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Obec Častrov      čtvrtletník / Zima 2022

NÁŠ
ZPRAVODAJ

Podzimní komunální volby přinesly 
do Častrova změny ve složení zastu-
pitelstva obce, ale i v jeho vedení.

Do jedenáctičlenného zastupitel-
stva bylo zvoleno celkem 7 nových 
jmen. Výsledkem povolebního 
vyjednávání byla dohoda na spo-
lupráci řízení obce na půdorysu 
neuvolněného starosty a dvou ne-
uvolněných místostarostů. Vzhle-
dem k okolnostem, že všichni tři ve 
funkcích začínáme, tak rozdělení 
konkrétních gescí a odpovědností 
mezi starostu a místostarosty te-
prve vzniká a bude prezentováno 
a schváleno na některém ze zastu-
pitelstev na začátku následujícího 
roku.

Rád bych touto cestou poděkoval 
předchozím zastupitelům za od-
vedenou práci a za předání obce 
v dobré ekonomické kondici. Jme-
novitě patří velký dík za odvedenou 
a obětavou práci paní Ing. Janě 
Houškové za 16 let ve vedení obce.  

V polovině září byla v Častrově za-
hájena dlouho připravovaná sta-
vební akce na rekonstrukci průtahu 
obcí ve směru od Veselé na Kameni-
ci nad Lipou. V souvislosti s ní byla 
provedena i rekonstrukce dešťové 
kanalizace v Lazně a přilehlých 
chodníků. Stavba je realizována na 
základě společné smlouvy s Kraj-
skou správou a údržbou silnic Vy-
sočiny a práce provádí firma SaM 
silnice a mosty a.s. z České Lípy. 
Stavba svým rozsahem zásadně 
ovlivnila dopravní obslužnost vel-
ké části obce a zkomplikovala nám 

všem běžný život, kdy jinak snadno 
dostupná občanská vybavenost se 
vzdálila o několik minut a kilome-
trů na objízdných trasách. V dneš-
ních dnech jsou hlavní stavební 
práce za námi a chtěl bych tedy 
všem občanům poděkovat za velkou 
míru trpělivosti. Poděkování patří i 
samotné realizační firmě, která prá-
ce provedla v řádném termínu dle 
harmonogramu prací a průtah byl 
3. prosince opět zprůjezdněn. Úpl-
né dokončení prací a předání stavby 
se předpokládá až po zimní přestáv-
ce dle uzavřené smlouvy o dílo.

Vlastní provoz obce po odchodu klí-
čových zaměstnanců zajišťující péči 
o zeleň a zimní údržbu je zajišťován 
pouze panem Miroslavem Píšanem 
ve spolupráci s panem Václavem 
Krejčů. Od ledna je rozjednána spo-
lupráce s panem Radkem Horákem 
z Častrova. Zimní údržba místních 
komunikací bude zajištěna dvěma 
traktory místního ZD Častrov.

Se zastupiteli jsme připravili návrh 
rozpočtu obce na rok 2023 s vy-
rovnanými příjmy a výdaji ve výši 
19,35 mil. Kč. Finanční prostřed-
ky určené na obnovu a rozvoj obce 
budou v příštím roce vynakládány 
zejména na slibované, ale dosud 
nerealizované záměry a projekty jak 
v Častrově, tak i ve všech místních 
částech.  Do rozpočtu byly navrženy 
např. opravy místních komunikací 
Metánov – hranice k.ú. Stranná, 
přístupová cesta k řadovým bytov-
kám v Častrově, oprava cesty od 
Votrubova mlýna na křižovatku 
k místní části Perky. K připravova-

ným významným stavebním akcím 
bude patřit řešení využití prostoru 
po bývalé hospodě. Zamýšlíme se i 
nad změnami využití starého kul-
turního domu. V místních částech 
Ctiboř a Pelec jsou v plánu adaptace 
bývalých budov škol pro umožnění 
společného setkávání místních ob-
čanů. 

V rámci péče o zeleň obce bychom 
rádi realizovali výsadby a úpravy 
veřejných prostranství dle připra-
vené projektové dokumentace s cí-
lem zlepšení jejich vzhledu a snížení 
náročnosti na jejich údržbu. 

Zaměřit se dále chceme na řešení 
úspor energií v obecních budovách 
a provozech. Letošní nárůsty cen se 
do rozpočtu propíší zejména v ná-
sledujícím roku. Konkrétně jedná-
me o možnosti a ekonomické vý-
hodnosti odběru tepla z kotelny ZD 
Častrov a jeho rozvodu do jednot-
livých obecních budov a instalaci 
obecní FVE, která by pokryla nema-
lou část spotřeby provozu obecních 
provozů. Na realizaci záměrů se bu-
deme pokoušet získat finanční pro-
středky jak národních, tak i evrop-
ských dotačních nástrojů určených 
pro veřejný sektor.

Vážení spoluobčané, dovolte mi 
jménem zastupitelstva obce popřát 
Vám příjemné prožití svátků vánoč-
ních, klid a pohodu a v nadcházejí-
cím roce především zdraví a spoko-
jenost.

Miroslav Červenka, starosta obce

slOVO stAROsty
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Zastupitelstvo obce Častrov volí: 
Veroniku Němcovou zapisovatel-
kou, Jana Lepešku a Vladimíra Ši-
mečka ověřovateli zápisu z jedná-
ní zastupitelstva obce č. 31/2022. 

Schvaluje
upravený  program jednání zastu-
pitelstva obce dne 15.9.2022

bod 1 
bere na vědomí:
zprávu starostky obce o činnosti 
a o dění v obci od 28.7.2022 do 
15.9.2022 

bod 2
informaci o stavu finančních pro-
středků obce k 10.9.2022
ČS, a.s.: 9 821 919,72 Kč
ČNB: 5 139 322,58 Kč
Vkladové účty: 15 000 000,- Kč 

bod 3
úpravu rozpočtu obce schválenými 
a zveřejněnými rozpočtovými 
opatřeními č. 9/2022 a 10/2022

bod 4
bere na vědomí:
zprávu kontrolního a finančního 
výboru o provedených kontrolách

bod 5 
bere na vědomí:
informace o opravě komunikace 
č. II/639 Častrov průtah, harmo-
nogram prací, uzávěrky provozu, 
objízdné trasy 

bod 6 
schvaluje:
výběr zhotovitele pro likvidaci az-
bestové krytiny – zakázka bude 
zadána firmě AZBESTOP s.r.o., 
Krkonošská 2001/16, 120 00 
Praha 2, cena dle nabídky ze dne 
12.8.2022 Kč 190 535,-- bez DPH, 

množství 719 m2

bod 7 
schvaluje:
odkoupení spoluvlastnického po-
dílu stavební parcely č. 52 v Pelci 
se stavbou technického vybave-
ní se zdrojem vody a technologií. 
Jedná se o smlouvu mezi ZD Čast-
rov a vlastníky nemovitostí při-
pojených ke zdroji.  Další postup 
a podmínky odběru vody budou 
předmětem jednání vlastníků po 
zápisu kupní smlouvy.
usnesení nebylo schváleno

bod 8 
schvaluje:
prodat dle zveřejněného záměru 
č. 22/2022 nově oddělené parce-
ly: 2076/2 o výměře 797 m2, p.č. 
56/19 o výměře 130 m2, p.č. 56/20 
o výměře 1 327 m2 – nabyvateli ZD 
Častrov, cena za 1 m2 Kč 70,--
odkoupit od vlastníka ZD Čast-
rov dle zveřejněného záměru                       
č. 22/2022 nově oddělenou parce-
lu č. 53/7 o výměře 1 437 m2, cena 
za 1 m2 Kč 70,-- vše v k.ú Častrov

schvaluje:
prodat dle zveřejněného záměru  
č. 18/2022 nově oddělenou parce-
lu č. 1957/11 o výměře 148 m2 Rad-
ku Šváchovi, cena za 1 m2 Kč 30,--

schvaluje:
prodat dle zveřejněného záměru   
č. 19/2022 nově oddělenou parce-
lu č. 1987/4 o výměře 148 m2 Luká-
ši Čekalovi, cena za 1 m2 Kč 70,-- a 
nově oddělenou parcelu č. 1987/9 
o výměře 61 m2 paní Dagmar Faj-
tové cena za  1 m2 Kč 70,--

schvaluje:
zveřejnit záměr č. 23/2022, prodat 
část p.č. 1079/14 v k.ú. Metánov

bod 9
schvaluje:
proplacení nevyčerpané dovolené 

starostce obce po skončení funkč-
ního období
Nahlášen střet zájmů ze strany 
starostky obce.

schvaluje:
poskytnutí mimořádné odměny 
starostce obce Častrov Ing. Janě 
Houškové ve výši jednoho násob-
ku měsíční odměny starostky. Od-
měna se poskytuje za mimořádný 
rozsah výkonu vedení investičních 
akcí (zejména podílení na projek-
tování a dozorování stavebních a 
revitalizačních prací (Kovárník, 
přeložka veřejného osvětlení, ob-
nova lesních cest, průtah obcí 
Častrov – chodníky, kanalizace).
Nahlášen střet zájmů ze strany 
starostky a místostarosty obce.

schvaluje:
poskytnutí mimořádné odmě-
ny místostarostovi obce Častrov 
Jiřímu Havlíčkovi, DiS. ve výši 
jednoho násobku měsíční odměny 
místostarosty. Odměna se posky-
tuje za mimořádný rozsah výkonu 
vedení investičních akcí (zejména 
podílení na projektování a dozoro-
vání stavebních a revitalizačních 
prací (Kovárník, přeložka veřejné-
ho osvětlení, obnova lesních cest, 
průtah obcí Častrov – chodníky, 
kanalizace).
Nahlášen střet zájmů ze strany 
starostky místostarosty obce.

bod 10 
bere na vědomí:
návrh územní studie na pozem-
cích Lukáše Lapky  - prostor bý-
valého areálu ZD v Dolním konci 
v Častrově, která je zpracovaná 
v souladu s územním plánem obce

bod 11
schvaluje:
dodatek ke směrnici o poskyto-
vání cestovních náhrad v souladu 
s platnými předpisy MF

UsNeseNí Z 31. JeDNÁNí ZAstUPitelstVA Obce ČAstROV kONANéhO DNe 
15.9.2022
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bod 12 
schvaluje:
navýšení finančního rozpočtu 
v měsících září - prosinec. Měsíčně 
bude navýšena o 15 987,- Kč

bod 13
schvaluje:
prodloužení nájemní smlouvy So-
kola Častrov na 15 let, smlouva 
bude uzavřena od 16.9.2022

bod 14
schvaluje:
založení termínovaného vkladu ve 
výši 5 mil. Kč s úrokovou sazbou 
5,7 % na jeden  měsíc u České 
spořitelny, a.s. 

VýPis UsNeseNí Z  1. (UstAVUJícíhO) ZAseDÁNí ZAstUPitelstVA Obce 
ČAstROV kONANéhO DNe 20.10.2022

Zastupitelstvo obce Častrov po řádném projednání 
usnesením č.:

1/1/2022  bere na vědomí zprávu o výsledku   
  voleb do zastupitelstva obce Častrov

2/1/2022 složili slib do rukou předsedající za-  
  sedání

3/1/2022 schvaluje zapisovatelkou ustavujícího  
  zasedání Ing. Veroniku Němcovou a                                                                                                                                                
                           ověřovateli zápisu pana Radka Švá-  
  chu a Stanislava Dědiče

4/1/2022  schvaluje program ustavujícího zase-  
  dání zastupitelstva Obce Častrov

5/1/2022 volí členy volební komise pro volbu 
starosty a místostarostů pana Miro-
slava Němce (předseda), Františka 
Čekala a Jana Lepešku

6/1/2022  schvaluje zvolit dva místostarosty

7/1/2022 schvaluje, že pro funkci zastupitelů,   
  nebudou žádní zastupitelé uvolnění

8/1/2022 schvaluje volbu starosty a místosta  
  rostů formou tajného hlasování

9/1/2022 volí starostou obce Častrov    
  Ing. Mi roslava Červenku

10/1/2022 volí 1. místostarostkou obce Častrov   
  Miladu Červenkou

11/1/2022 volí 2. místostarostou obce Častrov   
  Ing. Vladimíra Šimečka

12/1/2022 schvaluje:

	 Finanční	výbor	ve	složení:

- předseda: Bc. Marek Jirsa

- člen: Ing. Miroslav Fojt

- členka: Ing. Zuzana Matoušková

 Kontrolní	výbor	ve	složení:		

- předseda: Radek Švácha

- člen: Stanislav Dědič  

- členka: Mgr. Pavla Vránková

Krásné vánoční svátky
v kruhu nejbližších 
a do nového roku 2023
hodně zdraví, štěstí a radosti
přeje
Redakce
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VýPis UsNeseNí Z 2. ZAseDÁNí ZAstUPitelstVA Obce ČAstROV   
kONANéhO DNe 8.11.2022

1/2/2022 schvaluje zapisovatelkou zasedání Ing. Veroniku Němcovou a ověřovateli zápisu Zuzanu   
  Matouškovou a Miroslava Fojta 

2/2/2022 schvaluje doplněný program jednání zastupitelstva obce dne 8.11.2022

3/2/2022  bere na vědomí zprávu starosty a místostarostů obce o probíhající stavbě průtahu II/639 a  
  o ostatních stavbách a dění v obci od 21.10 2022 do 8.11.2022

4/2/2022  bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce ke dni 31.10.2022

5/2/2022 bere na vědomí provedená rozpočtová opatření č. 11/2022, č. 12/2022

6/2/2022 schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 k provedení úprav rozpočtu obce 

7/2/2022 bere na vědomí zřízení termínovaného vkladu u společnosti Česká spořitelna, a.s.,   
  s úrokovou sazbou 5,7 %. Vklad ve výši 10 000 000,00 Kč bude dán z běžného účtu obce.

8/2/2022  bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce Častrov za rok 2022

9/2/2022 schvaluje předložený plán finančního výboru na rok 2023

10/2/2022  schvaluje předložený plán kontrolního výboru na rok 2023. Ukládá provést kontrolu   
  usnesení za rok 2022, která zkontrolovaná nebyla. 

11/2/2022 bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Častrov za školní rok 2021/2022

12/2/2022  bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady

13/2/2022  schvaluje pověření starosty k provádění potřebných rozpočtových opatření, a to na straně  
  příjmů i výdajů neomezeně 

14/2/2022  schvaluje výši odměn pro všechny neuvolněné zastupitele dle uvedené tabulky,    
  tzn. výše odměn pro starostu je 28 557,- Kč, odměna pro oba místostarosty je 25 701,- Kč, 
  odměna pro předsedy kontrolního a finančního výboru je 3 245,- Kč, odměny ostatních   
  členů výborů jsou ve výši 2 704,- Kč a odměny ostatních členů zastupitelstva jsou    
  ve výši 1 623,- Kč od 8.11.2022

15/2/2022 schvaluje zásady pro vykonávání dispozičního oprávnění, pro kontrolu a oběh účetních   
  dokladů týkajících se hospodaření obce Častrov platné od 8.11.2022

16/2/2022  schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Častrov 

17/2/2022 schvaluje, že v době nepřítomnosti starosty obce ho bude zastupovat paní místostarostka  
  Milada Červenková, a to v plném rozsahu jeho pravomocí

18/2/2022 schvaluje podle § 102 odst.2, 128/2000 Sb. Zákona o obcích souhlas s užíváním závěsného  
  odznaku se státním znakem paní Miladě Červenkové při významných příležitostech   
  a občanských obřadech.

19/2/2022  odročuje žádost pronájmu obecního bytu panu Václavovi Bečkovi bytem Častrov 173   
  na dobu určitou do 30.11.2023.

20/2/2022 bere na vědomí žádost o pronájem bytu v domě pro seniory č.p. 21 paní Zdeničky Chmelařové.

21/2/2022 schvaluje zvýšení nájemného v bytech a v Domě pro seniory Častrov o 10 % oproti aktuálním.

22/2/2022 schvaluje inventarizační komisi, která provede inventuru majetku k 31.12.2022 ve složení:  
  předseda Vladimír Šimeček, členové Stanislav Dědič, Milada Červenková a Marek Jirsa
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VOlby – JAk se VlAstNě hODNOtí?

Tento článek jsem se rozhodl napsat po mnoha dotazech, jak je možné, že kandidáti s více hlasy nejsou v 
zastupitelstvu, a proč tam nejsem já, když mám nejvíc hlasů. Vše je správně a dle zákona. Pouze bych chtěl 
tímto přiblížit realitu výsledku voleb těm, kteří v systému nemají jasno.
Platné hlasy: celkem bylo odevzdáno 2 736 platných hlasů, a to 1 572 pro SNK 2022, 964 pro SNK Obec pro 
všechny a 200 pro Jiří Havlíček. Nyní následují tři kroky.

1) Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího zjišťování výsledků voleb. 
Pro postup je nutno mít 5 % poměr hlasů strany k základu. Základ pro sdružení jsou všechny odevzdané 
platné hlasy (2 736), a tak: SNK 2022 má 1 572 : 2 736, tj. 57,45 %. SNK Obec pro všechny má 964 : 2 
736, tj. 35,23 %. Základ u jednotlivého kandidáta jsou všechny platné hlasy: 11, tedy 248,72. Poměr je pak                   
200 : 248,72, a to je 80,40 %.
Závěr: všichni postoupili do dalšího zjišťování výsledků, mají víc jak 5 %.

2) Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů. Zde se postupuje vytvořením číselné řady tak, že každý počet 
platných hlasů jednotlivých stran se dělí postupně od 1 až do počtu kandidátů na kandidátce. Následně podle 
počtu zastupitelů (11) se seřadí 11 nejvyšších čísel (v tabulce označeno červeně).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SNK 2022 1 572 786 524 393 314,4 262 224,57 196,5 174,66 157,2 142,9
SNK Obec pro 
všechny 964 482 321,33 241 192,8 160,66 137,71 120,5 107,11 96,4 87,64

Havlíček Jiří 200

Závěr:  SNK 2022 - získává 7 mandátů
 SNK Obec pro všechny - získává 4 mandáty
 Jiří Havlíček - nezískává mandát

3) Konečné pořadí kandidátů na kandidátkách – zvolení zastupitelé. Zde platí pravidlo, kdo překročí hranici, 
kterou tvoří průměr z celkového počtu platných hlasů strany na jednoho kandidáta, bráno celé číslo a následně 
povýšeno o deset procent, „přeskakuje“ dopředu. Tito kandidáti se řadí podle počtu hlasů (označeno červeně). 
Kdo nepřekročí zmíněnou hranici, seřadí se za předchozími, ale již podle pořadí na původní kandidátce 
(kandidáti označeni číslem pořadí kandidátky). Výpočet hranice pro SNK 2022 – počet hlasů 1 572, průměr 
na jednoho 1 572 : 11 = 142,9. Povýšeno o 10 %  =  156,2 – hranice pro posun v kandidátce SNK 2022.

Kandidátní listina Celkové pořadí a zvolení zastupitelé
1 Radek Švácha 99 1 Ondřej Pána 197
2 Miroslav Červenka 170 2 Jiří Švanda 185
3 Ondřej Pána 197 3 Milada Červenková 172
4 Radek Mareš 63 4 Miroslav Červenka 170
5 Miroslav Fojt 170 5 Miroslav Fojt 170
6 Pavla Vránková 162 6 Pavla Vránková 162
7 Petr Brýna 116 7 Radek Švácha (1) 99
8 Jiří Mikolášek 130 8 Radek Mareš (4) 63
9 Milada Červenková 172 9 Petr Brýna (7) 116
10 Vlastimil Zikmund 108 10 Jiří Mikolášek (8) 130
11 Jiří Švanda 185 11 Vlastimil Zikmund (10) 108

Doufám, že jsem tímto krátkým výkladem pomohl přiblížit tuto problematiku hlavně těm, kteří se mě 
dotazovali, a také těm, kteří se v tomto systému neorientovali.
Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem voličům za účast, za jejich hlasy a podporu mé kandidatury, 
a popřát všem zvoleným zastupitelům hodně úspěchů. Děkuji.

Jiří Havlíček
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cO se V NAŠí Obci 
Ve iV. ČtVRtletí 
UskUteČNilO?

Nové	tváře	ve	vedení	obce

Ve dnech 23. a 24. září proběhly 
volby do zastupitelstev obcí. Vole-
no bylo 11 zastupitelů. Ze tří kandi-
dátních listin dostala strana Sdru-
žení nezávislých kandidátů 2022 
celkem 1 572 hlasů, čímž získala 
7 mandátů v zastupitelstvu obce. 
Strana SNK – Obec pro všechny 
získala 964 hlasů a získala si tím 
4 mandáty. Absolutním vítězem 
voleb byl pan Jiří Havlíček, DiS. 
s 200 hlasy, vzhledem k systému 
přepočítávání hlasů však mandát 
v zastupitelstvu obce nezískal. 

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se konala 
Ustavující schůze zastupitelstva 
obce Častrov, kde byl neuvolně-
ným starostou obce zvolen Ing. 
Miroslav Červenka, 1. místosta-
rostkou obce paní Milada Červen-
ková a 2. místostarostou obce Ing. 
Vladimír Šimeček (foto 1, 2).

Průtah	obcí	II/639

Od 12.9.2022 započaly práce na 
průtahu obcí. V první etapě byl 
uzavřen kopec od mostu ke koste-
lu. Lidé museli zvolit jako objízd-
nou trasu cestu přes Perky, která 
byla osazena semaforem. Linky 
autobusů měly stanoveny náhrad-
ní zastávky. V druhé etapě byl uza-
vřen celý průtah obcí. 

V současné době je již obec plně 
průjezdná, pouze se ještě realizují 
dokončovací práce.

Děkujeme všem za trpělivost a po-
chopení. Každý z nás se musel více 
či méně omezit. Odměnou nám 
všem ale může být nový povrch 
silnice, nové chodníky po obou 
stranách v Lazně, zastávky auto-
busů či nové bezpečnější osvětlené 
přechody (foto 3). 
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Rozsvícení	vánočního		
stromečku

První adventní neděli jsme spo-
lečně rozsvítili vánoční stromeček 
v Častrově, tentokrát v nových bar-
vách a nově s hvězdou na vrcholu. 
Strom nám pomáhali zdobit hasiči 
z Pelhřimova. 

Stromeček zdobí nyní 2 280 bílých 
LED světýlek na 360 m dlouhém 
řetězu a 90ti centimetrová hvězda 
na špici. Také hvězdy v Častrově 
na veřejném osvětlení byly obmě-
něny (foto 4). 

Na adventním podvečeru zazpíva-
li žáci základní školy koledy, čímž 
krásně navodili vánoční atmosféru 
a i dospělí se k nim rádi ve zpívání 
připojili (foto 5). Součástí advent-
ního podvečera byl nově i nádher-
ně připravený vánoční jarmark z 
dílny mateřské školy a školní dru-
žiny. A co by to bylo za rozsvěcení 
stromečku bez vánočního cukroví 
a něčeho na zahřátí? Letos si moh-
li dát návštěvníci horký ovocný 
punč, čaj nebo čaj s rumem. 

text a foto: Veronika Němcová
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V říjnu proběhl ve školní družině 
Halloween s tanečky, zábavnými úkoly a 
večerní stezkou odvahy.

foto: Lenka Krejčů Jarošová

PODZim V ZŠ ČAstROV

Podzimní výlet školáků do ZOO 
Na Hrádečku.

foto: Jitka Marešová

Mikuláš, anděl a čerti v podání na-
šich častrovských školáků.

foto: Jitka Marešová
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Ze žiVOtA mAteřské 
ŠkOly V ČAstROVě

V pondělí 5.12. navštívil děti v ma-
teřské škole Mikuláš, který jim 
rozdal balíčky s ovocem a sladko-
stmi (foto 1).

V pátek 9.12. si děti udělaly se svý-
mi učitelkami výlet do Kamenice 
nad Lipou. Zde navštívily betlém 
v garáži rodinného domu pana 
Biňovce (foto 2). Podívaly se do 
městské knihovny na výstavu s ná-
zvem Peklo (foto 3) a na kamenic-
ké náměstí (foto 4 a 5).

foto: Miloslava Krejčová
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stÁtNí VyZNAmeNÁNí 
PRO ČAstROVskéhO 
RODÁkA

Na	Pražském	hradě	se	u	pří-
ležitosti	 svátku	 28.	 října	
uskutečnilo	 udílení	 státních	
vyznamenání.	 Oceněna	 byla	
celá	řada	hrdinů,	z	nichž	mno-
zí	 položili	 své	 životy	 za	 tuto	
zemi	v	letech	2.	světové	války,	
či	 nedlouho	po	ní.	Mezi	 oce-
něnými	byl	i	muž,	jehož	jmé-
no	můžeme	v	hlavním	městě	
republiky	 číst	 hned	 na	 třech	
pamětních	 deskách,	 umístě-
ných	 navíc	 na	mimořádných	
místech:	na	budově	Generál-
ního	 štábu	 AČR	 v	 Dejvicích,	
před	 hlavním	 vchodem	 do	
budovy	 Ministerstva	 obrany	
na	Valech,	 či	 přímo	 v	 hlavní	
budově	Národního	muzea	na	
Václavském	 náměstí.	 Je	 jím	
plukovník	 generálního	 štábu	
in	memoriam	Tomáš	Houška.	

Tomáš Houška (pokřtěný byl jako 
Tomáš Emanuel) se narodil 18. 
prosince 1896 Častrově v rodině 
rolníka Petra Houšky a jeho man-
želky Marie, rozené Kněžínkové, 
kteří hospodařili v č. p. 8. Jako 
nadaný chlapec pokračoval po 
skončení základní školní docház-
ky v letech 1908-1915 ve studiu na 
vyšším reálném gymnáziu v neda-

lekém Pelhřimově. Studium ukon-
čil 1. prosince 1915 předčasnou, 
tzv. válečnou maturitou, vzápětí 
byl odveden a již 15. prosince 1915, 
tedy ještě před vánočními svátky, 
nastoupil jako jednoroční dobro-
volník k c. a k. pěšímu pluku č. 28 
v Linci.

Na jaře následujícího roku ab-
solvoval Tomáš Houška školu 
na důstojníky pěchoty v záloze 
ve Steyru a po jejím ukončení 
byl v srpnu 1916 přemístěn k 
c. a k. domobraneckému pluku 
č. 2, s nímž byl vzápětí odeslán 
na frontu. V řadách rakousko-
uherské armády se zúčastnil řady 
krvavých bojů, a to až do 20. února 
1918, kdy byl těžce raněn a několik 
následujících měsíců strávil v 
nemocničním ošetřování. Po 
doléčení se již na bojiště nevrátil a 
působil v Linci jako velitel plukovní 
výcvikové čety. A to takřka až do 
konce 1. světové války.

Na konci října 1918 odjel Tomáš 
Houška do Čech a již 4. listopadu 
1918 se v Žirovnici přihlásil u tam-
ního národního výboru ke službě v 
československé armádě. Zařazen 
byl k bývalému střeleckému pluku 
č. 28, u kterého v následujícím půl 
druhém roce prošel funkcemi veli-
tele čety, velitele roty i praporního 
pobočníka a poznal posádky v Pís-
ku, Kašperských Horách a Milovi-
cích, kde tehdy jeho útvar působil. 
Poté co byl v polovině ledna 1920 
jeho pluk reorganizován na horský 
pěší pluk 4 a přemístěn z Písku do 
Prešova, konal po následujících 
více než sedm let službu v různých 
velitelských funkcích u jemu pod-
řízeného horského praporu 9, jenž 
byl dislokován v Bardějově a jeho 
bezprostředním okolí.

V červenci 1927 byl Tomáš Houš-
ka přemístěn ke 2. oddělení (zpra-
vodajskému) štábu Zemského 
vojenského velitelství v Košicích, 
kde prožil celý následující rok a 
poprvé se zde blíže seznámil s tím, 
co obnáší práce zpravodajského 
důstojníka. Poté byl v říjnu 1928 

přeložen do Prahy, kde se stal na 
základě náročných přijímacích 
zkoušek frekventantem prestižní 
Válečné školy, na níž studoval až 
do léta roku 1931. Následně byl 
přeložen do stavovské skupiny dů-
stojníků generálního štábu a pře-
místěn k velitelství 1. horské bri-
gády v Ružomberku. Zde zastával 
funkci přednosty 2. (zpravodaj-
ského) a 3. (operačního) oddělení 
jejího štábu.

Vyvrcholení vojenské kariéry To-
máše Houšky v armádě první re-
publiky představovalo na konci 
září 1934 jeho přemístění ke 2. 
(zpravodajskému) oddělení Hlav-
ního štábu do Prahy. U něj působil 
zpočátku jako referent a pozdě-
ji jako přednosta německé sekce 
plánovací a studijní skupiny. Zde 
se vypracoval na jednoho ze špič-
kových armádních analytiků, de-
tailně vyhodnocoval informace 
týkající se německé armády, její 
organizace, výzbroje a příprav k 
útoku na Československo. Jím 
zpracované zasvěcené elaboráty 
byly předkládány nejen nejvyšší-
mu armádnímu velení, ale i poli-
tické reprezentaci Československé 
republiky.

Za branné pohotovosti státu na 
podzim 1938 byl Tomáš Houška 
v rámci svého služebního zařazení 
přidělen ke studijní skupině 2. od-
dělení štábu Hlavního velitelství 
ve Vyškově. Po okupaci Českoslo-
venska a likvidaci čs. branné moci 
byl dnem 25. července 1939 převe-
den do oboru zemské samosprá-
vy Čechy a nastoupil jako zemský 
muzejní rada u ředitelství Zem-
ského národního muzea v Praze, 
kde vykonával funkci zástupce 
ředitele muzea. Právě v té době 
došlo k významné změně i v jeho 
soukromém životě. Dne 3. června 
1939, tedy krátce před definitiv-
ním rozpuštěním československé 
branné moci, uzavřel v Praze sňa-
tek s Emilií Červinkovou.

Jím zastávaná funkce zástupce ře-
ditele Národního muzea však byla 



Náš Zpravodaj - Zima 2022 11

jen zástěrkou jeho rozsáhlé odbo-
jové činnosti proti Němcům, do 
níž se od prvních okamžiků okupa-
ce zapojil. Od vzniku Obrany náro-
da byl úzce napojen na přednostu 
zpravodajského oddělení štábu 
Ústředního vedení ON majora ge-
nerálního štábu Jaroslava Hájíčka 
i na podplukovníka generálního 
štábu Jana Třebického, který byl 
přidělen Havelkově úřadu, jenž 
řídil kancelář státního prezidenta 
JUDr. Emila Háchy. Právě touto 
cestou získával zpravodajské in-
formace mimořádné hodnoty.

Již od 23. března 1939 navíc To-
máš Houška úzce spolupracoval 
se skupinou svých bývalých kole-
gů ze 2. oddělení Hlavního štábu 
štábními kapitány Františkem 
Fárkem, Antonínem Longou a 
Aloisem Čáslavkou (tzv. Konše-
lé), jež na pokyn plukovníka gene-
rálního štábu Františka Moravce 
vyvíjela činnost mimo existující 
struktury Obrany národa. Právě 
jejich prostřednictvím se v červen-
ci 1939 setkal s důstojníky polské 
vojenské zpravodajské služby, kte-
rým předal podrobné informace o 
organizaci, výzbroji a personálním 
obsazení německé branné moci. 

Jeho kancelář v budově Národní-
ho muzea tak fungovala doslova 
jako sběrna zpravodajských infor-
mací, na jejichž vyhodnocování se 
rozhodující měrou podílel.

Takto rozsáhlá odbojová činnost 
však nemohla zůstávat utajena do 
nekonečna. Tomáš Houška byl 14. 
prosince 1939 zatčen gestapem a 
uvězněn v pražské pankrácké věz-
nici, odkud ho denně dováželi k 
výslechům do Petschkova paláce. 
Ty probíhaly za použití těch nej-
brutálnějších výslechových metod. 
Aby neohrozil své spolupracovní-
ky, rozhodl se 21. prosince 1939, 
tedy po sedmi dnech nepřetržité-
ho týrání, spáchat v průběhu dal-
šího z výslechů sebevraždu, a to 
skokem z okna Petschkova paláce.

Po osvobození Československa byl 
Tomáš Houška za svou rozsáhlou 
odbojovou činnost vyznamenán 
Československým válečným kří-
žem 1939 in memoriam a v roce 
1946 posmrtně povýšen do hod-
nosti plukovníka generálního štá-
bu.

Život však někdy dokáže připravit 
nečekaná překvapení. Na jméno 

Tomáše Houšky a jeho osudy 
jsem před více než čtvrtstoletím 
poprvé narazil v souvislosti s 
mým pátráním po životních 
osudech tehdy neznámého a zcela 
zapomenutého Karla Lukase. 
Tomáš Houška a Karel Lukas totiž 
byli spolužáci z pražské Válečné 
školy, na níž v letech 1928-1931 
úspěšně studovali. Letos 28. října 
obdržel Karel Lukas Řád Bílého 
lva a jeho spolužák Tomáš Houš-
ka Medaili Za hrdinství! Zvláštní 
shoda náhod. O této skutečnosti 
nikdo z těch, kdo seděli ve Vladi-
slavském sále Pražského hradu, 
pochopitelně nemohl nic tušit. 
Stejně tak nikdo nevěděl, že to byl 
po roce 1945 právě Karel Lukas, 
kdo se s několika přáteli rozho-
dl svému spolužákovi Tomášovi 
Houškovi, či „Tomšovi“, jak mu 
kamarádi říkali, odhalit na rod-
ném domě v Častrově pamětní 
desku a její vznik navíc podpořil 
významnou finanční částkou.

Proto jsem moc rád, že se před ně-
kolika týdny na Hradě tito dávní 
přátelé znovu sešli.

Plk. gšt. v.z. PhDr. Eduard Stehlík, PhD., MBA

JeŠtě JeDNOU    
k 17. listOPADU

Vážení čtenáři, události 17. listo-
padu 1989 (1939) si lze připome-
nout různě. Ve Ctiboři jsme, jako 
na všechny státní svátky, vyvěsili 
vlajku v čase stanoveným záko-
nem. V Počátkách je tradice, že v 
18 hodin se pustí městským roz-
hlasem hudba ze Smetanovy sym-
fonické básně Vltava a „tvrdé jád-
ro“ zapálí svíčky u kašny.

Ve svém příspěvku si dovolím za-

vzpomínat, jak jsem prožil 17. lis-
topad 1989. Byl to pátek, pracovní 
doba byla stejná jako v ostatních 
všedních dnech. Asi jsem šel dří-
ve spát, neboť v sobotu 18.11. 
jsem si přivstal a vyrazil z Písku 
na turistický pochod na Šumavu 
zvaný Medvědí stezka. Úkolem 
účastníků bylo přijít do místa, kde 
byl zastřelen poslední šumavský 
medvěd. Velká část volila trasu z 
Černého Kříže. Pohraniční stráž 
o nás pochopitelně věděla (jejich 
spolupracovníci nasedali do vlaku 
již v Prachaticích) a proti zvyklos-
tem nás donutila, abychom šli jen 
po jedné turistické trase. To, co se 

stalo v Praze, se k nám dostávalo 
postupně.

Nikoho nepřekvapím, když uve-
du, že když jsme šli stejný pochod 
17.11.1990, tak nás nikdo nekont-
roloval a bylo možno se podívat do 
dříve zakázaných míst.

Tradice této akce zůstala nepřeru-
šena a letos se konal již 51. ročník.

Za některé údaje děkuji předsedo-
vi oddílu SK Vodňany. 

Oldřich Vobr 
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NOČNí steZkA

Ve čtvrtek 10.11.2022 se konala 
u Louvaru noční stezka pro děti i 
dospělé. 

Noční stezka u Louvaru byla osví-
cena 100 svíčkami, 100 světelný-
mi náramky, 6ti světelnými řetě-
zy a 5ti chemickými světly, které 
byly rozmístěné po trase dlouhé 
1,5 km. Po cestě hledali malí i vel-
cí návštěvníci 4 indicie, které jim 
dohromady daly známou českou 
písničku „Já do lesa nepojedu“. 
Dále zde byly dva úkoly pro děti, a 
to hledat poklad a lízátkové duchy.

Po celou dobu stezky bylo tak-
řka ideální počasí, takže si stezku 
mohlo užít více než 100 návštěv-
níků.

text a foto: Organizátoři akce
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mikUlÁŠskÁ NADílkA

V sobotu 3.12.2022 se v KD Čast-
rov uskutečnila Mikulášská na-
dílka. Děti dostaly od Mikuláše a 
čerta balíčky, jejichž součástí byl i 
lístek do tomboly. Celé odpoledne 
bavila děti Agentura Pernštejni se 
svým loutkovým divadlem, pohád-
kovým kvízem a děti si měly mož-
nost vyzkoušet žonglování. Děti, 
ale i jejich doprovod jistě potěšil 
také pekelný fotokoutek a andělské 
a čertovské zákusky. V podvečer 
bylo mezi děti vypuštěno přes 100 
čertovských balónků a děti moh-
ly až do večera skotačit v rytmech 
diskotéky. 

Děkujeme všem sponzorům za fi-
nanční příspěvky a příspěvky do 
tomboly. Dále děkujeme všem, 
kdo přispěli do dobrovolného 
vstupného. Pouze díky Vašim pří-
spěvkům budeme moct uspořádat 
v budoucnu další akci pro děti, což 
bude karneval, který se uskuteční 
1.4.2023 v KD Častrov.

text a foto: Organizátoři akce



14 Náš Zpravodaj - Zima 2022

ČAstROVské tVOřeNí 
s Dětmi

Koncem měsíce září se v poradně 
kojení na obecním úřadě konalo 
první Častrovské tvoření s dětmi. 
Společné setkávání maminek s 
dětmi do šesti let se těší velké ob-
libě a hojné účasti. Děti si mohou 
vytvořit různé výrobky, tematický 
zasazené do aktuálního období, 
maminky najdou chvilku na kávu 
a oddech. Menší děti se zabaví v 
malé herničce, která je součástí 
poradny. Tvoření se koná jednou 
týdně odpoledne, aktuální infor-
mace lze najít na stejnojmenné 
facebookové stránce Častrovské 
tvoření s dětmi. Přijďte se s námi 
pobavit, něco nového si vyrobit 
nebo si jen pohrát! Těšíme se na 
každého nově příchozího. 

text a foto: Kristýna Houšková 
Alena Mimrová

PORADNA kOJeNí

V prostorách bývalé ordinace vám 
nyní mohu pomoci při řešení po-
tíží s kojením vašeho děťátka. V 
rámci předporodní přípravy vás 
naučím, jak problémům předchá-
zet a jak se dobře na kojení při-
pravit. Dokážu vám také poradit, 
jak vhodně nosit děťátko v šátku 
nebo ergonomickém nosítku, po-
mohu vám vybrat vhodnou nosící 
pomůcku. 

V poradně probíhají Podpůrné 
skupiny kojení, kde se setkáváme 
v bezpečném kruhu žen, a odpo-
vídám na všechny vaše dotazy, 
dávám prostor ke sdílení. Srdeč-
ně zvu všechny kojící i nastávající 
maminky a příznivce kojení. 

text a foto: Kristýna Houšková
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VAlNÁ hROmADA hONebNíhO sPOleČeNstVA ČAstROV

POZVÁNkA
na jednání valné hromady honebního společenstva, které se bude konat dne 13. 1. 2023 v kulturním domě 
v Častrově se zahájením v 16:00.

Program:

1) Prezence

2) Zahájení valné hromady honebního společenstva

3) Schválení programu valné hromady

4) Volba zapisovatele, skrutátora a volební komise

5) Zpráva výboru honebního společenstva za uplynulé období včetně finančního hospodaření

6) Volba starosty, místostarosty a členů výboru honebního společenstva na další období

7) Projednání nájmu a pronájmu honitby

8) Diskuse

9) Usnesení, závěr

Poučení:

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň 
polovinu hlasů.

Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může 
se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

Výše uvedené návrhy budou k dispozici jednu hodinu před zahájením valné hromady v místě prezence.

Upozorňujeme, že dle ustanovení §26 odst. 5, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, se 
spoluvlastníci honebních pozemků, kteří jsou součástí honitby, musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat 
práva člena honebního společenstva, nebo mohou určit společného zmocněnce.

Valnou hromadu honebního společenstva Častrov svolává Honební starosta Fojt Vladimír.

Obdrží:

Obec Častrov

Obec Veselá

Obec Polesí

Město Počátky

Obec Lhota – Vlasenice

Město Kamenice nad Lipou

Město Žirovnice
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Z ČiNNOsti sDh 
ČAstROV

Začátek letošního roku měl 
dozvuk covidových omezení, a 
tak se nekonal tradiční únorový 
hasičský ples. Naštěstí pandemie 
ustoupila, a tak mohlo proběhnout 
vše, co bylo naplánováno. Dovolte 
mi tedy, abych Vás seznámil s  
činností členů sboru v letošním 
roce.
● V pátek 25. února se konala 
v hasičské zbrojnici Počátky valná 
hromada okrsku Počátky za rok 
2021.
● Od začátku března bylo 
spuštěno periodické školení 
velitelů družstev jednotek požární 
ochrany. Z důvodu doběhu 
pandemie a omezení pohybu 
bylo školení realizováno přes 
e-lerning, a to i se závěrečným 
testem konaným 19. března. Tyto 
testy všichni velitelé úspěšně 
zvládli. Certifikát obdržel velitel 
jednotky pan Karel Švácha a 
velitelé družstev pan Karel Žižka 
a pan Jiří Havlíček, DiS. Souběžně 
se školením velitelů probíhalo i 
školení pro strojníky, které se koná 
jednou za pět let. Pro letošní rok 
bylo spuštěno ve stejné formě jako 
školení pro velitele. Závěrečné 
testy a certifikát pro dalších pět 
let obdrželi 25. března strojníci 
zásahové jednotky, a to pan Jan 
Náměstek, pan Jiří Kyba a pan 
Jiří Havlíček, DiS.
● Dne 19. března proběhla 
v Bratřicích výroční valná 
hromada Okresního sdružení 
hasičů Pelhřimov za rok 2021. 
Podrobně jsem o této akci 
informoval v letním čísle. OSH 
Pelhřimov sdružuje 185 SDH ve 
23 okrscích. K datu 1. 1. 2022 bylo 
na OSH Pelhřimov registrováno 8 
236 hasičů, z toho 7 289 dospělých 
a 947 mladých hasičů. V kategorii 
dospělých je 5 679 mužů a 1 610 
žen, u mladých hasičů je pak 645 
chlapců a 302 dívek.
● Ve středu 23. března v 14:52 byl 
ohlášen poplach z důvodu požáru 
v katastru Jakubína. Požár vznikl 

díky pálení klestí, suchu a větru. 
Rozhoření bylo na pozemku 416 
k. ú. Jakubín. Likvidace požáru 
se zúčastnily čtyři jednotky, 
a to 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 16:35 hod. na 
základnu. Škoda žádná nevznikla, 
uchráněna byla hodnota 200.000 
Kč.
● V sobotu 2. dubna byla do 
hasičského rybníka Bejkovna 
v Častrově vložena násada nových 
ryb. Bylo nasazeno 50 ks kapra 
v celkové váze 75 kg. Na jeden kus 
kapra je to v průměru 1,5 kg. Cena 
násady byla 4 500,- Kč, to je 60,- 
Kč/kg.
● V sobotu 9. dubna v dopoledních 
hodinách sesbírali hasiči v obci 
Častrov železný šrot. Celková váha 
šrotu byla 70 q.
● V pátek 29. dubna v kulturním 
domě v Častrově proběhla výroční 
valná hromada za rok 2021, 
která byla spojena s odloženými 
oslavami 130 let založení sboru. 
Toto výročí se váže k roku 
2020. Oslavy byly rozděleny do 
dvou částí. První byla součástí 
valné hromady a obsahovala 
vyznamenání členů SDH. Druhá 
část byla spojena s hasičskou 

soutěží „pohár starosty SDH 
Častrov“, kde hlavním bodem bylo 
žehnání hasičského praporu. Ten 
byl pořízen právě u příležitosti 
tohoto výročí. Podrobně jsem o 
této akci informoval opět v letním 
čísle.
● V sobotu 30. dubna proběhlo 
tradiční pálení čarodějnic spojené 
s pohádkovým lesem. Letošní 
téma byli Šmoulové. Náš sbor 
zajišťoval občerstvení a podílel se i 
na realizaci šmoulích postav.
● V sobotu 7. května na 
častrovském fotbalovém hřišti 
proběhly hasičské soutěže a 
druhá část oslav výročí založení 
sboru. Starosta SDH Častrov 
Ing. Petr Němec seznámil 
přítomné s krátkou historií 
sboru a obsahem slavnostního 
praporu. Následovalo samotné 
žehnání praporu panem farářem, 
přizdobením památečními 
stuhami věnovanými OSH 
Pelhřimov a obcí Častrov. Slavností 
akt byl zakončen pochodem čestné 
čety v čele s praporem k položení 
věnců k památníkům padlých v 
obou světových válkách.
Ve 13:30 bylo zahájeno soutěžní 
odpoledne, které bylo opět 
popsáno v letním čísle. 
● V úterý 24. května ve 20:18 
se v obci rozezněly sirény. 
Důvodem byl požár rodinného 
domu s příslušenstvím manželů 

požár v Jakubíně
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Volčíkových z Veselé. Naše 
jednotka byla povolána dodatečně, 
z důvodu dopravy vody dálkovou 
dopravou, bez možnosti využití 
vozidel pro kyvadlovou dopravu 
vody. Na místě bylo sedm jednotek, 
HZS Pelhřimov, Kamenice nad 
Lipou a SDH Počátky, Horní 
Cerekev, Žirovnice, Častrov a 
Veselá. Škoda na nemovitosti byla 
vyčíslena na 1,5 milionu korun, 
uchráněná hodnota 1 milion 
korun. Požáru vznikl od cigarety.
● Ve čtvrtek 26. května v 17:00 byl 
obsečen hasičský rybník Bejkovna. 
Tato akce trvala přibližně hodinu.
● V sobotu 18. června od 12:00 
hod. se ve Ctiboři konal 12. ročník 
závodů motorobotů. SDH Častrov 
vypomáhal technickou asistencí a 
dozorem na závodní dráze.
● V pondělí 4. července jsme 
provedli demontáž součástí topení 
ve staré hospodě č. p. 32, která je 
určena k demolici.

● V sobotu 16. července jsme 
se zúčastnili pohárové soutěže 
v Polesí. Zde jsme se umístili 
na čtvrtém místě v čase 33,77 s 
v disciplíně požární sport. Soutěž 
vyhrály Počátky v čase 23,97 s. 
V kategorii ženy vyhrály domácí 
hasičky v čase 35,73 s.
● V sobotu 20. srpna jsme se 
účastnili pohárové soutěže 

ve Veselé. Zde jsme obsadili 
z dvanácti družstev deváté místo 
v čase 33,57 s. Soutěž v obou 
kategoriích muži a ženy vyhrála 
družstva z Babic.
● V sobotu 3. září proběhla 
další pohárová soutěž, tentokrát 
v Počátkách. Zde jsme skončili na 
pátém místě ze šesti v čase 28,04 s. 
Pohár vyhrálo družstvo z Libkové 
Vody, druhé byly Počátky a třetí 
Žirovnice.
● V sobotu 8. října proběhlo na 
častrovském hřišti podzimní kolo 
okresní hasičské soutěže Plamen. 
Soutěže se zúčastnilo 25 družstev 
a 9 jednotlivců v různých věkových 
kategoriích. Akci při slavnostním 
nástupu zahájil starosta OSH 
Pelhřimov pan Ing. Jan Čekal. 
Ihned po nástupu se rozběhlo 
soutěžní klání, které probíhalo 
prakticky celý den. Náš sbor 
zajišťoval občerstvení a technickou 
pomoc. Podrobnější informace 

budou zmíněné v samostatném 
článku v jarním čísle.
● V úterý 25. října v 17:00 byl 
obsečen hasičský rybník Bejkovna.
● Dne 27. října proběhla ve 
Velké Chyšce pracovní valná 
hromada Okresního sdružení 
hasičů Pelhřimov. Shromáždění 
zahájil člen výkonného výboru 
pan plk Ing. Jiří Hörner. Přivítal 

delegáty jednotlivých sborů, 
okrsků a přednesl návrhy komisí. 
Po potvrzení usnášeníschopnosti 
převzal slovo starosta OSH 
Pelhřimov pan Ing. Jan Čekal. 
Hlavní body pracovního jednání 
byly informace o možnostech 
pojištění, informace o povinném 
zřízení datových stránek pro sbory 
od 1. 1. 2023, nové vzory ročního 
hlášení sborů, povinnosti a 
termíny podání daňových přiznání 
a nejdiskutovanější téma na závěr 
– výše členských příspěvků sborů 
do OSH. Na valné hromadě SH 
ČMS v dubnu 2022 byl schválen 
příspěvek 50,-Kč od jednotlivých 
OSH za každého člena bez výjimky 
od 1. 1. 2023. Doposud OSH 
odvádělo 10,-Kč za mládež a 20,-
Kč za dospělého, SDH odváděl na 
OSH 80,-Kč za dospělého a 50,-
Kč za mládež. Nově zazněl návrh 
odvodu SDH na OSH ve výši 150,-
Kč za každého člena bez výjimky. 
Tento návrh byl po krátké diskuzi 
schválen. V 19:30 bylo navržené 
usnesení pracovní valné hromady 
schváleno a valná hromada 
ukončena.
● V pátek 28. října proběhl tradiční 
výlov rybníka Bejkovna. Nasazeno 
bylo 50 ks kapra o celkové váze 
75 kg a dvě kilové štiky. Vyloveno 
bylo 34 ks kapra, jedna velká 
štika a 8 malých o váze 0,7 kg. 
Ryby se prodávaly v ceně 70,- Kč/
kg. Následně proběhlo posezení 
v jídelně místního ZD Častrov.
● V pátek 2. prosince proběhla 
výroční valná hromada našeho 
sboru. Valnou hromadu zahájil 
pan Jiří Havlíček ml., který 
přivítal vzácné hosty, a to za 
okrsek Počátky pana Dušana 
Ištoka, místostarostu obce 
Častrov Ing. Vladimíra Šimečka a 
pana Petra Randlíka, člena SDH 
Božejov. Ze zdravotních důvodů se 
omluvil starosta OSH Pelhřimov 
Ing. Jan Čekal. Přítomno bylo 
57 členů, a tím byla valná 
hromada usnášeníschopná. Dle 
schváleného programu přednesl 
starosta SDH Častrov pan Ing. Petr 
Němec zprávu o činnosti sboru 

soutěž v Polesí
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za rok 2022, hospodář sboru pan 
Ladislav Kněžínek nás seznámil s 
hospodařením a plánem činnosti 
na rok 2023. Dále proběhlo 
vyznamenání jednotlivých členů 
sboru.
Pamětní	 odznak	 50.	 výročí	
hry	Plamen obdržel od starosty 
OSH pan Jiří Havlíček.
Medaily	 a	 stužku	 za	 deset	
let	 věrnosti	 u	 sboru obdrželi 
Markéta Němcová, Tereza 
Paclíková, Ivana Randlíková a 
Pavlína Vaňková.
Stužku	 za	 dvacet	 let	 u	 sboru 
obdrželi: Jiří Havlíček, DiS., Pavel 
Kittner, Ladislav Kněžínek, Ing. 
Eliška Kučerová, Alena Mimrová, 
Josef Náměstek, Helena Novotná, 
Jan Strašík, Radek Švácha a 
Robert Vacek.
Stužku	za	padesát	let	u	sboru 
obdrželi: František Čekal, Jiří 
Havlíček a Bohumír Matoušek.
Stužku	 za	 sedmdesát	 let	
u	 sboru spolu s pamětním 
oceněním v podobě dekorativní 
hasičské sekyrky obdržel Miroslav 
Houška.
● Závěrem ještě malá informace o 
naší členské základně. K datu 1. 1. 
2022 měl náš sbor 96 členů, a to 

69 hasičů a 27 hasiček. V současné 
době má o dva členy méně. 
Bohužel, 24. února 2022 nás 
navždy opustil ve věku nedožitých 
75 let pan Mgr. Ladislav Kněžínek. 
Členem sboru byl 45 let od roku 
1977 a 40 let byl jednatelem sboru. 
12. listopadu 2022 nás navždy 
opustil ve věku 81 let pan Jan 
Votruba. Členem sboru byl 65 let 
od roku 1957. Čest jejich památce.

Jménem svým a jménem výboru 

SDH Častrov v čele se starostou 
panem Ing. Petrem Němcem, Vám 
děkujeme za činnost pro sbor a 
pro obec.
Přejeme Vám všem do 
nadcházejících časů hlavně hodně 
zdraví, silnou vůli, pevné nervy, 
krásné svátky, a do nového roku 
jenom vše, z čeho má člověk 
radost.

text a foto: Jiří Havlíček

Miroslav Houška přebírá ocenění, foto: Miroslav Němec ml.

VýROČNí VAlNÁ  
hROmADA   
metÁNOVských  
hAsiČů

listOPAD 2022

Koncem loňského roku se covido-
vá situace začala zklidňovat a život 
spolků se pomalu mohl vrátit ke 
své činnosti. 

Na Valné hromadě okrsku v Po-
čátkách 25.2.2022 byla ještě účast  
pouze okrskového výboru. 

Mezi naše první akce patří kaž-
doroční jarní úklid obce a zajiště-
ní klidného průběhu čarodějnic. 

Následoval úklid spáleniště a sběr 
železného šrotu, který jsme však 
v letošním roce neprodávali. 

Nezapomněli jsme ani na údržbu 
a průběžnou kontrolu hasičské 
techniky. 

Činnost stříkačky jsme prověřili 
v květnu a to přepouštěním vody 
z požární nádrže do návesního 
rybníka a nechali jsme jí několik 
hodin běžet. Přitom jsme vyzkou-
šeli a vyřadili staré konopné hadi-
ce, které nápor vody nevydržely. 
Tato akce proběhla pro nedosta-
tek vody v obecním  návesním 
rybníku.

V  současné době je stříkačka za-
zimovaná, doplněná v chladiči ka-
palinou fridex a je vypuštěná voda 
z vývěvy.

Mimo vegetační období jsme vy-
řezali náletové dřeviny u nádrže. 
V letním období naše činnost po-
kračovala. Sečeme trávu kolem 
vodních zdrojů a rybníka. V říjnu 
jsme vyčistili návesní rybník od 
travnatého porostu, který se uchy-
til uprostřed rybníka. 

V sobotu 21. květnu jsme se sešli 
na dlouho očekávaném posezení 
ve škole. Na které navázalo o tý-
den později vzpomínkové setkání 
místních občanů i z okolních obcí 
u příležitosti stého výročí od po-
ložení základního kamene metá-
novské kaple. U této události byla 
sloužena v kapli mše. I při této 
akci někteří členové organizačně 
pomáhali.

V pátek 28. října jsme vylovili ryb-
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ních Šejb a o týden později jsme 
z nádrže přelovili ryby zpět do Šej-
ba. 

Před koncem naší VVH jsme si 
v krátkosti připomněli událost, 
která změnila život celé obci. Bylo 
to ukončení výuky na zdejší škole 
v roce 1952.

Je to tedy 70 let, kdy škola přestala 

sloužit svému účelu a proměnila se 
pak na čas na byty, útulek, později 
školku. Byla tu knihovna, sloužila 
jako ubytovna, kancelář, klubovna 
a metánovští občané sami nejlépe 
znají její další využití. Do současné 
podoby se proměnila stavebními 
úpravami v roce 2005 - 2007.

A v nadcházejících adventních a 
vánočních dnech Vám přeji mno-

ho zdraví a spokojenosti. A v no-
vém roce 2023, do kterého za 
nedlouho vstoupíme, nám všem 
přeji stálé zdraví, hodně optimis-
mu a rodinné pohody.

František Červenka 
Starosta SDH

VAlNÁ hROmADA sDh 
Pelec A JehO ČiNNOst 
V ROce 2022

V pátek 9. 12. 2022 se usku-
tečnila  ve vánočně vyzdobe-
ných  prostorách pelecké školy 
valná hromada místního sboru. 
Valnou hromadu zahájil Jan Le-
peška. Přivítal všechny přítomné 
a hlavně starostu obce pana Ing. 
Miroslava Červenku a starostu 
okrsku pana Bc. Radka Kadlece. 
Poté starosta sboru pan Petr Pe-
chek přečetl zprávu o činnosti. 
Členové našeho sboru se během 
roku podíleli na pálení čarodějnic 
v obci, na stezce Poznej Pelec, na 
Zpívání u kapličky, silvestrovském 
pochodu, úklidu kolem školy po 
opravě střechy a sběru železného 
šrotu (letos bylo odvezeno 13 q).

Dále byli přítomní seznámeni s fi-
nančními prostředky sboru. Také 
se podařilo rozšířit členskou zá-
kladnu. Celkem je u SDH v Pel-
ci 24 členů. Při diskuzi nejprve 
starosta obce seznámil přítomné 
s plánovanou rekonstrukcí školy, 
díky které bude možné pořádat 
i další kulturní akce a starosta 
okrsku obsáhle informoval o dění, 
jak u dobrovolných hasičů, tak pro 
mnohé určitě zajímavě přiblížil i 
práci hasičů profesionálních. Poté 
byly paní Mgr. Pavlínou Pechko-
vou promítnuty fotky k připra-
vované publikaci o Pelci. Šlo o 
to, zjistit některé podrobnosti na 
starších fotografiích.

A došlo i k ocenění nejstaršího čle-
na našeho sboru. Dne 21. 11. 2022 
oslavil pan Bohuslav Janů krásné 
95 narozeniny. K jeho životnímu 
jubileu mu popřál starosta sboru 
pan Petr Pechek a za obec starosta 
pan Ing. Miroslav Červenka. Panu 
Janů patří i poděkování za dlouhá 
léta u SDH v Pelci. Členem je od    
1. 1. 1950. 

Členové SDH v Pelci přejí všem 
krásné prožití svátku vánočních 
a do nového roku hlavně hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a 
mnoho krásných chvil se svými 
nejbližšími.

text: Jan Lepeška

foto: Mgr. Pavlína Pechková
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kAleNDÁř sVOZU ODPADU V ROce 2023

ČASTROV
MeTáNOV

JAKubíN

Pelec
DRážďANy
cTIbOř

PeRKy

VZPOmíNkA

Dne 9. listopadu uplynulo 20 let,

kdy nás navždy opustil náš milovaný

tatínek, dědeček a pradědeček

pan	Jaroslav	Kněžínek.

Stále vzpomínají děti s rodinami.
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sPORtOVNí tAleNt Ze 
ctibOře

Dorča Skřivanová ze Ctiboře tak 
poctivě trénovala v době gymná-
zia v Pelhřimově, a nyní už pátým 
rokem v Praze (kde studuje na 
Právnické fakultě UK), že získala 

několik zlatých republikových me-
dailí v atletice za halový pětiboj a 
venkovní sedmiboj. Díky těmto 
úspěchům se účastnila mistrovství 
světa v březnu v Bělehradě, kde 
se umístila na 5. místě žebříčku. 
V létě byla na mistrovství Evropy 
v Mnichově, vzhledem ke třem 
přešlapům u skoku do dálky však 
od závodů odstoupila, i když začá-

teční disciplíny byly dobře zača-
té. Smůla se jí nalepila na paty na 
francouzské soutěži, kde ji při ces-
tě na letišti ztratili kufr a tak ne-
měla svoje patery tretry. :-) I přes 
snahu pořadatelů boty zajistit, se 
jí neběhalo dobře a závod předčas-
ně zakončila. Přesto byla Českým 
atletickým svazem nominována 
na OBJEV ROKU, a mohli jste ji v 
sobotu večer 5. 11. vidět stát na po-
diu vedle TRENÉRA ROKU  Jana 
Železného.

Dorča má pohyb ráda, ráda překo-
nává sama sebe, nejcennější je pro 
ni závod sama se sebou. K úspě-
chům i neúspěchům přistupuje s 
nadhledem a osobní zralostí. Pře-
jme jí štěstí v další atletické sezo-
ně, která ji začíná v lednu 2023 a 
hned v únoru ji čeká halové Mist-
rovství republiky a v březnu by se 
ráda dostala na Mistrovství Evro-
py do Istanbulu.

text a foto: Hana Habermannová

bOhOslUžby    
O VÁNOcích 

sobota 24.12.2022
ŠTEDRý DEN
Mše svatá v 16 hodin

Neděle 25.12.2022
SLAVNOST NAROZENí PáNě 
Mše svatá v 11 hodin

Pondělí 26.12. 2022
SVáTEK SV. ŠTěPáNA
Mše svatá v 8 hodin

Neděle 1.1.2023
SLAVNOST MATKy BOŽí  
PANNy MARIE
Mše svatá v 11 hodin
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tabulka kuželky

tabulka fotbalsPORt

Zdravím všechny příznivce sportu 
v naší obci. Soutěže dospěly do své 
poloviny a níže se podíváme na ak-
tuální výsledky. Zatímco fotbalisté 
odehráli poslední letošní utkání již 
koncem října, kuželkáři zakončili 
podzimní část soutěže až na začát-
ku prosince.

FOTbAl

Letos se nám podařilo odehrát 
všechna naplánovaná utkání v ter-
mínech podle rozlosování. V mi-
nulém čísle zpravodaje jsem vás 
informoval o výsledcích prvních 
třech kol. V nich jsme získali šest 
bodů a v tabulce jsme byli na tře-
tím místě. Od té doby jsme ode-
hráli zbývajících pět podzimních 
zápasů.

Ve čtvrtém kole jsme přivítali na 
domácím hřišti soupeře z Mnichu. 
Díky gólu Jirky Houšky jsme šli 
na začátku utkání do vedení, kte-
ré se nám však udržet nepodařilo 
a hosté si nakonec odvezli všechny 
body. Prohráli jsme 1:3.

V následujícím kole jsme jeli bo-
jovat do Počátek. Zápas to byl 
opravdu krásný. Hned v první mi-
nutě jsme šli do vedení, ale domá-
cí zanedlouho vyrovnali. Poté bylo 
utkání dlouhou dobu vyrovnané, 
ale ve druhém poločase se nám 
podařilo vstřelit dva góly a vyhráli 
jsme 1:3. Mezi naše střelce se za-
psali Jirka Houška, Honza Pomi-
káček a Filip Novotný.

Další zápas jsme odehráli doma 
proti Červené Řečici. V tomto 
utkání padlo šest branek a na-
konec jsme si se soupeřem body 
rozdělili za remízu 3:3. První gól 
vstřelil Jirka Houška, druhý Filip 
Novotný a třetí Pavel Drbal.

Následovala poslední dvě kola 
podzimní části soutěže. Při obou 
bylo k vidění hodně gólů a koneč-
né výsledky vypadají spíše „hoke-
jově“. Nejprve jsme jeli do Horní 
Cerekve. Hned od začátku jsme 

Po-
řadí Tým Utká-

ní
Vý-
hra

Re-
míza

Pro-
hra Skóre Počet 

bodů
1 TJ Sokol Vyskytná 8 6 2 0 39 : 9 20
2 SK Jiřice „B“ 8 5 1 2 20 : 17 16
3 TJ Spartak Počátky 8 5 0 3 18 : 13 15
4 TJ Sokol Mnich 8 4 2 2 24 : 15 14
5 SK Horní Cerekev „B“ 8 4 0 4 32 : 34 12
6 Sokol Častrov 8 3 2 3 25 : 21 11
7 TJ Červená Řečice 8 2 3 3 16 : 24 9
8 SK Rohozná 8 1 1 6 12 : 25 4
9 TJ Sokol Senožaty 8 0 1 7 8 : 36 1

Po-
řadí Tým Utká-

ní
Vý-
hra

Re-
míza

Pro-
hra Skóre Počet 

bodů
1 Sokol Častrov 9 8 0 1 45 : 9 16
2 Spartak Pelhřimov „G“ 10 7 0 3 39 : 21 14
3 Spartak Pelhřimov „C“ 10 5 2 3 37 : 23 12
4 Sokol Cetoraz „B“ 9 5 0 4 29 : 25 10
5 Slovan Kamenice n/L „D“ 10 4 1 5 20 : 40 9
6 Slovan Kamenice n/L „C“ 10 4 0 6 27 : 33 8
7 Spartak Pelhřimov „D“ 10 3 1 6 22 : 38 7
8 Slovan Kamenice n/L „F“ 10 1 0 9 16 : 44 2

prohrávali 2:0, následně se nám však podařilo vyrovnat. Poté to bylo 
jako na houpačce, ale se šťastnějším koncem pro domácí. Prohráli jsme 
5:4. Po jednom gólu vstřelili Filip Novotný, Jirka Houška, Vašek Bečka 
a z penalty Martin Marek.

V posledním podzimním kole jsme hráli venku v Rohozné. To, co se na 
hřišti odehrálo, se moc často nevidí. Celkem bylo nařízeno pět pokuto-
vých kopů a byly uděleny dvě červené karty. Po poločase jsme prohráva-
li 2:0 a navíc jsme odcházeli do kabin pouze v deseti. V druhé půli jsme 
předvedli výborný výkon a vstřelili jsme pět branek. Zápas nakonec 
skončil opravdu divokou remízou 5:5. Dvě naše branky vstřelil Pavel 
Drbal, po jedné přidali Jirka Houška, Martin Marek a Jirka Vojta.

Tabulce střelců celé soutěže vládne Jirka Houška, který na podzim 
vstřelil úctyhodných jedenáct branek. V první dvacítce je ještě na je-
denáctém místě Filip Novotný s pěti trefami a sedmnáctý Pavel Drbal, 
který dal na podzim tři góly. 

Celkově jsme po podzimu na šestém místě v tabulce se ziskem jedenácti 
bodů za tři výhry a dvě remízy. Tabulka je velmi vyrovnaná a na druhé 
místo ztrácíme „pouhých“ pět bodů.

Jarní část sezóny startuje až v neděli 16. 4. 2023. Rozlosování našich 
zápasů najdete v jarním vydání zpravodaje. Připomínám, že aktuální 
informace o fotbalovém dění v Častrově naleznete na stránkách www.
fotbalunas.cz/klub/2872, případně v aplikaci pro chytré telefony „Náš 
fotbal“.

https://fotbalunas.cz/tym/3026/
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/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
http://www.fotbalunas.cz/klub/2872
http://www.fotbalunas.cz/klub/2872


Náš Zpravodaj - Zima 2022 23

KuželKy

V letošním roce máme v dlouho-
dobých soutěžích jedno družstvo 
a hrajeme opět Krajskou soutěž 
Vysočiny. Daří se nám velmi dob-
ře. Na podzim jsme odehráli devět 
z deseti naplánovaných soutěž-
ních utkání a až na jedno zaváhání 
jsme zatím stoprocentně úspěšní. 
Zbývá nám odehrát utkání čtvrté-
ho kola v Cetorazi, které jsme po 
vzájemné domluvě odložili až na 
začátek ledna. 

Sezónu jsme zahájili domácím 
utkáním proti Kamenici D. Zápas 
se nám vydařil a na rozjezd jsme 
přesvědčivě zvítězili o 99 kuželek.

Ve druhém kole jsme jeli do Pel-
hřimova, kde jsme sehráli utká-
ní proti domácímu Céčku. Ten-
to team nás dokázal potrápit již 
v loňském roce a jejich kvalita 
se potvrdila i tentokrát. Prohráli 
jsme o 88 kuželek. Byla to naše 
první ztráta bodů, a jak se později 
ukázalo, tak i poslední.

V dalších kolech jsme postupně 
porazili doma Pelhřimov D o 178 
kuželek, Kamenici D o 111 kuželek 
a v Pelhřimově domácí Géčko o 93 
kuželek. 

V sedmém kole jsme jeli do Kame-
nice, kde se nám již tradičně daří 
velmi dobře. Po výborném výko-
nu 1768 poražených kuželek jsme 
přehráli domácí „F“ o 74 kuželek. 
Stejného soupeře jsme hned o tý-
den později přivítali na domácích 
drahách a tento zápas skončil naší 
jednoznačnou výhrou o 320 kuže-
lek. 

V předposledním podzimním kole 
jsme jeli opět do Kamenice bojovat 
proti Déčku. Zahráli jsme opět vý-
borně a výkonem 1752 poražených 
kuželek jsme jen těsně zaostali za 
nejlepším výkonem ze sedmého 
kola. Vyhráli jsme o 115 kuželek.

V posledním podzimním zápase 
jsme na domácích drahách oplatili 
Pelhřimovu „C“ porážku z druhé-
ho kola a vyhráli jsme přesvědči-
vě o 110 kuželek. I díky této výhře 

jsme v aktuální tabulce na prvním místě se ziskem šestnácti bodů za 
osm výher a ještě máme k dobru již výše zmiňovaný odložený zápas 
v Cetorazi.

V tabulce jednotlivců je na druhém místě Petr Němec s výborným prů-
měrem 445 kuželek, šestý je Lukáš Čekal (429), osmý Mirek Němec 
(418), jedenáctý Michal Votruba (413) a čtrnáctý Martin Marek s prů-
měrem 409 kuželek. I tato statistika vypovídá o tom, že se nám tento 
rok daří velmi dobře.

Zde je soupis plánovaných jarních utkání:

13.01.2022 18:00 Sokol Cetoraz – Sokol Častrov (ještě bude upřes-
něno začátkem roku)

25.11.2022 18:00 Sokol Častrov - Pelhřimov „C“

20.01.2023 16:30 Pelhřimov „D“ – Častrov

03.02.2023 18:00 Častrov – Cetoraz „B“

10.02.2023 17:00 Kamenice „C“ – Častrov

17.02.2023 18:00 Častrov – Pelhřimov „G“

Stejně jako v minulém ročníku soutěže 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 ko-
nečnou podobu tabulky. Plán dalších zápasů bude znám až po ukončení 
základní části. Zveřejním ho na internetu hned, jak bude k dispozici. 

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

VáNOČNí	KOuleNí		 	
O	láHeV	šAMPuSu

V letošním roce nám již nic nebrání uspořádat další ročník tradičního 
„Vánočního koulení o láhev šampusu“. Po dvouleté přestávce, vynucené 
opatřeními proti koronaviru, se tento rok koulení uskuteční opět 25.12. 
Nově vše proběhne až v odpoledních hodinách, začátek akce je napláno-
ván na 14:00. Soutěž proběhne zvlášť pro registrované a neregistrované 
sportovce, stejně jako v minulých ročnících. Po celou dobu bude zajiště-
no občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.

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 2023.

Miroslav Němec

http://www.kuzelkycastrov.estranky.cz
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Náš Zpravodaj tiskne čtvrtletně 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 2023. Náš Zpravodaj je registrován v evidenci periodického tisku pod číslem mk ČR e 11227.

Sbor dobrovolných hasičů Častrov 
pořádá dne 4.2.2023 
v KD Častrov 

 
 
 
 
 
 

  k tanci a poslechu hraje 
 

   Martin Vaverka & FRIENDS 

 
 
 
 

 

 začátek ve 20 hod.                                 vstupné 150,-Kč 
 

NovoročNí ohňostroj

1.1.2023 v 17 hodiN 
v častrově u kostela

tříkRÁlOVÁ sbíRkA

Tříkrálová sbírka v našich obcích 
proběhne v sobotu 7. ledna 2023 

v dopoledních hodinách.

SSSoookkkooolll   ČČČaaassstttrrrooovvv   oooddddddííílll   kkkuuužžžeeellleeekkk      
VVVááásss   sssrrrdddeeečččnnněěě   zzzvvveee   nnnaaa   
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Dětský karneval 
Sobota 1. dubna 2023 

s Mílou Řezníčkem  

a Tomem Kotlíkem  

v KD Častrov 
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