Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

cena 5,- Kč

JAK FUNGUJE KRAJ VYSOČINA ?
Na Nový rok oslavil kraj Vysočina třetí narozeniny. Je to dost dlouhá doba na to, aby se
lidé mohli zamyslet nad tím, co dobrého či špatného jim přinesl.
Prospívá krajské zřízení Vysočina či nikoli?
Takovou otázku položila MF DNES poslancům, senátorům a komunálním politikům.
Obsah většiny odpovědí lze shrnout do konstatování: Kraj je v zásadě prospěšný, ale
bohužel v něm začínají více než volení politici vládnout krajští úředníci.
MF DNES oslovila přibližně 50 osobností a zde je několik odpovědí:
Starosta Bystřice nad Pernštejnem: Kraj zaspal v případě nemocnic. Pokud zadlužené nemocnice od státu převzal, měl od počátku postupovat razantně. Zbytečně se dluhy prohloubily.
Starosta Telče: Kraj v záležitosti nemocnic spoléhal na stát, že je nenechá padnout, tak
jako na to kdysi spoléhaly okresní úřady.
Starosta Přešovic: Kraj je nadbytečný a drahý politický aparát, který dosud žádný prospěch neukázal. Dřívější dělení na okresy bylo lepší a bližší občanovi.
Starosta Ždírce nad Doubravou: Horší zátěží než kraj jsou dožívající relikty bývalých
okresních úřadů. Na bývalých okresech působí dál mnoho ještě dražších pohrobků bývalého okresního úřadu a jiných orgánů státní správy.
Třebíčský poslanec: Krajů mělo být méně. Optimální by byl poloviční počet – tedy sedm.
O své efektivnosti by mělo nynější uspořádání přesvědčit v brzké budoucnosti.
Zástupce ředitele ZŠ v Senožatech: Narostly nám úřední povinnosti. Výkazy musíme
posílat dvojmo, jednou do Humpolce a pak do Jihlavy na kraj.
Telčský starosta by také uvítal citlivější přístup kraje ke školství. Mnoho věcí nelze řešit
jen usnesením rady či zastupitelstva kraje.
Společným rysem řady odpovědí je stesk, že zatímco kraj měl svým vznikem nahradit
úředníky okresních úřadů a ministerstev, počty úředníků se nesnížily. Kraje jsou zřízeny,
okresy zrušeny, ale o nějaké redukci veřejné správy si můžeme nechat jen zdát. Ba
naopak, ministerstva si vytvářejí vlastní orgány, které se snaží kraje obejít a přímo kontrolovat a úkolovat obce. Úředník je silnější a silnější! – to je nejčastější reakce dotazovaných. Kraj si musí uvědomit, že vznikl pro obce a potažmo pro lidi.
Několik starostů zmínilo stejný problém - lékařskou první
pomoc. Liknavost a časová prodleva situaci vyhrotily a dostaly do nervózní atmosféry, ve které se těžko hledá řešení.
Kraj Vysočina uhájil své hranice (prozatím) i přes snahy obcí
v okrajových oblastech, které se chtěly odtrhnout.
Vláda rozhodla o konci letecké základny v Náměšti, kraj Vysočina o ni příliš nebojoval.
Učitele rozzlobil nesmyslný příkaz, vyplatit peníze ušetřené na
stávkujících těm, jež nestávkovali.
Kraj Vysočina má jedno z nejhezčích sídel v zemi („stavba
roku“). Kraj se jím chlubí a odmítá zodpovědnost, že na stavbě (podle NKÚ) prošustroval miliony.
Renáta Vetíšková
Kraj získal ocenění za otevřenost při informování občanů na internetu.
Vysočina se snaží mohutně propagovat v tuzemsku i v zahraničí, především kvůli zvýšení turistického ruchu.
Kraj podpořil několik detašovaných pracovišť vysokých škol a vznik 1. vysoké školy
v Třebíči ( má zatím pouhých 10 studentů). Další VŠ má vzniknout v Jihlavě.
Kraj Vysočina chce postavit na zelené louce novou krajskou knihovnu za 100 milionů
v Havlíčkově Brodě, přestože může mít k dispozici jiné nemovitosti.
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... ať jsou všichni v celém roce…
takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí…
Děkuji Vám. To mi stačí.
Přejeme všem občanům města Počátek,
ať rok 2004 je lepší nebo alespoň takový jako byl rok 2003. V roce 2004 hlavně hodně zdraví, spokojenosti, radosti a
štěstí.
Za Město Počátky – M. Hrnčířová
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Marie Peroutková

Nové hodiny na věži.
Z důvodů postupného zpřístupňování Počátecké věže došlo dne11.12.2003 také na
generální rekonstrukci věžních hodin. Starý
hodinový stroj byl nahrazen elektronickou verzí stroje, řízenou centrálním signálem
z německého Frankfurtu. Bylo rovněž opraveno odbíjení jednotlivých částí hodiny, které
nefungovalo již několik let. Počet úderů zvonů bude znamenat :
čtvrt – 1 úder , půl – 2 údery, tři čtvrtě – 3
údery, celá – 4 údery + počet úderů v jiné tónině dle skutečného stavu hodin.
Z důvodu nerušení nočního klidu nebudou hodiny odbíjet od 0:00 hod-5:59 hod. Zimní a
letní čas bude automaticky měněn. Starý hodinový stroj zůstal na svém místě a jeho tichý
tikot nám při návštěvě věže bude připomínat
časy minulé.

O TRADICÍCH
Při nedávné návštěvě Berlína nebylo těžké přijmout nabídku jednoho poslance ochutnat japonskou
specialitu suši. S potěšením jsme sledovali práci japonského kuchařského mistra. Obřad byl umocněný
zvláštním způsobem stolování. Ne každý má rád syrové mořské produkty. Mně chutnají a čerstvý salát z
oddenků zázvoru byl vynikající. Při večeři je slušností konverzovat. Na otázku kdy vznikla tato specialita odpověděl s hrdostí: „Dříve, než se v Evropě
začaly slavit vánoce“. Pochlubil jsem se, že v našem
městě oslavíme již 130 let opatrovny ( mateřské školky, či dětské zahrady- jak tomu zde říkají) ,stejný čas
pomáhají chránit životy i majetky hasiči a máme i
další výročí –100 let lyžařů, 9O let včelařů , chovatelé
mají výročí 70-ti leté, a že fotbalová pohárová klání
mají tradici padesátiletou. Servírka naslouchala a zeptala se :“Co ve vaší řeči znamená slovo „krásný“?
Prozradil ji přízvuk- vy jste cizinka? Jsme čeští politici
a vy? Ruska a pracuji zde už dva roky. Přinesli knihu
hostů a poprosili o zápis. Japonskému kuchaři, ruské
servírce napsali poděkování dva češi německy. Taková je dnešní Evropa. Při našem odchodu jsou hluboce
ukloněni a my překvapeni. To se mi ještě nestalo sdělím svému bývalému šéfovi. Chlapče, řekl, (tak
úsměvně mne oslovoval, když byl v dobrém rozmaru), Asiaté tradice dodržují, Evropané se jich mnohdy
nesmyslně zbavují a Američané po nich touží. Takový
je dnešní svět.
Málem bych zapomněl. I naše opatrovna měla
svou tradici a vedla od svého vzniku tři knihy. PrvníKronika zaznamenávala změny pedagogického sboru
a události školního roku. Druhá se chlubí zápisy o
každém dítěti a mnoho z nás by bylo překvapeno pečlivými údaji o svém působení ve školce. Třetí je kniha
hostů. Tehdy byla samozřejmostí. Je příjemné číst
děkovná slova bývalých žáků, zápisy školních inspektorů a významných osobností z okolí i dálek, kteří
přicházeli získat zkušenosti jedné z prvních opatroven v Čechách. Škoda, že údaje v knihách končí rokem 1955. Zřejmě by byly poplatné době, ale byly
by. Zkusme tuto tradici obnovit.
Jan Třebický

Starosty některých obcí rozhněval seznam obcí, které se měly dopouštět závažných pochybení ve svém hospodaření.
Byty v domech s pečovatelskou službou mají sloužit potřebným lidem. V Jihlavě v nich
bydlí vysocí krajští úředníci.
Jak tedy kraj VYSOČINA funguje? Menší nadšení budí kraj v malých obcích, starostové
větších obcí kraj podporují ( možná je to jen politický kalkul). Je kraj pro náš život užitečný
nebo je to jen vyhazování peněz za nové úřady a další zástupy úředníků?
Uvidíme. Až uplyne delší čas a budeme mít osobní zkušenost.

(podle MF DNES – JiZ)
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Některé změny v místních poplatcích
Z důvodu novely zákona o místních poplatcích schválilo Zastupitelstvo města
Počátky novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 3/2003,
s účinností od 1.1. 2004 (vyhláška zveřejněna ve vývěsních skříních městského
úřadu a na internetových stránkách města). Fyzických osob se změny dotýkají
především ve výši poplatků ze psů a poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců a poplatníkem je přímo držitel
psa. Poplatek za kalendářní rok činí :
a) za psa v nájemním domě ve městě
v rodinném domě ve městě
v RD a nájem. domech v MČ
na samotách

1.500,- Kč
400,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje sazba poplatku o 50 %, na
samotě o 100,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel
sirotčího důchodu
v nájemním domě ve městě
v rodinném domě ve městě
v RD a nájem. domech v MČ
na samotách

200,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
0,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c)
se zvyšuje sazba poplatku o 50 %.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
Sazba poplatku činí pro poplatníka 450,- Kč za kalendářní rok (tato částka je
stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu; skutečné náklady v roce 2003 činily
1,240.160,- Kč a byly rozúčtovány takto mezi 2.727 osob hlášených k
trvalému pobytu v obci, tj. 454,77 Kč/osobu).
Splatnost uvedených poplatků je nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního
roku. Poplatky budou vybírány finančním odborem městského úřadu (MěÚ)
od 19.1. 2004, každé pondělí a středu, vždy od 8,00 do 11,00 hod. a od 13,00
do 16,00 hod., v přízemí budovy MěÚ č.p.1 na Palackého náměstí, v kanceláři
bývalého živnostenského úřadu.
MěÚ Počátky
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ANKETA
BYLI BYSTE OCHOTNI PŘIPLÁCET SI V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH 150 – 180 KĆ NA DEN?
M. Norková – Připlatila bych si za dobrou péči. Provoz domácnosti vás taky něco
stojí.
H. Heřmánková – I když to pro mě zatím asi není aktuální, tak s placením souhlasím, pokud by péče byla prvotřídní a zahrnovala všechny potřeby a pomůcky.
J. Adamcová – Když si starý a nemocný člověk už sám všechno neobstará, tak
léčebna je řešením. K čemu je člověku důchod, když by zůstal sám a bez pomoci.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou:
p. Tománková – Za dobrou péči bych platila.
p. Kárníková – Ano, platila bych si.
p. Lojdová – Když by o mě bylo dobře postaráno, tak určitě.
p. Prokůpková – Také bych si platila.
.p. Strachoň – Ano, dneska už to jinak nejde.
p. Jirásková – Neplatila bych, protože mám
malý důchod.
p. Ištoková – Ano.
p. Šamalová – Ano.
p. Lehejčková – Za dobrou péči je třeba dobře zaplatit.
p. Krejčí – Ano.
p. Vobrová – Ano

Radka Třebická

pánové – Matouš, Pelikán, Povolný, Poláček - by si v léčebně při delším pobytu
také připláceli bez námitek.
M. Zadražilová – Zásadně NE. Celý život si platím zdravotní pojištění, proto nevidím důvod si připlácet.
M. Ledvinková – Ne.
Paní – Guthová, Vlčková, Smetanová, Dvorská, Zemanová – by si také za dobrou
péči platily.
(JiZ)

Dům s pečovatelskou službou.
Klubovnu v domě mohou využívat nejen obyvatelé domu, ale také důchodci
z města. V příjemném prostředí klubovny s televizí a knihovnou se mohou pravidelně scházet místní občané důchodového věku. Neseďte doma sami, přijďte si
vypít kávu, zahrát si karty, shlédnout telenovelu nebo si jen popovídat s obyvateli
domu. Pokud by si případní návštěvníci chtěli organizovat jakoukoliv zájmovou
činnost v prostorách klubovny nebo města, mohou počítat s podporou a pomocí
MÚ.
Bližší informace můžete získat u paní vedoucí Milady Norkové.
Obyvatelé i zaměstnanci domu s pečovatelskou službou přejí všem spoluobčanům úspěšný rok 2004 a těší se na vaši návštěvu.
(JiZ)

Kulturní zařízení města Počátek Vás zve na tradiční VALENTÝNSKÝ PLES – pátek, 13. února 2004
v počátecké sokolovně. Těšit se můžete na příjemnou atmosféru, předtančení a program.
Hraje kapela FACE z Třeboně. Vstupenky jsou
v prodeji v kanceláři kulturního zařízení města. Vstupenka pro 1 pár – 150,- Kč.
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Letem nejen
počáteckým světem…
Superpremiéra se povedla…
Mám na mysli první skutečně profesionální ohňostroj, včas propagovaný plakáty i
místním rozhlasem k uvítání nového roku
2004. Možná tato propagace přilákala stovky nejen počáteckých, kteří nedali přednost teplu domova a shromáždili se před
„hasičárnou“.
Kdo přišel, nebyl zklamán! Takový ohňostroj jsme nejen v Počátkách skutečně neviděli a možná také už neuvidíme… Výběr
místa byl díky spolupráci hasičů bezkonkurenční. Jediným stínem bylo snad špatné
ozvučení celé akce. Odpočítávání času,
hymna i krátký pozdrav starosty města, které
slyšeli asi jenom ti, kteří byli
v bezprostřední blízkosti „občerstvovny“.
Co nás čeká za rok?! Těšme se!!!

Žijeme v pohraničí?
Pod pojmem „pohraničí“ si mnozí zejména starší připomenou (i když zjednodušeně) území převážně na západním okraji
našich hranic. Vlivem studené války a zvýšené ostrahy těchto hranic se život
v určitých místech jakoby zastavil. Neobydlené, neudržované, chátrající, nezřídka i vykradené domy, neobdělávané pozemky – tak lze stručně pohraničí charakterizovat.
Chcete-li si pohraničí trochu připomenout,
stačí se zastavit na kdysi udržované, květinovou výzdobou osázené, při pohledu radost vzbuzující zastávce ČD Horní Vilímeč.
Nyní rozbitá okna, chátrající budova, uzavřená čekárna. Vše zarostlé a obrostlé plevelem. Co s tím? A kdo?

Byla cesta, byla…(nejen
poblinkaná)
Upřímně řečeno, takovéto téma hned na
začátku roku není jistě příliš sympatické.
Ale považuji za nutné ho zmínit. Nejsem
žádný moralista, ale to, co jsme o letošních
(vlastně již loňských) Vánocích 25. a 26.
12. byli nuceni vidět u nás v Počátkách,
dalo by se pochopit či omluvit snad jen na
Silvestra a to i se značnou dávkou tolerance.
Pozvracené chodníky, zejména v okolí M.
Hvězdy, po náměstí, ale i při cestě kolem
spořitelny a v Horní ulici (to od Karásků),
vytržený a vysypaný odpadkový koš před
MěÚ, vymlácené vývěsní skříňky… To vše
je neomluvitelné. Kam se poděla idea Vánočních svátků?
FRK

PROGRAM KINA
POČÁTKY
LEDEN 2003
Prodej vstupenek 30 minut před zahájením představení. Změna programu
vyhrazena.
jednotlivé vstupné 50,- Kč
sobota 10. 1. 2004 - 17 a 20 hod.
LIGA VÝJIMEČNÝCH
Světu hrozí zánik. Smrtící nepřítel už je v
akci. Kdo ho zachrání? Jediný, kdo to může
udělat je dobrodruh Allan Quartermain a
jeho záchranná liga, liga výjimečných. Režie: Stephen Norrington Hrají: Sean Connery, Shane West, Stuart Rownsend, Peta
Wilson, Jason Flemyng…
sobota 17. 1. 2004 - 17 a 20 hod.
vstupné 70,- Kč
JEDNA RUKA NETLESKÁ
Na pozadí originálního příběhu se odvíjí
množství humorných situací, absurdních
dialogů, zapamatovatelných hlášek a vše
vyvrcholí překvapivým závěrem–nový
český film Davida Ondříčka a Jiřího Macháčka Hrají: Jiří Macháček, Vladimír Dlouhý, David Matásek, Jan Tříska, Ivan Trojan…
sobota 24. 1. 2004 - 17 a 20 hod.
PRAVIDLA VÁŠNĚ
Láska nemá žádná pravidla. Sex všechno
porušuje. Divoká komedie od spoluautora
Pulp Fiction – historek z podsvětí. Satirický pohled na milostný mnohoúhelník prosycený drogami, chtíčem a zkažeností. Režie: Roger Avary Hrají: James Van Der Beek,
Shannyn Sossamon, Jessica Biel…
sobota 31. 1. 2004 - 17 a 20 hod.
DRUHÁ STRANA POSTELE
Druhá strana postele je svěží komedie natočená ve stylu úspěšných muzikálů, jako
jsou u nás Rebelové nebo Starci na chmelu. Jeden z nejúspěšnějších španělských
filmů, který při svém uvedení doma trhal
rekordy návštěvnosti. Režie: Emilio Martínez Lázaro Hrají: Ernesto Alterio, Paz Vega
…
Připravujeme: 7.2.Matrix Revolutions 14.2.
Mazaný Filip, 21.2. Hledá se Nemo +
S.W.A.T 27.12. Mezi námi děvčaty
Kulturní zařízení města Počátek
Horní ulice 87, Počátky CZ - 39464, tel./
fax: 565 495 474, kultura@pocatky.cz,
www.pocatky.cz

Mnohým spoluobčanům se nelíbí, že starosta je v ulicích města málo
vidět, že nesedí denně na radnici. Městské zastupitelstvo však ví, že i
neuvolněný starosta může pro město Počátky hodně vykonat. Na naše
otázky odpovídá neuvolněný starosta ing. Jan Třebický.
1.Za jakou prací vlastně do Prahy dojíždíte?
Před třemi lety mi bylo nabídnuto, abych uplatnil své zkušenosti ze
šestiletého působení v Parlamentu i z komunální politiky. Nabídku
jsem přijal a poté byl jmenován poradcem předsedy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V současnosti je moje působnost rozšířena o odborné konzultantské služby ve prospěch tohoto specifického výboru.
Vedle organizačního tajemníka a jednoho z 21 poslanců výboru jsem zde služebně nejstarším členem.
2. Při likvidaci nemocnice činil dluh 17 milionů Kč. Na umoření dluhu jste sehnal
10 milionů. Jak se vám to podařilo?
Byl to malý zázrak. Koncem listopadu 2002 začalo činnost nové zastupitelstvo
města a jen někteří tušili jak velký dluh bude při uzavření nemocnice. Přemluvil
jsem poslance za ODS MVDr. Jaroslava Pešána, který návrh na 10. mil. Kč přednesl
ve sněmovní místnosti v poslední jednací den o státním rozpočtu. Hlasování o
návrzích smí být podle zákona nejdříve za 24 hodin. To byl čas, za který bylo
potřeba přemluvit nejméně 101 poslanců, aby návrh podpořili. Nejvíce energie si
vyžádalo vysvětlování, že potřebujeme prostředky právě na uzavření nemocnice.
Nakonec podpora přesáhla 140 hlasů. Velmi pomohli bývalí kolegové. Bez nich
bychom nebyli úspěšní.
3. Kolik má nyní město dluhů a jak dlouho je bude splácet?
V roce 2003 došlo ke splacení většiny zbytků dluhů např. ještě z doby plynofikace
města. Na nemocnici jsme si půjčili 7 mil. Kč a budeme je splácet cca 10 let. Druhý
dluh je tvořen splátkou úroků za Sokolovnu a město zatěžuje podstatně méně.
4. Zastupitelstvo už mělo pracovní neveřejné zasedání ohledně finančního rozpočtu pro příští rok. Jaký bude?
Složitý. Nezbývají prostředky na investice. Zřejmě dojde ke krácení prostředků i
na provoz. V době, kdy Vám odpovídám nemá schválený rozpočet kraj a my neznáme kolik prostředků bude určeno pro naše město. Lze očekávat mnoho rozpočtových změn v průběhu roku.
5. Přestože rozpočet pro rok 2004 není příznivý, proběhne pravděpodobně v příštím
roce ve školách velká investice. Můžete říci něco bližšího?
Základní škola potřebuje dokončit výměnu oken a opláštění v části do parku.
Střecha budovy“Obecné školy“ v zóně bezprostředně související se zónou památkovou by neměla být plechová. Mateřská škola má problémy s tepelnou isolací
střechy, obvodového pláště a rovněž potřebuje výměnu oken. Druhou akcí je výměna topného systému v bývalé Záložně. To jsou hlavní důvody proč jsme usilovali o státní pomoc.
6. Získat v dnešní době státní dotaci ve výši 15 milionů Kč asi není jednoduché.
Myslíte, že se to podaří?
Máme je schválené. Ze státního rozpočtu jsme získali na opravu areálu škol a
Záložny 15 mil. Kč a to ve dvou částkách. Ale skupinu, která je pověřena přípravou
a realizací obou akcí čeká ještě mnoho práce. Předpokládané finanční náklady se
mění zvýšením daně z přidané hodnoty, zdražením nafty i stavebních prací a my
dosud nevíme, kdy obdržíme v průběhu roku peníze od státu.
7. Občas jsou slyšet nářky, že z Počátek se stane vesnice. Co na to říkáte?
Zastupitelé mají pomoc městu v „ popisu práce“, ale základem rozvoje zůstává
iniciativa občanů, podnikatelů, firem. Uzavření Agrostroje i nemocnice nebylo
rozhodně přínosem. Restrukturalizaci zažila již dříve i pletárna a rakvárna. Je
zřejmé, že změny budou i v budoucnosti. Vždy bude záležet jak rychle proběhnou
a kterým směrem se vyvinou. Je to prostor pro iniciativu každého z nás. Za svůj
úkol považuji přispět k rozboru možností města a návazně rozvinout širší diskusi
o jeho rozvojových možnostech. Významnou roli bude hrát v nejbližší budoucnosti schopnost města účinně se zapojit do restrukturalizačních a kohezních programů EU po našem vstupu.
(JiZ)
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Dopisy bez podpisu.
Co vede lidi k tomu, že svůj dopis, své myšlenky nepodepíší? Dávám vám k dispozici typologii nepodepsaných dopisů, jak ji vidím já.

POVÍDÁNÍ O VĚŽI – VIII.
dokončení - dobový zápis z r. 1954 uložený v báni věže děkanského
kostela.
…..Rovněž školy v Počátkách doznaly změny a to tím, že byly spojeny škola
měšťanská a národní a zařízena z nich osmiletá střední škola. Ředitelem této
školy byl jmenován od školního roku 1953-54 s. Jan Jirků a jeho zástupcem s.
Vojtěch Houška.
Po stránce kulturní dlužno uvésti, že musejní sbírky umístěné dříve v budově
záložny počátecké byly přestěhovány a instalovány ve vlastní budově č. 27 na
Palackého náměstí, která byla za tím účelem od státní spořitelny zakoupena za
115 OOO,-Kčs. Rovněž byl za účelem ochrany památek vykoupen ze soukromého vlastnictví rodný domek básníka Otokara Březiny č. 224 a v něm vystaveny památky na tohoto vynikajícího rodáka
. Nově byl zde zřízen okresní archiv a do něho zapojen archiv městský, dále
archiv obcí a škol pod správou okresního archiváře.
Duchovní správu církve římsko-katolické vede administrátor p. Jindřich Suchánek. Pod správou je jeho děkanský kostel sv. Jana Křtitele a filiální kostel
Božího Těla na hřbitově a sv. Kateřiny v Lázních. Finanční správu vede církevní odbor při okresním národním výboru v Kamenici n. L. a nákladem tohoto
církevního odboru bylo přikročeno letošního roku k opravě krovu a krytiny
věže při děkanském koslele. S opravou střechy bylo započato koncem července 1954 a to stavbou důkladného lešení, jak vidno z připojené fotografie.
S vlastní opravou vadného krovu a plechové krytiny bylo započato začátkem
srpna 1954. Oprava byla zadána Okresnímu stavebnímu podniku se sídlem
v Kamenici n. L. Práci tesařskou provedli: František Kubíček, tesařský mistr
z Deštné se dvěma dělníky, kteřížto byli: Václav Rataj ze Lhoty Vlásenice a
Jaroslav Vlček z Nové Vsi u Kamenice n. L. Práci klempířskou provedl Jan
Šenkovic, klempířský mistr z Černovic u Tábora se svým synem Pavlem, jako
klempířským dělníkem. Celkový náklad na tuto opravu dle normálové kalkulace byl rozpočten na 70 000,-Kč, z čehož na postavení lešení rozpočtováno
25 000,- Kč. V průběhu oprav bylo zjištěno, že v důsledku vadného krovu
vyžádá si oprava vyššího nákladu asi o 30 000,-Kč.
Při opravě byly nalezeny v báni věže dvě kovové schránky s pamětními listinami…..
byly pořízeny jejich kopie a tyto vloženy spolu s novým pamětním zápisem do
plechové schránky věžní makovice pro paměť budoucím.
V letošním roce, kdy byl presidentem lidově demokratické republiky s. Antonín Zápotocký, byly provedeny dne 16. května v celé republice volby do místních, okresních a krajských národních výborů. V našem městě podle jednotné
kandidátky byly do místního národního výboru zvoleni tito členové: MUDr
Miroslav Brzek, Miloslav Duba, Prokop Haruda, Jindřich Háva, Marie Holá,
Františka Hronová, Jan Jirků, Antonín Kotál, Marie Kotyzová, Růžena Kůrková, Jan Kouba, Jan Lehejček, Bohumil Malý, Josef Martínek, Božena Nováková, Alois Povolný, Josef Přech, Václav Přech, Julie Ryšavá, Adolf Sedlák, Božena Šramotová,….
(ve spolupráci s míst. muzeem JiZ)

FINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí
od 1.1. 2004.
S účinností od 1.1.2004 dochází k zásadní změně v podání přiznání a
k placení daně při PRODEJI nemovitosti.
Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání
s přílohami nejpozději do konce třetího měsíce po zapsání práva vkladu do
katastru nemovitostí. Ve stejném termínu je povinen daň i zaplatit. Sazba daně
činí 3% základu daně.
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Anonymy výhružné, ty jsou dneska v módě.
Vyděrač žádá po státu statisíce korun. Když
nebudou dodány tehdy a tehdy tam a tam, stane se to a to. U tohoto druhu dopisů je velmi
praktické se nepodepisovat. Jednak tím ztížíte
práci policii a za druhé si prodloužíte pobyt na
svobodě. Z toho vyplývá: výhružné anonymy
nepodepisovat!
Druhá varianta anonymů je anonym obecně prospěšný. Autor(ka) má na srdci veřejné
blaho případně žádá o napravení situace.
Často je tento dopis doplněn větou typu:
„Takto to nevidím pouze já, ale i lidé okolo
mě.“ Zmínka o této mlhavé, nehmatatelné
komunitě v okolí anonyma, by měla být nedílnou součástí každého anonymu obecně
prospěšného. Doporučení: obecně prospěšné anonymy nepodepisovat množným číslem!
Anonym osobní. Odesilatel je vlastně na vaší
straně. To on jediný v sobě našel odvahu oznámit vám,že vám manželka zahýbá, děti berou
drogy, švagr navštěvuje night - club. Ponaučení: při čtení osobního anonymu, politujte autora!
Čtvrtý a poslední typ je anonym fekální. Ten
má jediný účel. Aby se pisateli ulevilo na úkor
adresáta. Rada: fekální anonymy psát, ale neposílat!
D. Uzamykal

Bude zajištěna
lékařská pohotovost
v Počátkách?
Jako občan Počátek bych se ráda
dozvěděla, zda se zakládají na pravdě
úvahy o tom, že by se měla v Počátkách
zrušit lékařská služba první pomoci
(LSPP) a záchranná služba (RZP). Byla
bych velmi vděčná za vyjádření kompetentních osob k tomuto problému.
Myslím si, že ztrátou nemocnice
už tak Počátky degradovaly a že by bylo
pro naše občany velkým zklamáním,
kdyby to jediné, co jako pozůstatek
nemocnice zbylo – dětská nemocnice
s LSPP a RZP přestalo plnit svou nezastupitelnou roli. Myslím si, že
v rozhodování na toto téma by se měl
brát zřetel především na zájmy široké
počátecké veřejnosti. Mít jistotu, že
kdykoli mohu s akutním onemocněním
nebo úrazem ve své blízkosti najít adekvátní pomoc, je mnohem víc, než např.
nové chodníky nebo kulturní akce. Zdraví máme každý jen jedno. Ne každý má
však auto, ne každý ho může řídit. Spojení do Pelhřimova nebo Kamenice nad
Lipou je špatné, především večer, v noci
či o víkendech a svátcích. A cesta
z autobusového nádraží v Pelhřimově až
do nemocnice může být mnohdy pro
nemocného člověka nepřekonatelným
problémem.
Argumentace,
že
k akutnímu stavu přijede RZP
z Pelhřimova nebo Jihlavy mě neuspokojuje. Čím delší cesta za pacientem,
tím větší je riziko z prodlení. A to může
stát někdy i lidský život. Navíc je tu
otázka, na koho se např. o víkendu obrátí občan, který např. dostane angínu,
zvrací, rozbolí ho ucho, utrpí lehčí
úraz… To si bude volat k sobě až
z Pelhřimova RZP? Není to neekonomické? Při fungování LSPP v Počátkách je
totiž zajištěna péče i o tyto „lehčí“ pacienty, kteří sice nejsou ohroženi na životě, ale prodlení může zkomplikovat
jejich zdravotní stav.
Zajímalo by mne, kolik Kč ročně přispívá město Počátky ze svého rozpočtu na zajištění RZP a LSPP
v Počátkách. Pokud se tato suma neblíží neúnosné výši, pak pevně věřím, že
se na její poskytnutí ve městské pokladně peníze najdou. Třeba i za cenu toho,
že se neopraví některé chodníky, nebo
se nebude dotovat některá kulturní akce.
Vždyť zdraví občanů má snad přeci jen
mnohem větší cenu!
M. Hajná

Zázraky přírody
V tomto seriálu se budeme zabývat různými přírodními jevy a úkazy okolo nás. V
dnešní uspěchané době nemá člověk čas se zastavit a naslouchat přírodě a žít s ní
v symbioze jako naši předkové. I když si myslím, že spousta lidí v našem městě má
k přírodě kladný vztah a má k ní velice blízko.
Doufám, že tento seriál o zajímavostech přírody rozšíří obzory lidí, kteří mají
přírodu rádi a chtějí se o ní zajímat.
V první části seriálu se budeme zabývat životem rostlin. Na rozdíl od živočichů
nečerpají rostliny energii z potravy, ale přímo ze slunce. Pomocí fotosyntézy potom tuto energii zabudovávají do organických látek, které slouží jim i všem živočichům jako základní zdroj potravy - a tím i života.
Rostliny udržují neustále v pohybu obrovské množství vody. Tento proces není
vidět, protože probíhá uvnitř jejich těl (kořeny nasávají vodu, kterou vedou pletivy až do listů, kde je využita při fotosyntéze nebo se odpaří do ovzduší). Voda
proudí pletivy nepřetržitě a jeden velký strom nasaje více jak 2 500 l vody za den
- celý tento proces se nazývá transpirace. Naproti tomu jsou rostliny, které ke
svému životu potřebují minimum světla (mořské řasy (ruduny) žijí v hloubce až
300 m pod hladinou moře).
Rostliny míří za světlem a využívají k tomu tzv. růstový hormon, který podporuje
růst rostliny na té straně, která je ve stínu (rostlina se točí vždy za světlem). I když
na ní nedopadá přímé sluneční světlo, rostlina ví přesně, kterým směrem má růst.
Rostliny potřebují živiny - právě tak jako lidé potřebují získat z potravy
vitamíny a minerály. Vetšina rostlin je získává z půdy, některé jsou však odkázané
na jiný zdroj energie: lapají živé živočichy a pak využijí živiny, které získají z těla
kořisti:
např. rosnatka okrouhlolistá (hojný výskyt okolo Počátek (Polesí,Veselá, Jihlávka). Největší výskyt této masožravé rostliny je v lokalitě jihláveckých serpentin
(prameniště záložního zdroje pitné vody pro Počátky). Tato lokalita byla vytypována jako jedno z budoucích chráněných území čistých oblastí Evropské unie
(projekt Natura 2000). Ve spodní části tohoto území jsou rozsáhlé útvary, kde
právě roste rosnatka okrouhlolistá.
Listy rosnatek, jiskřící na povrchu rašeliniště, vypadají jako orosené kapkami deště. Ve skutečnosti jsou to kuličky přilnavého lepu, které čekají, až se na ně
náhodou chytí hmyz. Lep vylučují stovky chloupkatých žlázek, jimiž je povrch
listu pokryt. Jakmile na povrchu listu přistane např. moucha, lep ji okamžitě zadrží. pokud se pokusí uniknout, začně reagovat celý list a okolní chloupky se skloní
k oběti. Hmyz brzo uvázne a je zaplaven trávicími štávami rosnatky. Tělo hmyzu
se začne rozpadat a rostlina vstřebává živiny. Rosnatky tento doplněk výživy
potřebují, protože žijí na rašeliništích a půda je zde kyselá a chudá na živiny.
Další z masožravých rostlin, která se u nás vyskytuje je mucholapka podivná
(nevyskytuje se okolo Počátek). Když hmyz usedne na její list, mucholapka podivná ihned reaguje. Cepele listů ihned zaklapnou a uzavřou se. Poté trvá listu
nejméně 10 dnů než potravu stráví. Když trávení skončí, list se opět otevře, aby
čekal na další potravu. Obzvláště citlivé na dotyk jsou čerstvé, na jaře vyrašené
listy mucholapky. Rostlina má i pojistku proti uzavření listů (jsou to tři citlivé
chloupky na každé polovině listu - pokud dojde k podráždění pouze dvou chloupků, zůstane list otevřený, ale když moucha nebo jiný hmyz podráždí všechny tři
chloupky, čepele nemilosrdně zaklapnou.
Další rostlinou je bublinatka obecná, která žije ve všech vodních nádržích a rybnících. Ve vodě vzplývá díky vzduchu uzavřeném ve stonku a při lapání kořisti
využívají podvodní pasti. Každá past je ve tvaru měchýřku a je velká jako špendlíková hlavička a má víčko opatřené drobnými chloupky. Bublinatka obecná
mívá víčko převážně zavřené, ale když buchanka nebo jiný drobný vodní hmyz se
dotkne chloupků, víčko se prudce otevře a podtlak vsákne kapku vody se živočichem dovnitř měchýřku. víčko se opět přiklopí a obět nemůže uniknout.
V dalších číslech Počáteckého zpravodaje se budeme zabývat zajímavostmi přírody jak ze světa rostlin, tak i s poznatky ze živočišné říše.
Pavel Hůša
úsek životního prostředí
MěU Počátky
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Ze zápisníku POLICIE ČR
Dopravní nehoda v Počátkách
Dne 25.11.2003 v podvečer došlo v Počátkách k dopravní nehodě 69letý řidič vyjížděl s vozidlem Škoda 105 L z místa ležícího mimo vozovku
v ulici Sládkova v Počátkách a i přes špatný výhled si nezajistil náležitě
poučenou osobu, vjel na komunikaci a zde narazil přední částí do levého
boku projíždějícího vozidla. Při dopravní nehodě ke zranění osob nedošlo, došlo pouze ke hmotné škodě na vozidlech, která činila 15 000 korun.
Obstaral si sám mikulášskou nadílku
Dne 4.12. 2003 se divil majitel rekreační chalupy v Horní Cerekvi. Neznámý pachatel využil jeho nepřítomnosti na chalupě a odcizil z ní motorovou benzinovou sekačku, elektrickou sekačku, travní vertikulátor, strunovou sekačku a pánské horské jízdní kolo, vše v hodnotě 13 000 korun.
Chvíle spánku ho stála 4 000 korun
V neděli, 7. 12. 2003 nad ránem využil neznámý pachatel chvíle, kdy 25
letý mladík usnul na diskotéce v Horní Cerekvi a z levé přední kapsy
kalhot mu odcizil mobilní telefon zn. Nokia a majiteli tak způsobil škodu
ve výši 4 000 korun.
Námraza na vozovce
V sobotu, 22.12. 2003 v podvečer jela 43-letá řidička osobního automobilu Peugeot 205 po silnici ve směru Počátky-Jihlávka nepřizpůsobila
rychlost jízdy stavu a povrchu vozovky a povětrnostním podmínkám, na
přímém úseku přibrzdila, s vozidlem dostala na namrzlém povrchu vozovky smyk a následně narazila do stromu po pravé straně vozovky. Od stromu se odrazila vlevo a havarovala do levého příkopu, kde se s vozidlem
převrátila na bok. Ke zranění osob nedošlo, alkohol vyloučen dechovou
zkouškou. Hmotná škoda činí 50 000 korun.
Přepadení benzinové čerpací stanice v Počátkách
K loupežnému přepadení benzínové čerpací stanice došlo v sobotu, 27.
12. 2003 před půl sedmou večer v Počátkách. Neznámý pachatel v tmavém oblečení, s čepicí na hlavě a s obličejem zakrytým šálou vnikl do
místnosti obsluhy u benzinové čerpací stanice a pod pohrůžkou kuchyňského nože, který držel v ruce přinutil slovy „Dej sem peníze“ obsluhu
BČS k vydání finanční hotovosti z markovací pokladny. Neznámý muž si
sebou přinesl igelitovou tašku do které mu obsluha peníze vkládala. Dále
ještě obsluha vydala finanční hotovost z příručního trezoru. Celkem pachatel odcizil finanční hotovost ve výši 170 164 korun. Poté neznámý
pachatel přinutil obsluhu k vydání jeho mobilního telefonu.

Základní škola
informuje
Ředitelství ZŠ O. Březiny v Počátkách
oznamuje, že ve čtvrtek 29. ledna 2004
od 12:00-18:00 hod. proběhne zápis do
prvních tříd pro školní rok 2004/2005.
Zápis povedou učitelky pí. Kuklová a
pí. Sobotková v učebnách č. 28 a 29 ve
2. patře budovy II. stupně (vedle ředitelny). Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a
vyplněný zápisový list, který obdrží
v mateřské škole. Na nové prvňáčky se
těší ředitel školy a učitelský sbor ZŠ
v Počátkách.

Prosinec v mateřské
škole
Mateřská škola uspořádala v prosinci
Mikulášskou nadílku. Děti ve třídách
navštívil Mikuláš s andělem a malým
čertíkem a přinesl jim balíčky. (Pořízené z příspěvků SRPDŠ a ze sponzorského daru)
Celý prosinec probíhal v duchu blížících se Vánoc. Děti vyráběly dárečky a
přáníčka pro rodiče a zaměstnance školky, pomáhaly s vánoční výzdobou, zpívaly koledy, seznamovaly se se starými
vánočními zvyky.
Ve všech třídách se konaly dětské vánoční besídky s vánočním stromečkem
a hromádkou nových dárků od Ježíška.
MtŠ zajistila provoz během vánočních
prázdnin. Ve dnech mezi svátky byl provoz přerušen, protože se odhlásily
všechny děti.
Zaměstnanci MtŠ přejí všem dětem, rodičům a příznivcům školky úspěšný rok
2004, hodně zdraví, štěstí a tolerance.

SKLÁDKA INERTNÍHO MATERIÁLU A PŘEKLADIŠTĚ „TKO“
ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

6:30 – 11:00
6:30 – 11:00
6:30 – 11:00
6:30 – 11:00
6:30 – 11:00
8:00 – 11:00

13:00 – 16:00
zavřeno
13:00 – 16:00
zavřeno
13:00 – 16:00

Vodotechnické služby s. r. o.
Klára Žižková
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Kde se dá lyžovat –
přehled blízkých
sjezdovek s vlekem
Antonka u Kamenice nad Lipou – tel.
565 434 373 p. Švarc
prac. dny 17-19 hod., víkend 13-17 hod.
Délka vleku 240 m, umělé osvětlení,
parkoviště v blízkosti vleku, občerstvení v obci
Cena: 3 Kč za jízdu
Křemešník – tel. 565 355 911, 565 355
481 (484) MUDr. Horníček
prac. dny 17-19 hod., víkend 9-17 hod.
Délka vleku 350 m, umělé osvětlení,
občerstvení v hotelu
Cena: permanentka 30 Kč/11 jízd
Křešín u Lukavce – tel. 565 411 322,
565 498 055 p. Lhotský
pátek 14-18, víkend 10-18
Délka vleku 250 m, umělé osvětlení,
parkoviště 300 m od vleku, občerstvení
v obci
Cena: dospělí 30 Kč/hod., děti 20 Kč/
hod.
Čeřínek – tel. 603 164 381 p. Hloch
út-pá 16-20 hod., so 9-20 hod., ne 9-16
hod.
Délka vleku 600 m, umělé osvětlení,
parkoviště přímo v areálu, bufet
Cena: 1 jízda: 10 Kč dospělí, 8 Kč děti
Mrákotín u Telče – 567 317 542, 604
118 222 pí. Mikšíčková a Mráková
prac. dny 15-20 hod., víkend 9-20 hod.
Délka vleku 350 m, umělé osvětlení,
parkoviště přímo u sjezdovky, bufet
Cena: dospělí 60 Kč/10 jízd, děti 40 Kč/
10 jízd

Stolní tenis
Dne 29. listopadu 2003 se konal ve sportovní hale v Počátkách 2. ročník turnaje ve stolním tenise. Turnaj je pro neregistrované a přihlásilo se 16 hráčů. Ti
byli rozděleni do 4 skupin kde hrál každý s každým. Dva nejlepší ze skupin
postoupili dál. Hrálo se k.o. systémem.
To samé i o 9. – 16. místo.
Semifinále: Hanzálek Mir. – Smejkal
Marek (2:0), Procházka – Smejkal Jiří
(2:0)
Poražení semifinalisté se utkali o třetí
místo: Smejkal Jiří – Smejkal Marek
(2:0)
Finále: Hanzálek Mir. – Procházka (2:1)
- Hanzálek Mir. obhájil své vítězství
z prvního ročníku.
Milan Smejkal

Co Vás zajímá
Otázka:
Kdo získal do pronájmu prostory bývalé prodejny PARTIO (po p.
Koktánové), proč a za jakých podmínek?
Odpovídá Ing. Luboš Rudišar, člen Rady města Počátek:
Rada města Počátky na svém 21. zasedání posoudila dvě nabídky na
pronájem prostor v
č.p. 14 o výměře 35 m2, které obdržela na základě
zveřejněného záměru. Obě nabídky vyhověly parametrům záměru.
Kolektivně jsme posoudili zejména dvě kritéria. Jednak to byla nabídková
cena za pronájem prostor (minimální výše byla stanovena na 450,- Kč/m2/
rok) a dále jsme zohlednili předpokládaný předmět činnosti, který
v uvedených prostorách chtějí nájemci provozovat. Oba zájemci
deklarovali již při poptávce, že zde chtějí provozovat obchodní činnost,
nikoli prodej textilu. Nakonec největší vliv při rozhodování měla nabídková
cena. Radní rozhodli pronajmout uvedené prostory paní Janě Pichrtové,
jejíž nabídková cena pronájmu byla o 42,2% vyšší, než nabídka druhého
v pořadí.
Otázka:
Jak je ošetřena platba stočného u občanů, kteří používají vlastní zdroj
vody?
Odpovídá Martin Pavlíček, jednatel VTS s.r.o. :
Samozřejmě, že o existenci některých soukromých studní víme. V první
řadě musím podotknout, že dle platné legislativy je nepřípustné, aby tyto
zdroje vody byly pevně propojeny s vodovodní přípojkou z obecního
vodovodu. V opačném případě se majitel vystavuje značnému finančnímu
postihu. Přesná evidence domovních studní zatím bohužel není a velmi
těžko se zjišťuje. V měsíci říjnu a listopadu 2003 byli všem odběratelům
v Počátkách předloženy návrhy nových smluv na odběr pitné vody a
odvod odpadních a srážkových vod. Povinností všech odběratelů a majitelů
soukromých studní bylo v těchto smlouvách označit jejich existenci.
Bohužel se tak v drtivé většině nestalo. Následné dokazování existence
studně s využitím vody pro domácnost bude velmi obtížné. Zejména
u těch starších, nezkolaudovaných či provedených bez povolení. V případě
prokázaní využívání uvedených studní a vrtů se účtuje odběrateli pouze
stočné v množství dle směrných čísel stanovených vyhláškou. V Počátkách
se zatím tak neděje. Počet těchto nepřihlášených „dodavatelů stočného“
odhadujeme na 20-30. Při průměrné spotřebě 100 m3/odběratele/rok
a při výši stočného 13,- Kč/m3 dochází k roční ztrátě 26–39 tis.Kč. Roční
příjem ze stočného v Počátkách činní cca. 2 mil. Kč. Jedná se tedy zhruba
o 1,5% ztráty z celkových příjmů stočného, ale i přesto je to problém,
který budeme muset v budoucnu řešit.
(JiZ)

Marta Vichrová
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ČAS
Odborníci označují čas za veličinu protenzivní, stále plynoucí ve smyslu indického přísloví:“
Nikdy nevstoupíme dvakrát do téže řeky“. Čas nelze vrátit, zastavit, nepočká, ale je naopak
spravedlivý, neúplatný, měří každému stejně, dovede léčit, milosrdně zapomínat. K jeho měření
využili lidé pohyb a postavení planet, rozhodli se jej dělit na dobu před a po Kristu, nebo chcete-li
před , nebo našeho letopočtu, na staletí, roky, měsíce, týdny, dny, jeho části. Postupně se uplatnily
další způsoby jeho určování prostřednictvím jiných energií např. tekoucí vody, sypajícího se
písku, energie natažené pružiny, pohybu kyvadla, či energie zemí přitahovaného závaží až po
moderní způsoby dělení počtu impulsů části elektronického generátoru kmitajícího v elektrickém
poli, nebo počtu pulsů radioaktivních prvků. Těmito moderními způsoby jsou nyní na dálku z
Frankfurtu nad Mohanem řízeny i naše věžní hodiny. Měly na čase.
V této chvíli je potřebné připomenout málo viditelnou, přesto stálou, pilnou, pečlivou a záslužnou práci těch, kteří se o chod věžních hodin zasloužili. Pan Václav Červený již není mezi námi.
Jeho úděl převzal hodinář a zlatník pan Jan Brož. Jen zlí jazykové z okolí se posmívaly, že když
sedne na ručičku věžních hodin kavka posune čas o půl hodiny a my se jimi řídíme. Opak je
pravdou. Snad jen silný nános námrazy dovedl práci jmenovaných rozladit. Chtěl bych jim tímto
jménem města poděkovat.
Nastal čas úprav. Abychom mohli pokračovat v započaté práci zpřístupnění věže došlo
k výměně a modernizaci hodinového stroje. Bude pracovat automaticky, vrátí se odbíjení částí
hodin, může na nich být závislá i činnost zvonů. Dík patří též zastupitelům, kteří rozhodli uvolnit
potřebné finanční prostředky.
Mějme na paměti, že čas, i ten, který zbývá, není sám o sobě měřítkem času. Tím měřítkem je
schopnost při dobré vůli jej zúročit, naplnit, vychutnat, nepromarnit, dobře prožít. Dobrá vůle je
základem dobra a čas prostorem pro jeho uplatnění.

J. Třebický

Dračí Doupě se představuje…
Drazí spoluobčané,
dovolujeme si Vám představit klub Neviděných z Lučin, než se začnete křižovat a zatloukat okna,
čtěte prosím dál. Klub Neviděných z Lučin je skupinka mladých lidí z našeho města, která se
pravidelně, již několik let, schází při hraní společenské hry Dračí Doupě. Nyní jsme se rozhodli, že
již nebudeme tak úplně „nevidění“ a zjevíme se široké veřejnosti. Našim cílem je seznámit všechny
milovníky společenských her v našem městě s fenoménem „her na hrdiny“.
Co je to „hra na hrdiny“? Díky kinematografii již snad dnes každý zná trilogii Pán Prstenů.
Dračí Doupě je hra na hrdiny odehrávající se ve světě ne nepodobném světu Pána Prstenů. Je to
svět plný kouzel, „pohádkových“ a mytických bytostí, statečných reků, spravedlivých a statečných vládců, ale také prokletých království, krutých draků a těch nejpodlejších padouchů.
Jak se Dračí Doupě hraje? Představte si… Po dlouhé a těžké práci na poli, jsi konečně
usedl do místní krčmy s ostatními sedláky. U lahodného piva probíráte zkaženost světa, pomlouváte mlynáře z vedlejší vesnice a zároveň chválíte krásu jeho ženy… Nejvíce vás však rmoutí
smečka vlků drancujících vaše stáda ovcí a otrávená voda v místním potoku. Jestli to takhle půjde
dál, nezbude než vesnici opustit. Nyní se vžíváte do role mladého sedlákova syna sedícího v hospodě
a naslouchajícímu povídání starších kolegů. Víte, že se s těmi vlky a vodou musí něco udělat, jinak
je s vesnicí amen. Záleží jen na vás, jak se rozhodnete. Rozhodnete-li se s problémy vypořádat na
vlastní pěst, nastoupily jste na cestu hrdiny. Asi vám není příliš jasné, jak může hra plynout a kdo
to všechno řídí. Především, celá hra se odehrává ve fantazii hráčů (žádný hrací plán) a celý příběh
je jim odkrýván postupně takzvaným Pánem Jeskyně. V tomto případě je Pánem Jeskyně (dále PJ)
moje maličkost. Hráči hlásí PJovi své akce (např.: „hledám po vesnici, jestli nenajdu nějakou
zbraň proti vlkům“) a PJ jim řekne jaký měla jejich akce dopad („našli jste starý meč, vidle a
zrezlou dýku“).
To by bylo zhruba vše ke způsobu hraní. Vaše postava může být válečníkem, kouzelníkem,
zlodějem, alchymistou nebo hraničářem. Může být různých ras (člověk, barbar, kroll, elf, hobit,
kudůk, trpaslík). Postava se určuje podle příruček pravidel pro začátečníky a pomocí kostek.
Nemáme příliš místa, abych se sáhodlouze rozepisoval o neopakovatelném kouzlu této hry.
Stručně řečeno: můžete zažít dobrodružství u sebe v obýváku. Navíc se sejdete s přáteli a protože
hra je především o komunikaci mezi hráči, nemusím dodávat, jaká je u hry většinou legrace (to je
aspekt, ve kterém s Dračím Doupětem nemůže soupeřit žádná počítačová hra).
Pokud by jste měli zájem si zahrát, nebo se dozvědět o Dračím doupěti více, můžete nás
kontaktovat na tel: 605781352 (Tomáš Houdek), popř. na e-mail nevidení_z_lučin@quick.cz .
Každoročně se také koná turnaj v dračím doupěti „O RYTÍŘE VYSOČINY“, který máme tu čest
pořádat, takže jestli vás hra chytne za srdce, můžete změřit své síly s dobrodruhy například z Jihlavy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vedoucímu KZM Počátky panu Vítu Kratochvílovi za
velkorysou pomoc a poskytnutí prostor pro naše dobrodružná srdce. Doufáme, že se s některými
z Vás čtenářů setkáme u Dračího Doupěte.

Za klub Neviděných z Lučin
Štěpán Černoš, Martin Ižovský a Tomáš Houdek.
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Vážení občané, vážení
pacienti,
oznamujeme změnu ordinačních hodin
ušní, nosní a krční ambulance v Počátkách od ledna 2OO4. Lékařka ORL odd.
Nemocnice Pelhřimov MUDr. Hájková
bude počínaje pondělkem 5.1.2OO4
ordinovat v objektu bývalého Agrostroje každé pondělí od 13,00 do 15,30 hod.

●
Prodám levně hrobku v Počátkách (rod.
Rosových) nebo jen pomník. Bližší informace ne tel. 728 124 903.

●

Dne 30. prosince 2003 jsme si připomněli smutné výročí 5 let, kdy nás
navždy opustila drahá manželka, maminka a babička Marie Březinová. Za
vzpomínku děkují manžel a synové
Láďa a Milan s rodinami.

„Aby nohy nebolely
a ruce pěkně
vypadaly“
PEDIKÚRA A
MANIKÚRA
P. SHINE – japonská
manikúra
LEONA TESAŘOVÁ
Lázeňská 678 Počátky
OTEVŘENO DENNĚ!
Pondělí 9:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Úterý 13:00 – 16:00
na objednávku do 18:00
Středa 9:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Čtvrtek 13:00 – 16:00
na objednávku do 18:00
Pátek 9:00 – 12:00
na objednávku do 15:00
Volejte, přijďte!
728 248 949 (kdykoliv)
565 496 173 (večer)

LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
(leden - červen 2004)
Pohotovostní služba lékáren je
stanovena na dny pracovního klidu
v následujícím rozsahu :
sobota : 11,30 - 18,00 hodin
neděle, svátek : 08,00 - 18,00 hodin
1. ledna 2004
3. ledna 2004
4. ledna 2004
10. ledna 2004
11. ledna 2004
17. ledna 2004
18. ledna 2004
24. ledna 2004
25. ledna 2004
31. ledna 2004
1. února 2004
7. února 2004
8. února 2004
14. února 2004
15. února 2004
21. února 2004
22. února 2004
28. února 2004
29. února 2004
6. března 2004
7. března 2004
13. března 2004

lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710
lékárna Pod Branou, Nádražní 833, Pelhřimov
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710

14. března 2004
20. března 2004
21. března 2004
27. března 2004
28. března 2004
3. dubna 2004
4. dubna 2004
10. dubna 2004
11. dubna 2004
12. dubna 2004
17. dubna 2004
18. dubna 2004
24. dubna 2004
25. dubna 2004
1. května 2004
2. května 2004
8. května 2004
9. května 2004
15. května 2004
16. května 2004
22. května 2004
23. května 2004
29. května 2004
30. května 2004
5. června 2004
6. června 2004
12. června 2004
13. června 2004
19. června 2004
20. června 2004

lékárna Pod Branou, Nádražní 833, Pelhřimov
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Svatého Víta, Svatovítské nám. 880, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
lékárna U Slovanské lípy, Palackého 70, Pelhřimov
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710
lékárna Pod Branou, Nádražní 833, Pelhřimov
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710
ústavní lékárna Nemocnice Pelhřimov, Slovan. bratrství 710
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