojovalo o pohár SDH Polesí, 
skončilo na 4. místě.
17. srpna naši hasiči soutěžili o po-
hár starosty obce Veselá, kde ob-
sadili 7. místo.
Největší akcí, na které jsme se 
v tomto roce pořadatelsky podí-
leli, bylo na častrovském hřišti 12. 
října okresní kolo Hry Plamen. 
Této soutěže se zúčastnilo asi 450 
dětí. Představitelé okresního sdru-
žení hasičů soutěž hodnotili klad-
ně.
27. října jsme lovili rybník 
Bejkovna. Večer proběhlo 
přátelské posezení s občerstvením 
v restauraci U Lapiny.

Na výroční valné hromadě 29. lis-
topadu v kulturním domě jsme 
zhodnotili činnost za rok 2019 a 
zvolili výbor SDH Častrov.

Na závěr bych chtěl připomenout, 
abychom dbali na požární bezpeč-
nost, s blížícími se svátky bude té-
měř na každém stole hořet svícen 
či adventní věnec. Nepodceňuj-
me zásady zacházení s otevřeným 
ohněm, aby nedocházelo k zbyteč-
ným požárům. 

Dále bych chtěl všem popřát pří-
jemné prožití svátků vánočních, 
dětem hodně dárků a do nového 
roku hodně zdraví a štěstí.

Radek Švácha

Z ČiNNOSti SDh 
metÁNOV

V pátek 29.11.2019 se konala Vý-
roční valná hromada sboru dobro-
volných hasičů Metánov. Pozvání 
přijali a jednání se zúčastnili za 
Obec Častrov starostka Ing. Jana 
Houšková a za okrsek Počátky pan 
Karel Šimánek. 
Pan Ing. Miroslav Němec přivítal 
všechny přítomné a ujal se vede-
ní VVH. Starosta sboru František 
Červenka ve své zprávě zhodno-
til činnost sboru za rok 2019. Ze 
zprávy vyplynulo, že činnost i malé 
organizace může být různorodá a 
prospěšná obci. Začátkem červen-
ce se hasiči zúčastnili námětového 
cvičení, které se konalo k 90. výro-
čí vzniku hasičského sboru v Bělé. 
Při dálkové dopravě vody směrem 
na vysílač vyzkoušeli chod stříkač-
ky. Bohužel při jejím chodu došlo 
k prasknutí chladící vany a po-
praskaly i některé hadice, kterých 
mají hasiči v současné době nedo-
statek. Ve zprávě bylo řečeno, že 

by byli rádi, kdyby některý okolní 
sbor použité hadice metánovské-
mu sboru daroval a mohli se i v 
následujících letech zúčastňovat 
námětových cvičení. 
Během roku členové několikrát 
sečou travní porost v okolí vod-
ních zdrojů. V preventivní činnos-
ti pozornost věnují poslední dub-
nový den zkontrolování okruhu 
kolem ohně. Během roku se hasiči 
sešli na již tradičních akcích jako 
je masopustní a letní posezení 
s harmonikou, setkání s metá-
novskými ženami. Začátkem září 
se vypravili do hasičského muzea 
v Přibyslavi. 
V jarních měsících bylo vymalo-
váno přízemí školy a byla natřena 
okna. Na stěhování a úklidu po 
těchto akcích se podíleli někteří 
členové a členky našeho sboru. Po-
starali se i o údržbu prostranství 
kolem kaple a pomníku. V letních 
měsících zalévali vysazené lípy 
před kaplí.  Asi nejvíce času v le-
tošním roce hasiči věnovali pří-
pravě a samotné organizaci při se-
tkání rodáků Metánova. Tak jako 

každým rokem i letos posekli hráz 
rybníka Šejb a začátkem října pro-
vedli jeho výlov.
Začátkem letošního roku zemřeli 
dva členové. V současné době má 
sbor 20 členů, z toho 5 žen. 
V závěru zprávy poděkoval staros-
ta SDH členům za to, že se ochot-
ně zapojují do práce pro sbor a do 
nového roku jim popřál stálé zdra-
ví, hodně optimismu a rodinnou 
pohodu. 
V diskusi vystoupila starostka Ing. 
Jana Houšková a poděkovala hasi-
čům za práci, kterou pro sbor i pro 
obec dělají. Novému výboru, kte-
rý byl během jednání zvolen, ale i 
ostatním členům, popřála do roku 
2020 hodně zdraví a pracovních 
úspěchů.
Závěrem VVH provedl pan Ka-
rel Šimánek. Hovořil o činnosti 
počáteckého sboru. Společně s 
žirovnickým patří mezi zásahové 
jednotky II. stupně. 

Milada Červenková 
Za SDH Metánov 
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DOROSteNeckÁ 
hASiČSkÁ SOutěž 
PlAmeN V ČAStROVě

V sobotu 12.10.2019 se za slunné-
ho počasí v Častrově konala pod-
zimní část dětské a dorostenecké 
hasičské soutěže okresního kola 
hry PLAMEN. Celkem bylo zare-
gistrováno 430 účastníků (70 roz-
hodčí a štáb, 330 soutěžících, 30 
vedoucích). Program byl bohatý. 
Na častrovském hřišti se soutě-
žilo v těchto disciplínách: štafeta 
dvojic - 16 družstev mladších a 
16 družstev starších. Dále v útoku 
CTIF 13 družstev starších. V zá-
vodu požární všestrannosti (ZPV) 
soutěžilo 17 hlídek mladších a 22 
hlídek starších, po 2 hlídkách dorostenek a dorostenců, 10 dorostenek (jednotlivci) a 9 dorostenců (jednot-
livci). Věkové rozdělení pro zařazení do jednotlivých hlídek je u mladších 6-11 let, starších 12-15 let a dorostu 
13-18 let. Občerstvení, parkování apod. zajistilo SDH Častrov.

Milada Červenková
foto: Karel Šuhájek a Jiří Havlíček
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SlOVO heJtmANA 
k VeřeJNé DOPRAVě 
VySOČiNy

Nechce se tomu věřit, ale je to 
dlouhých jedenáct let, kdy se na 
úrovni krajské samosprávy začalo 
diskutovat a rozhodovat o zavede-
ní integrované veřejné dopravy, 
tedy o novém nastavení organiza-
ce dopravy autobusové i železnič-
ní, které nabídne lepší dopravní 
obsluhu, ale především efektivněj-
ší návaznost spojů zajišťovaných 
různými dopravci. Vysoký počet 
měst a obcí, absence jednoho zá-
sadního centra s přirozenou spá-

dovostí a také specifické dopravní 
potřeby obyvatel Vysočiny nám 
nedovolily převzít modely integra-
ce ověřené v sousedních krajích. 
Jejich tzv. IDS by z uvedených dů-
vodů nemohl u nás v regionu fun-
govat. Hledali jsme proto vlastní 
řešení organizace veřejné dopravy. 
Uvědomujeme si, že každá změna, 
byť v dobrém provedena, vyvolává 
obavy – obavy z neznámého, ji-
ného, nezažitého. Ale věřte, že 15. 
12. 2019, kdy dojde k pravidelné 
změně jízdních řádů, nenastane 
konec světa. Jsme připraveni na 
kritiku nejhlasitějších odpůrců, 
ale je spravedlivé nový koncept 
pečlivě připravený týmem odbor-
níků nechat ustálit a zažít. Pěkně 

postupně, neboť Veřejná doprava 
Vysočiny bude zaváděna etapově.
Souhlasím, že zavedení integrova-
né Veřejné dopravy Vysočiny bude 
něco stát. Ale plníme slib z minu-
losti, kdy to byli právě cestující 
podpořeni politickými reprezen-
tacemi, kteří po této změně volali,  
odvolávali se na praxi sousedních 
krajů a na úspory, především ty ča-
sové, které IDS přináší. Dali jsme 
se na vojnu, tak musíme bojovat. 
I proto děkuji všem cestujícím za 
důvěru, za pochopení a trpělivost. 
S díky

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

VeřeJNÁ DOPRAVA 
VySOČiNy

Další z významných etap projektu 
Veřejné dopravy Vysočiny, tedy 
vysočinského modelu integrované 
dopravy, bude podle plánu spuš-
těna 15. prosince 2019. K tomuto 
datu dochází celorepublikově ke 
změnám jízdních řádů na dráze 
i v linkové autobusové dopravě. 
Pokud jde o železniční dopravu, 
doporučujeme cestujícím (stejně 
jako v minulosti) prostudovat si 
nové jízdní řády, které jsou zve-
řejněny na webových stránkách 
www.szdc.cz a současně bu-
dou v systému IDOS na strán-
kách www.idos.cz k dispozici 
se čtrnáctidenním předstihem. 
K jednotlivým návrhům bylo při-
stupováno tak, aby železniční do-
prava tam, kde to má smysl, tvo-
řila takzvanou páteřní dopravu. 
V mnoha časových polohách na 
dráze přibydou nové spoje. V rela-
cích, kde dráha není schopna na-
bídnout obyvatelům požadovaný 
efekt (špatná poloha vůči osídlení, 
nevyhovující jízdní doba atd.), 
došlo k redukci. Daná oblast je 

primárně obsluhována linkovou/
autobusovou dopravou. Všechny 
vlaky od poloviny prosince budou 
jezdit v maximálně dvouhodino-
vém obousměrném cyklu, kraj 
kývl na posílení všech spojů, které 
dráha měla k dispozici. V odbavo-
vání cestujících na dráze se nic zá-
sadního nestane, tam, kde budou 
z ekonomických důvodů ukončeny 
prodeje jízdenek v dosavadních 
prodejnách, bude možné bez při-
rážky zakoupit jízdenku přímo ve 
vlaku, cestující mohou jízdenky 
kupovat i prostřednictvím e-sho-
pů. Příjemná změna přijde až 1. 3. 
2020, kdy je předpoklad, že začne 
na dráze i v autobusech na základě 
objednávky kraje platit jednotná 
jízdenka Veřejné dopravy Vysoči-
ny. K danému datu dojde ke sjed-
nocení cen jízdného bez rozdílu, 
se kterým dopravcem zrovna ces-
tu realizujete. POZOR: Až do 1. 3. 
2020 je k dispozici cestujícím pou-
ze stávající tarif (ceník) dopravce. 
Až na několik výjimek, které byly 
vyvolány nutností zajistit ná-
vaznost na dopravce sousedních 
krajů, a úpravy zohledňující ná-
vaznost na drážní dopravu, bude 
autobusová doprava zachována 

v už předpřipraveném modelu. 
Kraj Vysočina aktuálně objednává 
u autobusových dopravců přibliž-
ně 20 milionů kilometrů dopravní 
obslužnosti – jen pro zajímavost: 
o pět let dříve si region vystačil 
s 15,5 miliony kilometrů. Nárůst 
autobusové dopravy je tedy v regi-
onu několikanásobně vyšší. 
Jízdní řády autobusové dopravy 
se citlivě měnily celé poslední dva 
roky. Postupně byly upravovány 
řády tak, aby vyhovovaly politice 
Veřejné dopravy Vysočiny – tedy 
maximálně navazovaly, zbytečně 
se nedublovaly, obsloužily co nej-
větší území a nabídly cestujícím 
na páteřních linkách pravidelný 
interval po celý den, a to i o víken-
du. 

Současný model Veřejné dopravy 
Vysočiny zároveň převzal do ob-
jednávky kraje nemalé množství 
km od dopravců v minulosti pro-
vozovaných na takzvané komerč-
ní bázi, kterým hrozilo jejich ná-
sledné rušení, a také velkou část 
objednávky obcí, jež do současné 
doby hradily část autobusových 
spojů. Starostové obcí jsou o 
změnách průběžně informováni, 

http://www.szdc.cz
http://www.idos.cz
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tam, kam informace ještě nedo-
putovaly, a to především z důvodu 
dopracování, dorazí v následují-
cích týdnech. Abychom se chovali 
spravedlivě, je třeba poznamenat, 
že starostové i občané některé 
změny v jízdních řádech ani nepo-
střehnou, protože většinou spoje 
přibývají. Faktem je, že je rov-

něž několik málo oblastí, kde ke 
snížení frekvence veřejné dopravy 
dojde, vždy však jde o oblast 
s naddimenzovanou obsluhou 
k velikosti sídel, které pokrývá, 
bez většího zájmu občanů o tento 
spoj. 
Děkujeme všem cestujícím vyu-
žívajícím veřejnou autobusovou i 

drážní dopravu za trpělivost a pře-
jeme klidné cestování s Veřejnou 
dopravou Vysočiny.

Jitka Svatošová a Pavel Bartoš
Krajský úřad Kraje Vysočina

e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

mARiÁŠ

Dne 21. 12. 2019 od 9 hod. se 
hraje v KD Častrov tradiční 
turnaj ve voleném mariáši. 
Hraje se pět kol po hodině a jedná 
se o 10. závěrečný turnaj v tomto 
roce, v Častrově po 24. První tur-
naj byl v prosinci 1996, kdy vstou-
pili do již rozjeté Jihočeské ma-
riášové ligy. V prvních ročnících 
byla účast kolem 100 hráčů, dnes 
se pohybuje kolem 35. Z místních 
hráčů v prvních ročnících zasáh-
lo 10, ne všichni pravidelně, dnes 
hrají 2.

SSSoookkkooolll   ČČČaaassstttrrrooovvv   oooddddddííílll   kkkuuužžžeeellleeekkk      
VVVááásss   sssrrrdddeeečččnnněěě   zzzvvveee   nnnaaa   
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Restaurace U Lapiny 
 

- začínáme ve 20,00 hod 
- drobné občerstvení a půlnoční přípitek zajištěn 
- k poslechu a tanci hraje „DJ BERT“ 😊😊 
- vstupné 200,- Kč 
- v případě zájmu prosím o nahlášení účasti  

do 20.12. 2019 v restauraci nebo  
na tel.: 606 113 551 

 

David Němec
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SPORt

Z kuželkářských drah 

Po odehrané podzimní části jsme 
na druhé pozici o bod za první Jih-
lavou a s náskokem 5 bodů na třetí 
Novou Včelnici. Jak jsem již psal 
v minulém zpravodaji, vstup do 
sezony byl výborný. Po dvou zápa-
sech jsme měli na kontě plný stav 
bodů a při domácím zápase nám 
chybělo 6 kuželek na vyrovnání 
rekordu kuželny. Dále jsme pokra-
čovali zápasem v Táboře, kde jsme 
prohráli 3:5 o 87 kuželek. I přes 
prohru jsme se udrželi na prvním 
místě. Čtvrtý zápas, hraný na do-
mácí půdě s Jihlavou, jsme opět 
prohráli 3:5 o 96 kuželek. Hos-
té podali vynikající výkon, který 
pečetil Ondřej Matula náhozem 
499 kuželek a stanovil tak nový 
rekord v jednotlivcích na naší ku-
želně. Touto prohrou jsme klesli 
na čtvrtou pozici. V dalším domá-
cím zápase proti Chotovinám jsme 
remizovali 4:4 a klesli jsme na pá-
tou příčku. Šestý zápas s Novým 
Městem na Moravě jsme museli 
z důvodu onemocnění většího po-
čtu hráčů přeložit až na prosinec. 
Odložením kola jsme klesli na 
sedmou příčku. Sedmé kolo bylo 
výjezdní do Soběnova, který byl 
v dané době na prvním místě. Zde 
jsme podali dobrý výkon a vyhrá-
li 5:3 o 11 kuželek, což nás posu-
nulo na pátou pozici. Osmý zápas 
se měl hrát v Jindřichově Hrad-
ci. Z důvodu poruchy stavěčů na 
hradecké kuželně jsme po dohodě 
odehráli zápas v Častrově. V jarní 
části budeme hrát oproti rozpisu 
v Hradci. Domácí zápas jsme vy-
hráli 6:2 o 115 kuželek. Tato výhra 
nás vynesla na třetí pozici. V de-
vátém kole jsme na domácí dráze 
přivítali nováčka z Lomnice nad 
Lužnicí. Pro Tatran to nebyl pří-
jemný návrat po skoro 20 letech 
do Častrova. Dostal zde „kanára“ 
0:8 a prohrál o rekordních 219 ku-
želek. Nás tento zápas posunul na 
druhou příčku. Desáté kolo jsme 

odehráli v Pelhřimově. Zde jsme vyhráli 7:1 o 124 kuželek. V posledním 
kole porážíme doma Novou Včelnici 7:1 o 94 kuželek. V prosincové do-
hrávce 6. kola porážíme Nové Město 6:2 o 102 kuželek. 
V hodnocení jednotlivců průměrem poražených kuželek je na vynikají-
cím 8. místě Lukáš Čekal a na 11. místě Petr Němec.

Zápasy jarního kola budou odehrány dle níže uvedeného rozpisu:

17. 01. 20 pá 17:30 Sokol Častrov  - TJ Jiskra Nová Bystřice
01. 02. 20 so 10:00 TJ Blatná - Sokol Častrov
07. 02. 20 pá 17:30 Sokol Častrov  - KK Lokomotiva Tábor B
15. 02. 20 so 17:15 KK PSJ Jihlava B - Sokol Častrov
21. 02. 20 pá 19:30 TJ Sokol Chotoviny  - Sokol Častrov
29. 02. 20 so 10:00 TJ Nové Město n. M. - Sokol Častrov
06. 03. 20 pá 17:30 Sokol Častrov  - TJ Sokol Soběnov
13. 03. 20 pá 17:30 Sokol Častrov  - TJ Slovan Jindřichův Hradec
20. 03. 20 pá 17:30 TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí  - Sokol Častrov
27. 03. 20 pá 17:30 Sokol Častrov  - TJ Spartak Pelhřimov
03. 04. 20 pá 17:30 TJ Nová Včelnice  - Sokol Častrov 

Rozpis, výsledky a aktuální dění na kuželně v Častrově, včetně výsledků 
sezon předešlých, najdete na internetových stránkách www.kuzelkycas-
trov.estranky.cz       
 

Stolní tenis

Po odehraných neúplných osmi kolech figurují častrovští stolní tenisté 
na posledním místě s osmi body za osm proher a ztrátou dvou bodů na 
předposlední  Rodinov D. První zápas v okresním přeboru III. třídy sku-
piny B odehráli stolní tenisté v domácím prostředí s Kamenicí E 7:11. 
Druhý zápas hraný v Rodinově s D teamem prohráli 6:12. Následovala 
další prohra v domácím prostředí s Vlásenicí B 0:18. Čtvrtý zápas hraný 
v Kamenici s D teamem skončil 0:18. Pátý zápas hraný doma s Horní 
Vsí dopadl ve prospěch soupeře 2:16. Šestý zápas se odehrál v Rodino-
vě s C teamem a skončil skórem 0:18. Sedmý zápas doma s Božejovem 
prohráli 3:15. Osmý zápas hraný v Božejově skončil 0:18.   
 
Soutěžní klání pokračuje dle rozpisu:

11. 01. 20 18:00  Kamenice E - Častrov
19. 01. 20 10:00  Častrov – Rodinov D
24. 01. 20 18:30  Vlásenice B – Častrov
02. 02. 20 10:00  Častrov – Kamenice D
07. 02. 20 17:00  Horní Ves B – Častrov
16. 02. 20 10:00  Častrov – Rodinov C

Aktuální výsledky najdete na internetovém odkazu http://stis.ping
-pong.cz

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://stis.ping-pong.cz
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tabulka fotbal iV.třída

tabulka kuželky Divize Jih

tabulka stolní tenis OP iii.třída

Fotbal
 
V minulém zpravodaji po třech 
odehraných kolech figurovali fot-
balisté na prvním místě za tři vý-
hry. Nyní je podzimní část již do-
hraná a častrovští fotbalisté jsou 
na čtvrtém místě se ztrátou jed-
noho bodu na třetí Vyskytnou a 
s dvoubodovým náskokem na pátý 
Plačkov B. Ve čtvrtém kole měli 
fotbalisté volno, v pátém na domá-
cí půdě porazili Mnich 3:0. V šes-
tém kole, opět na domácí půdě, 
prohráli s Třeští 2:4. Sedmé kolo 
se hrálo ve Velké Chyšce. Zde po-
razili Lukavec B 2:1. V osmém kole 
doma poráží Plačkov B vysoko 
9:0. Deváté kolo bylo ve znamení 
vysoké prohry ve Vyskytné 1:7. Po-
slední domácí zápas s Rohoznou 
prohráli těsně 0:1. Úplně poslední 
podzimní zápas, hraný v Senoža-
tech, vyhráli 3:1.  
V pořadí jednotlivců v počtu vstře-
lených gólů je na druhém místě 
Jiří Houška s dvanácti vstřelenými 
góly a na jedenáctém místě Filip 
Novotný s pěti góly. 
Jarní část začíná až v polovině 
dubna, a tak rozpis zápasů pro jaro 
najdete v březnovém zpravodaji.

Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu http://fotbal.
cz v sekci soutěže/rozcestník sou-
těží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Děkuji všem sportovcům za repre-
zentování oddílu Sokol Častrov a 
za reprezentování obce Častrov. 
Veliké poděkování patří všem 
sponzorům za finanční a materi-
ální podporu. Poděkování patří i 
všem fanouškům za podporu při 
ligových zápasech.

Přeji Vám všem krásné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví a plno nejen spor-
tovních úspěchů.

Jiří Havlíček

1 PSJ Jihlava B 11 9 0 2 62,5:25,5 18
2 Častrov 11 8 1 2 63,0:25,0 17
3 Nová Včelnice 11 6 0 5 45,5:42,5 12
4 Nová Bystřice 11 6 0 5 45:43 12
5 Lomnice 11 6 0 5 43,5:44,5 12
6 Blatná 11 6 0 5 43:45 12
7 Soběnov 11 5 1 5 48:40 11
8 Tábor B 11 5 1 5 42,5:45,5 11
9 Chotoviny 11 3 3 5 41:47 9

10 Nové Město 11 4 0 7 40,5:47,5 8
11 Pelhřimov 11 3 0 8 33,5:54,5 6
12 J.Hradec 11 2 0 9 20:68 4

1 Kamenice n/L  D 8 6 2 0 105:39 28
2 Vlasenice B 8 6 2 0 100:44 28
3 Rodinov C 8 6 0 2 95:49 26
4 Horní Ves B 8 5 0 3 87:57 23
5 Božejov 8 4 0 4 86:58 20
6 Kamenice n/L  E 8 2 0 6 58:86 14
7 Rodinov D 8 1 0 7 27:117 11
8 Častrov 8 0 0 8 18:126 8

1 Třešť C 10 8 2 0 51:11 26
2 Rohozná 10 7 2 1 21:13 23
3 Vyskytná 10 7 1 2 41:22 22
4 Častrov 10 7 0 3 35:18 21
5 Plačkov B 10 6 1 3 27:18 19
6 Mnich 10 4 1 5 21:22 13
7 Senožaty 10 2 4 4 15:27 10
8 Jiřice B 10 1 3 6 20:41 6
9 Lukavec B 10 2 0 8 9:30 6

10 Červená Řečice B 10 2 0 8 17:43 6
11 Petrovice 10 1 2 7 21:33 5

http://fotbal.cz/
http://fotbal.cz/
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mOtOcROSS   
V ČAStROVě

V sobotu 2.11.2019 se konalo již po 
šesté na Častrovské minitrati tra-
diční „ČASTROVSKÉ VRKÁNÍ“.
I přes sychravé podzimní počasí se 
sešlo zatím největší množství jezd-
ců, a to 32 dospělých a 14 juniorů. 
Věkové rozmezí zúčastněných bylo 
od 5 do 67 let. Těší nás, že se E-MX 
teamu Častrov daří podporovat 
mladé a začínající jezdce. Akci při-
jeli podpořit vrcholový i profesio-
nální jezdci. Jejich ohlas na naší 
akci byl velice příznivý a přislíbili 
účast i na dalších ročnících. Proto 
věříme, že jezdecká úroveň těchto 
jezdců přiláká větší počet diváků.
Všem příznivcům motocrossu 
chceme poděkovat za účast a pod-
poru. 
O další plánované akci Vás bude-
me informovat a těšíme se na se-
tkání s Vámi. 
Váš E-MX team Častrov

text a foto: E-MX team Častrov
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tuRiStky Z humPOlce 
POPRVé Ve ctibOři

Vážení čtenáři, za to, že jsme moh-
li ve středu 20.listopadu u nás 
přivítat turistky z KČT Humpo-
lec, může vlastně náhoda. Zjistil 
jsem totiž, že Ctiboř a Humpolec 

mají stejný rok (1233) 1. písem-
né zmínky o obci. Po absolvová-
ní několika turistických akcí v 
Humpolci, jsem si dovolil pozvat 
místní turisty do Ctiboře. Pozvání 
bylo přijato a realizováno ve výše 
uvedeném termínu. Dopoledne 
jsme se potkali v Počátkách, kde 
byla připravena prohlídka rodné-
ho domu básníka Otokara Březiny 

a místního muzea. Pak následo-
vala cesta do Ctiboře s ukázkou 
materiálů vážících se k její historii. 
Nakonec jsem doprovodil dámy 
do Veselé na oběd a po 14 hodině 
jsme se rozloučili a domluvili, že v 
navázaných kontaktech budeme 
pokračovat.

Oldřich Vobr

tuRiSticky POchOD 
Šel teNtOkRÁt PřeS 
Pelec

Vážení čtenáři, jak již bylo 
avizováno v minulém čísle na 
straně 15, proběhla pravidelná vy-
cházka KČT Pelhřimov (za účas-
ti 4 členek SPV Počátky) dne 22. 
října mj. v katastru obce v úseku 
Pelec-Drážďany. Na jedné straně 
nádherné počasí a nejvyšší účast 

ze všech vycházek vedených přes 
obec, na druhé straně ale organi-
zační zmatky. I přes ně, jsem mohl 
ve zkrácené formě seznámit účast-
níky vycházky s historií pelecké 
školy a obce, včetně zmínky o vý-
ročí 1. písemné zmínky o obci (rok 
1549). Ve stručnosti jsem se zmínil 
i o 16. Olympiádě IVV, která se le-
tos konala ve Francii.
Na závěr článku si dovolím toto 
upozornění: V den, kdy tento člá-
nek píši (31.10), jsem se dozvěděl, 
že byl vydán zákaz pořádání turi-

stických akcí v okolí Javořice. To 
se projevilo už změnou tras po-
chodu Cestou Jana Hvězdy z Ví-
cemilic dne 3. listopadu a tradiční  
Silvestrovský výstup na Javořici 
je ve stádiu jednání. Nejpravdě-
podobnější je, že pochod zůstane 
zachován (poprvé je v meziná-
rodním kalendáři), ale s různými 
omezeními.

Oldřich Vobr

PODPORA ZÁklADNích 
ŠkOl A SOciÁlNíhO 
byDleNí V úZemí mAS 
ViA RuSticA Z.S.
V listopadu 2019 byly Minister-
stvem pro místní rozvoj schvá-
leny k podpoře z Evropské unie 
prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu (IROP) projekty zaměřené na 
stavební úpravy a vybavení celkem 
3 základních škol z území MAS 
(místní akční skupiny) Via rustica 
z.s. Konkrétně se jedná o základ-
ní školy v Hořepníku, Kamenici 
nad Lipou a Nové Cerekvi, kte-
ré si mezi sebou rozdělí dotaci ve 
výši téměř 11 milionů Kč. Během 
příštího roku tak budou v uvede-
ných školách zrekonstruovány a 
bezbariérově zpřístupněny učebny 
přírodních věd či jazyků s důra-
zem na využití digitálních techno-
logií, dále je počítáno s úpravami 

a doplněním zeleně či venkovního 
mobiliáře. Tyto projekty byly vy-
brány k podpoře v rámci 1. výzvy 
MAS Via rustica - IROP - Podpora 
infrastruktury pro základní vzdě-
lávání.
Od konce července do polovi-
ny září 2019 probíhal příjem 
žádostí o dotaci v rámci dalších 
dvou výzev vyhlášených MAS 
Via rustica z.s. Do 2. výzvy 
k předkládání žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu „MAS Via 
rustica - IROP - Podpora sociál-
ního bydlení“ byl podán 1 projekt 
zaměřený na stavební úpravy ne-
využívaného objektu, kde dojde k 
vybudování 4 sociálních bytů.  Do 
3.  výzvy „MAS Via rustica - IROP 
- Podpora infrastruktury pro zá-
kladní vzdělávání II.“ žadatelé 
předložili 2 projekty. Předmětem 
jednoho z nich je vybavení tří pří-
rodovědných učeben a učebny 
jazyků a informatiky, druhý pro-

jekt si klade za cíl modernizovat 
přírodovědnou učebnu, zajistit 
bezbariérovost a konektivitu ško-
ly. Žádosti o dotaci, které splní 
podmínky kontroly a bodového 
hodnocení ze strany MAS, budou 
následně předány Centru pro re-
gionální rozvoj ČR k závěrečnému 
ověření způsobilosti a v případě 
kladného výsledku dále schváleny 
k financování.
Další výzvy k předkládání žádos-
tí o dotaci z IROP plánuje MAS 
Via rustica z.s. vyhlásit v příštím 
roce, podrobné informace budou 
zveřejňovány na internetových 
stránkách MAS (www.viarustica.
cz). Dotační výzvy jsou vyhlašová-
ny 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.

Via rustica z.s.

http://www.viarustica.cz
http://www.viarustica.cz
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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. března 2020. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem mk ČR e 11227.

                KAMENICTVÍ
                                SEVERA KAREL

                                                                                                                                                
393 01 PELHŘIMOV
                                                                                                                                  

 VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
 ROVNÁNÍ,ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY

 PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ
 ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ

 PEČÍCÍ KAMENY


                         
                                                                                        
                                                                            

ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ

KŘEMEŠNICKÁ    1946 , PELHŘIMOV  393 01

TEL.: 565 323 360,  777 162 132

SLEVA 10%
NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE  ÚNORA  2020

Sbor dobrovolných hasičů Častrov 
pořádá dne 29.2.2020 

v KD Častrov 
 
 
 
 
 
 

  k tanci a poslechu hraje 
 

   Martin Vaverka & FRIENDS 

 
 
 
 

 

 začátek ve 20 hod.                                 vstupné 130,-Kč 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dětský karneval 
Sobota 14. března 2020 

Od 14 hodin v KD Častrov 

ReDAkce 

ZPRAVODAJe 

PřeJe 

VŠem ČteNÁřům 

kRÁSNé PROžití 

VÁNOČNích SVÁtků 

A mNOhO ZDRAVí 

A ŠtěStí 

V ROce 2020

   NOVOROČNÍ PŘÍPITEK  

OHŇOSTROJ 
U kostela v Častrově 

Tradičně v půlnoci s novoročním 
přípitkem 

Nově 1.1.2020 v 17 hodin 
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