Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

cena 5,- Kč

Slunce a čas
Už od pradávna se lidé snažili odměřovat různé časové úseky. To nejjednodušší
dělení času jim zajišťoval zdánlivý pohyb Slunce po obloze – pravidelné střídání dne a noci. Zajímavé je, že počátek dne byl v různých částech světa různý.
Zatímco pro Egypťany a Římany začínal nový den o půlnoci, Babyloňané a
Syřané považovali za začátek nového dne východ Slunce, pro Araby je to poledne,pro Židy a Číňany je to západ Slunce.
Další členění času následovalo oběma směry, na kratší i delší úseky. Týden byl
malý ( 5ti denní) a velký (10ti denní) podle počtu prstů na rukou. Sedmidenní
týden měli v Babylóně a souvisel s magickou sedmičkou, což byl počet tehdy
známých planet. Delší časové úseky si vynutil rozvoj zemědělství. Sledování
zákonitostí v přírodě i na obloze vedlo k rozlišování jednotlivých ročních dob.
S rozvojem astronomie souviselo zavádění různých kalendářů.
Naši předkové se naučili postupně měřit i kratší časové úseky a zároveň si vyrábět a zdokonalovat různé časoměrné přístroje. Nejstarší způsoby měření krátkých časových dílů spadají do doby 2 000 let př. n. l. Patří sem mnoho typů
hodin slunečních, kapalinových, ohňových a pískových.
Nejrozšířenějším časoměrným přístrojem byly hodiny sluneční a bylo jich (podle
knihy Stanislava Michala – HODINY) překvapivé množství, od pouzdrových
nebo prstencových cestovních hodin, přes poutnické sluneční hodiny (osmiboká hůl s časovou stupnicí a posuvným kovovým hřebem) až k hodinám – uměleckým skvostům z drahých kovů, skla, či dřeva. Sluneční hodiny se těšily značné oblibě, protože byly jednoduché a poměrně spolehlivé.
Další druhy slunečních hodin sloužily široké
veřejnosti, jmenujme alespoň okenní, zrcadlové, horizontální ( na sloupech, na zemi) nebo
vertikální ( na zdech, na oknech). Dnes už nám
v Počátkách neurčují čas sluneční hodiny, ale
mohly se stát cennou historickou památkou,
ovšem kdyby se dochovaly. V Počátkách byly
několikery a mnozí z nás je pamatují. V roce
1928 byly opravovány sluneční hodiny na
bočním jižním vchodem do kostela ( naproti
Elektře). Další sluneční hodiny, naposled opravené v roce 1930, bývaly na domě č. 135 (dnešní Kuchyňka) na Mariánském náměstí, s tímto nápisem: Horas non numero, nisi
serenas – Pouze čistá čísla počítám. V dnešní Stodolní ulici, na jedné stodole
byl nápis Frant. Navrátil, římskými číslicemi letopočet 1878 a pod tím krásné
sluneční hodiny, vyfotografované těsně před likvidací. (viz: foto) Z roku 1879
pocházejí sluneční hodiny na budově bývalého družstevního pivovaru ve statku. Také po nich zbylo jen torzo. Jediné sluneční hodiny, které mají naději být
zrestaurované, bývaly na Palackého náměstí č. 15 (dnes ve vlastnictví Kešner a
Krásl spol. s.r.o.) s latinským názvem: Utere praesenti memor ultima - Využívej
přítomnosti, nezapomínej na konec. Autorem pětice slunečních hodin v našem
městě byl počátecký občan MgPh. Dominik Navrátil z domu č. 15.
Čas prožíváme jako minulost, přítomnost a budoucnost. Škoda, že mnohdy
neumíme minulost zachránit pro budoucnost.
(JiZ)
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Johanka Kešnerová

Anketa
Jak se vám líbí Počátky“

Pohádkový les pro děti nebo pro rodiče?!

Marie Benáková - Praha
Jsem počátecká rodačka a do Počátek se vracím
pořád. Celé léto tu trávím na chalupě s dětmi.
Někdy mi připadá, že se tu zastavil čas a Počátky vymřely. V neděli odpoledne nepotkáte
v celém městě ani nohu.

Stalo se již dlouholetou tradicí, že Pohádkový les láká do Počátek návštěvníky nejen z blízkého okolí, ale podle SPZ aut můžeme konstatovat, že i
z okolí vzdáleného. To samozřejmě již samo vypovídá, že tato akce se
pořadatelům povedla a láká stále mnoho lidí. Je potěšující, že se celé rodiny vydají společně na odpolední výlet, kde prožívají vzrušující zážitky.
Vždyť stejně jako v pohádkách jde ruku v ruce dobro i zlo, radost i strach
a je na nás, jak si tyto zážitky zpracujeme.
Jistě si žádný návštěvník nedovede představit, co práce se skrývá za přípravou celé akce. Dát dohromady tolik lidí, kteří s nadšením a ochotně
věnují svůj volný čas pro zábavu druhých a pro zviditelnění našeho města,
je jistě obdivuhodné. Jménem Kulturního zařízení města Počátek jim chci
vyslovit poděkování a popřát ať mají stále chuť pokračovat s touto náročnou akci, ať mají dostatek nápadů a odměnou jim je každý spokojený úsměv
ve tváři dítěte, ale i spokojených rodičů.
Vít Kratochvíl, vedoucí KZM

Zina Rajnochová – Praha
Jsem v Počátkách na návštěvě a jsem tu poprvé.
Počasí je špatné, tak se ani nedovím, jaké tu máte
koupání. Máte tu krásné tiché prostředí, příroda
je kouzelná. Ani obchody tu nejsou špatné.

Kurz anglického jazyka

Rodina Krtičkova – Praha
Jako kluk jsem byl poblíž Počátek na bramborové brigádě a protože se mi tu líbilo, přivedl
jsem sem teď i svou rodinu. Už třetím rokem
jezdíme na dovolenou do Janovic a do Počátek
pravidelně zajíždíme. Je tu klid, který v Praze
nemáme, upravené náměstí nám připomíná atmosféru starých kalendářů. Minulý týden jsme
šli z vašeho kina v noci pěšky až do Janovic.
Žijeme zde úplně jinak než v Praze.

Ekologické sdružení AMETIST – Plzeň
Je nás devět a jsme na týden ubytováni ve Ctiboři. Počátky jsou pěkné, ale „chcípl tu pes.“
Líbí se nám kostel a pěkná kašna. Škoda, že asi
nestihneme prohlídku muzea. Zaujal nás dům č.
26, ten v dezolátním stavu hned u náměstí. Zdobí ho plakát „PORNOCIRKUS“. Co to je?
Rodina Krňávková – Praha – Odolena Voda
Asi před osmi lety jsme byli na Valše na rekreaci. Letos jsem přijela s vnoučaty a moc se nám
tu líbí. Jsme mile překvapeni, je zde čisto, náměstí je krásně upravené. V okolí Počátek jsou
zajímavá turistická „lákadla“. Možná by turisté
uvítali více malých obchůdků, třeba jen sezónních, nebo nějakou předzahrádku, kde by se dalo
posedět a užívat si klidu, který v Praze nemáme.
Paní Jungmann – New York – USA
V Americe žiji od roku 1968 a letos jsem přijela
do Počátek za sestrou pí. Parkmanovou. Moc se
mi zde líbí, Počátky jsou uklizené, jsou zde příjemní lidé, klidná doprava a náměstí je nádherné.

Kulturní zařízení města Počátek organizuje ve spolupráci s Mgr. Hanou
Konvalinkovou, učitelkou anglického jazyka, kurz ANGLICKÉHO JAZYKA. Kurz bude koncipován podle pokročilosti případných zájemců.
Kurzovné se bude odvíjet podle počtu přihlášených osob. Vyučování bude
probíhat od poloviny září v prostorech KZM v rozsahu 2 vyučovacích
hodin (2 x 45 minut) týdně. Bližší informace a přihlášky – Kulturní zařízení města Počátek, Horní ulice 87, Počátky, tel./fax: 565 495 474,
kultura@pocatky.cz.
Vít Kratochvíl, vedoucí KZM

Nová pohlednice Počátek
Kulturní zařízení města Počátek společně s Městským muzeem vydalo
v červenci 2004 novou pohlednici našeho města. Zakoupit si ji můžete samozřejmě v těchto dvou subjektech za 4,- Kč a bude také ve volném prodeji u
počáteckých prodejců.

Rodina Smetanova – Panenské Břežany
Bydlíme v chatičce na Valše a jsme zde už asi po
čtrnácté. Počátky jsou klidné městečko, příroda
je krásná, koupání by mohlo být lepší. Někdy
možná překážíme místním starousedlíkům při
nákupu v jediných potravinách a to je nám líto.
Sbíráme borůvky, houby, jezdíme na výlety a
jsme zde spokojeni.
Rodina Horčicova – Roztoky u Prahy
Jsme zde poprvé na podnikové chatě na Valše.
Chodíme po okolí a užíváme si krásné přírody a
čistého vzduchu. Navštívili jsme Telč, Dačice,
Jihlavu a Třeboň. Pracuji v obchodě a tak mě
zajímaly ceny u vás, mohu říci, že jsou přijatelné.
Kristýna Matoušková – Praha
Jezdím na chalupu do Polesí. Je tu klid to je
pravda, ale někdy až moc. Chtělo by to občas
nějakou diskotéku.
(JiZ)
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Ze zápisníku zastupitele¨

Tip na návštěvu kina

14. zasedání zastupitelů se konalo 24. června 2004 ve 20,00 hodin v sále
Kulturního zařízení města Počátek
Zastupitelé schválili:
vyhlásit záměr na pronájem nebo prodej nebytového prostoru v čp. 408 o
celkové ploše 168,7m2 oceněn dle znaleckého posudku cenou 354,35,-Kč
vhodný pro zřízení dílny
vyhlásit záměr na převod nemovitostí – jedná se o šest garáží v Nádražní
ulici pod nemocnicí - zájemcům, kteří ve výběrovém řízení předloží
cenovou nabídku ve výši nejméně 73 100,-Kč za jednotlivou garáž.
Vyhlásit záměr na převod nemovitostí v Horním Vilímči p. Františku a
pí. Lence Eisnerovým, kteří požádali o odprodej parcely, vodní plochy
a zamokřené plochy v okolí rybníka s věcným břemenem (vzdušné vedení telefonního kabelu, vedení přepadu z horního rybníka, přístup
k domu čp. 27)
Prodej malotraktoru TK 4 s vozíkem a radlicí z bývalé nemocnice p. Fr.
Holickému za 30 200,- Kč.
Rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2004 v rozsahu návrhu zpracovaného vedoucí finančního odboru MěÚ
Přidělení státní účelové dotace z Programu regenerace… ve výši 830 000,Kč na obnovu památek ve vlastnictví města a vlastníků v MPZ
– Kostel Božího těla
– 189 000,- (církev)
- dům čp. 87
- 88 000,- (město)
- dům čp. 15
- 500 000,-(Kešner – Krásl s.r.o)
- dům čp. 25
- 53 000,- (p. M Parkanová)
-

-

-

poskytnout půjčku z Fondu modernizace bytového fondu pí. I. Šteflové,
pí. M. Vítkové, pí. H. Konvalinkové, domům na Sídlišti čp. 579, 580,
568, 567.
Dodatek zřizovací listiny ZŠ O. Březiny Počátky – pořádání odborných
kurzů a školení
Zřizovací listinu Pečovatelské služby v Počátkách
Zřizovací listinu Lesy Města Počátky, organizační složky města, která byla
zřízena k 1.7.2004
Přidělení nových bytů v DPS II. – pí. Anně Škorpíkové
pí. Elišce Smetanové
p. Milanu Vaštovi
pí. Blance Bendové
p. Jaroslavu Pelikánovi
p. Bohuslavu Březinovi
manželům Janě a Bohumilu
Mynářovým
usnesení týkající se převodu Dětské léčebny Počátky v tomto znění: (pro
zpravodaj zkráceno) Město Počátky má zájem o pozemky bezprostředně
sousedící se zdroji pitné vody pro město Počátky….. a z tohoto důvodu
město Počátky bude usilovat o převod kaple sv. Kateřiny a sousedící kapličky do vlastnictví města, dále o majetek bez závazků a
nabízí pomoc při hledání vhodného investora pro výše uvedené zařízení.

Zastupitelé vzali na vědomí:
zprávu předsedy kontrolního výboru
výsledek hospodaření VTS s.r.o. za rok 2003
schválit přijetí příspěvku z kraje Vysočina na pohotovost v JPO II. Ve
výši 100 000,-Kč
schválit přidělení účelové dotace pro vzdělávání pedagogů obou škol (ZŠ
– 27 000,-Kč a MŠ – 10 000,-Kč)
(JiZ)
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POST COITUM
– komedie, Motto: „Tvař se že seš jinej“
KINO POČÁTKY, sobota 14. 8. 2004 od
17:00 a 20:00 hod. Vstupné 50,- Kč
Česká republika 2004, 100 minut, do 15 let
nevhodný,
Po orgasmu je člověk ve zvláštním rozpoložení. Směje se tomu, pro co by před chvílí
vraždil, říká věci, o kterých by normálně
nemluvil…
Devět hlavních postav tuto situaci v našem
filmu zažije mnohokrát, podle matematického výpočtu - čtyři muži x pět žen. Přesně
dvacetkrát. Vzniká sled miniepizod, které se
slévají do jednoho příběhu o lásce, intrikách
a sexu. Film Post Coitum je především o
vztazích, ze kterých se láska nevytratila,
protože tam nikdy nebyla.
Hrají: Franco Nero (Bakchus, fotograf), Eva
Elsnerová (Sabrina, asistentka ředitele), Richard Krajčo (Adam), Lucie Vondráčková
(Krystýna), Mahulena Bočanová (Messalina), Jaromír Nosek (Jaroušek), Jiří Langmajer (Zikmund), Ondřej Pavelka, Sandra Pogodová (Kleopatra)

Počátky hledají
SuperStar
Poté, co SuperStar našlo i Česko, rozhodl
jsem se, že podobnou soutěž, leč
v komornějším duchu, bychom mohli
uspořádat i u nás v Počátkách. Důležitou
úlohu poroty i diváctva, jež vyžaduje zodpovědnost, moudrost, smysl pro spravedlnost a dostatečný politickokulturní a
všeobecný rozhled, bych vzal na svá bedra já.
Chtěl bych zde nabídnout několik kandidátů. Kýžený titul by mohli obdržet vybraní počátečtí obchodníci, jež ve své
skromnosti a pokoře upřednostňují „kupní sílu obyvatelstva“ nad vlasním ziskem.
Nebo skupina předvídavých lidí, která by
ráda zapsala Počátky mezi nejzdravější
obce EU, a proto se rozhodla, že nemocnici
nutno zrušit.
Jistě by se našlo i několik Šalamounů vládnoucích především pivní sklenicí. Dále ještě pár vandalů a zlodějů, kterým vadí stříbrné smrky nebo muškáty v oknech. Mou
kandidátku uzavírají pijavice, jež se nezdráhají chtít po vás v den propagace přírody
pět korun za půlminutové stání nad škeblí
a padesát(!) korun za parkovné.
Doufejme, že se nedočkáme doby, kdy cedule s názvem Počátky budou přepsány na
Konce.
Sámer D. Uzamykal

KINO POČÁTKY
srpen 2004
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.
PETR PAN
NEJSLAVNĚJŠÍ POHÁDKA VŠECH DOB
PRO CELOU RODINU. Do pokoje dvou
bratrů jedné noci vlétne PetrPan a zavede
je skrze rozzářenou oblohu až do kouzelné
Země Nezemě.
středa 4. 8. 17:00 a 20:00
DEN POTÉ
Výzkumy klimatologa Halla, naznačují, že
by globální oteplování mohlo spustit
prudkou a katastrofální změnu zemského
klimat… Strhující podívaná od režiséra filmu
Den nezávislosti.
sobota 7. 8. 17:00 a 20:00
KAMEŇÁK II.
Zázračný vliv modrého erektivního
pramene ze skály na zámku v Kameňákově
způsobí v městečku nebývalý poprask.
Repríza 2. dílu komedie z dílny Zdeňka
Trošky.
středa 11. 8. 17:00 a 20:00
POST COITUM
„Tvař se že seš jinej“. Po orgasmu je
člověk ve zvláštním rozpoložení. Směje
se tomu, pro co by před chvílí vraždil, říká
věci, o kterých by normálně nemluvil...
Nový český film.
sobota 14. 8. 17:00 a 20:00
SPIDER – MAN II.
„Hrdinou proti své vůli - Spider-Man je opět
tady“! Uplynuly 2 roky, kdy Peter opustil
svou lásku Mary Jane, aby se mohl v
kostýmu i nadále zodpovědně věnovat
povolání superhrdiny!
středa 18. 8. 17:00 a 20:00
SILNÝ KAFE
Maya a Renata se neviděly deset let.
Maya žije s To misla vem, Rena ta s
Davidem. Dva rozdílné páry, dva rozdílné
vztahy… Komedie hořká jako silný kafe.
Nový český film.
sobota 21. 8. 17:00 a 20:00
ŽELARY
„Krutý příběh něžné lásky“. „Želary“ jsou
příběhem o střetu dvou rozdílných světů,
dvou různých lidských povah. Repríza
úspěšného českého filmu, který byl
nominován na Oscara.
středa 25. 8. 17:00 a 20:00
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
„Nejgeniálnější loupež všech dob byla
konečně uskutečněna!“ Šarlatánský
profesor Dorr (Tom Hanks) dal dohromady
skupinu „expertů”, se kterými se chystá
provést loupež století.
středa 28. 8. 17:30 a 20:00
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK
Horní ulice 87, Počátky CZ-39464, tel./fax: 565
495 474, kultura@pocatky.cz, www.pocatky.cz

Letem nejen počáteckým světem
Kýčera
Těm z Vás, kteří málo sledují informace o dění v našem městě, toto slůvko nic
neřekne. Vysvětlím. Kýčera je název slovenské dechovky z bývalé družební obce
Lokca. Stejné jméno má i vrchol poblíž této obce (asi 1100 metrů nad mořem).
Významné je, že spolu s Počáteckou dechovkou zahajovala v pátek 23. 7.
v sokolovně obnovení dlouholetých přátelských vztahů mezi obcemi Lokca a
Počátky. Byl to pěkný a příjemný večer. Obě kapely podaly perfektní výkony.
Zvlášť dojemné byly vzpomínky kapelníka Kýčery pana Sivoně, který před lety
vedl dětskou kapelu v Lokci a spolu s počáteckou dětskou kapelou vedenou p.
učitelem Lahodným vychovali řadu muzikantů. Někteří z nich možná i dnes po
letech hrají v obou kapelách. Jistě si rádi vzpomenou na vzájemnou družbu a
výměnné návštěvy. Více o tom snad někdy příště. Bylo by ale jistě milé, kdyby
svoje vzpomínky mnozí z tehdejších účastníků zveřejnili v Počáteckém zpravodaji. Vždyť od té doby uplynulo téměř čtvrt století.
Nedej se…
1. března 2004 otiskl časopis „Týden“ článek pod názvem „Kotle pekelné“ o zatím
marném snažení představitelů obce Stojčín zabránit spalování „odpadů“ v bývalé
cihelně. Celý článek jsme si mohli přečíst v dubnovém čísle Počáteckého zpravodaje. Z uvedeného vyplynula skutečnost, o níž se mnozí z nás pohybující se občas
v okolí bývalé cihelny jen domnívali – totiž, že se zde děje či brzy bude dít cosi
nekalého. Nejprve rozsáhlé oplocení celého areálu (jehož celková délka se blíží ke
4 km) proti zvědavcům, navíc zajištěnému ostrými psy. Několik let se zde pohybovali neidentifikovatelní „pracovníci“, jejichž národnost nelze ani odhadnout (když
náhodou vyšli z oplocenky, s nikým nekomunikovali). Přitom z komína občas
vyrazily smrduté „čmoudíky“ zamořující široké okolí.
To byl začátek. Od úvodu uvedených článků uplynulo téměř půl roku a stojčínští radní stále soupeří s „majitelem“, který dosáhl i toho, že proti nim i osadníkům, kteří podepsali nesouhlasnou petici, byla nasazena policie s tím, že je mu
bráněno v „podnikání“. Tím dosáhl toho, že se řada lidí, „obyčejných“ i funkcionářů, kteří mají ochranu přírody v pracovní náplni, začala obávat zřejmých
mafiánských manýrů.
Stojčínští i představitelé mikroregionu Podjavořicko svůj krutý boj zatím nevzdávají. Dílem jejich snahy je jistě i téměř půlhodinová reportáž v České televizi v pořadu „Nedej se“ (odvysílaná dne 13.7. v 17.30 hod., v repríze 15.7. ve
3.00 hod.). Popsat její obsah je nad rámec tohoto sloupku. Nezávisle osvětluje,
co by nás čekalo, kdyby pan „majitel“ zvítězil a používal kotel zřejmě jako
spalovnu všeho možného i nemožného s tím, že k vytápění bude používat „OXO“
– podle mínění odborníků sám sobě nebezpečný odpad, vznikající při výrobě
ropných produktů.
Je nejvyšší čas, aby stojčínským a tím i nám všem, pomohli představitelé obcí
v širokém okolí, kraje i patřičných ministerstev, včetně ekologických organizací, které jak se zdá, inspirují jen atomové elektrárny a mezisklady jaderných
odpadů. Nedejme se…!
Sláva, nazdar výletu!
Nevím, zda Vám, ale většině „lufťáků“ pobývající v našem městečku (soudě
podle zájmu), jistě udělali radost pracovníci Kulturního zařízení města, když
ve vitrínách umístěných v přízemní chodbě této budovy zpracovali materiály
informující o zajímavostech kraje Vysočina (v prvním případě) i regionu Pelhřimovska a Počátecka (v druhém případě).
Vkusně a přehledně uspořádané materiály, doplněné fotografiemi mohou poskytnout inspiraci jistě i mnohým „domorodcům“. I když je dnes turistických, knižně
vydaných průvodců jistě bezpočet, je třeba tento počin kvitovat s povděkem. Pohladí nás i na duši. Jen pokud se týká turistických zajímavostí a tras na pěší vycházky v našem nejbližším okolí, mohl by být obsažnější. Toto budiž pobídkou
místním turistům k popisu zajímavých míst na turistických trasách pro pěší i cyklisty, pro časy příštích dovolených. Ale ono to letošní léto zatím stejně moc pěší
turistice nepřeje.
FRK
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Zeptali jsme se…
Je čas dovolených. Čas, který můžeme strávit třeba s dobrou knihou. O knihách jsem si povídala v místní knihovně s paní Ivetou Přibilovou.
Kolik návštěvníků dochází pravidelně do knihovny?
- Za loňský rok 2003 přicházelo 210 čtenářů, z toho je 51 dětí školního věku.
Jaký je poplatek a jaká je výpůjční doba?
- Dospělí platí na jeden rok 50 ,-Kč. Studenti, důchodci, nezaměstnaní a maminky na MD
platí 30,-Kč a děti do 15 let platí 10,-Kč.
Výpůjční doba Po 7,30-11,30 13,00-17,00
Pá 7,30-11,30 13,00-15,30
Samozřejmě si mohou zájemci půjčit knihy i mimo vyčleněnou dobu, pokud mě zastihnou
na pracovišti.
Jak je knihovna financována?
- Zřizovatelem knihovny je MěÚ Počátky, ale provoz knihovny zajišťuje Kulturní zařízení
města Počátek. Z rozpočtu KZM je vyčleněna částka na nákup knih a časopisů. V roce
2003 to byla částka 70 000,-Kč. Obaly knih, jejich opravy apod. jsou financovány z dalších
prostředků KZM.
Kolik titulů je v knihovně a jak jsou rozčleněny?
- V knihovním fondu je 18 935 knih a jsou rozčleněny na knihy naučné a beletrii pro dospělé
a knihy naučné a beletrii pro děti. Máme zde slušnou zásobu české a světové poezie. Tu
využívají jen studenti v rámci doporučené četby a ještě paní učitelky. Těchto skoro 19 000
knih si mohou čtenáři půjčit domů. Další tisícovka knih se nachází v tzv. příruční knihovně,
tyto knihy jsou čtenářům k dispozici pouze v prostorách knihovny. Jsou to různé encyklopedie, slovníky, regionální literatura a další knihy s cenou nad 1 000,-Kč.
Jaké jsou sankce při ztrátě nebo zničení knihy a jak často jich využíváte?
- Pokud někdo ztratí knihu, musí zaplatit její cenu a manipulační poplatek. Protože se však
ceny knih mnohonásobně zvýšily, musí klient u starší knihy zaplatit cenu novou, kterou
můžeme zjistit. Naštěstí k tomu dochází jen ojediněle.
Jak využíváte počítač ke své práci?
- Začali jsme používat knihovní program LANius, který používá už většina knihoven v ČR.
Všechny knihy jsou zaneseny v databázi současně se všemi čtenáři. Ubyla ručně psaná
evidence do průkazek a veškerá administrativa spojená s půjčováním knih je vedena na
počítači. Na všechny knihy bylo potřeba nalepit čárkový kód a půjčování knih nebo časopisů probíhá podobně jako nákup u Zmeškalů.
Jak je využíván veřejností internet?
- Internet byl zaveden v lednu 2002 a zájem je především v letních měsících, kdy si přicházejí turisté vybírat elektronickou poštu. Ve školním roce přicházejí hlavně studenti a hledají
si materiál potřebný ke studiu. Cena je 54,-Kč za hodinu čistého času. Cena je stanovena
podle ceníku Českého Telecomu.
Má kniha, v době videa a počítače, ještě budoucnost?
- Určitě má. Jsem ráda, že v dnešní době techniky stále ještě hodně lidí považuje knihu za
dobrého společníka.

(JiZ)

Nový „Dům s pečovatelskou službou“
Dne 24.6.2004 na svém zasedání zastupitelstvo města projednalo žádosti o přidělení bytu v „Domě s pečovatelskou službou“ a bylo rozhodnuto přidělit 7 bytů.
K datu projednání bylo evidováno celkem 26 žádostí. Protože město ze svého
rozpočtu přispívá značnou částkou na provoz pečovatelské služby (cca 800 tisíc
ročně), byly v první fázi posuzovány pouze žádosti občanů Počátek. Sociální
komise MěÚ obeslala žadatele připadající v úvahu dopisem, ve kterém byli informováni o podmínkách přidělení bytu, předpokládaných nákladech na bydlení a
poskytování pečovatelské služby.
Z těchto občanů potvrdilo žádost 8 žadatelů. Ostatní buď nereagovali nebo požádali o ponechání žádosti na pozdější dobu, zároveň předložili lékařskou zprávu
o svém zdravotním stavu. Komise projednala předložené žádosti a doporučila
přidělení bytu všem žadatelům s výjimkou jednoho, u kterého není možno ze
zdravotních důvodů zabezpečit dostatečnou péči ve stávajícím zařízení.
Protože občané města neprojevili dostatečný zájem, zůstaly tak 4 byty neobsazeny. Proto bude město z ekonomických důvodů na některém dalším zasedáním muset přikročit k posouzení ostatních žádostí a může dojít k tomu, že byty
budou přiděleny i občanům jiných obcí.
MěÚ Počátky
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Rozčarování nad
pohádkovým lesem?!
Jako člen redakční rady Počáteckého zpravodaje velice vítám, když spoluobčané přispívají do zpravodaje, vyjadřují své názory, komentují události…. právě takové příspěvky dělají
zpravodaj zpravodajem. (Cesta pohádkovým
lesem – PZ – červenec, příspěvek maminky J.D.)
A teď se zase já pokusím této mamince předložit svůj vlastní a soukromý pohled na pohádkový les.
Proč platit vstupné 25,- Kč?
S pohádkovým lesem jsou také spojena určitá
vydání.
Proč dostávají soutěžní kartičku děti až od tří
let?
Aby se plnění jednotlivých úkolů nestalo pouhou formalitou a razítka na stanovištích se nedávala jen tak za účast. Proto je určen věkový
limit a že pořadatelé na daném limitu striktně
nelpí, dokazuje soutěžní kartička vaší dvouleté dcery.
Dávat dětem na jednotlivých stanovištích místo razítek bonbón?
Zkuste si spočítat tu hromadu bonbónů pro
500 – 900 dětí na 12 stanovištích. Cílem ani
posláním pohádkového lesa není naplnit dětem kapsy bonbóny. Odměnou by mělo být
právě „jen“ plnění dobře motivovaných a vtipných úkolů. Je to hodně nebo málo? Po ukončení pohádkového lesa musí pořadatelé uklidit les, posbírat odpadky a věřte, že jich bývá
dost, přestože se bonbóny nerozdávají.
Hra na indiány, přivázání rodiče ke kůlu je pro
děti psychicky náročné.
Troufám si tvrdit, že dnešní děti znám a věřte,
že tuto hru, stejně jako návštěvu u čertů, přežijí děti ve zdraví.
Nemít soutěžní kartičku, nemělo by dítě nárok ani na tatranku.
Pohádkový les přináší dětem tolik zážitků, překvapení a podívané, ….že by to musela „jistit“ jedna tatranka?? V tomto případě asi nelze
počítat – kolik dám, tolik chci –
Děti by měly dostávat alespoň diplom.
Taky jsem s dětmi chodívala na pohádkový
les a tou nejcennější relikvií byla právě kartička s razítky z jednotlivých stanovišť. Diplom
by si v předškolním věku stejně nepřečetly,
ale kartičku si dlouho opatrovaly. Jestliže kartička vaší dceři nic neříká, tak asi ještě není
v tom správném věku. Pravidelně po pohádkovém lese si do školky hodně dětí přináší
soutěžní kartičku a hrdě nám vysvětlují, jak
plnily úkoly a jaké razítko za to dostaly.
Pohádkový les má v našem městě už dlouholetou tradici a já věřím, že pořadatelé uvítají
nové nápady a náměty vhodné k realizaci, které obohatí další ročníky těchto výletů do pohádek.
(JiZ)

Co vás zajímá…
Proč se opravuje chodník v Havlíčkově ulici?
Odpovídá: Martin Pavlíček, jednatel VTS s.r.o
Je to tzv. vyvolaná investice, kdy JČE bude v tomto chodníku pokládat nové podzemní vedení a my jsme toho využili a při té
příležitosti provádíme rekonstrukci kanalizačního řádu, který tam byl ještě původní kamenný. Současně budou provedeny rekonstrukce potřebných kanalizačních a vodovodních přípojek do domů. V konečné fázi bude proveden zcela nový chodník ze zámkové
dlažby. Současně s touto rekonstrukcí bude provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení.
Jak byly vyčerpány státní dotace na stavební úpravy ve školách?
Odpovídá: Petr Zadák, vedoucí stavebního odboru MěÚ Počátky
Z této dotace bude uhrazena na ZŠ – výměna oken na budově měšťanky č.p. 387, na přístavbě a ve dvorním traktu č.p. 361, dále
zateplení fasády a oprava fasády na č.p. 387 a ve dvorním traktu a výměna střešní krytiny na č.p. 361, Na budově mateřské školy
– výměna oken, zateplení stropů a fasády u starší budovy a rekonstrukce dětského dopravního hřiště.
Ve městě probíhala akce k evidenci čápů. Kdo ji prováděl a proč?
Odpovídá: Pavel Hůša, úsek životního prostředí MěÚ Počátky
Již dlouhou dobu v Počátkách na budově DUP Pelhřimov hnízdí pár čápů bílých (Ciconia ciconia). V posledních letech se další párek čápů
uhnízdil na komíně ve dvoře městského úřadu. Počátky jsou jedno z mála míst, kde se tak blízko sebe uhnízdily dva páry čápů.
Čáp bílý ročně vyvede přibližně 2 – 5 mláďat,hnízdí od začátku dubna do konce června, na vejcích sedí 29 –33 dní (rodiče se
střídají), mláďata vyvede za 60 – 70 dní, průměr hnízda bývá 80 –250 cm, čáp se průměrně dožívá 10 let (nejstarší čáp v ČR až 27
let). Čáp se těší nejen velké oblibě u lidí (pověry o přinášení čerstvě narozených dětí), ale hlavně má v krajině i značný ekologický
a ekonomický význam. Hlavní potravní složku čapí potravy tvoří hraboš polní a jiné myši. Jeden hlodavec sežere za rok cca 2 kg
obilí a hnízdící čáp za den uloví až 44 hlodavců. Tato zjištění jsou důkazem velkého ekologického a ekonomického významu
čápů bílých. Čápi loví i jiné obratlovce (např. krtek obecný), obojživelníky, ryby, plazi. Důležitou potravní složkou je i hmyz –
brouci, kobylky, dvoukřídlí, malá mláďata krmí hodně žížalami a plži.
Počátečtí čápi patří do tzv. východní tažné frakce (zimují v Africe u Viktoriiných vodopádů), letos přilétli 29. března (hnízdo na
budově DUP) a druhý pár se opozdil a přilétl až 21. dubna. Výskyt mláďat sleduje a zajišťuje celorepublikově kroužkování mláďat
stanice Ciconia Roudnice nad Labem prostřednictvím prof. RNDr. Chvapila, který patří mezi naše přední odborníky. Letos se
kroužkování provádělo 30. června a ve hnízdě na budově DUP byla vyveden tři mláďata a na dvoře MěÚ dvě mláďata, z nichž si
jedno zamotalo nohu do vlasce, který přinesl starý čáp na hnízdo od rybníka. Noha mu úplně odumřela a čápátko o ni přišlo. Za
pomoci horolezců, kteří kroužkování provádí, bylo čápě sundáno a převezeno do záchranné stanice ptactva Votice u Tábora.
Na závěr bych chtěl poprosit všechny chytající rybáře, aby neodhazovali přetržené vlasce u rybníka a dali si je do batohů a
vyhodili až do popelnice.
(JiZ)

Zázraky přírody
V minulém čísle zpravodaje jsme se zabývali vývinem ještě nenarozených mláďat různých zvířat a dnes si něco povíme o vývoji
a růstu jejich potomků. Po vývinu či narození je přežití některých mláďat ponecháno zcela na jejich instinktech, jiným se dostává
rodičovské péče – přijímají od rodičů potravu, učí se, jak to ve světě chodí a jsou chráněna před nejrůznějšími predátory.
Např. tučňák císařský –mláďata se líhnou za antarktické zimy a první dny přežívají na nohách svého otce. Tento druh tučňáků
hnízdí daleko ve vnitrozemí Antarktidy a nesnáší vejce na jaře jako většina živočichů, ale na začátku zimy. Také nestaví žádné
hnízdo, ale samice sice snese vejce na své nohy, aby se nedotklo ledu, ale nevysedí ho. Přikolébá se k samci a vejce mu předá.
Samec si vejce dá také na nohy a překryje ho silným kožním vakem, který mu visí v podbřišku. Na tomto místě pak vejce přežije
celou zimu – „ústřední topení“ pro něj představuje lysá,výborně prokrvená kůže v tomto vaku. Samice po vykladení odchází za
potravou k antarktickým mořím a samci se musí postarat sami o sebe. Aby se alespoň trochu zahřáli, tiskne se jich k sobě až 6 000
(musí totiž přečkat i šedesátistupňové mrazy a ledový vichr). Mláďata se líhnou po dvou měsících a první dny balancují na nohách
svých otců. V této době se vrací z pobřeží samice a ujímají se svých mateřských povinností. Pokud se partnerka opozdí, otec krmí
mládě nějakou dobu zvláštním „mlékem“ - výměškem ze svého jícnu.
To krokodýl nilský, který žije v Egyptě ve vodách Nilu, sice vypadá hrozivě, ale samice tohoto druhu jsou vynikající matky.
Inkubace krokodýlích vajec trvá tři měsíce a matka čeká, až se líhnoucí krokodýlci začnou ozývat tenkými hlásky. Pak hromadu
písku, kam nakladla předčasem vejce, rozhrabe a osvobodí asi 45 svých potomků (v této době jsou samice agresivní a napadají
i člověka). Po jednom je odnáší v čelistech (ve vaku na dně tlamy) do vody a dosud nevylíhnutá vejce obrací na jazyku a pomáhá
mláďatům vylíhnout se. Malí krokodýlci měří asi jen 30 cm, takže mohou být snadnou kořistí pro predátory i pro velké příslušníky svého druhu. Matka je proto ještě nějakou dobu hlídá ve „školce“ na mělčině, kde je zároveň učí lovit.
Již jsme se zmiňovali o karetách obrovských, které kladou svá vejce na odlehlých plážích pustých ostrovů. Zajímavé je, jak se
mláďata těchto želv dostávají na svět. Mláďata karet obrovských po vyklubání z vajec „vyjíždějí“ na povrch pláže ze svého
písečného hnízda,jakoby je vyvážel nějaký výtah. Želvičky v horní vrstvě odhrabou strop, ty níže podkopávají stěny a nejspodnější mláďata padající písek pěchují. Dno hnízda se proto zdvihá,strop se zřítí, želvičky se vyhrnou ven a uhánějí do moře. Číhají
však na ně různí predátoři a spousta jich zahyne.
Z toho je patrné, že život divokých zvířat je od narození boj o přežití a podle zákonů přírody přežijí jen ti opravdu nejsilnější a
nejschopnější.
Pavel Hůša, úsek životního prostředí MěÚ Počátky
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Ze zápisníku policie…

Z veršů Josefa Vachka
CESTA KE HŘBITOVU

Nedal přednost mopedu
Ve středu 31. 6. 04 po poledni došlo v Počátkách k dopravní nehodě. 19 letý řidič
automobilu Škoda Felicia jel po silnici ke křižovatce. Na křižovatce odbočoval
vlevo směrem na obec Žirovnice a při tom nedal přednost v jízdě proti dopravní
značce dej přednost v jízdě z pravé strany jedoucímu mopedu, který řídila 59 letá
žena. Došlo ke střetu vozidel v prostoru křižovatky. Při nehodě došlo ke zranění
řidičky mopedu, která utrpěla zranění s dobou léčení do 5 dnů. Alkohol u obou
řidičů vyloučen dechovou zkouškou. Hmotná škoda 100 korun.
Jízdu zakončil nárazem do popelnice
18 letý řidič motocyklu Jawa 250, bez SPZ jel v pondělí 12. července 2004
po silnici ve směru od centra obce Počátky na obec Horní Vilímeč. Při průjezdu
levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně
technickému stavu komunikace, s motocyklem vjel na pravý chodník, kde následně narazil do kamenné podezdívky a plechové popelnice. Při nehodě utrpěl řidič
zranění s dobou léčení více jak 2 měsíce. Alkohol u řidiče vyloučen dechovou
zkouškou. Hmotná škoda činí 800 korun.
Přes noc se mu ztratily z domu peníze
V úterý 13. července 2004 v ranních hodinách neznámý pachatel vnikl nezajištěnými dveřmi do rodinného domu v Počátkách a zde ze stolku v kuchyni
odcizil taštičku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí ve výši 39.500
korun a 20 EURO.
Nehoda se zvěří
Ve čtvrtek 15. července 2004 krátce před polednem došlo k dopravní nehodě v
úseku obce Janovice a Veselá na počátecku. 39letý řidič osobního vozidla po
projetí levotočivé zatáčky se údajně vyhýbal lesní zvěři, vjel na pravou krajnici,
ta se pod ním utrhla a vozidlo vjelo mimo vozovku, kde narazilo bokem do stromu.
Při nehodě nedošlo ke zranění, hmotná škoda dosáhla výše 10 000 korun.
Dopravní nehoda se smrtelným zraněním
V pátek 16. července 2004 v podvečer došlo k dopravní nehodě se smrtelným zraněním mezi Počátkami a Léskovcem. 20letý řidič automobilu ŠKODA 135L FAVORIT při průjezdu levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, s vozidlem dostal smyk, který nezvládl, vyjel na pravou krajnici, kde
pravým bokem vozidla narazil do stromu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění spolujezdkyně (15), která svým zraněním na místě dopravní nehody
podlehla. Další dvě spolujezdkyně (16) utrpěly lehká zranění s dobou léčení nejméně 10 dnů. Řidič utrpěl lehké zranění s dobou léčení 14 dnů. Hmotná škoda činí 30 000 korun.
Řízení vozidla se mu stalo osudným
K druhé dopravní nehodě se smrtelný zraněním došlo také v pátek 16. července
2004 odpoledne v úseku Počátky a Stojčín. 47letý řidič automobilu Škoda 120L
při průjezdu levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně technickému stavu komunikace, s vozidlem dostal smyk, který
nezvládl a vyjel vpravo mimo vozovku, kde levým bokem vozidla narazil do
stromu. Při nehodě řidič na místě zemřel. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že
řidič nevlastní řidičský průkaz. Na vozidle byly namontovány tabulky SPZ z jiného vozidla. Hmotná škoda 8 000 korun.
Dopravní nehody 16.7. -18.7. 2004 (okr. Pelhřimov)
pátek 16.7.2004 - 5 nehod z toho 2 smrtelná zranění - škoda 57 000,- Kč
sobota 17.7.2004 - 4 nehody z toho 7 lehkých zranění - škoda 231 000,- Kč
neděle 18.7.2004 - 1 nehoda - škoda 180 000,- Kč
Celková škoda 468 000,- Kč
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Osudné rozcestí na konci města.
Pětice silnic a jedna cesta.
Ta cesta dlouhá jenom sto metrů,
vede do sídla ticha a větru.
Podivné místo je toto rozcestí.
Blízko je k bolesti, daleko ke štěstí.
Na tomto místě na pohled nevinná,
mnohým však krutá hra každý den začíná.
Vozy jak korále na tenké niti.
Pět silnic je pro ně děravou sítí.
Za štěstím do všech stran ženou se stovky aut,
kdo sítí propadne, se smrtí jde na raut.
Ta hostům pokyne, slovo však neztratí.
S kým si však připije, ten se již nevrátí.
Naposled tou cestou sveze ho černý vůz
a vítr v korunách zazpívá věčné blues.
V ten čas u rozcestí je slyšet duše zvon.
Na chvíli přehlušil bláhový lidský shon.
Osudné místo na konci města.
Pět silnic bez konce a jedna cesta.

TIP NA VÝLET –
V Kamenici nad Lipou
otevřeli zámek
Zámek v Kamenici nad Lipou, který dlouhá léta fungoval jako dětská ozdravovna,
je přístupný veřejnosti. Zámek je po rozsáhlé rekonstrukci. Uměleckoprůmyslové
muzeum, které získalo zámek do své správy v roce 1998, připravilo stálou expozici
kovaných železných prací. Kolekce zahrnuje soubory mříží, zábradlí, užitkových
kování, zámků klepadel a klíčů od románské doby po 19. st.
(MF Dnes)

Vzpomínka
Dne 19.července 2004 uplynul
jeden rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Josef HOLÝ.
S láskou vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Stručná historie existence nemocnice v Počátkách
5. pokračování
V tomto stavu zastihla nemocnici I. sv. válka 1914 – 1918. Zpomalila rozvoj, MUDr. Hoffer narukoval na frontu, ale za dva roky
byl vyreklamován, protože odešel MUDr. Beran a za rok nato zemřel. Brzo nato také zemřel i doktor Hoffer, který onemocněl
sepsí, když se poranil při ošetřování septického zranění.
Druhým primářem počátecké nemocnice byl jmenován 12. dubna 1918 MUDr. Pavel Trnka, z tehdy Německého Brodu. Sekundárním lékařem se stal MUDr. Karel Ekšláger. O něm podrobněji dále. Polovina lůžek byla vyhrazená pro raněné vojáky, také
škola byla obsazena a celkem bylo vyčleněno 150 lůžek. Byl zakoupen první chirurgický operační stůl.
Tím jsme dospěli k velice stručnému líčení prvního období existence počátecké nemocnice, období průkopnickému a jistě
nejobtížnějšímu. Druhé období, kterému se budeme věnovat, bych dal název období modernizace a trvalo zhruba od 20 let – po
I. sv. válce do roku 1950. Třetí období pak až do poloviny let 80tých, lze považovat za období vrcholu. Etapu sestupu hodnotit
nebudu, to je příliš brzy. Historie je pomalejší a hodnocení lze podat až s určitým časovým odstupem.
Dne 12. dubna 1918 byl jmenován primářem MUDr. Pavel Trnka z Havlíčkova Brodu a sekundářem se stal MUDr. Karel Ekšláger
(1893 – 1959). Ten byl o dva roky později (1.6.1920) ustanoven praktickým lékařem v Počátkách a pracoval zde až do svého
nezákonného zatčení a věznění v roce 1954. Ve vězení také zemřel. Primář Trnka se pustil do modernizace ústavu velkoryse a
koncepčně. Dal upravit místnost pro ambulanci, vyměnil podlahy dřevěné za terasovité. Byly zavedeny splachovací záchody a
zvonkové zařízení do pokojů. Dřevěné podlahy v prvním patře byly vyměněny za parketové, byl pořízen moderní operační stůl
a některé diagnostické přístroje: mikroskop, sterilisátor, pojízdný desinfektor, lednice a moderní sporák do kuchyně. Byla podstatně rozšířena zahrada demolicí budovy a zahradnictví paní Lutovské. Byl zřízen chodník podél celé čelní fronty budovy. Dále
byla přikoupena louka od pana Jana Brdlíka a zaveden rybníček tzv. Bicanka v rohu zahrady, v místech, kde byl postaven v 60.
létech kulturní dům a jídelna a nyní zde stojí Dům s pečovatelskou
službou.
Osobní vzpomínka: Pan Zadražil, jako stavbyvedoucí věděl o měkkém
podloží a proto základy kulturáku až předimenzoval do hloubky 4
metrů. Přesto nyní při přestavbě na DPS byl zjištěn téměř havarijní stav
a proto musely být základy důkladně zpevněny. V roce 1925 bylo vypsáno ofertní řízení na přestavbu operačních sálů a stavba byla předána
staviteli Ladislavu Novotnému a panu Malinovskému. Zároveň vzniklo
zařízení ke sterilizaci redukovanou parou, dovybavení vodovodního
řádu po celé budově, dokončeno ústřední topení i v přístavbě. Finanční
pomocí zemského správního výboru byly zřízeny kompletně moderně
vybavené prostory pro aseptické operace. A konečně v září 1925 bylo
provedeno oplocení celé zahrady železobetonovým plotem, tak jak jej
vidíme doposud. Správní rada nemocnice byla volena na stejné funkční
období jako zastupitelstvo obce.
Od 1. prosince 1926 odešel doktor Trnka do Havlíčkova Brodu, kde byl jmenován primářem. Jeho 8,5leté působení vedlo ke
zvelebení nemocnice a tak byl moderní operační sál nazván na jeho počest sálem Dr. Trnky. Vyškolil a dal své zkušenosti mnoha
lékařům sekundárním, kteří dále působili jako praktičtí lékaři v okolních městech a jsou ještě v povědomí našich starších občanů
(např. Dr. Slejška v Kamenici n.L., Dr. Krulich v Telči, o Dr. Ekšlágrovi jsem již mluvil).
Dne 20. ledna 1927 byl zvolen primářem MUDr. Miloslav Duffek, dosavadní sekundární lékař v Čáslavi. Narodil se 19. října
1895 a zemřel při výkonu povolání 19. ledna 1964. Byla to šťastná volba. Doktor Duffek pocházel z lékařského prostředí, jeho
otec byl praktickým lékařem ve Světlé nad Sázavou. O prázdninách ho občas zastupoval chirurg profesor Arnold Jirásek, který se
zde seznámil se svou budoucí manželkou, oční lékařkou Amalií Kreidlovou. MUDr. Otakar Duffek byl jejím strýcem, ona sem
ráda jezdila na dovolenou. O významu našeho největšího chirurga Arnoldu Jiráskovi nemusím zvlášť psát, jeho jméno je všeobecně známé jako neurochirurga v meziválečném období v našem zdravotnictví.

- pokračování příště -

MUDr. Bohumil Peterka

Několik rad pro klidné prožití dovolených
V letošním roce nám sice počasí nepřeje, ale nic na tom nezmění to, že prázdniny jsou tady a v plném proudu.
Místo opalování a trávení času na koupalištích se proto lidé více zaměřují na městskou turistiku, či návštěvy
hradů a zámků a nebo se jen tak vypraví na houby či jiné lesní plody.
I v našem okrese jsme zaznamenali větší příliv turistů. Rádi bychom proto všechny občany upozornili na
zvýšenou pozornost a větší opatrnost v obchodních domech a supermarketech. Nenechávejte v otevřených
taškách volně ležet peněženky, osobní doklady či mobilní telefony. Při vybírání zboží v obchodech přestáváte
vnímat okolí a tak stačí chvilka a u pokladny poté zjistíte, že nemáte čím zaplatit. V letošním roce jsme například zaznamenali
10 případů kapesních krádeží, z toho jeden případ byl objasněn.
Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stolečku v kavárně nebo v zahradní restauraci se nemusí vyplatit. Časté
případy, které v současné době Policie ČR řeší jsou i odcizené kreditní karty. V takovýchto případech neváhejte a po zjištění
odcizení kreditní karty tuto ihned u příslušného peněžního ústavu zablokujte!
Při svých cestách za památkami či houbařením, v zaparkovaném a uzamčeném automobilu nenechávejte rezervní klíče ani
doklady. Při odchodu automobil dostatečně zabezbečte, nenechávejte otevřená okénka ( ani střešní). Neodkládejte na viditelná
místa, jako jsou sedadla a odkládací plochy, drahé věci - mobilní telefony, fotoaparáty, kufříky a kabelky.
Během roku se setkáváme s trestnou činností páchanou na starších občanech. Staří lidé jsou pro pachatele velmi snadnou kořistí.
Nejsou většinou fyzicky zdatní a když je podvodník vstřícný a má pro ně pochopení, nechají se snadno přelstít. Navíc jsou velmi
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důvěřiví, takže nepoznají, že ten milý člověk, který se s nimi dá na ulici do řeči, nebo v „ neštěstí žádá o pomoc, či zazvoní u nich
doma jako „kontrola vodoměru“ nebo pracovník „ z pojišťovny“, je zloděj, podvodník nebo násilník. Pachatelé navíc počítají s
tím, že staří lidé si nezapamatují jejich podobu. Proto je objasňování těchto případů velice obtížné.
Na závěr několik rad pro starší občany. Nenoste u sebe více peněz. Nevěřte historkám o okradení či nutném půjčení peněz.
Neotvírejte cizím lidem a nepouštějte je do bytu. Pokud cizího člověka do bytu pustíte, alespoň ho nenechávejte ani na chvíli bez
dozoru a neberte před ním peníze či šperky ze svých skrýší. Nemějte doma větší finanční hotovost či šperky, nebo je alespoň
nenechávejte viditelně odložené. Nemluvte s cizími lidmi ani se známými o své finanční situaci, úsporách, jejich uložení v bytě
a pod. Všímejte si lidí kolem sebe a podezřelé jednání nahlaste na policii linka 158 nebo 974 274 101. V případě, že se stanete
obětí podvodu, ihned kontaktujte policisty.

ppor. Hana Kotková, OŘ PČR Pelhřimov

Co nového na Vysočině – červenec 2004
K Fondu Vysočiny přistupuje možnost čerpání evropských peněz
V úterý 27. července se konalo v pořadí již čtvrté zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina v roce
2004. Pro obce a občany Vysočiny, zejména potom malé střední a drobné podnikatele, považuji
za nejzajímavější body projednávané pod čísly 19 až 29. Právě při projednávání těchto bodů
krajské zastupitelstvo schvalovalo vyhlášení nových grantových programů v rámci Fondu Vysočiny a prvních grantových schémat v rámci opatření Společného regionálního operačního programu (zkráceně SROP). V další části mého článku se pokusím velmi stručně a zjednodušeně
vysvětlit podstatu projednávaných bodů.
Grantové programy Fondu Vysočiny
Výzkum – vývoj – inovace (2,77 mil. Kč), Rozvoj malých podnikatelů (3,81 mil. Kč), Certifikace osvědčení (2,20 mil. Kč), Vítejte u nás 2004 (2,00 mil. Kč), Doprovodná Infrastruktura cestovního ruchu 2004 (5,00 mil. Kč) a Integrace Aplikačního vybavení informačního
systému veřejné správy zkráceně ISVS (1,00 mil. Kč) jsou názvy krajským zastupitelstvem
nově vyhlášených grantových programů. Kraj Vysočina vyhlášením těchto programů uvolňuje téměř 17 miliónů korun zejména za účelem podpory rozvoje malých a drobných podnikatelů a potřebné infrastruktury obcí. Přesné zaměření jednotlivých programů, možné žadatele a míru spolufinancování naleznou zájemci na webové
stránce kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz.
Pro čtenáře je, dle mého názoru, nejdůležitější zprávou sdělení, že obce i podnikatelé na Vysočině především pak v cestovním
ruchu mají možnost získat někdy i více než 50% dotaci na realizaci svých záměrů (nové výrobní postupy, výzkum,
modernizace, certifikáty, turistické balíčky, parkoviště, běžecké trasy, vybavení zimních areálů, lepší přenos dat apod.).
Grantová schémata
Již samotný název grantové schéma je novotvarem, který není většině čtenářům příliš známý. Naším vstupem do Evropské
unie se nám otevřela možnost čerpat na rozvoj celého Česka i krajů a obcí tzv. evropské peníze neboli přesněji řečeno
peníze z evropských fondů.
Pominu nyní svůj osobní názor na celý systém evropského přerozdělování a pokusím se alespoň rámcově vysvětlit, co se
v současné době v Česku i na krajích odehrává.
K tomu, abyste mohli dostat evropské peníze je třeba podat žádost. Aby mohla být podána žádost o evropské peníze musí
existovat výzva k podávání těchto žádostí a dále pak pravidla (pokyny), podle kterých se má žádost vyplnit (sestavit). Dále
musí existovat místo, kam se žádosti budou posílat a lidé, kteří je budou vyhodnocovat. Samozřejmě je také nutné, aby
existovala dohoda o tom, kolik peněz se na ten který typ žádostí uvolní a jakým se to stane způsobem. Je nutné se i
dohodnout na tom, kdo a jak bude v případě úspěšné žádosti vyplácet peníze a kdo bude kontrolovat jejich správné využití.
Zkrátka je nutné správně vyplnit spoustu papírů a zřídit další orgány.
V současné době se díky, troufám si napsat, enormnímu nasazení zejména
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina podařilo
vyřešit výše zmíněné problémy v oblasti, která umožní předkládat projekŽirovničtí zahrádkáři srdečně zvou
ty malým, středním a drobným podnikatelům Vysočiny v rámci tzv. grantových schémat. Odbor regionálního rozvoje připravil žádosti o realizaci
na letní etapu tradiční výstavy
celkem tří grantových schémat. Schválení těchto žádostí je prvním krokem
„ZAHRADA VYSOČINY“.
pro předkládání projektů (akcí, žádostí) žadatelů za účelem zejména rozvoje infrastruktury v oblasti cestovního ruchu a podpory podnikání
Budou vystavovány MEČÍKY –
v hospodářsky slabých regionech.
JIŘINY. Světový sortiment i noVeškeré podrobnější informace nalezne čtenář na webových stránkách
vinky představí přední pěstitelé. Výwww.kr-vysocina.cz a www.strukturalni-fondy.cz .
stava se koná ve dnech 14. - 17.
Jestli Vás napadlo, že vše je docela složité a komplikované, tak si to nemyslíte sami. Bohužel za současné situace nevede k penězům z evropských fondů
srpna 2004 na zámku v Žirovnici
jiná cesta. Je úkolem politiků (sebe navyjímám) se nad únosností současnédenně od 9.00 do 17.00 hodin. Těho stavu vážně zamyslet a případně prosazovat změny.
šíme se na Vaši návštěvu.
Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana kraje Vysočina, www.vystrcil.cz
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Kulturní zařízení města Počátek Vás zve na vystoupení známé

Slovácké krojované dechové hudby „Vlčnovjanka“
SOKOLOVNA POČÁTKY
sobota 21. srpna 2004 od 19:00 hod.
AKCE – pivo Krušovice Mušketýr 11° pouze 12,- Kč
Vstupné 50,- Kč v předprodeji (Kulturní zařízení města Počátek, Horní 87, Počátky) i na místě.

Kulturní zařízení města Počátek si Vás
dovoluje co nejsrdečněji pozvat na již 3.
ročník „Václavských slavností“,
které se uskuteční v sobotu 25. září 2004.
Letošní
ročník
bude
spojen
se zpřístupněním počátecké věže veřejnosti. Těšit se můžete jako již tradičně na bohatý program – např. vystoupení „Komediantů na káře“, příjezd Pánů z Hradce, hudební
produkce Počátecké dechovky a švýcarské
dechové kapely – hosté z Konolfingenu…
Celým dnem Vás bude provázet známý moderátor píseckého rádia Prácheň a pražského Nový Preston Fanda Matějíček. Samozřejmostí zůstává tradiční jarmark a bohatá
nabídka občerstvení. Přijďte s námi strávit
příjemný den na Palackého nám. od 9:00
hod. Těší se na Vás pořadatelé!

„Tam, kde hraje Vlčnovjanka, všechno dobré je…“ zpívá se v jedné z nových
písniček oblíbené dechové hudby Vlčnovjanka, kterou založil v roce 1978
trumpetista Antonín Koníček v srdci Slovácka ve Vlčnově. Dechová hudba Vlčnovjanka se vypracovala v profesionální kapelu, patřící k nejlepším dechovým
orchestrům nejen svého kraje, ale i celé České republiky. V jejich řadách hrají
výborní amatéři a vedle nich profesionální hudebníci, absolventi konzervatoře
v čele s uměleckým vedoucím a kapelníkem Pavlem Nevařilem, rodákem
z Vlčnova, svým povoláním I. trobonista Filharmonie Bohuslava Martinů ve
Zlíně. Hlavní těžiště práce dechové hudby Vlčnovjanka spočívá
v koncertní činnosti. Program koncertu je sestaven jednak z úprav lidových písní moravsko-slováckého regionu a dále z původní tvorby předních hudebních skladatelů tohoto hudebního žánru. Koncertní vystoupení Vlčnovjanky přesahují daleko hranice naší vlasti,
muzika je velmi známá a oblíbená
v Německu, Belgii a především
v Holandsku, které je proslulé velkým obdivem a láskou k moravské dechovce.
Většinu svého repertoáru natočila Vlčnovjanka na kazety a CD. Každoročně bývá
kapela hostem České televize a rozhlasu ve známých dechovkových pořadech.
V součastné době vystupuje orchestr buď v komponovaném estrádním pořadu se
sólisty Jožkou Malinou, Janou Minaříkovou a Eliškou Maděrovou, nebo vám
může hrát dle vašeho přání k tanci i poslechu. Při poslechu písní a orchestrálních
skladeb pestrého výběru Vám přejeme mnoho pěkných hudebních zážitků a na
setkání s Vámi se těší Slovácká krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka.¨

Kulturní zařízení města Počátek Vás srdečně zve společně s divadelní agenturou AP-PROSPER s.r.o. na divadelní představení pod názvem

A DO PYŽAM!,
které se uskuteční v pátek

17. září 2004 od 19:30 v sále Kina Počátky.
V hlavní roli se představí Jiří Langmajer,
dále hrají David Suchařípa, Kateřina Brožová (Martina Válková), Kateřina Hrachovcová
(Nela Boudová), Gabriela Filippi (Eva Čížkovská), Martin Hruška…
Hra „A do pyžam!“ byla inscenována poprvé 7. prosince 1985 v divadle Michel
V Paříži. Režiroval ji sám autor Marc Camoletti a inscenace dosáhla 900 repríz. Záznam inscenace vysílala francouzská televize. Hra byla mnohokrát přeložena.
V Londýně se hrála s velikým úspěchem
více než 400x.
Vstupenky v ceně 180,- a 160,- Kč jsou již
nyní v předprodeji v kanceláři Kulturního
zařízení města Počátek, Horní 87, Počátky.

Posezení s „Počáteckou
dechovkou“
Stalo se již tradicí, že město Počátky pořádá
pro své starší spoluobčany setkání se zastupiteli města. Protože však nelze z kapacitních
důvodů pozvat toto setkání všechny důchodce, jsou zváni pouze důchodci starší 70 let.
Aby mohlo dojít k setkání i mladších důchodců, bylo rozhodnuto uspořádat posezení s „Počáteckou kapelou“, které se uskuteční
10.9.2004 od 18:00 hodin v sokolovně. Vstupné pro důchodce je zdarma. Vítáni jsou i bývalí obyvatelé města. Přijďte posedět s přáteli
a pobavit se.

Počátecký zpravodaj vydává 12x ročně Kulturní zařízení města Počátek. Uzávěrka vždy 15. předcházejícího
měsíce. Redakční rada Iveta Přibilová, Jitka Zlukyová, Vít Kratochvíl
ADRESA: Kulturní zařízení města Počátek, Horní 87, 394 64 Počátky, tel./fax: 565 495 474, e-mail: kultura@pocatky.cz

Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j. 0330014687.
Sazba a tisk: RAIN s.r.o., J. Hradec, tel.: 384 362 512
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