Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

cena 5,- Kč

Půjdem spolu do Betléma…
Betlém je spolu se stromečkem nejznámějším symbolem současných Vánoc.
Jesličky s Ježíškem provázejí křesťanství od 1. století a objevují se už
v římských katakombách, kde se shromažďovali první vyznavači nového náboženství. První betlém sestavil kněz František z Assisi už v roce 1223. Přivedl osla, vola, dovezl seno a s dobrovolníky sehrál scénu podle pověsti o narození Ježíška. Od 15. století došlo k největší oblibě betlémů mezi lidem. Ti si
začali vyřezávat nebo jinak vyrábět vlastní figurky a sami si vytvářet složitější a složitější sestavy. Kromě svaté rodiny, tří králů, pastýřů a zvířat si přidávali
další biblické postavy nebo figurky
znázorňující konkrétní lidi ze svého
okolí – učitele, kováře, mlynáře,….
Betlém zná každý
z nás. O Vánocích si
také stavíme figurky
dřevěné, papírové,
sádrové,..nebo již
hotovou miniaturu
biblického výjevu. Mnozí z nás si každoročně o Vánocích dojdou prohlédnout už hodně letitý a stále krásný betlém do kostela sv. Jana Křtitele. Také
místní ochotnický spolek přispívá k pěkné vánoční atmosféře svým živým
betlémem, který s dojetím sledují staří i mladí.
Určitě není v Počátkách člověk, jež by alespoň jednou neviděl Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci. Právě v Jindřichově Hradci má betlémářství prastarou
tradici.
Údaje o prvních betlémech v tomto městě pocházejí už ze 16. století. Avšak
nejznámějším betlémářem se stal Tomáš Krýza ( 1833-1918). Byl punčochářským mistrem a celý svůj život zasvětil jesličkám. Během svého života vytvořil postupně více než 7 000 figurek lidí a zvířat. Scéna Ježišova narození je
umístěna v troskách hradu, kam spěchají lidé s dárky a průvod tří králů. Jeho
postavičky mají nohy, ruce i hlavu připevněny drátky k tělu a jejich pohyb je
půvabný a přirozený. Figurky doplňují četné kašírované krajiny, skály, paláce,
města, řemeslnické dílny i venkovské scény. Pastýři ženou stáda ovcí, pastýřky zas husy nebo krávy. Řemeslníci staví palác, v hamru zahřívají dělníci
železo, kovář ková koně, pacholci mlátí obilí, dřevorubci řežou dřevo,…výjevů
je celá řada. Pohyb i osvětlení zajišťují elektrické motorky. Syn Tomáše Krýzy
– kaplan Jan, opravoval betlém svého otce, hlavně jeho mechanismus a osvětlení. Jesličky pak daroval v roce 1935 hradeckému muzeu, kde slouží, k radosti
návštěvníků, dodnes.
pokr. na str 2
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POČÁTECKÝM SVĚTEM
CO VÁS ZAJÍMÁ?
PROGRAM KINA POČÁTKY
ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
HISTORIE NEMOCNICE
ZÁZRAKY PŘÍRODY
KULTURA

Teplíčko a pohodu o Vánocích, hodně
dárečků, klidné svátky a mnoho
úspěchů v novém roce 2005 Vám
všem, našim čtenářům, přeje Kulturní
zařízení města Počátek a redakční
rada Počáteckého zpravodaje.

Předplatné Počáteckého
zpravodaje
Vážení čtenáři,
současné
předplatné
Počáteckého
zpravodaje (PZ) vyprší tímto vydáním
prosinec 2004. 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 2005.
Od lednového vydání se s rostoucími
náklady na tisk PZ také zvyšuje jeho cena.
Od ledna 2005 je cena PZ pro předplatitele
stanovena na 7,50 Kč, v počáteckých
obchodech bude volně v prodeji za 8,- Kč.
Roční předplatné pro doručování PZ
v Počátkách (leden – prosinec 2005) činí 90,Kč (12 výtisků á 7,50 Kč). Pro doručování
mimo Počátky – zasílání poštou - cena činí
234,- Kč (PZ 7,50 Kč, poštovné 10,- Kč,
obálka 2,- Kč).
Předplatné je možné uhradit následujícími
způsoby:
● hotově v kanceláři Kulturního
zařízení města Počátek, Horní ulice 87
● Poštovní poukázkou typu C na
jakékoliv pobočce České pošty v ČR
● převodem na BÚ – po dohodě s KZM
(tel.
565
495
474,
kultura@pocatky.cz)
Vít Kratochvíl, KZM Počátky

Soukromá inzerce
Vážení čtenáři,
od lednového vydání Počáteckého zpravodaje můžete využívat naši novou rubriku –
SOUKROMÁ INZERCE. Do této rubriky
budeme přijímat pouze soukromé inzeráty
s maximálním počtem 250 znaků. Abychom
omezili uveřejnění inzerátů od případných
vtipálků, je nutné inzerci podat osobně
v kanceláři KZM a bude zpoplatněna částkou 15,- Kč/1 inzerát/1vydání PZ. Již nyní si
můžete v kanceláři KZM zdarma vyzvednout kupon pro zadání soukromé inzerce. Věřím, že budete naší nové služby využívat.
Vít Kratochvíl, vedoucí KZM

Soukromá inzerce
l Prosím o zapůjčení fotografií ze závodů motokár
v Počátkách z 1.pol. 60. let. Dále kdo zapůjčí ke
zhotovení kopií fotografie lázní sv. Kateřiny z 20.30. let, též z poutí v lázních. T.č. 565 495 865.
l Prodám byt 1 + 1 v Žirovnici. Informace na tel.
602 167 847

pokr. ze str 1

Možná vás překvapí, že v nedaleké Třešti působí Spolek třešťských betlémářů a
že stavění a výroba betlémů zde má více jak 200. letou tradici. Tím se Třešť řadí
k ojedinělým lokalitám nejen v Česku, ale v celé Evropě. Šestnáct třešťských majitelů zpřístupní každoročně návštěvníkům své skvosty dokonce i ve svých domácnostech. Jejich domácí betlémy nemají žádný trvalý plánek a jsou každoročně sestaveny s obměnami. Proto se návštěvníci rádi vracejí a objevují vždy nové
dekorace. Stálá expozice betlémů je v Schumpeterově domě a na adrese www.
trest. cz najdete adresy dalších betlémářů z Třeště, kteří vás ochotně vpustí do své
domácnosti a rádi se pochlubí unikátní památkou svých předků. Udělejte svým
dětem radost ojedinělým dárkem a podnikněte výlet do Jindřichova Hradce nebo
do Třeště.
(JIZ)

Výpis z jízdního řádu ČD
platnost od 12. 12. 2004 do 10. 12. 2005 (bez záruky)
Odjezdy z železniční stanice Počátky - Žirovnice
odjezdčíslo vlaku

cílová stanice

poznámky

4:15
5:19
6:18
6:45
7:39
8:05
8:45
9:39
10:18
10:55
12:06

Os 8321
Os 8380
R 660
Os 8301
R 667
Os 8300
Os 8381
R 669 „Junák“
R 662 „Rožmberk“
Os 8303
Os 8362

Jindřichův Hradec
Jihlava
Plzeň hl. n.
Veselí nad Lužnicí
Brno hl. n.
Jihlava
Jindřichův Hradec
Brno hl. n.
Plzeň hl. n.
Veselí nad Lužnicí
Jihlava

nejede 25.12. a 1.1.
jede v X, v HC nutno přestoupit
nejede 25.12. a 1.1.

13:14
13:39
14:18
14:18
14:51
15:13
15:39
15:58
16:18
16:18
16:51
17:12
17:39
18:18
18:30
18:30
20:18

Os 8305
R 665 „Petrov“
R 664 „Petrov“
Os 8302
Os 8304
Os 8307
R 661
Os 8309
R 666
Os 8306
Os 8308
Os 8311
R 663 „Rožmberk“
R 668 „Junák“
Os 8313
Os 8310
Os 8320

Veselí nad Lužnicí
Brno hl. n.
Plzeň hl. n.
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Veselí nad Lužnicí
Brno hl. n.
Jindřichův Hradec
Plzeň hl. n.
Havlíčkův Brod
Dobronín
Veselí nad Lužnicí
Bohumín
Plzeň hl. n.
Veselí nad Lužnicí
Havlíčkův Brod
Jihlava

21:01 Os 8323
23:21 Os 8238

nejede 25.12. a 1.1.
jede v X a 6

jede v X
jede v X a 6, v HC nutno
přestoupit

jede v 6, + a 31.12.
jede v X, nejede 31.12.
jede v X, nejede 31.12.
jede v 6, + a 31.12.

jede v 6, + a 31.12.
jede v X, nejede 31.12.
jede v X, nejede 31.12.
nejede 24. a 31.12.
nejede 24. a 31.12.
jede v 6, + a 31.12.
nejede 24. a 31.12.
nejede 24. a 31.12., v HC nutno
přestoupit
Veselí nad Lužnicí nejede 24. a 31.12.
Horní Cerekev
nejede 24. a 31.12.

Vysvětlivky:
X – pracovní den
+ - svátek
6 – sobota
VK
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Autobusový jízdní řád
platnost od 12. 12. 2004 do 10. 12. 2005 (bez záruky)
Odjezdy z Počátek autobusového nádraží ICOM Transport a. s
Praha: 4:20k, 4:55k, 5:45k, 12:00k, 12:30k, 12:50k, 13:30k, 15:00k, 17:15k,
17:40k
Brno: 5:45X, 12:38k
Č. Budějovice: 5:50X, 9:25k
Hradec Králové: 7:00X (přestup v Humpolci), 14:40k
Tábor: 5:25X
Jihlava: 4:05X, 5:45X, 8:15X, 10:30 (jezdí ve středu), 12:38k, 12:45X
Horní Cerekev: 4:20X, 5:45X, 6:40c, 8:15X, 12:38k, 15:35X
J. Hradec: 4:25X, 5:50X, 7:10X, 9:25k, 16:05X
Pacov: 4:55k, 13:30k, 15:00k, 17:40k
Humpolec: 7:00X, 14:40k
Stojčín žst.: 4:40X, 7:10 (přestup v Žirovnici), 9:40X, 11:00X, 14:20X, 16:20Xk,
17:50X
Stojčín škola: 6:35X
Kamenice n.L.: 4:15X, 4:55k, 5:20X, 5:35X, 6:25k, 7:15X, 9:15X, 11:25X, 12:45X,
13:30k, 14:50X, 15:30X, 16:35X, 18:30X
Pelhřimov: 4:30c, 4:50X, 5:45k, 6:00c, 7:00X, 7:15c, 9:00X, 12:30k, 13:05X,
14:20X, 15:20c, 16:20X, 17:15k, 17:20X
Studená: 4:05X, 5:40X, 5:45X, 9:30x, 11:15X, 12:35X, 14:20X, 14:25X, 16:00X,
19:45k
Žirovnice: 4:15X, 4:25X, 4:40X, 4:55k, 5:20X, 5:25X, 5:35X, 5:50X, 6:25k, 7:10X,
9:15X, 9:25k, 9:40X, 11:00X, 11:25X, 12:10X, 12:45X, 13:10c, 14:20X,
14:35X, 14:50X, 15:30X 16:05X, 16:20X, 16:20k, 16:35X, 17:50X,
18:30X, 19:45X
Nová Včelnice: 5:25X, 12:10X, 14:35X, 16:05X přestup v Žirovnici
Vysvětlivky:
k – nutno vyčíst z jízdních řádů
X – pracovní dny
c – nejede o prázdninách

Výsledky ankety – Větrné elektrárny
Výpis z usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 16. listopadu 2004
Zastupitelstvo města v Počátkách:
III.
Bere na vědomí:
G)
výsledky ankety k možné výstavbě větrných elektráren:
společně s distribucí hlasovacích lístků do Zastupitelstva kraje Vysočina byly voličům rozdány Anketní lístky k možnosti výstavby větrných elektráren. Anketní lístky
byly předány samostatně a nebyly tedy přikládány do modrých obálek určených
k distribuci lístků hlasovacích; lístky byly odevzdávány v průběhu voleb ve dnech 5.
a 6. 11. 2004 do samostatných označených schránek, umístěných ve vstupních prostorech budov, kde jsou stabilně volební okrsky; až do 8. 11. 2004 včetně mohli
občané odevzdávat anketní lístky ještě do schránky KZM, umístěné pod schodištěm
v budově č.p. 87.
občanům (voličům) předáno celkem
2.136 anketních lístků
do určených schránek bylo odevzdáno celkem 1.280 anketních lístků (59,9 %)
se zamítavým stanoviskem - „NE“ odevzdáno 1.145 anketních lístků
134 anketních lístků
s kladným stanoviskem - „ANO“ odevzdáno
bez označení odevzdán
1 anketní lístek
Z tohoto výpisu z usnesení zastupitelstva města vyplývá, že se 856 občanů v anketě
nevyjádřilo.
Krásné prožití Vánoc a úspěšné vkročení do roku 2005 Vám přejí zaměstnanci
Městského úřadu Počátky.
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Plánované akce
v počátecké sokolovně
(žádosti o pronájem sálu k 22. 11. 2004)
04. 12. 04
KZM Počátky –
Mikulášská nadílka
11. 12. 04
KZM Počátky –
Vánoční trhy
15. 12. 04
ZUŠ Počátky –
Vánoční koncert
25. 12. 04
AWAL Počátky –
Štěpánská zábava
14. 01. 05
SRPDŠ Počátky –
Společenský ples
15. 01. 05
SRPDŠ – Dětský
karneval
29. 01. 05
SDH Počátky – Hasičský
ples
11. 02. 05
KZM Počátky –
Valentýnský ples
19. 03. 05
Počátecká dechovka –
Josefovská zábava
Vít Kratochvíl, vedoucí KZM

Předplatné na kulturní pořady
v Žirovnici v roce 2005
Prodej divadelních a dechovkových
permanentek na rok 2005 bude zahájen 1.12.2005 na MěÚ Žirovnice. Do
31.12. rezervujeme místa majitelům
permanentek z roku 2004. Poté budou
tato místa volně k prodeji.
Předpokládané ceny:
Divadelní předplatné - 600,- Kč / 3x profesionální (Divadlo Járy Cimrmana a
další ) + 1 bonus
Dechovky – předplatné - 400,- Kč / 4
pořady, 8 souborů (Moravěnka, Bojané,
Túfaranka, cimbálová muzika a další)
Program bude upřesněn na začátku roku
2005.
Další informace na www.zirovnice.cz
nebo kultura@zirovnice.cz.
Změna vyhrazena!
Jiří Cába, vedoucí odboru kultury
MěÚ Žirovnice

Vzpomínka
Děkujeme Všem přátelům a
známým, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Vaňkem. Dále děkujeme panu Doležalovi za důstojné vypravení
pohřbu a panu děkanovi Zboroňovi za slova rozloučení. Děkujeme za písemné kondolence. Rodina Kosova a Machova

KINO POČÁTKY
prosinec 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.
HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2
NĚMECKO 2003, 88 MINUT, DO 12 LET
NEVHODNÝ, ČESKÝ DABING
Orgasmus mají úspěšně za sebou, ale Inken,
Lucy a Lena přesto zažívají těžké časy. Rodiče jim dělají typicky rodičovské problémy. Nezbývá než se postavit na vlastní nohy, což se v
případě studentek snadno naplánuje, ale špatně realizuje.Kde sehnat peníze na slušné bydlení?Pokračování úspěšné komedie.
sobota 4. 12. 2004 17 a 20 hod.
U NÁS NA FARMĚ
USA 2004, 76 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING, VSTUPNÉ: 20,Když hrabivý bandita Alameda Slim začne
spřádat plány, jak se zmocnit mléčné farmy
"Kousek nebes", tři odhodlané krávy spojí
své síly s koněm Buckem a celou plejádou
dalších zvířecích obyvatel statku, aby společnými silami dokázali svůj domov zachránit. Pohádka v rámci Mikulášských oslav.
pondělí 6. 12. 2004 9:30 a 16 hod.
HOREM PÁDEM
ČESKÁ REPUBLIKA 2004, 108 MINUT, DO
15 LET NEVHODNÝ, ŠÚP
„Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.“ Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem. Nejnovější český film
Petra Jarchovkého a Jana Hřebejka. Hrají:
J.Tříska, J.Dušek, J.Budař, J.Macháček
sobota 11. 12. 2004 17 a 20 hod.
GARFIELD VE FILMU
USA 2004, 77 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING
Nejlínější kočka na světě má konečně důvod vstát ze svého křesla. GARFIELD, všemi milovaný kocour, nemůže mít život sladší. Zaparkován na pohodlném křesle před
televizí pojídá své oblíbené lasagne a komanduje svého nebohého pána Jona. Rodinná komedie která Vás zaručeně pobaví!
sobota 18. 12. 2004 10 hod.
VESNICE
USA 2004, 108 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY
Dny klidu jsou pryč… Na první pohled působí tato vesnice jako krásné a klidné místo. Úzce spjatou komunitu však neustále
pronásleduje strach ze záhadných příšer,
které přebývají v okolních lesích – strach
natolik silný a skličující, že se hranice vesnice nikdo neodváží překročit…
sobota 18. 12. 2004 17 a 20 hod.
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
Náměstíčko
Pokud jste sledovali TV seriál „Náměstíčko“, jistě jste si všimli řady značně omšelých budov na jinak půvabném žateckém náměstíčku. Před časem jsme si spolu
s rodinou opět prošli náměstí ve Svitavách. Pohled na perfektně vyhlížející, opravené a barevně vyšperkované fasády městských starožitných domů nás vždycky,
když se v okolí Svitav pohybujeme, vybízí k tomu, abychom si udělali hodinku
času a pokochali se nádherou těchto domů.
Pohledy na tato dvě náměstí byly zřejmě příčinou, že jsem se vyléčil z provozní
slepoty při pohledu na fasády počáteckých starožitných domů na Palackého náměstí. Zkuste spočítat stejně jako já, až se po něm budete procházet, kolik domů
by potřebovalo vylepšit svůj vzhled. Přitom je až zarážející, že u některých nedávno opravených domů včetně kostela a věže se začíná omítka loupat. Čím to asi je?!
Kvalitou hmot nebo špatně provedenou prací?!
P.S.: Po napsání těchto řádků jsem se v tisku dočetl, že město Svitavy je držitelem
ceny ministerstva kultury ČR za nejzdařileji provedenou regeneraci historického
jádra města a cen Evropské komise „Město v souladu s požadavky EU“.
FRK
Nad novým jízdním řádem ČD
V prosincovém vydání PZ je otištěn přehled odjezdů osobních vlaků z naší nejbližší žel. stanice Počátky – Žirovnice, který se mění od 12. 12. 2004. Pouhým
součtem zjistíme, že za den přejede 30 vlaků osobní přepravy, z toho 10 rychlíků
(oproti starému jízdnímu řádu o 2 rychlíky více). Pokud by nádraží bylo v místě,
myslím, že by s počtem a možnostmi cestování byli cestující spokojeni.
Tvůrci nového JŘ se zřejmě snažili okopírovat v zahraničí (zejména ve Švýcarsku)
již léta vyzkoušenou tzv. taktovou dopravu u rychlíků. Všimněte se, že všechny
rychlíky směr Brno mají minutový údaj odjezdu stejný (7:39 – 9:39 – 13:39 hod.
apod.) stejně jako směr České Budějovice, Plzeň (6:18 – 10:18 – 14:18 hod. apod.).
To je sice jistě zajímavé, ale s připojením na další rychlíky v přestupních stanicích si
tvůrci moc starostí nedělali. Stejně, když první ranní rychlík směr Jihlava, Brno
odjíždí až v 7:39 hod., tedy o hodinu déle než tomu bylo po dobu minimálně posledních 20ti let. Ale s tím už nyní nic neuděláme. Uvidíme, co bude za rok a jak připomínky (které jistě během platnosti budou) ovlivní tvůrce při sestavování příštího.
FRK
www.pelhrimov.info
Koho zajímají zprávy a zajímavosti z našeho regionu měl by navštívit internetovou adresu www.pelhrimov.info - v současné době je zde zveřejněna obsáhlá zpráva od novináře Jana Mazance o tom, jak probíhala v Počátkách celá kampaň o
větrných elektrárnách, zároveň je možno se připojit do diskuze. Zda práce petičního výboru byla přínosem pro naše město, nechť si každý čtenář zodpoví sám.
(JiZ)

Tip na návštěvu kina
HOREM PÁDEM - „Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.“
KINO POČÁTKY, sobota 11. 12. 2004 od 17 a 20 hod., jednotné vstupné 50,- Kč
film ČR 2004, širokoúhlé plátno, 108 min, do 15 let nepřístupný
Scénář: Petr Jarchovský
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Petr Forman, Emília Vášáryová, Jan Tříska, Ingrid Timková, Jiří Macháček,
Nataša Burger, Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Marek Daniel, Jan Budař a další…
Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek,
přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem. Dvěma převaděčům uprchlíků (Zdeněk Suchý, Jan Budař) zůstane po akci ve voze dvouměsíční dítě. Zapomenutého indického
chlapečka prodají bezdětné Milušce (Nataša Burger), která touží po dítěti. Její manžel
František (Jiří Macháček) je ovšem fotbalový hooligan a rasista… Čtyřicetiletá Hana
(Ingrid Timková) pracuje v poradně pro uprchlíky. Její o mnoho let starší partner Otakar
(Jan Tříska) zkolabuje při přednášce na univerzitě. Jejich osmnáctiletá dcera Lenka
(Kristýna Boková-Lišková) se omylem dozví, že Otakar se nikdy nerozvedl se svojí
první ženou Věrou (Emília Vášáryová), s níž má syna Martina (Petr Forman)…
VK
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Větrné elektrárny

Poděkování

Větrné elektrárny nebudou. Petiční výbor a jeho příznivci zachránili okolní
přírodu před zničením a místní obyvatele od všech negativních vlivů, které se
přisuzují větrným elektrárnám. Pročítala jsem si písemné materiály, které petiční výbor zveřejnil. Že by zástupci firmy ELDACO byli podvodníci, kteří
nám vědomě lhali a chtěli se u nás jen „napakovat“?
Vytvořit petiční výbor a podpisové listiny je součástí demokracie. Pokud by
byly podpisové archy umístěny na veřejných místech a lidé je chodili sami
dobrovolně o své vůli podepisovat, byl by výsledek této „protivětrné kampaně“ objektivní. Stačí totiž, aby jeden jediný člověk řekl, že se mu někdo vecpal
do domácnosti a mámil z něho podpis opakovaně a zastrašováním a práce
petičního výboru tak ztrácí na serióznosti. Obcházet domácnosti není sice protizákonné, ale odporuje to dobrým mravům.
Možná, až jednou po létech budou číst naši pravnuci všechny písemnosti - pro
- a – proti - větrníkům, tak se budou divit a nevěřícně kroutit hlavami. Hledají
se nové, pokud možno, ekologické, obnovitelné zdroje energie. Elektřina
z větrných elektráren je drahá. Zatím. Za pár let se ale může ukázat, že je to ten
nejlépe využitelný zdroj, kdo ví? Technický pokrok nelze zastavit, můžeme ho
pouze přibrzdit svým strachem. Zakážeme auta jen proto, že v nich zemře tolik
lidí? Vylepíme obrázky otřesných autohavárií a budeme jimi lidi strašit? Přestaneme používat kombajny, abychom nezajeli srnečka? Nebo snad začneme
šetřit elektřinou?
Stovky obcí západní Evropy mají ve své blízkosti větrné elektrárny. Dokonce
jsou hrdi, že vyrábějí elektřnu ekologicky. Samozřejmě, že jsou i obce, které
protestují. Kolik jich je? Jsou jich 2% nebo 70%? To se nikde neuvádí.
Kdysi dávno řekl Sofokles: Kdo se bojí pomyslného zla, zasluhuje skutečné.
Snad se nás to netýká.
(JiZ)

Vážení obyvatelé Počátek a okolí,
V týdnu před volbami Vás navštívili občané,
kteří mají zájem o to, aby naše okolní krajina
zůstala krásná alespoň jako doposud. Přišli
s peticí adresovanou Městské radě města Počátek proti realizaci záměru výstavby větrných elektráren. Většina z Vás s naším názorem souhlasila a petici podepsala – jedná se o
1493 občanů, což potvrzuje, že záměr firmy
Eldaco – postavit větrné elektrárny je proti
názoru místních obyvatel. Vám všem, kteří
jste petici podpořili, stejně i těm, kteří
s podpisovými archy navštěvovali obyvatele, petiční výbor vyslovuje poděkování a přeje všem občanům Počátek a okolí s blížícími
se Vánocemi pohodu o svátcích a hodně zdraví v nadcházejícím roce.
Petiční výbor

Ze zápisníku Policie ČR
Dne 2. listopadu krátce po poledni odcizil neznámý pachatel z neuzamčeného osobního automobilu Škoda Favorit, zaparkovaného v ulici Na Hradbách v Počátkách dámskou bundu, mobilní telefon , dámskou kabelku s osobními doklady, platební kartou a peněženkou s
finanční hotovostí 700 korun. Výše škody se vyšplhala na částku 5
000 korun.
K dopravní nehodě došlo dne 9. listopadu v úseku mezi Počátkami a Horní
Cerekví. 52 letý řidič osobního automobilu Škoda Felicia combi při jzdě z
Počátek na Horní Cerekev nepřizpůsobil rychlost jízdy a na zasněženém
povrchu vozovky po projetí levotočivé zatáčky dostal smyk a narazil čelně do
stromu. Ke zranění osob nedošlo. Alkohol vyloučen. Hmotná škoda činí 45
000 korun.
Škodu za 150 000 korun, si vyžádala dopravní nehoda, která se stala dne 16.
listopadu v ranních hodinách. 38letý řidič automobilu Renault Megane Scenic
při průjezdu pravotočivou zatáčkou v obci Stojčín ve směru na obec Prostý
přibrzdil, na zledovatělé vozovce dostal smyk, vjel s vozidlem na levou krajnici a do příkopu, kde narazil do stromu. Ke ztranění osob nedošlo. Alkohol
vyloučen dechovou zkouškou. Téhož dne došlo k dopravní nehodě mezi Počátkami a Polesím. 20letý řidič osobního automobilu Renault 19, na přímém
úseku silnice, nezvládl na zledovatělém povrchu řízení vozidla a vyjel vpravo
mimo vozovku, kde čelně narazil do stromu. Při nehodě byli lehce zraněni
spolujezdci v osobním automobilu/ /46,13/, s dobou léčení do 7 dnů. Hmotná
škoda činí 30 000 korun.
Neustanovený řidič nákladního automobilu pravděpodobně zn. LIAZ jel dne
19. listopadu v nočních hodinách v Počátkách po ulici Rudé armády od Palackého náměstí a před domem narazil do zde zaparkovaného automobilu Š120L. Řidič nákladního vozidla poté z místa nehody ujel směrem na Štítného
náměstí. Způsobená škoda činí 10 000 korun.
sestavil VK
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Co vás zajímá?
Mohl byste prosím vysvětlit, proč se změnil
způsob přípravy rozpočtu města na rok 2005
a jaký je ten nový způsob?!
Odpovídá: starosta Počátek Ing. Jan Třebický
Současný způsob přípravy rozpočtu města vycházel z potřeb uváděných jednotlivými zařízeními města. Požadavky zpravidla výrazně
překročily finanční možnosti města a byly pravidelně kráceny radou, finančním výborem a
samotnými zastupiteli. Vedoucí zařízení v závěru již neměli možnost upavit priority svých
potřeb. Nově přijatý způsob vychází z možností města. Nejprve kryje financování závazků(dluhů města) a další prostředky dělí na jednotlivá zařízení podle schváleného klíče. Vedoucí zařízení tak mají nyní větší pravomoc v
rozhodování co ralizovat a co odložit. Nový
způsob lépe „dýchá“ s možnostmi města a klade vyšší nároky na zodpovědnost vedoucích.
Jakým způsobem dochází k přidělování
obecních bytů?
Odpovídá: místostarostka Počátek ing. M. Hrnčířová
Ještě nedávno jsme evidovali zájemce o obecní byty na pořadníku. Při uvolnění některého z obecních bytů jsme kontaktovali zájemce z pořadníku a zjišťovali, zda má ještě o byt
zájem. Při 35. zasedání městské rady byl
schválen návrh komise zdravotní, sociální a
životního prostředí a dochází k následující
změně: Pokud se uvolní městský byt, bude
vyhlášen záměr na jeho nové obsazení. Tento
záměr bude zveřejněn po dobu 14 dnů na
úředních plochách (průjezd kina a budovy
radnice) a bude zveřejněn městským rozhlasem. Zájemci si sami musí podat žádost o konkrétní uvolněný byt. Rada města potom rozhodne, komu byt přidělí.
(JiZ)

Kdo má vítr z větrníků?
Jak vyprávěl jeden z nejlepších regionálních historiků, pan učitel Veselý, maloměšťanské zájmy
kdysi vedly k tomu, že do Počátek (a Žirovnice)
nikdy nedorazila železnice. Podobně se možná
v budoucnu bude říkat: maloměšťanské zájmy
vedly k tomu, že do Počátek nikdy nedorazila ekologičtější výroba elektřiny. Můj kamarád tvrdí, že
je potřeba začít od začátku: mluvit o energetice
s dětmi ve škole, pozvat si do města tu ekologa,
jindy někoho z elektráren, atd. Říkal jsem mu, že
tomu nerozumí.
Já naopak odpůrcům velice rozumím. Chápu, že
několik havarujících zbloudilých ptáčků má přece
větší hodnotu než zdraví a devastace krajiny
v oblastech těžby uhlí. Chápu, že harmonický plynulý kruhový pohyb bílých oblých vrtulí napáchá
v krajině daleko větší zvěrstvo než krásné šedé
hranaté paneláky nebo černé tyče stožárů. Chápu,
že monotónní hluboké hučení je těžkým zločinem
oproti nedávnému srazu „tuningářů“ (majitelů upravených aut), kteří na Panistávce a v Žirovnici závodili, kdo ze svého líbezně řvoucího auta „vydoluje“ víc decibelů (měřeno přístrojem!), kdo bude
silněji „gumovat asfalt“. To všechno šíleně chápu.
Tož ale vem už to čert! Už je to jedno! Vždyť tady
šlo hlavně o prachy. Jenže někteří bohužel 15 let
po pádu komunismu nepochopili, že město si na
sebe musí umět vydělat samo. Každý krachující
podnik znamená obrovskou ztrátu příjmu na daních. Někteří nepochopili, že nestačí se jen poprat
v hospodě za to, když tam padne nadávka „brkař“, ale že je také potřeba podpořit místní živnostníky, že je potřeba navštívit místní kulturní
pořady atd. To, jak bude počátecké náměstí a okolí
města vypadat, nezávisí jen na zastupitelstvu, ale i
na podnikavosti a vztahu (i tomu finančnímu!) ke
svému městu.
Takže teď dávejte pozor! Tímto článkem ustavuji
Petiční výbor pro vymáhání peněz za ušlou investici. Petici podepisujte na úřadě. A zároveň si jakožto jeho samozvaný předseda osvojuji právo
chodit po Vašich domácnostech a ptát se: „Hele,
Franto (Karle, Pepíku…), jak jsi hlasoval?“ Když
řekne PRO nebo ZDRŽEL SE, ihned ve vší počestnosti odejdu. Když ale řekne PROTI, nastavím kasu a neodejdu, dokud nedostanu 2620 korun českých od každého odpůrce elektrárny. A to
minimálně, přátelé! Protože počítejte se mnou všichni: 3 000 000 (nejméně) za elektrárnu, děleno počtem záporných hlasovacích lístků (1145). Taková širší odpůrcovská rodinka s dědečkem a dvěma
dospělými dětmi mi tudíž vysází nějakých 13 táců.
Že nedáte? Jak to že ne? To jste byli hrdinové, co,
to jste byli patrioti, co, když jste nesli lístkem se
zaškrtnutým NE! Teď se ukažte jako patrioti! Kdo
nedá, toho si podám. Já mám svoje město, na rozdíl od Vás, rád.
Ale vůbec: co bych Vás obcházel, nejsem přece
terorista a nechci nikomu lézt do soukromí. Noste
mi to, prosím Vás, přímo na zastupitelstvo. Třeba
do schránky na dopisy. Tak to bude nejlepší! A do
obálky připojte své příjmení (ať si Vás odškrtnu) a
heslo „I love Počátky!“.
Děkuji Vám vřele Váš oddaný
prof. Prokop Tunel DrSc.
ředitel Petičního výboru
pro vymáhání peněz za ušlou investici

Základní škola
V těchto dnech běží již naplno veškerá činnost naší
školy. Pro zaměstnance-pedagogy jsou to počítačové
kurzy pod vedením Mgr. M.Slípky. Tyto kurzy nabízíme i jiným školám v okolí
a to s velkým úspěchem. Další aktivitou je podílení se na projektu PARAGRAF
11/55, který bude realizován na naší škole v začátku roku 2005. Jedná se o
celostátní projekt- soutěž ve znalostech práv a povinností dětí. Další akcí je Den
otevřených dveří v prvních třídách pro rodiče prvňáčků. Cílem je vidět práci
dětí v hlavních předmětech. Začátkem prosince bude ukončen plavecký výcvik
žáků 1.-4.tříd (za fin. příspěvku SRPDŠ). Žáci 9. ročníků se pilně připravují na
přijímací zkoušky na střední školy pod vedením vyučujících ČJ, M, F, Ch, Př.
Na škole proběhl zdravotnický a branný kurz pro žáky 8. tříd, v hodinách zeměpisu se uskutečnily zajímavé besedy o Norsku s panem Ronzanim, který tam žil
přes 20 let a má bohaté zkušenosti s tamními zvyky. Milou samozřejmostí je i
nácvik předtančení, které s žáky 9. tříd připravuje paní Neuberová a paní Veselá.
Pro milovníky divadelních pohádek máme taktéž novinu. Žáci 8.A a 9.B připravují pohádku o Popelce. 8.B s 6.B secvičují pásmo na muzikál Rebelové a 7.B
se zapojila do vědomostní soutěže po internetu, který je žákům pod dozorem
vyučujících nabízen neomezeně.Toto jsou všechno aktivity nad rámec vyuč.
povinností. Ty byly zhodnoceny na čtvrtletní ped. radě a výsledky následně
předány rodičům na třídních schůzkách.

Mateřská škola
Dětská Vánoční anketa – těšíme se na Vánoce!
Ládík Strnad – Já jsem vždycky zavřený s Haničkou v kuchyni než přijde Ježíšek a
přinese stromeček a dárky. Letos psal můj dopis pro Ježíška táta a chtěl bych shrnovač.
Radeček Forman - Já jsem viděl v Rychnově traktora „džondýra“ a toho bych si
přál od Ježíška. My jezdíme na Vánoce do Častkovic, babička s dědou mají největší stromeček a nejvíc dárků.
Martinka Rudišarová – Já ráda o Vánocích pomáhám babičce s cukrovím a možná budeme dělat i muchomůrky, to jsou takové malé houbičky. Ale děda ještě musí
najít zvoneček, ten budeme potřebovat pro Ježíška. Přála bych si od Ježíška panenku Anabelu.
Terezka Kybová – O Vánocích se mi nejvíc líbí stromeček a ještě prskavky, ty smím
sama držet. Vždycky zpíváme koledy a já roznáším všem dárky a taky jim je rozbaluju.
Jiřík Čadek – Ježíškovi už jsem psal o mluvícího kocoura, vůz a vymetadlo. O
Vánocích musíme uklidit z obýváku kytky, aby měl Ježíšek kam dát stromeček a
dárky. My doma zvoneček nemáme, Ježíšek si asi nosí svůj.
Markétka Komínová – Nejvíc se těším na lyžování, protože jsem psala Ježíškovi
o lyže. A taky se těším až budu všem rozdávat dárky, mamka mi přečte, komu patří.
Davídek Valenta – My o Vánocích posloucháme Gotta, jak zpívá koledy. Taky už jsem
psal Ježíškovi. U babičky a dědy už si můj dopis Ježíšek odnesl, ale u tety ještě nevím,
jestli už si tam byl pro můj dopis. Musím se zeptat. U babičky dostanu nové kolo
s přehazovačkou. To moje je už malé, to říkal i taťka, že už se mi tam nevejdou nohy. Až
ho dostanu, tak si ho uklidím do sklepa. Vždycky na Vánoce večeříme rybí polévku,
kapra a salát. Ten dělá taťka, dává tam brambory, vajíčka a ještě něco, ale já nevím co.
Radeček Kyba – Já se o Vánocích rád dívám na pohádky. Napsal jsem si o lego,
dopravní značky a potřebuji traktor ke statku. Na Vánoce chodíme za dědou a
babičkou, zpíváme koledy a to mě nebaví.
Vojtík Šelepa – Napsal jsem Ježíškovi na papírek, že bych chtěl dostat auto na
ovládání a ještě jsem mu tam nakreslil odznak s kozlem jak je na pivě.
Barunka Jelínková – Pomáhám mamince
s cukrovím, dávám těsto do formiček. Potom
zdobíme stromeček stříbrně a červeně.

Terezka Kybová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEJE VŠEM DĚTEM A RODIČŮM KRÁSNÉ VÁNOCE
PLNÉ KOLED, SNĚHU A DOMÁCÍ POHODY.
(JiZ)

Stručná historie existence nemocnice v Počátkách
Takřka v celém letošním roce si mohli čtenáři Počáteckého zpravodaje číst v „okénku do historie“ obsáhlou studii o místní nemocnici, kterou
zpracoval MUDr. Bohumil Peterka. Redakce Počáteckého zpravodaje mu děkuje za spolupráci a přeje mnoho úspěchů při psaní dalších příspěvků.
V kronice města Počátek je za rok 2002 článek věnovaný nemocnici od místního kronikáře p. Jana Kouby. Otiskujeme ho v plném znění:
Všeobecná veřejná nemocnice
Jen těžko se odhodlávám k tomu, abych popsal okolnosti a sled událostí, které vedly k tomu, že po téměř stotřiceti letech působení nemocnice
v našem městě a širokém okolí, došlo k jejímu zrušení a likvidaci. Jako počátecký občan jsem byl svědkem vzestupů i poklesu úrovně zdravotní
péče v minulých šedesáti letech i svědkem snah okolních větších nemocnic, zejména okresní nemocnice v Pelhřimově o oklešťování některých
činností v naší nemocnici, ba i o její likvidaci. Jako většina občanů jsem byl rád, že se městu podařilo získat v roce 1992 nemocnici do správy města
a byl jsem přesvědčen o tom, že i malá nemocnice bude mít možnost se rozvíjet a že má své opodstatnění zajišťovat zdravotní péči o občany města
a celé spádové oblasti. Podívám li se do minulých let, mohu konstatovat i vnější zásahy, které velmi poškodily možnosti rozvoje naší nemocnice.
Bylo to zejména vybudování nemocnice v Dačicích, čímž jsme přišli o rozsáhlé spádové území , dále pak změna územní státní správy, kdy jsme
patřili po roce 1945 nejprve do Jihlavského kraje, od roku 1960 jsme se stali Jihočechy a okres Pelhřimov byl začleněn do Jihočeského kraje. Ocitli
jsme se na hraniční čáře tří okresů /Pelhřimov, J.Hradec a Jihlava/ a dvou krajů, což vedlo k omezení vlivu působení našeho města na spádové
historické okolí nejen ve zdravotnictví, ale i ve školství a jiných oblastech.
Popisu dění kolem nemocnice se budu držet jednotlivých kroků, které provádělo vedení města v roce 2002 v záležitostech kolem nemocnice a které byly
vyjádřeny v usneseních jednotlivých zasedání Zastupitelstva města, městské rady, případně i kontrolního a finančního výboru.
Nejprve nutno konstatovat, že krize v naší nemocnici nenastala ze dne na den, ale že měla celou řadu příčin, jak vnitřních, tak i vnějších již v několika
uplynulých létech. Z těch vnějších nutno zmínit složitá jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o uzavření smlouvy, kdy byly nemocnici
vnucovány podmínky, které byly těžko splnitelné, drastické omezení počtu tzv.akutních lůžek, která byla lépe pojišťovnou honorovaná ve prospěch
lůžek tzv.následné péče s nižší finanční sazbou. Dále pak to byly zásahy do zdravotnictví ze strany ministerstva, zejména v otázkách odměňování
zdravotního personálu a změny v některých zákonech – např. Zákoníku práce, které přinášely
vyšší náklady, které nebyly vyrovnávány adekvátně vyšší náhradou od zdravotních pojišťoven.
Z těch vnitřních nutno jmenovat rozhodnutí zastupitelstva v minulých letech, že je ochotno přispívat nemocnici na pořízení investic, což se také hojně dělo – možno jmenovat výstavbu plynové
kotelny, spojovací chodby mezi hlavní budovou a internou, zastřešení budovy interny, rozvodu
medicinálních plynů, nákup nových sanitek a zdravotnických přístrojů apod., ale nikoliv na
provoz, což se projevilo zejména v neuhrazování ztrát z minulých let, které postupně pomalu, ale
jistě narůstaly. Tyto prostředky pak chyběly na průběžné financování provozu, což se projevovalo v omezování pravidelné údržby jak budov, tak i zařízení a ve zpožďování plateb dodavatelům.
Nemocnice prostě žila z podstaty. Rovněž nebylo dobré, že ředitel nemocnice byl členem městské rady, v jednom období i místostarostou, byl tedy v jedné osobě nadřízeným i podřízeným,
což vylučovalo řádné působení kontrolních mechanizmů. Jeho informace pro zastupitelstvo byly
převážně optimistické, takže se zdálo, že v nemocnici je vše v pořádku. Prvním varovným signálem měl být pro zastupitelstvo odchod správce nemocnice do předčasného důchodu, zřejmě proto, že již nemohl udržet rovnováhu hospodaření
narušenou růstem výdajů a poklesem příjmů, dále pak odpor zaměstnanců k zamýšlené přeměně příspěvkové organizace na veřejně prospěšnou
společnost, kdy odborová organizace v nemocnici získávala podpisy občanů do petice zaslané zastupitelstvu, v níž požadovala neodkladné řešení
problémů v nemocnici.
A nyní již ke spádu událostí v roce 2002. 23.zasedání Zastupitelstva města, které se konalo 31.1.2002. Ing. Jašek, ředitel nemocnice předložil
zastupitelům návrh transformace nemocnice na veřejně prospěšnou společnost zároveň s výhledem na výsledek hospodaření města na dobu
platnosti smlouvy s všeob.zdrav.pojišťovnou tj. do 30.6.2006. Nutností změny organizace na o.p.s. zdůvodnil i propad hospodaření v roce 2001
v částce cca 2,730.000 Kč. Ve výhledu na další období, pokud se neuskuteční změna předpokládal pro rok 2002 zvýšení ztráty na 5,772.000 Kč,
jelikož mělo dojít k dalšímu navýšení platů o 17 %. Obecně prospěšná společnost by neměla povinnost respektovat zvýšení mezd dle směrnic
min.zdravotnictví. Předložený návrh na změnu org. začlenění nemocnice z přísp.organizace na obecně prosp.společnost nebyl zastupiteli schválen.
Byl ale schválen návrh, aby někteří zastupitelé navštívili okolní větší obce a zjistili, zda by se nepodílely na správě a financování nemocnice ve formě
o.p.s. a bylo schváleno poskytnutí dotace na ztrátu v 1.čtvrtletí 2002 ve výši 500.000 Kč.
-pokračování příště-

Oslavili jsme 70 let chovatelství v Počátkách
Těch 70 let je přibližně jeden lidský život. Dnes není možné zjistit, kolik nadšených a pracovitých chovatelů se za tu dobu v chovatelském spolku
vystřídalo. Kolik času a péče věnovali svým miláčkům. Bez lásky a odříkání se nedá chovatelství dělat. Je to krásný koníček, který člověka
vychovává k odpovědnosti, pravidelnosti, důslednosti a citu. Odměnou bývá jen pocit z dobře vykonané práce. Proto naše ZO ČSCH Počátky II.
v rámci oslav tohoto výročí připravila „Výstavu exotického ptactva“ v počátecké sokolovně,
která se konala 23. a 24. 10. 2004. Výstava byla velmi pěkně a zodpovědně připravena členy
ZO, mezi které patří i dvě ženy. Podzimní termín výstavy byl stanoven proto, že nejlépe
vyhovuje, kdy ptáci dospívají a jsou krásně vybarveni. Šest chovatelů vystavilo více než 200
pestrých opeřenců ve dvaaosmdesáti malých i velkých klecích. Bylo se opravdu na co dívat.
Chloubou chovatelů byly vystavené diplomy, čestné ceny a poháry z různých oborů chovatelské činnosti, které chovatelé získali na chovatelských výstavách a to i mezinárodních. Takovou
velkou cenností byl diplom z první chovatelské výstavy v Počátkách z roku 1940, který
obdržel chovatel p. František Vobr, truhlář z Počátek, Moravské ulice. Největší zásluhu na
přípravě a zajištění výstavy exotického ptactva měli Petr Holub (předseda výstavního výboru)
a Jaroslav Pavlíček, oba chovatelé exotického ptactva.
První den výstavy byl zahájen slavnostní schůzí, které se zúčastnili zástupci města, starosta
Ing. Jan Třebický, místostarostka Ing. Marie Hrnčířová a Vít Kratochvíl - vedoucí Kulturního zařízení města Počátek. Dalšími hosty byli zástupci
počáteckých zájmových organizací, zástupci chovatelských organizací z okolí, členové OV ČSCH a sponzoři. Starosta Ing. Jan Třebický zhodnotil
význam pořádání tak náročné výstavy jak pro občany Počátek a širokého okolí i zviditelnění samotného města. Pochvalu vyslovil také ve svém
příspěvku zástupce okresního výboru ČSCH. Na závěr slavnostní schůze Mgr. Bohumír Jonák – předseda ZO ČSCHO II. - poděkoval starostovi, že
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chovatelé mohou své krasavce představit v tak nádherném prostředí sokolovny, které
město půjčilo zcela zdarma. Také poděkoval za velkou pomoc při organizování výstavy
vedoucímu Kulturního zařízení města Počátek. Velký dík patřil sponzorům, kterými
byli – Agrodružstvo Počátky, p. Josef Přeslička – zemní práce a ELZY s.r.o. výpočetní
technika a dárcům panu starostovi Ing. Janu Třebickému, Pavlu Hůšovi – životní
prostředí a Ing. Luboši Rudišarovi, členu rady města. Po skončení slavnostní schůze
byla výstava oficiálně otevřena.
Návštěva výstavy byla překvapivě velmi dobrá. Čekali jsme větší návštěvnost počáteckých
občanů. Návštěvníci byli většinou z okolí a dokonce ze vzdálených míst. Pro představu
uvádím: Kunžak, Telč, Dačice, Třebíč, Moravské Budějovice, Jindřichův Hradec, Lišov,
České Budějovice, Soběslav, Tábor, Chýnov, Černovice, Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův
Brod a mnoho dalších. Všichni návštěvníci pěli chválu na krásu výstavy v tak krásném
prostředí. Chvála patřila i městu za gesto bezplatného propůjčení sokolovny. Největší potěšení z barevných krasavců měly hlavně děti, které přemlouvaly rodiče,
aby jim koupili některého ptáčka. Jsme rádi, že výstava byla velmi dobře hodnocena nejen návštěvníky, ale i odborníky chovatelů exotů ze vzdálených míst.
Poděkování patří všem, kteří se nějakým způsobem zasloužili o zdárný průběh výstavy a hlavně ZO ČSCH Počátky II., která tak důstojně oslavila
letošní úspěšnou výstavou krásné kulaté jubileum své činnosti.

Za ZO ČSCH Počátky II. Jan Matějů

Větrné elektrárny trochu jinak
Vážení spoluobčané,
zůstaňme u stejného oslovení. Jak je zřejmé vyvstal jistý problém, který se může dotýkat nás všech, ano jde o záměr výstavby větrných elektráren v okolí
Počátek. Dovolte mi, abych částečně odbočil od nastíněného téma a vlastně zdůvodnil svou pohnutku se k věci vyjádřit. Nemohu se zbavit pocitu, že
dochází k jisté manipulaci s nevědomím a zde nutno dodat, že se v žádném případě nechci dotknout osob prezentovaných jako „petiční výbor“.
Důvodně se domnívám, že „celý problém“ má poněkud „ hlubší kořeny“, jeho počátek je definovatelný jako smluvní povinnost vyplývající
z přístupových listin integrace ČR do EU. Potom lze oprávněně namítnout, zda by tento důsledek vyvstal, pokud by v době referenda nedošlo
k jistému selhání politických reprezentantů v oblasti informovanosti občanů. Zcela tendenčně byly poskytovány pouze pozitivní informace o
výhodnosti integrace a o jejích přínosech. A právě jedním z důsledků již zmíněné přístupové listiny je i indikativní cíl podílu elektřiny z obnovitelných
zdrojů ve výši 8% spotřeby do roku 2010. Lze tedy dovodit, že pokud nenaplní ČR předepsané kvóty i v této oblasti, nevyhne se sankcím EU, které
zřejmě zaplatíme všichni. Máte-li smíšené pocity, potom si začínáme rozumět.
Úplným paradoxem je potom výkupní cena 1 KW, kterou stejně jako výkupní povinnost stanovil stát. U větrné elektrárny je garantovaná cena 3,- Kč při
skutečnosti, že distributor dodává spotřebiteli 1 kW levněji, potom si snadno domyslet, kdo doplatí vzniklý rozdíl. I zde je zřejmé, že čím více energie vyrobí
větrné elektrárny, tím dražší bude energie pro občana. Pokud tedy “petiční výbor“ hovoří v bodě 1 o narušení rázu krajiny instalovanou větrnou elekrárnou má
bezesporu pravdu. Pokud je však hovořeno o lokalitě Počátek, myslím, že bude jen stejně nehezká. Negativní vlivy popsané v bodě 2 je nutno rozšířit o
psychickoou zátěž vlivem stroboskopického efektu a nízkých frekvencí. Ostatně vlastní stavby musí v povolovacím řízení podléhat rozhodnutí Krajského úřadu
(stožár vyšší jak 50 m) a zde je garance posouzení záměru. V bodě 3 je dále hovořeno o nutnosti zálohování kapacit výroby větrné elektrárny konvenčním
zdrojem pro období bezvětří, toto jistě nebude přítěží, neboť ČR má nadprodukci elektrické energie, kterou ostatně vyváží. Pokud je dále uváděno možné
znečištění životního prostředí vlivem výroby komponentů elektráren, potom lze s úspěchem oponovat, neboť uváděný typ V90-2,0 MW je bezesporu
z produkce Vestas Dánsko, zde je potom ČR pouhým odbytištěm. V souhrnu k bodů 4 až 8 možno uvést: slibovaná zaměstnanost je pouhou chimérou v oblasti,
kde pracovní příležitost je velkou neznámou. To, že nefunguje institut dorovnání cen nemovitostí v ČR, je pouhým zlomkem toho co vše u nás nefunguje.
Volební období zastupitelstva jako argument v kolizi s legislativou EU nemůže být úspěšný. To, že větrná elektrárna v našich podmínkách je paskvilem
nelze zpochybnit, zvláště když ve svém důsledku zvýší cenu prodávané energie spotřebiteli. Na straně druhé ale vystupuje exekutiva EU za neplnění
podmínek člena. Je tedy dosti nepravděpodobné, že opět bude nadřazen zájem státu nad zájem občana. Lepší hospodaření s energií je jistě cestou, bohužel
ale nezmění předpis EU o 8% podílu na spotřebované energii právě z obnovitelných zdrojů a sem větrné elektrány patří. Možným východiskem z dané
situace je vedle petiční nevole občanů i vlastní náročnost projektu. Nutná investice na realizaci jedné elektrárny uvedeného typu může dosáhnout výše
až 50.000.000,- Kč. Pro podporu investic do energií z obnovitelných zdrojů je zřízen dotační fond SAPARD, tento je však v současnosti vyčerpán a
dotační podpora je převedena na vlády států, tím zřejmě končí možné dotace. Potom lze zpětně předpokládat, že potenciální investor znovu důkladně
zváží místo realizace a návratnost vložených investic. Zmíněný typ elektrárny je vhodný do místa s prouděním o rychlosti 8m/s a větším (měřeno v 10ti
metrech nad povrchem). Okolí Počátek tedy vhodným místem jen stěží bude.
Větrným elektrárnám v našich podmínkách tedy rozhodné NE, lhostejno zda v okolí Počátek či jinde v krajině, bohužel možná doplatíme na důsledky
evropské integrace, které v rozhodném období chápal jen málokdo z nás.
Štefl Milan

Stručné ohlednutí za činností MO ČRS Počátky
Blíží se konec roku a tím i konec letošní činnosti MO ČRS Počátky. Letošní rok byl pro MO jako každoročně pestrý, počínaje různými brigádami
přes výlovy a rybářské závody.
Jarní výlovy, při kterých se lovily komory, aby se obsádka rozsadila do chovných rybníků, bývá první akcí, při které se zapojilo více členů MO. Poté
již následovaly přípravy na rybářské závody, které se konaly podruhé jako součást Dnu přírody. I přes nepřízeň počasí se závody vydařily a závodící
rybáři byli spokojeni.
I na „malé rybáře“ MO ČRS Počátky pamatovala a hned den poté byly naplánovány dětské rybářské závody, které však byly pro nepřízeň počasí
přesunuty na pozdější termín. To nebyla pro ně poslední připravená zábavná akce. Začátkem prázdnin byl pro ně uspořádán rybářský tábor na Valše
u p. Tomandla. Tímto bych mu chtěl poděkovat za vzornou péči o „malé rybáře“. Podzimní výlovy, které se konaly po celý říjen, ukončily činnost
MO ČRS Počátky. Poprvé se také aktivně výlovů zúčastnili i „malí rybáři“.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům MO, kteří se jakkoli podíleli na celoroční činnosti MO ČRS Počátky a do nového roku nejen jim, ale
všem přeji hodně zdraví a celoroční pohodu.
S rybářských pozdravem Petrův zdar

Jan Kukla, jednatel MO ČRS Počátky
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Zeptali jsme se…
Město Počátky vlastní několik desítek bytů a nebytových prostor. Správu těchto objektů měl do
loňského roku podnik BYTEP. V současné době je správou pověřena realitní kancelář RK Koubská s.r.o. z Pelhřimova.
Jednatelku této obchodní společnosti paní HANU KOUBSKOU jsem navštívila v kanceláři, v přízemí Městského
úřadu v Počátkách, naproti kanceláře Matriky.
Paní Koubská, můžete čtenářům představit vaší organizaci?
- Naše realitní kancelář má sídlo v Pelhřimově na ul. Pražská čp.1156 (za budovou OŘ Policie ČR). Zabýváme se
zprostředkováním prodeje a pronájmu nemovitostí, zajišťujeme převody bytů do vlastnictví podle zákona č. 72/1994
Sb. (z vlastnictví obcí a bytových družstev do vlastnictví nájemců). Dále se naše realitní kancelář zabývá správou
domů a bytů a to jak nájemních, tak těch, které nájemci získali do vlastnictví. Nejvíc bytů spravujeme v Pelhřimově, kde se
jedná převážně o byty ve vlastnictví a správu zajišťujeme pro společenství vlastníků, které si k tomuto účelu založili. Dále
spravujeme byty v dalších městech a obcích okresu Pelhřimov, např. v Horní Cerekvi, Nové Cerekvi, Humpolci, Vyskytné,
Košeticích a dalších.
Jak jste se dostali ke správě bytů v Počátkách?
-V prosinci loňského roku nás oslovila Městská rada Počátky a byli jsme požádáni o předložení nabídky s uvedením podmínek,
za jakých správu zabezpečujeme. Město Počátky naši nabídku přijalo. Zhruba tři měsíce trvala příprava k převzetí dokumentace
a zpracování podkladů, vyřízení administrativních záležitostí s tím, že správu bytů v majetku Města Počátky jsme zahájili dnem
1.4. 2004.
V budově MÚ máte kancelář, jaké jsou úřední hodiny?
-V Počátkách máme k dispozici kancelář v přízemí budovy městského úřadu, kde jsme našim klientům k dispozici každé pondělí
od 11,30 do 16,00 hod. Provoz kanceláře o úředních hodinách v Počátkách zajišťuje pravidelně účetní paní Marie Vaiglová a
stavební technik Josef Haruda, já přijíždím dle potřeby i mimo úřední hodiny. Hned v dubnu jsme všem nájemcům obecních bytů
dali písemné informace s uvedením telefonních čísel, na které mohou volat mimo úřední hodiny nebo v případě havárie. Po
půlročním provozu mohu konstatovat, že rozsah stanových úředních hodin s ohledem na počet spravovaných bytových a nebytových jednotek je dostatečný a že kontakt s nájemci a spolupráce se zástupci města funguje.
Jaká je náplň vaší práce?
- Zpracováváme předpis plateb pro městský úřad, neboť nájemné je prostřednictvím SIPO placeno na účet města, provádíme
výpočet výše nájmu, evidenci a kontrolu plateb, upomínáme a vymáháme případné dluhy a nedoplatky nájemného, evidujeme
zálohy na služby související s užíváním bytů a nebytových prostor ( vodné a stočné, teplo, elektřina ve společných prostorách,
kominické práce, výtah a další služby ). Jedenkrát ročně se provádí vyúčtování zálohových plateb na služby spojené s užíváním
bytů, kdy každý nájemce obdrží doklad o provedeném vyúčtování s vyčíslením výše přeplatku nebo nedoplatku. Zajišťujeme
také provoz domovních kotelen. Dále vypracováváme nájemní smlouvy, sledujeme dobu jejich platnosti, pokud si nájemci plní
své povinnosti platí nájemné včas a ve stanovené výši tak se nájemní vztah prodlužuje a uzavírá se smlouva na další období.
Technik pravidelně kontroluje technický stav domů a na požádání zajišťuje konkrétní opravy.
Jak funguje spolupráce s radou města?
- Předkládáme městu požadavky na opravy a rekonstrukci v jednotlivých domech. O tom, co se bude z našich plánů realizovat
rozhodne Rada města Počátek. Podle dohody by se měl nájem z objektů vrátit do předpokládaných výdajů. Finanční rozpočet
města v letošním roce byl omezený a tak jsme zatím z plánovaných oprav mnoho neuskutečnili. Likvidujeme pouze havarijní
stavy a opravy uvolněných bytů, kde využíváme časový prostor před jejich novým obsazením.
Jakým způsobem dochází k přidělování bytů zájemcům?
- Tím se my nezabýváme. Přidělování bytů je v kompetenci městské rady.
(tuto otázku zodpověděla místostarostka M. Hrnčířová v rubrice Co vás zajímá)
Jaká bude další spolupráce s naším městem, v čem vidíte největší problém?
- Největší problém vidím v tom, že v majetku města zůstaly převážně starší domy s nižší kvalitativní kategorií bytů, které jsou
podstatně finančně náročnější na opravy. Pokud se bude vybrané nájemné postupně do prováděných oprav a rekonstrukcí vracet,
tak předpokládáme v příštím roce opravu střechy a komína v domě čp. 49, opravu střešní krytiny na domě čp. 186, výměnu ventilů
na radiátorech ÚT a nátěr oken v DPS v Tyršově ul. čp. 256, vyzdění nového komína v domě čp. 21 a další drobné opravy dle potřeby.
Děkuji vám za informace a přeji mnoho pracovních úspěchů v dalším roce.
(JiZ)

Zázraky přírody
V dnešním čísle Zpravodaje se budeme zabývat smysly živočichů a návazně na to, jak pomocí těchto smyslů si vyhledávají
potravu. Většina živočichů se potřebuje pravidelně živit a základní podmínkou k tomu je pochopitelně potravu najít. K tomu
jsou nezbytné smysly – čich, zrak, sluch, chuť a hmat. Některá zvířata spoléhají na jeden ze smyslů a ten mají mimořádně
vyvinutý. Žáby sice mají ohromné oči, ale kořist nevidí ostře. Zato pomocí zvláštních čidel na sítnici registrují i nepatrný pohyb
kořisti – např. pohybující se slimáky nebo létající hmyz. Jakmile se kořist pohne, žába ji okamžitě vnímá jako potenciální potravu
a lapí ji svým lepkavým jazykem. Vlk evropský má tisíckrát lepší čich než člověk, cítí kořist na 2,5 km. Vlčí čenich má totiž 50x
více čichových buněk než lidský nos. Citlivá vrstva čichových buněk je poskládána tak, aby se maximalizoval její povrch a přitom
se vešla do co nejmenšího prostoru, Kdyby se celá citlivá vrstva rozložila, měla by rozměr velké pohlednice. Vlčí čenich je
utvářen tak, aby vzduch s pachy procházel kolem čichových buněk s co největší účinností. Zdravý vlk má čenich vždy vlhký,
vlhkost pomáhá zachytit stopy pachů a vlk tak může analyzovat větší množství pachových informací. Vlk zachytí pach potencipokr. na str 9
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pokr. ze str 9

onální kořisti i když kořist nevidí a vítr fouká od něho. Vlk kořist nejprve
obejde a blíží se k ní proti větru. Vyhlédnutou kořist nakonec dostihne a
strhne díky svému zraku, rychlosti, vytrvalosti a spolupráce celé smečky.
Tyto poznatky platí samozřejmě i u plemen psů, kteří mají právě vlka za
svého příbuzného (malamut, husky, německý ovčák atd.)
Netopýři (např. netopýr žlutavý) mají v těle citlivý barometr. Tito živočichové vycítí, jestli je venku vhodné počasí na lov létajícího hmyzu. Netopýři
mají totiž ve středním uchu smyslový orgán (tzv. Vitaliho orgán), jímž zjišťují
tlak vzduchu. Za vysokého tlaku zůstávají netopýři ve svém úkrytu, protože
jejich oblíbený hmyz nelétá. Při poklesu tlaku je netopýrům naopak jasné,
že mají šanci na početnější kořist, a proto se vydávají na lov. Netopýrům se
podaří 8 až 9 úlovků za minutu (za hodinu pochytá přes gram hmyzu, což mu na jeho nasycení stačí). Netopýři jsou mezi
živočichy nejvýkonnější lovci a mají vyvinuté další smysly, o nichž si povíme příště. Taková bruslařka obecná z čeledi ploštic
patří mezi skvělé “počtáře“. Ke kořisti se dostává tak, že zaznamenává vlnky, které se na vodě tvoří. Když se na povrchu hladiny
rybníka zmítá nějaký hmyz, bruslařka zaznamená, kterou její nohu dostihla vlnka nejdříve a zaznamená dobu, za kterou dorazila
k jejím dalším nohám. Bleskově si určí směr odkud k ní vlnky dorazily a vydá se na lov. Žene se po hladině na vzduchových
polštářích na chodidlech (tyto polštářky má na čtyřech párech nohou) a párem dlouhých prostředních nohou se odráží a zadníma
nohama kormidluje. Předními končetinami kořist uchopí, bodne ji sacím ústrojím a vysaje. Toto jsou vyjmenované některé smysly
zvířat díky jimž dovedou v přírodě přežít a opatřit si potravu. Příště si povíme další zajímavosti o smyslech jedinců ze živočišné říše.
Pavel Hůša, úsek životního prostředí MěÚ Počátky
pátek 28. ledna 2005 od 19:00 v sále kina v Počátkách

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Antonín Procházka - Klíče na neděli

sobota 4. prosince 2004
13:30 – cca 15:00 Mikulášská besídka v sokolovně,
během odpoledne vystoupí žáci MtŠ, ZŠ, ZUŠ a
VÚDM.
cca 15:00 – 17:00 Dětská diskotéka, hraje DJ Bílek,
soutěže pro děti, příchod čertů a Mikuláše
sokolovna – vstupné dobrovolné
17:15 Mikulášský průvod v čele s Mikulášem a čertem
od počátecké sokolovny na Palackého nám.
17:30 Příchod na Palackého nám., Mikulášská nadílka,
zpěv koled u rozsvíceného vánočního stromečku
v podání Divadelního soubor J. K. Tyl.
pondělí 6. prosince 2004
9:30 a 16:00 – Kino Počátky – „U NÁS NA FARMĚ“
– nejnovější animovaný film z dílny W. Disneye. Tři
krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov
před zákeřným banditou Slimem… Vstupné: 20,- Kč

Komedie o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojení s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu a
po kratičké radosti z něčeho nového se z této záměny roztočí
kolotoč potíží. Ze Švýcarska přijede bohatá tetička, na oběd
přijde nepříjemná tchýně, podvedený manžel přijde potrestat
nevěru své ženy, manželka vlivného funkcionáře přijde zachraňovat svou propadající
dceru. Vrší se trapasy a nedorozumění. Hrdinové
jsou fyzicky i duševně týráni, dostávají se do choulostivých situací, a tak
brzy zatouží po jediném dostat se zase domů ke
svému zákonitému partnerovi. Nakonec jsou
šťastni, i když nic nezískali.
Režie: Antonín Procházka

Vánoční trhy v Počátkách
SOKOLOVNA POČÁTKY - sobota 11. prosinec
2004 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Výstava prací žáků MtŠ, ZŠ, VÚDM.
Prodejní výstava – vánoční dekorace, doplňky, keramika, vazby, vitráže, dětské zboží, bytový textil...

Osoby a obsazení:
Luisa Puckailerová - Milena Dvorská/Jana Šulcová
Ing. Jindřich Dostál - Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček
MUDr. Irena Dostálová - Ivana Andrlová/Olga Želenská
Karel Kartouch - Vladislav Beneš/Antonín Procházka/Libor
Hruška
Dana Kartouchová - Mahulena Bočanová/Lucie Zedníčková
Matka Jindřicha - Ludmila Molínová/Marcela Nohýnková
Modelka - Lucie Benešová/Jana Zenáhlíková
Milenka - Veronika Jeníková/Lucie Svobodová
Manžel - Pavel Vondra/Martin Sobotka
Urbanová - Jiřina Pachlová/Jana Zenáhlíková

SILVESTR V POČÁTKÁCH
Kulturní zařízení města Počátek Vás ve spolupráci
s SDH Počátky zve na společné přivítaní nového
roku v Počátkách se skutečným
OHŇOSTROJEM!!!!!
31. prosince 2004 u hasičské zbrojnice
Bližší informace se dozvíte v průběhu prosince na
plakátech.

Vstupenky v prodeji v kanceláři Kulturního zařízení města
Počátek, Horní ul. 87, tel./fax: 565 495 474, kultura@pocatky.cz

10

11

stavební spořitelna-hypoteční banka
životní pojišťovna

RESTURACE SINEMA
v Žirovnici přijme ČÍŠNICI
NEBO ČÍŠNÍKA do trvalého
pracovního poměru.
tel.: 602 167 847
VTS s.r.o děkují spoluobčanům za
spolupráci v roce 2004 a přejí hodně
zdraví, štěstí a pracovních úspěchů
v roce 2005.
HEI SPORT PRODEJ-SERVISPŮJČOVNA,
Nádražní 214, Nová Včelnice,
tel. 384 394 111
prodej sportovních potřeb – zimní a
lyžařské oblečení – půjčovna lyží a
snowboardů – kompletní ski servis

Účetní poradenství - Vedení účetní a
daňové evidence - daňová přiznání
Kořínková Dagmar, Jírova 724,
Kamenice nad Lipou tel. kancelář
565 432 439, mobil 724 089 727

Vážení klienti, zkontrolujte si své smlouvy o stavebním spoření, zda
máte zažádáno o státní podporu za letošní rok 2004!!!
Poslední možnost navýšení cílových částek u starých smluv, jen
dokonce roku 2004!!!
Nezapomeňte poslat své finanční prostředky co nejdříve, protože
musí být v bance připsané na účtu nejpozději 31.12.2004.
Stavební spoření pro děti zdarma bez uzavíracího poplatku!!!
Vánoční nabídka hypotečních úvěrů od 4,8%
Úvěry ze stavebního spoření od 4,4%
Na Vaše zavolání a schůzku která je zdarma se těší
finanční poradkyně Markéta Petřičková na tel. 608 52 60 80
nebo e-mail: mpetrickova@volny.cz
Příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok přeje vaše
finanční poradkyně Markéta Petřičková
OBUV IVONA V cihelnách 591, Počátky – VÝPRODEJ ZBOŽÍ od 1. 12.
2004 SLEVY 30% - 70%. Otevírací doba: PO + ST + PÁ 14:30 – 17:00,
SO 9:00 – 12:00
Hledáme chlapce od 15-ti let a muže do našeho „zpěvného sboru“.
Pokud se rád bavíte, rád si zazpíváte a máte-li chuť si vyzkoušet „prkna,
co znamenají svět“, pak vás velmi rádi přivítáme v našem ochotnickém
divadelním souboru.
Bližší informace u pí. Jany Kráslové a členů souboru.
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ bude zahájen ve středu 8. 12. 2004
v bývalé zelenině U Helenky. V prodeji bude smrk stříbrný, borovice
černá a jedle.
NÁPOJOVÁ PRODEJNA SPECIÁL Horní ulice 84, Počátky. Nově
otevřená prodejna s nápoji Vám nabízí široký sortiment ve výběru vín
tuzemských i zahraničních, stáčená vína, alkoholické nápoje, dárková
balení, nealkoholické nápoje, lahvová piva, sudová piva, doplňkový
sortiment (káva, bonboniéry, cigarety, oříšky, brambůrky apod.)
Otevírací doba: úterý – pátek 10:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00 hod., sobota,
neděle: 9:00 – 13:00. Lze také nakoupit po uzavírací hodině a to po dohodě
na tel. 602 654 501 a 724 421 497. Těšíme se na Vaši návštěvu!

DRAŽBA POZEMKU
V nedobrovolné dražbě konané dne 20.12.04 v Českých Budějovicích
nabízíme zemědělský pozemek č. 1426/4 nacházející se ve východní
části města Počátky u silnice Počátky› Jihlávka (viz obrázek).
Vyvolávací cena 40.000,- Kč, dražební jistota 10.000,- Kč.
Dražební vyhláška se všemi podrobnostmi je zveřejněna na úřední desce MěÚ Počátky.
Bližší informace a dotazy zodpoví dražebník
Ing. František Lang na tel. 777 948 622
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
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Sazba a tisk: RAIN s.r.o., J. Hradec, tel.: 384 362 512
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