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Obec Častrov      čtvrtletník / Léto 2017

NÁŠ
ZPRAVODAJ

NOVý PRAcOVNík DO 
kNihOVNy

Obec Častrov hledá od podzi-
mu 2017 nového pracovníka do 
knihovny z důvodu ukončení čin-
nosti paní Novotné.

DeN OteVřeNých 
DVeří V MAteřské 
ŠkOLe V ČAstROVě

Srdečně Vás zveme na Den otevře-
ných dveří v sobotu 16.září 2017. 
Přijďte si společně zavzpomínat na 
léta prožitá v mateřské škole.

kuLtuRNí DůM 
V ČAstROVě

V letošním roce si připomínáme 
30. výročí otevření nového 
Kulturního domu v Častrově. Při 
této příležitosti si Vás zastupitelé 
obce Častrov dovolují pozvat na 
posezení do KD v Častrově, které 
proběhne 16. 9. 2017 v 15:30 ho-
din. Zde si společně můžeme za-
vzpomínat na události, které pro-
běhly v naší obci před otevřením 
KD, ale i v následných  letech, kte-
rá vždy končila číslicí 7.
Večer bude následovat taneční zá-
bava. K tanci a poslechu zahraje 
Kamenická čtyřka.
V případě že by měl někdo z ob-
čanů jakýkoliv podnět, fotografii 
nebo písemnou zmínku vztahující 
se k této akci, prosíme,  kontaktuj-
te organizátory do konce června na 
OÚ v Častrově.

Fotografie k článku na str. 2

Zastupitelé obce

Kolektiv z MŠ

MAteřskÁ ŠkOLA 
V ČAstROVě 

Z historie 

Před zřízením MŠ v Častrově byl 
od roku 1949 provozován „Žňový 
útulek“, kde byly děti rodičů, kteří 
pracovali v zemědělství. Byl ote-
vřen po dobu hlavních zeměděl-
ských prací od května do října.
Mateřská škola byla otevřena 
v září 1966 v budově ZŠ. První ře-
ditelkou byla Jaroslava Vetýšková. 

40 let mateřské školy

Stavba nové MŠ byla zahájena 
v březnu 1974. Byla vybudovaná 
v akci Z. Na stavbě bylo odpraco-
váno 15 893 hodin. Z toho obča-
ny 4 193 hodin zdarma. Hodnota 
vytvořeného díla představovala 
1 244 000 Kčs, náklady 817 000 
Kčs. Stavba byla dokončena v září. 
Provoz v novém zařízení byl slav-
nostně zahájen 15. září 1977 za pří-
tomnosti předsedy MNV Častrov 
p. Karla Smejkala a okresní škol-
ské inspektorky Marie Fučíkové. 
MŠ byla dvoutřídní. Počet dětí se 
pohyboval kolem 40. Ředitelkou 
byla Olga Němcová. V roce 1978 
začaly učitelky pracovat podle 
Programu výchovné práce pro 
jesle a mateřské školy, který byl 
rozdělen na jednotlivé složky - tě-
lesná výchova, jazyková výchova, 
matematické představy, rozvíjení 
poznání, pracovní výchova, vý-
tvarná výchova, hudební výchova, 
literární výchova.
Během 40 let se v mateřské škole 
vystřídalo mnoho učitelek a pro-
vozních pracovnic. 

Od září 1988 je mateřská škola 
jednotřídní.
Od roku 1998 byla spojena ZŠ a 
MŠ v jednu organizaci. Ředitelkou 
byla Mgr. Jiřina Joudlová.
Od roku 2001 pracujeme podle 
Školního vzdělávacího programu 
pro předškolní výchovu, který vy-
tvářejí učitelky na základě Rám-
cového vzdělávacího programu 
předškolní výchovy. Oblasti vý-
chovy - Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho 
psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět. Tradiční 
akce: podzimní, zimní a velikonoč-
ní vystoupení a tvoření, Mikuláš-
ská besídka, karneval, podzimní 
a jarní šipkovaná, pohádky v MŠ, 
výlet, rozloučení s předškoláky, 
noc odvahy pro předškoláky….
Od září 2008 je ředitelem ZŠ a MŠ 
Mgr. Pavel Pospíšil.
Postupně byla prováděna rekon-
strukce mateřské školy: 
1997 - zateplení budovy 
2003 - část MŠ byla přestavěna na 
sportovně- relaxační centrum 
2006 - rekonstrukce střechy
2008 - dětské hřiště 
2010 - rekonstrukce WC a umý-
várny 
2016 - výměna oken, radiátorů, 
výměna podlah v šatně a v chodbě, 
nová šatna. 
O letních prázdninách nás čeká 
další rekonstrukce – jídelny a vý-
dejny.

Miloslava Krejčová

vedoucí učitelka mateřské 
školy
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Fotografie mateřské školy z roku 1977 a děti při hře v prostorách školy.

Fotografie dole: Pohled na současnou podobu 
mateřské školy.

Fotografie vlevo: Děti, které v letošním školním 
roce mateřskou školu navštěvovaly.

My čekali, že vrátíš se nám domů,
však krutá ruka osudu zabránila tomu.

Přišla těžká noc a po ní žádné ráno,
vidět slunce už nebylo Ti přáno.

Dne 12. srpna 2017 uplyne 
smutný rok, kdy nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a 

dědeček,

pan JAROSLAV MÁSÍLKO. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.
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ZPRÁVA O hOsPODAřeNí V Lesích Obce   
ČAstROV ZA ROk 2016

1. Technická část:
vytěženo 1608,09 m3 z toho:  204,38  NT [m3]
     1403,71  ÚT [m3]

dle druhu: 
mýtní nahodilá: 189,08 m3

předmýtní nahodilá: 15,30 m3

předmýtní úmyslná: 1179,53 m3

předmýtní úmyslná do 40 let věku: 224,18 m3

při nákladu   383 [Kč/ m3]

stahování, vyvážení klestu z   1497,53 [m3]
ožínání na            2,25 [ha]
nátěry na           3,70 [ha]
postřik proti buřeni na         0,25 [ha]
prořezávky na             1,17 [ha]
probírky bez předmýtních výběrů na         6,45 [ha]
    z toho: 4,30 [ha] do 40 let

další práce:   - opravy oplocenek, 
           - výřez keřů a nežádoucích dřevin, 
           - povýrobní úprava pracoviště, 
zalesněno a vylepšeno: nebylo prováděno

2. Ekonomické údaje
a/ příjmy za prodané dřevo:

C e l k e m  za dřevo k 31.12.2016 Kč 4 048 667,78
b/ výdaje:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč 101 588
Zákonné pojištění Kč 24 493
Zdravotní pojištění Kč 8 816
Úrazové pojištění Kč 1 714
Ochranné pomůcky Kč 10 432
Školení Kč 2 300
Nákup materiálu Kč 70 418,30
Pohonné hmoty a maziva Kč 29 605
Služby peněžních ústavů Kč 2 000
Nákup ostatních služeb Kč 1 245 666,20
Výdaje na zajištění oprav a údržby Kč 0
Ostatní neinvest. transf. prostředky Kč 1 980
Nájemné Kč 1 567
Budovy haly a stavby Kč 48 400
C e l k e m  výdaje Kč 1 548 979,50

c/ výsledek hospodaření:

příjmy Kč 4 048 667,78
výdaje  Kč 1 548 979,50
C e l k e m  výsledek hospodaření Kč 2 499 688,28

Jiří Švanda

správce obecních lesů

ObNOVeNý ZDROJ 
VODy V MetÁNOVě

Počátkem letošního roku byl obno-
ven bývalý zdroj vody v Metánově 
u návesního rybníka. Původně to 
byla malá studánka, která v pade-
sátých  letech sloužila k zásobení 
vodou nově postaveného kravína. 
Po vybudování vodovodu pro Me-
tánov v osmdesátých letech se pře-
stala používat. Od letošního roku 
je opět v provozu a zásobuje vodou 
živočišnou výrobu v Metánově. 
Náklady na obnovení byly hrazeny 
z rozpočtu obce.

Milada Červenková

DOMÁcí kOMPOstéRy

V měsíci květnu proběhlo v naší 
obci dotazníkové šetření ohledně 
získání kompostérů. V srpnu se 
bude podávat žádost o poskytnu-
tí dotace za všechny členské obce 
Dobrovolného svazku Nová Lípa. 
V případě úspěšnosti občané ob-
drží kompostéry v první polovině 
příštího roku.

Sdělení OÚ
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Z ČiNNOsti sDh

První již tradiční činností od začát-
ku roku 2017 bylo pořádání hasič-
ského plesu. Ples se konal 4.února 
pod taktovkou Martina Vaverky. 
Předtančení předvedli žáci Základ-
ní školy z Počátek. Ples se vydařil, 
návštěvnost byla velmi dobrá.
30.dubna jsme společně s 
častrovskými ženami organizovali 
zábavné odpoledne a večer pro děti 
pohádkový les tentokrát na motivy 
pohádek z mechu a kapradí spo-
jené s pálením čarodějnic. Občer-
stvení a dohled nad hořící hranicí 
zajistili hasiči.
12.května se družstvo mužů zú-
častnilo okrskové soutěže v Počát-
kách.Vybojovali čtvrté místo z šesti 
družstev.
27.května častrovský sbor pořádal 
na hřišti soutěž o pohár starosty 
SDH. Soutěže se zúčastnilo 5 druž-
stev mužů, 3 družstva žen a 2 druž-
stva veteránů. Cvičil se hasičský 
sport.
Naši muži se umístili na druhém 
místě za družstvem B z Počátek. 
Ženy obsadily také druhé místo 
za ženami z Počátek. Veteráni z 
nemocnice Pelhřimov předvedli 
ukázku s historickou stříkačkou 8. 
Častrovští veteráni útočili s jaku-
bínskou stříkačkou MÁRA z roku 
1942. Pro technickou závadu se 
útok nezdařil. Dále byla předve-
dena ukázka staršího stylu útoku 
hrbáč v podání starších hasičů z 
Častrova. V zábavné soutěži pivní 
štafeta naši muži i ženy přemoži-
tele nenašli a zlaté půllitry zůstaly 
doma.
Další akcí, na které jsme se pořa-
datelsky podíleli byl závod moto-
robotů PF 62 ve Ctiboři 24.června. 
Všichni jsme zde prožili příjemné 
odpoledne a večer.
Na závěr bych chtěl všem, kteří 
hasiče podporují i svou účastí na 
akcích pořádaných sborem podě-
kovat.

Radek Švácha
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MOtORObOti Ve  
ctibOři POOsMé

Slunečná sobota 24. 6. patřila ve 
Ctiboři opět frézám. Jednotliví zá-
vodníci se začali do vsi sjíždět již 
od rána. Rekordmanem v délce 
jízdy po vlastní ose byl již tradič-
ně Pavel Bečka, který na přibližně 
100 km od Českých Budějovic po-
třeboval 9 hodin za řídítky svého 
stroje. Během dopoledne měly 
posádky čas na debatu se svými 
soupeři a chvilku na prozkoumání 
jejich strojů. Bylo sympatické, že i 
největší soupeři na trati a nejrych-
lejší muži loňského ročníku Jaro-
mír Doležal a Josef Pinkava před 
sebou netajili technické detaily 
svých fréz a ve družném hovoru 
strávili značnou část dopoledne.
V pravé poledne všechny přítomné 
přivítala starostka obce Ing. Jana 
Houšková a symbolicky odstarto-
vala samotný závod. Trať, jako ob-
vykle, tvořil asi tříkilometrový roz-
manitý okruh, na kterém se kromě 
dlouhých rovinek vyskytovala i 
bahnitá místa a ostré zatáčky, kde 
závodníci jen stěží udrželi řídítka 
svého stroje v požadovaném smě-
ru.
V kategorii motorobotů v originál-

ním stavu rozšířil svou sbírku prv-
ních míst Mirek Kuldan s frézou 
se silnou patinou, která evident-
ně postrádala i základní údržbu. 
Cenu za druhé místo z této kate-
gorie si odnesl Milan Salava, jehož 
stroj byl naopak vybaven spoustou 
„funkčních“ doplňků, jako napří-
klad velkým zadním polystyreno-
vým křídlem, falešnými komíny 
výfuků a sáním k neexistujícímu 
kompresoru.
Mezi upravenými motoroboty se 
žádné překvapení nekonalo - favo-

rité Jaromír Doležal a Josef Pin-
kava, kteří své stroje od loňska jen 
drobně upravili, dosáhli v porov-
nání s minulým ročníkem podob-
ných času a stejného pódiového 
umístění. Přesto rozhodně nešlo o 
nudnou podívanou. Fréza, která se 
předními koly vznáší nad nerov-
nostmi tratě a na rovince jede přes 
40 km/h, se každý den nevidí.  
Největší změna na závodníky če-
kala v závodu zručnosti. Zde, kro-
mě nakládání a vykládání košťat 
a pneumatik, čekalo na řidiče 
smontování několika základních 
dílů motoru frézy (kartery, klika 
s ojnicí a  pístem, válec, hlava). 
Nasazení matek na několik těžko 
přístupných míst, bez použití ná-
řadí, dělalo problémy nejednomu 
zkušenému mechanikovi.
Po závodech se přítomné děti vy-
řádily ve velkém množství pěny, 
které pro ně připravili hasiči z Po-
čátek. O zábavu v průběhu večera 
se potom postarala hudební sku-
pina P.A.M. a celou akci zakončil 
ohňostroj krátce před půlnocí. Za 
celý vydařený den patří dík všem 
sponzorům a organizačnímu týmu 
v čele s Františkem Novákem 
a Michalem Tolknerem.  
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Tabulka kuželky Divize Jih

1 Dačice D 22 14 2 6 106,0:70,0 30
2 Chotoviny 22 14 2 6 104,5:71,5 30
3 Třebíč B 22 12 2 8 101,5:74,5 26
4 Dačice B 22 10 4 8 94,0:82,0 24
5 Tábor B 22 12 0 10 90,5:85,5 24
6 Častrov 22 11 1 10 91,5:84,5 23
7 Soběnov 22 10 3 9 91,0:85,0 23
8 Start Jihlava 22 10 2 10 94,5:81,5 22
9 N. Bystřice 22 9 2 11 81,0:95,0 20
10 Pelhřimov 22 7 4 11 76,5:99,5 18
11 J. Hradec 22 6 2 14 65,0:111,0 14
12 N. Včelnice 22 3 4 15 60,0:116,0 10

sPORt

Z kuželkářských drah 

Je dobojováno, sezona 2016-2017 
skončila, a tak se podíváme, jak 
jsme dopadli. Divizi Jih vyhrály 
Dačice D o 1,5 setového bodu před 
Chotovinami a postupují do III. 
Kuželkářské ligy. Soutěž opouští 
poslední Nová Včelnice. Po ode-
hraných dvaadvaceti kolech jsme 
po jedenácti výhrách, jedné re-
míze a deseti prohrách, obsadili 
šestou příčku o půl setového bodu 
před Soběnovem a ztrátou pouze 
jednoho bodu až na čtvrté místo. 
Šesté místo je trochu zklamání 
oproti podzimu, na druhou stra-
nu pěkný střed tabulky. Je třeba 
uvést, že v hodnocení jednotliv-
ců na 120 hodů sdružených, kte-
ré se hrají na čtyřdrahách, máme 
v první desítce hned tři hráče. Na 
4. místě Lukáš Čekal, na 7. místě 
Petr Němec a na 9. místě Miroslav 
Němec. V hodnocení jednotlivců 
na 100 hodů sdružených, hraných 
na dvoudrahách, se nejlépe umís-

tili na 19. místě Jaroslav Kolář, 
na 26. místě Petr Němec a na 36. 
místě Miroslav Němec. Průměrem 
nejlepší hráč Lukáš Čekal, nebyl 
hodnocen z důvodu málo odehra-
ných zápasů díky zranění v jarní 
části.

Krajskou soutěž suverénně vyhrá-
la Žirovnice B bez ztráty bodu a 
postoupila do vyšší soutěže. Naše 
rezerva po odehraných dvaadva-
ceti kolech s třinácti výhrami, 
jednou remízou a devíti prohrami 

skončila na čtvrtém místě s násko-
kem tří bodů před pátou Včelnicí 
a ztrátou osmi bodů za Pelhřimo-
vem G. V pořadí jednotlivců na 
100 hodů sdružených se nejlépe 
umístili na 20. místě Martin Švá-
cha, na 24. místě Petr Marek a na 
27. místě Miroslav Fojt.
Rozpisy, výsledky a aktuální dění 
na kuželně v Častrově, včetně vý-
sledků sezón předešlých, najdete 
na internetových stránkách www.
kuzelkycastrov.estranky.cz

Výsledky:
Hlavní závod, kategorie originál:
Miroslav Kuldan, Ctiboř   11:14
Milan Salava, Polesí    12:13
Pavel Dlouhý, Černovice   12:14

Hlavní závod, kategorie upravené:
Jaromír Doležal starší, Ctiboř   8:07
Josef Pinkava, Jetřichov u Broumova 9:02
Václav Hovorka, Strakonice   10:28

Závod zručnosti:
Miroslav Kuldan, Ctiboř   2:57 
František Novák, Ctiboř   3:01
Miroslav Fojt, Častrov    3:02

Petr Mazanec

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
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Tabulka kuželky Krajská soutěž

Tabulka stolní tenis OP IV. třída

1 Žirovnice B 22 22 0 0 110,5:21,5 44
2 Kamenice n/L B 22 18 0 4 95,0:37,0 36
3 Pelhřimov G 22 17 0 5 94,0:38,0 34
4 Častrov B 22 13 0 9 72,0:60,0 26
5 N. Včelnice B 22 11 1 10 73,5:58,5 23
6 Žirovnice C 22 10 2 10 64,5:67,5 22
7 Pelhřimov D 22 10 1 11 66,5:65,5 21
8 Pelhřimov F 22 8 1 13 56,5:75,5 17
9 Cetoraz B 22 7 1 14 57,5:74,5 15

10 Pelhřimov E 22 7 1 14 47,5:84,5 15
11 Kamenice n/L C 22 3 1 18 30,0:102,0 7
12 Kamenice n/L E 22 2 0 22 24,5:107,5 4

1 Vlasenice B 20 18 0 2 259:101 74
2 Kamenice n/L E 20 17 1 2 232:128 72
3 Pacov E 20 14 0 6 201:159 62
4 Pelhřimov G 20 13 1 6 211:149 60
5 Olešná B 20 12 3 5 229:131 59
6 Humpolec J 20 8 3 9 176:184 47
7 Kamenice n/L F 20 7 1 12 154:206 42
8 Častrov A 20 5 2 13 127:233 37
9 Nový Rychnov C 20 3 3 14 138:222 32

10 Jiřice C 20 3 2 15 132:228 31
11 Putimov B 20 2 0 18 121:239 26

Tabulka fotbal IV. třída

1 Speřice B 18 15 1 2 63:19 46
2 Košetice B 18 13 2 3 48:23 41
3 Třešť C 18 12 2 4 63:32 38
4 Mnich 18 8 4 6 45:42 28
5 Nová Cerekev 18 8 3 7 45:38 27
6 Obrataň B 18 6 3 9 39:49 21
7 Plačkov B 18 5 2 11 30:39 17
8 Hněvkovice 18 5 2 11 21:30 17
9 Častrov 18 5 2 11 33:67 17
10 Žirov B 18 1 3 14 26:74 6

Stolní tenis

Po odehraných dvaceti kolech vy-
hrává Vlasenice B. Našim tenis-
tům od zelených stolů patří osmá 
příčka za pět výher, dvě remízy 
a třináct proher. Proti podzimní 
tabulce jsme udrželi náskok pěti 
bodů před Rychnovem C a stáhli 
ztrátu na pět bodů na sedmou Ka-
menici F.
Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu http://stis.
ping-pong.cz

Fotbal

Po podzimní části byli naši fot-
balisté na předposledním místě 
s jednou výhrou po devíti odehra-
ných zápasech. Jedna výhra opro-
ti tabulce z minulého zpravodaje 
byla anulována z důvodu odstou-
pení Horní Cerekve B ze soutěže. 
Jarní část se proti podzimu vyda-
řila, zahráli jsme v devíti následu-
jících zápasech čtyři výhry, jednu 
remízu a čtyři prohry. Tímto jsme 
vybojovali 17 bodů a zůstali na de-
váté příčce stejně na body s Hněv-
kovicemi a Plačkovem B. Králem 
střelců se stal Jiří Houška, který se 
s 21. vstřelenými brankami umís-
til na prvním místě v tabulce pro-
duktivity. 
Aktuální výsledky najdete na in-
ternetovém odkazu www.fotbal.cz 
v sekci soutěže/rozcestník soutě-
ží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Děkuji tímto všem sportovcům za 
reprezentaci oddílu Sokol Častrov, 
z.s., za reprezentaci obce Častrov, 
děkuji všem příznivcům a fanouš-
kům za podporu a děkuji všem 
sponzorům, bez kterých bychom 
nemohli v těchto časech existovat.

Jiří Havlíček

http://stis.ping-pong.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://www.fotbal.cz
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POUŤOVÁ ZÁBAVA v sobotu 5.8.2017 od 20 hodin

KD Častrov

V neděli 6.8.2017 od 15 hodin venkovní posezení s country hudbou

sběR žeLeZNéhO    
ŠROtu

V sobotu 22.4.2017 provedli spor-
tovci místního oddílu Sokola Čast-
rov sběr železného šrotu v naší 
obci. Za nepříznivého počasí se-
brali dva plné vozy v celkovém 
množství 4 100 kg. Vyklidili také 
půdní prostory naší školy (viz fo-
tografie). 

Jan Lepeška

Blíží se nám dlouho očekávané 
období letních prázdnin a dovo-
lených. Zastupitelé obce Častrov 
a redakce zpravodaje přejí dětem 
krásné vysvědčení. Dětem i ro-
dičům spoustu hezkých zážitků z 
dovolených, ať už tady po Čechách 
nebo v zahraničí, pohodovou cestu 
a šťastný návrat domů.   
Do nového školního roku vstupte 
odpočinutí, plní energie a s úsmě-
vem.

PRÁZDNiNy JsOu tu :-)

Redakce
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