Ročník XIII - září 2007

Vážení spoluobčané,
s končícím létem pomalu nastává podzim, odlétly vlaštovky a děti se opět vrátily do školních
lavic. Většina z nás je po dovolené odpočinutá, načerpali jsme nové síly, nové zážitky, poznali nové
lidi a nové kraje. Ten, kdo strávil dovolenou prací, má radost z toho co vytvořil. Každý z nás
odpočívá jiným způsobem, to se liší, stejně tak jako pohled jednotlivých lidí na věci kolem nás, na
to co je pěkné a co ne.
Podzim je hezké roční období a když nastane pěkné počasí, vybarví se listy stromů, lidé jsou na
sebe vlídní a vše dohromady působí dobrým dojmem. U nás máme na první pohled hezkou obec.
Všichni se snažíme udržovat pořádek v okolí svých domů a pozorujeme, zda to dělají i ostatní.
Mnohé z nás však pobouří, když nám společnou snahu někdo naruší.
Krásu vesnice a jejího okolí netvoří ale jen její vnější vzhled. Patří do ní i vztahy mezi lidmi,
užívat si pěkné chvíle a radovat se i ze společně vytvořených věcí. Nebuďme lhostejní! Učme
vnímat dění v obci a jejím okolí i naše děti, nikdo cizí je to nenaučí. Výsledkem tohoto snažení
pak bude i to, že se nebudou stěhovat do Prahy a jiných měst a vesnic, ale zůstanou tu s námi. A to
bude pro nás rodiče a naši obec velký úspěch.
Ing. Jana Houšková
starostka obce
Celkové náklady vynaložené na zařízení muzea
doposud jsou :
Nábytek : Kč 41.650,-- , Busta : Kč 25.000,-- ,
Buňát : Kč 10.500,-- , Tiskoviny : Kč 38.428,60,
Zabezpečení: Kč 7.160,--, Ostatní výdaje: Kč
1.813,--, Stojan na kola : Kč 2.373,-Celkem proinvestováno Kč 126.948,60
Ještě není doložena faktura za vybavení muzea
žaluziemi a za vytištění druhého vydání Hronovin.
Celkem je plánováno na vybavení muzea Kč
200.000,-- z toho bude po vyúčtování grantu podíl
kraje Vysočina Kč 108.000,-- .
K založení obecně prospěšné společnosti, která by
spravovala muzeum a hospodařila v něm. Bylo
jednáno s p. Miladou Červenkovou z Metánova o
vstupu do správní rady
muzea, jmenovaná
souhlasí se členstvím ve správním orgánu této

Zpráva starostky o událostech v obci
V období od posledního jednání OZ
.

Provoz v Metánovském muzeu se pomalu
rozbíhá. Podle knihy návštěv jej průměrně denně
navštíví 3-4 skupiny lidí. Je to nad očekávání
překvapivá účast. Celková částka za prodané
publikace a ostatní tiskoviny činí Kč 28.000,-- , za
dobrovolné vstupné za červenec a srpen byla
vybrána částka Kč 2.900,--.
Grand na vypracování a vytištění knihy byl již
vyúčtován, částka ve výši Kč 40.000,-- což byl
podíl kraje Vysočina, již byla poukázána na účet
obce.
Bylo také vydáno druhé číslo Hronovin, z prvního
vydání zbyly 3 výtisky .
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společnosti a nyní vyřizujeme podklady pro
registraci, výpis z rejstříku trestů a setkání
s právníkem OSJH. Koncem září by již měly být
známy podmínky a dojde k založení OPS.

Změny v projektu ZTV u Dvouhrázdníku
se týkají vybudování samostatných čistíren nebo
jímek ke každému domu jednotivě a jejich
provozovatelem nebude obec. Konečná podoba
projektu je již známa. Cena přizpůsobení projektu
novým podmínkám bude cca Kč 80.000,--. Cena
za provedení díla byla stanovena dle projektu
částkou Kč 2.9 mil. Osloveny byly firmy AGOS
stavební a.s. Pelhřimov, 1.Kamenická stavební a
obchodní firma s.r.o Kamenice nad Lipou,
Vodohospodářské
stavby
Pelhřimov
a.s.
Výběrové řízení proběhlo 23.7.2007. Nejnižší
nabídku předložila firma Vodohospodářské stavby
Pelhřimov a.s. Byla sepsána smlouva o provedení
díla. V případě poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu, bude tato firma stavět komunikaci u
Dvouhrázníku. V úterý 28.8. 2007 proběhlo
jednání na Ministerstvu financí ohledně žádosti
obce o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
z dubna letošního roku. Podle sdělení úředníka je
výhled na poskytnutí dotace do poloviny září a
výstavba by mohla po tomto termínu začít..
Stavební povolení na výstavbu kanalizačního
řádu, vodovodního řádu a komunikace bylo již
příslušnými orgány vydáno a je pravomocné.
Také je zpracován
projekt přívodu elektrické
energie k nové zástavbě. Konkrétní projekt a
návrh smlouvy byl projednán s firmou Fiera
Jindřichův Hradec. Podmínky byly dojednány již
minulým zastupitelstvem . Cena prací je Kč
300.000,--.

Dotace:
V rámci vyhlášeného grantu kraje Vysočina, byla
podána žádost na finanční podporu při údržbě
sportoviště kuželny a hřiště. Dotace byla
poskytnuta ve výši Kč 16.400,--. Projekt nebyl
ještě vyúčtován.
Další žádost byla podána na finanční podporu
v rámci projektu sběru odpadu. Dotace byla
poskytnuta ve výši Kč 16.400,--. Kontejnery na
sběr tříděného odpadu jsou již na stanovištích.
Vyúčtování je provedeno a finanční spoluúčast
kraje byla poukázána na účet obce.
Třetí žádostí byla dotace z POV na zabudování
elektrokotlů do kulturního domu. Dotace byla
poskytnuta ve výši Kč 117.000,--. Celkový náklad
na instalaci představuje Kč 217.317,--. Instalaci
provádí od 27.8.2007 podle zpracovaného
projektu a podle výběru z předložených nabídek
firma TOP-TEAM Pelhřimov.

Odbahnění rybníka Bejkovna je zatím
v jednání, dotace byla přislíbena ve výši 80 %
stanovených nákladů podle projektu. Projekt byl
zpracován
Ing.
Miroslavem
Červenkou.
Předpokládaná cena Kč 1.235.701,--. Výběrové

řízení na provedení stavby, ve kterém bylo dáno
jediné kriterium. Provedení stavby podle
vypracovaného projektu za nejnižší cenu proběhlo
dne 2.8.2007. Byly osloveny firmy Čitor s.r.o,
Havlíčkův Brod, firma Petr Fuit 588 13 Záborná
20 a firma JP Trans- sevis se sídlem v Počátkách.
V případě poskytnutí státní dotace, stavbu
provede firma JP Trans- sevis se sídlem
v Počátkách, která předložila nabídku nejnižší.

Instalace rozhlasu proběhla v daném
termínu firmou Drápala Jaromír - JD Rozhlasy .
Zpočátku k naší malé radosti, rozhlas nefungoval
podle našich představ. Došlo k provedení opravy.
Porucha byla způsobena špatným uzemněním
hlavní antény. Teď by měl rozhlas vysílat bez
problémů. V případě každé poruchy prosíme o
její nahlášení na obecním úřadu.

U DPS je již postaven nový plot. Zbývá
provést podložení plotu kameny, srovnání
okolních pozemků a osetí travou. Velké problémy
jsou s provozem čistírny odpadních vod, která je
neustále poškozována vhazováním nevhodného
odpadu. Starostka obeslala všechny nájemníky
dopisem, ve kterém je uvedeno , jaký odpad do
ČOV nepatří. Věříme, že závady se již nebudou
opakovat.

Rybník Dvouhrázník je již odbahněn.
Proběhla rekonstrukce hráze, zatím není stavba
zkolaudována. Obec není spokojena se stavem
komunikace a způsobem uložení přívodu vody
z vodojemu do vsi, uloženým ve hrázi. Doposud
se nám nepodařilo telefonicky spojit s firmou
Kormorán, abychom se dohodli na odstranění
závad na místě. Také měli uvést do původního
stavu chodník za mostem, přes který vozili bahno
z rybníka na pozemek pana Koláře.

V Metánově byl 27. 7. 2007 vydán zákaz
používat vodu z místního vodovodu jako pitnou.
Tento zákaz byl vydán z důvodů nadměrného
výskytu bakterie escherichia coli ve vodě. Tento
zákaz už byl v současné době zrušen.
V Metánově nejdou světla, bylo by dobré, kdyby
zastupitelé z jednotlivých vesnic sledovali tyto
nedostatky a včas je nahlásili na OÚ. Jedná se
také o funkci rozhlasu, nebo
nepořádek v
jednotlivých částech obce.

Na hřišti v Častrově byla provedena
oprava kabin, byla přivedena voda na hřiště
k příležitostnému kropení, které však v současné
době nelze provádět z důvodu nedostatku vody.
Dále byla provedena oprava WC. Poděkování
patří všem, kdo se na této práci ve svém volném
čase bez nároku na odměnu podíleli. Stejně tak
proběhlo vybílení kuželny, úklid, nátěr
venkovních dveří, zábradlí a opravení podezdívky
na schůdcích.Tyto práce byly provedeny z velké
části p. Jaroslavem Němcem a některými členy a
členkami kuželkářského družstva. Všem tímto
děkuji. Také se k velké radosti podařilo sestavit
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mladší družstvo kuželkářů a také ženy se do
tréninku aktivně zapojily. Poplatek za použití
kuželny se v případě tréninku nevybírá.

3. září 2007 byl zahájen nový školní rok.
Do prvního ročníku nastoupili tři noví žáci, Filip
Novotný, Radek Parkan, Jaroslav Hanuš.

Skupinou
častrovských
žen
byla
uspořádána diskotéka pro děti na rozloučení

s prázdninami. Jako nový diskžokej se představil
Jan Fuxa ml., děti byly velice spokojené.

3. září 2007 rovněž proběhlo předání
nově nainstalovaných stavěčů v kuželně.

6.září 2007 byl proveden
sběr
nebezpečného odpadu.

Pracovní poměr p. Jaroslava Novotného
u OÚ Častrov byl ukončen k 9.7. 2007 dohodou .

Oznámení:
Podle sdělení Krajské hygienické stanice č. KHSV-PE-HOK-3603/07 ze dne 13.9.2007 bylo od
17.9.2007 opět povoleno v Metánově používání vody z vodovodního řádu k pití. Toto rozhodnutí bylo
vydáno na základě výsledků rozborů této pitné vody ze dne 3.9.2007.
Znečištění bylo způsobeno údajně nízkou hladinou spodní vody v důsledku dlouhodobého sucha.
Do vodojemu bylo nainstalováno chlorovací zařízení a tím zajištěno trvalé hygienické zabezpečení
pitné vody. Ve zdrojích pitné vody budou nadále prováděny kontrolní odběry, do doby dosažení
nulových hodnot bakterií ve vodě.

Od 1. 10. 2007 začne jezdit nový školní autobusový spoj.
Odjezdy : Počátky 14.50 - Žirovnice 14.55 - Metánov 15.02 - Častrov 15.05 hod
Realitní kancelář Pelhřimov
Hledáme pro klienta chalupu na Vysočině, zahrada nebo navazující pozemky vítány.
Posudek a kupní smlouvu zajistíme. Cena do 1,5 mil Kč.
Nabídněte prosím na tel.číslo: 777 270 603
(stačí poslat SMS zprávu - ozveme se zpět).Děkujeme za Vaše nabídky.

Co nového na Vysočině – září 2007
Prezident se vyjádřil i k problémům měst a obcí.
Je nošením dříví do lesa, pokud napíši, že
od 11. do 13. září byl na oficiální návštěvě
našeho kraje prezident České republiky
Václav Klaus s chotí Livií.
Je logické, že ani třídenní – historicky
nejdelší – prezidentská návštěva nestačí
k tomu, aby prezidentský pár navštívil
všechny obce a města. Na druhé straně
problémy obcí a měst celé Vysočiny byly
diskutovány velmi často. Na setkání se
starostkami a starosty dvaceti šesti
pověřených obcí byl prezident nejčastěji
upozorňován na nespravedlivé přerozdělování
daňových příjmů obcí, na které obce a města
na Vysočině v úhrnu každoročně citelně
doplácí, neboť oproti průměru přichází
každoročně o částku okolo jedné miliardy
korun. Reakce pana prezidenta jako ekonoma
byla opatrná, ale souhlasná v tom, že
současný způsob přerozdělování daňových
příjmů obcím není ani spravedlivý ani
motivační. Zároveň však Václav Klaus dodal,
že optimální způsob přerozdělování daňových

příjmů obcím neexistuje. Vždy tomu bude
tak, že někdo bude spokojen více a někdo
méně.
Velmi častou byla také opakující se diskuse
o výstavbě větrných elektráren na Vysočině.
V této věci bylo stanovisko pana prezidenta
kategorické. Václav Klaus není příznivcem
větrných elektráren, neboť energie z nich
vyrobená je velmi drahá. Provoz větrných
elektráren se provozovatelům vyplácí pouze
díky dotacím, které platí všichni daňoví
poplatníci. Dále prezident upozorňoval na
možnost na dlouhou dobu nevratného
narušení krajinného rázu a s ním úzce
související pokles cen nemovitostí v okruhu
větrných elektráren. Europoslanec Ivo
Strejček k tomu v jedné s diskusí poznamenal,
že
z průzkumu
německých
realitních
kanceláří plyne, že v některých částech
Německa poklesly v důsledku masivní
výstavby
větrných
elektráren
ceny
nemovitostí až o 40%.
Miloš Vystrčil – hejtman Vysočiny
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Pečovatelská služba.
Popis problému je jednoduchý, řešení
složité. V minulých letech byl provoz
pečovatelské služby starším a méně mobilním
občanům (dovoz obědů, mytí oken, nákupy,
koupání apod. ) z velké části hrazen z dotací
od obcí, kraje a Ministerstva práce a
sociálních věcí. Obce, kraj i Ministerstvo
dostávalo prostředky na poskytování dotací ze
státního rozpočtu.
Od 1. ledna 2007 začal platit nový zákon o
sociálních službách, který kromě dalších
změn způsobil i zásadní změnu ve
financování sociálních služeb. Zjednodušeně
řečeno, nový zákon zastavil nebo velmi
omezil poskytování finančních prostředků na
poskytování výše zmíněných dotací od obcí,
měst, krajů a ministerstva, ale zároveň
umožnil potřebným osobám získat jako svůj
další příjem tzv. příspěvek na péči. A právě
z tohoto příspěvku na péči by si nyní občané
měli samostatně hradit například i služby,
které poskytují pečovatelské služby. Jak asi

správně tušíte, tento systém úhrad fungování
pečovatelské služby v letošním roce ve větším
počtu míst nezafungoval. Nacházíme se tedy
dnes v situaci, kdy obce, kraje i Ministerstvo
nemají peníze (protože je nedostaly), které
dříve dávaly na fungování pečovatelských
služeb. Tyto peníze mají jednotliví občané,
kteří je však nemohou, neumí, nechtějí vložit
do financování provozu pečovatelských
služeb. Zde si dovolím napsat, že kvůli
různým byrokratickým a dalším překážkám
jsou slova nemohou a neumějí skutečně ta,
která nejčastěji vystihují stávající situaci.
Pokud se ptáte na okamžité řešení, nedělám si
iluze. Vše dopadne nakonec tak, že ve většině
případů
nakonec
chybějící
finanční
prostředky budou muset dodat obce a kraj ze
svých vlastních příjmů, které byly původně
určeny například na opravy komunikací nebo
třeba škol. Že je vše provázeno zmatky,
stížnostmi a zbytečnými spory asi ani
nemusím dodávat.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

Co nového u hasičů.
U našich sousedů ve Veselé proběhla ve dnech 17. a 25. srpna 2007 oslava 100 let od založení
hasičského sboru ve Veselé. Přijmout toto pozvání jsme pokládali za svou povinnost, protože veselský sbor
býval součástí okrsku Častrov. Dnes patří oba tyto sbory do okrsku Počátky. 17.8. 2007 se naše delegace
zúčastnila slavnostní schůze v KD ve Veselé. Toto setkání bylo připraveno na vysoké úrovni, byli na něm
vyznamenáni prakticky všichni veselští členové hasičského sboru. 25. 8. 2007 se před KD ve Veselé
shromáždily všichni pozvaní hosté, hasičské sbory spolu s domácími hasiči a občany. Potom vyšel
slavnostní průvod vesnicí, zastavil se před pomníkem padlých z druhé světové války, kde za zvuků české
státní hymny byl položen věnec na počest padlým. Po této pietní vzpomínce zamířil průvod na hřiště, kde
započaly hasičské soutěže. I tento program byl velice pěkně připraven.
Ve dvou soutěžích se představilo 20 sborů. V první soutěži se našemu družstvu moc nedařilo a byli jsme
velmi přísnými rozhodčími diskvalifikováni. Útěchou nám bylo snad jenom to, že jsme takto nedopadli
sami, tak jako my skončilo pět družstev. Druhá soutěž byla tzv. „Pivní štafeta ,“ upravená soutěž pro
zasmání, která se skládala z vypití čtyř piv na ex a smontování čtyř savic s připojením na stříkačku. Ze
zúčastněných družstev jsme v této štafetě zvítězili a vyhráli sud piva. Bylo to pěkné odpoledne, jediným
kazem snad bylo velmi striktní posuzování požárních útoků rozhodčími. Tato soutěž neměla za úkol vybírat
vítěze pro vyšší kola soutěží a proto i hodnocení rozhodčími mělo být více tolerantní. Spravedlivé a
motivační by bylo, aby soutěžící, kteří tyto útoky nacvičují ve svém volnu po celodenní práci, neodcházeli
ze soutěže zatrpklí, protože byli vyřazeni pro drobnou závadu. Takovýto způsob hodnocení, závodníky
spíše odradí a elán zejména mladých hasičů poklesne. Přestože se celé naše vystoupení dá hodnotit pouze
jako částečný úspěch (neúspěch), chtěl bych velmi poděkovat za účast častrovského sboru ve Veselé na tak,
jinak krásném Hasičském dni.
František Čekal
starosta SDH Častrov

4
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/

Sportovní rubrika

staré stavěče a připravit kuželnu podle požadavků
dodavatelské firmy. Počátkem prázdnin se sportovci
sešli a když jsem jim sdělil mé představy o tom, co
všechno je třeba v letních měsících udělat, setkal
jsem se s velkým pochopením a elánem jak
fotbalistů, tak i kuželkářů. S velkou radostí a
uznáním mohu nyní konstatovat , že bylo
vybudováno velice pěkné sociální zařízení
v kabinách na fotbalovém hřišti, že byl vylepšen
tenisový kurt v Častrově s možností postříkání
vodou, že pro diváky byly na fotbalovém hřišti
vybudovány nové lavičky a i v kuželně došlo
k vybílení všech místností, nátěru dveří a zábradlí a
k celkovému vylepšení společenské místnosti.
Podařilo se i dokončit výše zmíněnou rekonstrukci
stavěčů. Dne 3. 9. 2007 byla kuželna slavnostně
otevřena za účasti novinářů, první hod byl po zásluze
svěřen starostce obce a od té doby je kuželna
využívána nejen registrovanými kuželkáři, ale
s potěšením mohu konstatovat, že začínají vznikat
další dvě družstva mladých hráčů a rýsuje se i
možnost vzniku družstva žen. Je dobře, že se našli
dva zkušení kuželkáři (Jaroslav Němec a Petr
Němec) , kteří se nováčkům věnují. Jak jste si mohli
přečíst v novinách vedení naší obce se dohodlo i
s ředitelkou základní školy, že kuželna může být
využívána i v rámci hodin tělocviku.
Domnívám se , že byly vytvořeny odpovídající
podmínky pro sportování, jak na závodní, tak i na
rekreační úrovni. Všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na realizaci výše zmíněných akcí
patří velký dík. Bylo odpracováno zhruba 500
brigádnických hodin, ze strany vedení obce se
dostalo sportovcům maximální podpory.
V současné době se rozběhly jednotlivé soutěže.
Všem soutěžním týmům naší obce přeji mnoho
úspěchů, dále jim přeji, aby naši obec vzorně
reprezentovali.
Všechny ostatní občany srdečně zvu na jednotlivá
soutěžní klání. Přijděte fandit našim reprezentantům.
Všechny Vás rovněž zvu na naše sportoviště
k provozování rekreační sportovní činnosti.

Na začátku letošního roku se sešla sportovní
komise, která při svém jednání provedla inventuru
jednotlivých sportovišť v obci Častrov a stanovila
základní úkoly pro rok 2007. Bylo konstatováno, že
naše sportoviště nejsou v ideálním stavu a to jak
samotná sportoviště, tak i jejich sociální zařízení.
Proto bylo hlavním úkolem všech zúčastněných tento
nedobrý stav zlepšit. Jednání komise se zúčastnila
starostka a místostarosta obce a ubezpečili přítomné
sportovce, že ze strany vedení obce mohou očekávat
maximální podporu.
Nyní si troufnu říci, že v té době ani sportovci, ale
ani vedení obce netušilo, co všechno se stihne udělat
v průběhu prázdninových měsíců. Všechno začalo
tím, že se podařilo sehnat peníze na podporu údržby
sportovišť z kraje Vysočina, že naši zastupitelé
schválili povinnou spoluúčast obce na financování
této údržby a v neposlední řadě se sportovci dohodli
s hasiči, že tentokrát provedou v rámci jarního úklidu
sběr železného odpadu a tím získají další finanční
prostředky. Když se potom daly všechny prostředky
dohromady, bylo k dispozici poměrně dost peněz na
to, aby to nejzákladnější zázemí na jednotlivých
sportovištích mohlo být dáno do pořádku. V té době
také přišla zajímavá nabídka od firmy SCI Vyskytná
nad Jihlavou na dodávku a montáž technologie
stavěčů v kuželně. Jednalo se o dodávku a montáž
repasovaných stavěčů za poměrně příznivých
finančních podmínek.
Zde musím vyzdvihnout
mimořádné pochopení vedení obce včetně všech
zastupitelů. Po několika jednáních s představiteli
firmy SCI došlo k dohodě. Tím vyvstal před
sportovci další úkol – o prázdninách demontovat

Ing. Miroslav Němec
předseda sportovní komise
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Sportovní výsledky
Kopaná
V posledním srpnovém víkendu zahájili novou soutěž naši fotbalisté. Zavítali na hřiště sousedních
Počátek, kde s tamním béčkem prohráli 1:6. Nedařilo se jim příliš ani v dalších třech kolech, kdy postupně
prohráli doma s mužstvem Obrataně 1:3, v Kámenu dokonce 1:8 a v Žirově 2:4. Zlepšení přišlo až v pátém
kole, kdy naše družstvo zdolalo po solidním výkonu Hněvkovice 2:0. Nezbývá než věřit tomu, že toto
vítězství dodá mužstvu tolik potřebné sebevědomí a že dobré výkony budou pokračovat a výsledky přilákají
na hřiště více fanoušků.

Kuželky
14. 9. 2007 byl zahájen Krajský přebor Vysočiny. Áčko doma přivítalo družstvo Start Jihlava B.
Našim se opravdu dařilo a za poměrně značného zájmu diváků zvítězili 5:3. Lepší start si ani nemohli přát,
David Němec vytvořil výkonem 498 poražených kuželek nový rekord kuželny a i mužstvo jako celek
vytvořilo rekord kuželny výkonem 2589 poražených kuželek. Ve druhém kole zavítalo áčko do Třebíče, naši
borci porazili 2606 kuželek, přesto smolně prohrálo s tamním béčkem o 22 kuželek 2:6. Nejlepší z našich byl
Petr Němec s výkonem 464 kuželek. V pátek 21.9. 2007 vstoupilo do Krajské soutěže sk.A také naše
béčko. V naší kuželně přivítalo mužstvo z Cetorazi a prohrálo 1:5. Nejlepšího výkonu dosáhl Jan Strašík
(423 poražených kuželek), z žen se nejlépe dařilo Markétě Randlíkové, která porazila celkem 390 kuželek.

sobě a jiných“, na svého otce s velkou láskou.
Otec byl místopředsedou pěveckého spolku
Čechorod, miloval hudbu a doma se hodně
muzicírovalo. Pohřbu jeho otce se zúčastnilo
mnoho lidí z města i celého širokého okolí. Na
poslední cestě na hřbitov v Počátkách jej
doprovodilo 28 kněží. Město mu vybralo místo
posledního
odpočinku
v těsné
blízkosti
hřbitovního kostela Božího Těla a postavilo
pomník, který připomíná jak hořce a těžce jej
rodina a spoluobčané oplakávali. Rodině odešel
živitel tří dětí, manželce nezanechal žádné jmění
kromě ročního příspěvku 130 zlatých od
Podpůrného spolku českých lékařů. Historie
vzniku a vývoje sociálního zabezpečení se u nás
v té době teprve formovala.
Doktor Jakub Novák se narodil 16.7.1831
v Kostelní Radouni jako nejmladší z devíti dětí,
rolníku Šimonu Novákovi. Rod Nováků vlastnil v
Radouni grunt čp. 44, podle zápisů v kronikách
od r. 1637, více jak v devíti generacích. Nejstarší
syn Matěj Novák převzal po otci grunt a nejmladší
Jakub, jak mu doma říkali Kuba vystudoval
gymnázium v Jidřichově Hradci. Osm tříd
gymnázia ukončil maturitou v r. 1853, potom
vstoupil na medicínskou fakultu v Praze. Po
absolvování povinné praxe bylo jeho prvním
místem místo městského lékaře v Kamenici
n/Lipou v r. 1862. Ordinoval na náměstí v domě
lékárníka Frimmera. Po sňatku s mladou dvacet
let starou Marií Pollenskou, dcerou vrchního
lesmistra kamenického barona z Geymüllerů na
myslivně Johance. Sňatek měli v únoru roku 1870
v Novém Etynku ( Nová Včelnice) a již v prosinci
se jim narodil syn Viktor Vítězslav (již shora
citovaný) pozdější hudební skladatel.

Řádky z historie.
V dnešních řádcích nás pan doktor Peterka
seznámí s rodem Vítězslava Nováka a jeho
životem v Počátkách.

Vzpomínka na lékaře lidumila
MUDr. Jakuba Nováka z Počátek.
MUDr. Jakub Novák působil jako městský
lékař a fyzik v Počátkách v letech 1872 – 1882.
Ordinaci a byt měl v domě čp. 136 na Malém
náměstí u pana J.D. Brdlíka – obchodníka. Za
poměrně krátkou dobu deseti let své aktivní
činnosti, ukončené v 51. roce života předčasnou
smrtí, si získal svou obětavostí oblibu a vděčnost
spoluobčanů, svých pacientů. Do análů města
Počátky se zapsal i svou veřejnou činností a
upřímným vlastenectvím. Jako člen městského
zastupitelstva se aktivně zasazoval a podporoval
myšlenku děkana Dr. Augustina Svobody na
výstavbu nemocnice v Počátkách. Po překonání
mnoha obtíží byla její stavba zahájena v r. 1870
na jaře a v hrubé podobě dostavěna koncem
r.1873. Trvalo ale ještě dalších deset let než
získala statut Veřejná a všeobecná nemocnice, to
se podařilo až v lednu 1884. Této události se ale
doktor Jakub Novák ani děkan Augustin Svoboda
už nedočkali. Augustin Svoboda zemřel v r. 1880
na neštovice a Jakub Novák dva roky po něm, na
srdeční onemocnění. Jejich práci dokončil pak
MUDr. Karel Beran, rodák z Rohozné u
Pelhřimova, který byl jmenován městským
lékařem v Počátkách od roku 1882.
Syn MUDr. Jakuba Nováka, Viktor Vítězslav
Novák, pozdější hudební skladatel a profesor
konzervatoře v Praze, vzpomíná ve své knize „O
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Mladí manželé se zanedlouho přestěhovali do
většího bytu na náměstí v Kamenici čp. 55.
Následující rok se MUDr. Novák přestěhoval i
s rodinou do Počátek, kde se mu nabízelo místo
městského lékaře a fyzika a jevilo se mu jako
výhodnější.
Lesmistr Augustin Pollenský byl výraznou
postavou, vousatý, přísný až pedantický úředník.
Byl postrachem všech pytláků v okolí. Původem
byl ze Smiřic odkud si sebou přinesl regionální
výraz „ cák“ (copak) a to mu zůstalo jako
přezdívka, jinak mu lidé neřekli než „pan Cák“.
Bohužel krátce po svatbě své dcery zemřel a
manželka se musela přestěhovat z Johanky do
Nového Etynku ke své dceři. Novákovi tak ztratili
v Kamenici osobní kontakt.
Vítězslav Novák vzpomíná na své dětství
v Počátkách, na Kamenici n/L. si nepamatuje. Na
své dětství vzpomíná poměrně chmurně, často
býval nemocný. Prodělal dokonce neštovice,
rodiče ho nepouštěli mezi ostatní děti. Sourozenci
o dva roky mladší Marie a Václav nebyli již jeho
kamarádi a tak nemohl užívat dětských her.
Jednou mu tatínek přinesl z návštěvy ježka, malý
Vítězslav si jej velmi oblíbil. Ježek byl také
užitečný, rád lupal šváby, kterých bylo v domě
s koloniálním zbožím vždycky dost.Vítězslav rád
vysedával na schodech domu na Malém náměstí a
pozoroval mraky. Odpoledne tudy chodíval na
svou farskou zahradu kulaťoučký pan děkan
Svoboda se svým tlustým pejskem a tu pak malý
Vítězslav vyskočil, běžel mu políbit ruku a zbožně
jej pozdravil. Za to býval pochválen, p. děkan ho
pohladil a klučina si běžel opět sednout na
schody. Do školy začal chodit pro nemoc později.
Také z hudbou to bylo složité, hra na housle u
učitele Šilhy skončila po několika lekcích, protože
učitel byl povahy nerudné, svým žákům nadával
„Sloto pekelná“ a fyzicky je trestal.Teprve mladá
učitelka sl. Marie Krejčů, která nedávno přišla do
Počátek z Brna, mu dala lásku k hudbě. Vítězslav
svoji učitelku miloval celým svým dětským
srdcem. Odhadla jeho nadání, když jednou
Vítězslav dohrál svůj part zpaměti, jelikož mu
noty upadly na zem.
Maminka, paní doktorová Nováková se
společensky vyžívala v kruhu počáteckých dam,

které se scházely na čajová odpoledne s paní
továrníkovou Josefínou Brdlíkovou – hudební
skladatelkou. Tam se muzicírovalo a hovořilo o
životě ve městě. Tatínek trávil většinu času u
svých nemocných. Pro svou dobrotu byl
vyhledáván nemocnými ze širokého okolí ve dne i
v noci. Lidé toho někdy zneužívali. Doktor bral
od bohatých málo, od chudých zpravidla nic,
někdy i přidal na polévku. MUDr. Jakub Novák
zemřel předčasně 29.5.1882 ve věku 51 let. Na
úmrtním listě vystaveném doktorem Khekem
(muzejní archiv počátky) je uvedena příčina smrti
„ srdeční vada a selhání ledvin“. Vítězslav Novák
ve své biografii píše: otec zemřel na srdeční vadu
pro přílišnou dobrosrdečnost.
Paní doktorová tísněna nedostatkem peněz, se
již začátkem července po smrti manžela
odstěhovala s dětmi i se služkou Marjánkou do
Jindřichova Hradce. Dvanáctiletý Vítězslav zde
studoval prvním rokem na gymnáziu. Rodina
vystřídala několik bytů a matka si přivydělávala
ubytováním studentů. Z příspěvku 130 zlatých
ročně se vyžít nedalo. Později stejným způsobem
žili i v Praze, kam se přestěhovala za svým
synem. Kupodivu snášela tyto útrapy statečně a
dožila se požehnaného věku 86 let. Zemřela
29.11.1936 a je pohřbena v hrobě vedle svého
manžela v Počátkách.
V archivu Městského vlastivědného muzea
v Počátkách je zachován dopis
Vítězslava
Nováka z 20.3.1926, ve kterém děkuje městu
Počátky za udělení „ Čestného občanství města “.
Současně přitom vzpomíná na své dětství, které
zde prožil, radostné i truchlivé a děkuje městu za
důstojný pomník jeho otci. Díky iniciativě vedení
muzea Počátky byl pomník MUDr. Jakuba
Nováka s dalšími třemi náhrobky loni odborně
restaurován a pietně ošetřen.
Autor čerpal: z materiálů Muzejního archivu v Počátkách
z knihy Rod a mládí Vítězslava Nováka
z Novákovi knihy O sobě a jiných

MUDr. Bohumil Peterka - Počátky

Víte že:






před 105 lety - v roce 1802 byl v Častrově zřízen nový hřbitov za vsí.
před 100 lety - v roce 1907 byla před hřbitovem vysázena kaštanová alej a lípy na hřbitově
před 80 lety - v roce 1927 byl zřízen v Častrově telefon . První veřejná telefonní stanice byla
umístěna na poště v čp. 42
před 60 lety dne 28. září 1947 byla na rodném domě ppl. gtš. Tomáše Houšky v Častrově čp. 8
odhalena pamětní deska s bronzovou plaketou státního znaku a nápisem „Věrni zůstaneme“,
věnovaná Ministerstvem národní obrany.
před 50 lety - v roce 1957 byla vyasfaltovaná první silnice u nás spojující Kamenici n/L s Horní
Cerekví.
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Společenská kronika
Životní jubileum oslavili:
76 let
7. 8. 2007
77 let
20. 7. 2007
78 let
7.7. 2007
80 let
30. 7. 2007
82 let
25. 9. 2007

83 let
2. 7. 2007
84 let
21. 7. 2007
15. 8. 2007
17. 9. 2007
20. 9. 2007

paní Dědičová Marie
pan Drbal František
paní Kněžínková Marta

pan Musil Josef
paní
paní
paní
pan

Šustrová Božena
Pelíšková Růžena
Bečková Anna
Mareš Bohumil

paní Janů Jiřina
Narodila se:
20. 8. 2007

paní Kejvalová Alžběta

Kittnerová Šárka

Dne 14.9.2007 oslavili zlatou svatbu paní Blažena a pan Josef Musilovi z Metánova

Blahopřejeme všem jubilantům
Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli dne 14. září 2007 naposledy rozloučit s paní
Jiřinou Janů z Pelce.
Za květinové dary a projevy účasti v zármutku děkuje jménem pozůstalých manžel Bohuslav
a děti s rodinami.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Častrov
Vyhlašuje

Humanitární sbírku





Letního a zimního oblečení / dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé , skleničky
Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky

Sbírka se uskuteční v kulturním domě v Častrově
ve dnech 24. a 25. října 2007 vždy od 16.00 do 17.00 hod.
Věci prosíme čisté a zabalené do igelitových pytlů nebo krabic

Děkujeme za Vaši pomoc
Ročník 13
Náš zpravodaj připravuje redakční rada ve složení ing. Jana Houšková, Jan Rukavička, Dana Křížová.
Určeno všem občanům správního obvodu Častrov
Redakční rada uvítá jakékoli náměty - obsah, vzhled. Uvítá vaše příspěvky v jakékoli podobě
elektronické (obec @castrov.cz) či na adresu Obecního úřadu Častrov 105, 394 63 Častrov,tel.565437127
Časopis Náš zpravodaj je podle § 7 zák.č.46/2000 zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 22727
Pozn. Údaje ve společenské kronice jsou uveřejněny se souhlasem jubilantů
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