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Doba adventní, doba očekávání.
Náš život provázejí pocity očekávání.
Očekáváme ukončení studia závěrečnou zkouškou, očekáváme
výsledek vyšetření lékaře, čekáme
na první lásku, na den, kdy uzavřeme manželství, čekáme na dokončení stavby nového domu, očekáváme narození dítěte. Čekáme,
jaké bude počasí, na přezkoušení
vědomostí ve škole, na to co bude
k obědu.
Někdy očekáváme velké věci a
události, jindy jsou to očekávání
běžná. To záleží na úhlu pohledu.
Očekávání provázejí každý den v
našem životě.
Charakteristikou adventu je též
očekávání.
Advent se definuje, jako očekávání
narození Ježíše Krista.
Je to narození Krista v našem ži-

votě, v našich skutcích a slovech.
V adventním čase očekáváme Vánoce. Čím to je, že nezevšední?
Čím to je, že se znovu ponořujeme
do jejich příprav, abychom je oslavili důstojně? Snad je to tím, že nikdy nepociťujeme potřebu lidské
pospolitosti tak jako o Vánocích.
Přátelské svazky, často zaprášené,
oživujeme aspoň jednou v roce vánoční pohlednicí.
O Vánocích potkáváme své sousedy a známé jako jindy, ale přece
jen jsme si v tom čase nějak bližší.
Výrazem toho je přátelské podání
ruky a pár slov vinšování. Tímto prostým společenským aktem,
stiskem ruky, jako by prostupovala vzájemná úcta a tolik potřebná
pospolitost. Vtírá se myšlenka,
kolikrát v roce by bylo potřeba
podobných neformálních podání

ruky provázených přátelskými slovy. Poděkujme za to, že se tak děje
aspoň o Vánocích.
Rozsvícený vánoční stromeček a
dárky pod ním jsou výrazem tepla
v rodinném kruhu.
Při vánočním zamyšlení bychom
neměli zapomínat na ty, kteří trpí
nemocemi, ani na ty, po nichž
zůstalo o Štědrém dnu při večeři prázdné místo. Potěšme trpící
vlídným útěšným slovem.
Snažme se být svým životem, svým
jednáním i svými předsevzetími
lidské společnosti k prospěchu.
Nejen o Vánocích.
Přeji Vám pokojné sváteční dny a
vstřícný nový rok.

Jana Houšková, starostka

Bohoslužby o
Vánocích
O vánočních svátcích bude
v kostele sv. Mikuláše slouženo
několik bohoslužeb:
Půlnoční mše svatá
24.12.2016 v 16 hod.
Boží hod vánoční
25.12.2016 v 9:45 hod.

Krásné vánoční svátky a
vše dobré v novém roce
přeje redakce
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Svátek sv. Štěpána
26.12.2016 v 9:45 hod.
Nový rok
1.1.2017 v 9:45 hod.
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Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše
O navrácení úspěšně restaurované movité kulturní památky hlavního oltáře do kostela v Častrově jsme psali
v minulém čísle Našeho Zpravodaje.
Nyní přinášíme informaci o celkových nákladech spojených s opravou a její finanční krytí. Dosáhly výše Kč
1 007 975,-.
Byly pokryty z těchto zdrojů:
státní finanční podpora Ministerstva kultury ČR		
300 000,- Kč, tj. 30%
dotace Kraje Vysočina						
398 825,- Kč, tj. 40%
dar Obce Častrov						
99 500,- Kč, tj. 10%
spoluúčast Římskokatolické farnosti Častrov			
209 650,- Kč, tj. 20%
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na záchraně kulturní památky.
Miroslav Houška

Návštěva otce
biskupa v naší
farnosti
O nedělní bohoslužbě dne 6. 11.
2016 poctil naší farnost svou návštěvou biskup českobudějovické diecéze Mons. ThDr. Vlastimil
Kročil, PhD. Při slavnostní mši požehnal nově restaurovaný hlavní
oltář s obrazem sv. Mikuláše, patrona našeho kostela. Otec biskup
poděkoval všem za zúčastněným
i těm, kdo mají zodpovědnost za
správu a údržbu sakrálních památek. Připomněl, že všechny chrámy nevznikly z nařízení církevních
hodnostářů, starostů či jiných
správců majetků, ale vyrůstaly
z víry a potřeby setkávat se s Bohem. „Proto pamatujme na naše
předchůdce, kteří nám zanechali
podobná díla. Přeji Vám, aby duch
Boží tady s vámi stále byl a mohli
jste tak na cestě víry dále kráčet,“
popřál na závěr otec biskup.
Po ukončení bohoslužeb promluvil o postupu při opravě oltáře
hlavní restaurátor Jaroslav Benda. Připomněl, že oltář byl značně napaden a poškozen hnilobou
a dřevomorkou, mnohé jeho části
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se musely doplnit řezbářsky. Oltář byl opatřen několika vrstvami
barev, které nebyly původní. Proto
bylo rozhodnuto památkáři z Telče i z Pelhřimova, že se tyto vrstvy

ce úseku památkové péče MěÚ v
Pelhřimově Mgr. Vladimír Staněk
s pracovnicí telčského pracoviště
Národního památkového ústavu
Mgr. Terezií Vohralíkovou.

sejmou a obnoví se tzv. původní
polychromie, která byla na oltáři v 18. století. „Sejmutí vrstev se
dělo jak mechanicky tak i chemicky, poškozená místa se tmelila a
byla křídována,“ doplnil Jaroslav
Benda.
Slavnosti byl mj. přítomen zástup-

Po slavnosti poseděl otec biskup
se svým sekretářem, panem farářem Augustínem a restaurátorem
Jaroslavem Bendou u paní starostky na obědě.
Miroslav Houška
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Advent ve Ctiboři
Adventní čas probíhá ve Ctiboři již
tradičně ve znamení „ lidové tvořivosti“, jak výtvarné, tak hudební.
V kovárně u Vazačů budou k vidění betlémy z rozmanitých materiálů, letos doplněné o výtvory inspirované mandalami – kruhovými
obrazci, které jsou po celém světě
známé jako symboly jednoty a rov-

nováhy (od 17.12 do 6.1. o víkendech a svátcích od 13 do 17 hodin).
V bývalé škole si pak lidé budou
moci zakoupit vánoční dekorace
od lokálních výrobců (od 17.12 do
26.12. o víkendech a svátcích od 13
do 17 hodin).
Týden před Štědrým dnem, v sobotu 17. prosince, bude ve ctibořské kapli Nejsvětější Trojice sloužena mše. Během ní si budou lidé
moci poslechnout vánoční zpěvy,

obohacené nejen doprovodem na
klávesy, jako každý rok, ale i dalšími nástroji: pozounem, flétnou
a kytarou. Ke slyšení budou nejen
vánoční písně české, ale také písně
původem německé, francouzské,
a v neposlední řadě afroamerické
spirituály.
Přijďte se naladit ctibořskou adventní atmosférou.
Jana Stachová

Vítání občánků
Dne 11.12.2016 přivítal místostarosta obce pan Jiří Havlíček v zasedací místnosti obecního úřadu
nové občánky. Zde s krátkým programem vystoupili žáci základní
školy pod vedením pana ředitele
Mgr. Pospíšila. Do pamětní knihy
byly zapsány 2 děti, jsou to jmenovitě Michaela Augustová z Častrova a Petr Kříž z Perek.

Adventní koncert
O třetí adventní neděli se v kostele
sv. Mikuláše v Častrově konal již
tradiční koncert. Vystoupily zde
děti z mateřské školky se svými
učitelkami Miloslavou Krejčovou
a Danielou Jonášovou. Poté na
zobcovou flétnu zahrála Jana Dudáková. Koledy zazpívali žáci ze
základní školy, na kytaru je doprovázela paní učitelka Jitka Marešová a pan ředitel Pavel Pospíšil,
na klarinet doprovázela Markéta
Fuxová a na trumpetu František
Kuldan. Na citeru zahrála Pavlína
Cabadajová.
Druhou část koncertu vyplnil pěvecký sbor Kamínek z Kamenice
nad Lipou. Pod vedením Martina
Štěpána a sbormistryně Ivany Karašové sbor předvedl české skladby křesťanského původu, spirituály a lidové písně. 			
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Slovem adventní koncert provázel
pan Miroslav Houška.
Veronika Jirků

Foto nahoře: Tomáš Mimra
				
Foto dole: Miroslav Houška
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Výsledky krajských
voleb
Ve dnech 7. – 8. 10. 2016 proběhly volby do zastupitelstev jednotlivých krajů. V kraji Vysočina
zvítězila ČSSD s 29 407 hlasy,
v zastupitelstvu mají 11 křesel.
Dále se do zastupitelstva kraje
dostalo hnutí ANO 2011 s 9 křesly,
KDU-ČSL se 7 křesly, KSČM se
6 křesly, ODS s 5 křesly, STAN a
SNK se 4 křesly a koalice SPD a
SPO s 3 křesly. Celkem bylo voleno 45 zastupitelů. Volební účast
v kraji Vysočina byla 37,34%.
V obci Častrov zvítězila KDU-ČSL
s celkovým počtem hlasů 101. Druhá skončila ČSSD s 60 hlasy a třetí
hnutí ANO 2011 s 26 hlasy. Volební účast byla 54,47%. Podrobnější
výsledky voleb z obce Častrov a
místních částí jsou uvedeny v tabulkách.
Gratulujeme ke zvolení do krajského zastupitelstva panu ing. Miroslavu Houškovi.

Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

24

Křesť.demokrat.unie - Čs.str.lidová

12

v%

101

39,76

Česká strana sociálně demokratická

60

23,62

30

ANO 2011

26

10,23

37

Komunistická strana Čech a Moravy

15

5,90

78

Koalice SPD a SPO

14

5,51

2

Občanská demokratická strana

12

4,72

16

Starostové PRO VYSOČINU

9

3,54

82

Česká pirátská strana

7

2,75

73

Žijeme Vysočinou - TOP 09 a SZ

6

2,36

29

Starostové pro občany

1

0,39

62

Strana svobodných občanů

1

0,39

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

1

0,39

86

ZMĚNA pro Vysočinu

1

0,39

Voliči v Vydané Volební
Odevzda- Platné
seznamu obálky účast v % né obálky hlasy

Platné
hlasy v %

Okrsek
1

315

172

54,60

172

171

99,42

2

112

60

53,57

60

59

98,33

3

43

24

55,81

24

24

100,00

celkem

470

256

54,47

256

254

99,22

Veronika Jirků

Metánovská zeleň
Na jaře roku 1907 vysadil řídící
učitel Cyril Kunz se žáky místní
školy okolo metánovské kaple celkem 12 kaštanů. Bylo to při stromkové slavnosti 29. dubna. Pro
špatný zdravotní stav byly některé
již dříve odstraněny. V polovině
listopadu byly pokáceny další tři.
Na metánovské návsi rostly téměř
110 let. Zeleň bude postupně obnovena.
Milada Červenková

Foto: Marek Severa
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Uctění památky
padlých a vznik
republiky
V naší obci si pravidelně připomínáme památku padlých ve
světových válkách. Nejinak tomu
bylo letos 28. října - výročí vzniku Československého státu.
Starostka obce Jana Houšková s
krajským zastupitelem Miroslavem Houškou položila kytice i k
pomníkům v Častrově, Metánově a Pelci. „V Častrově je v Dolním konci pomník padlých v 1.
světové válce a druhý pomník v
Horním konci „Tvůrcům Československého státu.“ Ten měl po
celou dobu totality ukryty podobizny T.G.M., Beneše a Švehly.
Po roce 1989 se najednou objevily na úřadě. Deska s nápisem
„Tvůrcům státu Československého“ není původní. Původně tam
byla vsazena samostatná písmena, která tvořila název „Tvůrcům
Československého státu“,“ připomněla starostka.
„Občané, kteří položili své životy
v 1. světové válce, padli za naši
svobodu. Konec války byl zároveň mezníkem pro vznik samostatného státu, založeného na
demokratických principech. O
demokracii se v poslední době
často mluví. Jedná se o křehkou
věc, kterou musíme chránit – nejen v boji, jak to dělali naši padlí, ale i svým chováním, postoji
a smýšlením. Pamatujme na to.
Děkuji všem, kteří si připomínají
památku padlých a vznik republiky.“
Miroslav Houška

Setkání seniorů
Vedení obce pozvalo na sobotu odpoledne 5. 11. 2016 všechny seniory na společenské posezení do kulturního domu. Po přivítání všech
přítomných paní starostkou Ing.
Janou Houškovu se nám představili ti nejmenší, žáčci mateřské
školy, několika tanečky a pěknými
písničkami. Žáci základní školy za
hudebního doprovodu svých pedagogů zazpívali několik moderních písniček. Kulturní program
všech žáků byl dobře připravený, všechny přítomné potěšil, což
odměnili svým potleskem. Po té
zahrála ke společné besedě i tanci hudební skupina „Kapela beze
jména“ z Pelhřimova.
Setkání se vydařilo a protáhlo se
až do večera.
Děkujeme za seniory.
Miroslav Houška nejst.

Libkovankafest 2016
Dne 12.11. se v častrovském kulturním domě uskutečnil druhý ročník
Libkovankafestu. Milovníkům dechovky udělaly radost hned dvě
kapely, domácí Libkovanka a moravská Boršičanka.
Dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka je jednou z nejznámějších a nejpopulárnějších kapel
u nás, a to už od roku 2001, kdy ji
kapelník Antonín Koníček založil.
Kapacita sálu byla už několik dní
před začátkem vyprodána. Sešlo
se zde o padesát milovníků dechovky více než loni.
zdroj: pelhrimovsky.denik.cz
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Sdělení Obecního
úřadu Častrov
Vánoční stromky
Obec v tomto roce nemá možnost zajistit vánoční stromky.
Svoz komunálního odpadu
o vánočních svátcích
Svoz komunálního odpadu o
vánočních svátcích bude společností SOMPO, a.s. probíhat jako
ve všední dny, tzn. v pondělí
26.12.2016.
Výběr poplatků za svoz 		
komunálního odpadu
Vybírání poplatků za svoz tuhého komunální odpad bude probíhat od 20.února 2017 v kanceláři obecního úřadu v Častrově.
V Metánově bude uvedené poplatky vybírat paní Alena Musilová a datum výběru bude občanům upřesněno. Poplatky je
možné uhradit také bankovním
převodem na účet obce. Při této
platbě uveďte variabilní symbol,
kterým je popisné číslo a název obce. Bližší údaje o poplatcích poskytují místní vyhlášky
č.1/2012 a č. 2/2012, které jsou
umístěné na obecním webu.
Výše poplatku za svoz tuhého
komunálního odpadu:
trvale žijící občan 500,-/osoba
rekreační objekt 500,-/objekt.
Poplatky za psa
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil
stáří tří měsíců, nebo v den, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců.
Jeden pes 100,-Kč
Dva psi 210,-Kč
Tři psi 370,-Kč
Čtyři a více psů 530,-Kč
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Odpady a kam s nimi
Po roce a půl se na stránkách
Zpravodaje objevuje téma odpadů.
Jednak bychom vás rádi seznámili
s výsledky sběru a třídění odpadů
v naší obci a jednak chceme připomenout hlavní zásady pro nakládání s odpady.
Tříděný odpad.
Sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad jsou ve všech místních
částech. Po jednom ve Ctiboři, v
Metánově, v Pelci a od letošního
roku i v Jakubíně. V Častrově jsou
taková sběrná místa hned tři. Celkem je k dispozici 15 žlutých kontejnerů na plasty, 11 modrých na
papír, 14 kontejnerů na sklo (7 na
sklo čiré a 7 na sklo barevné) a 7
hnědých kontejnerů na bioodpad.
Nápojové kartony (tetrapack) se
také třídí a patří do žlutých kontejnerů spolu s plasty, protože tu
oranžové kontejnery nemáme.
Kromě toho je v Častrově navíc
umístěný kontejner na biologický odpad u hřbitova. Tam prosím
odkládejte pouze rostlinné zbytky!
Plastové květiny patří do plastu,
zbytky po svíčkách do směsného
komunálního odpadu atd. Pokud
řešíte kam s věnci po pohřbu, stačí
požádat zástupce pohřební služby
a oni po domluvené době (obvykle

Revize kotlů
Zákon o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb. stanovuje povinnost realizovat revizi kotlů na pevná paliva. Podle §41 odst. 15 výše
uvedeného zákona je provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplo6

po šesti týdnech) věnce bezplatně
uklidí a zlikvidují předepsaným
způsobem.
Další možnosti.
V Častrově u kulturního domu je
umístěn bílý kontejner na použité
oblečení. Tam lze odložit oblečení čisté, po vyprání a zabalené do
sáčku nebo do tašky. Toto oblečení
je určeno pro charitu.
Na bývalé skládce v Častrově je
trvale umístěný velkoobjemový
kontejner, který je určený pro veškerý spalitelný odpad. Zdůrazňuji
slovo spalitelný.
Nejméně dvakrát ročně obec organizuje sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. O tom obecní
úřad informuje zpravidla pomocí
rozhlasu, případně na webových
stránkách obce.
Jak dobře třídíme?
Při sběru tříděného odpadu jsme
zapojeni do systému EKO-KOM.
To kromě povinností přináší i nějaké výhody. Tou hlavní je možnost získání odměn za zajištění
sběru tříděného odpadu a bonusů,
pokud množství vytříděného odpadu dosáhne stanovené hranice.
Díky všem, kteří odpad třídí, se
již několik let daří plnit podmínky
pro získání bonusů a to pro obec
znamená nemalou úsporu na platbách za svoz odpadu. Tato úspora

vodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit provedení
první kontroly technického stavu
a provozu zdroje nejpozději do 31.
prosince 2016.
Od 1.1.2017 by měl být každý provozovatel schopen předložit na
vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doklad
o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj

dosahuje v posledních letech zhruba 80-100 tisíc korun ročně!
Proto děkujeme všem, kteří odpad třídí a prosíme váhavé nebo
nerozhodnuté, aby se také přidali.
Častrov se všemi místními částmi patří k obcím, kde je množství
vytříděného odpadu průměrné. V
roce 2014 se u nás sebralo 43,7 kg
tříděného odpadu (bez kovů) na
osobu a rok. Průměr Kraje Vysočina byl 43,6 kg/osoba/rok, republikový průměr 40,5 kg/osoba/rok.
V roce 2015 to v naší obci bylo 37,3
kg/osoba/rok, v Kraji Vysočina 45
kg/osoba/rok a v celé republice
pak 42,3 kg/osoba a rok.
Kam pro další informace?
Na web obce, kde je vyhláška o odpadech, kalkulace nákladů na svoz
odpadu a také další informace na
téma odpadů.
Na obecní úřad, kde se můžete
zeptat na to, co vás zajímá nebo
přijít s náměty, jak se zlepšit. Vaše
podněty nezapadnou!
Na weby o třídění odpadů (www.
ekokom.cz,
www.kr-vysocina.
cz, www.jaktridit.cz), kde najdete rady, návody, přehledy, data, a
mnoho dalších informací.
Radek Novotný

je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Povinností provozovatele je tuto
kontrolu zajistit jedenkrát za dva
kalendářní roky prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního
zdroje a má od něj udělené oprávnění (§17 odst. 1 písmeno h) výše
uvedeného zákona).
Novelou zákona o ochraně ovzduší
Náš Zpravodaj - Zima 2016

se zavádí povinnost provozovatelů
stacionárních zdrojů v domácnostech umožnit přístup ke zdroji
(kotli), jeho příslušenství a k používaným palivům osobám pověře-

ným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Podmínkou
je opakované podezření úřadu, že
kotel je používán v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem

o ochraně ovzduší.

Z činnosti SDH
Častrov

častnili v roce 2016, byla soutěž o
putovní pohár SDH Počátky. Naše
družstvo obsadilo čtvrté místo.
8.října naši hasiči zajišťovali podzimní kolo okresní soutěže Hra
plamen dětí a dorostu. Soutěžilo
asi 400 dětí a dorostenců. Zajišťovali jsme občerstvení, grilovali
klobásy, smažili hranolky a připravovali párky v rohlíku. U každé
disciplíny pomáhali rozhodčímu
členové našeho nebo okolního
sboru. Počasí soutěži příliš nepřálo, bylo chladno a foukal studený
vítr. Soutěž proběhla na výbornou
a za organizaci jsme byli pochváleni.

12.října bylo podruhé posečeno
okolí rybníků Zemaňák a Bejkovna.
5.listopadu jsme Bejkovnu vylovili. Výlov dopadl dobře, pro naše
členy bylo připraveno posezení s
občerstvením v jídelně zemědělského družstva.
16.prosince jsme se sešli a zhodnotili činnost za rok 2016 na výroční
valné hromadě SDH Častrov.
Na závěr bych chtěl všem popřát
příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2017 hodně
zdraví a sil.

Starosta SDH dále řekl, že
v listopadu došlo k pokácení přerostlých vrb u nádrže a tak listí,
které padá na vodní hladinu, nebude nádrž už znečisťovat. Úprava
terénu v okolí nádrže proběhne
v jarních měsících. Na rekonstruovaném tenisovém hřišti hasiči odstranili pletivo, které použijí příští
rok na oplocení nádrže. V současné době je stávající plot zrezivělý.
Hasičská stříkačka v letošním roce
hasiče opět potrápila. Při druhém
spuštění po zahřátí nejde natočit,
má prasklý tlumič výfuku a další drobné závady. Její opravou se
budou hasiči s panem Náměstkem zabývat v zimních měsících.
V současné době je stříkačka zazimovaná.
Hasiči pomáhali i při organizování
cyklistického závodu O pohár hotelu Artaban, připravili masopustní a letní posezení, odpoledne pro

ženy. Provedli sběr železného šrotu. Pokosili trávu na hrázi a břehu
rybníka Šejb a to dvakrát. Členky
SDH se zase postaraly o úklid společenské místnosti, muzea a příslušenství těchto místností.
Na začátku kalendářního roku
mělo SDH 23 členů. Během roku
se s jedním členem rozloučili a k
31.12. požádal jeden člen o ukončení členství.
Závěrem starosta SDH poděkoval
paní starostce Ing. Janě Houškové za vstřícnost, kterou v letošním
roce poskytla Obec Častrov našemu sboru při opravě a údržbě vodní nádrže a výměně střešní krytiny
na požární zbrojnici. Pokrývači ji
provedli začátkem prosince.

Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů Častrov v
druhé polovině roku 2016.
V červenci jsme posekli okolí rybníků Zemaňák a Bejkovna.
13.srpna cvičící družstvo soutěžilo
o pohár SDH Polesí. Umístili se na
třetím místě.
20.srpna se konala soutěž o pohár
starostky obce Veselá. Zde jsme
skončili na osmém místě.
Poslední soutěží, které jsme se zú-

Z činnosti SDH
Metánov
V pátek 2. prosince 2016 se sešli
hasiči v zasedací místnosti metánovské školy na Výroční valné
hromadě Sboru dobrovolných hasičů. Přivítali mezi sebou Mgr. Ladislava Kněžínka, člena okrskového výboru SDH a starostku Obce
Častrov Ing. Janu Houškovou.
Starosta SDH František Červenka
hovořil o činnosti sboru od poslední valné hromady po dnešek.
Hasiči se věnovali především technické činnosti a údržbě vodní nádrže. Několikrát pročisťovali odtokový kanál z nádrže, avšak vždy
neúspěšně. Za pomoci výkopové
techniky došlo k vybagrování části
kanálu a podařilo se odstranit závadu a kanál zprovoznit.
Náš Zpravodaj - Zima 2016

Veronika Jirků

Radek Švácha

Za SDH Metánov
Milada Červenková
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Sport
Z kuželkářských drah
Nastalo předvánoční období s
koncem podzimní části soutěže, a
tak se podíváme, jak se nám dařilo. A-team v soutěži Divize Jih
po odehraných 11. kolech figuruje
na vynikající třetí příčce. Soutěž
je velice vyrovnaná, což potvrzuje
bodový rozdíl 4 bodů mezi druhou
a až osmou příčkou.
Podzimní část byla vždy výkonově
slabší a v jarní jsme dominovali.
Pokud tedy tradice vydrží, máme
našlápnuto na postup.
Krajská soutěž, kterou reprezentuje naše rezerva B-team, se rozrostla z devíti na dvanáct účastníků.
Náš B-team si počíná velice dobře
a atakuje přední příčky, jak tomu
bylo minulou sezonu. Před naší
rezervou jsou teamy Žirovnice B
a Kamenice n/L B, kteří v minulé
sezoně sestoupily, a tak plní roli
favorita. Na druhé příčce figuruje i nově složený team Pelhřimov
G, kde hrají z velké pelhřimovské
základny ostřílení matadoři. Proto
umístění, sice na bramborové pozici, je velice pěknou vizitkou.
Rozpis, výsledky a aktuální dění
na kuželně v Častrově, včetně výsledků sezón předešlých, najdete
na internetových stránkách www.
kuzelkycastrov.estranky.cz.

Stolní tenis
V nové sezoně se naši tenisté od zelených stolů po devíti odehraných
kolech pohybují na osmé příčce o
skóre před devátými Jiřicemi C,
se ztrátou čtyř bodů na sedmou
Kamenici n/L E a náskokem šesti
bodů na desátý Putimov B.
Aktuální výsledky najdete na internetovém odkazu http://stis.
ping-pong.cz
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Tabulka kuželky Divize Jih

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Chotoviny
TJ Třebíč B
Sokol Častrov
TJ Centropen Dačice D
TJ Centropen Dačice B
TJ Jiskra Nová Bystřice
TJ Sokol Soběnov
KK Lokomotiva Tábor B
TJ Start Jihlava
TJ Jindřichův Hradec
TJ Spartak Pelhřimov
TJ Nová Včelnice

11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
9
10

9
6
7
6
5
6
4
5
3
3
2
0

0
2
0
2
2
0
3
0
2
1
2
2

2
3
4
3
3
5
4
6
6
7
5
8

57,0:31,0
52,0:36,0
50,5:37,5
49,0:39,0
46,0:34,0
43,5:44,5
43,0:45,0
41,0:47,0
43,5:44,5
34,0:54,0
30,5:41,5
22,0:58,0

18
14
14
14
12
12
11
10
8
7
6
2

Tabulka kuželky Krajská soutěž

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KK Slavoj Žirovnice B
TJ Spartak Pelhřimov G
TJ Slovan Kamenice n/L B
Sokol Častrov B
TJ Nová Včelnice B
KK Slavoj Žirovnice C
TJ Spartak Pelhřimov D
TJ Sokol Cetoraz B
TJ Spartak Pelhřimov E
TJ Spartak Pelhřimov F
TJ Slovan Kamenice n/L C
TJ Slovan Kamenice n/L E

11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
11

11
9
9
7
6
6
5
4
3
2
1
0

0 0
0 2
0 2
0 4
0 5
0 5
0 6
1 5
0 7
1 7
0 9
0 11

53,5:12,5
50,0:16,0
48,0:18,0
39,0:27,0
38,5:27,5
32,5:33,5
29,5:36,5
31,0:29,0
20,0:40,0
21,5:38,5
12,0:48,0
8,5:57,5

22
18
18
14
12
12
10
9
6
5
2
0

Tabulka stolní tenis OP IV. třída

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SKST Vlasenice B
SK Kamenice n/L E
TJ Slavoj Pacov E
TJ Sp. Pelhřimov G
SK Olešná B
TJ Jisk. Humpolec J
SK Kamenice n/L F
Sokol Častrov A
SK Jiřice C
SKST Putimov B
TJ N.Rychnov C

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8

8
8
8
6
5
5
4
2
2
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
3
3
3
5
7
7
9
8

118:44
110:52
102:60
101:61
99:63
84:78
69:93
49:113
59:103
44:118
47:97

33
33
33
27
25
25
21
15
15
9
8
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Fotbal
Po desíti odehraných kolech jsou
fotbalisté Častrova na desátém
místě tabulky se ziskem sedmi
bodů o skóre za Hněvkovicemi,
s náskokem pěti bodů na posledního tradičního rivala Žirov B a
ztrátou čtyř bodů na osmou Horní
Cerekev B. Umístění v celkové tabulce není nejideálnější, ale máme
se čím pochlubit. Jiří Houška po
podzimní části vede tabulku střelců před druhým Zdeňkem Vaškem
z Třeště a to s jedenácti zásahy u
obou hráčů. Vzhledem k počtu
celkově vstřelených branek týmu
(20) je Jirka zaslouženě na prvním
místě.
Aktuální výsledky najdete na internetovém odkazu www.fotbal.cz
v sekci soutěže/rozcestník soutěží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Tabulka fotbal IV. třída

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Speřice B
Košetice B
Třešť C
Nová Cerekev
Plačkov B
Mnich
Obrataň B
Horní Cerekev B
Hněvkovice
Častrov
Žirov B

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Děkuji všem sportovcům za reprezentování oddílu Sokol Častrov
a obce Častrov, všem sponzorům
za finanční a materiální podporu,
bez které v dnešní době nelze existovat. Děkuji všem fanouškům za
podporu při ligových zápasech.

8
7
6
6
5
4
4
3
2
2
0

1
1
2
1
0
3
2
2
1
1
2

1
2
2
3
5
3
4
5
7
7
8

35:14
27:13
33:16
29:20
21:19
23:26
26:23
35:34
14:22
20:42
16:50

25
22
20
19
15
15
14
11
7
7
2

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a plno sportovních úspěchů.
Jiří Havlíček

Mariáš v Častrově
Jako každý rok se v prosinci utkávají příznivci voleného mariáše
v sále kulturního domu v Častrově. Letos se sešli v sobotu 10. 12.
a jednalo se o poslední z dvanácti
kol Jihočeské ligy. Turnaj sliboval z našeho pohledu dramatické
boje, neboť Ladislav Němec útočil
na první místo v celkovém hodnocení letošního ročníku. Turnaje se
účastnilo 37 hráčů, což je vůbec
třetí největší účast tohoto roku.
Ta doba, kdy jsme v našem sále
kulturního domu měli i kolem 100
účastníků, je podle našich hráčů
dávno pryč. I u nás v současné
době hrají již pouze tři, Karel a Ladislav Němcovi a Miloš Jirsa.
Samotný turnaj vyhrál a cenu si do
Tábora odvezl Jiří Pfaifr, druhý byl
Jan Vávrovský z Týna nad Vltavou
a třetí místo obsadil Josef Průša z Jičína. Naši borci se umístili
v první desítce. Na sedmém místě
Náš Zpravodaj - Zima 2016

foto: Jiří Jíra, Pelhřimovský deník

skončil Karel Němec a na osmém
místě Ladislav Němec, který zároveň dosáhl na celkový triumf v Jihočeské lize. Slavnostní vyhlášení
výsledků letošního ročníku ligy se
uskuteční 15. ledna 2017 na Turnaji mistrů v Lovětíně, kde bude

Ladislavovi předán vítězný pohár.
Karel Němec obsadil konečné 26.
místo. Našim hráčům přejeme i
v následujícím roce pevné zdraví a
ať jim padá dobrá karta.
Jan Lepeška
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Turistika
Vážení čtenáři, ve svém příspěvku
volně navážu na dva články z minulého čísla.
Pro pravidelné účastníky silvestrovského pochodu na Javořici, by
bližší podrobnosti byly nošením
dříví do lesa, takže pro úplnost
dodávám, že oficiální název je 19.
výstup na Javořici s Vlastou Javořickou „Za studentský knoflík“.

Rozpočet obce na
rok 2017
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání dne 15.12. 2016
schválilo rozpočet na rok 2017.
Podrobnější přehled je vyvěšen
na stránkách obce a vývěskách ve
všech obcích.
Dne 16. 11. 2016 také proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce
za období od 1. 1 – 30. 9. 2016.
Přezkoumání hospodaření bylo
provedeno výběrovým způsobem
s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při dílčím
přezkoumání hospodaření obce
Častrov nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

Tabulka vpravo nahoře:
Příjmy obce v roce 2017
Tabulka vpravo dole:
Výdaje obce v roce 2017
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Dáte-li přednost pohybu na Nový
rok, nabízí se účast na 2. ročníku
Novoročního pochodu na Lísek,
který pořádá Spartak Počátky.
Pokud se to nezmění, start bude
ve 13. hodin.
V době, kdy píši tento příspěvek,
ještě nebylo rozhodnuto o tom, zda
vznikne akce „3 počátecké pochody“ (kromě již zmiňovaného, ještě
pochod Počátky – Telč, pořádaný
v květnu a noční pochod po trase
IVV č. 136– zpravidla 27.října)

Na úplný závěr bych chtěl reagovat
na článek pana místostarosty z minulého čísla (věnováno turistice)
a musím uvést, že nově vyznačené trasy stále nejsou zaneseny na
uvedený portál. Slabou útěchou je,
že 15 km těchto tras je zohledněno
v tiskových mapách KČT.

třída

Oldřich Vobr

1. Daňové příjmy celkem
2. Nedaňové příjmy celkem
3. Kapitálové příjmy
4. Přijaté dotace
CELKEM

PŘEDPOKLAD NA
2017 (tis. Kč)
8 265,0
2 568,0
100,0
110,1
11 043,1

skupina
/funkční třídění rozpočtových výdajů/
1. Zemědělství a lesní hospodářství
2. Průmysl. a ostatní odvětví hospodář.
3. Služby pro obyvatelstvo
Kulturní dům:
Kulturní činnost
Tělovýchovná činnost:
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz komun. a nebezpeč. odpadu
Vzhled obce, veřejná zeleň
4.DPS, soc. pomoc starším občanům
5. Požární ochrana - dobrovolná
6.112. Místní zastupitelské orgány
6.117. Činnost místní správy
7. Ostatní finanční operace
8. Splácení úvěru ČOV
CELKEM

PŘEDPOKLAD NA
2017 (tis. Kč)
600,0
3 250,0
4 067,1
300,0
116,0
932,0
73,0
142,0
210,0
2,0
440,0
700,0
48,0
513,0
800,0
800,0
965,0
0,0
11 043,1
Náš Zpravodaj - Zima 2016

Nový kontakt
Sbor dobrovolných hasičů Častrov
pořádá dne 4.2.2017

v KD

Od nového roku nám své náměty a připomínky pište na novou
emailovou adresu:

Častrov

zpravodajcastrov@seznam.cz.
Redakce
k tanci a poslechu hraje

Martin Vaverka & FRIENDS
začátek ve 20 hod.

Zpráva o činnosti
Místní skupiny
Českého červeného
kříže Častrov za rok
2016
Dne 8.listopadu 2016 se konala
členská schůze, na kterou byl pozván pan MUDr. Kašparů. Jeho
přednáška byla velice zajímavá a
poučná.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Pelhřimov organizuje týdenní poznávací rekondiční pobyt
pro seniory, který se bude konat
v termínu do 10. do 17. září 2017
v Beskydech v hotelu na Soláni. Na
tento pobyt se přihlásilo 8 členů.
Dne 6.prosince 2016 se konala výroční členská schůze.
V průběhu roku jsme organizovaly
charitativní sbírku oblečení. Vypomáhaly jsme při akcích pořádaných pro děti, při setkání seniorů a
při adventním odpoledni.
Přeji Vám všem příjemné prožití svátků vánočních a do dalšího
roku hlavně hodně zdraví a rodinné pohody.
Dana Křížová
Náš Zpravodaj - Zima 2016

vstupné 100,-Kč

Mše svatá
a vánoční zpívání

DIVADLO VOLÁ…….
Spolek divadelních ochotníků
Vrchlický při OÚ Častrov tímto
oslovuje případné zájemce o zapojení se do divadelního kolektivu.
Budeme rádi, když rozšíříte
naše řady.
Volejte: Jirsová I. 778 488 460

v kapličce ve

Ctiboři

17. prosince od 13 hodin

Vzpomínka
Dne 15.11.2016 by se dožil 70 let
pan

Karel Lepeška.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Lepeškova.
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Sokol Častrov oddíl kuželek
Vás srdečně zve na

09:30 – 12:00

Neregistrovaní

Novoroční přípitek

13:00 – 18:00

u kostela v Častrově

Registrovaní

31.12.2016 před půlnocí

KAMENICTVÍ
SEVERA KAREL

KŘEMEŠNICKÁ

393 01 PELHŘIMOV

1946 , PELHŘIMOV 393 01

TEL.: 565 323 360, 777 162 132

VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ,RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
ROVNÁNÍ,ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY
PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ
PEČÍCÍ KAMENY

SLEVA 10%
NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE ÚNORA 2017
ZAVOLEJTE,ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ
Náš Zpravodaj vydává čtvrletně v nákladu 300 ks obec Častrov, adresa Obecní úřad Častrov, 394 63, telefon 565 437 127 jako periodický tisk územního samosprávního celku. Připravuje redakční rada
ve složení Milada Červenková a Veronika Jirků. 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 2017. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727.
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