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NÁŠ
ZPRAVODAJ

s  končícím  rokem  většina  z  nás 
hodnotí jeho průběh.
Stejně  tak  jsme  se  členy  zastupi-
telstva  obce  zhodnotili  naši  práci 
v  končícím  roce  2017  a  sestavili 
návrh rozpočtu na rok příští. 
V letošním roce se podařilo zahájit 
rekonstrukci kanalizace v Metáno-
vě.  Této akci předcházelo mnoho 
příprav, zejména to byla příprava 
a dodání mnoha podkladů minis-
terstvu zemědělství pro poskytnu-
tí  dotace.  Byla  to  etapa  náročná, 
práce se vyplatila a na stavbu jsme 
získali dotaci. Zbývá ji  jen zdárně 
dokončit. K  tomu bude  zapotřebí 
hodně  trpělivosti  a  tolerance  ob-
čanů. Děkuji Vám tímto za ni. 
V  Častrově  proběhla  další  etapa 
stavebních úprav v mateřské ško-
le. Týkala se rekonstrukce jídelny 
a  kuchyňky.  Ta  je  vybavena  ku-
chyňskou linkou s moderními spo-
třebiči. V jídelně je nová podlaha a 
stolečky  se  židličkami.  Přestavba 
proběhla i v zázemí pro učitelky. 
Do  konce  roku  bude  provedena 
přestavba  kabin  na  hřišti  v  Čast-
rově.  Zde  bude  vybudováno  od-
dělené WC pro dámy a provedena 
úprava šaten po hostující i domácí 
hráče. 
Ve všech částech obce byla  rozší-
řena nebo i nově vybudována plo-
cha,  na  které  jsou umístěny  kon-
tejnery  na  tříděný  odpad.  Nově 
upravované  plochy  jsou  opatřeny 
dřevěnou  stěnou.  Je  to  z  důvodu 
nejen  estetického,  ale  i  z  důvodu 
udržování nádob na svém místě. 
Na rok příští je plánováno dokon-

čení  stavby  kanalizace  v Metáno-
vě,  výměna  kotlů  v  budově  školy 
v  Častrově,  oprava místní  komu-
nikace a výstavba pergoly v Jaku-
bíně  u  rybníka,  zateplení  střechy 
ve škole ve Ctiboři, instalace kova-
ných mříží v kaplích, oprava cesty 
k vodojemu pro Metánov, dokon-
čení rekultivace skládky v Častro-
vě, nátěr oken v metánovské škole, 
příprava  projektu  na  revitalizaci 
rybníka  Kovárník  ve  Ctiboři,  vý-
měna svítidel veřejného osvětlení 
a rozhlasu v Častrově v lokalitě od 
špejcharu k čističce spojená s ulo-
žením vedení elektřiny ze stožárů 
do zemního vedení. 
Celý  rok  jsme  se  snažili  zabezpe-
čit  hezký  vzhled  všech  částí  obce 
sečením,  zametáním  a  úklidem. 
Zajistit  kvalitní  pitnou  vodu,  ce-
loročně  udržovat  lesní  porosty  a 
majetek ve vlastnictví obce. 
Takto  jsme  provedli  svoji  práci 
my zastupitelé obce a její zaměst-
nanci. Teď záleží na každém z Vás, 
jaké hodnocení provede. 
Přeji  Vám  jménem  členů  zastu-
pitelstva  obce  pokojné  prožití 
svátků,  hodně  šťastných  a  spo-
kojených  chvil  s  Vašimi  blízkými 
v nadcházejícím roce. 

Jana Houšková 
starostka 

VÁžeNí sPOluObčANé, Prosincové akce v naší 
obci

Sobota 9.12.2017   
Mariáš
Tradiční  prosincové  klání  ve  vo-
leném  mariáši  začíná  v  9  hodin 
v Kulturním domě v Častrově.

Neděle 10.12.2017    
Adventní koncert
Koncert  v  kostele  sv.  Mikuláše 
začíná  v  15  hodin.  Vystoupí  děti 
z MŠ a ZŠ Častrov a folklorní sou-
bor Stražišťan z Pacova.

Čtvrtek 14.12.2017    
Jednání zastupitelstva obce
V  budově  obecního  úřadu  se  od 
17 hodin sejdou naši zastupitelé s 
programem  jednání, který  je  zve-
řejněn ve vývěskách.

Bohoslužby o Vánocích

Neděle 24.12.2017
Mše svatá v 11 hodin
Půlnoční mše svatá v 16 hodin

Pondělí 25.12.2017
Mše svatá v 11 hodin 
(slouží dr. Kašparů)

Čtvrtek 28.12.2017
Mše svatá v 16 hodin

Pondělí 1.1.2018
Mše svatá v 11 hodin 

Neděle 7.1.2018
Mše svatá s žehnáním vody, křídy, 
kadidla v 11 hodin
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VítÁNí ObčÁNků
Dne 26.11.2017 přivítala starostka obce paní Jana Houšková v zasedací místnosti obecního úřadu 6 nových 
občánků. S krátkým programem vystoupili žáci základní školy pod vedením pana ředitele Pavla Pospíšila. Do 
pamětní knihy byli zapsáni Viktorie Šolcová z Častrova, Sofie Kraľová z Jakubína, Rozálie Brýnová z Metá-
nova (horní foto zleva), Nela Stará z Častrova, Jiří Houška z Častrova a Zuzana Plášilová z Častrova (dolní 
foto zleva).

Veronika Jirků, foto Tomáš Mimra
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ROZsVíceNí 
VÁNOčNíhO stROmu

Na 1.  adventní neděli  jsme  se  se-
šli  před  obecním  úřadem  k  již 
tradičnímu  rozsvícení  vánočního 
stromu a zapálení první svíčky na 
adventním  věnci,  který  vyrobila 
paní Ivana Šuhájková. K navození 
vánoční  atmosféry  přispěl  nejen 
sníh  a  mráz,  ale  také  hra  a  zpěv 
koled  v  podání  Jany  Fridrichov-
ské  a  Vlasty  Procházky.  Všechny 
děti  dostaly mikulášskou  nadílku 
a  rodiče  se mohli  zahřát  čajem  a 
grogem. Na  závěr  paní  starostka, 
i  jménem  všech  zastupitelů,  po-
přála  přítomným  krásné  vánoční 
svátky. Všem, kteří  se podíleli  na 
přípravě tohoto adventního odpo-
ledne, patří naše díky.

Veronika Jirků

Foto: miroslav houška
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Vánoční výstava v kovárně u Vazačů ve Ctiboři č. 10  
se koná o víkendech a svátcích  

od 16. 12. 2017 do 1.1. 2018 
od 13 do 17 hodin 

Srdečně zve  Pavla Vazačová 

BETLÉMY, hvězdy a andělé 
 

Prodejní výstava vánočních 
dekorací 

 

Prodejní výstava bude probíhat ve ctibořské škole  
o víkendech a svátcích 

 

od 16. 12. do 26.12. 
od 13 do 17 hodin 

Za všechny vystavovatele srdečně zve Marie Nováková 

 

ROk 2017 Ve ctibOři - 
NA NÁVsi A ZA Vsí

Na  ctibořské  návsi  se  v  poslední 
době,  častěji než  tomu bylo v ne-
dávné  minulosti,  lidé  setkávají, 
aby  si  připomněli  náboženské  či 
kulturní  tradice,  nebo  čistě  jen 
proto,  aby  se  společně  pobavili.  
Daří se oživit  tradici masopustní-
ho průvodu, letos se jej zúčastnily 
asi  tři  desítky  lidí,  malých  i  vel-
kých, v maskách, kteří si společně 
a s chutí zazpívali u každé chalupy. 
Masopustní  veselí  vyvrcholilo  ve-
černím setkáním v bývalé škole na 
návsi.
Ctibořská  škola  na  návsi  během 
roku  ožila  velikonoční  a  vánoční 
výstavou, které jsou nejen příleži-
tostí  pořídit  si  sváteční  dekorace, 
ale  také  posedět  a  popovídat  si. 
Bývalá  obecná  škola  posloužila  i 
o  pouti  a  havelském  posvícení. 
Ctibořská setkání provází obvykle 
hudba, čím dál častěji živá, provo-
zovaná místními nadšenci.
Lidé ze Ctiboře se setkávají nejen 
na  návsi,  ale  také  za  vsí.  Vůbec 
nejvydařenější  pálení  čarodějnic 
za poslední roky se letos uskuteč-
nilo  u  Krejčů  ve  Vobrově  mlýně, 
nechyběla  samozřejmě  muzika 
a  dobré  jídlo.  Od  května  do  září 
se,  více  či  méně  pravidelně,  po-
řádají  večerní  posezení  u  ohně  u 
Mlýnského rybníka,  čas od času  i 
s kytarou.
Setkávání probíhá nejen při osla-
vách, ale i při práci. V létě se kosi-
la  úvozová  cesta  za Matouškovou 
chalupou,  na  podzim  se  sázely 
stromy,  byly  dokončeny  práce  na 
kamenné mlíčnici. 
Ačkoliv  impuls  výše  zmíněným 
setkáním  dává  spolek  Ctibořská 
náves  (ten  se  letos  rozrostl  o dva 
nové  členy  a  o  jednoho  přišel), 
účastní se jich nejen jeho členové, 
ale i ostatní lidé z vesnice a okolí, 
čemuž jsme velmi rádi. 

Všechna setkání v uplynulém roce nás těšila a přinesla nám mnoho ra-
dosti, dík patří obci Častrov za podporu ve formě poskytování prostor 
v bývalé škole. Na rok 2018 spolek plánuje dvě zásadní akce, záchranu 
budovy mlíčnice na návsi a uspořádání setkání rodáků Ctiboře. 

Jana Stachová
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ZPRÁVA O čiNNOsti             
místNí skuPiNy 
českéhO čeRVeNéhO 
kříže čAstROV ZA ROk 
2017

Dne 23.  listopadu 2017 se konala 
výroční  členská  schůze,  na  kte-
rou  byla  pozvána  paní  Koubko-
vá  z  Humpolce,  která  nám  před-
váděla  ekologické  mycí  a  čisticí 
prostředky. Připravila pro nás na 
ochutnání čaj z citronové trávy   a 
jednohubky  z  tvarohu  a  lněného 
oleje  s  různými  příchutěmi.  Ně-
které  ženy  si  tyto  výrobky  objed-
naly.  Přednáška  byla  velice  zají-
mavá a poučná.

Oblastní  spolek  ČČK  Pelhřimov 
měl možnost organizovat na pod-
zim  týdenní  rekondiční  pobyt 
v  Beskydech  pro  seniory.  Řada 
našich  členů  byla  přihlášena,  ale 
z  důvodu malého  počtu  přihláše-
ných osob se tento rekondiční po-
byt bohužel nekonal. Tak snad se 
budeme těšit na příští rok. 
V  průběhu  roku  jsme  pomáhaly 
při  akcích pořádaných pro děti – 
pohádkový les, při setkání seniorů 
a při  1.  adventní neděli  rozsvěco-
vání vánočního stromku. 
Přeji Vám všem příjemné a klidné 
prožití svátků vánočních a do dal-
šího  roku  hlavně  hodně  zdraví  a 
rodinné pohody.

Dana Křížová

sDěleNí ObecNíhO 
úřADu čAstROV

Vánoční stromky
Obec v tomto roce nemá možnost 
zajistit vánoční stromky.

Svoz komunálního odpadu
Svoz  komunálního  odpadu  o  vá-
nočních  svátcích bude  společnos-
tí  SOMPO,  a.s.  proveden  v  úterý 
26.prosince  2017  a  2.ledna  2018. 
Následující  svozy budou probíhat 
podle platného harmonogramu, tj. 
každé pondělí.

Výběr poplatků za svoz ko-
munálního odpadu
Vybírání  poplatků  za  svoz  tuhé-
ho komunální odpad bude probí-
hat  od  19.února  2018  v  kancelá-
ři  obecního  úřadu  v  Častrově.  V 
Metánově bude uvedené poplatky 
vybírat paní Alena Musilová a da-
tum výběru bude občanům upřes-
něno.  Poplatky  je  možné  uhradit 
také bankovním převodem na účet 
obce. Při  této platbě uveďte  vari-
abilní  symbol,  kterým  je  popisné 
číslo  a  název  obce.  Bližší  údaje  o 
poplatcích  poskytují  místní  vy-
hlášky č.1/2012 a č. 2/2012, které 
jsou umístěné na obecním webu. 
Výše poplatku za svoz tuhého ko-
munálního odpadu:      
trvale žijící občan 500,-Kč /osoba 
rekreační objekt 500,-Kč/objekt

Poplatky za psa
Poplatková povinnost vzniká drži-
teli 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 

 
 

 

 

 

 

 

Dětský karneval 
Neděle 25. února 2018 

Od 14 hodin v KD Častrov 
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Z čiNNOsti sDh   
čAstROV

Vážení  čtenáři, dovolte mi, abych 
vás seznámil s činností SDH Čast-
rov ve druhém pololetí roku 2017.
24.června  jsme  pomohli  pořada-
telsky  zajistit  závod  motorobotů 
ve Ctiboři.
Naše cvičící družstvo se zúčastnilo 
v srpnu soutěže o pohár starostky 
obce Veselá a v září soutěže o po-

hár starosty SDH Počátky.
28.října  jsme  vylovili  rybník  Bej-
kovna a pořádali posezení pro čle-
ny  v  jídelně  zemědělského  druž-
stva.  Týž  den  si  naše  zásahová 
jednotka připsala zásah.
Na  rybníku  Dvouhrázník  se  do-
stala  do  přelivu  labuť.  I  když  se 
snažila  z  přelivu  dostat,  vlastní-
mi  silami  by  se  jí  to  nepodařilo. 
Byla  vyplašená  a  vzlétnout  nebo 
vyskočit  se  jí  nedařilo. Naši hasi-
či  jí odchytli do deky a vyzvedli  z 
přelivu. Odměnou nám byl pohled 

na šťastnou labuť, která se vrátila 
mezi své.
Naši činnost jsme podrobně zhod-
notili  na  výroční  valné  hroma-
dě  SDH  Častrov,  která  se  konala 
1.12.2017  v  19  hodin  v  kulturním 
domě.
Na  závěr  bych  chtěl  všem  popřát 
klidné prožití  svátků  vánočních  a 
do roku 2018 hodně zdraví a štěs-
tí.

Radek Švácha

Výroční valná hromada sDh častrov, foto: ladislav kněžínek

Z čiNNOsti sDh 
metÁNOV

Výroční  valná  hromada  Sboru 
dobrovolných  hasičů  Metánov  se 
konala v metánovské škole v pátek 
24.11.2017. Vedením VVH byl po-
věřen člen výboru SDH Ing. Miro-
slav Němec. Přivítal pozvané hos-
ty  -  starostku  Obce  Častrov  Ing. 

Janu Houškovou  a  člena  okrsko-
vého výboru SDH Mgr. Ladislava 
Kněžínka. Pana Němce a všechny 
přítomné  potěšilo,  že  členská  zá-
kladna se od minulé valné hroma-
dy po dnešek nezměnila a má stále 
21  členů.  Dále  konstatoval,  že  je 
přítomno 20 členů. 
Starosta SDH František Červenka 
hovořil  o  činnosti  sboru.  V  tech-
nické  činnosti  hasiči  hodně  vol-
ného  času  věnovali  údržbě  vodní 

nádrže. V jarních měsících nejprve 
vyčistili dno nádrže od spadaného 
listí,  větví  a  dalších  nečistot.  Vy-
měnili staré pletivo a nahradili ho 
použitým  pletivem,  které  v  loň-
ském roce odstranili z oplocení te-
nisového  hřiště.  A  protože  přítok 
vody  do  nádrže  není  nijak  velký, 
tvoří  se  na  hladině  často  vodní 
řasy, které v průběhu roku několi-
krát vytahovali a odstraňovali. Po 
loňských problémech  s  hasičskou 
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O tuRistice NA  
PřelOmu ROku

Vážení čtenáři, ve svém článku na-
váži na obdobné téma z minulého 
roku. 
Silvestrovský  pochod  na  Javořici 

má letos jubilejní 20. ročník. Jed-
ná se o  tzv.  „hvězdicový pochod“, 
účastníci  si  mohou  v  podstatě 
sami vybrat, odkud půjdou. Hlav-
ní trasa vede ze Studené. O 3. roč-
níku  Novoročního pochodu na Lí-
sek, který pořádá Spartak Počátky, 
nemám ke  dni  zpracování  tohoto 
článku  zatím  oficiální  informace. 

Předpokládám,  že  start  bude  ve 
13 hodin na autobusovém nádraží. 
Případné  zájemce  bych  požádal, 
aby sledovali web Počátek, případ-
ně vývěsku na trafice pana Štefla.

Oldřich Vobr

stříkačkou  byli  s  jejím  chodem 
letos  hasiči  spokojeni  a  při  ná-
mětovém cvičení ve Veselé k žád-
ným  problémům  s  jejím  chodem 
nedošlo. Poděkování patří pánům 
Janu a Petrovi Náměstkovým, kte-
ří závady na stříkačce odstranili.
Další  svojí  činnost  hasiči  zamě-
řili na údržbu okolí  rybníka Šejb. 
V  letním  a  podzimním  období 
posekli  břehy  a  hráz  zmíněného 
rybníka.  Jeho  výlov  provedli  30. 
září a večer si v metánovské škole 
udělali posezení. Hasiči žili i spor-

tovním  a  kulturním  životem.  Zú-
častnili se silvestrovského výstupu 
na naše okolní vrcholky, udělali si 
masopustní a letní posezení s har-
monikou  a  Odpoledne  pro metá-
novské ženy.
O hospodaření  spolku pohovořila 
hospodářka  SDH paní Dana Mu-
silová. 
V diskuzi vystoupila paní starostka 
a  poděkovala  všem  členům  za 
práci,  kterou pro SDH  i pro obec 
dělají.    Dále  požádala  občany  o 

trpělivost a  toleranci při výstavbě 
kanalizace, která v Metánově pro-
bíhá.  
Závěr patřil Ladislavu Kněžínkovi, 
který požádal členy, aby ohlašovali 
na hasičský dispečink rozdělávání 
ohně při pálení chrastí v lese. Dále 
uvedl,  že  listí  na  zahradách  by 
mělo být ukládáno do kontejneru 
a ne pálené na zahradách. 

Milada Červenková
SDH Metánov 

Výroční valná hromada sDh metánov, foto: milada červenková
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sRPNOVÁ Vichřice

V  noci  z  18.  na  19.  srpna  přešel 
přes  území  naší  republiky  silný 
vítr.  Zasáhl  i  místní  části,  které 
byly  několik  hodin  bez  elektřiny. 
Při této vichřici padl i jeden z mo-
hutných  smrků  v  drážďanských 
lesích na Trojáku. Padlý strom do-
sahoval  výšky  zhruba 50 metrů  a 
objemu 15 m3. 

Jan Lepeška

Centrum pro zdravotně po-
stižené kraje Vysočina, o.p.s. 
poskytuje bezplatné sociál-
ně právní poradenství  z  ob-
lasti  dávek  pro  osoby  se  zdravot-
ním  postižením  a  seniory  (např. 
příspěvek  na  péči,  příspěvek  na 
mobilitu  či  pořízení  zvláštní  po-
můcky,  pomoc  se  sepsáním  žá-
dostí,  případně  odvolání  proti 
nepřiznání  příspěvku  aj.)  a  dále 
pak  poradenství týkající se 
kompenzačních a rehabili-
tačních pomůcek (např. pomoc 
s  výběrem  pomůcky,  informace 
kde a jak pomůcku lze získat). Od 
tohoto  podzimu  také  fungujeme 
jako výdejna zdravotnických 
pomůcek firmy DMA Praha 
(na  základě poukazu na  léčebnou 
pomůcku vystavenou lékařem).
Uživatelům sluchadel  nabízí-
me pomoc s údržbou a servi-
sem sluchadla (výměna hadiček 
u  závěsných  sluchadel,  výměna 
filtrů, prodej baterií, filtrů, doplň-
kový sortiment čistících pomůcek 

k údržbě sluchadla aj.) Zprostřed-
kováváme  také  možnost  konzul-
tace  výběru správného typu 
sluchadla a možnost konzulta-
ce špatně funkčních, případ-
ně nefunkčních přístrojů  (ve 
spolupráci s odborných technikem 
sluchadlové firmy).
Ve  své  půjčovně kompenzač-
ních a rehabilitačních pomů-
cek  nabízíme  k  zapůjčení  celou 
řadu užitečných a praktických po-
můcek – mechanické vozíčky,  re-
habilitační  chodítka,  toaletní  žid-
le, sedačky do vany aj. Za zmínku 
stojí i elektrický vozík (vhodný 
i pro aktivní hůře pohyblivé senio-
ry), dětský mechanický vozík (pro 
poúrazové  či  pooperační  stavy), 
kolečkový schodolez Liftkar 
(pro  překonávání  schodišťových 
bariér),  elektrický vanový 
zvedák Aquatech Beluga (po-
lohovací zvedák, který se vejde do 
vany  a  umožní  osobám  s  omeze-
nou schopností pohybu opět potě-
šení z  teplé koupele) či elektric-

ký minirotoped pro rehabilitaci 
dolních končetin.
Osobám  se  zdravotním  postiže-
ním  vydáváme zdarma  tzv. 
Euroklíče, které zajišťují rychlou 
a důstojnou dostupnost veřejných 
sociálních  a  technických  zařízení 
(výtahů, schodišťových plošin, to-
alet) osazených tzv. Eurozámkem.
Pokud  máte  o  naše  služby  zá-
jem,  můžete  navštívit  naši  po-
radnu  v  Pelhřimově  –  Na  Obci 
1768 (úřední hodiny, Po, St 8:00-
17:00;  Út.  Čt  8:00-14:30,  Pa 
8:00  –  11:30).  Samozřejmě  vy-
řizujeme  také  dotazy  telefonicky 
(565 324 806, 733 255 149) nebo 
e-mailem  (czp.pe@centrum.cz). 
Imobilním  občanům  či  seniorům 
nabízíme možnost návštěvy v do-
mácím prostředí.

Lucie Šolcová
vedoucí CZP Pelhřimov

PORADNA ceNtRA PRO ZDRAVOtNě POstižeNé kRAJe VysOčiNA   
V PelhřimOVě může POmOci i VÁm!
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PROč tříDit A RecyklOVAt ODPAD?

Za uplynulých 15 let se vytřídilo tolik 
odpadu, které by svým objemem 
konkurovalo památné hoře Říp. Tří-
dění se stalo samozřejmostí pro 72% 
obyvatel ČR.

Sklo je z hlediska recyklace ideálním 
materiálem – lze jej recyklovat stále 
dokola. Nejčastějším recyklovaným 
výrobkem jsou lahve, které obsahují 
80% původního skla.

Nápojové kartony se obvykle skláda-
jí ze tří materiálů – papíru + plastové 
a hliníkové fólie. Při jejich recyklaci 
se z nich vyrábí především kvalitní 
papír.

Papírová vlákna lze recyklovat zhru-
ba 6x. Typickými výrobky z recyklo-
vaného papíru jsou sešity, krabice, 
toaletní papír, ale z recyklátu se 
vyrábějí i mnohé další papírové vý-
robky.

Za množství vytříděného odpadu 
dostávají jednotlivé obce příspěvek 
od autorizované odpadní společnosti 
EKO-KOM. Naopak za uložení směs-
ného odpadu na skládku musí obec 
platit.

Tříděním skla se kromě úspory su-
rovin výrazně zkracuje i čas tavení 
– tím se šetří energie a zvyšuje se 
kapacita skláren.

Plasty jsou relativně mladým mate-
riálem a zatím ještě přesně nedoká-
žeme spočítat, jak dlouho se budou 
na skládkách rozkládat. I proto je 
velmi důležité plastové obaly třídit a 
recyklovat.

Díky třídění a recyklaci papíru se v ČR 
ročně zachrání 1 900 000 stromů.

Z vytříděného skla je možné vyrábět 
také tepelné izolace, jako jsou skelná 
vata nebo pěnové sklo.

Typickým plastovým odpadem jsou 
PET lahve, ze kterých se po namletí 
a vyprání vyrábějí zejména umělá 
vlákna, která se dále využívají při 
výrobě autočalounění, fleecových 
bund, koberců nebo geotextilií.

Pro třídění domovního odpadu slou-
ží dnes v ČR přes 272 000 barevných 
kontejnerů.
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sPORt

Z kuželkářských drah 

Nastalo  předvánoční  období  s 
koncem podzimní části soutěže, a 
tak se podíváme, jak se nám daři-
lo. A-team v soutěži Divize Jih po 
odehraných 11. kolech figuruje na 
deváté příčce s náskokem tří bodů 
na  desátý  Tábor  a  ztrátou  jed-
noho  bodu  na  osmý  Jindřichův 
Hradec.       
 
B-team si počíná velice dobře a po 
odehraných  neúplných  osmi  ko-
lech je na čtvrté pozici s náskokem 
jednoho zápasu k dobru na pátou 
Žirovnici  a  ztrátou  dvou  bodů  a 
jednoho  zápasu  na  třetí  Pelhři-
mov G. Do úplnosti  zbývají  ode-
hrát zápasy Pelhřimov F – Pelhři-
mov G, Pelhřimov E – Kamenice 
n/L C a Častrov B – Pelhřimov G. 
   
Rozpis,  výsledky  a  aktuální  dění 
na kuželně v Častrově, včetně vý-
sledků  sezón předešlých, najdete 
na internetových stránkách www.
kuzelkycastrov.estranky.cz

Stolní tenis

Naši  tenisté  od  zelených  stolů 
jsou po devíti odehraných kolech 
na čtvrtém místě s náskokem čtyř 
bodů na pátou Horní Ves a ztrá-
tou sedmi bodů na třetí Jiřice B.  
   
Aktuální  výsledky  najdete  na  in-
ternetovém  odkazu  http://stis.
ping-pong.cz
     
    
 

1 Start Jihlava 11 8 1 2 61:27 17
2 Dačice D 11 8 0 3 50:38 16
3 Nové Hrady 11 6 3 2 54:34 15
4 Chotoviny 11 7 0 4 57:31 14
5 N. Bystřice 11 7 0 4 55:33 14
6 Pelhřimov A 11 7 0 4 45:43 14
7 Soběnov 11 5 1 5 43:45 11
8 J. Hradec 11 5 0 6 40:48 10
9 Častrov 11 4 1 6 40:48 9

10 Tábor B 11 3 0 8 35:53 6
11 Pelhřimov B 11 1 2 8 25:63 4
12 Třebíč B 11 0 2 9 23:65 2

1 Humpolec I 9 9 0 0 145:17 36
2 Putimov B 9 6 1 2 113:49 28
3 Jiřice B 9 5 2 2 97:65 26
4 Častrov A 9 3 1 5 71:91 19
5 Horní Ves B 9 2 0 7 36:126 15
6 Pelhřimov G 9 0 0 9 24:138 9

1 Pelhřimov D 8 8 0 0 36,0:12,0 16
2 Pelhřimov F 7 6 0 1 34,0:8,0 12
3 Pelhřimov G 6 5 0 1 26,0:10,0 10
4 Častrov B 7 4 0 3 25,0:17,0 8
5 Žirovnice C 8 4 0 4 22,5:25,5 8
6 Cetoraz B 8 3 0 5 22,0:26,0 6
7 Pelhřimov E 7 2 0 5 11,0:31,0 4
8 Kamenice n/L D 8 1 0 7 11,5:36,5 2
9 Kamenice n/L C 7 0 0 7 10,0:32,0 0

tabulka kuželky Divize Jih

tabulka kuželky krajská soutěž

tabulka stolní tenis OP iV.třída

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
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0099::3300  ––  1122::0000      
NNeerreeggiissttrroovvaanníí  

 
1133::0000  ––  1188::0000      
RReeggiissttrroovvaanníí  

Fotbal

Po devíti odehraných kolech jsou 
fotbalisté  Častrova  na  sedmém 
místě  tabulky  se  ziskem  devíti 
bodů o skóre před Jiřicemi a ztrá-
tou  dvou  bodů  za  šestým  Mni-
chem. 
Aktuální  výsledky  najdete  na  in-
ternetovém  odkazu  www.fotbal.
cz v sekci soutěže/rozcestník sou-
těží/Pelhřimov/OP IV. třída.

Děkuji  všem  sportovcům  za  re-
prezentování  oddílu  Sokol  Čast-
rov  a  obce  Častrov,  všem  spon-
zorům  za  finanční  a  materiální 
podporu. Děkuji všem fanouškům 
za podporu při ligových zápasech.

1 Nová Cerekev 9 6 2 1 24:12 20
2 Vyskytná 9 6 1 2 21:13 19
3 Třešť C 9 5 3 1 25:15 18
4 Košetice B 9 5 2 2 19:07 17
5 Rohozná 9 4 2 3 20:18 14
6 Mnich 9 3 2 4 10:14 11
7 Častrov 9 2 3 4 12:16 9
8 Jiřice B 9 2 3 4 23:29 9
9 Plačkov B 9 1 2 6 15:27 5

10 Hněvkovice 9 1 0 8 8:26 3

tabulka fotbal iV. třída

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

Jiří Havlíček

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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   NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 
  

     u kostela v Častrově 
  

   31.12.2017 před půlnocí 
 

Sbor dobrovolných hasičů Častrov 
pořádá dne 20.1.2018 

v KD Častrov 
 
 
 
 
 
 

  k tanci a poslechu hraje 
 

   Martin Vaverka & FRIENDS 

 
 
 
 

 

 začátek ve 20 hod.                                 vstupné 100,-Kč 
 

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 2018. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem mk čR e 11227.

                KAMENICTVÍ 
                                SEVERA KAREL 

 

                                                                                                                                                                                              
393 01 PELHŘIMOV 
                                                                                                                                   
 
 

 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  ROKU 2017 

 
  

ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ 

 

KŘEMEŠNICKÁ    1946 , PELHŘIMOV  393 01 

TEL.: 565 323 360,  777 162 132 
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