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Předplatné Počáteckého zpravodaje
Vážení čtenáři,
současné předplatné Počáteckého zpravodaje (PZ) vyprší vydáním prosinec 2005.
Pokud chcete i nadále dostávat PZ do své poštovní schránky vždy na začátku měsíce, ještě před jeho distribucí do počáteckých obchodů, je nutné obnovit si předplatné
na rok 2006.
Cena PZ pro předplatitele je stanovena na 7,50 Kč, v počáteckých obchodech je
volně v prodeji za 8,- Kč.
Roční předplatné pro doručování PZ v Počátkách (leden – prosinec 2006) činí 90,Kč (12 výtisků á 7,50 Kč). Pro doručování mimo Počátky = zasílání poštou činí cena
258,- Kč (PZ 7,50 Kč, poštovné 12,- Kč, obálka 2,- Kč).
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Předplatné je možné uhradit následujícími způsoby:
 hotově v infocentru Kulturního zařízení města Počátek, Horní ulice 87
 poštovní poukázkou typu C na jakékoliv pobočce České pošty v ČR
 převodem na BÚ – po obdržení objednávky vám bude vystavena faktura –
bližší informace KZM Počátky (tel. 565 495 474, kultura@pocatky.cz)
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Vít Kratochvíl, KZM Počátky
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Život ve středověkém a renesančním městě
„Odpadové hospodářství“ středověkého i renesančního města, bylo již jednou
nastíněno. Odpadky z domácností, chovu zvířat i řemesel nevyváděly naše předky z
míry. Vršily se všude, zaplňovaly se jimi prohlubně a volná prostranství. Nepřipomíná
vám to něco? Ono to trvá stále a tím vznikají tzv. kulturní vrstvy, které jsou nenahraditelným zdrojem poznání, jen s tím rozdílem, že za to stále platíme více a více.
Tehdy to však byl především zdroj nemocí, zápachu a parazitů. Člověk dnešní civilizace by zde velmi brzy onemocněl a zřejmě záhy zemřel. Tehdejší imunitní systém
lidí byl mnohem výkonnější. Paradoxně výskyt krys byl jakýmsi ukazatelem „vyspělosti“ tehdejší společnosti. Krysa se vyskytovala pouze tam, kde civilizační standard
dosáhl takové úrovně, že v něm mohla bezproblematicky přežívat. V dobách renesance nastala povinnost tyto odpadky odklízet.
(dokončení na str. 2)

Anketní otázka z webových stránek
Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky
(www.pocatky.cz).
Navštěvujete počátecké kino? Kdy jste naposled shlédli filmové představení v našem kině?
Zveřejněno od 15.9. do 17.10.2005. Počet hlasů: 85

Z obsahu:
l Strategie rozvoje
města
l Sklizeň v Agrodružstvu Počátky
l Horní Vilímeč –
historie kapličky
l SDH Počátky na
mistrovství rep.
l Co vás zajímá…
l Anketa
l Zeptali jsme se

poslední měsíc (26%)
půl roku (14%)

l Inzerce

rok (12%)
déle než rok (20%)
místní kino nenavštěvuji (28%)

VK
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l Kino

Letem nejen
počáteckým světem
Václavské slavnosti 2005
Jsou již sice za námi, ale
považuji za nutné zmínit alespoň krátce o jejich průběhu. Mile překvapilo příjemné počasí i skutečnost že
opět přibylo stánků a ukázek
tradičních řemesel. Stejně
jako skutečnost, že bohatý
program stačili naplnit vystupující z Počátek i jejich
nejbližšího okolí už vůbec
nebylo ke škodě. Jednoduše řečeno – bylo to prima.
Všem vystupujícím i organizátorům je třeba vyslovit poděkování s přáním, aby jim vydržela chuť ukázat znovu své
umění v příštím ročníku Václavských slavností, který se
uskuteční 23.9.2006.
FRK
A co chodci???
Zejména motoristé se už
snad přizpůsobili podstatné
změně při průjezdu Počátek.
Jak jistě víte, jedná se o
změnu přednosti v jízdě.
Hlavní silnice je nyní od Lázeňské ulice (od Agrostroje)
přes ulici Březinovu (od kaple Sv. Anny ke škole).
Je v pořádku, že změna byla
včas předem avizována a při
jízdě Horní ulicí je výrazně
označena nápisem na vozovce. Chodci jsou na tom
nepoměrně hůře. Na této
nové hlavní silnici neexistuje místo, kde by mohli bezpečně přejít. Zapomnělo se
totiž na přechod pro chodce. Přitom křižovatka u kina
patří bezesporu mezi ty rušnější i tím také nebezpečnější. Nechci radit kde by byl
přechod pro chodce možný
– na to máme odborníky, ale
je nejvyšší čas zajistit bezpečnost zejména dětí. FRK

Poděkování
Mateřská škola děkuje
panu Milanovi Březinovi za
zhotovení
dřevěného
hrazení kolem dětského
pískoviště na zahradě.

Život ve středověkém a renesančním městě
(dokončení ze str. 1)
Vždy začal ten, který byl v uličce na nejvyvýšenějším místě a odpad shrnul před
souseda níže položeného a tak dále a tak dále (chudák ten poslední).
Ulice byly v noci temné, avšak na některých nárožích hořely pochodně či louče, ale i
tak bylo nebezpečné se po setmění pohybovat mimo dům i z toho důvodu, že obsahy
nočníků se prostě vychrstly z okénka do ulice. Ale to se dělo i za dne. Kdo však
přesto musel vyjít do noci, měl za povinnost nést lucernu. Kdo šel bez světla, byl
podezřelý.
Hospodaření s vodou bylo však podrobeno jistým pravidlům. Velmi se dbalo, aby se
voda v kašnách a studních neznečistila. Ten, kdo ať již neúmyslně znečistil kašnu či
studni, byl potrestán velni tvrdě, někdy následoval i hrdelní trest.
Velké oblibě se těšily jarmarky, které byly rájem obchodníků, šizuňků, zlodějů, ale
samozřejmě i těch poctivých. Vše se falšovalo, i bez tzv. ochranných známek nebo
kolků. Máslo se nastavovalo lojem, do pepře se přidávala utlučená chlebová kůrka,
do soli bylo přidáváno vápno. R. 1479 byl učiněn zápis, že byl prodán zajíc, ale bylo to
liščí tělo se zaječí hlavou. Pošlé ryby byly potírány čerstvou rybí krví, byly používány
dvojí metry, tehdy lokty. Tím kratším se měřilo běžným lidem a tím delším pánům z
ouřadu, když přišli na kontrolu. Nyní víme kdy a kde se vzalo rčení o dvojím loktu,
metru. Zlodějíčci „měšcořezci“ měli na jarmarku žně, ale běda, když byl dopaden.
Sám dav jej někdy okamžitě ubil. Když to dopadlo lépe, tak byl po jarmarku oběšen.
Právo útrpné. Již samotné slovní spojení nás informuje, že nejedná o veselé záležitosti. Mladík do 17 a dívka do patnácti nemohli být vydáni katovi na mučidla. Prvním
stupněm mučení se rozumělo použití palečnic. Dále následoval skřipec, ale jednalo
se o tzv. tažení za sucha a dále pálení lojovými svícemi. Po doznání byl vynesen
rozsudek. Toto se však týká již renesance. O životě a smrti ve středověku rozhodoval šlechtic, kterému panství patřilo. Záměrně neuvádím bližší popis mučení. V případě zájmu o všem informují smolné knihy.
Mzda za práci nebyla nikterak vysoká, jak to je ostatně zvykem i dnes. Např. tovaryš
pracoval v létě 17 a v zimě 14 hodin, nezapomeňme, že bylo nemálo různých svátků.
Zimní práci při světle začínali v říjnu. Mistrová při této příležitosti udělala pečeni,
kterou jedli při svíčkách, no a máme tu onu slavnou svíčkovou.
Závěrem pár slov o módě. Touha po odlišnosti a zdobení je věcí prastarou. Oblečení
pána či kmána se na počátku lišilo snad jen kvalitou látky, ale už to tím začalo.
Rozvrstvení společnosti s sebou přineslo tedy touhu odlišnosti a začaly závody, kdo
bude lépe a honosněji oblečen. Nižší stav se vždy opičil po vyšším stavu. Již v době
lucemburské se k nám dostala francouzská móda. Přesto, že Karel IV. měl v oblibě
„prostší modely“, na jeho dvoře a zejména ženy této francouzské módě podlehly.
Zužovalo se vše, co se dalo zúžit. Mužské nohavice se již více zúžit nemohly, tak
byla alespoň každá jiné barvy. Kabátce se vycpávaly, čepce získaly dva cípy a rohy
(kužele), kde vlály šlojíře. Ani boty neunikly zužování a vytahování do špice. A když
už nic nešlo prodloužit, začal v 16. století návrat k pohodlnějšímu a širšímu oblečení.
Z francouzského slova culotte vznikly naše dnešní kalhoty. Módě se nevyhnula ani
brnění či zbraně.Tato francouzská móda byla kritizována mistrem Husem i T. Štítným.
V 16. století nastal zase vliv módy španělské, která byla módou prkennou a ztuhlou.
Bohužel nelze postihnout všechny zajímavosti. Příště bude hlavním tématem jídlo,
jako inspirace k přicházejícím svátkům.
Naše dějiny jsou dějinami, které ovlivňovali naši západní, severní i jižní sousedé a
jejich kultura, která byla na tomto území plynule přijímána. Národní buditelé a Jiráskovo beletristické pojetí dějin našeho národa podléhalo potřebě manipulace a znovuoživení pojmu slovanství. Díky tomu, že naše komunikace probíhala více jak tisíciletí
od nás na západ a ze západu k nám, píšeme latinkou, chrám sv. Víta nemá podobu
chrámu Vasila Blaženého ani chrámu Aja Sofia a Hradčany nepřipomínají Kreml. V
době nedávno minulé k nám byl exportován východní model kultury, ale jaksi nebyl
přijat, ani po stránce např. stavebního slohu (H. Slavkov) ani po stránce myšlenkové.
Takové jednoduché pravidlo pro orientaci v prostoru a čase zní, že poslední gotický
chrám, na východ od nás, je postaven v Košicích.
Karel Růžička
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Stručný přehled vývoje školství v Počátkách 4. část
Obrat k lepšímu nastal až v roce 1847, kdy na pokyn C.K. Krajského úřadu táborského došlo k částečné dohodě s vrchností žirovnickou a
rada města vypracovala nový podrobný rozbor tíživé situace s návodem na řešení. Rozbor rozsáhlý a velmi podrobný měl 12 bodů byl
odeslán 3. září 1852 všem stranám se závěrem, aby se se stavbou započalo v roce příštím 1853.
Prof. Navrátil cituje zápis doslovně, pro velkou obsáhlost vybírám jen body zásadní. V emotivním úvodu se nabádá ke sjednocení a dobré vůli,
aby se dílo spravedlivé podařilo. Cituji: „Ať se zamezí strannost a zaniknou názory sobecké. Jednou se přece jen začít musí a sice začít
upřímně, proto musí ustoupit ohledy malicherné a ziskuchtivé, Vždyť máme nablízku příklad, obec Rimberk že opravdu chtěla, v krátkosti
školu docílila. Osada ta majíc málo přes 20 čísel domovních, nechá svých dítek vyučovat ve vlastní škole obecní svým vlastním učitelem. A
to by nemělo být možné v Počátkách? Nuže tedy srdnatě k dílu a Bůh požehná tomu podniknutí“.
V odstavci prvním jsou jako důvod pro stavbu školní budovy uvedeny údaje statistické. Počet popsaných domů v Počátkách je 349 s 2803
obyvateli. Z toho je nejvíce řemeslníků asi 200, tovaryšů a pomocných dělníku asi 100. Jak bude možné obstát průmyslu bez vzdělání
školního? Příjmy na daních má obec v celkové výši 4217 zl., z toho nejvíce na dani gruntovní.
Rada doporučuje plošné zvýšení všech daní o 10% tj. 421zl. 43 kr. podle školního výkazu je ten rok v samém městě 376 školních dětí.
Heřmaneč 13, Stojičín 19, Vesce 23 a Vilímeč 25. Celkem tedy 456 nyní ve 3 najatých světničkách což odpovídá potřebě 5. oddělení ve škole
budoucí. Pozemek školní podle § 378 šk. zákona je povinna uhradit z 1/3 obec, 1/3 školní důchod a 1/3 vrchnost. Stejně tak při úhradě nákladů
pro stavbu budovy. Tento rozklad byl zřejmě vypracován jako obrana obce proti výtkám jak jsem uvedl shora, ale přesto uplyne ještě 14 let
než dojde k realizaci stavby. Bylo to hlavně zásluhou tehdejšího purkmistra soukeníka Aloise Nedvídka a továrníka Leopolda Brdlíka. Od
státního studijního fondu dosáhli tito dva podpory 4.000 zl., byla zavedena i daň z piva jako pivní krejcar. Rozpočet činil 27.000 zl., stavba byla
zahájena v r. 1865 na pozemku nakoupeném od počáteckého poštmistra Dominika Beránka. Vznikl zavezením rybníku pod sv. Annou. Stavbu
vedl p. Samotán ze Žirovnice a dohled měl mistr Vojtěch Němec z Počátek. V září 1866 budova slavnostně vysvěcena děkanem p. Augustinem
Svobodu /zakladatel nemocnice v Počátkách/. Nová školní budova tenkrát největší ve městě měla nad vchodem nápis od J.A. Komenskéhoučitele národů: „ Pojď sem synu, uč se moudrým býti.“ Mimo učebny byly do budovy situovány i byty učitelů. Zvolený pětičlenný školní výbor
měl složení Jan Brdlík ml., Jan Medvídek ml., Tomáš Novotný, Matěj Šotka a František Doškář z Heřmanče. Prvním vrchním učitelem čtyřtřídní
obecné školy s platem 500 zl. ročně byl zvolen konkrurzem ze 17 ti žadatelů p. Jan Baxa - učitel v Sedlčanech. Po něm nastoupil od r. 1876
p. Vojtěch Houska do r. 1895. Svou sbírku vycpaných zvířat věnoval škole při odchodu do důchodu. Na škole potom učila celá řada
výborných učitelů učitelů na př. i znamý spisovatel a propagátor česko-slovenských vztahů Karel Kálal.
Nechtěl bych vzbudit dojem, že období do postavení nové školy, i když velmi dlouhé, bylo pro Počátky dobou temna. Učilo se i ve stísněných
podmínkách i dále, učili zde znamenití učitelé i hudebníci. Kulturní život ve městě byl dosti čilý, již ve 30. letech se zde hrálo české divadlo.
---pokračování příště--MUDr. Bohumil Peterka

Strategie rozvoje města - Úvod

1. část

Potřeba strategického dokumentu města zahrnující potřeby a očekávání v rámci veřejné a podnikatelské sféry byla dlouhodobá. Horizont
strategie rok 2013 souhlasí s obdobím, na které se připravuje Finanční perspektiva EU a Konvergenční program vlády ČR. Pro nově zvolené
zastupitelstvo se jeho příprava stala reálnou až počátkem roku 2004, kdy pominuly nejožehavější problémy spojené s uzavřením počátecké
nemocnice. Rada města vyzvala ke spolupráci zařízení a organizační složky města, komise rady města, politické strany zastoupené v
zastupitelstvu, zájmové organizace, podnikatelské subjekty. O své náměty a k diskusi byli na jejich květnovém setkání vyzváni senioři,
formou prázdninové soutěže i žáci ZŠ, prostřednictvím Počáteckého zpravodaje občané. Podklady a přípravné práce byly uvedeny na
veřejných internetových stránkách města. V červnu bylo zorganizováno setkání s místními podnikateli a v září se uskutečnila veřejná beseda
k předloženému dokumentu.
Strategie rozvoje je strategií priorit (žebříčku hodnot, které chceme dosáhnout a jejich pořadí). Neřeší a nezabývá se všemi problémy, či
nedostatky. Ani by neměla. Soustřeďuje se na nejdůležitější oblasti veřejného života.
Cílem Strategie rozvoje města Počátek je přiblížit se významným způsobem úrovni rozvinutějších zemí EU (měřeno ukazatelem HDP na
jednoho obyvatele), neboť cílem ČR je dosáhnout do roku 2013 průměru zemí EU.
Na cestě k prosperitě je rozumné zaměřit veřejné prostředky na podporu služeb s vysokou přidanou hodnotou. Zatraktivnění prostředí pro
podnikání v tomto směru představuje šanci nových pracovních míst. Důsledkem je rostoucí hrubý produkt, což se v konečné podobě projeví
na rostoucí životní úrovni obyvatel.
Strategie má dvě hlavní úlohy:
a) analýzu současného stavu a nastavení priorit pro koordinaci nasměrování prostředků vlastních i fondů EU
b) komunikaci -projednávání těchto priorit s veřejností a podnikateli
Jsou nutnou podmínkou k zabezpečení odpovídající projekční připravenosti s následným finančním krytím.
Rozvinutá infrastruktura dopravní, informační, realitní a energetická má významný dopad do nákladů výrob a služeb a často je jedním z hlavních
vstupů. Bez dostatku pracovníků s požadovaným vzděláním a dovednostmi, kteří jsou k dispozici se nic nemůže stát konkurenceschopným.
I stát v oblasti veřejné správy – ve všech orgánech veřejné správy počítá s provedením organizačních, funkčních, profesních a informačních
auditů. Předpoklad redukce běžných nákladů této oblasti je cca 15% odpovídá snížení provozních nákladů rozpočtu města v rozsahu 4 mil.
Kč. Předpokládá se změna systému odměňování ve veřejné správě s posílením zpětné vazby mezi poskytovateli a uživateli veřejné služby.
V opodstatnělých případech bude potřebné privatizovat majetek města, který není výlučně určen veřejné službě, či který město neumí
efektivně spravovat. V tomto ohledu bude nutné eliminovat negativní vliv veřejné podpory na konkurenční prostředí daného trhu. Očekává se
obnova vazby mezi místem generování daně a rozpočtovým určením daňového výnosu a s podstatným zvýšením daně z pozemků, a že
nárůst veřejných výdajů na ochranu kulturního dědictví bude umožněn formou dobrovolných daňových asignací. Strategicky ve výuce jazyků
bude kladen důraz na anglický jazyk a výuku v něm s podporou výkonu praxe.
---pokračování příště--Ing. Jan Třebický, starosta města
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KINO POČÁTKY
LISTOPAD 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.

MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA

Sklizeň v Agrodružstvu Počátky
Sklizňové práce v Agrodružstvu Počátky byly ukončeny. Přes různorodost počasí nejsou na
naše podmínky výnosy špatné. Obilí jsme sklidili v průměru 52 q z jednoho hektaru a byla to
krmná pšenice, potravinářské žito, krmný ječmen, sladovnický ječmen, krmný oves. Díky dešťům v období žní jsme zaznamenali zhoršené ukazatele u potravinářského žita, byla horší
klíčivost u sklizeného seťového obilí. Další významnou komoditou je ozimná řepka olejná, kde
jsme měli výnos 31 q z hektaru. Takže při celkovém hodnocení žní jsme docela spokojeni.
Horší situace je v cenových relacích, kdy prodejní ceny komodit rostlinné výroby se v letošním roce snížily o 24,5 % proti roku 2004. Tento finanční výpadek značně ovlivňuje chod
všech zemědělců v celé České republice, protože vstupy do zemědělské výroby každoročně zaznamenávají cenový nárůst.
Zemědělství je odvětví specifické. Do konce září jsme zaseli opět žito a pšenici a řepku, aniž
víme jaké budou při sklizni v srpnu 2006 výkupní ceny a zda od nás někdo něco vykoupí.
Agrodružstvo Počátky

USA 2005; 102 MINUT;
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ
TITULKY
Naivní
a
dobrosrdečná
čarodějka Isabel (Nicole
Kidman) je pevně odhodlána
od základu změnit svůj život chce se vzdát svých nadpřirozených schopností a žít
jako každý obyčejný smrtelník. Pro cestování v rámci Evropské unie od 1.ledna 2006 lze používat tak jako dosud cestovní
sobota; 05. 11. 2005; 19 hod.
pasy České republiky, pokud jim neskončila doba platnosti. Jedná se o pasy ČR bez strojově čitelných údajů, s lepenou fotografií a deskami zelené barvy a pasy ČR se strojově čitelKUNG-FU MELA
USA 2005, 99 MINUT, nými údaji, tištěnou fotografií a deskami v barvě burgundské červeně.
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ Od 1. ledna 2006 dojde ke změně v cestování po Evropské unii na občanský průkaz. Od
TITULKY; ŠÚP
uvedeného data bude možné cestovat pouze na občanský průkaz ČR se strojově čitelnými
Ztřeštěná
hongkongská
komedie plná neuvěřitelných údaji (karta zelené barvy), kterému neskončila doba platnosti a který nemá ustřižený roh.
akčních scén. Píší se 40. léta Upozorňujeme na skutečnost, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské
20. století a Čínu ovládá průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů.
chaos. Uprostřed tohoto Dále upozorňujeme na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování
zmatku se odehrává příběh dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní
zlodějíčka Singa, který se zoufale snaží stát členem nemilo- doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče totiž neprokáže státní občanství České
republiky, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti-cizinci. Je proto třeba aby dítě,
srdného gangu Sekerníků.
jehož rodič cestuje na občanský průkaz, mělo vlastní cestovní doklad. Bez cestovního dosobota; 12. 11. 2005; 19 hod.
kladu může dítě mladší 15-ti let cestovat s rodičem pouze pokud rodič cestuje na cestovní
PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
NORSKO, ŠVÉDSKO 2004, 83 pas ve kterém je dítě zapsané, protože do cestovního pasu se zapisují pouze děti které jsou
MINUT,
DO
15
LET státními občany České republiky.
NEVHODNÝ, ČESKÝ DABING
Šestnáctiletá Bea je poslední
panna ve třídě. Jestli se
nechce dál ztrapňovat, musí jí
kamarádky pomoci najít Chtěla bych upozornit na nepěkné jednání a zacházení s pomocným personálem v nemocnici
vhodnou "oběť", která by ji o Počátky s.r.o. ze strany nadřízených. Starý a nemocný člověk potřebuje hlavně psychickou podpanenství připravila.
poru a vlídné slovo kterou vyžaduje bez ohledu na čas a rychlost.
RN
FILM MÁ ČESKÝ DABING.
!! neděle !!; 20. 11. 2005; 19 hod.

Cestování v rámci Evropské unie
od 1. ledna 2006

Personál nemocnice

OSTROV

Pro mozkový závit

USA 2005, 136 MINUT, DO 12 Přesuňte jednu minci tak, aby v řadě i ve sloupci bylo 6 mincí. (řešení najdete na straně č. 6)
LET NEVHODNÝ, ČESKÉ
TITULKY
Je polovina 21. století a L. SixEcho je obyvatelem obrovského obytného komplexu. On
i ostatní, kteří se v tomto prostředí pohybují, doufá, že
bude vybrán mezi několik
málo šťastných, jimž se dostane možnosti jet na Ostrov místo, o němž se tvrdí, že je to
poslední neznečištěné prostředí na celé Zemi…
sobota; 26. 11. 2005; 19 hod.
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Horní Vilímeč – historie místní kapličky
Pan František Staněk, rodák z H. Vilímče, podrobně sepsal historii místní kapličky, kterou si jistě rádi přečtou i obyvatelé Počátek.
V místech, kde dnes stojí v Horním Vilímči kaplička, stával kříž, který tam dnes stojí vedle. Kolem kříže bývala dřevěná zahrádka
a kolem čtyři stromy, dvě mohutné lípy a dva kaštany. U tohoto kříže se denně rozsvěcovalo světlo. O to se staraly čtyři rodiny,
vždy po týdnu. Rodina Hronova, Ondřejkova, Staňkova a Aldorfova. O svátcích dušiček, Vánoc a Velikonoc se svítilo po celý
den. Toto svícení zaniklo za války z důvodu povinného zatemnění. Vilímecký rodák Jan Šindelář, i když byl dlouho v anonymitě,
dal podnět ke stavbě kaple. Byl to bratr paní Menšíkové a byl profesorem na učitelském ústavě v Hradci Králové. Panu
děkanovi Bradovi v Počátkách v roce 1933 dal částku 15 000,-Kč na její postavení. Pan děkan to oznámil obci a chtěl zajistit místo. Místo bylo zajištěno a p.
stavitel Jan Malinovský udělal plánek. Plánek byl o 1
metr menší a užší a rozpočet byl na 18 000,-Kč. Obecní
zastupitelé jej schválili, ale požadovali alespoň o 1
metr větší. Tím se rozpočet zvýšil o 10 000,-Kč. Byli
svoláni všichni občané, co kdo může zdarma udělati.
Zemědělci s potahem navezli veškerý materiál. Ostatní
pracovali, co bylo potřeba – nakopat písek, hasit vápno, vykopat základy,…Základy byly velmi pracné,
spodek byla jen hlína. Muselo se přistoupit k udělání
základů, pak železobetonový věnec a na něm se
mohlo začít stavět. V obci žili tři zedníci – Stanislav
Mareš, František Jůn a František Staněk. Ti zdivo vyzdili zdarma. Pomocné práce, míchat maltu a nosit jí
zedníkům, prováděl Jaroslav Farka. Kámen na sokl
dodal mistr kamenický Theodor Vyhlídal z Panských
Dubenek za symbolickou cenu. Písek na štuk a omítky dal zdarma rolník Leopold Hynek z Vesce. Jen Františku Jůnovi nebylo dopřáno se dožít dokončení, 8.
srpna 1933 zemřel ve věku 35 let po 1,5 roku manželství. Dříví na krov dal pan Kořínek, dřevo na lešení
a na prkna pan Fr. Holý. Krov a věžičku dělal tesařský
mistr Karel Zadražil, práci prováděl Antonín Kořínek s
pomocníkem zdarma. Dlouho se rozhodovalo o krytině a vybrán byl plech. Uvažovalo se již tenkrát o mědi,
ale na to nebyly peníze. Dal se pozinkovaný plech a
za celou dobu se 2x natíral. Barvu vždy koupila Katolická mládež. Natírání provedl p. Kořínek a Josef Farka.
Co se týkalo vnitřního vybavení, oltář koupila obec,
sochy s křížem od firmy Břetislav Kavka z Červeného
Kostelce zaplatila paní Kateřina Adamcová. Pan Vojtěch Fiala koupil svícny, paní Rozálie Ondřejková křížovou cestu, zarámoval ji pan Hájek z Počátek. Lampu před oltářem koupil pan Václav Aldorf. Obraz sv.
Anny, napravo od oltáře, a obrázek sv. Antonína v
předsíni věnovala paní Jelínková (roz. Bambulová) z
Prahy, rodem z H. Vilímče. Plátna na oltář objednávaly ctihodné sestry z nemocnice a peníze z darů vybírala paní Menšíková
a Staňková. Na svěcení bylo pořízeno bílé s nápisem „Svatý kříži, tebe ctíme“. Protože bývala denně májová pobožnost,
sehnaly se peníze na druhé plátno se slovy „Ave Maria“ . V postní době každou neděli se konala křížová cesta a tak se pořídilo
plátno fialové. Nevím, kdo věnoval plátno červené s nápisem „V kříži je spása“.
V místě, kde dnes stojí transformátor, stávala veliká rozvětvená vrba a na ní byl zavěšen zvon. Po postavení kaple byl
přemístěn do kaple na věž. Zde vyzváněl do roku 1942, kdy ho Němci sebrali. Zvonil pan Tomáš Hron, po něm jeho syn
František, pan Suchý, pan Kořínek, dále p. Karel Fiala a nyní pan Ondřejka. V roce 1948 obec zakoupila zvon nový, zaplatila
jej Katolická mládež cenou 2 800,-Kč – výtěžek z divadel a zábav. Tento zvonek je trochu větší než ten původní z roku 1866,
který měl hlas lepší a pronikavější.
Celá akce postavení kapličky a její zařízení přišlo asi na 30 000,-Kč. Obec na to věnovala asi tolik, že by za to sotva postavili
dřevěnou zvonici. Svěcení kaple provedl pan děkan z Počátek 28. listopadu 1933. první pouť se konala 14. září 1934 a tak je
to doposud.
V letech 2003 – 2004 byla provedena celková rekonstrukce kapličky v Horním Vilímči. Všem, kteří se podíleli, patří velký dík.
(zapsala JiZ)
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Z veršů Josefa Vachka

SDH Počátky na mistrovství republiky

Stromořadí v poli
v listopadu 1989

Dobrovolní hasiči města Počátek se již po osmé probojovali na mistrovství republiky v požárním sportu. A to 4x jako dorostenci a 4x za muže. Po 3 kolech - okresovém, okresním a
krajském, kde vždy zvítězili postoupili na mistrovství republiky které se konalo 16.-18.9.2005
v Havlíčkově Brodě. Sem postoupilo šestnáct nejlepších družstev z celé republiky. Soutěžilo
se ve třech disciplínách. Běh na 100 m překážek, ve kterém se umístil na pěkném 5. místě Láďa
Janko ml. za jednotlivce a celkově se umístili na 7. místě s časem 110.69 s. V druhé disciplíně
následovala štafeta 4x 100 m v níž se probojovali na medailové 3. místo s časem 59.84 s.
Třetí disciplínou byl požární útok, kde skončili na 8.místě s časem 32.92 s (rekord republiky
29.09 s). I přes nepřízeň počasí se po těchto disciplínách umístili na krásném 4. místě se
součtem časů 203.45 s. Sbor dobrovolných hasičů města Počátek děkuje všem soutěžícím za
dobrou reprezentaci nejen města Počátek, ale i okresu Pelhřimov a kraje Vysočina.

Jak malý ostrov v širém moři
stožáry antén stojí v poli.
Přervané kabely, lampy však hoří.
Abstrusní tady hrají roli.
Často mě tato scenérie svádí
poznat, co tají tento drn.
Proč stojí torzo stromořadí v poli
uprostřed hnědých vln.
Prý cestu k nim utopili buldozery
v době, kdy v Evropě se stavěl plot
jen proto, že podle smutné éry
nevedla jenom na východ.
Uprostřed pole stojí dvanáct stromů.
Jak vojáci, kteří tu bitvu přežili
a čekají dál na cestu, která vedla domů,
po které sto let lidé chodili.
Než doba cestu vyzvedne,
já chtěl bych najít brod.
Musím říct stromům,
že nezpíváme podle stejných not.
Již není dobrý ten, co kleje jen hergot.
Ztupeno bylo ostří, zlomen hrot.
Topoly zvou nás k prostřenému stolu.
Než lístkem chleba osolí,
podají pravdy džbán,
pozvedám ruce jako
těch dvanáct apoštolů.
A kolem bouří lidský oceán.

Prodej vánočních
stromků
!PŘEMÍSTĚN!
Tradiční prodej vánočních
stromků bude přemístěn z
bývalé zeleniny u Helenky
k Fialům Vesce č.p. 41.

Halloween
Svátek duchů – se slaví v mnohých zemích v předvečer svátku Všech svatých ( 2.listopad).
Původně keltský svátek se neztratil ani s příchodem křesťanství. Pro Kelty začínal listopadem
Nový rok a noc na Nový rok byla dobou duchů a mrtvých, před nimiž se živí chránili tím, že se
převlékali do masek. V tento magický den, po němž začíná „období temnoty a zimy“ si Keltové
oblékali zvířecí kůže, aby zmátli duše zemřelých. Ty přicházely na zemi, aby si našly novou
tělesnou schránku. Proto také nechávali lidé v tento den vyhasnout oheň v krbu, aby učinili
svůj příbytek studeným a neútulným.
Po rozšíření křesťanství přežíval nadále i svátek Halloween, i když v každé zemi v trochu jiné
podobě. Největší oblibu míval v Americe, ale v posledních letech se vítězně rozmáhá v dalších
zemích světa a mnohdy zastiňuje tradiční Dušičky, jež připadají na 2. listopad – oficiální Památka zesnulých.
Halloween si našel cestu také do Francie. Dnes je to jeden z nejoblíbenějších svátků, přestože
se zde občas strhne povyk kvůli „amerikanizaci“. Halloween slaví 1/3 Francouzů. Jeho obliba
spočívá mimo jiné v tom, že se tak jako sv. Valentin nebo Nový rok slaví venku na ulici. Po
ulicích se prohánějí strašidla, čarodějnice, upíři a jiné příšery. Před domy svítí lucerny z vydlabaných dýní. Dětské postavičky strašidel obcházejí domy a koledují pamlsky. Halloween mají
v oblibě především obchodníci, kteří prodají obrovské množství bonbónů, stylové výzdoby,
masek, kosmetiky pro čarodějnice,atd.
Také v Německu si v posledních letech získal Halloween velkou oblibu. Děti se radují, obchodníci si mnou ruce a plní regály svých obchodů zbožím zn. Halloween. Tento svátek zaznamenaly také zemědělci. Někteří farmáři se věnují pěstování dýní, kterých se v tento den spotřebuje značné množství.
Zástupci církví i obyčejní křesťané nemají Halloween rádi. Podle nich tento pohanský svátek
karikuje a zesměšňuje Dušičky, památku zesnulých. Z původního Halloweenu se stala kýčovitá slavnost bez náboženských a kulturních tradic.
Do našich krajů zatím tento americký svátek nedorazil. Ani netuším, čím by nás mohl obohatit.

Pro mozkový závit - řešení

Zahájen bude 10.12.05
Prodejní doba:
Po-So 9:00 - 11:30
14:00 - 16:00
Prodávat se bude:
smrk stříbrný,
smrk omorika,
borovice černá
jedle jíněná
jedle obrovská
jedle karkazská

Tel: 607 936 298
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Kultura, pozvánky
V neděli 6. listopadu 2005 od 14:00 hod. se uskuteční v sále kina v Počátkách hraná pohádka „Kocour v botách“. Vstupné v
předprodeji v infocentru Kulturního zařízení města Počátek za 40,- Kč, na místě za 50,- Kč.

Divadelní soubor J.K. Tyl Počátky při Kulturním zařízení města Počátek
pořádá TANEČNÍ MERENDU (V MASKÁCH). Výtěžek z této merendy bude poskytnut na podporu rekonstrukce budovy kina
v Počátkách. Kdo se chce pobavit, zatančit si, zazpívat si a přispět na dobrou věc, ať přijde 12. listopadu 2005 ve 20:00 hodin
do Sokolovny v Počátkách. Cena vstupného od 50,- Kč - záleží na Vás... Předprodej vstupenek: Cukrárna Šárka, Počátky u paní
Pavlíny Krátké mob.:737 183 222. Co Vás čeká a možná nemine: *kapela Chmelařinka z Kamenice nad Lipou, která zahraje
na co si vzpomenete *půlnoční představení *exotické koktejly *hojnost jídla a pití *bohatá tombola
Co s sebou? *dobrou náladu *originální masku *spoustu peněz *hodně přátel
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
Při příchodu v karnevalové masce - koktejl ZDARMA.

Divadelní soubor J.K. Tyl v Počátkách při Kulturním zařízení města Počátek
Vás co nejsrdečněji zve na K O N C E R T plný písniček a pikantních scének z "operetek" a nejen to... pod názvem H E R K U
L O V Y L Á Z N Ě aneb co se v lázních nadrobí, to se doma sní. Termíny představení: pátek 18. listopadu 2005 – premiéra,
sobota 19. listopadu 2005 – repríza. Začátek představení vždy od 19:30 hodin v sále KINA Počátky.
Vstupenky v ceně 60,- a 50,- Kč jsou v prodeji v infocentru Kulturního zařízení města Počátek, Horní 87, Počátky
tel.: 565 495 474.

Český svaz žen v Počátkách pořádá
BURZU obuvi, ošacení a sportovních potřeb.
SÁL (Horní ul. 87 - 1. patro, Počátky)KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK
14.11.2005 příjem zboží 15 – 17 hod.
15.11.2005 prodej zboží 15 – 17 hod.
16.11.2005 prodej zboží 15 – 16 hod. výdej neprodaného zboží a vyrovnání za prodané 16 – 17 hod.
Těšíme se na Vaši účast. Zima se blíží…

Mikulášská nadílka
se uskuteční v sobotu 3. prosince 2005 v počátecké sokolovně a na Palackého náměstí, kde nebude chybět tradiční zpěv
koled u Vánočního stromečku. Bližší informace se dozvíte v průběhu listopadu 2005 na plakátech. Pořádá Kulturní zařízení
města Počátek.

Mystifikace o stavu technického vybavení
v promítacím bloku kina Počátky
K těmto dezinformacím o stavu technického zařízení promítacího bloku došlo v Počátkách zpravodaji č. 10/2005 v článku
„Kino-jeho minulost a přítomnost“ a v článku „Městečko“.
Kde se vzaly tyto nepravdivé informace? Čí je to záměr? Nikdo se na zařízení nebyl podívat ani zeptat. Skutečný stav tohoto
zařízení je naprosto jiný, než je zde uváděno. V případě uzavření provozu kina by znamenalo nevýhodně prodat kvalitní
technické vybavení promítacího bloku, tj. především 2 promítací stroje pro promítání tří různých formátů i širokoúhlého,diaprojektor,
zesilovač, 2 reproduktorové kombinace, 2 usměrňovače pro lampy strojů, moderní převíjecí stůl a množství náhradních dílů
pro zesilovač a oba promítací stroje. Jde o moderní zařízení, kterým je vybavena většina středních a malých kin v Česku.
Uvedené vybavení je 100% ně funkční, vzorně udržované a pod pravidelnou kontrolou krajského kontrolního technika každé
dva roky dostává bez problému certifikát k dalšímu provozu, rovněž tak i elektronické zařízení kina, obě revize dělají dva na
sobě nezávislí kontroloři.
Prodej takového zařízení na jiné kino by byl velice ztrátový, ale pro jiného provozovatele mimořádně výhodný. Mimořádně jde
o jednu investici do promítacích strojů a to je výměna budičů zvuku, nikoli pro poruchovost dosavadních, ale z jiného důvodu.
Firmy které vyrábějí filmové kopie přecházejí na novy typ zvukové stopy, tzv. azurovou, kterou dosavadní budiče nejsou
schopny přečíst a reprodukovat. Žádné jiné zákroky zařízení nepotřebuje. Doklady o zmíněných revizích jsou uloženy na KZM
a v kině. Dále promítači provádějí kontrolu rozvoden a údržbu nouzového osvětlení (bezpečnostní norma). Technické zařízení
při zdejším malém hracím profilu by sloužilo divákům = zdejší mládeži. Možná by stálo za zkoušku promítat místo soboty v
neděli v 19 hod. A počátečtí - vyberte si z měsíčního programu jeden titul v měsíci a přijďte se podívat do kina, je to zase jiný
zážitek než televize.
A vstupné není na dnešní poměry tak drastické.
Proč tedy rušit kino? Z technických důvodů nikoli. Problém je jinde. Nerušme kino! Či chceme mít z města Počátky vesničku
střediskovou?
Karel Růžička st., diplomovaný promítač
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Ze zápisníku
Policie ČR
Požár kolny se slámou v Častrově
11. září ve 22.10 hodin došlo v
Častrově ke vznícení 9 ks balíků slámy uložených u kolny s
volně uskladněnou slámou.
Následně se oheň otvorem
větráku přenesl do kolny, kde
došlo ke vznícení uložené slámy a požáru kolny. Vyčíslení
způsobené škody se pohybuje ve výši 500 000 korun.
Dopravní nehoda v Počátkách před pneuservisem
K dopravní nehodě došlo 16.
září v dopoledních hodinách v
Počátkách. Řidič Škody Fabia
jel Stodolní ulicí ve směru od
autobusového nádraží k prodejně FORD. Před pneuservisem Povolný chtěl odbočit vlevo mimo komunikaci a přehlédl protijedoucí Škodu Felicia.
Došlo k čelnímu střetu. Alkohol
byl vyloučen dech. zkouškou
trubičkou ALTEST, ke zranění
osob nedošlo. Hmotná škoda
činí 15 000 korun.
Odcizení telat v Žirovnici
Neznámý pachatel odcizil z
24. září na 25. září z areálu
ZD v Žirovnici 4 kusy telat ve
stáří 3 týdny. Telata byla umístěna v dřevěných přístřeškách
před budovou kravína. Pachatel tak způsobil škodu ve výši
12 000 korun.
Dopravní nehoda ve Veselé
Dne 25. září v odpoledních hodinách došlo k dopravní nehodě ve Veselé. Řidič vozidla Rover jel po silnici v obci Veselá ve
směru od Počátek. Při odbočování vlevo na místní komunikaci, přehlédl protijedoucí automobil Š-Felicie a došlo ke střetu.
Hmotná škoda se vyšplhala na
110 000 korun.
Z automobilu odcizil autorádio
Škodu za 5 600 korun způsobil neznámý pachatel, který
vnikl do uzamčeného osobního vozidla Renault Thalia. Vozidlo zaparkoval majitel před
domem ve Smetanově ulici v
Horní Cerekvi z úterý 27. září
na středu 28. září. Neznámého pobertu v automobilu zlákalo autorádio s přehrávačem
CD, nepohrdl však ani mikinou,
platebními kartami a 100 korunovou finanční hotovostí. VK

Co vás zajímá…
Nad odpadkovými koši se objevily nástavce s papírovými sáčky. Proč?
Odpovídá: Martin Pavlíček, jednatel VTS s.r.o.
Rada města nám uložila nainstalovat pro pejskaře síť sběrných košů na psí exkrementy. Po projednání s úsekem životního prostředí bylo objednáno a dodáno 12 nástavců na stávající plastové koše ve městě a 4 kusy kompletních košů s nástavcem
(celkem 16 košů pro potřeby pejskařů). Sáčky budou průběžně doplňovány při vyvážení košů každý týden. Zatím máme k dispozici 800 sáčků. Cena tohoto materiálu
byla 23 400,- Kč. Náklady na instalaci ještě nejsou vyčísleny.
Kdy konečně zmizí z parku zdemolovaná dřevěná stavba?
Odpovídá: Martin Pavlíček, jednatel VTS s.r.o.
V roce 2003 se TJ osobou pana Jana Soukupa zavázala, že provede demolici této
stavby. Z důvodu neutěšeného stavu byla v letošním roce provedena alespoň demontáž vnitřního zařízení brigádnickou činností.
JiZ

Sdělení živnostenského úřadu
Vážení podnikatelé, v následujících dnech měsíce října přejde Obecní živnostenský úřad v
Pelhřimově ze stávající aplikace Evidence podnikatelů do nového celostátního systému
Registrace živnostenského podnikání. Vzhledem k větší náročnosti při pořizování dat do počítačové evidence a následnému vydávání živnostenských oprávnění prosíme podnikatele o
shovívavost při vyřizování jejich záležitostí. Zároveň sdělujeme, že v současné době požadavky podnikatelů nebudou vyřizovány na počkání. –zí-

KAMENICTVÍ
Severa Karel
Na Kariánce 315
394 70 Kamenice nad Lipou
Telefon: 565 432 966
777 162 132
Po - Pá: 8 -14 h

Křemešnická 1946
393 01 Pelhřimov
telefon: 565 323 360
777 162 132
Po - Pá: 6.30 - 15.30 h

NOVÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY - DOVOZ ČÍNA
Ceny od 4000,- Kč / m2
Přijímáme zakázky na:
· Výrobu a montáž pomníků,rámů a krycích desek na hroby z přírodních i
·
·
·
·
·

umělých materiálů
Zhotovení základů pod pomníky
Výrobu schodů,parapetů,obkladů
Desky na kuchyňské linky
Výrobu kamenného topného panelu SETOP
Prodej hřbitovních doplňků(svítilny,vázy,atd.)

ZAVOLEJTE,
ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ.

8

Zeptali jsme se…
V říjnovém Počáteckém zpravodaji byla pozvánka na koncert Divadelního souboru J. K. Tyl Počátky při Kulturním zařízení
města Počátek s názvem HERKULOVY LÁZNĚ. Co se skrývá pod tímto názvem a jaký koncert vlastně ochotníci chystají? …o
tom jsem si povídala během zkoušky s účinkujícími. (J. Kráslová, J. Bašta, P. Krátká, L. Lehejček…)
Můžete čtenářům PZ přiblížit jaký koncert chystáte?
Uspořádat koncert bylo dávným snem pana Jaroslava Bašty, našeho dirigenta a velkého muzikanta, který hudbou žije celý
život. Nejedná se však o klasický koncert, ale o trochu originální dílo, kde známé operetní melodie jsou propojeny doprovodným textem a vznikne tak celek s jednoduchou zápletkou a rozuzlením, jak to u operet bývá. Autorkou scénáře, kde hraný děj
se střídá s hudbou, je dílem Jany Kráslové.
O jaké písně se jedná?
Jsou to známé melodie z operet. Např. Perly panny Serafinky, Slovácká princezna, Veselá vdova, Děvče z předměstí, Uličnice,
Nejlíp je u nás, Srdce v rákosí, Na tý louce zelený, Nazdar tati,… Některé z nich měl místní divadelní soubor v minulosti ve svém
repertoáru. Diváci se také mohou těšit na instrumentální skladby např. Radecký pochod (J. Strauss), Škoda lásky (J. Vejvoda),
Uherský tanec (J. Brahms), valčík Na krásném modrém Dunaji (J. Strauss)….
Proč jste zvolili název HERKULOVY LÁZNĚ?
Je to název skladby Otty Pacelera, a protože se 1. dějství odehrává na lázeňské kolonádě, použili jsme název pro celý koncert.
V čem bude vaše představení ještě odlišné?
Asi podruhé v historii ochotnického divadelnictví u nás bude celá kapela s jedenácti muzikanty na jevišti, aby je konečně mohli
diváci vidět a nejenom slyšet. Aby se na jeviště vešli také herci, museli jsme prodloužit jeviště směrem k hledišti. Za to patří
poděkování panu Drbalovi a mužům z našeho souboru. Děti, které v jiných představeních tvořily jen kompars, budou tentokrát
samostatně zpívat. To diváci jistě ocení.
Jak se daří při zkouškách?
Zkoušíme od poloviny srpna. Kapela tak jednou týdně a herci až třikrát týdně. Postupně se dáváme dohromady. Zkoušíme v
sále KZM, kde je klavír a příjemně. Za to děkujeme Vítkovi Kratochvílovi, vedoucímu KZM, že nám poskytl pěkné prostředí.
Poslední měsíc před premiérou už chodíme do kina, abychom také dobře zvládli celý prostor. Prostřednictvím PZ bychom rádi
poděkovali všem, kteří nám pomáhají.
Budoucnost kina je nejistá. Co by to znamenalo pro vaší práci je zřejmé. Co na to říkáte?
Právě proto, že nám budoucnost kina není lhostejná, chceme pomoci. Čistý výtěžek z našeho představení chceme věnovat
městu na rekonstrukci budovy kina. Proto budeme rádi, když naše představení navštíví co nejvíc diváků. Se stejným záměrem
pořádáme 12. listopadu TANEČNÍ MERENDU v sokolovně. I výtěžkem z této akce chceme podpořit rekonstrukci kina. Program
taneční merendy si mohli čtenáři přečíst už v říjnovém PZ nebo na plakátech. A pomoci mohou i ti, jež se merendy nezúčastní.
Stačí si zakoupit onu vstupenku v cukrárně Šárka v Počátkách. Vstupenka bude v pamětním vydání, ovšem bez místenky.
Děkuji za rozhovor. Věřím, že místní patrioti nezůstanou lhostejní a snahu místních ochotníků podpoří.
JiZ
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Zážitek z „Rebelů“
Všichni jsme se na představení těšili jako vždy. Znamenalo to však i to, že jsme od rána byli ve škole aktivní jinak,
než by si učitelé přáli. Pomalu, ale jistě skončilo vyučování a my dívky vyrazili ke kadeřnici, kluci zařizovali
„ostatní stejně důležité“ věci. „Rebelové“ byli naše již třetí vystoupení, které jsme si chtěli užít.
Do kina jsme přicházeli okolo půl páté. Tam byla práce v plném proudu. Kulisy byly zavěšené, zbývalo jen instalovat lehčí věci. Například zavěsit hodiny, vlajky, omotat houpačku ozdobnou zelenou střapatou stuhou, naaranžovat květiny… .
Blížila se kvapem devatenáctá hodina a s ní naše představení. A je to tady. Radka s Mírou stojí před oponou, my
sedíme v lavicích, Luboš s Davidem hlídají aparaturu, paní učitelka jistí oponu a všichni dohromady čekáme, až ti
dva před oponou řeknou:“ Jdeme do toho“.
Už nám odbíjí „PÁTÁ“ a my s úsměvem na rtech tančíme ve víru šedesátých let minulého století. Užíváme vzrušujících okamžiků na jevišti. Kulisáci, kterým moc děkujeme za připravevení scény, byli vždy ve střehu a vše i díky
nim běželo, jako po drátkách. „Pátá“ odbila, akáty došuměly, Julča má po maturitě, Bugina si užila pouť a je tu
poslední píseň „STÍN KATEDRÁL“ a nás čeká svatba. Čekáme svátečně oblečení, až zazní nám tak známy tón.
Jirka, alias Šimon a jeho nevěsta Marta jako Terezka, netrpělivě očekávají chvíli, ve které vchází na jeviště. První
tóny písně již znějí, kulisa s varhany pomalu sjíždí dolů. Pojednou však dolů sjíždí jen jedna její strana, druhá stojí.
Pravá strana varhan se utrhla a levá drží jen silou vůle. Prásk, ani ta tíhu varhan neudržela a s rachotem padají celé
varhany na zem. Zděšení na jevišti je velké. Naštěstí zajíždí opona. Kupodivu hledištěm se rozléhá hlasitý smích a
potlesk. Nechápeme. Co na tom je směšné? Naštěstí vedoucí kulis p. Kejval a divák
p. Vetiška rychle reagují a drží zbytek písničky kulisu na „place“. Opona se roztahuje a my děláme jakoby nic.
Naštěstí se opravdu nic nestalo.
Všichni jsme byli rozrušení, nejvíc paní učitelka (ještě druhý den měla v obličeji nezdravě zelenou barvu). Představení jinak dopadlo perfektně. Na děkovačce jsme předali paní učitelce dáreček, protože zrovna ten den měla
narozeniny. Byla moc dojatá. Popravdě i my všichni. Na to, že byly zaplněny necelé dvě třetiny kina nás odměnil
bouřlivý potlesk.
Začátek se přehoupl v konec a naši diváci naposledy viděli představení Rebelové v kině. Jsme již deváťáci a došlo
nám, že už si v téhle partě lidí společně divadlo nikdy nezahrajeme. Dochází nám to stále víc a víc. Stále víc a víc
nás to mrzí.
Loučí se s vámi celá 9.B!
S mladšími spolutanečníky se ještě uvidíte. Prý se něco chystá na příští rok.
Naši třídu jste viděli v tomto složení:
Jiřík Houška – Šimon
Marťánek Vichrová – Terezka
Radunka Třebická – Bugina
Káťa Valešová – Julča
Tomáš Matty – Hedánek
Lucinka Novotná – maminka
Radunka Krejčová – vypravěč
Radunka Šimánková - spolužačka Dan Sviták – tatínek
Honzík Váňa – farář
Ivča Fojtová – porotkyně
Adam Sejrek – porotce
Lukáš Kittner – porotce
Páje Zadák – policista
Ivetka Přibilová – komediantka
Míša Tesař – policista (alternace) Robin Zamrazil - kulisák
Radka Třebická, 9. B ZŠ Počátky, JiZ

Změna ordinačních hodin
Mudr. Přibylová Miroslava
praktický lékař pro děti a dorost
Horní 90
394 64 Počátky

Odinační hodiny:
Po
7,30 - 12,00
Út
7,30 - 12,00
St
7,30 - 12,00
Čt
----Pá
7,30 - 12,00

10
10

13,00
13,00
13,00
15,00

-

15,00 (prevence)
16,00 (školní prevence)
15,00 (školní prevence)
17,00

11
11

Upozorňujeme své zákaznice a zákazníky, že od počátku října
2005 je provozovna

KADEŘNICTVÍ
Eva JELÍNKOVÁ a Eva PŘECHOVÁ

PŘEMÍSTĚNA
Nová adresa:
Moravská ulice 290
(u křížku)
tel.: 565 495 590

Těšíme se na Vaši návštěvu
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