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Symboly
Dám Vám za ní 7 tisíc
zněla nabídka, když jsem hokejku s číslem 68 a podpisem Jaromíra Jágra převážel tramvají.
S autorem podpisu jsem se osobně setkal na relaxačním tenisovém turnaji v Jihlavě. Při
sklence coly a později i sklence piva jsem poslouchal jak těžké byly začátky v zámoří pro
mladého kluka znalého bídně rusky, jak se po zápase dvě až tři hodiny mučil na posilovacích
strojích, boty s bruslemi pro větší cit obouval bez ponožek. Trénink, strava, spánek, doprava,
rozcvičení, zápas… Veselý, vtipem sršící, často se smějící mladík. Silné nohy dávaly tušit sílu
a rychlost, se kterou v kombinaci s rozumem a hravostí uspěl v NHL a později na olympiádě v
Naganu. Přišel jsem se na něj podívat v minulém roce do nové Sazka arény. Často teprve až
při opakování situací na televizní „kostce“ si uvědomíte, kolik soupeřů Jaromír na sebe váže,
aby pak přesně přihrál, nebo se rychlou kličkou uvolnil ke střelbě. Letos ve Vídni na mistrovství
světa to opakovaně předváděl měrou vrchovatou. Stal se opravdovým symbolem - jménem,
národností i číslem na dresu a nakonec i zlomeným malíčkem. Byla to nádhera. Tak vzácný
dar nikdy neprodám!

Dalimilova kronika
Ve sbírkách Národní knihovny v Klementinu
byly dosud tři úplné rukopisy a dva zlomky česky psané kroniky z počátku 14. století. Od 18.
března 2005 k nim přibyl za 339 000 eur z pařížské aukce vydražený zlomek jejího latinského překladu. Kronika řečeného Dalimila je nejstarším dějepisným dílem v českém jazyce,
vzniklým kolem roku 1310. Mimochodem nejstarší exemplář knihy najdete v knihovně Oxfordské univerzity. Všechna starší i tehdejší současná díla byla psána výhradně latinsky. Proto
je raritou, že je psána v českých verších, určená
spíše pro hlasité předčítání, než pro tiché čtení.
To nasvědčuje tomu, komu byla určena. Dvakrát byla přeložena do němčiny. Dosud nikdo
netušil, že existuje i překlad do latiny. Pohled na vzácné dílo v zrcadlové kapli Klementina byl
opravdu povznášející. Dochovaný zlomek rukopisu latinského překladu má pouze 24 stran
(ze 200). Vznikl v horní Itálii. Autorem ne zcela dokonalého překladu do latiny byl pravděpodobně Čech. Bohaté iluminace a výpravnost díla dávají tušit, že si je objednal sám, v té době
v Itálii pobývající, mladý Karel IV. v touze seznámit se s historií naší země před svým nástupem
na trůn. Jiná verze předpokládá, že mu ji darem přineslo historicky doložené poselstvo Čechů.
Dnes už je jasné, že jde o největší objev svého druhu od dob Františka Palackého, který nás
svým výkladem dějin národa českého ukotvil v čase a místě.
J. Třebický

Anketní otázka z webových stránek
Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky
(www.pocatky.cz).
„Jak hodnotíte letošní DEN PŘÍRODY? Jaký ročník se Vám líbil nejvíce?“
Zveřejněno od 17.5. do 23.6.2005. Celkový počet hlasujících: 213
letošní ročník 2005 (30%)
2. ročník 2004 (12%)
1. ročník 2003 (46%)
tuto akci nenavštěvuji (13%)
VK
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Letem nejen
počáteckým světem
Rebelové zabodovali!
Nejen dítka školou povinná
zaplnila do téměř posledního
místečka 16.6.2005 sál počáteckého kina. Proč? Jak již
bylo uvedeno v PZ 6/2005 i
na plakátech, žáci 8.B a 6.A
ZŠ v Počátkách nacvičili pod
vedením pí. uč. Renáty Vetiškové taneční pásmo na motivy muzikálu F. Renče „Rebelové“. Mohutný aplaus diváků během celého vystoupení
byl důkazem, že se jim vše
povedlo více než na jedničku. Skoro těm děckám závidím, jak si budou moci celý
život zavzpomínat na úspěšné vystoupení, kdy se vlastně staly poprvé hvězdami či
hvězdičkami.
ZŠ měla v červnu ještě další
úspěšné akce. Zmíním alespoň dětské divadelní představení „Popelka“, nacvičené pí.
uč. Ilonou Fojtovou a Jandovou. Sám jsem bohužel nemohl navštívit, ale podle ohlasů z okruhu svých známých
bylo rovněž velice úspěšné.
Ať paním učitelkám vydrží jejich snaha i nadále a jim i
všem, kteří se na úspěšných
vystoupeních podíleli – vřelé
díky!
FRK

!!! ŘIDIČI POZOR !!!
Z důvodu rekonstrukce
Lázeňské ulice dojde
v měsíci srpnu ke
změně
přednosti
v jízdě na křižovatce u
Zmeškalů.
Hlavní
silnice povede směrem
Agrostroj – Březinova
ulice.

ŽÁDÁME O
ZVÝŠENOU
OPATRNOST.

Soutěž o nejlepší myšlenky žáků ZŠ Počátky na téma:

„Čím chcete proslavit své město?“
Co by ve městě dle Vašeho názoru určitě mělo být ? Co by je proslavilo? Kterou službu,
činnost… navrhujete rozšířit? Na které služby města veřejnosti jste ochotni finančně
přispívat? Kterou službu, činnost navrhujete zrušit, zmenšit, kde jste ochotni uspořit?
Pro informovanost malý přehled o vlastnictví města: Naše město vlastní a obyvatelům i
návštěvníkům města slouží na náměstí budova městského úřadu (prostory stavebního
úřadu si pronajímáme od církevního řádu), budovy základní školy, mateřské školy, tří
budov musea- s pronajatou věží od církve, dvou pečovatelských domů pro starší občany,
sokolovny, sportovní haly, kina, kulturního zařízení(s poštou), hasičské zbrojnice, čistírnu
odpadních vod a 2 budovy vodotechnických služeb (jednou z nich je dřívější kotelna na
sídlišti sloužící i pro pilu), budova hájenky, budovy pro scházení se občanů v Horní Vilímči,
Prostém, Vesci a Léskovci, dále v Počátkách budovy 30 bytů- včetně bytů obslužných v
hasičské zbrojnici, nad zubní ordinací a v sokolovně, dále ploch všech náměstí, chodníků
a cest mimo hlavních silničních průtahů městem, které patří státu, či kraji. Město také
spravuje plochy sokolského hřiště (u školy), sportovního stadionu, parků u nemocnice, u
školy, na Moravě, mezi panelovými domy na sídlištích, koupaliště u“Dvořákova“ rybníka.
Spravujeme přes 300 ha městských lesů, zdroje pitné vody, vodojem, kanalizační síť,
poloviny obou jezer na Valše a některé menší plochy v místních částech(vesnicích). Na
provoz (topení, svícení, platy, úklid, energie, materiály…) a opravy těchto zařízení města je
ročně vydáváno téměř 30 mil. Kč. Část těchto prostředků získáváme od státu za službu pro
stát(vedení matriky, sociální služby, přestupkovou agendu, stavební řízení, životní prostředí).
Ostatní příjmy plynou zejména z daní. Na splácení dluhů a rozvoj města zbývají proto
pouze 3 mil. Kč ročně.
Podmínky soutěže:
- Volný literární útvar rozsahu do 3 stran vypracovaný v elektronické i tištěné formě s
uvedením svého jména, věku, adresy
- Práce předaná Kulturnímu zařízení města (p. Vít Kratochvíl) nejpozději do 20. září
2005 a současně zaslaná na dvě e-mailové adresy: kultura@pocatky.cz a
trebicky@psp.cz
- zahájení soutěže dne 1. července 2005
- uzavírka přijatých prací 20. září 2005
- vyhodnocení soutěže 25. září 2005
Složení hodnotící komise:
- Mgr. Blažíček Jaroslav
- Filipová Marie
- Kratochvíl Vít
- Ing. Třebický Jan
- Zábojová J.
Vyhodnoceny budou 3 práce s nejpodnětnějšími myšlenkami. Výherci a všechny závažné
myšlenky (i z nevyhodnocených prací) budou uveřejněny v Počáteckém zpravodaji.
Ceny: za 1. místo: Sportovní hodinky s propiskou
za 2. místo: Poukázka na nákup zboží v hodnotě 500 Kč
za 3. místo: Dort
Ing. Jan Třebický, starosta města Počátky

Díky, páni hasiči
O víkendu ve dnech 11. a 12.6.2005 se jely v okolí a přímo v Jindřichově Hradci cyklistické
závody – Česká silniční liga mužů 2005 a Český pohár mládeže 2005. Co do rozsahu se
jednalo o největší akci letošní mistrovské sezóny na silnici v celé ČR. A dobrovolní hasiči z
Počátek byli při tom.
V neděli 12.6.2005 pomohli zajistit hladký průběh kriteria přímo v centru Jindřichova Hradce.
A nejen to. Toto kritérium je v posledních letech věnováno památce vynikajícího cyklisty, reprezentanta ČR a medailisty z mistrovství světa policistů Jiřího Hudínka, který před 7 lety přišel ne
vlastní vinou o život nedaleko Žirovnice. A proto i pomoc pánů hasičů byla více než symbolická.
Dovolujeme si tímto poděkovat za dobře odvedenou práci p. starostovi hasičů Syrovátkovi,
p.veliteli hasičů Jankovi a pánům Budkovi, Camrdovi, Hörnerovi, Kotyzovi, Novotnému a
Povolnému, kteří přijeli, pomohli a bez řečí se vytratili.
Jan Hájek – majitel pořádajícího cyklistického klubu Jindřichův Hradec
Jiří Dohnal – prezident Jihočeského svazu cyklistiky
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Mateřská škola
V letošním, právě ukončeném, školním roce bylo do mateřské školy přihlášeno celkem 113 dětí. Průměrná docházka
při nízké nemocnosti (např. v květnu) byla 81%.
Pro srovnání uvádím počty přihlášených dětí v uplynulých 10 letech.
1996-97…….101
1997-98…….104
1998-99…….104
1999-00…….101
2000-01…….102
2001-02…….110
2002-03…….116
2003-04…….120
2004-05…….113
2005-06 ……113
Jaká byla v uplynulých 10 letech průměrná docházka jsem již nezjišťovala.
Mateřská škola má nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělávání dětí a její význam snad může podceňovat jen
člověk málo informovaný. Počátecká školka je Českou školní inspekcí hodnocena jako velmi kvalitní. Právě pro její
úroveň ji navštěvují také děti z okolních obcí a měst.
Nový školský zákon a nová vyhláška přinesly změny i do předškolního zařízení. Nejstarší ročníky předškolních dětí
nemusí platit školné (nově nazvané – úplata za vzdělávání). o to víc však musí zaplatit mladší děti. Další novinkou je
tzv. udržovací poplatek. Přihlášené dítě musí své místo ve školce ( od září 2005) „jistit“ měsíčním udržovacím
poplatkem i když svou docházku začne až během roku. Tento udržovací poplatek (polovina školného) musí být
uhrazen i když bude dítě např. z důvodu dlouhodobé nemoci odhlášeno na celý měsíc. Jak je vidět, naši zákonodárci
to rodičům příliš neusnadňují.
Pro příští školní rok je prozatím přihlášeno 113 dětí. Několik rodin ještě zvažuje, zda si platit udržovací poplatek nebo
dítě na celý rok odhlásit a přijít znovu k zápisu v únoru 2006. Čas na rozmyšlenou mají do konce srpna. Kvůli těmto
změnám se konala ve školce celoškolní schůzka SRPDŠ, s rodiči bylo jednáno osobně, aby během příštího roku
nedocházelo k nedorozuměním.
V roce 2003 se konečně v České republice pozastavil dlouhodobý pokles porodnosti. Demografové se radují, že
porodnost v nejbližších letech možná předčí i jejich nejoptimističtější očekávání. To znamená, že by se počet narozených dětí mohl přehoupnout přes 100 tisíc ročně. V roce 2002 se v Česku narodilo 92 tisíce dětí, v roce 2003 už to bylo
94 tisíce a v roce 2004 se narodilo 98 tisíc dětí.
Proč by se tento „baby boom“ měl vyhýbat našemu regionu? Zaměstnanost v Počátkách se postupně zvyšuje a nic
nepobouří veřejnost víc, než jakékoliv omezování nebo zhoršování podmínek v předškolním zařízení.To se nemůže
nikdy vyplatit. Přepočítávat vždy všechno jen na peníze je příliš jednostranné řešení. I přes prapodivné vize některých „prognostiků“ si myslím, že budoucnost školky není ohrožena. A snad i její význam bude jednou v Počátkách
doceněn tak, jak si zaslouží a jak je tomu v jiných městech.
JiZ

Ze zápisníku Policie ČR
Policejní komisař sdělil obvinění z trestného činu porušování domovní svobody dvěma mužům (20, 27) z
Počátek. Ti v dubnu 2005 v Počátkách v ulici Tovární za použití násilí překonali uzamčené dveře bytu, vnikli dovnitř
a z bytu jednapadesátiletého muže vystěhovali jeho věci do chodby přízemí uvedeného domu i přesto, že tento
muž má sepsanou řádnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou.
Dne 5.6.2005 v 17.20 hodin byla v místě svého přechodného bydliště - rodinný dům v ulici Nádražní v Počátkách nalezená mrtvá pětasedmdesátiletá žena. Na místo byl přivolán lékař RZS Pelhřimov. Při ohledání mrtvoly
nebyly shledány žádné známky násilné smrti a vzhledem k značnému stádiu rozkladu mrtvoly lékař jednoznačně
neurčil příčinu smrti a ve věci byla nařízena zdravotně bezpečnostní pitva.
K dopravní nehodě se smrtelným zraněním došlo v pondělí 13. června v 6,05 hodin ve směru Žirovnice - Zdešov.
46 letý řidič při průjezdu levotočivou zatáčkou, při míjení se s protijedoucím nezjištěným os.automobilem, vlivem
vysoké rychlosti nezvládl řízení, vyjel na pravou krajnici, kde došlo k nárazu do stromu. Poté s vozidlem dostal
smyk, který nezvládl a narazil vlevo mimo vozovku levým bokem vozidla do stromu. Nárazem bylo vozidlo odhozeno přes vozovku na pravou krajnici. Při dopravní nehodě došlo ke smrtelnému zranění řidiče a těžkému zranění
spolujezdkyně (49), která utrpěla zranění s léčením nejméně 6 týdnů. Alkohol u řidiče nebyl prokázán. Hmotná
škoda činí 40 000 korun.
Ve středu 15. června v ranních hodinách došlo k vloupání do bankomatu v Počátkách. Neznámý pachatel se
vloupal do budovy kina, kde je bankomat umístěn a poté vyřízl otvor ve stěně bankomatu. K odcizení peněz z
bankomatu nedošlo, předběžné vyčíslení škody činí 25000 korun.
VK
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Listujeme v kronice
- jednopatrový dům NA
HRADBÁCH č. 35 sloužil
dříve jako šatlava.
- V roce 1827 byla ve škole
zavedena tzv. ZLATÁ KNIHA, zvaná též čestná a KNIHA ČERNÁ, zvaná kniha
hanby. Zápisy ve zlaté knize
existují do roku 1869, v černé knize jen do roku 1865.
- V 16. st. prodávali hradečtí
lékárníci hojivou vodu z lázní Sv. Kateřiny v baňkách vyrobených v senotinských
sklárnách.
- Policejní úředník Dedera,
který doprovázel K. H. Borovského na cestě do vyhnanství do Brixenu, byl též
hostem lázní Sv. Kateřiny v
roce 1867. Dle vyprávění to
byl veselý a příjemný pán.
- Dcera K. H. Borovského –
Zdeňka Havlíčková jezdila
do Počátek do domu č. 161
na Riegrově náměstí k Brdlíkům.
- V minulém čísle PZ jsme citovali z městské kroniky „fotbalové informace“ o umístění fotbalových hřišť. Několik
místních pamětníků nás
upozornilo, že dlouhá léta
se hrával také fotbal na louce rodiny Kotálových na
levé straně cesty k Valše. Tato
informace není v kronice nikde uvedena a tak ji zveřejňujeme alespoň prostřednictvím PZ. (M.Talpová+JiZ)

Anketa
Viděli jste žákovské divadelní představení POPELKA? Co na to říkáte?
IVA TŘEBICKÁ – 1. červen je svátkem dětí. Tento den byl ale svátkem i pro mě, protože jsem
s dětmi shlédla pohádku o Popelce, kterou nám zahrály děti z 8. a 9. tříd. Můj zážitek?
Nádhera, pohlazení po duši a i malé dojetí. Herci byli báječní. Však co to dalo práce nacvičit
texty, sehnat obleky, kulisy, připravit scénu! Dík patří všem, kteří ať již malou či velkou měrou
přispěli k tomu, že jsme si z kina odnášeli skvělý zážitek a byl tak hluboký, že jsem shlédla
pohádku ještě týž večer se svými třemi dcerami podruhé.
JAROSLAVA MATOUŠKOVÁ – Dětské představení pohádky Popelka bylo velice hezké.
Herecké vystoupení žáků a jejich výkony byly na „profesionální“ úrovni. Dík za krásné dojmy,
mladým hercům i všem, co se podíleli na přípravě. Byla to jistě náročná práce, která se
zdařila.
ALŽBĚTA ZLUKYOVÁ – Popelka se mi fakt líbila. Obdivuji pí. učitelku Fojtovou, co dokázala
s mými spolužáky provést.
Mgr. LENKA FILSOCHOVÁ – Divadlo bylo prostě úžasné, skvělé, všichni podali vynikající
výkony. Mnohokrát se mi během představení zalily oči slzami dojetí a radosti. Musela jsem
se velmi přemáhat, abych se mohla plně soustředit na svoji „úlohu“ a sledovat pečlivě text.
Jen jsem se v duchu modlila, abych dokázala včas zareagovat, bude-li potřeba. Když jsem
já, jako nápověda, začala docházet na zkoušky, bylo již uděláno spoustu práce. A přesto se
zkoušku od zkoušky naši mladí herci stále zlepšovali. Museli skloubit mluvený projev s
pohyby a gesty. To vyžadovalo, aby měli text perfektně nastudovaný a zvládnutý. A tak tomu
také bylo. Všem patří můj obrovský obdiv!
Mgr. MIROSLAVA ŠTEFLOVÁ – Ze zvědavosti jsem navštívila divadelní představení „Popelka“ a „Rebelové“. Byla jsem velice mile překvapena, jak se žáci zhostili svých rolí. Divadelní představení měla šmrnc a vtip. Výborně jsem se bavila. Myslím si, že velké díky patří
všem učitelkám a rodičům, kteří se rozhodli nacvičit divadlo a tak ochotně věnovat dětem
svůj volný čas a ostatním připravit pěkný zážitek. Ještě jednou velké díky všem, kteří se na
těchto projektech podíleli. JiZ

Turisté a muzeum
Začala turistická sezóna a do našeho města opět zavítají turisté, návštěvníci, rodáci,..Řada
z nich si jistě prohlédne rodný dům Otakara Březiny a často také navštíví místní hřbitov, aby
shlédli hrob rodičů našeho slavného rodáka. A mnozí z nich budou překvapeni. Hrob rodičů
O. Březiny je pečlivě udržován, osázen květinami a pravidelně ošetřován. Péče o hrob
manželů Jebavých je jednou z mnoha povinností zaměstnankyň místního muzea, kterou
plní opravdu vzorně.
VP

Tip na návštěvu kina
„Román pro ženy“
KINO POČÁTKY * sobota 16.7.2005 od 19:00 * VSTUPNÉ 50,- KČ * ČR 2005 * 100 MINUT * do 15 let nevhodný
Nová komedie režiséra Filipa Renče podle scénáře Michala Viewegha s Markem Vašutem, Simonou Stašovou a Zuzanou
Kanócz v hlavních rolích.
Román pro ženy je natočen podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha.
Román pro ženy patří k nejoblíbenějším titulům Michala Viewegha, bezpochyby nejpopulárnějšího českého spisovatele
současnosti. Knihy se dosud prodalo více než osmdesát tisíc výtisků a s dobrým ohlasem vyšla také chorvatsky a německy,
podepsána je smlouva na vydání v Itálii a chystají se překlady do několika dalších jazyků.
Žánrově lze film charakterizovat jako inteligentní romantickou komedii, založenou na originální situační komice, vtipných
dialozích a jímavém lidském osudu. Román pro ženy je jemně groteskním příběhem dvou žen: dvacetileté Laury (Zuzana
Kanócz), která pracuje v redakci dámského týdeníku Vyrovnaná žena, a její ovdovělé matky, tlumočnice a překladatelky Jany
(Simona Stašová). Obě ženy hledají toho pravého a stále se jim to nedaří. Jana, která kdysi chodila s jedním Čechem, a proto
"typické" Čechy upřímně nesnáší, marně hledá svého vysněného cizince a útrpně odolává tragikomické dvornosti dobráckého souseda Žemly (Miroslav Donutil). Laura se po dvou vztazích (s lektorem angličtiny a mladičkým prodavačem mobilních
telefonů) zamiluje do čtyřicetiletého Olivera (Marek Vašut), který je zaměstnán coby kreativec v reklamní agentuře. Výchozí
zápletkou celého filmu je fakt, že Oliver byl před dvaceti lety velkou láskou Lauřiny matky, jinými slovy oním „typickým"
Čechem…

4

Rekonstrukce fotbalového stadionu
Určitě mnozí z Vás v jarních měsících zaznamenali nevzhlednou hromadu zeminy na parkovišti u hřbitova. Následné
navážení písku a vzájemné míchání. Toto všechno byly přípravné práce, které předcházely připravované rekonstrukci
hřišť. Ptáte se proč se dělá rekonstrukce na první pohled dostačujících hřišť a kdo vše financuje? Proč se budují dvě
travnatá hřiště? Nebude následná údržba nákladnější? Není vůbec vložené úsilí a prostředky zbytečné pro stávající
úroveň počátecké kopané ?
Jsme přesvědčeni že nikoliv. V prvé řadě musíme uvést, že investorem celé akce je Tělovýchovná jednota Spartak
Počátky a ne jak se někdy mylně uvádí Město Počátky. Vše je a bude plně hrazeno z prostředků TJ. Tělovýchovná jednota
(resp.oddíl kopané) se uvedenou rekonstrukcí začala zabývat již v roce 2002, kdy byla zpracována studie posouzení
stávajících povrchů hřišť a navrhnuta nápravná opatření. Bylo zjištěno, že na hlavním hřišti došlo k potlačení speciálních
hřištích travin, které v současné době tvoří méně než 30% povrchu. Zbytek jsou nevhodné, mělce kořenící druhy travin,
které více trpí intenzivní sportovní zátěží. Proto také dochází k „drnovatění“ trávníku. Zadní tréninkové hřiště začalo mít
problémy s odvodem srážkových vod a zarůstalo nevhodným travním porostem. Z těchto důvodů a na základě zpracované studie podala TJ v roce 2003 první žádost o státní dotaci z ministerstva školství, mládeže, sportu a tělovýchovy na
rekonstrukci uváděných ploch. Ovšem neúspěšně. V následujícím roce byla žádost opět obnovena. Nakonec i kladně
vyřízena s příslibem financování v roce 2005. Bylo žádáno o dotaci ve 100% výši finančních nákladů 2,2 mil.Kč.
Nakonec byla přiznána dotace ve výši 2,0 mil.Kč, na kterou je již v současné době oboustranně podepsáno rozhodnutí
o účasti na státním rozpočtu právě ve výši 2,0 mil.Kč. Zbývající část 0,2 mil.Kč musí být financováno z vlastních zdrojů. S
přiznáním dotace ve výši 2,0 mil.Kč dochází k naprosto ojedinělému a v historii počátecké tělovýchovy pravděpodobně
neopakovatelnému příjmu finančních prostředků.
V konečném důsledku má být zatravněno zadní tréninkové hřiště a následně provedena rekonstrukce hlavní travnaté
plochy, kde bude zároveň vybudována automatická závlaha s čerpáním vody z Továrního rybníka. Po provedeném
výběrovém řízení se dodavatelem stavby staly Vodotechnické služby s.r.o., které si na konečné založení kvalitních
travních porostů najaly subdodavatele firmu Park Dukovany. Na otázku proč dvě travnaté plochy uvádíme, že oddíl
kopané v současné době má v mistrovských soutěžích 6 družstev. Z toho 4 mládežnická, kdy 2 žákovská družstva hrají
krajské soutěže. A právě pro účast mládeže v krajských soutěžích je mimo jiné dnes podmínkou travnatý povrch hřišť.
Proto musí být prvně tréninkové hřiště zatravněno, aby mohlo dojít k následné rekonstrukci hlavní hrací plochy. V
budoucnu bude zadní tréninkové hřiště udržováno „pouze v rámci možností“ a budou zde probíhat tréninky všech
družstev (9 tréninků týdně).
Jestli vložené úsilí a finanční prostředky nejsou zbytečné pro počáteckou kopanou uvádíme, že naším cílem je zlepšit
podmínky pro sport zejména mládeži, která je naší budoucností. Domníváme se, že mládežnická kopaná je v současné
době na solidní úrovni, a že naši žáci každý týden důstojně reprezentují Počátky po kraji Vysočina.
Jenom pro dokreslení situace uvádíme, že daleko menší města a dokonce obce zejména v naší „moravské“ části kraje
disponují nesrovnatelně lepšími povrchy hřišť, a že tudíž není nenormální mít kvalitní hrací plochy. Naopak se to v
současné době stává nutností. Celé naše úsilí by mělo být završeno slavnostním otevřením hlavní hrací plochy v roce
2006 při 52. ročníku O křišťálový pohár. Přejme si, aby se celé dílo zdařilo ke spokojenosti všech stran, a aby nové
povrchy sportovišť sloužily všem sportovcům bez rozdílu věku a přispěly ke zlepšení předváděné hry.
M.P.

Základní škola
Po loňském úspěšném divadelním
vystoupení se i v letošním školním
roce žáci 8.A rozhodli nastudovat
další pohádku. Tentokrát si na
pomoc pozvali kamarády z 9.
ročníků.Již od září se pravidelně
scházeli a pilně zkoušeli. Nebylo to
pro ně jednoduché. Zvlášť pro ty,
kteří museli zvládnout i přípravu na
p ř ijímací zkoušky. Všichni ale
vydrželi až do konce a jejich
vystoupení 1. a 3. června bylo opět
vynikající. Nebylo by to však možné
bez obětavé práce paní učitelky Mgr.
Ilony Fojtové a paní učitelky Mgr.
Aleny Jandové, které celý školní rok
dětem věnovaly svůj volný čas a
pohádku s nimi nacvičovaly. Plné
hlediště a dlouhý potlesk byly
odměnou za jejich náročnou práci a za skvělé výkony dětí. Poděkování patří i sponzorům, dospělým kolegům hercům
a všem kteří pomáhali při realizaci tohoto divadelního vystoupení.
Základní škola Otokara Březiny Počátky děkuje touto cestou majitelům firmy SETORA s.r.o. Počátky a a.s. AGROSTROJ
Pelhřimov za poskytnutí materiálu pro pracovní vyučování a rozvoj praktické výuky žáků, ale i za dlouholetou spolupráci
a podporu.
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Vzpomínka
16. 7. tomu budou tři roky
co nás opustil, manžel,
dědeček, tatínek

pan Jiří Háva.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Václavské slavnosti 2005
Kulturní zařízení města Počátek nabízí tímto počáteckým podnikatelům, obchodníkům,
zájmovým organizacím, spolkům i jednotlivcům zapojení do letošních Václavských slavností,
které se uskuteční v sobotu 24. 9. Můžete využít možnost zúčastnit se tradičního řemeslného
jarmarku, zajištění občerstvení apod. V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás prosím
kontaktujte – Kulturní zařízení města Počátek – Vít Kratochvíl, Horní ul. 87, tel./fax: 565 495
474, mobil: 602 223 732, kultura@pocatky.cz.
Vít Kratochvíl, KZM Počátky

Zeptali jsme se…
Začátkem června jsme mohli v kině zhlédnout žákovské divadelní představení – pohádku POPELKA, kterou zahráli
žáci 8. a 9. tříd místní základní školy. O tom, jak lze s dětmi nacvičit divadlo, a tak jim nabídnout docela zajímavé
využití volného času, jsem si povídala s paní učitelkou Mgr. ILONOU FOJTOVOU.
Kdo přišel s nápadem hrát s dětmi divadlo?
Už v 6. ročníku si děti z mé třídy chtěly zahrát skutečné divadlo. Slíbila jsem jim, že si to vyzkoušejí v 7. ročníku a
tak jsme v loňském školním roce nacvičili POHÁDKU O HONZOVI A PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE. Letos jsme
sáhli po těžším scénáři. Našla jsem v knihovně naší školy scénáře pro divadelní přestavení a dala jsem dětem
vybrat z několika možností. Zvolily si pohádku POPELKA.
Jak probíhal výběr herců? Musíte děti přemlouvat nebo se vám hlásí samy?
Děti dobře znám, a tak jsem je do rolí obsazovala sama, aby vyhovovaly typově a zároveň roli zvládly. Dětem jsem
pak konkrétní roli nabídla a musím říci, že jsem se z jejich strany setkala vždy s příznivou reakcí. V POPELCE
vystupovaly děti z 8. a 9. třídy. Žáci z 8. třídy hráli už loni, měli tedy určité zkušenosti a tím i výhodu. Děti z 9. ročníku
zkoušely divadlo poprvé a nebylo to pro ně právě lehké, neboť především musely zvládnout přijímací zkoušky na
střední školy. Nakonec velmi dobře zvládly obojí.
Naučit se dobře text, to asi nestačí. Pomáhal vám někdo s režií?
Letos i vloni jsem úzce spolupracovala s paní učitelkou Mgr. Alenou Jandovou, která se ochotnickému divadlu
věnuje přes 30 let. Velice si vážím jejích zkušeností, rad, postřehů i obětavosti. Na každou zkoušku jsme se obě
pečlivě připravovaly. Nejdřív jsme si udělaly návrhy scén. Potom jsme důkladně probíraly scénář a krůček po krůčku
jsme promýšlely a tvořily jednotlivé výstupy,přidávali pohyb, gesta, mimiku, celkový herecký výraz. Během zkoušek jsme ještě prováděly řadu změn a úprav.
Kdo vám obstaral kostýmy a kulisy?
Kulisy nám ochotně půjčil místní ochotnický spolek. Celkový charakter scény jsme si dotvářeli sami Kostýmy jsme
si půjčili u ochotnických spolků v okolí, něco jsem přinesla z domova, něco od známých.
Jak dlouho jste nacvičovali a jak zkoušky probíhaly?
Nacvičovat jsme začali v říjnu loňského roku, a to ve škole. Nejdříve probíhaly čtené zkoušky, při nichž se děti
seznamovaly s textem a zároveň se svými pohádkovými postavami. Pronikaly do tajů mluveného projevu, jevištní
řeči. Později jsme přidávali gesta, pohyb atd. Posléze docházely na zkoušky také nápovědy – Mgr. Marie Blechová
a Mgr. Lenka Filsochová. Začátkem května jsme začali zkoušet v prostorách kina, částečně s kulisami, abychom
zvládli celý prostor jeviště. Při několika posledních zkouškách jsme už zkoušeli s kompletními kulisami i s kostýmy,
aby nás nic nepřekvapilo.
Kolik představení jste sehráli a s jakým úspěchem?
30. května jsme měli generálku pro několik diváků z řad spolužáků. U příležitosti Dne dětí jsme dopoledne hráli pro
děti z mateřské školy a 1. stupně ZŠ. 1. a 3. června jsme sehráli od 19.00 hodin dvě večerní představení pro plný sál
kina a myslím, že jsme měli úspěch.
Kdo se ještě podílel na přípravě a realizaci vašeho představení?
S kulisami nám pomáhal pan Karel Janda a pan Karel Šimánek, oba dlouholetí ochotníci. Osvětlení nám zajistil pan
Václav Kadlec. Ozvučení zvládl David Širmar, žák 9. třídy. S účesy pomohla paní Eva Jelínková. Velmi dobře se nám
také spolupracovalo s panem Vítkem Kratochvílem, vedoucím Kulturního zařízení Počátky. Chtěla bych poděkovat
opravdu všem, kteří nám pomohli a přispěli ke zdárnému výsledku. A samozřejmě, největší dík patří dětem, hercům
za jejich výkon. Vynaložily velké osobní úsilí, obětovaly svůj volný čas, ale získaly i nové zkušenosti, nové zážitky.
Zkrátka udělaly co mohly, aby divákům připravily hezké chvíle a oni z jejich představení odcházeli s příjemnými
pocity.
Představení jsem viděla a mile mě překvapila jeho úroveň. Za takový výkon si děti zaslouží obdiv a poděkování.
Věřím, že místním ochotníkům rostou dobří kolegové. Děkuji za rozhovor.
JiZ
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Den přírody 2005
Tak vám nevím, čím začít dříve. Snad upravenými slovy klasika:
„III. ročník je mrtev – ať žije IV. ročník 2006“! Pořadatelé i všichni účinkující si jistě oddychli, když sv.
Petr dopřál této letošní počátecké akci číslo 1. ideální počasí. To mělo bezesporu lví podíl na zatím
určitě největší návštěvnosti z dosavadních ročníků.
Pokud budeme brát v potaz slovní anketu, vyslovenou členy skupiny Maxim Turbulenc v průběhu
jejich vystoupení – totiž z jaké vzdálenosti přijeli návštěvníci této akce. Převažovala vzdálenost 50
– 100 km, množství rukou se hlásilo i ke vzdálenosti nad 150 km. To potvrzuje, že návštěvnost
pomalu překračuje hranice našeho regionu.
Vzpomínám, jakou počáteckou poutí bývaly kdysi rybářské závody na Valše. I dnes lákají stovky
zájemců, ale jsou už jen jednou z mnoha desítek dalších ukázek a akcí s přírodou souvisejících. A
to je velice potěšující. Zmínit se o všem je nad rozsah tohoto článečku. To ale vůbec není podstatné.
Kdo se zúčastnil, jistě si vybral to, co ho zajímá nejvíce. My s manželkou nevynecháme ani jednu
expozici. Projdeme všechny a na ty, které nás nejvíce zaujaly se vracíme vícekrát. Ani se to snad
nedá všechno stihnout.
Samozřejmě jsou lákavé i doprovodné akce – soutěže pro děti, vystoupení hudebních skupin,
občerstvení, posezení s přáteli………… Jsou příjemnými a nutnými doplňky celé akce. A teď jsme u
toho. V takovýchto akcích účinkují lidé, zejména členové zájmových a společenských organizací,
kteří věnují nezištně svůj čas pro druhé. Jejich jedinou odměnou je potěšení, že udělali kus poctivé
práce ve prospěch svého „spolku“ i ke zviditelnění našeho města. Za zmínku stojí (a je to potěšující),
že majitelé louky mezi „Vagonem“ a Volmancem propůjčili zdarma místo ke konání akce. Bez jejich
pochopení by se ani nemohla uskutečnit letošní novinka – perfektní sokolnická show.
Na druhé straně jsou zřejmě oprávněně kritizovány ceny občerstvení některých „podnikatelů“.
Jimi se už skutečně přibližujeme cenám v zemích EU. S tím ale zřejmě nic nenaděláme, záleží na
každém, zda si předražené výrobky (pokud je jejich cena známa) zakoupí. Na značně předražené
pečené prase stála chvílemi i fronta.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli.
FRK

Den přírody – videozáznam
Upozorňujeme občany, že si mohou v infocentru Kulturního zařízení města Počátek zakoupit
profesionální videozáznam z letošního ročníku Dne přírody. Na filmu dlouhém cca 25 minut
můžete shlédnout průřez celou letošní akcí. K dispozici je na nosičích DVD v ceně 50,- Kč/ks
a VHS v ceně 150,- Kč/ks.
Vít Kratochvíl, KZM Počátky

Bravo, „Pišto“!
Až budete mít cestu kolem stojčínské bytovky (na konci vsi směr Prostý), všimněte si pečlivě
upravených, vždy bezvadně vysečených trávníků u této bytovky. A což ty perfektně ošetřované
a dlouhodobě zkrášlované parkové rostliny! Navíc podle ročního období kárka vyzdobená tu
květinami, tu plody ze zahrádky. Tuto krásu už léta vytváří pan Ján Jankto, důvěrně zvaný
„Pišta“. Málokde vidíme, jak se někdo nezištně stará o vzhled veřejného prostranství pro
radost a uspokojení sebe i druhých. Kéž by se našlo hodně dalších „Pištů“, kteří nezůstávají
lhostejnými k místům, kde žijí a zvelebují nejen své vlastní majetky.
FRK

Pozvánky, kultura
SK Spartak Počátky oddíl kopané srdečně zve na 51. ročník TURNAJE O KŘIŠŤÁLOVÝ POHÁR,
který se uskuteční 10. července od 13.00 hodin.

Travesti skupina Screamers s novým programem
19. srpna 2005 sál Kino Počátky od 19:30 hod.
Skupina má šest členů, kteří ve svém vystoupení
ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahraniční
populární hudby např. I. Czáková, H. Vondráčková,
H. Zagorová, E. Pilarová, H.Janků, D. Rolinsová, V.
Špinarová, C. Dione, T. Turner, Cher, J. Rusch, A.
Pugačeva a mnoho jiných. Program je zahájen
úvodní znělkou a zakončen společným
vystoupením celé skupiny a je konferován tak, že
vytvoří ucelený program.
Skupina SCREAMERS srdečně zve na svá
vystoupení, která pobaví spoustou hudby, starší i
nové produkce. Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost podívat se, že i z muže se dá udělat krásná žena, které nejedna dáma závidí ladné
pohyby. Přijďte se pobavit i Vy s travesti skupinou SCREAMERS z Prahy.
Vstupenky v prodeji v infocentru Kulturního zařízení města Počátek, Horní ulice 87, Počátky,
394 64, tel./fax: 565 495 474, mobil: 602 223 732, kultura@pocatky.cz
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Z veršů Josefa Vachka

Červenec
Myslím, že špatně, milé léto,
jste si tu vládu s jarem předali.
Kde jsou ta hejny vlaštovek, na
které
jsme netrpělivě čekali?

Proč nevrací se všechny
zpátky
zas hospodářům pod krovy?
Kde jsou ty milé akrobatky?
Kdo z vás mi na to odpoví?

Mlčíte. Ten pták však na mě
křičí: „Jste to vy!
Dopadli jsme jak hejna křepelek!
Ukradli jste nám domovy!“
Zradil jsi, člověče, na to je
jenom jeden lék.

Tak jsme se přírodě zas trochu
odcizili.
Ten pták je další oběť našich
omylů.
Co ještě říci v tuto chvíli?
V čase computerů a mobilů?

Nade mnou visí prázdné nebe.
Modř zrcadlí se v květu chrpy.
Kdo ještě vedle mně a tebe
jako ti ptáci trpí?

Moravský
potok
Spodní tok „Moravského“
potoka pod zahrádkářskou
kolonií není příliš malebný.
Tento zarostlý a bahnitý kus
přírody prochází jedenáctiletý chlapec, sbírá do igelitové
tašky odpadky, PET lahve...
aby je pak odnesl do kontejneru nebo popelnice. Proč to
dělá? Jen tak, aby byl potok
čistý. Až někdo z dospělých
bude chtít opět odhodit do
potoka nějaké odpadky, měl
by si uvědomit, že to po něm
uklízí malý kluk Vojta Novotný. Děkuji Vojtovi, že svým
chováním vychovává i nás
dospělé.
VP

KINO POČÁTKY ČERVENEC 2005
Prodej vstupenek 20 minut před zahájením
představení.
Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR
241/1992 Sb.
Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,Kč.
Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění
představení je 5 platících osob.

SLEČNA DRSŇÁK 2: Ještě drsnější
USA, 2004, 115 MINUT
Agentka FBI Gracie Hartová (Sandra Bullock) se
poté, co zneškodnila hrozbu slavnostnímu
vyhlášení Miss Spojených států přes noc stala
senzací pro média...
sobota
02.07.2005
19 hod.

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
USA 2004, 143 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ,
ČESKÉ TITULKY
Režisér Ridley Scott mistrně spojil filmovou epiku
s hlubokým prožitkem v slavných filmech
Duelanti, Vetřelec, Thelma a Louise, Gladiátor,
Blade Runner a Černý jestřáb sestřelen. Ve filmu
Království nebeské vypráví o křižové výpravě
očima mladého rytíře Baliana...
středa
06.07.2005
19.00 hod.

JEHO FOTR, TO JE LOTR!
USA 2004, 120 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ,
ČESKÉ TITULKY
Tento díl zaznamenal obrovský divácký úspěch,
který překonal výsledky předcházejícího dílu a v
době Vánoc dokonce v USA překonal historický
rekord v návštěvnosti.
sobota
09.07.2005
19.00 hod.

XXX: NOVÁ DIMENZE
USA 2005, 110 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ,
ČESKÉ TITULKY
Na počátku akčního thrilleru xXx: Nová dimenze,
který je pokračováním filmového hitu z roku 2002,
se americké státní zřízení ocitá v dramatické
situaci...
středa
13.07.2005
19.00 hod.

ROMÁN PRO ŽENY
ČR, 100 MINUT, DO 15 LET NEVHODNÝ
Román pro ženy je natočen podle
stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha.
sobota
16.07.2005
19.00 hod.

PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
NĚMECKO 2004, 138 MINUT, ČESKÉ TITULKY,
20.07.2005, 19 HOD.

KORSICKÝ PŘÍPAD
FRANCIE 2004, 94 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ,
ČESKÉ TITULKY, 23.07.2005, 19. HOD.

Co vás zajímá…
Jak dopadl letošní POHÁDKOVÝ LES?
Odpovídá: Eva Ficková, Oddíl - Sport pro všechny
V sobotu 4. června připravili členové a příznivci SPV tradiční Pohádkový les.
Na děti čekalo přes 80 účinkujících dětí a dospělých. Ve 13:00 bylo vše
připraveno. Místo dětí však oblast Balkova pekla navštívil prudký déšť, který
trval až do večera. Z pohádkového lesa se stala mokrá bažina a pohádkové
bytosti nenašly na svých stanovištích kousek suchého místa. Z tohoto důvodu nemohl být pohádkový les přeložen na neděli a poté ani na jiný termín,
protože SPV pořádal každý další víkend nějakou aktivitu. V tomto roce již
nebudeme pohádkový les pořádat. Všem účinkujícím moc děkujeme za ochotu
a obětavost se kterou se na příchod dětí připravovali. Stejně tak se pro nepřízeň počasí nekonal branný závod. Organizátoři budou tento závod pořádat
na podzim. I těmto účinkujícím děkujeme za pečlivou přípravu.
Jak probíhá příprava dokumentu Strategie rozvoje města Počátky?
Odpovídá: ing. Jan Třebický, starosta města
Besedou s podnikateli 10.června 2005 skončila další etapa přípravy dokumentu Strategie rozvoje města. Podněty musea, kulturního zařízení města,
základní a matěřské školy, lesů města, vodotechnických služeb, pečovatelské služby, volebních stran ČSSD, ODS, KSČM, nezávislých kandidátů, dále
vyjádření Českého svazu žen, přehled statistických údajů kraje, okresu a
města a některých postřehů s názvem " Počátky a cestovní ruch" jakož i text
projevu o strategii rozvoje města na setkání se seniory v květnu jsou každému k nahlédnutí u tajemníka městského úřadu, vedoucího kulturního zařízení a od července i na internetových stránkách města. Vaše náměty, doplňky
uvedených písemností můžete sdělit (zaslat) během července a září kterémukoli zastupiteli města, předat podatelně MěÚ, nebo vedoucímu KZM p.
Vítu Kratochvílovi. Rovněž je možné využít všech dříve uvedených e-adres
města.

Dětský den s KDU-ČSL v Počátkách
Již tradičně první neděli v červnu
organizuje pro děti počátecká
organizace křesťanských demokratů
„Dětský den s KDU-ČSL v
Počátkách“. Nejinak tomu bylo i letos,
kdy i přes nepříznivou předpověď
počasí si počátečtí lidovci troufli navíc
pozvat „pouťovou atrakci“: skákací
hrad. Protože odvážným štěstí přeje,
mohlo se od 9:30 hodin do 12 hodin
asi 120 až 150 dětí postupně dosyta
a zadarmo vydovádět na Palackého
náměstí v prostoru mezi kostelem sv. Jana Křtitele a kašnou. Zájem měly děti
i o další tradiční soutěžní disciplíny: malování, skákání v pytlích a „krmení lva“, i
když byl jenom namalovaný s tlamou otevřenou o málo více než byla velikost
„krmných“ míčků. Odměny pro všechny malé soutěžící byly nejenom sladké, ale
tvořily je i balónky, které zejména těm nejmenším udělaly velikou radost. Někteří
vytrvalci střídali jednu disciplínu za druhou i několikrát, když při dovádění ve
„skákacím hradu“ se obměňovaly skupinky chlapců a děvčat. Některé výtvarné
práce dětí byly velice pěkné, proto ženy přišly s nápadem uspořádat jejich
výstavu ve vstupních prostorách pošty. Těšíme se na ni spolu s dětmi.
Ing. František Peroutka

STAR WARS: EP. III - POMSTA SITHŮ

Poděkování

USA 2005, 138 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ,
ČESKÉ TITULKY, 27.07.2005, 19 HOD.

Sbor dobrovolných hasičů v Počátkách děkuje
tímto starostovi města ing. Janu Třebickému za
pomoc při obstarávání vozidla CAS 32 T148.

MADAGASKAR
USA 2005, 85 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ,
ČESKÝ DABING, 30.07.2005, 18 HOD.
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INZERCE

INZERCE

SEMORÁD
STANISLAV
finanční poradce nabízí vyřízení:

Koupím chalupu na Pelhřimovsku se
zahradou. Cena do 1 milionu. Náš
požadavek vyřizuje kancelář. Volejte na
tel. čísla : 565 321 485 (od 8-16 hod),
nebo 777 270 603, 775 957 082.
Děkujeme za Vaše nabídky.

- 350.000,- půjčka na
2,8 % při nezajištěné
částce 200.000,- Kč
- vyřízení úvěru
včetně jednání na
úřadech zdarma
- úvěry nad 500 000,Kč od 4,6 %
- penzijní spoření s
Liškou
Bližší informace:

tel. 565 495 782 – záznamník
mobil: 602 429 584

Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátek, Horní ulice 87, Počátky 394 64, tel./fax: 565 495 474, kultura@pocatky.cz Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně měsíce.
Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Iveta Přibilová, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod
č.j. 0330014687. Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: 384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům
mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
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