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Obec Častrov      čtvrtletník / Zima 2021

NÁŠ
ZPRAVODAJ

MikulÁŠ, ANDělé A čeRti ZAVítAli DO čAstROVA, foto: Pavel Pospíšil

ROZhOVOR se stAROstkOu Obce
Stojíme před koncem roku 2021, 
který byl tak jako ten loňský po-
znamenán pandemii COVID 19. 
Její dopad zaznamenaly mnohé 
rodiny, právní subjekty, právnické 
osoby, samosprávy apod. Položili 
jsme několik otázek starostce obce 
Častrov, Ing. Janě Houškové, jak 
se v této nelehké době dařilo obci 
hospodařit: 

1. Mohla byste našim čtenářům 

sdělit, jak se odrazila pandemie 
v rozpočtu obce a zda došlo k ně-
jakému snížení v daňových příj-
mech.
K výraznému poklesu daňových 
příjmů nedošlo a rozpočet obce 
nebyl prozatím omezován. 

2. Jak se podařilo v této složité 
době naplnit plán investičních 
akcí, které jste si na letošní rok na-
plánovali.

Realizace naplánovaných inves-
tičních akcí se nám podařila a 
pro mnohé jsme získali dotace. 
Jednalo se o doplnění prvků na 
dětském hřišti v Častrově, na re-
laxačních zónách v nové zástavbě 
v Častrově a Pelci. Nový relaxač-
ní prostor vzniknul ve Ctiboři. 
Také se povedlo opravit povrch 
víceúčelového hřiště v Častrově. 
K rozsáhlejším investicím le-
tošního roku patří odbahnění a 
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oprava návesního rybníka v Me-
tánově, vybudování nového ryb-
níka v Šejbu, oprava kanalizace 
v Horním konci v Častrově. Nové 
osvětlení a rozhlas máme v pro-
vozu v části Častrova. Doufám, že 
se nám podaří vyřešit problémy 
s rozhlasem. 

3. Budou nějaké zásadní změny 
v poplatcích pro občany v násle-
dujícím roce?

Pro příští rok projednalo a schvá-
lilo zastupitelstvo obce zvýšení 
poplatků za svoz komunálního 
odpadu. V následujícím roce uva-
žujeme také o úpravě poplatků za 
vodné – stočné.

4. A na co nového se mohou ob-
čané v příštím roce těšit? Jistě 
máte již připravené nějaké plány 
na zbytek volebního období? Jaké 
akce v jednotlivých obcích připra-
vujete, hodláte zrealizovat? 

V posledním roce volebního obdo-
bí máme v plánu provést revitali-
zaci rybníka Kovárník ve Ctiboři, 
opravit některé úseky lesních cest 
a místních komunikací, opravy 
a údržbu obecních nemovitostí 
nátěry fasád, opravy chodníků, 
úpravy v budově školy v Častro-
vě, mateřské školy, obecního úřa-
du, dále provést stavební úpravy 

ve starém kulturním domě. Kaž-
dý rok provádíme opravy a údrž-
bu vodovodního a kanalizačního 
řádu. Plánujeme umístit fotovol-
taické panely na budovu čistírny 
odpadních vod. Bude realizována 
část dlouhou dobu připraveného 
projektu revitalizace veřejné zele-
ně. Zamýšlíme se i nad opravami 
bývalých škol v Pelci a Ctiboři. 
Vše, co se opravdu v posledním 
roce tohoto volebního období ode-
hraje, bylo zahrnuto do rozpočtu 
obce pro rok 2022. Jeho návrh byl 
zveřejněn na konci listopadu. 

5. Co Vám samotné udělalo nej-
větší radost a co považujete za nej-
větší úspěch.

Za úspěch považuji všechno, co se 
podaří udělat pro zlepšení života 
občanů v našich obcích. Jsem si 
jista, že zvelebení obcí s ním sou-
visí. 

Za „životní dílo“ považuji stav-
bu kanalizací, nejrozsáhlejší in-
vestiční akce obce. V Častrově je 
to oddělená dešťová a splašková 
kanalizace, která je zakončena 
biologicko-mechanickou čistír-
nou odpadních vod. V Metánově 
se jedná o kanalizaci jednotnou, 
zaústěnou do biologického od-
kalovacího Podvesního rybníka. 
Pod ním je vybudovaná záchytná 

jímka a obtočné koryto, což brání 
vyplavení sedimentu do vodního 
toku. Jednalo se o složité stav-
by a to jak z pohledu zpracování 
projektu, některých majetkových 
vypořádání, tak i z pohledu vlast-
ních realizací. Nejsou zbytečné, 
ba naopak důležité pro čisté pro-
středí teď i v budoucnu. 

V majetku obce máme na desítku 
odbahněných rybníků, s opra-
venými hrázemi a vypouštěcími 
zařízeními. Včetně vybudovaných 
tůní slouží k udržení krajinného 
rázu a především k zadržení vody 
v krajině. 

Smutno je mi z lesních porostů. Ty 
znovu vysazujeme a věřím, že se 
dožiji jejich znovuobrození. 

Mám velkou radost, že se nám 
podařilo po mnoha letech najít 
využití pro budovu starého kul-
turního domu. Hodláme jej pře-
budovat na tělocvičnu, která ve 
vsi chybí.

Dále se nám podařilo odkoupit od 
vlastníka starou hospodu, kterou 
hodláme zbourat a zbavit naši 
vesnici nevzhledného prvku. 

Myslím si, že je z čeho se radovat.

Závěrem chci poděkovat těm, kdo 
se podíleli jakkoli na realizaci 
výše uvedeného. Těm nespokoje-
ným děkuji za reakce, ať už byly 
podnětné či ne. 

Za 15 let, co jsem starostkou naší 
obce, jsem zjistila, že heslo „Co 
tě nezabije, to tě posílí“ opravdu 
platí. 

Přeji Vám požehnané svátky vá-
noční, vše dobré do nového roku i 
do těch následujících.

Jana Houšková, starostka

Děkujeme za rozhovor
Redakce

Návesní rybník v Metánově, foto: Milada červenková
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sDěleNí ObecNíhO ÚřADu 

Rekonstrukce rozhlasu

V současné době je před dokončením rekonstrukce 
rozhlasu v Častrově. V brzké době bude plně funkční. 
Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení. Dále 
připomínáme, že obecní hlášení je možné zasílat i 
e-mailem. V případě zájmu sdělte svojí e-mailovou 
adresu účetní obce Ing. Veronice Němcové (obec@
castrov.cz).

Hledá se kronikář/ka 

Obec Častrov hledá dobrovolníka z řad obča-
nů, který by se ujal vedení častrovské kroni-
ky. Jestli Vás zajímá obecní historie, veřejný a spole-
čenský život, dění v obci, máte rádi staré dokumenty, 
fotografie a vzpomínky pamětníků a baví vás zazna-
menávat současné dění pro budoucnost, obraťte se 
na vedení obce osobně, nebo zavolejte na mobilní 
čísla: starostka Ing. Jana Houškovou: 724 181 478, 
místostarosta Jiří Havlíček, DiS.: 731 619 165, e-mail: 
obec@castrov.cz.

Digitalizace mapy hrobových míst

Na častrovském hřbitově probíhá  digitalizace mapy 
hrobových míst. Na nové mapě budou zachyceny 
současné hroby, místa odpočinku našich blízkých. 
Mapují se i hrobová místa, někdy bez náhrobního 
kamene, která jsou dlouhou dobu z různých důvodů 
opuštěná. K těmto hrobům se žádní potomci nehlásí. 
Tato místa budou využita jako nová volná hrobová 
místa.

Přehledná digitalizace hrobů, postupné doplňování 
údajů, o kterých jsme informovali v podzimním čísle „ 
Našeho zpravodaje v rubrice „SDěleNí OBeCNíHO 
úřADu“ pomůže pozůstalým, dohledat své předky a 
znalcům rodokmenů, zmapovat jejich historii.

Pro pozůstalé, kteří se rozhodnou pro uložení urny 
na častrovském hřbitově a nebudou požadovat 
klasické hrobové místo, bude v  rozpočtu na rok 2022 
navržena finanční částka na vybudování kolumbária 
pro ukládání uren. 

Výběr poplatků za svoz komunálního odpadu

Obecní úřad Častrov sděluje občanům, že se v únoru 
2022 budou vybírat poplatky za svoz tuhého komu-
nálního odpadu. Bližší informace o výběru poplatků 
(datum, čas) v našich obcích budou občanům ozná-
meny rozhlasem a zveřejněny na webu obce.

Obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodář-
ství, která je zveřejněna na webu obce je stanovena 
výše poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu 
za občana s trvalým pobytem, stejně tak pro vlastníka 
rekreačního objektu jednotná částka 700,- Kč.

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. Sazba poplatku za kalendářní rok 
činí: za prvního psa 100,- Kč, za druhého psa 110,- 
Kč, za třetího psa a každého dalšího psa téhož drži-
tele 160,- Kč.

Vítání občánků

Vítání občánků bylo naplánováno na prosinec 2021, 
ale vzhledem k epidemiologické situaci bylo vítání 
zrušeno. Nový termín bude upřesněn až to epidemio-
logická situace dovolí.

bOhOslužby O VÁNOcích

Pátek 24.12.2021
ŠTěDRÝ DeN
Mše svatá v 16 hodin

Sobota 25.12.2021
SlAVNOST NAROZeNí PÁNě
Mše svatá v 11 hodin 

Neděle 26.12.2021
SVÁTeK SV. RODINY
Mše svatá v 8 hodin

Sobota 1.1.2022
SlAVNOST MATKY BOŽí PANNY MARIe
Mše svatá v 11 hodin

Neděle 2.1.2022
2. NeDěle PO NAROZeNí PÁNě
Mše svatá v 11 hodin 

Neděle 9.1.2022
SVÁTeK KřTu PÁNě
Mše svatá v 11 hodin
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Zastupitelstvo obce volí:

Veroniku Němcovou zapisovatel-
kou, Vladimíra Šimečka a Jana 
lepešku ověřovateli zápisu z jed-
nání zastupitelstva č.24/2021

upravený program jednání zastu-
pitelstva č.24/2021 dne 5.10.2021

Zastupitelstvo obce schvaluje 
následující body:

Bod: 5
Obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2021 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy. Třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů, která nahrazuje vyhlášku 
č.1/2018 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
odpadů. Vyhláška bude zveřej-
něna na webu obce, je platná od 
1.1.2022.
Částka za odvoz odpadu za 1 obča-
na s trvalým pobytem je Kč 700,- 
Kč za rok, stejně tak pro vlastníka 
rekreačního objektu.
Skutečně vynaložená částka na 
odvoz odpadu je dle kalkulace 
800,- Kč.
Sleva ve výši 100,- Kč je poskyt-
nuta jako bonus za odběr a třídění 
odpadu.

Bod: 6
Odkoupení nemovitostí č.p. 32 na 

st.p.č.41/1 a st.p.č.41/1, dále č.p. 
135 na st.p.č. 41/2 a st.p.41/2 v k.ú. 
Častrov do majetku obce Častrov. 
Cena dohodou Kč 1 450 000,--. 
Provést rozpočtové opatření č. 
23/2021 k úpravě rozpočtu obce.

Bod: 7
Provedení oprav komunika-
cí v Metánově a Jakubíně, cena 
oprav 298 188,70 Kč.

Bod: 8
Odměny neuvolněných členů za-
stupitelstva za funkci podle naří-
zení vlády platného ke dni zase-
dání. Odměny budou vypláceny 
podle tohoto nařízení od 1.11.2021. 
Každá další změna nařízení vlády 
a s tím související odměny neuvol-
něných zastupitelů musí být před-
mětem schválení zastupitelstva 
obce.

Bod: 10
Zařazení cesty HPC1 v k.ú. Jaku-
bín do majetku obce, ke dni pře-
dání a převzetí tj. k 5.10.2021 činí 
hodnota nově zařazeného majetku 
Kč 7 463 635,75 včetně DPH.

Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí následující body: 
 
Bod: 1
Zprávu starostky obce o činnos-
ti a o dění v obci od 2.9. 2021 do 

5.10.2021.

Bod: 2
Zprávu o stavu finančních pro-
středků obce k 30.9.2021:
Česká spořitelna 9 268 539,89 Kč
ČNB 7 531 509,05 Kč
Stav hotovosti v pokladně 27 152,- 
Kč

Bod: 3
Rozpočtová opatření č. 21/2021 a 
22/2021.

Bod: 4
Předneseny informace o následu-
jícím:
Víceúčelové hřiště Častrov, popla-
ceno poskytovatelem
Dětské hřiště – podána žádost o 
platbu
Rybník v Metánově – podána žá-
dost o platbu
Rybník v Šejbu – prodloužení 
doby realizace, termín předložení 
ZVA.

Bod: 9
Zpráva kontrolního výboru za ob-
dobí od 13.5.2021 do 5.10.2021

Ing. Jana Houšková
starostka obce

Jiří Havlíček DiS
místostarosta

usNeseNí Z 24. JeDNÁNí ZAstuPitelstVA Obce čAstROV kONANéhO 
DNe 5.10.2021

NOVOROČNí OHňOSTROJ
1.1.2022 v 17 hodin 
v Častrově u kostela
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stAtistikA POčtu 
ObyVAtel k 30.11.2021

Místní část Počet obyvatel
Ctiboř 43
Častrov 352
Jakubín 21
Metánov 146
Pelec 43
Perky 11
Celkem 616

stAtistikA VěkOVé 
stRuktuRy    
k 30.11.2021

Věková kategorie Počet obyvatel
  0 - 9 74
10 - 19 79
20 - 29 52
30 - 39 76
40 - 49 93
50 - 59 76
60 - 69 73
70 - 79 66
80 - 89 26
90 - 99 1 

Nemocnice Počátky, s.r.o. nabízí 
všem zájemcům třetí dávku 

očkování proti Covidu 19 

 
Nemocnice Počátky, s.r.o. nabízí všem zájemcům o třetí 
dávku očkování proti Covidu 19 možnost nechat se 
oočkovat v jejím Očkovacím centru nacházejícím se 
v prostorách nemocničních ambulancí v Počátkách. 
Pro získání termínu je potřeba se zaregistrovat 
v celostátním systému rezervací, tak jako u první dávky 
vakcinace. Třetí dávku je možné podat vždy dle 
aktuálního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Vakcínu od firmy Pfizer, kterou toto Očkovací centrum 
očkuje, lze podat těm, kdo byli již očkování touto 
vakcínou nebo vakcínou od firmy Astra-Zeneca. 
(první a druhé dávky stále očkujeme)  
 

 

 
 

 
Nemocnice Počátky, s.r.o. nabízí 

všem zájemcům třetí dávku 
očkování proti Covidu 19 

 

Nemocnice Počátky, s.r.o. nabízí všem zájemcům o třetí 
dávku očkování proti Covidu 19 možnost nechat se 
oočkovat v jejím Očkovacím centru nacházejícím se 
v prostorách nemocničních ambulancí v Počátkách. 
Pro získání termínu je potřeba se zaregistrovat 
v celostátním systému rezervací, tak jako u první dávky 
vakcinace. Třetí dávku je možné podat vždy dle 
aktuálního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Vakcínu od firmy Pfizer, kterou toto Očkovací centrum 
očkuje, lze podat těm, kdo byli již očkování touto 
vakcínou nebo vakcínou od firmy Astra-Zeneca. 
(první a druhé dávky stále očkujeme)  
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PODZiM V MAteřské 
ŠkOle

Podzim v mateřské škole byl pes-
trý. První akcí byla šipkovaná 
„Hledá se beruška!“ s ohýnkem a 
opékáním špekáčků. Děti během 
cesty plnily úkoly - pojmenovávaly 
stromy, hledaly broučky, počítaly 
berušky…. Nakonec našly velkou 
berušku, od které dostaly medaile.

22.9. 2021 viděly děti ukázku ze 
sokolnictví – viděly sýčka, sovu 
pálenou, výra velkého a orla. 

Podzim je jako stvořený pro tvoře-
ní z přírodnin. My jsme připravili 
tvoření z dýní. 29.9 2021 jsme se 
sešli před MŠ a začali tvořit. Ale 
počasí nám nepřálo a museli jsme 
se přestěhovat do chodby. Ale i 
tak se rodičům a dětem podařilo 
vytvořit krásné dýňové panáčky a 
kytičky. Děkujeme rodičům, kteří 
i přes nepříznivé počasí přišli. 

10.10.2021 jsme pořádali Drakiá-
du na hřišti, s velkou účastí rodičů 
a dětí. Počasí na pouštění draků 
nebylo ideální, ale i přesto nad 
hřištěm létalo hodně draků. Po-
tom si rodiče s dětmi opekli špe-
káčky. Protože bylo až do večera 
hezky, dětem se nechtělo domů a 
hrály si na hřišti.

V listopadu proběhlo uspávání 
broučků. S dětmi jsme vytvořily 
broučky a pak jsme cestou plnily 
úkoly až jsme došli k chaloupce 
pro broučky. Děti zazpívaly písnič-
ku a zarecitovaly básničku a poté 
uložily broučky k zimnímu spán-
ku.

18.11.2021 byla v MŠ pohádka „O 
perníkové chaloupce“.

3.12.2021 za dětmi do školky při-
šel Mikuláš a 7.12.2021 proběhlo 
vánoční fotografování.

text a foto: Miloslava Krejčová
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foto: Jitka Marešová

DiVADélkO MAlVíNA hRÁlO PRO NAŠe Děti Ze ŠkOly A ŠkOlky
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NOVÁ iNteRAktiVNí 
sestAVA V MŠ

V září byla pořízena do mateř-
ské školy interaktivní sestava 
v hodnotě 130 000,- Kč, která 
byla financována z eSF, tzv. 
Šablony 2.

Miloslava Krejčová

Dětský DeN NA hřiŠti

Dětský den v Častrově na hřišti 
jsme uspořádali 21.9.2021 ve spo-
lupráci s SDH Častrov a MŠ Čast-
rov.

Pro děti bylo pořadateli připrave-
no 10 stanovišť se soutěžemi. Zú-
častnilo se na padesát dětí. V ne-
příliš teplém počasí děti zahřál 
teplý čaj. Bohaté občerstvení zajis-
tili členové SDH Častrov. 

Každé dítě dostalo za splnění 
všech úkolů odměnu. 

Společně jsme si akci užili. Doufá-
me, že takových setkání nám bude 
v budoucnu umožněno pořádat 
víc.      
 

Častrovské ženy a pracovníci 
obecního úřadu v Častrově 

foto: Miloslava krejčová

fotografie poskytla Veronika Němcová
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keRAMickÁ křížOVÁ 
cestA PRO kAPli Ve 
ctibOři

Na Vysočinu jezdím z Prahy už 
dlouhá léta za dávnou kamarád-
kou Pavlou a vesnička Ctiboř je 
pro mne oázou pohody, kde čas 
zpomalí a lidé jsou přirozeně sr-
deční.

u plotu zahrádky jsem se na jaře 
roku 2020 dala do hovoru se sou-
sedkou Marií, jež mne pozvala do 
kapličky. Od dětství mám ráda 
tyhle sakrální stavby s věžičkami 
rozeseté v české krajině. Dozvědě-
la jsem se, že v kapli není křížová 
cesta. Spontánně jsem vyhrkla, že 
ji udělám. A Maruška mne vzala 
za slovo! Velmi věcně se zajíma-
la, z čeho bude a v jaké velikosti, 
ke konzultaci přizvala dalších pár 
žen.

Rozhodnutí zvolit k danému té-

matu jako funkční formu keramic-
ké kachle bylo rychlé a rozumné – 
takové dílo bude trvanlivé a odolá 
vlhkosti i zimě! Velikost zhruba A 
4, tři základní barvy: bílá na Je-
žíšovo roucho a pak už jen zelená 
a modrá, linie jednoduché. Měla 
jsem volnou ruku a hlína - ten pra-
dávný tvárný materiál - se chovala 
vlídně, bylo mi milo u srdce, když 
jsem vytvářela náčrty a na připra-
vené desce dotvářela reliéf s něko-
lika detaily.

Podařilo se mi dokončit 3 kachle 
ze 14, 3 další při přežahu v peci 
praskly! Pak nás zasáhl covid a 
keramická dílna v Domě dětí a 
mládeže v Praze na Jižním Městě 
byla dlouhodobě zavřená. Pande-
mická omezení nás všechny držela 
v izolaci a mně stále ještě zbývalo 
vyrobit 11 kachlů!

Na jaře 2021 mi velkou pomoc na-
bídla Helča Kuldanová – převez-
la mi dalších 5 kachlů z Prahy do 
Ctiboře, já jsem u Pavly dokončila 

zbylých 6 a Helča všechny ve své 
keramické peci přežahla a pak, 
když jsem je nabarvila, je dala do 
pece znovu na druhý výpal. Ke 14 
zastavením křížové cesty jsme ješ-
tě dodělaly kropenku a ducha sva-
tého.

V sobotu 11. září 2021 jsem se se-
šla s několika místními obyvateli 
na návsi, abychom vše v interiéru 
kaple umístili. Vodováha, kleště, 
vhodné hřebíky v rukou zručného 
Fandy, pár rad od přihlížejících a 
dílo je hotovo! 

Co dodat na závěr?

Pro mne osobně byla realizace 
tohoto projektu hlubokým du-
chovním zážitkem a jsem vděčná 
obyvatelům Ctiboře, kteří mě na 
začátku poctili svou důvěrou a na 
konci nešetřili slovy chvály…

S díky - Naďa Fuková

foto: Jitka Marešová
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JAk JsMe slAVili  
sVÁtek sVAtéhO     
VÁclAVA Ve ctibOři

27. září 2021 jsme ve Ctiboři osla-
vili svátek svatého Václava hned 
několika rozmanitými akcemi.

PhDr. Naďa Fuková v kapličce 
představila keramickou křížovou 
cestu a hlavně okolnosti a průběh 
její tvorby. Autorka všechny potě-
šila vyjádřením radosti, s kterou 
pracovala nad jednotlivými hlině-
nými deskami. To vše v jejím vol-
ném čase, bez nároku na honorář. 
Přejeme si, aby naše nová křížová 
cesta sloužila jako podnět pro za-
myšlení i potěcha pro oči mnoha 
dalším generacím.

Pan farář Václav Šika křížovou 
cestu posvětil a vyjádřil dík paní 
Nadě za její nezištnou práci. My, 
ctibořští, bychom také znovu rádi 
poděkovali autorce a také všem, 
kteří pomáhali při instalaci a jme-
novitě Heleně Kuldanové, která 
propůjčila svou keramickou pec.

Velké překvapení pro všechny 
přítomné  přišlo během zpěvu 
závěrečného Svatováclavského 
chorálu, při níž vstoupili do kaple 
mladí zpěváci ze souboru Ondrá-
šek a přidali se k nám. Troufám si 
říct, že naše kaple majestátněji za-
zpívanou píseň od dob svého vzni-
ku nezažila. 

Z kapličky se oslavy přesunuly 
k hasičárně. Na pozvání Mirka 
Bárty k nám přijel představit svůj 
dětský novojičínský sbor sbormis-
tr Josef Zajíček.

Samotné vystoupení  sboru On-
drášek bylo zpěvácky i nástrojo-
vě perfektní a zábavné. Nenudilo 
nás ani vteřinku. Skvělé ohlasy od 
všech diváků. Byli prostě báječní! 

Ctibořské dechové trio“ MAT“ 
(Mirek, Adéla a Tereza Bártovi) 
spolu se Spjevačkami se také sna-

žily o sto šest. Doufáme, že jsme 
posluchače potěšili, my jsme si to 
užili díky laskavému publiku vel-
mi moc.

Na závěr vydařeného dne nastou-
pila živá hudba, která hrála nejdří-
ve k poslechu, v ranních hodinách 
i k tanci. 

Skvělé zázemí akce všem 
účinkujícím i divákům zajis-
til Jaromír Doležal s dalšími 

pomocníky. Děkujeme mu za pro-
fesionální přístup a podporu, bez 
které bychom takovéto akce ne-
mohli pořádat.

Děkujeme všem, kteří přišli! Moc 
si toho vážíme!

text a foto: Jitka Marešová
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čAstROV – OPRAVA 
hROtNice Věže 
kOstelA sV. MikulÁŠe 
V čAstROVě

Rok 2020

V roce 2020 došlo vlivem povětr-
nostních vlivů k vyosení kříže na 
věži kostela. 

Dne 18. 9. 2020 došlo k rozkrytí 
styku kříže a makovice, kdy byl 
zjištěn skutečný stav dřevěné hrot-
nice. Bylo zjištěno, že je hrotnice 
provedena z měkkého dřeva a je 
více poškozena, než se předpoklá-
dalo. Dále byla provedena demon-
táž oplechování, hromosvodu, ma-
kovice a kříže. Nezakrytý otvor byl 
provizorně zakryt. 

Práce byly prováděny pomocí ho-
rolezecké techniky firmou VDM 
GROuP CZ s.r.o. z Jihlavy.

V roce 2020 byly celkové náklady 
60.984,- Kč (z toho 30.000,- Kč 
uhradila obec Častrov a 30.984,- 
Kč zaplatila římskokatolická far-
nost Častrov). 

Rok 2021

V rámci opravy v roce 2021 byla 
provedena výměna dřevěné hrot-
nice, kdy byla vyrobena nová hrot-
nice z tvrdého dubového dřeva 
v potřebné délce a nové kovové 
pouzdro pro usazení trnu. Dře-
věná hrotnice byla napuštěna ví-
cenásobně lněnou fermeží. Bylo 
provedeno usazení nové dřevěné 
hrotnice včetně pouzdra pro osa-
zení trnu. Na hrotnici bylo osaze-
no původní oplechování. Na horní 
konec opláštění byla osazena ma-
kovice a ukotven kříž.

Práce byly prováděny pomocí ho-
rolezecké techniky firmou VDM 
GROuP CZ s.r.o. z Jihlavy.

Kříž a makovice byly před 
osazením kovářsky a zámečnicky 

opraveny a nově pozlaceny. Bylo 
provedeno opískování a šopování 
zinkem, byly provedeny antiko-
rozní nátěry, podkladní nátěry 
pod zlacení a na závěr zlacení plát-
kovým venkovním zlatem 24 kará-
tů, dvojité zlato.

Kovářské a zámečnické práce byly 
provedeny kovářem lukášem Re-
isem z Olešné u Pelhřimova a zla-
cení restaurátorem Jaroslavem 
Bendou z Pelhřimova. 

V roce 2021 byly celkové náklady 
344.608,- Kč (z toho 187.308,- Kč 
bylo za opravu – výměnu hrotni-
ce a osazení a 157.300,- Kč bylo za 
kovářskou a zámečnickou opravu 
a zlacení).

Na opravu se čerpaly tyto dotace:

- 136.000,- Kč z programu 
Památky 2021 z Fondu Vy-
sočiny Kraje Vysočina,

- 150.000,- Kč z programu 
Podpora obnovy kultur-
ních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou 
působností Ministerstva 
kultury,

- 35.000,- Kč příspěvek 
z obce Častrov.

P. Mgr. Václav Šika

foto: Veronika lepešková
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stROMky sÁZely i Děti

Se skutečným nadšením píši tento 
příspěvek, jehož obsahem je dobrý 
pocit ze společné aktivity, jejímž 
výsledkem je obnovená ovocná 
alej směřující z Perek k Častrovu a 
ke Ctiboři. 

Díky podpoře Nadace Via, jsme 
mohli realizovat motto  - VYTVÁ-
ŘÍME MÍSTA, KDE JE  RA-
DOST ŽÍT. Děkuji všem, kdo se 
podíleli na nejednoduchých pří-
pravách, za konzultace se zástup-
ci správy a údržby silnic v Pelhři-
mově, za konstruktivní přístup 
ZD Častrov, dodavateli stromků. 
Sázení stromků proběhlo v polovi-
ně října, přálo nám počasí a mile 
nás překvapila pomoc sousedů ze 
Ctiboře, Jakubína, Počátek a Bo-
žejova. 

Své  třešně si zasázeli také žáci 
častrovské školy - přišli připrave-
ní, se zájmem a dobrou náladou 
a slunečné pracovní dopoledne si 
na čerstvém vzduchu  užili. Spolu 
s dětmi se těšíme, jak stromy po-
rostou, budou  během roku měnit 
barvy, časem poskytnou stín i plo-
dy a budou opět po léta nedílnou 
ozdobou krajiny.

Velmi si vážím všech svých sou-
sedů na Perkách i ve vedlejších 
vesnicích a děkuji za spolupráci, 
mám radost z propojení generací a 
těším se na další společné aktivity.

text a foto: Jiřina Kadlecová

Foto č. 1: sázely kompletní rodiny  
     
Foto č. 2: žáci sázeli se zájmem a stihli se 
i bavit
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1   Za zapůjčení obou dokumentů děkuji panu Rukavičkovi, varhaníkovi z častrova.

2   V publikaci o historii obce (2) je uvedeno, že varhany pocházely dokonce ze 17. století.

3   Více viz http://www.anatomie-varhan.cz/texty/varhany/anatomie/vzdusnice_ton_zasuvka.htm

4   klávesy na hracím stole jsou s tónovými ventily spojeny pomocí stlačeného vzduchu proudícího v olověných trubičkách.

5   Více viz http://www.anatomie-varhan.cz/texty/varhany/anatomie/vzdusnice_registr_kuzelka.htm

6   Předvolená kombinace rejstříků.

7   Píšťaly umístěné v průčelí varhan.

8   V (2) uvedena cena 2 209 k, v rekvizičním katastru pak 4 000 k (4).

9   klávesy na hracím stole jsou s tónovými ventily spojeny pomocí mechanických komponent na principu pák, táhel a hřídelů.

10   Na štítku je uvedeno toto chybné hláskování. Jinak správně “mezzoforte”.

PutOVÁNí ZA VARhANAMi – kOstel sV. MikulÁŠe V čAstROVě

Nejstarší písemné zmínky o kostele sv. Mikuláše a o faře pocházejí z doby kolem poloviny 14. století. Při-
pomíná se již roku 1384 jako farní, později od roku 1623 do roku 1761 jako filiální k děkanství v Kamenici 
nad lipou (1). V roce 1761 byl kostel barokně přestavěn a generálně opraven. Kostel sv. Mikuláše patří mezi 
nejzajímavější církevní stavby na Pelhřimovsku. Jde o jednolodní stavbu s mohutnou věží nad západním 
vchodem. Věž má šindelem krytou báň, ve které jsou zabudované ciferníky věžních hodin.

O varhanách v kostele sv. Mikuláše se dozvídáme ze dvou dokumentů1 táborského stavitele varhan Čeňka 
Skopka. Ten zaslal 18. září 1904 rozpočet na opravu stávajících varhan a rozpočet na postavení nových var-
han. 

Z prvního dokumentu se tak můžeme dozvědět, jaké varhany v kostele v Častrově stávaly v 19. století. Je 
velice pravděpodobné, že tyto varhany byly vyrobené již v 18. století2. Zde se nabízí spojení s již zmiňova-
nou barokní přestavbou v roce 1761 a tehdejším patronem kostela, kutnohorským měšťanem a skelmistrem 
Františkem Karlem Adlerem, který při pořizování většiny vnitřního vybavení kostela (2) mohl zakoupit také 
varhany. Skopek varhany popisuje takto: „Nadřečené varhany jsou již velmi staré soustavy a sešlé. Různý-
mi a od všelijakých umělců, opravami jak zvlášť na píšťalech zřejmo, spíše poškozeny než opraveny byly.“ 
Na závěr dodává, že i přes sebe lepší opravu nedokáže zaručit dlouhého trvání varhan. Varhany měly podle 
rozpočtu oprav tzv. zásuvkovou vzdušnici3 a blíže nespecifikovaných osm rejstříků. Celkem opravu nacenil 
na 507 Korun.

Ve druhém dokumentu táborský varhanář navrhuje postavit tehdy moderní pneumatické varhany4 se šesti 
rejstříky, kuželovou vzdušnicí5, pedálovou spojkou a dvěma kolektivy6 v celkové hodnotě 1 887 Korun. Dis-
pozici varhan zamýšlel takto: 

Manuál: Principal 8’ (prospekt7 z cínu, velká oktáva ze dřeva a zinku) 
  Salicional 8’ (velká oktáva kombinovaná s krytem 8’, od malého c z cínu) 
  Kryt líbezný 8’ (kryté dřevěné píšťaly) 
  Oktava 4’ (největší píšťaly ze zinku, zbytek cínový) 
  Mixtura 2 2/3 ve dvou řadách (z cínu)

Pedál:  Subbas 16’ (ze smrkového dřeva, píšťaly kryté)

Děkanský úřad se nakonec rozhodl pro nákup nového nástroje, který Skopek postavil na kůr kostela v roce 
1905 za cenu 2 087 Korun8 (3). Částku 1 887 Korun zaplatil patron kostela a přifařené obce, častrovská zálož-
na pak přispěla 200 Korun (3). Staré varhany napadené červotočem odkoupil sám varhanář za 25 Korun (3). 
Dne 6. června 1905 byly varhany posvěceny a 8. června úspěšně zkolaudovány. 

Avšak když porovnáme nabídku Čeňka Skopka s varhanami na kůru kostela v Častrově dnes, najdeme hned 
několik odlišností. Současné varhany jsou mechanické9, nikoliv pneumatické. Také dispozice je upravena: 
navíc je zde kolektiv „mezoforte”10 a dva rejstříky – Flétna trubicová 8’ a záhadný Tacet. Ten je zřejmě jen 
varhanářovou hříčkou, je pojmenovaný po části skladby, ve které nástroj nehraje. Na hracím stole není totiž 
zapojený, tudíž nejde ani aktivovat, a plní jen funkci symetrické dekorace k ostatním sedmi rejstříkům.



Náš Zpravodaj - Zima 2021 15

Současná dispozice varhan 
Manuál (C – f3, chromaticky, 54 tónů) Pedál (C – c1, chromaticky, 25 tónů) 

Principal 8’ Subbas 16‘ 
Salicional 8’   
Kryt 8’   
Flétna trubicová 4’ Pedálová spojka 
Oktáva 4’ Kolektivy – Piano, Mezzoforte, Pleno 
Mixtura 2 2/3’   

 

Varhanní pozitiv v Častrově se nachází na dřevěném kůru, který je přístupný z prvního patra věže přes vý-
klenek. V něm je umístěn také zásobníkový a čerpací měch. Vzduch do měchu je v současné době přiváděn 
ventilátorem umístěným ve druhém patře věže. Vedle měchu se dále ve výklenku nachází ve dvou řadách 
dřevěné píšťaly basového rejstříku Subbas 16’. Zbylých šest rejstříků je umístěných v neorenesanční skříni, 
jejíž součástí je i hrací stůl. Jediný manuál má 54 kláves, pedálnice pak 25 (oproti 27 navrhovaným). Nad kla-
viaturou se nachází v jedné řadě černé registrové knoflíky, nad pedálnicí pak čtyři šlapky – pedálová spojka, 
piano, mezzoforte a pleno. Varhany mají přibližně 400 dřevěných a kovových píšťal.

Seznam pramenů a literatury

1. SOUKUP, Josef. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, 
XVIII: Politický okres Pelhřimovský. Praha : Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka 
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903. str. 29.

2. Houška, Miroslav a Rukavička, Jan. Častrov - historie a současnost. Častrov : Obec Častrov, 2000.

3. Houška st., Miroslav. Výpis informací o varhanách z Knihy pamětní kostela a fary v Častrově (od r. 1903 - díl II). 

4. Svoboda, Štěpán. Častrov. Varhany a varhanáři v České republice. [Online] http://www.varhany.net/cardheader.
php?lok=2725.

text a foto: Ing. Lukáš Krajíček
lukas@krajicek.net
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200 let khb
Vážení čtenáři, pod touto zkratkou 
si připomínáme památku Karla 
Havlíčka Borovského. letošní rok 
byl oprávněně nazván jeho jmé-
nem. Sešla se 3 výročí a to 200 let 
od jeho narození (31.10.), 170  let 
od jeho cesty do vyhnanství a 165 
let od jeho smrti 29.7.1856. Třebaže 
hlavní oslavy proběhly již 4.září v 
rodišti (dnes Havlíčkova Borová) a 
11.září v Havlíčkově Brodě, je mož-
nost si připomenou tohoto veliká-
na naší historie i nadále. Např. do 
23.ledna 2022 můžete navštívit v 
Muzeu Vysočiny HB výstavu „Ka-
rel Havlíček v našich životech“. 
Výstava se zaměřuje na období od 
roku 1856 do současnosti a ukazu-

je mj. i to, že každý režim Havlíč-
ka interpretoval jinak a dle svých 
potřeb. Bližší informace můžete 
získat u kurátora výstavy Michala 
Kampa na MT 775020241. Další 
možnosti jsou v turistické oblasti a 
to plněním Oblastního turistické-
ho odznaku „Havlíček“, případně 
si při návštěvě HB projít Městskou 
turistickou trasu Po stopách KHB v 
délce 8 km. Kompletní informace o 
turistických akcích můžete najít na 
webu pana Pluhaře martin-pluhar.
cz. V Počátkách si lze připomenout 
odkaz KHB dne 16.prosince, na 
který připadá výročí, kdy se zde 
zastavil cestou do vyhnanství (na-
večeřel se a přepřahali zde koně). 
O tom je pamětní deska na budově 
dnešní prodejny Klenoty (historic-

ké označení Stará pošta). Nevím, 
jak o tomto výročí budou informo-
vat celostátní média, takže na závěr 
článku něco o místě vyhnanství v 
Brixenu. Dočetl jsem se, že ministr 
vnitra Bach chtěl  Havlíčka poslat 
do Innsbrucku, ale císař nařídil 
menší město. To dnes leží v Itálii a 
nazývá se Bressanone a má zhruba 
20 tisíc obyvatel. Mluvil jsem s 2 
osobami, kteří město navštívili. Od 
jednoho se dozvěděl, že v budově 
za městem, kde byl KHB interno-
ván, je pamětní deska a další turis-
tka dostala v IC letáček, který byl  o 
Havlíčkovi v češtině.

Oldřich Vobr

ROZsVíceNí stROMku 
V čAstROVě

První adventní neděli 28.11.2021 
jsme společně rozsvítili stromek 
v Častrově. Přivítala nás paní sta-
rostka Jana Houšková, popřála 
nám krásný a klidný adventní čas 
a společně s Veronikou Němcovou 
rozdaly dětem balíčky sladkostí.  
Zazpívali jsme si pár koled a roze-
šli se ke svým domovům rozsvítit 
první svíci na adventním věnci. 

letos nám počasí přálo a bylo pří-
jemné sledovat děti, jakou radost 
měly z prvního sněhu.

Veronika Lepešková

foto: Veronika Němcová
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stRAtegie MAs ViA 
RusticA Z.s. NA ObDObí 
2021-2027 schVÁleNA
Pro území působnosti místní akč-
ní skupiny (MAS) Via rustica z.s. 
byla Ministerstvem pro místní 
rozvoj dne 5. 10. 2021 schvále-
na „Strategie komunitně vede-
ného místního rozvoje MAS Via 
rustica z.s. na období 2021-2027 

(koncepční část)“. Jedná se o je-
den z nezbytných předpokladů k 
úspěšnému čerpání dotační pod-
pory prostřednictvím MAS v pro-
gramovém období 2021-2027. 
Schválená strategie je zveřejněna 
na internetových stránkách www.
viarustica.cz.
Děkujeme všem, kteří se s námi 
na přípravě koncepční části stra-
tegie podíleli, a těšíme se na další 
spolupráci.

Příprava na programové období 
2021-2027 probíhá v rámci rea-
lizace projektu „Zlepšení řídících 
a administrativních schopností 
MAS“ spolufinancovaného evrop-
skou unií.

Via rustica z.s.

 

http://www.viarustica.cz
http://www.viarustica.cz
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NetOPýR V kOMíNě

Ano, i tam můžete onu „okříd-
lenou myš“ najít. úsměvnou 
příhodu s tímto (pro někoho až ta-
jemným) zvířátkem jsme zažili my 
doma a myslím, že stojí za to se o 
ni podělit. 
Asi v polovině září jsem po ránu 
rozdělávala v kuchyňských kam-
nech. Venku však bylo ještě rela-
tivně teplo, a tak milá kamna za-
čala kouřit. Kdo topí dřevem, jistě 
to zná… Musí vzít rychle kus no-
vin, seběhnout do sklepa a otevřít 
spodní komínová dvířka. Noviny 
tam zastrčí, zapálí je a dvířka opět 
zavře, aby kamna chytla tah. V tu 
ránu je po čmoudu. A i já se držela 
tohoto scénáře. 
Vše šlo dobře až do doby, než jsem 
si všimla šedivého chumlu v pra-
vém horním rohu za dvířky. Asi 
kus ohořelých novin od minule, 
pomyslela jsem si. A než jsem do 
komína strčila noviny nové, zatím 
nezapálené, pokusila jsem se jimi 
onen smotek seškrábnout, aby 
nezanášel komín. Jenže chumel 
neodpadl. Začal se dokonce čile 
hýbat! A taky velmi vztekle syčet. 
Zaječela jsem a instinktivně za-
klapla dvířka. Fuj, to jsem se lek-
la! Co to sakra bylo? honilo se mi 
hlavou, zatímco tvor za dvířky dál 
výhružně syčel. No, co asi – neto-
pýr! A to jsem se den předtím ka-
sala, jak bych se ho nebála, kdyby 
mi lítal v místnosti! Ha ha… Teď 
jsem byla moc ráda, že je bezpečně 
uzavřený za plechovou bariérou a 
já ho nemám zamotaného ve vla-
sech. Trochu mě sice trápilo, jestli 
jsem netopýrovi nepřivřela do dví-
řek křídlo, ale strach mi nedovolil 
podívat se tam a případnou chybu 
napravit. 
Když manžel vstal, netopýra jsme 
dál neřešili - doufali jsme, že po 
šoku z toho, že mě viděl, odletí 
sám. Druhý den se ale přeci jen do 
sklepa vydal Tomáš, že si na zví-
ře posvítí – a to doslova. Se silnou 
baterkou prozkoumával prázdný 
otvor. Nic tu není. Kde byl včera? 

volal na mě. Pak však posvítil na 
inkriminované místo a… To syčení 
jsem slyšela až do kuchyně. Je ne-
uvěřitelné, jaký rámus umí takový 
malý několikacentimetrový tvor 
vyprodukovat! 
Tomáš sice nezaječel, ale dvířka 
taky rychle zaklapl. Jeho původní 
záměr, totiž že zvíře chytí do ruka-
vice a vynese ho ven, se neusku-
tečnil. Přece se nenechá pokousat! 
Netopýři přenáší lecjaké nebez-
pečné choroby, třeba i vzteklinu (o 
coronaviru tu nechci mluvit, to za-
tím nikdo neprokázal). No jo, jen-
že co s ním, s neřádem? Přece nám 
nebude zimovat v komíně!
Po chvíli váhání, zda nebudeme 
vypadat jako úplně neschopní pi-
tomci, jsme zavolali na služebnu 
kamenických hasičů. Naštěstí se 
nám nevysmáli – naopak, zacho-
vali dekorum a za pár minut v bli-
kajícím zásahovém vozidle přije-
li. Z auta vyskákala celá posádka 
(čtyři pánové) a s lehkým úsmě-
vem na tváři šli pátrat po záškod-
níkovi. Teda – jeden pátral. S na-
sazenou rukavicí statečně zalovil 
v komínové díře, chytil vřeštící 
zvíře a vítězoslavně je nesl na svět-
lo Boží. Pak ho umístil do otvoru 
ve starém vykotlaném stromě na 
naší zahradě. Celý zásah trval asi 
dvě minuty.
Zákrok ostatní kolegové nafotili a 
zanesli do mapy, jsme dokonce i 
na jejich seznamu výjezdů na in-
ternetu jako „odstranění nebez-
pečných stavů“ (v poznámce pro 
novináře stálo „odchyt netopýra“). 
Hasičům jsme jistě zpestřili jinak 
určitě velmi náročnou službu. A to 
nejen oním netopýrem, ale i „slad-
kou odměnou“ – čerstvě pečeným 
štrúdlem. 
Když jsem odchyt netopýra líčila 
našemu dědovi myslivcovi, roz-
hodl se ji zveršovat. Ve zkratce by 
tedy v lecčems přibarvený příběh 
zněl v jeho podání takto:

Promovaná učitelka, městské dítě,
bydlí na vsi, v novém bytě.

Při podzimním zatápění

hle - v komíně zasyčení!

Strachem se celá zachvěla
a zavolala manžela.

Ten nechal práci, sebral saky paky,
zjistil to syčení taky.

A tak v tom zmatku
maje dvě maturity

chtěl volat službu security.
Nakonec zavolal matku.

Matka zná strejdu hasiče,
SMS zprávu mu napíše:

„Ty jsi byl vždycky hodný pán,
prosím Tě pěkně, pomoz nám!“

Ten, ještě s mobilem po boku,
vydává rozkaz k útoku.
Hasičská patrola vyráží

zjistit, co v komíně překáží.

Jeden z nich, skutečný bohatýr,
když je každá rada drahá,

rukou do komína sahá.
Chytne to, syčí to - hele, netopýr!

úkol se zdařil zcela,
odměna nechyběla.

V kuchyni buchty voněly,
hasiči dostali, co chtěli.

O akci napsali hlášení,
nešlo o babské mámení.

Prostě odstranili divé zvíře
zašité v komínové díře.

Dodatek hodný diplomu:
to zvíře vsadili do stromu,

ve kterém byla díra
vhodná pro netopýra.

Závěrem bych chtěla říci, že sice 
nevím, kolik přesně v ČR žije 
druhů netopýrů, ani jak se po-
zná netopýr od blízce příbuzného 
vrápence, ale každopádně se vždy 
jedná o chráněné živočichy, někdy 
dokonce až kriticky ohrožená zví-
řata. Proto prosím, pokud byste i 
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vy stáli tváří v tvář netopýrovi, byť 
jedinému (stavební úpravy budov 
s netopýry, náhodné vlétnutí tvora 
do bytu, nález zraněného zvířete 
apod.), vězte, že existuje mnoho 

forem pomoci (jak netopýrovi, 
tak vám). My zvolili hasiče. Samo-
zřejmě ale můžete zavolat na kte-
roukoli záchrannou stanici či do-
konce na speciální netopýří linku 

(737 121 672), o níž jsem se dočet-
la na webových stránkách www.
sousednetopyr.cz

Pavlína Pechková 

Z čiNNOsti sDh 
čAstROV

letošní rok probíhal podobně jako 
rok předešlý. epidemiologické 
omezení trvalo pomalu až do léta a 
od podzimu opět pomalu najíždělo 
až do součastného nouzového 
stavu. Z tohoto důvodu, kdy 
epidemie narůstá na síle, jsme 
neuskutečnili valnou hromadu 
sboru, která byla plánovaná na 
konec listopadu. Zdraví našich 
členů je jistě přednější, než cokoliv 
jiného.

Dovolte, abych Vás ve stručnosti 
seznámil s činností sboru a jeho 
členů v roce 2021.

V sobotu 16. ledna v 22:42 
probudila ves siréna z obecního 
úřadu. Důvodem byl požár 
pokoje v rodinném domě v čísle 
popisném 158. Na místo jsme 
dorazili souběžně s konvojem 
dalších zásahových vozidel. 
Nahlásili jsme příjezd na místo 
a vyrazili k rybníku Dvouhrázný 
pro zajištění doplňování cisteren 
vodou. Na místě byla profesionální 
jednotka z Kamenice nad lipou, 
dále dobrovolné jednotky 
z Počátek a Žirovnice. Škoda byla 
vyčíslena na 1,3 milionu korun a 
uchráněná hodnota na 5 milionů 
korun. Při požáru se zranil jeden 
zasahující hasič, na kterého spadla 
skříň. Požár se dostal pod kontrolu 
a akce byla ukončena po jedné 
hodině ráno. Dozor požářiště byl 
zajištěn majitelem nemovitosti.
V sobotu 19. března byla do 
hasičského rybníka Bejkovna 
v Častrově vložena násada nových 
ryb. Bylo nasazeno 40 ks kapra 

v celkové váze 60 kg. V průměru 
1,5 kg na kus.
Od začátku března bylo spuštěno 
periodické školení velitelů 
družstev jednotek požární 
ochrany. Z důvodu pandemie 
a omezení pohybu bylo školení 
realizováno e-lerningem se 
závěrečným testem. Tyto testy 
úspěšně zvládli všichni velitelé 
zásahové jednotky dne 27. března. 
Certifikát obdržel velitel jednotky 
Karel Švácha a velitelé družstev 
Karel Žižka a Jiří Havlíček.
Ve čtvrtek 1. dubna ve 14:34 se 
rozezněla siréna z důvodu požáru 
lesa ve Ctiboři, na parcele 535 v k. 
ú. Ctiboř. Naše jednotka vyrazila 
do deseti minut od zaznění 
signálu. Při dojetí na místo požáru 
zde již byly dvě jednotky z Počátek, 
dvě ze Žirovnice a dvě z Kamenice 
nad lipou. Díky silnému větru se 
rozhořely hromady po pálení klestí 
na mýtině. Oheň se šířil pouze po 
zemi, stromy zachyceny nebyly. 
Naše jednotka zajistila doplnění 
cisteren pomocí PS 12 z rybníka 

Zemaňák v obci Ctiboř.
V sobotu 3. dubna v 13:00 bylo 
řešeno malé zahoření na parcele 
891/2 v k. ú. Častrov. Rozhoření 
nebylo oficiálně hlášeno na 
HZS Kraje Vysočina, ale bylo 
vyřešeno v rámci obce. Použitím 
cisternového vozidla CAS 11, 
které je ve vlastnictví ZD Častrov, 
bylo rozhoření do velké plochy 
zažehnáno. Akci provedl pan Jan 
Náměstek.
Na velikonoční pondělí 5. dubna 
v 17:59 se opět rozezněla siréna 
na obecním úřadě.  Důvodem byl 
požár lesa v Jakubíně, na parcele 
569 v k. ú. Jakubín. Naše jednotka 
vyrazila za tři minuty od zaznění 
signálu. Při dojetí na místo 
požáru zde již byly dvě jednotky 
z Počátek a dvě ze Žirovnice. Opět 
díky silnému větru se rozhořely 
hromady po pálení klestí na 
mýtině. Naštěstí se oheň opět 
šířil pouze po zemi, takže stromy 
zachyceny nebyly. Naše jednotka 
zajistila doplnění cisteren pomocí 
PS 12 z horního návesního rybníka 

Požár v Jakubíně, 5. dubna 2021

http://www.sousednetopyr.cz
http://www.sousednetopyr.cz
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v Jakubíně. Doplněno bylo celkem 
7 cisteren.
Ve čtvrtek 15. dubna bylo doplněno 
vybavení zásahové jednotky SDH 
Častrov. Jednalo se konkrétně o 3 
ks hadice B20 a 4 páry zásahových 
rukavic. Materiál byl pořízen 
od firmy Dufek v celkové částce 
14.267,11 Kč.
V sobotu 19. června od 12:00 
hod. se ve Ctiboři konal 11. ročník 
závodů motorobotů. SDH Častrov 
vypomáhal technickou asistencí a 
dozorem na závodní dráze. 
Ve čtvrtek 8. července ve 20:42 byl 
vyhlášen poplach přes SMS bránu 
pro jednotku hasičů z Častrova 
na technickou pomoc zaplavení 
ve Ctiboři v ev. č. 9. Na místo 
jsme vyrazili osobním vozidlem 
na průzkum a potvrzení události, 
protože jsme se s tímto stylem 
vyhlášení poplachu ještě nesetkali. 
Siréna se totiž nerozezněla. Na 
místě jsme prověřili nežádoucí 
událost, nahlásili výjezd jednotky 
a povolali již připravenou jednotku 
na místo. Jednalo se o zaplavení 
zahrady po vydatném dešti, kdy 
byla zaplavena polovina obce 
Ctiboř. 
u nemovitosti ev. č. 9 sahala voda 
po práh vstupních dveří a hrozilo 
zaplavení objektu. Vodu jsme 
ze zahrady odčerpali plovoucím 
čerpadlem do nejnižší možné 
hladiny a odvrátili tím nebezpečí 
vzniku škody na majetku.
V pátek 6. srpna v 13:20 hod. byl 
vyhlášen poplach z důvodu požáru 
v lese na Perkách. Požár nahlásila 
projíždějící osoba v blízkém 
okolí, která viděla hustý kouř. Po 
dojezdu na místo se zjistilo, že 
v nahlášeném prostoru k žádnému 
požáru nedošlo, že kouř vychází 
z lesa od Ctiboře, kde bylo pálení 
klestí oficiálně nahlášeno. Kouř 
byl omylem přisuzován lokalitě 
na Perkách, v realitě vycházel až 
za horizontem. Tímto byla akce 
ukončena a jednotky se vrátily na 
základny.
Ve středu 25. srpna byl obsečen 
hasičský rybník Bejkovna. 
V pátek 3. září proběhla na 

častrovském fotbalovém hřišti 
okrsková soutěž družstev sborů 
dobrovolných hasičů. O této 
soutěži jsem psal v minulém 
zpravodaji, tak jen pro osvěžení 
paměti - v kategorii ženy zvítězily 
v čase 27,78 s ženy z Polesí, 
v kategorii muži zvítězilo družstvo 
Počátek v čase 26,43 s. Na druhém 
místě skončilo družstvo z Častrova 
v čase 26,72 s a na třetím místě se 
umístilo družstvo z Veselé v čase 
32:99 s. 
V sobotu 18. září se na častrovském 
fotbalovém hřišti konal první 
ročník Poháru dětské soutěže 
Plamen. Této soutěže se zúčastnilo 
celkem 17 družstev z celého okresu. 
9 družstev mladších hasičů a 8 
družstev starších. Častrov sice 
nemá v součastné době žádné 
soutěžní družstvo v této kategorii, 
nicméně po obdržení pořadatelské 
nabídky od pana Šuhájka s radostí 
tento Pohár uspořádal. Vše 
proběhlo ke spokojenosti všech 
zúčastněných a tak patří velké 
poděkování všem, kteří se na této 
soutěži podíleli. Soutěž zahájili 
starosta okresního sdružení 
hasičů Pelhřimov pan Ing. Jan 
Čekal, starosta SDH Častrov pan 
Ing. Petr Němec, starostka obce 
Častrov paní Ing. Jana Houšková a 
hlavní rozhodčí soutěže pan Karel 

Šuhájek. Velitelem soutěže byl 
pan Karel Švácha a moderátorem 
pan Jiří Havlíček. 
Soutěž probíhala ve dvou 
disciplínách, v požárním útoku a 
požární štafetě. Požární útok byl 
proveden ve dvou pokusech ze 
dvou základen a počítal se lepší 
výkon.
Požární štafetu mladších žáků 
vyhrálo družstvo z Počátek v čase 
83:57 s. Na druhém místě bylo 
družstvo z Pacova v čase 83:64 
s a na třetím místě družstvo 
z Jetřichovce v čase 85:94 s.  
Požární štafetu starších žáků 
vyhrálo družstvo z Pacova v čase 
68:02 s. Na druhém místě bylo 
družstvo ze Žirovnice v čase 
68:03 s a na třetím místě družstvo 
z lipice v čase 69:00 s.
Pořadí v požárním útoku 
mladších žáků bylo následující: 
první Počátky v čase 20:56 s, 
druhý Jetřichovec  22:68 s a třetí 
Žirovnice v čase 23:54 s.  
Pořadí v požárním útoku starších 
žáků bylo následující: první 
Počátky 20:32 s, druhá Cetoraz 
20:75 s a třetí Jetřichovec 20:79 s. 
V neděli 19. září v pravé poledne 
byla uctěna památka dvou 
zesnulých hasičů, kteří zahynuli 
výbuchem plynu při požáru 
rodinného domu v Koryčanech 

Dětská soutěž Plamen, 18. září 2021
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na Kroměřížsku. Pietní akt byl 
proveden vyvěšením černého 
praporu na hasičské zbrojnici 
a vyjetím požární techniky se 
zapnutými výstražnými světly.  Po 
dobu jedné minuty vzdal strojník 
stojící vedle požární techniky 
poctu zemřelým kolegům hasičům. 
Čest jejich památce.
V úterý 21. září proběhlo Zábavné 
odpoledne pro děti. Odpoledne 
plné soutěží, hudby a tance 
pořádaly častrovské ženy ve 
spolupráci s naším sborem a 
Mateřskou školkou v Častrově. 
Náš sbor zajišťoval občerstvení a 
technické zázemí. 
V pátek 22. října v 09:05 byl ohlášen 
poplach z důvodu požáru hrabanky 
v katastru Jakubína. Požár vznikl 
rozfoukáním po předešlém pálení 
klestí. Rozhoření bylo na pozemku 
439/2 k. ú. Jakubín. likvidace 
požáru se zúčastnily celkem čtyři 
jednotky z Kamenice nad lipou, 
Počátek, Žirovnice a Častrova. 
Naše jednotka doplňovala vodu 
do cisteren na návsi v Jakubíně 
z důvodu kyvadlové dopravy vody 
na požářiště. Akce byla ukončena 

návratem jednotky v 11:22 hod. na 
základnu. 
V sobotu 23. října byl vyloven 
hasičský rybník Bejkovna. úlovek 
čítal 33 kaprů, 15 štik a 27 línů. 
Průměrná hmotnost kaprů byla 
2,1 kg a štik něco málo přes jedno 
kilo. Tento rok nebyl na váhový 
přírůstek optimální. u kaprů 0,6 
kg a u štik skoro žádný. Ryby byly 
následně rozprodány za cenu 55 
Kč za kg u kapra, 100 Kč za kg u 
štiky a 60 Kč za kg lína. Do rybníka 
bylo vráceno kolem dvaceti línů, 
dvě malé štiky a jeden kapr. Po 
výlovu bylo uspořádáno posezení 
v jídelně místního ZD, kterého se 
zúčastnilo kolem 30 členů sboru.
Ve středu 27. října se konala 
výroční valná hromada okresního 
sdružení hasičů pro rok 2020 
v restauraci v Košeticích. Tato 
valná hromada byla z důvodu 
epidemie odložena z březnového 
termínu na říjen. Jednotlivé sbory 
byly seznámeny s hospodařením 
v roce 2020, s rozpočtem na rok 
2021 a s informacemi o úkolech 
pro jednotlivé sbory. 
Závěrem malá informace o našem 

sboru. Od poslední valné hromady 
konané 29. listopadu 2019, kdy 
měl sbor 103 členů, se nám do 
dnešního dne zmenšila členská 
základna. K poslednímu dni v roce 
2019 naše řady opustili přestupem 
do okolních SDH pan Petr Randlík 
– SDH Božejov a pan Jan lepeška 
– SDH Pelec. 
Bohužel v roce 2020 nás navždy 
opustil pan Karel Fuxa a pan 
ludvík Náměstek. V roce 2021 
pan Josef Kyba, pan Karel Pána a 
pan Petr Kubiska.
Čest jejich památce.
V současné době má sbor 96 členů, 
a to 69 hasičů a 27 hasiček.

Jménem svým a jménem výboru 
SDH Častrov, v čele se starostou 
Ing. Petrem Němcem, Vám děkuji 
za činnost pro sbor a pro obec. 
Přejeme Vám všem do 
nadcházejících časů hodně zdraví, 
silnou vůli, pevné nervy, krásné 
svátky a do nového roku návrat do 
normálního života bez omezení.

text a foto: Jiří Havlíček
SDH Častrov

JeN kRÁtce Z čiNNOsti 
sDh MetÁNOV

Ani v letošním roce nebyla příz-
nivá doba, která by byla nakloně-
na  spolkové činnosti. Přesto čle-
nové SDH Metánov odvedli velký 
kus práce, za který si zasluhují 
poděkování. Ve svém krátkém pří-
spěvku se zmíním jenom o větších 
akcích našeho sboru. 
V letošním roce věnovali členo-
vé z převážné části svůj volný čas 
úklidovým pracím v objektech, 
které spadají do majetku obce. 
V jarních měsících vyklízeli po 
několik večerů půdní prostory 
školy. Vystěhovali a roztřídili věci 
nashromážděné bývalými nájem-
níky. V listopadu pak pokračova-

li úklidem školního sklepa. Tady 
pak pomáhali s vystěhováním za-
městnanci obce a nepotřebné věci 
odvezli do kontejneru. 
Během roku (v létě a na podzim) 
posekali trávu kolem vodních 
zdrojů a hasičské nádrže. V říjnu 
provedli výlov rybníka Šejb.
V příznivějších epidemiologických 
podmínkách uspořádali pro metá-
novské občany posezení na míst-
ním hřišti. V letošním roce to je 70 
let, co bylo fotbalové hřiště posta-
veno. V padesátých letech hrávali 
metánovští fotbalisté okresní sou-
těže. A z jedné si přivezli i pohár.
V podzimních měsících vystěho-
vali členové SDH hasičskou zbroj-
nici za účelem její opravy. Po ce-
lou dobu, od roku 1929, kdy byla 
hasičská kolna (jak byla původně 

nazývána) postavena, slouží jako 
„přístřešek“ pro stříkačku a ne-
zbytný hasičský materiál. Napo-
sledy se opravovala před 25 lety 
a tak bylo nutné udělat drobné 
zednické a truhlářské práce, na 
kterých se podíleli pan Miroslav 
Píšan a Václav Severa. Patří jim 
poděkování, tak jako vedení obce. 
Na konci loňského roku měla 
naše členská základna 19 členů. 
Jsem rád, že v dnešní složité době 
zůstává počet hasičů nezměněný. 

Přeji Vám všem radostné Vánoce 
a do nového roku hodně zdraví a 
spokojenosti.

František Červenka
starosta SDH Metánov
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kRÁtce Z čiNNOsti                 
sDh Ve ctibOři V ROce 
2021

Milý spoluobčané, stále se 
nacházíme ve velmi těžké a 
složité době, nevíme stále, co 
nás čeká dnes, zítra už mnohdy 
není pravda, tak mi dovolte, 
abych Vám všem jménem svým 
a všech hasičů ze Ctiboře popřál 
hodně zdraví bez závaznějších 
nemocí.Bez současného stálého 
nařizování a omezování a ať 
se společně můžeme scházet u 
různých společenských akcí, kde 
si člověk mnohdy odpočine od 
každodenních starostí.
Teď nyní krátce z činnosti našeho 
hasičského sboru ve Ctiboři. I když 
jsme malý sbor a v dnešní době, 
kdy je moderní hasičská technika, 
patříme s naší technikou do té 
skupiny hasičů dávných sborů 
a tak také mnohdy působíme 
při různých akcích spíše jako 
připomenutí na dávné časy, kdy 
se měli spoluobčané také více 
rádi a drželi jako kolektiv. Nebylo 
žádných pomluv a závistí, tak jak 
je tomu mnohdy v této době.
Když byla pracovní činnost všech 
sborů velmi omezená, tak i my ve 
Ctiboři jsme úplně v loňském roce 
nezaháleli. Jak již každoročně 
jsme se v zimních měsících starali 
o naší budovu, a to především 
vytápěním z vlastních zdrojů, 
s čímž souvisí veškerá příprava 
dřeva, než se dostane do kamen. 
V měsíci březnu jsme se snažili 
opět všem místním ženám popřát 
s kytičkou k MDŽ. 
Po celý rok jsme se opět někteří 
starali o sečení trávy kolem 
rybníka Zemaňáku, potoka i 
rybníka na návsi.
Jak je také o našem sboru známé, 
opět po uvolnění některých 
opatření jsme uspořádali v květnu 
malou pouťovou zábavu, které 
předcházela výroční valná hromada 
za loňský rok, která nemohla být 
dříve z protiepidemických zákonů 
uskutečněna.

Největší společenskou akcí 
loňského roku, byla v měsíci 
červnu příprava na již 12. ročník 
závodů motorobotů, s čímž souvisí 
mnoho úkolů. Stavění stanů, lavic 
a zajištění ostatního zázemí. A 
opětovně také tradiční vybudování 
kasáren, zázemí pro leteckou i 
pozemní ukázku z první světové 
války, kde jsme se opět někteří 
zúčastnili jako účinkující vojáci a 
následně jsme za pomoci koňské i 
ruční stříkačky zdárně uhasili jako 
ctibořští hasiči bez újmy, repliku 
funkčního auta z první světové 
války.
Tato auta jsem měl osobně téměř 
dva měsíce ve Ctiboři v péči 
a zúčastnil jsem se s nimi na 
několika akcích. V Kamenici nad 
lipou a po čase i na leteckém dnu 
v Jindřichově Hradci, kde jsem 
auto předal majiteli, které následně 
cestovalo do akce do Francie, kde 
jsem se z našich časových důvodů 
nemohl zúčastnit.
Dvanáctý ročník závodů 
motorobotů se také i počasím 
oproti loňskému roku vydařil, 
byl téměř tropický den. letecká 
ukázka z první světové války 
byla o něco kratší, než bylo 
předpokládáno, letadla měla 
problémy s chlazením motorů, ale 
to asi ani nikdo nepostřehl.
 Všichni se po celý den dobře 
pobavili. Potom druhý den 
následovalo mnoha hodinové 
uklízení a vlastně i několika denní 
vrácení obalového materiálu.
Potom naše činnost o prázdninách 
byla o něco slabší, než bývá 
zvykem, ale alespoň jsme po 
sečení trávy vždy vyzkoušeli obě 
naše stříkačky, jak PS 8 tak i PS 16.
Třetího dne v měsíci září jsme 
se se stříkačkou PS 8 zúčastnili 
okrskové soutěže v Častrově.
Ke konci měsíce září byla ve Ctiboři 
opět jedna z větších akcí, kdy do 
naší obce zavítal na pozvání rodáka 
ze Ctiboře Mirka Bárty, známý 
pěvecký sbor Ondrášek, který 
zazpíval nejprve v průběhu mše 
u ctibořské kapličky a následně 
nám zazpívali spoustu písní u naší 

Hasičské budovy a dále následoval 
večer s posezením s harmonikou 
a bubnem. Vždy jako při každé 
akci jsme se všechny účinkující a 
ostatní snažili pohostit dobrým 
občerstvením.
Od jara do podzimu byly průběžně 
krmeny ryby také v rybníce 
Zemaňáku, ale bylo divné, že 
ryby téměř nežerou. A tak jsme 
v měsíci říjnu provedli výlov, kdy 
bylo zjištěno, že nám velkou část 
ryb sežrala paní vydra, kterou 
jsme velmi podpořili ve stravě. Po 
výlovu byl zbytek ryb zpracován 
a druhý den vyuzen. Přičemž 
také bylo při větší účasti členů 
provedeno nařezání dřeva na 
zimu. 
V předešlém týdnu před touto 
akcí bylo u Zemaňáku zpracováno 
několik vyvrácených stromů, 
dále bylo během roku průběžně 
pečováno o naši hasičskou 
budovu a i techniku a ostatní 
drobné činnosti jako čištění kříže 
u kapličky, úprava přítoku do 
návesního rybníka a i vyčištění 
odtoku. 
Krmením ryb v návesním rybníku 
a částečném čištění se nám také 
povedlo odstranit nevhodnou zeleň 
z rybníka a další drobné činnosti. 
To je tak asi vše nejpodstatnější 
z naší činnosti sboru dobrovolných 
hasičů ve Ctiboři za rok 2021. Na 
závěr bych také chtěl poděkovat 
všem spoluobčanům za Vaši 
přízeň a podporu.
Děkuji ale také všem 
zastupitelům, paní starostce i 
panu místostarostovi za vyhovění 
našeho požadavku ohledně 
schválení zateplených vrat, 
bohužel v dnešní době je problém 
s výrobou, ale stále je to slibováno, 
tak se snad dočkáme a samozřejmě 
děkuji i za vše, co bylo pro náš sbor 
finančně uskutečněno.
Nesmírně si také vážím velkého 
přátelství k našemu sboru ze 
strany pana místostarosty DiS. 
Jiřího Havlíčka.
Samozřejmě děkuji i všem členům 
sborů za jakoukoliv činnost a 
kéž bychom se již mohli scházet 
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všichni v lepších časech. Vždyť máme dobu, kdy se téměř jeden bojí druhého, aby ho nenakazil, ale bohužel 
v současné době to tak i je, tak se prosím nebojte očkování, je to snad jen to jediné, jak zmírnit průběh 
onemocnění, ale to je jiná stránka než hasičská.

S pozdravem a odvahou do dalších dnů
Jaromír Doležal

SDH Ctiboř

NA Velké iNVestice 
Ve ZDRAVOtNictVí se 
kRAJi PODAří ZískAt 
eVROPské DOtAce
Po několikaměsíčním vyjednává-
ní se kraji podaří získat evropské 
dotace na velké investiční projekty 
ve zdravotnictví. Kraj Vysočina vy-
užije do konce roku 2023 více než 
1,4 miliardy korun poskytnutých 
z evropského dotačního programu 
ReACT-eu. Peníze budou směřo-
vat do oblasti zdravotnictví a inte-
grovaného záchranného systému. 
Dobrou zprávou je, že Kraj Vyso-
čina v rámci hodnocení projektů 
uspěl se všemi deseti předložený-
mi žádostmi.

Nemocnice Jihlava uspěla se 
čtyřmi projekty za téměř půl 
miliardy korun. Zahájena bude 
modernizace přístrojového vyba-
vení pro intenzivní péči a chirur-
gické obory navazující na urgentní 
příjem – JIP, ARO, operační sály 
a související pracoviště. Nakou-
peno bude vybavení pro klinické 
a diagnostické obory urgentního 
příjmu – ARO, JIP, radiologie a 
zobrazovací metody. Peníze jsou 
k dispozici i pro rozvoj péče o 
pacienty v rámci Krajského on-
kologického centra, kde je pláno-

vána modernizace přístrojového 
vybavení rozvíjejícího speciali-
zovanou a superspecializovanou 
péči o onkologické pacienty, tzn. 
obměna lineárního urychlovače, 
simulátoru, plánovacího systému 
brachyterapie, dozimetrického vy-
bavení a plánovacího CT. Připra-
vuje se rozvoj léčby ozařováním 
technikou IMRT/IGRT. Čtvrtý 
projekt pomůže dovybavit labora-
toře a připravit odběrová místa na 
testování na COVID-19.

Nemocnice Třebíč pořídí 
špičkové technologie a přístrojové 
vybavení operačních sálů a pro 
obory JIP, chirurgie, ortopedie, 
interna, gynekologie a porodnictví, 
laboratoře.

Nemocnici Havlíčkův Brod 
čeká modernizace přístrojového 
vybavení v oborech navazujících 
na urgentní příjem, např. moni-
torovacích centrálních systémů, 
SPeCT/CT, gamakamer SPeCT, 
sterilizátorů, infuzní techniky, lů-
žek a dalšího vybavení. 

Podobně cílený projekt úspěšně 
předložila Nemocnice Pelhři-
mov. I v jejím případě dojde k 
modernizaci přístrojového vyba-
vení. Pořízena bude nová magne-
tická rezonance nebo nové stacio-
nární rentgenové přístroje.

Nemocnice Nové Město na 
Moravě může díky evropské do-
taci pořídit nové SPeCT/CT, skia-
graficko-skiaskopický komplet, 
ultrazvuky, monitory životních 
funkcí nebo lůžka. 

A výčet by nebyl kompletní, pokud 
bych nezmínil Zdravotnickou 
záchrannou službu Kraje Vy-
sočina. Ta je připravena nakou-
pit nová sanitní vozidla a přenos-
né defibrilátory.

Všechny zmíněné projekty jsou už 
ve fázi realizace nebo připraveny 
k zahájení. Kraj Vysočina je při-
praven je předfinancovat. Za tím-
to účelem bude čerpán tzv. Fond 
strategických rezerv. Financová-
ní zdravotnických projektů je ale 
pouze dílčí část veškerého našeho 
snažení. Základ všeho – tedy peč-
livou přípravu všech úspěšných 
projektů – zvládli lidé v nemoc-
nicích a kolegové z projektového 
řízení našeho úřadu a z Projektové 
kanceláře Kraje Vysočina. Dotaci 
samotnou se podařilo získat i díky 
systematické a důsledné práci 
týmu Rady Kraje Vysočina. 

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina

ZMěNy V tuRistickéM 
ZNAčeNí V Obci

Ve stručnosti o úpravě turistické-
ho značení v Jakubíně a okolí, kte-
ré byly vynuceny neprůchodností 
terénu.

1/ Byl zrušen zeleně značený úsek 
mezi samotou u Pechů a cestou 
Jakubín - Metánov.

2/ Žlutá značka od Pechů do Jaku-
bína byla nahrazena zelenou.

3/ Začátek žluté značky je na návsi 

v Jakubíně (u Ješetů). Vzdálenosti 
do Ctiboře a Veselé byly upraveny.

4/ Předpokládám, že v další fázi 
dojde k úpravě údaje na rozcestní-
ku ve Ctiboři a Veselé.

Oldřich Vobr
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sPORt
Zdravím všechny příznivce sportu 
a přináším Vám aktuální informa-
ce o sportovním dění v naší obci. 
Jak jsem psal již v minulém vydání 
Našeho Zpravodaje, situace není 
v této době pro sport příznivá. 
Dotýká se nás řada omezení a je 
velkou otázkou, zda se nám podaří 
tento soutěžní ročník zdárně do-
končit. Do dnešního dne (článek 
píšu 30.11.) se nám podařilo se-
hrát téměř všechna naplánovaná 
podzimní utkání. Níže Vás sezná-
mím s tím, jak si vedeme v jednot-
livých sportech.

KUŽELKY

Minule jsem Vás informoval o 
tom, že jsme letos přihlásili „pou-
ze“ Krajskou soutěž Vysočiny, což 
je v podstatě okresní přebor. Daří 
se nám velmi dobře. K dnešnímu 
dni jsme na druhém místě v ta-
bulce o pouhé 2 body za vedoucí 
Žirovnicí, ale máme k dobru jeden 
odložený domácí zápas.

Doposud jsme ani jednou nepro-
hráli. Podařilo se nám zvítězit ve 
všech čtyřech domácích utkáních 
a z pěti venkovních jsme přivezli 
čtyři výhry a jednu remízu. Remi-
zovali jsme na kuželně v Žirovnici. 
Tamní Béčko je našim největším 
soupeřem o první místo ve sku-
pině. Zápas v Žirovnici se pro nás 
vyvíjel velmi slibně, ale nakonec 
jsme porazili o pouhých 10 ku-
želek méně než soupeř. Při výhře 
třech našich hráčů to znamenalo 
výše zmiňovanou remízu.  

Podrobné výsledky všech zápasů si 
můžete prohlédnout na internetu. 
Já zde zmíním pouze dva z nich, ve 
kterých jsme předvedli výjimečné 
výkony.

Hlavně ten první stojí za to. Ve 
třetím kole jsme jeli na kuželnu 
do Kamenice nad lipou odehrát 
utkání proti místnímu Céčku. 
V zápase jsme dohromady porazili 
1866 kuželek (Martin Marek 439, 
Jarda Kolář 483, Petr Němec 457, 

Mirek Němec 487). Znamenalo to nejen výrazně překonaný rekord ku-
želny v Kamenici, ale velmi pravděpodobně také nejvyšší nához druž-
stva v celé historii soutěže.

Druhý zápas, ve kterém se nám podařilo překonat rekord kuželny, jsme 
odehráli v Cetorazi. V sedmém kole jsme těsně přehráli domácí tamní 
Béčko při náhozu 1612 kuželek. Celkový výkon je podstatně nižší než 
v prvním případě v Kamenici, ale každý, kdo kuželnu v Cetorazi zná, 
ho jistě dokáže ocenit. K tomuto rekordu největší měrou přispěl Petr 
Němec (451 kuželek).

V tabulce jednotlivců je momentálně na pěkném pátém místě Petr Ně-
mec s průměrem 437 kuželek, šestý je Mirek Němec (430). Jen díky 
malému počtu odehraných utkání nejsou v oficiálním celkovém pořadí 
jednotlivců uvedeni ostatní naši hráči. Pokud by na toto pravidlo ne-
byl brán zřetel, byli by v první desítce ještě lukáš Čekal s dosavadním 
průměrem 458 kuželek a Jarda Kolář (452) a to dokonce na prvním a 
druhém místě.

Z podzimní části sezóny nám zbývají odehrát ještě dvě podzimní utkání. 
V pátek 3.12. budeme hrát v Kamenici nad lipou proti místnímu Déč-
ku a pravděpodobně o týden později odehrajeme doma odložené utkání 
proti Pelhřimovu „D“ (přesný termín ještě není definitivně určen). Oba 
zápasy se odehrají až po uzávěrce zpravodaje, výsledky zařadím do příš-
tího vydání. Pokud to situace dovolí a rozeběhne se podle plánu jarní 
část soutěže, přivítáme na domácích drahách hned v prvním zápase nej-
většího soupeře z Žirovnice. Níže je soupis plánovaných jarních utkání:

14.01.22 18:30 Sokol Častrov – KK Slavoj Žirovnice „B“ 

20.01.22 17:30 Spartak Pelhřimov „G“ - Sokol Častrov

04.02.22 18:30 Sokol Častrov – Sokol Cetoraz „B“

Následuje „nadstavba“, kde se utkají nejlepší čtyři týmy tabulky mezi 
sebou vždy doma i venku. Poté se sečtou body z nadstavby a základní 
části soutěže a budeme znát konečnou podobu tabulky. Plán dalších zá-
pasů bude znám až po ukončení základní části. Zveřejním na internetu 
hned, jak bude k dispozici. 

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

Budu velmi rád, pokud nás přijdete podpořit na jednotlivá utkání. Jak 
jsem Vám psal v minulém vydání Našeho Zpravodaje, atmosféra kužel-
kářských utkání je opravdu výjimečná a snadno vtáhne do děje každého 
návštěvníka. utkání bývají velmi napínavá, mnohdy se přetahujeme se 
soupeři až do samého konce o každou kuželku.

Vánoční koulení o láhev šampusu

Je mi to velmi líto, ale i v letošním roce musím zrušit tradiční Vánoč-
ní koulení o láhev šampusu. Důvodem jsou současná epidemiologická 
opatření. Nepředpokládám, že se do Vánoc něco změní. Doufám, že si 
vše vynahradíme v roce příštím, kdy plánujeme více sportovních akcí 
pro veřejnost. 
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FOTBAL

V minulém vydání Našeho Zpra-
vodaje jsem Vás informoval o 
prvních třech odehraných kolech 
letošního ročníku okresního pře-
boru IV. třídy. V nich náš tým 
získal 4 body za remízu v Rohoz-
né v prvním kole a výhru v Horní 
Cerekvi v kole třetím. Ve druhém 
kole jsme doma podlehli Mnichu. 

Následovalo dalších šest podzim-
ních kol. Ve čtvrtém kole jsme 
měli hrát doma proti Petrovicím, 
ale soupeř se nedostavil a utká-
ní tak bylo kontumováno v náš 
prospěch. V pátém kole pak naši 
prohráli v Senožatech 2:1 (domácí 
hráči si dali vlastní gól). 

Následovala tři domácí utkání 
během jediného týdne. V šestém 
kole jsme přivítali favorita soutě-
že FKM Pelhřimov „C“. Tento tým 
pravidelně naděloval všem sou-
peřům spoustu gólů. Naši doma 
debakl nedopustili a se soupeřem 
sehráli vyrovnaný zápas. Jen díky 
neproměňování velkých šancí 
jsme nakonec prohráli 1:4, což 
při pohledu na ostatní výsledky 
Pelhřimova rozhodně není žád-
ná ostuda. Náš gól vstřelil Jirka 
Houška. 

O 2 dny později jsme doma sehrá-
li další velmi těžké utkání se sou-
peřem z Třeště. To již byla prohra 
jednoznačná 0:5. Nutno podotk-
nout, že soupeř z Pelhřimova je 
jednoznačně první bez ztráty bodu 
a Třešť je hned za ním na místě 
druhém se ztrátou pouhých třech 
bodů po prohře právě s Pelhřimo-
vem. 

V neděli 3.10. byl na našem hřišti 
sehrán třetí domácí zápas v řadě, 
tentokrát s Červenou řečicí. Toto 
utkání, bohaté na góly, naši zvládli 
a vyhráli 5:3 (3 góly střelil po vý-
borném výkonu Jirka Houška, po 
jednom přidali Pavel lapka a z pe-
nalty Martin Marek). 

V posledním podzimním kole jeli 
naši fotbalisté do Vyskytné. Po 
dobrém výkonu přivezli domů bod 

za remízu 2:2 (první gól vstřelil Filip Novotný a druhý Michal Hřebí-
ček).

Celkově je náš tým na pátém místě se ziskem jedenácti bodů za 3 výhry 
a 2 remízy. V první desítce tabulky střelců figuruje na pěkném devátém 
místě Jirka Houška se šesti vstřelenými góly.

Pokud to situace dovolí a odstartuje jarní část soutěže, budu Vás o ter-
mínech všech našich zápasů informovat v jarním vydání Našeho Zpra-
vodaje. Návštěvnost na podzimních utkáních byla vysoká a určitě se 
bylo na co dívat. Budeme moc rádi, když nám přijdete fandit i na jaře.

Aktuální informace o fotbalovém dění v Častrově naleznete na strán-
kách www.fotbalunas.cz/klub/2872, případně v aplikaci pro chytré te-
lefony „Náš fotbal“.

Závěrem děkuji všem sportovcům za vzornou reprezentaci obce Častrov 
a našeho oddílu Sokol Častrov a fanouškům za podporu při soutěžních 
utkáních. Velké poděkování za vstřícnost a podporu patří také vedení 
naší obce a všem sponzorům.

Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a 
sportovních i osobních úspěchů v roce 2022.

Miroslav Němec

Po-
řadí Tým Utkání

Vý-
hra

Re-
míza

Pro-
hra Skóre

Počet 
bodů

1 FKM Pelhřimov „C“ 9 9 0 0 75 : 9 27
2 TJ Slavoj Třešť „C“ 9 8 0 1 54 : 18 24
3 TJ Sokol Vyskytná 9 5 1 3 47 : 23 16
4 SK H. Cerekev „B“ 9 4 1 4 28 : 21 13
5 Sokol Častrov 9 3 2 4 20 : 24 11
6 TJ Červená Řečice 9 3 1 5 16 : 35 10
7 TJ Sokol Senožaty 9 3 0 6 11 : 27 9
8 TJ Sokol Mnich 9 2 2 5 16 : 28 8
9 SK Rohozná 9 2 1 6 13 : 66 7

10 Vysočina Petrovice 9 2 0 7 18 : 47 6

Po-
řadí Tým

Utká-
ní

Vý-
hra

Re-
míza

Pro-
hra Skóre

Počet 
bodů

1 Slavoj Žirovnice „B“ 10 9 1 0 54 : 6 19
2 Sokol Častrov 9 8 1 0 45 : 9 17
3 Spartak Pelhřimov „C“ 10 7 0 3 35 : 25 14
4 Spartak Pelhřimov „G“ 10 5 0 5 30 : 30 10
5 Sokol Cetoraz „B“ 10 4 0 6 27 : 33 8
6 Slovan Kamenice n/L „C“ 9 2 0 7 10 : 44 4
7 Spartak Pelhřimov „D“ 8 1 0 7 12 : 36 2
8 Slovan Kamenice n/L „D“ 10 1 0 9 12 : 45 2

tabulka kuželky

tabulka fotbal

http://www.fotbalunas.cz/klub/2872
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/2990/
https://fotbalunas.cz/tym/3014/
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=3
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=8
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=5
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=7
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=4
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=2
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=1
https://www.kuzelky.com/index.php?poi=stat&c_soutez=478&typ=tym&idt=6
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PODěkOVÁNí

V neděli 3. 10. 2021, při posled-
ním domácím zápase podzimní 
části, se rozhodl „pověsit kopačky 
na hřebík“ Míra Píšan. V desáté 
minutě v zápase s Červenou řečicí 
byl za potlesku obou mužstev a 
všech příznivců slavnostně vystří-
dán. Míra začal s fotbalem v šes-
ti letech ve Slavoji Žirovnice, kde 
prošel mládežnickými týmy a kde 
odehrál převážnou část kariéry. 
Do šestnácti let hrál v poli a poté 
už nastupoval jako brankář, jak si 
ho většina z nás pamatuje. Mimo 
jiné působil i v týmech SK Popelín 
a FK Studená. Od roku 2003 do 
roku 2017 působil i jako rozhodčí 
a rozhodoval nejedno naše utkání. 
A od roku 2017 pomáhal v brance 
i našemu týmu. Mírovi patří podě-
kování a uznání za 52 let v aktiv-
ním fotbale.

Jan Lepeška

foto: Lukáš Čekal  

Redakce
Našeho Zpravodaje

přeje všem čtenářům
krásné vánoční svátky
a hodně zdraví , štěstí ,
dobré nálady a lásky 

v roce 2022
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ROZPis sVOZu ODPADů V PRVNíM čtVRtletí ROku 2022
letos nedochází k žádným změnám, co se týče svozu odpadu o vánočních svátcích. Odpad bude vyvážen pod-
le harmonogramu svozu odpadů. Naopak přinášíme rozpis svozu odpadů na první čtvrtletí roku 2022 podle 
jednotlivých místních částí (zdroj: SOMPO, a.s.).

CTIBOř
plast papír bioodpad komunál

pátek 7.1. pondělí 10.1. úterý 11.1. úterý 4.1.
čtvrtek 27.1. pondělí 7.2. úterý 8.2. úterý 18.1.
pátek 18.2. pondělí 7.3. úterý 8.3. úterý 1.2.
čtvrtek 10.3. úterý 15.2.

úterý 1.3.
úterý 15.3.
úterý 29.3.

ČASTROV
plast papír bioodpad komunál

pátek 7.1. pondělí 10.1. úterý 11.1. úterý 4.1.
pátek 4.2. pondělí 7.2. úterý 8.2. úterý 18.1.
pátek 4.3. pondělí 7.3. úterý 8.3. úterý 1.2.

úterý 15.2.
úterý 1.3.
úterý 15.3.
úterý 29.3.

DRÁŽĎANY
plast papír bioodpad komunál

pátek 7.1. pondělí 10.1. úterý 11.1. úterý 4.1.
čtvrtek 27.1. pondělí 7.2. úterý 8.2. úterý 18.1.
pátek 18.2. pondělí 7.3. úterý 8.3. úterý 1.2.
čtvrtek 10.3. úterý 15.2.

úterý 1.3.
úterý 15.3.
úterý 29.3.

JAKuBíN
plast papír bioodpad komunál

pátek 7.1. pondělí 10.1. středa 12.1 úterý 4.1.
čtvrtek 27.1. pondělí 7.2. středa 9.2. úterý 18.1.
pátek 18.2. pondělí 7.3. středa 9.3. úterý 1.2.
čtvrtek 10.3. úterý 15.2.

úterý 1.3.
úterý 15.3.
úterý 29.3.

MeTÁNOV
plast papír bioodpad komunál

pátek 7.1. pondělí 10.1. středa 12.1 úterý 4.1.
čtvrtek 27.1. pondělí 7.2. středa 9.2. úterý 18.1.
pátek 18.2. pondělí 7.3. středa 9.3. úterý 1.2.
čtvrtek 10.3. úterý 15.2.

úterý 1.3.
úterý 15.3.
úterý 29.3.

PeleC
plast papír bioodpad komunál

pátek 7.1. pondělí 10.1. úterý 11.1. úterý 4.1.
čtvrtek 27.1. pondělí 7.2. úterý 8.2. úterý 18.1.
pátek 18.2. pondělí 7.3. úterý 8.3. úterý 1.2.
čtvrtek 10.3. úterý 15.2.

úterý 1.3.
úterý 15.3.
úterý 29.3.

PeRKY
plast papír bioodpad komunál

pátek 7.1. pondělí 10.1. úterý 11.1. úterý 4.1.
čtvrtek 27.1. pondělí 7.2. úterý 8.2. úterý 18.1.
pátek 18.2. pondělí 7.3. úterý 8.3. úterý 1.2.
čtvrtek 10.3. úterý 15.2.

úterý 1.3.
úterý 15.3.
úterý 29.3.
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Náš Zpravodaj tiskne čtvrletně 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. března 2022. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem Mk čR e 11227.

Blábolilovy děti 
zvou pelecké lidičky 

v sobotu před adventní nedělí 
ke zpívání u kapličky. 

 
Proto si připravte hlas 
a pak přijďte mezi nás 
založit peleckou tradici 

„zpívání při měsíci“. 
 

Bude se zpívat možná dlouze. 
O pití nebude nouze. (možná) 

Přineste trubku, housle či bubínek, 
bude nás zahřívat ohýnek. (možná) 

 
Vy, co Vám na Pelci záleží, 
zbavte se domácích otěží. 

Zkuste to s námi, a to hned, 
víc se Vám zalíbí tento svět. 

 
A když to někdo přežene, 

srovná ho adventní neděle. 
Třeba z toho bude tradice… 

To by nás těšilo nejvíce! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Někde maj pochod do Prčic, 
jinde závod do vrchu. 

V Pelci se zatím nic nekoná. 
A to není poklona! 

 
Ale to se napraví 

tím, že se tu připraví 
pochod na kopec na Silvestra. 

Účast může býti pestrá. 
 

Kopec za humnama v Pelci. 
Jíti mohou malí, velcí. 

Když tam vyjít dokážou, 
svoji zdatnost prokážou. 

 
U srdce nás bude hřát, 

když si řeknou: „To jsem rád, 
že se něco děje v Pelci!“ 

A tak přijďte přeci! 
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