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Obec Častrov      čtvrtletník / Podzim 2017

NÁŠ
ZPRAVODAJ

V sobotu 16. 9. 2017 jsme se se-
šli v Kulturním domě v Častrově, 
abychom si připomenuli událos-
ti spojené s naší obcí a místních 
částí, které mají v letopočtu na 
konci sedmičku.
Když paní Milada Červenková 
v květnu letošního roku s touto 
myšlenkou přišla a oslovila ostatní 
zastupitele s uskutečněním takové 
akce, asi nikoho z nás nenapadlo, 
kolik takových výročí máme. Hlav-
ními impulsy pro tuto akci byl rok 
1977 dokončení a otevření MŠ a o 
deset let později KD. Přes léto se 
začaly shromažďovat materiály a 
třetí sobotu v září jsme si mohli, 
po úvodním slovu místostarosty 
obce pana Jiřího Havlíčka, při-
pomenout tyto události nejenom 
z projevů některých zastupitelů, 

ale i z promítaných fotek. Jednalo 
se o první zmínku o Ctiboři (1417), 
postavení škol v Pelci i Metánově 
(1897), založení peleckých hasičů 
a vysazení kaštanové aleje (1907), 
elektrifikace (1925-1927), posta-
vení a zakoupení mostní váhy, 
telefonní hovorny a stroje na čiš-
tění obilí (1937). Vzpomněli jsme 
na častrovského rodáka Tomáše 
Houšku, jemuž byla v roce 1947 
odhalena pamětní deska, založení 
hudebního sdružení v témže roce 
a vyasfaltování cesty do Kameni-
ce nad Lipou (1957). Dále jsme si 
mohli prohlédnout fotky ze sta-
veb hasičské zbrojnice v Častrově 
(1967), mateřské školy (1977) a 
kulturního domu (1987) a s kul-
turním domem spojené třicetile-
té působení našeho divadelního 

spolku na prknech nového jeviště. 
Nakonec jsme si připomenuli He-
raldické označení obce a zateplení 
kuželny (1997) a otevření metá-
novského muzea (2007).
Domnívám se a z ohlasu přítom-
ných občanů bylo patrné, že se 
tato akce nejenom vydařila, ale 
že by nemusela být poslední. Pro 
pořádání takového vzpomínání 
je důležité, shromáždit co možná 
největší počet fotografií, a zároveň 
za pomoci pamětníků tyto fotogra-
fie co nejlépe popsat. Všem, kdo se 
na pořádání této akce podíleli a 
kdo poskytl obrazové materiály a 
také všem přítomným za kladné 
hodnocení, patří velké díky.

Jan Lepeška

SObOtNí ODPOleDNe Ve ZNAmeNí SeDmiček



2 Náš Zpravodaj - Podzim 2017

DeN OteVřeNých 
DVeří V mŠ

Dne 16.9.2017 se v Mateřské škole 
v Častrově uskutečnil Den otevře-
ných dveří ke 40. výročí otevření 
školy.
Místostarosta Jiří Havlíček nejpr-
ve přivítal všechny přítomné, po-
děkoval učitelkám za jejich práci a 
zároveň poděkoval všem, kteří se 
na přípravě sobotního odpoledne 
podíleli. Poté si vzala slovo vedoucí 
učitelka Miloslava Krejčová, která 
nás seznámila s programem. Děti 
z MŠ předvedly a zazpívaly několik 
tanců a písniček. Pak zarecitovaly 
žačky ze základní školy, jmenovitě 
Petra Smíšovská, Elena Žižková, 
Nikola Večeřová. Na závěr progra-
mu zahrály na akordeon, flétnu a 
rumbakoule Hana Dudáková, Jana 
Dudáková a Vendula Severová.
V tělocvičně si návštěvníci mohli 
pohrát s hračkami, které pamatu-
jí i někteří rodiče. V jídelně byly 
k vidění fotografie od otevření MŠ 
v roce 1977 až do letošního roku.  
V herně dětí byly připraveny 2 tvo-
řivé dílny a děti si zde také mohly 
půjčit spoustu hraček. Byla mož-
nost nahlédnout i do ložnice dětí a 
na toalety.
Do MŠ se přišly podívat jak starší 
ročníky, kteří mají školní docház-
ku dávno za sebou tak děti, které 
školka čeká až příští rok. Návštěv-
níci dostali jako upomínku na Den 
otevřených dveří připínáček, per-
níček a obrázek.

Veronika Jirků
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VýROčí SeDmiček Ve ctibOři

Výročí letošního roku jsme si mohli připomenout na několika místech 
v různých termínech.
Ve Ctiboři jsme si 17.června oslavili 600 let Predikátu pana Přibíka 
ze Ctiboře a 13. a 14.září instalovali výstavu dobových dokumentů k 
80.výročí úmrtí TGM.
Další výročí byla pak obsahem setkání uspořádaném 16.září v KD v 
Častrově.
Ve své stati si dovolím upozornit na některá z výročí výše nezmíněná:
- rok 1977 - mezi signatáře Charty patřil i častrovský občan pan Roubal,
- v roce 2007 nás zasáhl orkán Kyril,
- dokončení výstavby železnice z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy v roce 
1887 bez pochyby ovlivnilo život našich předků.
Jako kuriozitu uvádím na závěr, že se jistou dobu uvažovalo o trati, 
která by vedla z Benešova přes Pelhřimov, Častrov a končila by v Telči.

Oldřich Vobr

VýZVA

Přípravný výbor častrovských ro-
dáků se obrací na širokou veřej-
nost s výzvou o pomoc. Pokud ně-
kdo z Vás vlastní dobové fotografie 
svých nebo jakýchkoliv jiných ča-
strovských nemovitostí, rovněž i 
různé písemné zmínky o životě v 
obci, aby kontaktovali OÚ v Čast-
rově. 
Podklady poslouží ke zpracování 
kroniky rodů a usedlostí v Častro-
vě.
Děkujeme.

  Přípravný výbor 
častrovských rodáků

VýZVA

Zastupitelstvo obce Častrov 
žádá organizace a spolky, aby do 
31.10.2017 doručily své návrhy a 
požadavky, které by chtěli zapra-
covat do rozpočtu na rok 2018.

VOlby DO PARlAmeNtu 
čR: 20. - 21. 10. 2017
Volební okrsky: 
č. 1 Častrov – budova obecního 
úřadu 
č. 2 Metánov – budova školy
č. 3 Ctiboř – budova školy 

Sdělení OÚ

Sdělení OÚ

kANAliZAce metÁNOV
Předání staveniště zhotoviteli 
2.10.2017.
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SPORt

Z kuželkářských drah 

Do nové sezony jsme nevstoupili nejlépe. Úvodní zápas s Novou Bystřicí, hraný na domácí kuželně, jsme 
prohráli 2:6. Následující zápas v Pelhřimově s družstvem B jsme opět prohráli 2:6. Další zápasy jsou na pro-
gramu dle uvedeného rozpisu. Soutěž Divize Jih opustily postupující Dačice B, kterým postup přenechaly 
vítězné Dačice D a do krajského přeboru sestupující Nová Včelnice. Z nižších soutěží do Divize Jih postoupila 
družstva Pelhřimov B a Nové Hrady. 

06.10. pá 17:30 KK Lokomotiva Tábor B - Sokol Častrov 
13.10. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Slovan Jindřichův Hradec 
20.10. pá 18:00 TJ Centropen Dačice D - Sokol Častrov 
27.10. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Sokol Chotoviny 
03.11. pá 18:30 TJ Spartak Pelhřimov A - Sokol Častrov 
10.11. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Sokol Nové Hrady 
18.11. so 09:00 TJ Start Jihlava - Sokol Častrov 
24.11. pá 19:30 TJ Třebíč B - Sokol Častrov 
01.12. pá 17:30 Sokol Častrov - TJ Sokol Soběnov 
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
     
            
Krajská soutěž A, kterou reprezentuje naše rezerva, se po roce vrací z dvanácti na devět účastníků. Do vyšší 
soutěže postoupila Žirovnice B.  Z vyšší soutěže do naší skupiny nikdo nesestoupil. Nová Včelnice hraje zpět 
v jindřichohradeckém okrese a soutěž nepřihlásila Kamenice E. První zápas se odehraje v sobotu 30. září od 
16:00 na domácí kuželně v Častrově.

30.09. so 16:00 Sokol Častrov B - TJ Spartak Pelhřimov E 
06.10. pá 18:00 TJ Sokol Cetoraz B - Sokol Častrov B 
12.10. čt 17:30 TJ Slovan Kamenice nad Lipou C - Sokol Častrov B 
21.10. so 16:00 Sokol Častrov B - TJ Slavoj Žirovnice C 

Foto: Nové kuželkářské dresy
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28.10. so 16:00 Sokol Častrov B - TJ Spartak Pelhřimov F 
03.11. pá 16:30 TJ Spartak Pelhřimov D - Sokol Častrov B 
16.11. čt 17:30 TJ Slovan Kamenice nad Lipou D - Sokol Častrov B 
25.11. so 16:00 Sokol Častrov B - TJ Spartak Pelhřimov G  

Od letošní sezony máme nové dre-
sy. Děkujeme tímto všem sponzo-
rům za finanční podporu provozu 
a zázemí spolku. Tím nám bylo 
umožněno z ušetřených peněz tyto 
dresy zakoupit. Děkujeme přede-
vším firmě Preda CZ, s.r.o., obci 
Častrov a firmě I. Kamenická sta-
vební a obchodní, s.r.o.

Rozpis, výsledky a aktuální dění 
na kuželně v Častrově, včetně vý-
sledků sezon předešlých, najdete 
na internetových stránkách www.
kuzelkycastrov.estranky.cz  

Stolní tenis

Letos bude hrát IV. třídu pouze 
6 družstev, což je o pět družstev 
méně než minulé sezoně. Do vyšší 
soutěže postoupila družstva Vlase-
nice B a Kamenice E a zpět sestou-
pila družstva Jiřice B a Humpolec 
I. Nově vzniklo družstvo Horní 
Ves B. Soutěž nepřihlásila druž-
stva Pacov E, Olešná B, Humpo-
lec J, Kamenice F, Nový Rychnov 
C a Jiřice C. Soutěžní klání našich 
sportovců začíná 29. září od 18:00 
hod. v Pelhřimově a dále dle roz-
pisu.

29.9. 18:00 Pelhřimov G – Častrov
08.10. 10:00 Častrov – Putimov B
15.10. 17:00 Humpolec I – Častrov
22.10. 10:00 Častrov – Jiřice B
27.10. 16:00 H. Ves B – Častrov
5.11. 10:00 Častrov – Pelhřimov G
10.11. 18:00 Putimov B – Častrov
19.11. 10:00 Častrov – Humpolec I
26.11. 13:30 Jiřice B – Častrov
3.12. 10:00 Častrov – Horní Ves B

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

Fotbal
 
Nová fotbalová sezona IV. třídy 
začala nedělí 20. srpna. Tuto sou-
těž hraje v tomto ročníku deset 
soutěžních družstev. Do III. třídy 
postoupily Speřice B a sestoupily 
Rohozná a Vyskytná. Soutěž ne-
přihlásil Žirov B. 
Naši borci začali tento ročník na 
domácím trávníku remizou 1:1 
s letošním papírovým favoritem 
Třeští C. Další týden bojovali 

v Hněvkovicích, odkud si přivezli 
vítězství 2:1. Třetí zápas na domá-
cí půdě s Jiřicemi B skončil poráž-
kou 1:4. Následovala opět porážka 
0:3 v Košeticích. Další zápas byl 
odehrán v domácím prostředí, 
bohužel to byla těsná prohra 1:2 
s Vyskytnou. Poslední podzimní 
zápas na domácím hřišti byl ode-
hrán proti Rohozné a skončil re-
mizou 1:1. 
Po šesti odehraných kolech jsou 
fotbalisté Častrova na 8. místě ta-
bulky se ziskem 5 bodů, s násko-
kem jednoho bodu na devátý Plač-
kov B a ztrátou jednoho bodu na 
sedmý Mnich. 

1 Nová Cerekev 6 4 1 1 20:11 13

2 Třešť C 6 4 1 1 15:08 13

3 Košetice B 5 4 0 1 13:03 12

4 Vyskytná 6 4 0 2 14:10 12

5 Rohozná 6 3 2 1 15:11 11

6 Jiřice B 6 2 1 3 16:20 7

7 Mnich 6 2 0 4 5:10 6

8 Častrov 6 1 2 3 6:12 5

9 Plačkov B 6 1 1 4 12:20 4

10 Hněvkovice 6 0 0 5 3:14 0

Zbývající zápasy podzimní části:
01.10. 10:00 Plačkov B – Častrov
08.10. 15:00 Nová Cerekev – Častrov
15.10. 15:00 Mnich – Častrov

Aktuální výsledky najdete na internetovém odkazu http://fotbal.cz 
v sekci soutěže/rozcestník soutěží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Jiří Havlíček

Tabulka fotbal IV. třída

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://stis.ping-pong.cz
http://fotbal.cz/
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OBEC ČASTROV  
     

POZVÁNKA

SETKÁNí SENIORů 2017

Kulturní dům sobota 14.10.2017 
od 14.00 hodin

VySTOuPENí DěTí 
Z MATEřSKé A ZÁKLADNí 

ŠKOLy ČASTROV

OBČERSTVENí

        K POSLECHu A TANCI        
              ZAHRAJE TRIO  

VOJTy KuDRNy Z PACOVA 

 


	_GoBack

