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Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Už před rokem 1860 stávala
v Metánově malá zvonička. Měla
rozměry 4 x 4 m. Kdy byla postavena, nevíme. Víme jen, že stála v
místě dnešního dřevníku či dvora
školy. Směrem k silnici byla malá
zahrádka a v ní velký dřevěný kříž.
Zvonička byla v roce 1897 zbourána z důvodu získání místa pro
stavbu školy. Kámen z této zvoničky byl použit do základů školy.
Zvon byl umístěn na dva spojené
trámy postavené mezi číslem 14 a
44.
V červnu roku 1900 bylo na obecním zastupitelstvu rozhodnuto, že
obec postaví kapli novou. Na schůzi téhož úřadu 6. března 1902 padlo konečné rozhodnutí.
Všichni lidé s rozhodnutím souhlasili, vyvstal však problém, kde
na stavbu získat peníze. Obec se
finančně vyčerpala při stavbě školy a chudobince. Zastupitelé se
obrátili na zástupce velkostatku
v Kamenici nad Lipou. Tady se
jim však peníze nepodařilo získat.
Proto se obrátili s žádostí k jeho
Veličenstvu císaři Pánu prostřednictvím c.k. Okresního hejtmanství v Pelhřimově.
V žádosti byly 4 odůvodnění,
proč obec o finanční pomoc žádá:
1. Obyvatelstvo zdejší je chudé
a vyživuje se skromně z polního
hospodářství a nádenických prací.
2. Obec provedla stavbu nové školy, obecního chudobince a nové
kaple.					
3. Stavbami se obec zadlužila a je
třeba splátkami dluhy uhrazovat.
4. A dne 27. července 1902 způsobilo krupobití na polní úrodě
ohromnou škodu.
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V sobotu 28.května sloužil Mgr. P. Václav Šika v metánovské kapli mši u příležitosti 120. výročí položení základního kamene ke kapli. Téměř tři desítky
místních a přespolních občanů po bohoslužbě poseděli v přátelské atmosféře
v metánovské škole.
Foto: František Červenka

Prosba byla kladně vyřízena a peníze, které Okresní hejtmanství poskytlo, měly být rozděleny hospodářům podle výše škody na úrodě. Ti však
všichni souhlasili s tím, že tyto peníze použijí na stavbu kaple.
Při stavbě kaple dal první učitel Cyril Kunz do jednoho kamenného kvádru, na němž je vytesaný letopočet 1902, dřevěnou krabičku s
6 kovovými mincemi v té době platící a nějaké písemnosti. Kaple byla
vysvěcena 15. srpna 1903 na svátek Nanebevzetí Panny Marie panem
děkanem P. Josefem Fabiánem z Častrova za přítomnosti místních
občanů a školních dětí. Do kaple koupila Marie Kremličková z čp. 21
sošku Panny Marie, podle níž byla kaple zasvěcena. Od té doby se vždy
na tento den, nebo neděli po tomto svátku slaví v Metánově pouť. Do té
doby se slavila společně se Strannou na svátek sv. Bartoloměje 24.srpna.
V březnu v roce 1942 byl z naší kaple vzat zvon pro válečné účely. Nový
zvon byl zavěšen 23. března 1947. Na tento zvon byla provedena veřejná
sbírka a jména všech dárců jsou v zavěšeném zaskleném rámu u vchodových dveří.
V sedmdesátých letech vymalovali vnitřek kaple místní rodáci, akademický malíř František Severa a Josef Šmol. Dále se na malbě podílel
Jindřich Tunka.
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Při opravě kaple v letech 2001 a
2002 byl kamen s letopočtem odkryt a dřevěná krabička vyjmuta.
Po sto letech však nebylo možné
písemnosti přečíst, papír se rozpadal. Nechali jsme zhotovit novou
krabičku z měděného plechu, do
které jsme vrátili očištěné kovové mince a všechny kovové mince
platící v roce 2001. Do krabičky
byly přidány 4 kartičky zalité do
folie s charakteristikou Metánova na začátku 21. století. Vše bylo
zazděno.
V roce 2002 byla zhotovena nová
věž a pokryta měděným plechem.
Při opravě kaple se zjistilo, že ně-

které trámy ve věži jsou shnilé a
tak bylo rozhodnuto, že se celá věž
rozebere a postaví nová. Tesařské
práce provedl metánovský rodák
Jan Soukup, nápomocen mu byl
František Štefl. Okna a podhledy
na štítech provedl truhlář Václav
Musil, také místní rodák.
Byl opraven křížek, který je z přední části pozlacen. Pozlacena je i
nová kopule ve špičce věže. I v kopuli jsou v plechové tubě uloženy
některé aktuální písemnosti ze začátku 21. století.
Dne 11. prosince 2018 bylo v kapli
instalováno elektrické zvonění. Od
12. prosince se zvoní každý den

v poledne. Obnovila se tak dávná
tradice, kdy se kromě poledne,
zvonilo i večer klekání.
V roce 2019 zhotovil pan Jiří Kyba
z Častrova mříž do dveří kaple
a tak v slunných dnech můžeme
kapli větrat. Drobné zednické práce provedl pan Miroslav Píšan.
Milada Červenková

Zdroj: kronika Metánova a brožura
Metánov slovem a fotografií

foto: Jitka Marešová

Pouť ve Ctiboři
V sobotu 11. května jsme ve Ctiboři prožili krásný pouťový den. Mše
svatá v kapli Nejsvětější Trojice
zaznamenala hojnou, lze dokonce
říci rekordní, účast. Následovalo
posezení v režii ctibořských hasičů
s tradičně bohatým občerstvením
a skvělou muzikou, která vyhrávala až do rozbřesku.

text a foto dole: Jana Stachová
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V LESÍCH OBCE ČASTROV ZA ROK 2021
1. Technická část:
vytěženo 4 368,70 m3		
dle druhu:
		
•
•
•
•
•

z toho: 4 368,70 NT [m3]

mýtní nahodilá:
4 218,40 m3
předmýtní nahodilá:
150,30 m3

stahování a pálení klestu z
15 120 [m3]
ožínání na				
1,11 [ha]
nátěry na				
0,55 [ha]
prořezávka		
1,79 [ha]
opravy oplocenek – 115 m

2. Ekonomické údaje:
a/ příjmy za prodané dřevo:
Celkem za dřevo k 31.12. 2021

Kč

6 737 342,06

Průměrné zpeněžení:
sortiment
Vlákninové výřezy
Kulatina smrk
Kulatina borovice
Celkem

Průměrná cena za m3
332,35
1 874,77
1 753,60
1 567,77

b/ výdaje:
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
zákonné poj
Zdravotní pojištění
Úrazové pojištění
Drobný dlouhodobý majetek
Služby školení a vzdělávání
Nákup materiálu
Pohonné hmoty a maziva
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Výdaje na zajištění oprav a údržby
Ostatní neinvest. transf. prostředky
Nájemné
Sankce
Celkem výdaje

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0
0
0
0
31 952,01
0
3 845
0
0
4 004 116,32
0
1 980
1 567
0
4 043 460,33

Kč
Kč
Kč

9 959 236,39
4 043 460,33
5 915 776,06

c/ výsledek hospodaření:
příjmy (započítán i zisk z faktur z roku 2020, které měly splatnost v roce 2021)
výdaje
Celkem výsledek hospodaření
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Jiří Švanda
správce obecních lesů
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Usnesení z 27. jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne
8.3.2022
Zastupitelstvo obce volí:
Veroniku Němcovou zapisovatelkou, Miladu Červenkovou a Stanislava Dědiče ověřovateli zápisu
z jednání zastupitelstva č. 27/2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje
následující body:
Upravený program jednání zastupitelstva č.27/2022 dne 8.3.2022.
Bod 5:
Prodej bytů stávajícím nájemcům
dle ceny v místě obvyklé – na základě znaleckého posudku, dle zveřejněného záměru č. 9/2021.
Zastupitelstvo obce Častrov pověřuje starostku obce obesláním žadatelů – nájemců s nabídkou kupní
ceny.
Bod: 6
Výměnu vodovodního řádu od
vodojemu u Dlouhé k Metánovu – vlastník ZD, smlouva o výměně majetku ve vlastnictví obce
Častrov – přívod vody z kbelky na
p.č.107 v Metánově do areálu ZD na
st.p.č.69/3.
Pověřuje starostku obce podpisem
směnné smlouvy.
Bod: 7
Smlouvu o spolupráci s Krajem
Vysočina na akci Častrov průtah
Veselá – Kamenice n/Lip. Dešťová
kanalizace pod silnicí, chodníky,
přechody, osvětlení.
Smlouvu o spolupráci s Krajem
Vysočina na akci Častrov průtah
Veselá – Kamenice n/Lip. Dešťová
kanalizace pod silnicí, chodníky,
přechody, osvětlení.
Smlouva zahrnuje:
Rekonstrukci a vybudování nových
chodníků v souběhu s projektovanou akcí ve výši Kč 2 266 244,0549
rekonstrukce dešťové kanalizace,
která je v majetku obce, pod komunikací ve výši Kč 2 446 465,88.
Bod: 8
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Zadání opravy střechy na budově bývalé školy v Pelci firmě Střechy Škopek Rodinov cena zakázky
552 920,- Kč bez DPH.
Bod: 9
Demolici staré hospody čp. 32 a 135
v Častrově a staré hájovny v Metánově na st.p.č. 42 a podání žádosti
na vydání demoličního výměru.
Bod: 10
Prodej pozemků v k.ú.Ctiboř dle zveřejněného záměru č. 13/2021 nově
zaměřenou st.p.č. 93/2 o výměře
13 m2, za 1 m2 Kč 70,-- manželům
Marii a Josefu Vaňáskovým, bytem
Žirovnice, Nábřežní 106, vlastníci
prozatím
nezkolaudovaného
rekreačního objektu ve Ctiboři bez
evidenčního čísla.
Prodej a odkoupení pozemků
v k.ú.Častrov dle zveřejněného záměru č. 14/2021 ze dne 24.11.2021
Kyba Jiří, Novotná Pavlína – kupující parcely č. 1964/2 - 8 m2 ostatní
plocha, 1896/4 – 42 m2 ostatní plocha, 1961/6 – 11 m2 – ostatní plocha. 1 m2 za Kč 70,--, celkem 61 m2
– 4 270,- Kč.
Manž.
Kuldanovi
–
kupují
p.č.1961/4 – 101 m2 – ostatní plocha, p.č. a 70/4 – 3 m2, zahrada,
celkem, 104 m2 cena 7 280,- Kč.
Obec kupuje p.č. 63/7 – 30 m2,
64/7 – 19 m2 obě jsou v kultuře zahrada , odkoupení za Kč 70,-/m2 od
manželů Kuldanových, je to součást obecní komunikace. Celková
částka 3 430,- Kč.
Zveřejnit záměr č. 15/2022 prodat
část parcely č. 1971/1 v k.ú. Častrov.
Odkoupit od ZD Častrov p.č.
1882/14, výměra 2 442 m2, cena za
1 m2 dohodou 32,- Kč.
Bod: 11
Zadání zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci kuželny
v Častrově s vytápěním elektrickou
energií.
Pověřuje starostku obce zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuželny

v Častrově v součinnosti s vedením
Sokola Častrov.
Bod: 12
Zřízení
vkladového
účtu
u
společnosti Česká spořitelna, a.s.
s úrokovou sazbou ve výši 3,3 %
p.a. po dobu 6-ti měsíců, na který
bude dán vklad z účtu obce ve výši
5 000 000,- Kč.
Bod: 13
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. JH-014330073419/002-FIA, k.ú.
Jakubín, Stach, smlouvu o smlouvě budoucí č. JH-001030073696/
001-ESEA, Častrov, Lapka.
Bod: 14
Dodatky ke smlouvám o provozování vodovodu, kanalizace a ČOV –
provozovatel VTS Počátky.
Bod: 15
Dodatek ke směrnici č. 8 o poskytování a účtování cestovních náhrad.
Bod: 16
Pronajmout místnost DPS v Častrově slečně Janě Rukavičkové dle
předložené žádosti k provozování
mobilního kadeřnictví od 1.4. do
31.12.2022 s nájmem ve výši 500,Kč měsíčně, voda a elektřina bude
účtována odděleně.
Bod: 17
Vrácení části dotace ve výši 10 470,Kč, důvodem je nedodržení termínu předložení zaměření rybníka a
kolaudačního rozhodnutí o 175 dnů
Zastupitelstvo obce Častrov
bere na vědomí:
Bod: 1
Zprávu starostky obce o činnosti a o dění v obci od 14.12.2021 do
8.3.2022.			
Bod: 2
Zprávu o plnění rozpočtu a stavu
finančních prostředků obce ke dni
28.2.2022:
Česká spořitelna a.s.: 9 407 583,52
Kč
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k úpravě rozpočtu obce.

ČNB: 9 914 260,85 Kč
Pokladna: 53 185,- Kč.
Bod: 3
Provedená rozpočtová
ní č.31/2021, 1/2022,

opatře2/2022

Bod: 4
Zprávu kontrolního výboru o činnosti za období od 5.10.2021 do
8.3.2022.

Ing. Jana Houšková
starostka obce
Jiří Havlíček, DiS.
místostarosta

Usnesení z 28. jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne
19.5.2022
Zastupitelstvo obce volí:
Veroniku Němcovou zapisovatelkou, Radka Šváchu a Janu Stachovou ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva č. 28/2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje
následující body:
Upravený program jednání zastupitelstva obce dne 19.5.2022.
Bod: 5
Zveřejněný závěrečný účet obce za
rok 2021.
Bod: 6
Účetní závěrku obce za rok 2021.
Bod: 7
Závěrečný účet a účetní závěrku příspěvkové organizace obce
Základní školy a mateřské školy
v Častrově a zároveň schvaluje,
že kladný hospodářský výsledek
příspěvkové organizace ve výši
38 309,14 Kč bude použit na uhrazení ztráty z loňských let.
Bod: 9
Zveřejnit záměr obce č. 16/2022
prodat část parcely č. 1958/1 v obci
a k.ú. Častrov.
Zveřejnit záměr obce č. 17/2022
prodat část parcely č. 1957/1 v obci
a k.ú. Častrov.
Zveřejnit záměr obce č. 18/2022
prodat část parcely č. 1957/4 v obci
a k.ú. Častrov.
Zveřejnit záměr obce č. 19/2022
prodat část parcely č. 1987/4 v obci
a k.ú. Častrov.
Zveřejnit záměr obce č. 20/2022
prodat část parcely č. 1037/1 v obci
Častrov a k.ú.Ctiboř u Častrova.
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ru č. 6/2020, p.č. 1960/6, ostatní
plocha, jiná plocha,výměra 11 m2,
manželům Miroslavu a Janě Houškovým, vlastníkům č.p. 138 v Častrově, jedná se o zaplocenou předzahrádku. Obec odkoupí od manželů
Miroslava a Jany Houškových p.č.
80/4, výměra 18 m2, zahrada, jedná
se o pozemek, který obec využívá
jako komunikaci. V obou případech
cena za 1 m2 Kč 70,--.
Prodat dle zveřejněného záměru č.
6/2020, p.č. 1960/9, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 106 m2,
manželům Jiřímu a Kristýně Houškovým, vlastníkům č.p. 8 v Častrově. Jedná se o zaplocenou zahradu,
cena za 1 m2 Kč 70,--.
Prodat dle zveřejněného záměru
č. 15/2022 ze dne 8.3.2022, p.č.
1971/16, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 15 m2, manželům Andree a Adamovi Švárovým, vlastníkům č.p. 70 v Častrově. Jedná se o
zaplocený pozemek cena za 1 m2 Kč
70,--.
Odkoupit p.č. 2089 ostatní plocha,
jiná plocha, výměra 15 m2 od manželů Andrey a Adama Švárových,
po pozemku vede obecní kanalizace, cena za 1 m2 Kč 70,--.
Bod: 10
Zrušení předkupního práva ke
st.p.č. 291 a p.č. 875/1 v k.ú. Častrov.
Bod: 12
Uzavřít
smlouvu
o
zřízení
věcného
břemene
č.
JH014330065504/002-FIA,
k.ú.
Častrov – obnova, NN.
Zastupitelstvo obce Častrov
bere na vědomí:

Bod: 1
Zprávu starostky obce o činnosti a o dění v obci od 8.3.2021 do
19.5.2022.
Bod: 2
Zprávu o plnění rozpočtu a stavu
finančních prostředků obce ke dni
10.5.2022.
Česká spořitelna a.s.: 9 272 873, 09
Kč
ČNB: 9 993 799,87 Kč
Pokladna: 28 514,- Kč
Vkladový účet‚ ČS a.s.: 5 000 000,Kč.
Bod: 3
Provedená rozpočtová opatření č.3/2022, 4/2022 k úpravě
rozpočtu obce.
Bod: 4
Zveřejněnou zprávu o výsledku
hospodaření obce Častrov za rok
2021.
Bod: 8
Zprávu o hospodaření v obecních
lesích za rok 2021.
Bod: 11
Žádost pana Václava Bečky o pronájem obecního bytu v obci Častrov
Bod: 13
Informace o průběhu zpracování
projektové dokumentace pro výstavbu ZTV pro parcely k výstavbě
rodinných domů u Bejkovny.

Ing. Jana Houšková
starostka
Jiří Havlíček, DiS.
místostarosta
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Fotografie ze
života častrovské
školy
Foto č. 1: Beseda o ohrožených druzích živočichů
s praktickými ukázkami
foto: Jitka Marešová
Foto č. 2: Den Země v Pelhřimově
foto: Jitka Marešová
Foto č. 3: Turistická vycházka do Vobrova mlýna
foto: Jitka Marešová
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Foto č. 4: Návštěva moderní učebny přírodopisu v ZŠ Horní Cerekev
foto: Jitka Marešová
Foto č. 5: Zaměstnanci školy připravili ke Dni dětí pro žáky zábavné odpoledne
foto: Lenka Krejčů Jarošová
Foto č. 6: Den dětí pro školkáčky
přichystali žáci naší školy
foto: Jitka Marešová
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Fotografie 			
z MAteřské školy
Foto č. 1: Děti si v mateřské škole
před velikonočními svátky ozdobily břízu vlastnoručně vyrobenými
papírovými vajíčky			
					
					
Foto č. 2: Beseda o ohrožených
zvířatech				
					
					
Foto č. 3 a 4: Velikonoční šipkovaná

fotografie poskytla Miloslava Krejčová
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Čistá Vysočina
ve Ctiboři
Členky a členové spolku Ctibořská náves za přispění ctibořské
omladiny a pana Oldřicha Vobra
uklidili v dubnu v rámci každoroční akce Čistá Vysočina odpadky v
okolí silnic vedoucích ze Ctiboře
do Počátek, Častrova a Jakubína,
a kolem nově vybudované obecní
cesty vedoucí z Jakubína směrem
k bývalé cihelně. V lokalitě kolem
této cesty bylo objeveno několik
černých skládek, jejichž likvidace
není bohužel v rámci dobrovolnické akce tohoto typu možná.

Jana Stachová
foto: Petr Mazanec

Hlavaté vrby k potoku patří
Hlavaté stromy patří k památným, biologicky cenným i esteticky hodnotným prvkům naší krajiny. Jako hlavaté stromy (někdy též úhlavé, babky, hlavatice) byly často využívány
stromy hraniční nebo stromy rostoucí mimo les, například na
pastvinách, na březích vodních toků a nádrží. Technika ořezávání se využívala rovněž ve výmladkových lesích.Lidé takto
stromy ořezávali z rozmanitých důvodů, na tenké proutí, krmivo pro dobytek i palivo. Schopnost regenerovat při opakovaném a dlouhodobém ořezávání větví má jen omezené množství dřevin, např. vrby, habr, javor, jilm, topol, lípa, jasan, dub,
buk a další. Ořezávané stromy umožňovaly, a místy dodnes
umožňují, přežít mnoha vzácným a mizejícím tvorům, a to zejména díky vzniklým dutinám, například brouku páchníkovi
hnědému nebo vymírající sově sýčku obecnému.
Na mnohých místech po celé republice se dnes znovu lidé snaží
hlavaté stromy udržovat jako důležité krajinné prvky, ve Ctiboři například v prostoru na loučce u návesního rybníka nebo u
transformátoru. My jsme se rozhodli jich pár zasadit na místě,
které bylo k výsadbě stromů určeno ve schváleném projektu
veřejné zeleně na území obce Častrov. Tím místem je břeh Ctibořského potoka na návsi, kde budou pro svůj malý vzrůst působit nerušivým dojmem, a citlivě tak dotvoří tradiční ráz naší
malé vísky. A kdoví, možná na nich za čas naši potomci uvidí
sedět onoho příznačného Ladova vodníka s dýmkou.
text a foto: Jana Stachová
Náš Zpravodaj - Léto 2022
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CO SE V NAŠÍ OBCi VE
DRUHÉM ČTVRTLETÍ
ROKU UDÁLO?
1) Práce na lesním rybníčku v Šejbu započaly v minulém roce.
V současné době je již rybníček
dokončen a zkolaudován. Procházka lesem, kolem tohoto nového vodního díla, udělá radost jistě
většině z vás.
2) Vzhledem k ukončení činnosti
předchozího výhradního dodavatele elektřiny pro obec (Manta

Energy), byla obec nucena přejít
k novému dodavateli elektřiny,
kterým se stala od dubna 2022
společnost E. ON.
3) Do konce března mohli občané
uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa. Až na několik jednotlivců (většinou rekreanti, kteří své nemovitosti na území
obce příliš nenavštěvují) neevidujeme žádné nedobytné pohledávky. Děkujeme všem občanům za
včasnou úhradu poplatků.
4) V květnu byla finalizována digitální mapa hřbitova. Její finální tištěnou podobu naleznete na

str. 12 a 13. V nejbližší době se s ní
také budete moct setkat ve vývěsní
skříni, která bude umístěna před
hřbitovem a kde dále naleznete
např. hřbitovní řád, novinky či výzvy.
5) V současné době probíhají opravy některých lesních cest,
konkrétně se jedná o cestu k Holickovu křížku, cestu k hájovně v
Pelci a cestu na Drážďanech. Cesty
se opravují recyklátem.

Veronika Němcová
účetní obce

Obec pro všechny
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
zastupitelkám a zastupitelům „Sdružení nezávislých kandidátů – Obec
pro všechny“ zanedlouho skončí čtyřleté funkční období zastupitele
obce, pro příští volební období se budou volby konat již na přelomu léta
a podzimu, 23. a 24. září 2022. V první řadě bychom chtěli vyjádřit díky
našim voličům, že jsme dostali šanci podílet se na správě obecních věcí.
Naše působení v zastupitelstvu, které vnímáme jako konstruktivní, bylo
vedeno snahou o věcnou diskusi a otevřenost směrem k občanům. Během dosavadních 28 zasedání se hlasovalo celkem 483krát. Každý ze
zastupitelů, z naší i lidovecké kandidátky, hlasoval proti návrhu usnesení, nebo se zdržel hlasování, přibližně 10krát. Z toho lze usuzovat, že
v naprosté většině šlo o konsensuální rozhodování.
V mnoha obcích, ale především ve městech, volební uskupení bojují
o místo starosty. V menších obcích je z důvodů personálních situace
trochu jiná, zájemců o starostování moc není, funkce je to v mnoha
ohledech složitá. Proto je třeba ocenit každého, kdo se této role ujme.
Společným zájmem nás všech je, aby se vám i nám,ve všech místních
částech obce Častrov, dobře žilo. Pokud někteří z kandidátů našeho
sdružení získají i v příštích volbách vaši důvěru, budou se snažit k tomuto cíli i nadále přispívat.

Zastupitelky a zastupitelé Obce pro všechny
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V roce 2022 vyšla kniha Vítkovci
a České království (foto nahoře:
vrchní přebal). Kniha pojednává
o rozrodu Vítkovců - nejvýznamnější aristokratické dynastie
předbělohorských Čech. Značný
prostor v publikaci je věnován rodové linii Vítkovců, jejíž příslušníci byli vlastníci naší obce, pánům
z Hradce. Přebal knihy zaslal pan
Stanislav Vaněk, který také napsal
na tuto knihu recenzi.
Náš Zpravodaj - Léto 2022

Pelecké pálení
čarodějnic
Dne 30. dubna 2022 uspořádal
SDH Pelec v obci pálení čarodějnic. Lehce po páté hodině odpolední jsme se sešli u hromady větví
dole v zatáčce u potoka, kam zval
místní obyvatele plakátek roznesený do peleckých schránek.
Podpalovalo se záhy. Naštěstí foukal jen mírný větřík, navíc tím
nejlepším směrem, jakým jsme
si mohli přát, a tak místní hasiči mohli hasit tak akorát žízeň.
Udusaná halda dřevěného odpadu
nashromážděná za tři roky kupodivu vyhořela velmi rychle - do
dvou hodin od zapálení už v podstatě jen doutnala a sem tam se
ukázal zapomenutý plamínek.
Občerstvení bylo z vlastních zásob
– tedy kdo si co přinesl. V uctivé
vzdálenosti od hlavního ohně se
rozdělal ohýnek menší, na němž se
opékaly buřty a klobásy. Popíjelo
se pivo a nechyběl ani sýr či slané
tyčky k zakousnutí. Na čarodějnicích se vystřídalo na třicet lidí
(včetně několika dětí). Nejmladší účastnici Anežce Pechkové byl
rok, nejstaršímu zúčastněnému,
panu Bohuslavu Janů, pak 94 let.
Akce se nesla v duchu přátelského
popovídání a myslím, že ji můžeme
označit za vydařenou. Jsme rádi,
že se ve vsi po letech podařilo obnovit tradici společného pálení čarodějnic.
text a foto: Pavlína Pechková

PS: Pro příští rok se hledá jiné,
vhodnější místo (zatím nebylo
nalezeno). V místě, kde byly čarodějnice letos, již nyní stojí cedule
oznamující „zákaz skládky“. Prosíme, nevozte proto na toto staré
místo dřevěný odpad určený ke
spálení. Děkujeme!

Náš Zpravodaj - Léto 2022
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Mapa hřbitova
Byla vytvořena nová zaktualizovaná mapa hřbitova. Obsazená hrobová místa jsou označena modrou barvou,
historické pomníky fialovou a volná hrobová místa zelenou barvou. Na pravé straně u hřbitovní zdi je vynecháno místo na plánované kolumbárium. V současné době se snažíme o to, aby u všech hrobů byli zaznamenáni zemřelí. U plno hrobových míst totiž nemáme všechny záznamy, zejména z toho důvodu, že nájemci
hrobového místa sem urnu vloží, ale nenahlásí toto na obecní úřad. Proto Vás vyzýváme, pokud víte, že data
u daného hrobového místa nemusí být úplná, kontaktujte obecní úřad.

12
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Pohádkový les a
pálení čarodějnice
Šmoulí pohádkový les prošlo bezmála 120 dětí s doprovodem, počasí nám přálo a všude panovala
dobrá nálada. Děti prošly 10 stanovišť, kde se setkaly s 18ti Šmouly
a Gargamelem a Azraelem. Na
každém stanovišti dostaly děti
za splnění úkolu drobnou odměnu a razítko a za nasbírání všech
razítek dostaly na závěr dárek ve
formě sušenky a buřtíku, který si
následně mohly upéct na ohni. Po
19 hodině byl zažehnut obří oheň
a upálena čarodějnice z dílny ZŠ
Častrov. V průběhu celého odpoledne a večera bylo k dispozici
občerstvení, které zajistilo SDH
Častrov.
Děkujeme ještě jednou všem, kdo
se na této akci podíleli, děkujeme
sponzorům a vám, kdo jste přišli
a přispěli na dobrovolném vstupném. Díky vám všem budeme
moct již brzy zase udělat nějakou
akci pro děti. Nemalé poděkování
patří SDH Častrov, které zařídilo
kromě občerstvení také celé technické zázemí.
text a foto: Kolektiv pořadatelů
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Dětský den na hřišti
na téma 			
Tlapková patrola
Ve čtvrtek 2.6.2022 se na fotbalovém hřišti uskutečnil pro děti den
s Tlapkovou patrolou. Počasí nám
přálo a na dětský den do Častrova
přišlo a přijelo cca 140 dětí většinou v doprovodu rodičů nebo prarodičů.
Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť s úkoly jako stvořených pro
Tlapkovou patrolu! Vyzkoušely si,
být hasičem, záchranářem, bagristou, policistou...rozpoznávaly zvířecí stopy a stromy, stavěly puzzle,
chodily po laně, lovily ryby, třídily
odpadky a na závěr se mohly pobavit ve skákacím hradu. Děti dostaly odznak a čokoládovou odměnu. K dispozici bylo občerstvení.
Děkujeme všem za pomoc a ochotu podílet se na dnu, který si užili
jak děti, tak dospělí.

text a foto: Organizátoři akce

Maskot Častrova Častrováček
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Loučení s předškoláky
V úterý 13.6.2022 proběhlo v MŠ Častrov rozloučení s předškoláky. Děti, které v září nastoupí do základní
školy, si pro rodiče a prarodiče připravily pásmo básniček a písniček. Velké díky patří učitelkám, které svou
péčí, trpělivostí a obětavostí vychovaly ty malinké tříleté dětičky do podoby „velkých předškoláku“, kteří v
září zasednou do školních lavic.
foto: Veronika Němcová

Náš Zpravodaj - Léto 2022
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SDH Častrov
VVH OSH Pelhřimov
V sobotu 19. března v kulturním
zařízení obce Bratřice proběhla
výroční valná hromada Okresního
sdružení
hasičů
Pelhřimov.
Shromáždění zahájil starosta OSH
Pelhřimov pan Ing. Jan Čekal.
Přivítal delegáty jednotlivých
sborů, okrsků a dále vzácné hosty.
Mezi ně patřili starosta Krajského
sdružení hasičů Kraje Vysočina pan
Jan Slámečka, starosta Okresního
sdružení hasičů Žďár nad Sázavou
pan Luboš Zeman, náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pan
Ing. Miroslav Houška, za požární
výzbrojnu pan Oldřich Kotoun a za
Hasičskou vzájemnou pojišťovnu
pan
Ing.
Stanislav
Hron.
Omluveni byli z pracovních
důvodů hejtman Kraje Vysočina
pan Mgr. Vítězslav Schrek, MBA,
ředitel HZS Kraje Vysočina pan
plk. Mgr. Jiří Němec a ředitel
územního odboru Pelhřimov pan
plk. Ing. Jiří Hörner. Shromáždění
se zúčastnilo 126 delegátů z 208
delegovaných.
OSH Pelhřimov sdružuje 185
SDH ve 23 okrscích.
K datu
1. 1. 2022 bylo na OSH Pelhřimov
registrováno 8 236 hasičů, z toho
7 289 dospělých a 947 mladých
hasičů.
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Sběr železného šrotu
V sobotu 9. dubna 2022 proběhl
tradiční sběr železného šrotu. Bylo
sebráno 20 q železného odpadu.
Děkujeme všem, kteří nám přispěli
a poděkování patří i těm členům
sboru, kteří se této akce zúčastnili.
VVH SDH Častrov
V pátek 29. dubna 2022 se
uskutečnila v kulturním domě v
Častrově výroční valná hromada
za rok 2021, která byla spojena
s odloženými oslavami 130 let
založení sboru patřícími k roku
2020. Oslavy tohoto výročí byly
rozděleny do dvou částí. V první
části, během valné hromady,
byla
předána
vyznamenání
členům SDH, v druhé části, která
se následně uskutečnila 7. 5.

2022, proběhly hasičské soutěže.
Okrsková a dále soutěž „O pohár
starosty SDH Častrov“, kde
významným aktem bylo žehnání
hasičského praporu, který byl
pořízen ku příležitosti tohoto
výročí.
Valnou hromadu zahájil Jiří
Havlíček ml., který přivítal
vzácné hosty, a to starostu OSH
Pelhřimov pana Ing. Jana Čekala,
starostu okrsku Počátky pana
Bc. Radka Kadlece, starostku
obce paní Ing. Janu Houškovou
a další vzácné hosty – náměstka
hejtmana Kraje Vysočina pana
Ing. Miroslava Houšku a paní Mgr.
Ladu Razimovou, členku SDH
Čakovice. Přítomno bylo 56 členů
z 95, a tím byla valná hromada
usnášeníschopná. Dle schváleného
programu přednesl starosta SDH
Častrov pan Ing. Petr Němec
zprávu o činnosti sboru za roky
2020 a 2021, hospodář sboru pan
Ladislav Kněžínek nás seznámil
s hospodařením a plánem činnosti
na rok 2022. Dále proběhlo
vyznamenání jednotlivých členů
sboru ku příležitosti oslav 130 let
založení sboru.
Čestné uznání SDH Častrov
obdrželi: Ing. Fojt Miroslav, Ing.
Houšková Jana, Jirsa Marek
ml., Jirsová Nikola, Křížová
Dana, Marek Lukáš, Marková
Aneta, Náměstek Jan ml.,
Němcová Zuzana, Petrů Nicole,
Salavová Vendula a Žižková
Jolana.
Čestné uznání OSH Pelhřimov
obdrželi: Houška Jiří, Lapka
Náš Zpravodaj - Léto 2022

Pavel ml., Němcová Markéta,
Randlíková Ivana, Švácha Martin
a Švácha Michal.
Medaili za příkladnou práci
obdrželi: Jirsa Marek st., Kyba
Jiří, Lapka Lukáš, Lapková
Miloslava, Lochman Jaroslav,
Ing. Marek Martin, Marek Petr,
Šváchová Miloslava, Vacek Robert
a Votruba Michal.
Medaili za zásluhy obdrželi:
Čekal Lukáš, Ing. Houška Miroslav,
Jebavý Jan, Kněžínek Ladislav,
Marek Zdeněk, Marková Dana,
Náměstková Miroslava, Němec
David, Ing. Němec Miroslav, Ing.
Němec Petr, Švácha Radek a Žižka
Karel.
Čestné uznání KSH Vysočina
obdrželi: Havlíček Jiří st., Havlíček
Jiří, DiS., Houška Miroslav, Kyba
Josef in memoriam, Matoušek
Bohumír, Náměstek Jan st.,
Náměstek Petr a Švácha Karel ml.
Čestné uznání SH ČMS
obdrželi: Čekal František a Mgr.
Ladislav Kněžínek in memoriam.
Medaili a stužku za věrnost za
10 let u sboru obdrželi:
Ing. Václav Bečka, Ing. Miroslav
Fojt, Mgr. Ivana Fojtová, Ing.
Jan Fuxa, Jiří Havlíček, DiS.,
Jiří Houška, Petra Hromádková,
Markéta Chaloupková, Jiří Ješeta,
Pavel Kittner, Ladislav Kněžínek,
Tomáš Kolář, Ing. Eliška Kučerová,
Lukáš Lapka, Pavel Lapka st.,
Pavel Lapka ml., Miloslava
Lapková, Jaroslav Lochman,
Ing. Martin Marek, Petr Marek,
Dana Marková, Jiří Mikolášek,
Ing. Alena Mimrová, Miroslava
Náměstková,
Ing.
Miroslav
Němec,
Helena
Novotná,
Kateřina Strašíková, Ing. Vladimír
Šimeček, Mgr. Jana Šimečková,
Martin Švácha, Michal Švácha,
Miloslava
Šváchová,
Michal
Votruba, Zuzana Votrubová a
Stanislav Zedek.
Stužku za věrnost za 20 let u
sboru obdrželi:
Miroslav Bečka ml., Lukáš
Čekal, Stanislav Dědič, Ing.
Miroslav Houška, Marek Jirsa st.,
Jaroslav Kolář ml., Jiří Kyba, Petr
Náš Zpravodaj - Léto 2022

Másilko, Jan Náměstek st., Petr
Náměstek, David Němec, Ing. Petr
Němec a Karel Žižka.
Stužku za věrnost za 30 let u
sboru obdrželi:
Jan Jebavý, Zdeněk Marek, MVDr.
Karel Pána in memoriam, Jaroslav
Provázek, Libor Rukavička, Karel
Švácha ml. a Jan Votruba ml.
Stužku za věrnost za 40 let u
sboru obdrželi:
Miroslav Bečka st., Ing. Miroslav
Čekal, Bohumír Červenka, Jaroslav
Kněžínek, Mgr. Ladislav Kněžínek
in
memoriam,
Jaroslav
Kolář st., Petr Kubiska in
memoriam, Stanislav Malínek
a Marie Strašíková.
Stužku za věrnost za 50 let u
sboru obdrželi:
Stanislav Kuldan, Josef Kyba
in memoriam, Karel Másilko a
Jaroslav Němec.
Stužku za věrnost za 60 let u
sboru obdrželi:
Miroslav
Houška,
Ludvík
Náměstek in memoriam, Karel
Němec, Jan Rukavička, Karel
Štercl, Karel Švácha st., Jan
Votruba st. a Miloslav Zikmund.

Valná hromada byla ukončena
schválením navrženého usnesení
s následnou volnou zábavou
s občerstvením.
Hasičské soutěže
V sobotu 7. května 2022 proběhla
na častrovském fotbalovém hřišti
druhá část oslav výročí založení
sboru. Ve 13:00 zahájil starosta
SDH Častrov pan Ing. Petr Němec
oslavy slavnostním nastoupením
družstev a přivítáním vzácných
hostů. Byli to starosta OSH
Pelhřimov pan Ing. Jan Čekal,
za okrsek Počátky velitel okrsku
pan Aleš Povolný, starostka
obce paní Ing. Jana Houšková a
pan farář Pavel Šika. Po uvítání
zazněla hymna České republiky.
Ing. Petr Němec seznámil
přítomné s krátkou historií
sboru a obsahem slavnostního
praporu. Následovalo samotné
žehnání praporu panem farářem,
přizdobení památečními stuhami
věnovanými
OSH
Pelhřimov
a obcí Častrov. Slavností akt byl
zakončen pochodem čestné čety
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v čele s praporem a položením
věnců k památníkům padlých v
obou světových válkách.
O
pořízení
praporu
jsem
již
informoval
v
jednom
z předchozích zpravodajů, a tak
doplním něco o jeho obsahu.
Na lícové červené straně je znak
obce, který je vložený do znaku
hasičstva s názvem a letopočtem
založení našeho sboru 1890. Na
rubové straně v tmavě modré
barvě s nápisem „Bližnímu
k ochraně, Vlasti k oslavě“
najdeme patrona hasičstva Sv.
Floriána – ochránce v nebezpečí
ohně, vody a války, patrona hasičů,
kominíků a zedníků. Postava ve
zbroji římského vojína s mečem a
korouhví vylévající vodu z vědra
na hořící dům v připomínce toho,
že kdysi svou motlitbou odvrátil
plamennou zkázu. V našem
provedení drží ochrannou ruku
nad historickou dominantou
obce, a to nad kostelem svatého
Mikuláše. Původně gotický kostel
byl založen kolem roku 1350
Dobešem z Bechyně. Současná
podoba pochází z přestavby
v roce 1722. Jde o jednolodní
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stavbu s hranolovou věží v
západním
průčelí.
Svatyně
zaujme neobvyklým umístěním
věžních hodin, a to v báni věže
kostela. V levém spodním rohu
praporu najdeme vyobrazenou
naši první hasičskou stříkačku.
Ta byla pořízena v roce 1822,
dávno před založením samotného
sboru. Je to dřevěná čtyřkolová
stříkačka vyrobená firmou MALO,
bez vlastního sání. Voda se do
stříkačky nalévala vědry. Tato
stříkačka se dochovala až do
dnešní doby a můžete ji vidět
v muzeu v nedaleké Žirovnici. Obě
strany praporu jsou lemovány
heraldickými znaky obce.
Ve 13:30 bylo zahájeno soutěžní
odpoledne. První požární útoky
byly v rámci okrskové soutěže
v disciplíně hasičský sport.
Kategorii muži vyhráli naši hasiči
v čase 23:10 s. Kategorii žen
vyhrály ženy z Polesí v čase 28:85
s. Druhou soutěž, a to o „pohár
starosty SDH Častrov“, v kategorii
muži i ženy vyhrála družstva
z Kamenice nad Lipou v časech
18:35 s muži a 21:40 s ženy. Pohár
k výročí 130 let založení sboru

v Častrově převzala za absolutně
nejrychlejší časy družstva mužů i
žen z Kamenice nad Lipou. Během
poháru předvedli své útoky i
veteráni z Častrova a veteráni
ze Ctiboře. Následnou doplňkovou
disciplínu v pivní štafetě vyhráli
muži i ženy z Polesí. Během
soutěžního odpoledne bylo možno
shlédnout ukázku vyprošťování
osoby z auta v podání hasičů
z Počátek. Účastníci si dále
mohli prohlédnout vozidla IZS,
a to vozidlo PČR, které zajistilo
obvodní oddělení Kamenice nad
Lipou, vozidlo ZZS KV zajištěné
posádkou z Počátek, sanitní
vozidlo Nemocnice Pelhřimov a
sanitní vozidlo pana Ladislava
Červenky, soukromého dopravce
pro oblast Černovice a Kamenice
nad Lipou.
Celé slavnostní odpoledne bylo
zakončeno po 17:00 hodině
nástupem družstev a vyhlášením
výsledků. Od nástupu do večerních
hodin byla volná zábava, kterou
zpestřila kapela Kamenická čtyřka.
text a foto: Jiří Havlíček
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Jezdectví 		
v Metánově 2022
Tereza Vichrová zahájila sezonu
v dubnu v Jezdecké stáji Robin u
Jindřichova Hradce, zde soutěžila
na překážkách do 120 cm a domů
přivezla 5. místo. Dále reprezentovala svoji stáj v Sudoměřicích
u Bechyně, kde v soutěži L* obsadila 2. místo, a také v Proseči pod
Křemešníkem. Se svými mladými
koňmi startovala v soutěžích Z
(100 CM) a se zkušenými koňmi
v soutěžích L** (120 cm). V Proseči pod Křemešníkem se Tereza
se svou klisnou Gipsy 1 účastnila
soutěže S* (125 cm). V seriálu závodů Skokového poháru Vysočiny
si drží průběžné 2. místo ze 14 zúčastněných.
Sezona začala slibně a pevně věříme, že ve stejném duchu bude i
nadále pokračovat.

Tereza Vichrová, Merry 2; 100 cm

Za SS Matoušek, Petra Vichrová
foto: Lukáš Krajíček
Tereza Vichrová, Gipsy 1; 125 cm
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SPORT
Je dobojováno. Po dvou letech
se konečně podařilo odehrát bez
omezení všechna naplánovaná
utkání v kuželkách i ve fotbale a
sezóna dospěla ke svému konci.
Myslím si, že se nám vedlo velmi
dobře a opět se nám podařilo vzorně reprezentovat naši obec. Jak
tedy nakonec vše dopadlo? Níže se
podíváme na konečné výsledky.

FOTBAL
Po podzimu jsme byli na pátém
místě v desetičlenné tabulce se
ziskem jedenácti bodů. Jarní část
sezóny jsme zahájili v neděli 10.4.
domácím utkáním proti Rohozné.
Na úvod se nám podařilo zvítězit
3:1 (dva naše góly vstřelil Jirka
Vojta a jeden přidal Petr Marek).
O tom, že hrát fotbal není vždy
úplně jednoduché, svědčí fotografie právě z tohoto utkání, během
kterého nás několikrát překvapila
sněhová přeháňka.
Ve druhém jarním kole jsme ve
venkovním utkání prohráli v Mnichu 2:0. Následoval domácí zápas
proti Horní Cerekvi, ve kterém se
nám opět bodovat nepodařilo a
prohráli jsme 1:3 (gól vstřelil Jirka
Houška).
V následujících dvou utkáních se
nám již dařilo lépe. V neděli 1.5.
jsme hráli v Petrovicích a přivezli
jsme všechny body za výhru 0:2
(jeden gól vstřelil Petr Marek a
druhý přidal Jirka Rešl). V dalším
kole jsme připsali do tabulky další
tři body za domácí výhru proti Senožatům 3:2 (jeden gól byl vlastní
a dva přidal Jirka Houška). Toto
napínavé utkání se rozhodovalo
až v samotném konci, rozhodující
gól vstřelil Jirka dvě minuty před
koncem.
V patnáctém kole nás čekal nelehký zápas v Pelhřimově proti domácímu Maratonu „C“. Ten pravidelně naděloval soupeřům velký
počet gólu a za celou sezónu ani
22

10.4.2022 Častrov - Rohozná. Foto: Miroslav Němec

Tabulka fotbal

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Utkání
FKM Pelhřimov „C“
18
TJ Slavoj Třešť „C“
18
TJ Sokol Vyskytná
18
SK Horní Cerekev „B“
18
TJ Sokol Mnich
18
TJ Červená Řečice „B“
18
Sokol Častrov
18
SK Rohozná
18
TJ Sokol Senožaty
18
Vysočina Petrovice
18
Tým

Výhra
18
15
10
10
7
7
6
5
5
2

Remíza
0
0
1
1
2
1
2
1
0
0

ProPočet
Skóre
hra
bodů
0
157 : 17 54
3
102 : 40 45
7
88 : 46
31
7
66 : 54
31
9
31 : 49
23
10
46 : 91
22
10
40 : 54
20
12 34 : 105 16
13
25 : 79
15
15
31 : 87
9

Tabulka kuželky

Pořadí

Tým

1
2
3
4
5
6
7
8

Sokol Častrov
Slavoj Žirovnice
Spartak Pelhřimov „C“
Spartak Pelhřimov „G“
Sokol Cetoraz „B“
Slovan Kamenice n/L „D“
Spartak Pelhřimov „D“
Slovan Kamenice n/L „C“

Utká- Výní
hra
20
20
20
20
20
20
20
20

17
16
13
6
12
6
5
3

Remíza
2
1
1
0
0
0
0
0

Prohra

Skóre

Počet
bodů

1
3
6
14
8
14
15
17

96 : 24
98 : 22
73 : 47
41 : 79
66 : 54
43 : 77
35 : 85
29 : 91

36
33
27
12
24
12
10
6
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jednou neprohrál. Soupeře jsme
dokonale zaskočili a ještě ve 34.
minutě jsme vedli 0:2 po gólech
Jirky Vojty a Jirky Houšky. Tento
nadějný výsledek se nám však udržet nepodařilo a domácí nakonec
s přehledem vyhráli 5:2.
O týden později jsme hráli opět
venku a výsledek byl pro nás ze začátku ještě nadějnější. V Červené
Řečici jsme vedli dokonce o 3 góly,
ale také tam jsme nakonec nechali
všechny body domácím. Prohráli jsme 7:4. Dva naše góly vstřelil
Jirka Houška a po jednom přidali
Jirka Rešl a Vašek Bečka.
Divoká přestřelka byla k vidění
také v kole následujícím, kdy jsme
na domácím hřišti přivítali soupeře z Vyskytné. V zápase jsme prohrávali již 1:5. Ke konci jsme ještě
utkání zdramatizovali, ale na body
to nakonec nestačilo a prohráli jsme 4:6 (tři góly vstřelil Filip
Novotný a jeden přidal jeho bratr
Michal).
V posledním kole sezóny jsme drželi krok s favoritem z Třeště na jejich hřišti pouze do poločasu (1:1).
Ve druhé půli jsme dostali tři góly
a všechny body zůstali domácím.
Náš poslední gól v sezóně vstřelil
Michal Hřebíček.

Celkově jsme tedy skončili na sedmém místě v desetičlenné tabulce se ziskem dvaceti bodů za šest
výher, dvě remizy a deset proher.
Našim nejlepším střelcem se stal
Jirka Houška. S dvanácti vstřelenými góly obsadil v tabulce střelců
desáté místo.
Na webových stránkách www.
fotbalunas.cz/klub/2872, případně v aplikaci pro chytré telefony
„Náš fotbal“, se vždy dozvíte aktuální informace o fotbale v naší
obci.

KUŽELKY
Z kuželkářských drah Vám dlužím již pouze jeden výsledek. Po
uzávěrce minulého čísla zpravodaje jsme odehráli poslední utkání doma proti Pelhřimovu „C“.
V něm jsme porazili stejně kuželek
jako soupeř a následovala dělba
bodů za remizu. Do tabulky jsme
tedy připsali jeden bod.
Letošní ročník Krajské soutěže Vysočiny „A“ se nám podařilo vyhrát,
což je určitě pěkný úspěch. Za celou sezónu jsme sedmnáctkrát vyhráli, dvakrát remizovali a pouze
jednou prohráli. O celkové prvenství jsme bojovali hlavně s týmem

z Žirovnice, který nás jako jediný
dokázal jednou porazit a ke konci
také se stále se zlepšujícím Pelhřimovem „C“.
Níže je konečná tabulka. Jenom
připomenu, že po základní části se
tabulka rozdělí na dvě části a nadstavbovou část sezóny hrají mezi
sebou čtyři nejlepší a čtyři nejhorší týmy zvlášť. Pátá Cetoraz tak má
více bodů než čtvrtý Pelhřimov
„G“, ale pořadí v tabulce je správné.
Informace o aktuálním kuželkářském dění v Častrově naleznete na
webových stránkách www.kuzelkycastrov.estranky.cz.

Závěrem chci touto cestou poděkovat všem sportovcům za vzornou reprezentaci naší obce a oddílu Sokol Častrov. Velký dík za
celoroční podporu patří také vedení obce a sponzorům. Děkuji
rovněž dobrovolníkům, kteří se
podíleli na organizaci domácích
utkání a samozřejmě také našim
fanouškům za veškerou podporu.
Přeji všem krásné léto.
Miroslav Němec

HLEDÁME AGRONOMA/KU

HLEDÁME ZOOTECHNIKA/ČKU

Do ZD Častrov hledáme do hlavního pracovního
poměru agronoma/ku.

Do ZD v Častrově hledáme do hlavního pracovního
poměru zootechnika/zootechničku.

Požadujeme:

Požadujeme:

•

vzdělání zemědělského směru (min. SŠ)

•

střední zemědělskou školu

•

schopnost vést kolektiv

•

kladný vztah ke zvířatům

•

časovou flexibilitu

•

spolehlivost

•

organizační schopnosti

•

samostatnost

•

řidičský průkaz sk. B, sk. T výhodou

•

řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:

Nabízíme:

•

služební vůz a telefon

•

závodní stravování (cena oběda 25 Kč)

•

odběr naturálií (brambory, obilí, prase)

•

služební vůz a telefon k dispozici

•

závodní stravování (cena oběda 25,- Kč)

•

odběr naturálií (brambory, obilí, prase)

Nástup možný ihned. 					
Kontakt pan Březina, tel: 725 105 560.
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Nástup možný ihned. 					
Kontakt pan Rukavička, tel: 725 854 420.
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Kadeřnictví
Jana Rukavičková
IČO: 0927783
Tel. číslo: 606 088 091

Pouť v Častrově

Dům seniorů, Častrov 23
Pouze na objednání Pondělí - Neděle

V sobotu 6.8.2022 se bude konat pouťová zábava. Od 20:30
zahraje v KD Častrov rocková
kapela ROCKetc.

Víte, co je Belka, kde jsou Hlinišťata a nebo kde stával bývalý chudobinec?
Kolik je vlastně v Pelci čísel popisných? A kolik zde žilo (žije) obyvatel?
Chcete se na čerstvém vzduchu něco nového dozvědět?
A nebo prostě jen rádi hledáte a luštíte?
Tak právě pro vás je od

1. 7. do 31. 8. 2022 připravena prázdninová stezka

V neděli 7.8.2022 od 10:00
sehrají na hřišti fotbal ženatí
versus svobodní a v KD bude
odpoledne připraveno posezení
s hudbou.

POZNEJ PELEC!
Pro místní i přespolní, pro děti i dospělé. Každý si zde něco najde!
1. OKRUH: Pelec
- pouze uvnitř vsi
- 16 stanovišť

2. OKRUH: Okolí Pelce
- podle mapy
- 6 stanovišť

Jednotlivá stanoviště stručně přibližují historii a současnost obce. U každého z nich (1. okruh) je navíc
pro zájemce malý úkol k vyluštění nebo splnění a písmeno do výsledné tajenky.
Start: zastávka autobusu (tam najdete všechny potřebné informace)

Všem čtenářům přejeme
krásné slunné léto, plné
zážitků a dobré nálady.		
Redakce

Náš Zpravodaj tiskne čtvrletně v nákladu 350 ks Nová tiskárna Pelhřimov, spol.s r.o., Krasíkovická 1787, telefon 565 332 338 jako periodický tisk územního samosprávního celku. Připravuje redakční
rada ve složení Milada Červenková a Veronika Lepešková. Určeno občanům správního obvodu obce Častrov. Vítáme jakékoli náměty a připomínky v elektronické podobě na adresu zpravodajcastrov@
seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 4. září 2022. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 11227.
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