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Obec Častrov      čtvrtletník / Podzim 2022

NÁŠ
ZPRAVODAJ

Po dlouhých letních prázdninách 
se ve čtvrtek 1. září opět otevřely 
dveře místní základní a mateřské 
školy. Do první třídy nastoupilo 
8 žáčků, jmenovitě zleva: Radek 
Mareš, Václav Štrosmajer, Karo-
lína Němcová, Tereza Němcová, 
Gabriela Stará, Jáchym Lepeška, 
Bára Mimochodková a Petr Kříž.

Druhý ročník navštěvují                                
3 děti, třetí ročník 2 žákyně a ve                           
4. ročníku jsou děti 4.

Ve školce je opět plný počet dětí - 
25, z toho 8 dětí nových a 10 dětí 
předškolního věku.

text a foto:Veronika Lepešková

1. ZÁří…

foto dole: Alena Karasová
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VÁžeNí sPOluObčANé, 

v roce 2006 jsem se rozhodla kan-
didovat do obecního zastupitel-
stva. Byla jsem zvolená a po čtyři 
volební období vykonávala funkci 
starostky obce. Dovolte mi malé 
ohlédnutí za uplynulými 16-roky.

Za tu dobu se v naší obci mnohé 
vybudovalo a opravilo. Většina 
akcí proběhla za podpory poskyto-
vatelů dotace, tím se do velké míry 
ulevilo rozpočtu obce a zbyly pro-
středky na akce jiné, které nebyly 
z dotačních titulů podporovány.

Z dotačních titulů bylo v tomto 
období získáno téměř 90 milionů 
korun. 

Máme odbahněny a opraveny 
všechny obecní rybníky a jeden 
– lesní rybníček v Šejbu – vybu-
dován zcela nový. Dokončujeme 
Kovárník ve Ctiboři. 

Velkými akcemi byly stavby kana-
lizace v Častrově zakončené čistír-
nou odpadních vod, v Metánově 
objektem mechanického předčiš-
tění zaústěným do sedimentační-
ho rybníka Pode vsí. 

Současně s těmito stavbami do-
šlo i k opravě vodovodních řádů 
v Častrově a Metánově a jejich 
zmapování. Byla vybudována nová 
větev vodovodu v Metánově podél 
silnice na Žirovnici.

Je vybudována síť lesních cest a 
v rámci možností opraveny komu-
nikace ve všech obcích.

Jsou opraveny kaple v Metánově, 
Ctiboři a v Pelci, proběhla rekon-
strukce v budově základní školy a 
mateřské školy, velkou proměnou 
prošel i kulturní dům v Častrově, 
interiér budovy Obecního úřa-
du v Častrově, kuželna v Častro-
vě, hřbitov (oprava hřbitovní zdi, 
márnice, prostory nového hřbito-
va včetně místa ke třídění odpa-
du).

Ve všech obcích mimo Jakubína 
jsou vybudována dětská hřiště, 
v Častrově a v Metanové jsou nově 

zrekonstruovaná hřiště na vol-
nočasové aktivity včetně zázemí 
(pergoly, kabiny). V Jakubíně je u 
rybníka vybudována pergola s po-
sezením, v Častrově v nové zástav-
bě odpočinková zóna.

Ve Ctiboři a v Metánově je opra-
vená hasičárna, ve Ctiboři zrekon-
struovaná zasedací místnost ve 
staré škole, v Pelci je na staré škole 
nová střecha, v Metánově v budo-
vě bývalé školy je muzeum a obec-
ní byty, ty jsou také v hasičárně 
v Častrově. Obecní byty v č.p. 42 
v Častrově (stará škola) rozhodlo 
zastupitelstvo prodat. 

V provozu je pošta, prodejna po-
travin, hospoda – jejich zachování 
pro občany obce stálo velké úsilí. 

Ještě je v plánu demolice staré 
hospody, rekonstrukce starého 
kulturního domu v Častrově. 

Od 12.9. do konce listopadu toho-
to roku dojde k opravě komuni-
kace v Častrově od křižovatky na 
Pelhřimov po konec obce Častrov 
ve směru na Veselou.  Stavba je 
realizována na základě smlouvy o 
společném postupu s Krajem Vy-
sočina. Obec Častrov investuje do 
opravy dešťové kanalizace v Lazně 
(před budovou školy), vybudová-
ní chodníku od prodejny potravin 
po správní budovu ZD včetně pře-
chodu pro chodce a jeho osvětle-
ní. Nový přechod a osvětlení bude 
i u čekárny na Větrníku. Vozovka 
do Horního konce bude opatřena 
obrubníky, jako příprava na nový 
chodník. Proběhne i oprava komu-
nikace k bytovkám na Větrníku. 

V prostoru bývalé skládky byla po-
stavena nová kolna na stroje.

Nové osvětlení je ve Ctiboři, Čast-
rově, část v Metánově, proběhla 
rekonstrukce rozhlasu. 

Byla rozšířena síť sběrných míst 
na tříděný odpad.

Probíhá mnoho dalších drobných 
akcí, které se opakují, nejsou na 
první pohled patrné, přesto pro 
naši vesnici důležité.

Blíží se volby do zastupitelstva 
obce, proběhnou ve dnech 23. a 
24. září 2022.  

Rozhodla jsem se nekandidovat 
do obecního zastupitelstva, a tak 
končí i moje 16 -ti leté starostová-
ní v naší obci.

Nestihla jsem vše, co jsem měla 
v plánu. To snad ani nejde. Napří-
klad rekonstrukci starého kultur-
ního domu a vybudování tělocvič-
ny, projekt je připraven.

Dokončujeme slíbenou opravu 
cesty v Metánově u stanoviště na 
kontejnery. Také opravu cesty od 
sila v Metánově. Ve fázi projektu 
je také zasíťování parcel k výstav-
bě v Častrově u Bejkovny. 

Chtěla bych poděkovat všem čle-
nům současného zastupitelstva, 
zaměstnancům, ale také těm, kteří 
v minulých volebních období jeho 
členy byli.   

Děkuji občanům za jejich činnost 
ve spolcích, které se nemalou částí 
podílejí na životě v obci. I ostat-
ním občanům, kteří ve svém vol-
ném čase přispěli k tomu, že naše 
obec funguje a hezky vypadá. 

Co dodat na konec. 

Přeji nově zvoleným členům za-
stupitelstva obce radost z práce 
pro naši obec. 

Jana Houšková 
starostka obce 
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Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních 
okrsků pro volby do zastupitelstev obcí vydané podle 
§ 15 odst.1 písm. g) 

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do 
zastupitelstev obcí 

Starostka Obce Častrov podle § 29 odst. zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona             
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

o z n a m u j e:

Volby se uskuteční dne 23. září 2022 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a dne 24. září 2022 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.
       
 

Místem konání voleb do zastupitelstev obcí je:
•	 ve volebním okrsku č. 1 Častrov je 

volební místnost v budově obecního úřadu, 
Častrov čp. 105, pro voliče bydlící v Častrově, 
Pelci, na Drážďanech a na Perkách 

•	 ve volebním okrsku č. 2 Metánov je 
volební místnost v budově školy, Metánov  
čp. 54, pro voliče bydlící v Metánově

•	 ve volebním okrsku č. 3 Ctiboř je volební 
místnost v budově školy, Ctiboř čp. 36, pro 
voliče bydlící ve Ctiboři a Jakubíně

Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Častrově dne 29.8.2022

Ing. Jana Houšková 
starostka Obce Častrov

Obec Častrov
394 63 Častrov 
okres Pelhřimov
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usNeseNí Z 29. JeDNÁNí ZAstuPitelstVA Obce čAstROV kONANéhO DNe 
30.6.2022

Zastupitelstvo obce volí:

Veroniku Němcovou zapisovatel-
kou a Radka Šváchu a Jitku Mare-
šovou ověřovateli zápisu z jednání 
zastupitelstva obce č. 29/2022. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 
následující body:

Upravený program jednání zastu-
pitelstva dne 30.6.2022

Bod 1: 

bere na vědomí:
zprávu starostky obce o činnos-
ti a o dění v obci od 19.5.2022 do 
30.6.2022

Bod: 2
bere na vědomí:
zprávu o plnění rozpočtu a stavu 
finančních prostředků obce ke dni 
k 10.6.2022
Česká spořitelna a.s., Kč:                  
10 401 944,22
ČNB Kč: 10 005 789,07
Pokladna Kč: 23 661.--
Vkladový účet‚ CS a.s. Kč: 
5 000 000,--

Bod: 3
bere na vědomí:
provedená rozpočtová opatření    
č. 5/2022,6/2022,7/2022 k úpra-
vě rozpočtu obce 
schvaluje:
provedení rozpočtového opatření 
č. 8/2022 v rozpočtu obce 

Bod: 4
bere na vědomí:
zprávu kontrolního a finančního 
výboru za období od 8.3.2022 do 
30.6.2022

schvaluje:
Aktualizaci tabulky rozdělení stro-
jů dle organizace.
Vést tabulku výkonů na jednotlivé 
stroje, zapisovat tankování PHM 

dle tabulky.
Vést výkazy odpracovaných hodin 
na dohodu o pracovní činnosti.
Každý zaměstnanec povede tabul-
ku Výkaz mzdových nároků.
Řádně vést knihu jízd obecního 
automobilu.
Účinnost – od 1.7.2022

Bod: 5
schvaluje:
prodat byty s vlastnickým podílem 
na společných částech nemovitos-
ti  v č.p. 42 v Častrově dle znalec-
kého posudku č. 1448-23/2021-2 
k 31.8.2022, stávajícím nájemcům 
dle žádostí 
manželům Markétě a Janu Fuxo-
vým – byt č. 42/5
Marcele Parkanové - byt č. 42/3
Petru Dohnalovi - byt č. 42/4
Jiřímu Švandovi – byt č. 42/1
Žadateli ZD Častrov - byt č. 42/2, 
současný nájemce p. Pavelová 
o odkoupení bytu nemá zájem. 
Pronájem bude ukončen, smlou-
va uzavřena na dobu určitou do 
31.12.2022. 

Bod: 6
schvaluje:
pronájem bytů v DPS žadatelům 
od 1.8.2022

Bod: 7
schvaluje:
opravené dodatky ke smlouvě o 
provozování vodovodu a kanaliza-
ce na rok 2022 a dodatek na rok 
2022 na denní obsluhu ČOV 

Bod: 8
neschvaluje:
žádost pana Vojtěcha Fojtíka o za-
městnání

bere na vědomí:
ukončení pracovního poměru       
p. Jana Seemanna a p. Františka 

Šlapala ke 30.6.2022 s výpovědní 
lhůtou 2 měsíce 

Bod: 9
bere na vědomí:
zrušení výběrového řízení akci 
II/639 Častrov, průtah

schvaluje:
opakované zadání veřejné zakázky 
na stavební akci II/639 Častrov, 
průtah s navýšením rozpočtové 
ceny o 20 % 

Bod: 10
bere na vědomí:
dokončení aktualizace pasportu 
místních komunikací, doručení 
seznamu návrhu nového značení

Bod: 11
schvaluje:

prodat dle zveřejněného záměru  
č. 13/2021 nově oddělenou parce-
lu č. 1136/36 ostatní plocha, v k.ú. 
Ctiboř u Častrova o výměře 136 
m2, 1m2 za 70 Kč manželům Ma-
rii a Josefu Vaňáskovým, bytem 
Žirovnice, Nábřežní 106, vlastní-
ci rekreačního objektu ve Ctiboři 
ev.č. 17 

schvaluje:
prodat dle zveřejněného záměru  
č. 20/2022 z 19.5.2022 nově oddě-
lené díly „g a f“ p.č. 1037/1 o celko-
vé výměře 0,24 m2 , cena za 70 Kč/
m2, Františku Novákovi, bytem 
Ctiboř u Častrova č.p. 46

schvaluje:
nahradit usnesení č. 9. 28/2022 
takto: 
prodat dle zveřejněného záměru   
č. 6/2020 p.p.č. 1960/9, ostatní 
plocha, jiná plocha, výměra 106 
m2, Jiřímu Houškovi, vlastní-
ku č.p. 8 v Častrově. Jedná se o 
zaplocenou zahradu, cena za 1 m2 
Kč 70,--.
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usNeseNí Z 30. JeDNÁNí ZAstuPitelstVA Obce čAstROV kONANéhO DNe 
28.7.2022

schvaluje:
zveřejnit záměr obce č. 21/2022 
prodat část p.č. 1987/1 v k.ú. Čast-
rov 
schvaluje:
zveřejnit záměr obce č. 22/2022 
prodat st.p.č. 207, část 56/5, část 
2076, část 56/4, st.p.č. 170/2 k.ú. 
Častrov a p.č. 368/5, .p.č 368/7, 
.p.č. 368/6 a p.p.č. 737 v k.ú. Ja-
kubín
odkoupit do vlastnictví obce p.č. 
53/2 v k.ú. Častrov 

Bod: 12
schvaluje:

pronajmout nevyužitou místnost 
v přízemí budovy obecního úřadu 
Kristýně Houškové za 500,- Kč/
měsíčně.

Bod: 13
schvaluje:
zachování pozice školního asisten-
ta v ZŠ a MŠ, na tuto pozici zařadit 
paní Alenu Karasovou, na dobu 
určitou od 1.9.2022 do 30.6.2023. 
Platové podmínky budou dány 
platebním tarifem.

Bod: 14
odročuje:

rozhodnutí o schválení odkoupení 
spoluvlastnického podílu st.p.č. 52 
s Kbelkou v k.ú. Pelec a to do vyře-
šení přístupu k pozemku a vyjas-
nění správy vodního zdroje

Ing. Jana Houšková
starostka obce

Jiří Havlíček, DiS.
místostarosta

Zastupitelstvo obce volí:

Veroniku Němcovou zapisovatel-
kou a Vladimíra Šimečka a Mila-
du Červenkovou ověřovateli zápi-
su z jednání zastupitelstva obce              
č. 30/2022. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 
následující body:

Upravený program jednání zastu-
pitelstva dne 28.7.2022

Bod: 1

bere na vědomí:
informace starostky obce o pod-
mínkách pro podání žádosti o do-
taci na provedení demolice. Do-
tace není dle podmínek pro obec 
výhodná. 

Bod: 2

schvaluje:
výsledek výběrového řízení na 
akci II/639 Častrov průtah a za-

dání díla firmě SaM silnice a.s., 
sídlo Máchova 1129/6, 470 01 
Česká Lípa IČO 25018094, nabíd-
ková cena 15 443 878,59 Kč bez 
DPH. Zakázka bude realizována 
dle smlouvy o společném postupu 
s Krajem Vysočina, Kraj Vysočina 
zadavatel č. 1, Obec Častrov zada-
vatel č. 2. Z toho: zadavatel č. 1: 10 
091 111,91 Kč bez DPH, zadavatel 
č. 2: 5 352 766,68 Kč bez DPH. Za-
kázka bude realizována do konce 
listopadu tohoto roku.

pověřuje:
starostku a místostarostu k podpi-
su smlouvy o dílo se zhotovitelem 

Bod: 3

schvaluje:
pro účel zřízení vkladového účtu 
převod částky ve výši 5 000 000,- 
Kč z účtu ČNB – dotační účet na 
běžný účet obce

schvaluje:
zřízení vkladového účtu u společ-
nosti Česká spořitelna, a.s. s úro-

kovou sazbou ve výši 5,6 % p.a. po 
dobu 6-ti měsíců, na který bude 
dán vklad z běžného účtu obce ve 
výši 10 000 000,- Kč 

Bod: 4

neschvaluje:
poskytnutí bezúročné půjčky p. 
Petru Dohnalovi. Obec nemá sta-
noveny podmínky pro poskytová-
ní půjček

Bod: 5

schvaluje:
prodat st.p. č. 207, st.p.č. 170/2 
v k.ú. Častrov, p.č. 368/5, 
p.č.368/7.p.č.368/6, p.č. 737 
v k.ú. Jakubín. Cena za 1 m2 Kč 
70,--. Nabyvatel Zemědělské druž-
stvo Častrov

Ing. Jana Houšková
starostka obce

Jiří Havlíček, DiS.
místostarosta
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VÁžeNí ObčANé, 

rádi bychom Vás informovali o ak-
tuální uzavírce v obci Častrov.

Rekonstrukce komunikace II/639, 
jejíž zhotovitel byl schválen na 
jednání zastupitelstva 28. 7. 2022, 
byla zahájena 12.9.2022 a bude 
probíhat přibližně do konce lis-
topadu 2022. Rekonstrukce bude 
probíhat ve dvou etapách:

1. Etapa (12.09. – 10.10.) – uza-
vření  silnice od křižovatky u kostela 
po most u bytovek (rekonstrukce 
mostu a dešťová kanalizace). 

Přístup pro pěší bude v rámci 
stavby zajištěn.

2. Etapa (11.10. – 30.11.) – uza-
vření celého úseku komunika-
ce od křižovatky na Pelhřimov 
po ceduli ukončení obce Čast-
rov ve směru na obec Vese-
lá (nové asfaltové povrchy, opravy 
chodníků, rekonstrukce chodníku 
od Jednoty po správní budovu ZD, 
vybudování nového přechodu pro 
chodce před školou vč. osvětlení).

Objízdné trasy první a druhé etapy 
si můžete prohlédnout na strán-
kách obce Častrov v aktualitách. 

Data jednotlivých etap jsou zde 
uvedena na základě předloženého 
harmonogramu prací zhotovitele, 
kterým je společnost S&M silnice 
a mosty a.s. Datumy se však mo-
hou mírně odlišovat v závislosti na 
okolnostech.

Žádáme občany obce o pochopení 
a trpělivost. V rámci svého bezpečí 
buďte obezřetní při pohybu po 
stavbě.

Děkujeme za pochopení

Zastupitelstvo obce Častrov

NOVý lesNí RybNík        
V ŠeJbu

Na přelomu loňského a letošní-
ho roku byl dokončen nový lesní 
rybníček v metánovském lesním 
komplexu Šejby.

Místo bylo vybráno lesním správce 
Ing. Jiřím Švandou v silně podmá-
čené, rozvrácené a těžko lesnicky 
využitelné olšině. 

Hlavní funkcí realizované vodní 
nádrže je zajištění požární vody 
pro případ lesního požáru v jeho 
okolí. Rybník bude ovšem syner-
gicky plnit i další významné funk-
ce ekologické a vodohospodářské.

Akce byla spolufinancována z pro-
středků Ministerstva Zemědělství 
ČR - národní program Podpora 
opatření na drobných vodních 
tocích v majetku obcí a to ze 70% 
uznatelných výdajů. 

Ing. Miroslav Červenka 
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setkÁNí ObyVAtel 
A PřÁtel ctibOře             
A JAkubíNA

Vážení čtenáři, 13. srpna t.r. se 
uskutečnilo setkání, které bylo 
spojeno s 120. výročím otevření 
školy v Jakubíně. Měli jsme štěs-
tí na počasí, takže bylo přítomno 
zhruba 70 osob (viz foto). Od 15 
hodin byla prezentace s předá-
váním pamětních odznaků a po-
ukázek na občerstvení. Vlastní 
program zahájil starosta SDH pan 
Doležal. Přivítal starostku Obce 
Častrov a seznámil účastníky s 
organizačními záležitostmi. Pak 
jsme minutou ticha uctili památku 
na ty, co nás předešli na cestě, od-
kud není návratu. Poté krátce vy-

stoupila paní starostka a na závěr 
projevu nám předala letecké sním-
ky našich obcí. Ve svém stručném 
příspěvku jsem rozebral některé 
historické souvislosti a nechal zá-
jemcům prostudovat připravené 
dokumenty týkajících se Ctiboře 
a Jakubína. Po skupinovém fotu 
následovala volná zábava, která 
po příjezdu hudebníků v 17 hodin 
přešla též v poslech různých žánrů 
a případně i tance. Kapela hrála 
zhruba do půlnoci.

Na setkání byli zástupci více gene-
rací nebo ti, co se dlouho neviděli, 
takže bylo o čem hovořit. Pro mě 
byl podnětný mimo jiné rozhovor 
jednak se starším pánem (rodá-
kem z Jakubína), který se dobře 
znal s otcem a na druhé straně po-
znat rodinu svého vzdáleného pří-
buzného, kterého jsem viděl napo-

sledy někdy kolem roku 2000.

Jsem přesvědčen, že si poděková-
ní zaslouží každý, kdo se na akci 
podílel. A to jak v zásadních zále-
žitostech, jako příprava občerst-
vení a zajištění hudby, tak i třeba 
ve stavění stanu či dopravy star-
ších rodinných příslušníků. Škoda 
byla, že se akce nemohli dostavit 
někteří přihlášení - především ze 
zdravotních důvodů.

Na úplný závěr příspěvku uvádím, 
že ve stejném termínu probíhaly 
obdobné akce v Počátkách - Sou-
sedská slavnost a ve Vesci soused-
ské setkání v podobném duchu 
jako ve Ctiboři.

text: Oldřich Vobr

foto: Jana Stachová
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cO se V  NAŠí Obci Ve 
třetím čtVRtletí  
uDÁlO?

1) U hřbitova byla umístěna 
nová vývěsní skříň, kde jsou kro-
mě aktuální mapy hřbitova umis-
ťovány také výzvy a informace pro 
návštěvníky hřbitova (foto 1).

2) Od července probíhá vý-
stavba kamenné zídky u kostela v 
Častrově (foto 2).

3) Během letních prázdnin 
byla kompletně opravena střecha 
bývalé školy v Pelci. S rekonstruk-
cí se začalo v pondělí 11. červen-
ce 2022 a firma „Střechy Škopek 
– Robert Vágner“ z Rodinova 
opustila stavbu v polovině srpna. 
Z původní střechy zůstaly na svých 
místech pouze zachovalé trámy. 
Oba poškozené komíny byly ubou-
rány (téměř do poloviny půdních 
prostor) a poté byla ubouraná část 
nově vystavěna. Firma „Elektro-
instalace - Pavel Pechek“ doplnila 
v druhé polovině srpna na střechu 
hromosvody. Rozpočet na opra-
vu střechy byl schválen ve výši 
1 000 000,- Kč. Konečná částka 
za rekonstrukci střechy činí nyní 
1 095 001,64 Kč.
Přes zimu plánuje obec Častrov 
v pelecké škole kompletní rekon-
strukci toalet, aby zde mohla dů-
stojně probíhat společenská setká-
vání (foto 3 a 4). 

4) V průběhu června došlo 
k leteckému snímkování našich 
obcí. Výsledné fotografie si můžete 
prohlédnout samy. Z fotografií bu-
dou vytvořeny 4 vítací stojany na 
kraj obce Častrov a dále bude vy-
tvořena tabule s fotografiemi obcí 
do stojanu pod obchodem v Čast-
rově (foto 5 - 11).

foto 1

foto 2
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5) Právě probíhají dokončo-
vací práce na rybníku Kovárník - 
zabudování lávek, vybudování pří-
stupové komunikace. V průběhu 
září proběhne zaměření, kolauda-
ce a podání závěrečné zprávy.

6) Dne 2.9. začala předáním 
staveniště rekonstrukce 
komunikace v Častrově – Akce 
průtah Častrov II/639. Více 
informací k této akci a uzavírkám 
naleznete v článku na straně 6 a 
dále na internetových stránkách 
obce Častrov.

7) Ke dni 31.8.2022 odešli 2 
zaměstnanci obce, kteří se starali 
o veřejnou zeleň a ostatní věci sou-
visející se zajištěním chodu obce. 
V současné době hledáme náhra-
du za tyto pozice. Vyzýváme ob-
čany, pokud by měli o tuto pozici 
zájem v podobě hlavního pracov-
ního poměru, ale také v podobě 
přivýdělku, ať nás kontaktují. Více 
viz inzerát na straně 20.

text a foto: Veronika Němcová

foto 3

foto 4

foto 5: Častrov

odstavec 3), foto 3 a 4 zaslala: 
Pavlína Pechková
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foto 6: Ctiboř

foto 7: Drážďany
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foto 9: Metánov

foto 8: Jakubín
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foto 10: Pelec

foto 11: Perky
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PRÁZDNiNOVÁ steZkA 
POZNeJ Pelec

Po celou dobu letních prázdnin 
byla pro děti i dospělé připrave-
na stezka s názvem Poznej Pelec. 
Měla dva okruhy. První okruh 
se skládal ze šestnácti stanovišť 
rozmístěných po Pelci (kaplička, 
škola, památník padlým, obecní 
rybník atd.). Na každém stano-
višti byl připraven zalaminovaný 
papír formátu A4 s informacemi 
o daném místě, drobným úkolem 
pro splnění (zazpívat písničku, do-
plnit přirovnání, hledat po okolí 
různé stromy či květiny…) a také 
s rámečkem, v němž bylo zapsáno 
velké tiskací písmeno do tajenky. 
Myslím, že teď už tajenku můžeme 
prozradit – byla to vlastně dosti 
záludná otázka: Je ta, nebo ten Pe-
lec? Nad odpovědí se měli luštitelé 
zamyslet sami. 
Přiznám se však, že si sama nej-
sem jistá, jak je to vlastně správ-
ně… Místní říkávají spíše TA Pelec, 
ale slýchávám občas i TEN Pelec. 
V Topograficko-statistickém slov-
níku Čech, který má podtitul Po-
drobný popis všech měst, městy-
sů, zámků, dvorů apod. království 
českého (1870) u hesla PELEC 

najdeme toto: Pelec (lid. ten Pelec, 
v Pelci, do Pelce, peleckej), ves 5 
km VSV od Kamenice nad Lipou. 
Takže vesnice Pelec je asi skutečně 
mužského rodu… Tolik k prvnímu 
okruhu.
Druhý okruh se skládal ze šesti 
stanovišť nacházejících se v oko-
lí Pelce (např. Kněžský rybník, 
rybník Pstruhovec, Pelecký ko-
pec). Jednotlivá stanoviště byla 
však popsána na jednom místě 
– u mapy umístěné v autobusové 
zastávce (to aby se zde mohli do-
zvědět něco nového i ti, kteří se 
tak daleko z nejrůznějších důvodů 
nedostanou). Věřím ale, že ti zdat-
ní se na výšlap po okolí vypravili! 
Tento okruh již neobsahoval ani 
úkol, ani písmeno do tajenky.
Už v polovině prázdnin bylo v za-
stávce, kde byl umístěn start celé 
stezky, podepsáno patnáct sku-
pinek, které se vypravily na stez-
ku, což se koncem prázdnin ještě 
navýšilo na bezmála třicet pod-
pisů. A to se určitě nepodepsali 
všichni, kteří se (byť třeba jen na 
část stezky) vydali! Naneštěstí se 
jedno ze stanovišť ztratilo, na což 
jsme přišli v polovině srpna a záhy 
jsme chybu napravili (ovšem neví-
me, jak dlouho stanoviště na hrázi 
mezi rybníky chybělo). Akci i pod-

le odezvy místních považujeme za 
zdařilou a pokusíme se na ni příští 
léto opět navázat. A pro ty, kteří se 
na stezku nedostali či o ní dosud 
ani nevěděli, máme dobrou zprá-
vu: stanoviště byla začátkem září 
přesunuta do pelecké zastávky au-
tobusu, kde budou umístěna až do 
konce října, abyste si je mohli ale-
spoň takto prohlédnout.   
Je také na místě uvést, že při tvor-
bě stezky jsme vycházeli převážně 
z dlouho připravované knihy Petra 
Valeše o Pelci. Děláme vše pro to, 
aby se ji v brzké době podařilo vy-
dat! 

Pavlína Pechková
    
 
PS: Nápad na prázdninovou stezku 
vznikl už v květnu letošního roku. 
Zpočátku měla být stezka určena 
jen dětem, protože přes léto jich je 
zde víc než dost, a tak by tu kromě 
hřiště a babičky měly i nějaké další 
vyžití. Za tento nápad a pomoc při 
realizaci děkuji Katce Šuhájkové a 
její dceři Adélce, která nás o nut-
nosti připravit stezku tak dlouho 
přesvědčovala, až jsme to dotáhly 
do konce, i když trochu jinak, než 
jsme původně zamýšlely… 

steZkA Pelcí

Dne 26.8.2022 jsme se vydaly na vytvořenou stezku Pelcí. Vyšly jsme ráno v 8:30 a okolo 11:00 jsme byly 
hotovy. Stezka je velice pěkně připravená, člověk se dozví mnoho zajímavých informací, děti si zasportují 
na čerstvém vzduchu a díky úkolům, kterými se v průběhu stezky probojují, jsou po dokončení obohaceny o 
nové vědomosti. 

Moc se nám líbilo, jak byly úkoly promyšlené a rozmístěné. Doporučily bychom stezku spíše školákům, kteří 
už umí číst, plnění úkolů je více baví a jdou do toho s větší vervou. Díky tvořitelům této stezky jsme konečně 
pořádně objevily Pelec a zjistily, co všechno skrývá.

Sestry Poláchovy z Brna
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Zjistěte si své exekuce v Centrální evidenci
exekucí. Pokud nevíte jak, na helplince

770 600 800 vám poradí či pomohou.

Zaplaťte jistinu dluhu + 1815 Kč
pro exekutora a zbavte se dluhu

jednou pro vždy! 

Šance zbavit se exekucí na dluzích vůči státu
- zdravotní pojišťovny, ČEZ, nemocnice,
dopravní podnik... (nevztahuje se na daně).

Napište exekutorovi dopis nebo e-mail
s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny a
informujte ho, že využijete Milostivého léta.

MILOSTIVÉ LÉTO II
 1. září až 30. listopadu 2022

WWW.MILOSTIVELETO.CZ

Nebuďme lhostejní! Milostivé léto stojí i na principu
solidarity rodiny a společenství.
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kRAJ ROZDělí   
11 milióNů kORuN NA 
PROVOZ mAlých  
PRODeJeN

Kraj Vysočina chápe „svůj“ venkov 
jako nenahraditelnou součást na-
šeho regionu a jeho potřeby vnímá 
velmi intenzivně. I proto do něj 
směřuje nemalou finanční podpo-
ru ve formě jak krajských, tak stát-
ních dotací, z nichž hned dvě jsou 
určeny venkovským prodejnám. 
Už na jaře nabídl Kraj Vysočina 
vlastních 7 miliónů korun, na kte-
ré si mohly sáhnout obce do 500 
obyvatel. Záleželo na rozhodnutí 
starostů a obecních zastupitelů, na 
co až 50 tisíc korun od kraje využi-
jí. Na základě podnětů z obcí totiž 
Kraj Vysočina umožňuje v rámci 
své podpory dotovat nejen provoz 
venkovské kamenné prodejny, ale 
například i provoz místní knihov-
ny, služby související s provozem 

lékařských ordinaci nebo napří-
klad místních turistických cílů – 
galerií, rozhleden nebo třeba mu-
zeí. Podpořeno již bylo celkem 157 
obcí, z nichž 138 požádalo právě o 
dotaci na provoz obchůdku.

Další finanční pomoc chystáme 
na podzim na podporu obchůdků 
ve větších obcích od 501 do 3 tisíc 
obyvatel, v případě obcí od 1 tisíce 
do 3 tisíc obyvatel se podpora týká 
jen místních částí. Těm pošleme 
peníze, které krajům nabídlo Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu. V 
tomto případě budeme rozdělovat 
další 4 milióny korun s maximální 
výší dotace 60 tisíc korun na jednu 
prodejnu. Sběr žádostí byl před-
běžně stanoven na dobu od 24. 10. 
do 31. 10. 2022. Vše potřebné k 
podání žádosti bude v 2. polovině 
září zveřejněno na www.fondvyso-
ciny.cz v sekci Regionální rozvoj 
a veřejná správa. V loňském roce 
bylo z tohoto programu poprvé 
podpořeno 59 prodejen, tedy té-
měř všechny, které o podporu pro-
jevily zájem. 

Jednoduchými kupeckými počty 
dojdeme k celkové regionální pod-
poře malých venkovských obchůd-
ků ve výši až 11 miliónů korun. 
Jsou to peníze, které pomohou 
uhradit například rostoucí nákla-
dy na energie, nájemné, internet 
nebo mzdy. Kraj prostřednictvím 
těchto jednoduchých dotací po-
máhá udržet konkrétní služby na 
venkově. I přesto, že jsou služby 
těchto obchůdků využívány ome-
zeně, stále existuje poměrně velká 
skupina obyvatel, pro které nee-
xistuje alternativní náhrada, a kte-
ří nemohou z objektivních důvo-
dů této služby využít v nejbližších 
větších obcích či městech. Význam 
podpory obchůdků v malých ob-
cích se potvrdil i v době pandemie, 
kdy o ně zájem rostl. 

Platí, že Kraj Vysočina posílá fi-
nanční pomoc tam, kde je jí třeba.

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

NetRADičNě k JeDNOmu VýROčí

Vážení čtenáři, letos uplyne 30 let od rozdělení Československa. Nástupnické státy mají dosud mnoho po-
dobného, ale i dost rozdílů. Namátkou - na Slovensku mají jednokomorový parlament, přímé volby statutár-
ních orgánů obcí, měst a krajů a platí se zde Eurem. Rozdíl je i ve státní hymně. Ta slovenská má 2 sloky. V ČR 
zůstala 1. část někdejší československé hymny. Druhá polovina písně, jež se stala podkladem, se nepoužívá 
a je málo známá. V novinách jsem zaregistroval názor čtenáře, že až druhá sloka dává odpověď na otázku ze 
začátku písně. Nechám na Vás čtenářích, zda s tím souhlasíte, podobně jako to, zda se líbí či ne její zpraco-
vání. O tom později...

Samotný text zní takto:
Kde domov můj, kde domov můj
V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém
Mysl jasnou, vznik a zdar. A tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj.

Obě sloky si můžete poslechnout, když zadáte do vyhledávače „Česká hymna - skupina Metalinda“.
Pouze předesílám, že se jedná o rockovou (metalovou) verzi.

Oldřich Vobr

http://www.fondvysociny.cz
http://www.fondvysociny.cz
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třiNÁctý ROčNík 
českO slOVeNských 
ZÁVODů mOtORObOtů

V sobotu 18. června za pěkného 
počasí opět po roce zaplnily Ctiboř 
motoroboti PF 62, lidově řečeno 
frézy. Celkem 27 posádek se po-
stavilo na start závodu, který měl 
sice tradiční scénář, ale v detailech 
přinesl spoustu novinek a diváci se 
dobře bavili.

K vidění byl například pojízdný 
bar ctibořské mládeže a dále ge-
nerační souboj Miroslava Kuldana 
a jeho syna Jonáše. Možná právě 
tato konkurence motivovala Mirka 
k výkonu, kdy v osobním rekordu 
vyhrál kategorii originálních fréz. 
Sourozenci Salavovi letos promě-
nili svůj stroj v pojízdné vězení 
včetně vězňů a sami se představili 
v rolích hodného a zlého policisty. 

V kategorii upravených fréz se 
opět schylovalo k parádnímu sou-
boji mezi Josefem Pinkavou a 
Stanislavem Kolářem. Prvnímu 
ze jmenovaných ovšem stroj brzy 
po startu vypověděl službu a tak, 
bez konkurenčního tlaku, Stani-
slav Kolář sice nepokořil traťový 
rekord, ale jeho divoké průjezdy a 
čas pod šest minut sklidily zaslou-
žený potlesk.

V doprovodné soutěži pionýrů se 
kromě „profesionálních“ jezdců 
představil i Jan Pinďák z Horní 
Lidče. Jelikož neměl možnost 
letos přivést svou frézu, přijel 
v předvečer závodů po vlastní 
ose na Jawě 21 Pionýr (270 km, 
7 hodin jízdy), odjel kompletní 
závod a následující den jel opět po 
ose domů.

Letecká show, připravovaná Ja-
romírem Doležalem starším, byla 
letos zasazena do období druhé 
světové války a tak byla k vidě-
ní dvojice letadel (německý Me-
sserschmitt 109 a sovětský Jak 3) 
z trutnovské Dračí letky. Po zhléd-
nutí atraktivních leteckých soubo-
jů, nízkých přeletů nad terénem a 



Náš Zpravodaj - Podzim 2022 17

palbě z pozemního ležení odcházeli všichni diváci nadmíru spokojeni. 

Večerní hudební program potom obstaraly kapely, punková Znouzectnost a rockoví Čelem vzad. Poděkování 
za celou vydařenou akci patří všem sponzorům a celému týmu organizátorů.

Výsledky:

Závod, originální frézy:

1. Miroslav Kuldan, Ctiboř   11:50

2. Jonáš Kuldan, Ctiboř    12:38

3. Tomáš Hornych, Ctiboř   13:08

Závod, upravené frézy:

1. Stanislav Kolář, Kamenice nad Lipou  5:58

2. Jaromír Doležal starší, Ctiboř   8:00

3. František Novák, Ctiboř   13:58

Zručnost závodníka a spolujezdce:

1. Stanislav Kolář, Kamenice nad Lipou  2:46

2. Josef Mlíka, Omice    2:47

3. Martin Marek, Častrov   2:52

text a foto: Petr Mazanec
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sPORt

Po letní přestávce opět zdravím 
všechny příznivce sportu a přiná-
ším aktuální informace ze začátku 
nové sezóny. Zatímco kuželkáři 
startují podzimní část soutěže až 
v pátek 16.9., fotbalisté mají za se-
bou již tři podzimní kola.

KUŽELKY

Jak jsem zmínil na začátku, kužel-
káři na začátek soutěže zatím če-
kají. V letošním roce budeme hrát 
opět Krajskou soutěž Vysočiny A. 
Níže najdete kompletní rozloso-
vání. Po skončení základní části 
bude ještě následovat šestikolová 
nástavba s termíny od 24.2.2023 
do 31.3.2023.

16.09.2022  18:00 Častrov – Kamenice nad Lipou „D“ 

22.09.2022 19:30 Pelhřimov „C“ – Častrov

30.09.2022 18:00 Častrov – Pelhřimov „D“

07.10.2022 18:00 Cetoraz „B“ – Častrov

14.10.2022 18:00 Častrov – Kamenice „C“

20.10.2022 17:30 Pelhřimov „G“ – Častrov

03.11.2022 18:30 Kamenice „F“ – Častrov

11.11.2022 18:00 Častrov - Kamenice „F“

18.11.2022 17:00 Kamenice „D“ – Častrov 

25.11.2022 18:00 Sokol Častrov - Pelhřimov „C“

20.01.2023 16:30 Pelhřimov D – Častrov

03.02.2023 18:00 Častrov – Cetoraz „B“

10.02.2023 17:00 Kamenice „C“ – Častrov

17.02.2023 18:00 Častrov – Pelhřimov „G“

Aktuální informace o kuželkách v Častrově naleznete na webových 
stránkách www.kuzelkycastrov.estranky.czFOTBAL

Fotbalisté již stihli odehrát 3 kola 
z podzimní části soutěže. Zatím 
si vedeme velmi dobře. Aktuálně 
máme 6 bodů a v tabulce jsme na 
velmi pěkném třetím místě s jed-
nobodovou ztrátou na vedoucí 
Mnich. 

V prvním zápase sezóny jsme 
doma přivítali soupeře z Vyskyt-
né. Ve vyrovnaném utkání se nám 
nakonec získat body nepodařilo a 
prohráli jsme těsně 2:3. Oba naše 
góly vstřelil Jirka Houška.

Ve druhém kole jsme hráli v Seno-
žatech a na úvodní porážku dal za-
pomenout čistým hattrickem hned 
v prvním poločase Jirka Houška. 
Náš čtvrtý gól přidal Filip Novotný 
a pátý opět Jirka, který se díky čty-
řem trefám dostal do čela tabulky 
střelců. Domácím jsme skórovat 
nedovolili a odvezli jsme si všech-
ny body za vysokou výhru 0:5.

V následujícím kole jsme na do-
mácím hřišti přivítali Jiřice „B“ 
Soupeř předváděl po celý zápas 
velmi kvalitní výkon, ale nakonec 
se nám podařilo nejtěsnějším roz-
dílem 2:1 zvítězit. Náš první gól 
vstřelil Filip Novotný a druhý při-
dal Jirka Vojta.

Takto vypadá aktuální tabulka po odehraných třech nekompletních     
kolech:

Po-
řadí Tým

Utká-
ní

Vý-
hra

Remí-
za

Pro-
hra Skóre

Počet 
bodů

1 TJ Sokol Mnich 3 2 1 0 8 : 5 7
2 TJ Sokol Vyskytná 3 2 1 0 7 : 4 7
3 Sokol Častrov 3 2 0 1 9 : 4 6
4 TJ Červená Řečice 2 2 0 0 6 : 2 6
5 SK Jiřice „B“ 2 1 0 1 7 : 7 3
6 TJ Spartak Počátky 2 1 0 1 1 : 2 3
7 SK Horní Cerekev „B“ 2 0 0 2 7 : 9 0
8 SK Rohozná 3 0 0 2 2 : 8 0

10 TJ Sokol Senožaty 2 0 0 2 1 : 7 0

V čele tabulky střelců je se šesti trefami Jirka Houška a v první desítce je 
ještě na sedmém místě Filip Novotný, který skóroval dvakrát.

Hned na začátku sezóny jsme přivítali čtyři nové posily do našeho týmu 
a tak věřím, že bude k vidění kvalitní fotbal a body za vítězství budou 
na našem kontě rychle přibývat. Přijďte se přesvědčit, zbývající zápasy 
podzimní části sezóny se odehrají v těchto termínech a všichni jste sr-
dečně zváni:

https://fotbalunas.cz/tym/5174/
https://fotbalunas.cz/tym/3026/
https://fotbalunas.cz/tym/3016/
https://fotbalunas.cz/tym/3013/
https://fotbalunas.cz/tym/3022/
https://fotbalunas.cz/tym/4971/
https://fotbalunas.cz/tym/3017/
https://fotbalunas.cz/tym/3011/
https://fotbalunas.cz/tym/3014/
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JeŠtě JeDNOu k tuRistickému ZNAčeNí

Vážení čtenáři, ve svém příspěvku se vrátím k dříve publikovanému článku na toto téma. Od té doby došlo       
k některým změnám, o kterých ve stručnosti níže.

Přeznačení turistických tras v okolí Jakubína přineslo tyto úpravy:

- v Jakubíně byly doplněny na rozcestníku na návsi směrovky na Častrov a Žirovnici,

- rozcestník na silnici  do Cholunné byl přesunut na odbočku před samotu  U Pechů,

- v Častrově byla aktualizována směrovka na Jakubín,

- ve Ctiboři bylo doplněno označení obce. 

Ještě před tím jsme dodali provizorní formou potřebné informace. Za spolupráci děkuji P. Vránkové a                  
L. Nesládkovi st.

Zbývá vyměnit (obdobně jako ve Veselé) informační tabule žluté turistické značky na Jakubín.

Oldřich Vobr

11.09.2022 16:00 Častrov – Mnich

17.09.2022 15:30 Počátky – Častrov

25.09.2022 15:30 Častrov – Červená Řečice „B“

02.10.2022 15:00 Horní Cerekev „B“ – Častrov

15.10.2022 14:30 Rohozná – Častrov

Aktuální informace o fotbalovém dění v Častrově naleznete na stránkách www.fotbalunas.cz/klub/2872, pří-
padně v aplikaci pro chytré telefony „Náš fotbal“.

Jsem moc rád, že na obě domácí fotbalová utkání přišlo hodně diváku. Odhaduji, že jich bylo kolem sedm-
desáti. Děkujeme za Vaši podporu. Myslím si, že je na co se dívat a spolu s občerstvením, které je pravidelně 
součástí, se vždy jedná o příjemně strávené nedělní odpoledne. Věřím, že si mnozí z Vás najdou cestu i do 
kuželny a přijdete nás podpořit na domácí zápasy také tam.

Miroslav Němec

VZPOmíNkA

Dne 18. srpna uplynulo již 20 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček, 

pan Josef Fuxa z Častrova.

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

http://www.fotbalunas.cz/klub/2872
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Náš Zpravodaj tiskne čtvrtletně 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. prosince2022. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem mk čR e 11227.

Kadeřnictví  
 

Jana Rukavičková 
IČO: 0927783 

Tel. číslo: 606 088 491 

Dům seniorů, Častrov 23 

Pouze na objednání Pondělí - Neděle 

 

 

 

  

    mikulÁŠskÁ ZÁbAVA

Zveme všechny děti na Mikuláškou nadílku pod taktovkou Agentury Pernštejni.

Kdy? V sobotu 3. 12. 2022

V kolik hodin? Od 14:00

Čeká Vás plno zábavy, dárečků i dobré občerstvení. Na co konkrétně se můžete těšit, najdete nejpozději 14 
dní před konáním akce na stránkách obce, Facebooku obce a také na plakátech. 

                Těšíme se na Vás!
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