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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA POČÁTKY
se uskuteční v pátek dne 20. října 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 21. října 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – Hasičská zbrojnice ( Sídliště, Lipárky, Žižkova ul. Stodolní ul.
Lipárecké náměstí, Krátká ul. Samoty, Heřmaneč, Léskovec.
Ve volebním okrsku č. 2 – Městské muzeum ( ul. Tyršova, Horní, Lázeňská, Žirovnická,
Sládkova, Nádražní, Zahradní, Palackého n. Březinova, Tovární, Moravská, Komenského
sady, Školní, Pod Brankou, Mariánské n. Štítného n. Havlíčkova, Riegrovo n. Vodičkova,
Moravské n. Hejmanecká, Pešinova, Rudé armády, V Cihelnách, Švermova, Na Hradbách,
Na Výsluní, Vesce, Horní Vilímeč, Prostý.
Zastupitelstvo města Počátky stanovilo na svém 25: zasedání ( 22.6.2006) že bude do
zastupitelstva zvoleno celkem 15 zastupitelů.
Pro volby do zastupitelstva města Počátky kandidují:
1. KDU – ČSL
2.ODS
3.KSČM
4.SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
5.ČSSD

Z obsahu:

VEZMEME BŘÍZY NA MILOST?

Už několik let se ve Vesci vede boj o břízy. V 70. létech vysadila mládež na holém palouku
asi 15 bříz a udělala si zde hřiště. Vzniklo tak pěkné, oblíbené a hojně využívané sportoviště.
Jak šel čas, mládež odrostla a rozprchla se do světa. Opuštěné hřiště zarostlo, břízy se
vytáhly. Obejdete-li dnes starousedlíky ve Vesci, zjistíte, že nikomu břízy nepřekážejí a
dokonce vzbudíte údiv, proč by se měly zdravé stromy vykácet.
Bohužel, jsou pražští chalupáři, kterým tolik zeleně nedělá dobře. Asi jsou zvyklí na smog,
prach a šeď sídliště, proto se rozhodli vyhlásit břízám boj. Břízy totiž koncem léta odkvétají
a dělají nepořádek. Na podzim zase opadává listí, to je další nepořádek, navíc stíní a
překážejí ve výhledu, tak pryč s nimi. My, obyčejní venkované jsme zvyklí přírodu
respektovat a brát ji takovou, jaká je i s těmi nepříjemnostmi. Chce to jen trochu víc pokory
a slušnosti.
Několikrát už bylo vyvoláno úřední jednání, které se břízami ve Vesci zabývalo. Naposled
o nich jednal v srpnu zástupce životního prostředí z Pelhřimova a dendroložka z Agentury
ochrany krajiny a životního prostředí. Konstatovali, že břízy jsou zdravé, není tedy důvod
je likvidovat. Navíc břízy rostou na pozemku města, proto je pouze v kompetenci MÚ (resp.
Úseku životního prostředí) rozhodovat o jejich osudu.
V loňském roce už bylo povoleno tři břízy porazit. .Snad jakýsi projev dobré vůle. Ale to
zřejmě nestačí. Jedna z bříz je nyní provrtaná vrtačkou kolem dokola, proč asi!?? Budeme
jen přihlížet, jak si kdosi přizpůsobuje životní prostředí k obrazu svému? Kolik bříz roste
v našem okolí, v blízkosti obytných domů. Vyhovíme dalším žadatelům a dovolíme je vykácet
? A co modříny? Jejich jehličí plní každoročně okapy blízkých domů. Vykácíme je také?
Smrky bychom preventivně mohli též podřezat. Mají mělce uložené kořeny a při větru nám
padnou na barák.
Myslíte si, že by v Praze kvůli vám porazili jediný zdravý strom? Zkuste to. Možná, že nás
čeká za nějaký čas další chalupářský problém. Množství zpěvného ptactva. Víte, jak po
ránu řvou? To se nedá spát. Ve Vesci by to bylo vyřešené. Nebudou břízy, nebudou ani
uřvaní ptáci. A pražští chalupáři budou klidně spát.
JiZ

Anketní otázka z webových stránek
Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky
(www.pocatky.cz). Zveřejněno od 22.8.2006 do 25.9.2006.
Kde by se podle vás měl konat letošní Silvestrovský ohňostroj?
tradičně u hasičárny(60%)
u továrního rybníka(15%)
na parkovišti u hřbitova(15%)
jiné místo(10%)
Počet hlasů: 87
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O Sanace studní
O Letem nejen
počáteckým
světem
OKino
OInformace z
mateřské školy
OKarel Růžička
OTřiďte odpady
OVolby 2006
O Z jednání rady
města
O Co vás zajímá
OPobyt švýcarských žáků v
Počátkách
OPočáteckým
náměstím zněla
Česká beseda
OBalada bolavých
nohou z pokoje 8
OKultura
OInzerce

DESATERO HLAVNÍCH
ZÁSAD PRO SPRÁVNOU SANACI STUDNÍ.

Letem nejen počáteckým světem
Malá, ale šikovná!

(čištění zdrojů pitné vody)
1.mechanicky očistit vnější
stěny studny od nánosů bahna, opravit poškozené části
vnějšího krytu studny
2.otevřít studnu, několikrát
úplně vyčerpat vodu, např.
kalovým čerpadlem

Tak lze bez přehánění nazvat miniprodejnu Železářství na Palackého náměstí. Ale pozor,
to slůvko mini se vztahuje pouze na prostory prodejny, nikoliv sortiment.
Po zrušení vyhlášeného železářství nám tato prodejna určitě chyběla. Díky tomu, že nyní
existuje se jistě ulevilo všem, kteří museli pro železářský sortiment jezdit přinejmenším
do Žirovnice. Stávající sortiment je bohatý. Sám jsem byl již mnohokrát mile překvapen
výběrem zboží i ochotou paní prodavačky Hurbanové stejně jako provozovatele p. Josefa
Preissingera. Hodně zdaru v dalším podnikání a službách pro nás.

3.zjistit, zda není ve studni
jedovatý plyn a zda je u dna
dostatek kyslíku (spustit na
dno hořící svíčku)
4.důkladně mechanicky očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení, dno
5.omýt vnitřní stěny studny
5% roztokem SAVA
6.opláchnout stěny čistou
vodou a znovu vše vyčerpat
7.odstranit pokryv dna (štěrk,
písek,..) a vyměnit za nový
nebo důkladně vyprat
8.nechat studnu naplnit vodou, je-li voda kalná, opět
vyčerpat
9.provést desinfekci vody
(SAVO) nechat působit 10
hodin (respektovat návod výrobce)

FrK

Houbařský rok?
Myslím, že bez nadsázky se tak dá nazvat rok letošní. Takovou úrodu hub všeho druhu,
zejména pak "praváků" nepamatuji A jistě nejsem sám. Rostly i na místech, kde dříve
nikdy nebyly. Zdál se to být přímo zázrak přírody. A tak kdo měl zdravé nohy a ruce nelenil
a s košíkem a nožem vyrazil a vracel se s košem plným. Byla to jistě radost. Horší bylo ta
kvanta hub doma zpracovat.
Méně radostný, přímo skličující dojem se však naskytl při pohledu na bezohledně místy
přímo navršené odkrojky vznikající při zběžném čištění hub. To správný houbař nikdy
neudělá, protože podhoubí a odkrojky bedlivě ošetří a uloží s nadějí že udělal vše pro to,
aby rostly i v příštím roce. Ale o tom je marné psát. Bezohlední dravci jsou i mnozí
"houbaří".
Na závěr tohoto příspěvku mi nedá vzpomenout na slova moji tchyně, která v letech, kdy
rostly hojně houby používala úsloví: "Bude bída." Uvidíme. Doufejme, že se její slova
nenaplní,.
FrK

10.odebrat vzorek vody
k provedení laboratorní kontroly
Očista studní se musí provádět za přítomnosti nejméně tří osob.
Prostředky vhodné
k desinfekci studní:
SAVO - na etiketě je uvedeno, že je určený k desinfekci
pitné vody.
CHLORAN SODNÝ - žlutozelená kapalina páchnoucí
chlórem, bývá nejčastěji používaná
SAGEN
AQUASTERIL
PRESEPT
Vždy je nutné se řídit návodem k použití, správným
dávkováním a dodržováním
bezpečnostních předpisů.

Opět se vydařily.
Mám na mysli již páté Václavské slavnosti. Až na ten silný vítr, který v nárazech byl
slušně řečeno až odporný. Doufám, že žáci ZŠ po jejich bezva vystoupení "Radost z
pohybu" to neodstonali, neboť byli oděni jen velmi lehce. Stejně tak si vítr pohrával s
notami Počátecké kapely a s oděvy i účesy ostatních účinkujících. Na své si přišli i diváci,
ale ti měli více možností, se před větrem chránit i zahřátím u občerstvovacích stánků,
kterých bylo hojno. Rozebírat jednotlivá vystoupení všech účinkujících je nad rámec tohoto článečku. Je potěšující, že převážnou část programu zaštítili počátečtí. Všem patří
velký dík a uznání. Bylo to pěkné a už teď se těšíme na šesté pokračování. Škoda, že
svými příspěvky do programu nemohli zasáhnout švýcarští hosté, kteří přijeli až o týden
později. I jim by se jistě u nás líbilo.
FRK

Pozvání na turistiku
Klub českých turistů v Jihlavě zve příznivce pěší turistiky na vycházku Počátky a okolí, která
se uskuteční v sobotu 14. října. Trasa povede ze Stojčína přes Balkovo peklo do Počátek,
Valchy, Lázní sv. Kateřiny a odtud přes Lísek do Horní Cerekve. Zájemci se mohou připojit v
Počátkách, zpět se dostanou vlakem z H. Cerekve do Stojčína a pěšky do Počátek. Délka
trasy přibližně 16 km. Případné informace na tel.: 604 / 658 863, e-mail: vlpink@seznam.cz
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KINO POČÁTKY
ŘÍJEN 2006
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.
RYCHLE A ZBĚSILE:TOKIJSKÁ JÍZDA
USA 2006; 104 MINUT; DO 12 LET
NEVHODNÝ; ČESKÉ TITULKY; ŠÚ
ABSOLUTNÍ OUTSIDER SEAN VIDÍ V
NELEGÁLNÍCH AUTOMOBILOVÝCH
ZÁVODECH JEDINÝ ZPŮSOB JAKO
UTÉCT PŘEDTÍŽIVOU REALITOU SVĚTA
SEŠNĚROVANÉHO KONVENCEMI A
NESMYSLNÝMI ZÁKAZY.TÍM SI OVŠEM
PROTI SOBĚ POŠTVE ŘADU
OFICIÁLNÍCH AUTORIT, KTERÉ HO PO
JEDNOM VELMI NEPŘÍJEMNÉM
KARAMBOLU CHTĚJÍ POSLAT DO
VĚZENÍ…
NEDĚLE 1. 10. 2006, 19 HOD.
PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY
USA 2003; 90 MINUT; DO 12 LET
NEVHODNÝ; ČESKÉ TITULKY;
VSTUP 65,DEACON, MATT A FRED JSOU MLADÍ
KLUCI, KTEŘÍ SE KROMĚ SPORTU A
JINÝCH BĚŽNÝCH VĚCÍ ZAJÍMAJÍ
HLAVNĚ O SEX. PRAVDA JE, ŽE POUZE
ZATÍM TEORETICKY. PROTO TRÁVÍ
VOLNÝ ČAS BROUZDÁNÍM PO
INTERNETU A STAHOVÁNÍM VŠEHO,
CO S PORNEM SOUVISÍ. V TOM SE
JIM ZRODÍ V HLAVÁCH GENIÁLNÍ
NÁPAD, NATOČIT SI VLASTNÍ PORNO…
NEDĚLE 8. 10. 2006, 19 HOD.
SUPERMAN SEVRACÍ
USA 2006; 154 MINUT; DO 12 LET
NEVHODNÝ; ČESKÉ TITULKY
ČAS DOZRÁL KE ZMĚNĚ A SUPERMAN
SE VRACÍ. NEJENŽE SI S NÍM CHCE
JEHO DÁVNÝ NEPŘÍTEL JEDNOU
PROVŽDY VYROVNAT ÚČTY, ALE
SUPERMAN PŘICHÁZÍ K POZNÁNÍ, ŽE
ŽENA, KTEROU MILUJE, LOIS LANE, SI
ZAŘÍDILA ŽIVOT PO SVÉM. NEBO NE?
NEDĚLE 15. 10. 2006, 19 HOD.
AUTA
USA 2006, 96 MINUT, MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ; ČESKÝ DABING
KDYŽ SE ZAČÍNAJÍCÍ ZÁVODNÍ AUTO
BLESK MCQUEEN BĚHEM CESTY NA
VELKOLEPÝ ŠAMPIONÁT ZLATÝ PÍST
NEOČEKÁVANĚ ZATOULÁ DO OSPALÉ
KARDANOVÉ LHOTY U SILNICE 66,
NAUČÍ SE, ŽE OPRAVDOVÁ RADOST
ZE ŽIVOTA SE NESKRÝVÁ ZA CÍLOVOU
ROVINKOU, ALE NA CESTĚ K NÍ…
KOMEDIE USA.
NEDĚLE 22. 10. 2006, 17 HOD.
PIRÁTI Z KARIBIKU:TRUHLA
MRTVÉHO MUŽE
USA 2006; 151 MINUT; MLÁDEŽI
PŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ TITULKY; ŠÚ
KAPITÁN JACK SPARROW SE VRACÍ…
A S NÍM I WILL TURNER, ELIZABETH
SWANN A CELÁ ŘADA NOVÝCH I
DOBŘE ZNÁMÝCH POSTAV, KTERÉ SE
VRACÍ NA PLÁTNA KIN V DRUHÉM DÍLU
VELKOLEPÉ SÁGY PIRÁTI Z KARIBIKU.
NEDĚLE 29. 10. 2006, 17 HOD.

Mateřská škola informuje...
Kapacita místní mateřské školy byla pro letošní školní rok naplněna na 100%. Je přihlášeno
120 dětí. Průměrná docházka v první polovině září byla 91 dětí, je tedy reálný předpoklad,
že bude v denní docházce dosaženo 100 dětí na den.
Děti jsou podle věku rozděleny do pěti tříd.
Sluníčka a Pařezová chaloupka – předškoláci
Perníková chaloupka, Berušky a Koťátka - mladší a střední věk
Výše úplaty za vzdělávání (školné) se vypočítává podle provozních nákladů za uplynulý
školní rok. Pro školní rok 2006/ 07 bude její výše činit 220,- Kč/měsíc a bude se platit vždy
1. týden v měsíci zpětně za předcházející měsíc. Rodiče pobírající mateřský příspěvek budou platit 150,- Kč/měsíc, jejich dítě však smí být v mateřské škole pouze 4 hodiny.
Strava dětí je placena hotově v pokladně nemocnice. Protože byly zrušeny stravenky, je
nutné nepřítomnost dětí včas omlouvat! V neomluvené dny budou rodiče nuceni stravu zaplatit! Cena celodenní stravy činí 24,- Kč.
Také v letošním školním roce budou mít děti možnost navštěvovat sportovní, pěvecký a
výtvarný kroužek.
JiZ

Karel Růžička
V srpnu letošního roku zemřel Mgr. Karel Růžička. Při této smutné příležitosti si redakce PZ dovoluje
čtenářům připomenout jeho významný přínos pro kulturní život v našem městě.
Mgr. K. Růžička byl technikem a promítačem místního kina více jak 50 let… a to si jistě zaslouží přinejmenším obdiv. Celý život se věnoval koníčku, při kterém dokonale ovládal celou promítací kabinu,
zatímco my, návštěvníci kina, jsme si mohli v klidu prožívat děj filmu.
S kinem se K. Růžička sblížil už v době svých vysokoškolských studií, tehdy začal vypomáhat jako
uvaděč v kině, které bylo umístěno v místní sokolovně. Občas nahlédl také do promítací kabiny. Náhoda
tomu chtěla a z mladého studenta se v listopadu 1949 stal promítač. Práce to nebyla jednoduchá, jeden
celovečerní film míval 5 - 8 kotoučů o délce 600 m, promítač musel být nejen zodpovědný, ale také velmi
zručný. Často se filmy přetáčely na větší kotouče, aby nebylo během představení tolik přestávek.
Zatímco návštěvníci odešli spokojeně domů, práce promítače neskončila, filmy se musely přetáčet zpět
na původní kotouče.
Po skončení studií následovala základní vojenská služba, kde se mohl K. Růžička opět věnovat svému
koníčku a promítat filmy ve vojenském kině v Mariánských Lázních. Po návratu z vojny působil krátký
čas jako promítač také v kině v Třeboni a v Nové Bystřici.
Za svůj život musel Karel Růžička absolvovat řadu školení a vzdělávacích kurzů, aby stále držel krok
s rozvíjející se technikou a novou technologií. Vzdělával se v oborech – akustika, elektroakustika,
elektrotechnika, mechanika promítacích přístrojů a jejich ošetřování, práce s kopiemi,… Nakonec získal
pan Růžička nejvyšší vzdělání pro kooperátory, složil mistrovské zkoušky v oboru a získal tak oprávnění pro vyškolení jakéhokoliv adepta pro práci promítače.
Karel Růžička rád vzpomínal na nelehké začátky v novém kině, které vzniklo přestavbou zrušeného
počáteckého pivovaru. Dne 8. května 1957 bylo nové kino slavnostně otevřeno a zahájilo promítání
českým filmem Labakan, s Janou Rybářovou v hlavní roli. Poprvé se promítalo na rozšířeném plátně.
Počátecké kino nikdy nezaostávalo v technickém vybavení. Ba naopak. Naše kino bylo 3. v republice,
kde se mohl uvádět širokoúhlý film. Před námi bylo kino Alfa v Praze a kino Panorama v Jihlavě.
Kino – to býval kdysi fenomén! Hodinu před promítáním se tvořily fronty na lístky, promítalo se 5x týdně
a častokrát bylo plno. Ta doba je, bohužel, dávno pryč. Z diskuzí, zda kino rušit či nerušit, musel být Karel
Růžička právem smutný. Ať už kino dopadne jakkoliv, Mgr. Karel Růžička si zaslouží naši tichou vzpomínku.
JiZ

Pro mozkový závit
„To je pořád řečí v kolika letech se stává člověk dospělým,“ pravil žák 3. třídy ZŠ svému
spolužákovi. „Přitom můj dědeček je jen o deset let starší než můj táta.“
„Kecáš!“ vyvalil oči spolužák.
Leč žák třetí třídy nekecal.
(Řešení hledejte na str.5)
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Eliška a Alena - Aneb jak to tenkrát v noci na Karlštejně bylo ....
2. část
Hned v příštím roce 2003 už Jana Kráslová jako režisérka nacvičila operetu Perly panny Serafínky. Toto dílo bylo pětkrát hráno na domácím
jevišti a na pozvání i v Jilmu. Už následující rok 2004 byl ve znamení velké aktivity souboru. Ochotníci nacvičili operetu Děvče z předměstí. V
Počátkách sehráli 4 představení a další v Jilmu, Českém Rudolci a Kamenici n./L. Účast na Václavských slavnostech, uvítání pana Jindřicha
z Hradce, otevření vstupu na věž i jarmareční písně jsou dílem režisérky a jejího manžela, který tvořil hudební doprovod.
V loňském dubnu byl na pořadu skladatel Jára Beneš s lidovou operetou Na tý louce zelený. V místě sehráno čtyřikrát a na pozvání i v
Českém Rudolci. V listopadu téhož roku byl pro změnu žánru uveden koncert Herkulovy lázně. Byla to dvě představení a jejich reprízy ještě
letos v Počátkách, dále v Jilmu a v Jiřicích. Živý Betlém o minulých Vánocích byl sehrán v Kamenici na zámku a v počáteckém kostele s
úvodním slovem pane děkana Zboroně. Doprovázeli: Jana Panáčková - varhany, Otmar Krásl - klarinet, Josef Bojanovský - trubka. Tehdy
se představilo 54 účinkujících a přítomno bylo kolem 300 posluchačů.
Tehdy se soubor J. K. Tyl rozdělil na dvě skupiny: činohru a hudební představení.
Premiéra Veselé pohádky na samém začátku letošního března přinesla trochu starostí, neboť další představení si vyžádala Třešť, Horní
Cerekev, Kamenice, v květnu opět Počátky a Havlíčkův Brod, kde se uskutečnila v jednom dni dvě představení.
Pojem dramatizace, divadelní tvorby a podstatné působení v souboru J. K. Tyl se vlivem nepříznivých komponentů vnitřních i vnějších
začaly tříštit, názory nepřinesly nic podstatného ke kvalitní práci a tak bylo nutno přistoupit k radikálnímu řešení: hudebně dramatický žánr
osamostatnit. Stalo se. Vznikl Počátecký divadelní spolek. Je nezávislý a má své logo. Přihlásil se k němu dostatečný počet členů a spolu s
více jak 13členným orchestrem dokáže vytvořit pro diváky slibnou podívanou.
Nyní připravuje veselohru Noc na Karlštejně. Zkoušky prozatím probíhají mimo sál. I když jakékoliv jeviště podstatně omezuje prostor k
plnému výkonu práce herce v této hře, divák o nic nepřijde. K pobavení návštěvníků určitě přispěje pečlivě promyšlená dramaturgie a řízení
režisérky Jany Kráslové, nácvik zpěvů dr. Otmara Krásla, výtvarné pojetí scény manželů Krátkých a hudební spolupráce divadelního
orchestru pod vedením Jaroslava Bašty. Celý měsíc říjen bude v sále počáteckého kina k vidění tato veselohra, na kterou PDS všechny
diváky, kteří mají rádi divadlo, s úsměvem zve. A přijďte raději dřív, neboť děj se začne rozvíjet ještě před začátkem představení. Určitě se
pobavíte!
Lk.

Poděkování
Děkujeme kamarádům a známým, kteří se přišli rozloučit dne 26. srpna s panem Karlem Uxou. Děkujeme za květiny, kondolence, za
slova rozloučení panu Severovi za Setoru Počátky, panu Dvořákovi, paní Plechaté, za vzorné vypravení pohřbu panu Doležalovi a
Bejdovi. Velký dík patří paní doktorce Ševčíkové a kolektivu sester a lékařů z plicního oddělení v Jihlavě.
manželka Marie dcery Dagmar a Jana s rodinami

Třiďte odpady - chráníte přírodu
Vážení spoluobčané,
v našem městě funguje již několik let systém na separaci a likvidaci jednotlivých odpadů a dovolte nám nabídnout již po několikáté
informace o možnosti jeho využití všemi občany města.
Komunální odpad
Město Počátky je členem SOMPO a. s. (provádí likvidaci KO v okrese Pelhřimov) a v našem městě je zřízeno překladiště KO pro oblast
Počátecka, Žirovnicka, Hornocerekvicka, Novorychnovska. V určený svozový den jsou vyváženy všem občanům popelnice o objemu
110 l, odpad je svážen na překladiště v Počátkách a odtud speciálními vozy na přepravu velkoobjemových kontejnerů převezen k likvidaci
na centrální skládku Hrádek u Pacova.
Separovaný odpad (papír, plasty, sklo)
PAPÍR - po městě a místních částech je rozmístěno 36 ks kontejnerů (označeny modrou barvou) kam se odkládají noviny, časopisy,
kartony (nesmí se ukládat papír znečištěný, vrstvený s folií).
PLASTY - v posledních letech došlo k extrémnímu nárůstu plastových odpadu, v Počátkách je rozmístěno 35 ks kontejnerů (označeny
žlutou barvou), kam se mohou odkládat odpady z plastů (nesmí se ukládat plasty znečištěné ropnými látkami, znečištěné fólie).
SKLO - ve městě je rozmístěno 30 ks "zelených zvonů", sklo musí být vytříděno, zbaveno všech nečistot a víček, nesmí se odkládat
sklo znečištěné ropnými látkami a barvami.
Odpad železa - železný šrot se shromažďuje v areálu skládky v kontejnerech na tříděný železný odpad, každoročně se organizuje
sběrná akce na železný šrot.
Rostlinný odpad - je možno kompostovat na vlastním pozemku, v areálu skládky je přistaven kontejner na rostlinný odpad.
Odpadové dřevo a větve ze stromů - v areálu sběrného dvora je prostor, kde je možno ukládat tento odpad, město tento odpad štěpkuje
a využívá k topení ve svých provozech a část drtě se využívá jako mulčovací materiál k veřejné zeleni.
Nebezpečný odpad - komodity tohoto odpadu (vyřazená elektronika, autobaterie, monočlánky, znečištěné plasty, znečištěné sklo, kovové
obaly znečištěné, zářivky) je možno odkládat v areálu sběrného dvora do speciálních kontejnerů.
Nepoužitelná léčiva - bezplatně se vrací v místních lékárnách.
Stavební odpad (cihla, beton, zemina) - ukládá se na deponii v areálu městské skládky, část tohoto materiálu se recykluje a nepoužitelná
část se ukládá na skládku inertního materiálu, nepoužitelná zemina a hlušina se po splnění parametrů vodného výluhu používá k
vyspravování polních cest a ke každoročnímu zakrytí skládky inertních materiálů.
Pro občany města a místních částí je zajištěna nabídka služeb v oblasti odpadového hospodářství a není proto nutné vytvářet v okolí
našeho města černé skládky a tím si devastovat zdejší krásnou přírodu a prostředí v němž žijeme a budou žít i naše děti!!!
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Volby 2006
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA – MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS POČÁTKY
Vážený voliči, doslova za pár dnů tu máme komunální volby, ve kterých se budeme ucházet o Váš hlas, který může
být tím rozhodujícím. Například nyní díky Vašemu hlasu budeme moci uskutečnit potřebné kroky k tolik nutným
změnám, které by napomohly právě Vám. Jistě sám dobře víte, kde by změna prospěla kupříkladu celému městu i
vesnicím v okolí. A právě proto si myslíme, že by bylo nanejvýše vhodné, aby měli občané možnost vědět, kdo a jak
hlasoval. Tím se odstraní mnoho pochybností a Vy jako volič budete mít možnost kontroly Vámi volených zastupitelů.
Věříme, že toto povede minimálně ke větší odpovědnosti při hlasování. Rozhodnete právě Vy, zda město bude řízeno
znovu některými lidmi, jejichž nezodpovědná rozhodnutí v předešlých volebních obdobích zatížila město miliónovými dluhy, se kterými se město potýká ještě dnes.
Nabízíme Vám náš program, který vychází z dlouholeté praxe a podkladů starosty Ing. Třebického. Je to program,
který povede ke zprůhlednění a zpřístupnění radnice, který se nebude schovávat za anonymitu zastupitelstva či
rozhodnutí rady. Osobní zodpovědnost zastupitele je jedním z bodů, který považujeme neopomenutelný!
Kandidáti MS ODS Počátky pro komunální volby 2006

P O D Ě KOVÁ N Í
Vážení spoluobčané
Dovolte, abychom vám, na konci tohoto funkčního období městského zastupitelstva Počátek, poděkovali za důvěru,
kterou jste nám svými hlasy v komunálních volbách v roce 2002 dali. Doufáme, že, vámi zvolení zástupci nezklamali
vaši důvěru a že město Počátky „kráčelo“ správným směrem.
Nechceme jednotlivě hodnotit konkrétní činy, neboť zcela jistě má každý občan Počátek svůj vlastní názor na uplynulé 4 roky. Snažili jsme se, abychom vždy jednali ku prospěchu vás, obyvatel i samotného města.
Nevstupovali jsme do komunálního života jako politická strana s vyhraněným volebním programem, ale jako Sdružení nezávislých kandidátů se zcela nepolitickými cíli. Pokud jsme vás nezklamali, dovolujeme si vám nabídnout opět
možnost volit kandidáty z tohoto uskupení.
Všem občanům Počátek přejeme do dalších let hodně zdraví a úspěchů v osobním životě i v zaměstnání.
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Čistota zahrádkářské kolonie
Na úsek životního prostředí MěÚ Počátky bylo oznámeno, že v poslední době dochází v zahrádkářské kolonii u
Městského rybníka k vyvážení plevelů ze zahrádek k potoku, který protéká touto kolonií. Bylo provedena fyzická
kontrola a byly zjištěny hromady odpadů ze zahrádek okolo potůčku.
V tomto bezejmenném levostranném přítoku Počáteckého potoka je zaznamenán hojný výskyt chráněného raka
říčního a v horní části i výskyt kriticky ohroženého raka kamenáče a dalších chráněných obojživelníků a pokud se
začnou na břehu potoka budovat skládky (zatím z plevele, ale dle zkušeností k tomu přibude i komunální odpad),
dojde ke znečištění vody a potažmo k ohrožení těchto chráněných živočichů.
Apeluji proto na všechny majitele zahrádek, aby tyto hromady plevele odstranili, pokud se tak nestane, budeme
nuceni postupovat v sankcích dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Na skládce v Počátkách již několik let je přistaven valník na odpad ze zahrádek, kam mohou všichni občané Počátek
bezplatně ukládat tento odpad. Pokud nechce mít zahrádkář na své zahrádce otevřený kompost, dalším řešením je
zakoupení uzavřeného kompostéru (je dostupný v každé prodejně zahrádkářských potřeb).
Dalším rozšířeným nešvarem v této kolonii je svévolné přehrazování potoka různými přepážkami z důvodu zachytávání vody na zalívání. Při větších množství srážek se potok rozvodní a protože nemá volný odtok korytem a dochází
k jeho vzedmutí a zatápění některých zahrádek. Svévolné přehrazování vodního toku je porušením vodního zákona
a pokud dojde k zátopě chaty nebo zahrádky, majitel těžko může na někom vymáhat případnou náhradu škody.
Važme si krásné a zachovalé přírody okolo Počátek a neznečišťujte si své bezprostřední okolí!!!
Pavel Hůša
úsek životního prostředí
MěÚ Počátky

PRO MOZKOVÝ ZÁVIT – řešení
Je to možné. Žák má dva dědečky a měl na mysli svého druhého dědečka – otce své matky.
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Co vás zajímá...
Víte o tom, že jedna z bříz na hřišti ve Vesci byla záměrně poškozena?
Odpovídá: Pavel Hůša, pracovník úseku životního prostředí
Víme o tom, objevil jsem to 18. září a okamžitě po domluvě s místostarostkou Ing. M. Hrnčířovou jsme podnikli tyto
kroky - podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele. Případ převzala Policie ČR a probíhá vyšetřování. Teď
záleží zda to bude policie kvalifikovat jako trestný čin nebo jen přestupek a podle toho se odvíjí výše trestu.
JiZ

Zahradní nebo ZAPOMENUTÁ!
V našem městě máme nové orientační tabule. Ve skrytu duše jsem doufala, že se na nich objeví i název naší ulice.
Existuje již více než 25 let a ZAHRADNÍ ulice označení nikdy neměla. Nevím jestli je tak bezvýznamná nebo se
jen tak zapomnělo. Nabývám dojmu, že se na ni asi zapomíná ve všech směrech. Cesta, která byla provizorně
před 25-ti lety upravená pro stavebníky nikdy nebyla dokončena. Když někdo cizí tudy projíždí, děsí se. Ale my
domácí jsme si po tolika letech zvykli a jen čekáme, jestli také na nás někdy zbude nějaká ta koruna, třeba na to
značení nebo možná i na tu komunikaci.
H.P.

Okresní hospodářská komora Pelhřimov informuje
Okresní hospodářská komora Pelhřimov rozšiřuje síť kontaktních informačních míst pro podnikatele (InMP) také
do Kamenice nad Lipou a Počátek.
Budou zde zdarma poskytovány informace spojené s podnikatelskou činností, s možností čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a dalších dotačních programů, o aktuální nabídce spolupráce se
zahraničními firmami apod.
V Kamenici nad Lipou nás můžete navštívit vždy každé druhé pondělí v měsíci od 7.30 do 11.30 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu.
V Počátkách nás naleznete každou druhou středu v měsíci od 12.00 do 16.00 hodin
na MěÚ v zasedací místnosti.
Podnikatel může se svým dotazem kontaktovat regionální informační místo osobně, telefonicky, pomocí elektronické
pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce: http://inmp.komora.cz/
Další informace týkající se činnosti InMP naleznete na www.hkpe.cz .
Okresní hospodářská komora Pelhřimov, Třída Legií 1115, Pelhřimov, tel.: 565 332 929, e-mail: rmpelhrimov@inmp.cz

Z jednání Rady města Počátky
Rada města Počátky SCHVALUJE:
❂

❂

❂

žádost jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky pana Martina Pavlíčka, o odvolání z funkce jednatele
uvedené společnosti a ukládá jednateli připravit a zpracovat na nejbližší zasedání zastupitelstva města, tj. do
22.9. 2006, podmínky a postup pro vyhlášení výběrového řízení na ředitele a jednatele VTS s.r.o. a
následné předání svěřené agendy
schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytů, které jsou ve vlastnictví města, s účinností od
1. 1. 2007 dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v maximální výši přírůstků měsíčních nájemných a vypočtených cílových hodnot za 1 m2 podlahových ploch bytů podle přílohy cit. zákona; postup se
netýká bytů, kde je výše nájemného stanovena dohodou
Smlouvu o dílo na zhotovení stavebních prací pro stavbu „Rekonstrukce cesty Sv. Ludmily“ mezi objednatelem Městem Počátky a zhotovitelem Lesostavby Třeboň a.s. v celkové hodnotě 216.229,- Kč bez DPH,
v termínu od září 2006 do 31. října 2006, se zárukou 24 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla
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Pobyt švýcarských žáků v Počátkách
Letošní školní rok začal v naší škole opravdu netradičně. V sobotu 2.září, ještě před oficiálním zahájením školního roku,
zastavil v odpoledních hodinách před Sokolovnou patrový autobus, který přivezl početnou skupinu švýcarských dětí a učitelů.
Dlouho očekávaná chvíle, které předcházely týdny podrobného plánování a příprav, je tady.
Po krátkém přivítání u autobusu se žáci odešli ubytovat do Sokolovny a část také na faru.
Večeře ve školní jídelně netrvala dlouho a pak už mohl začít
uvítací večer za účasti našich žáků,jejich rodičů, zástupců školy
i města. Rodiče našich dětí, většinou asi maminky, připravili na
uvítanou spoustu úžasných, sladkých i slaných domácích
specialit, za což jim patří velký dík.
Za českou stranu přivítal hosty pan starosta ing. Třebický a ředitel
školy Mgr. Blažíček. Všechny přítomné pak pozdravil pan Thomas
Mäder, učitel na jedné ze dvou škol v Konolfingenu, které se
tentokrát projektu účastní.
Večer dále probíhal ve velmi příjemné atmosféře. Žáci si společně
zazpívali několik českých a švýcarských písní, které si předem
vyměnili a nacvičili. U nás vedla nácvik paní učitelka
Zadražilová.Pak se 39 našich žáků blíže seznámilo se svými
švýcarskými protějšky a představili je rodičům.Komunikace u
mnohých stolů probíhala často i jak se říká „ rukama, nohama“,
ale s trochou snahy se domluvili všichni.
Neděli strávilo 51 švýcarských dětí v českých rodinách, které pro ně připravily zajímavý program, většinou výlety do
okolních měst – Jihlavy, Jindřichova Hradce, Telče.Děti měly také možnost ochutnat domácí českou kuchyni.Švýcarští učitelé
se vydali se svými českými kolegy na pěší túru přes Javořici do Telče.
V pondělí, po zahájení školního roku, se děti rozdělily do čtyř smíšených skupin a vyráběly různé výrobky.S p. uč. Filsochovou
a Sobotkovou batikovaly trička, s p. uč. Richtrovou a Štěpánovou pletly košíčky. U p. uč. Vetiškové pak malovaly skleněné
přívěsky, vyráběly přívěsky na klíče i obrázky tzv. ubrouskovou technikou.
Na závěr dne jsme se podívali na Počátky z vyhlídky na místní věži. Večer pak patřil tanci na diskotéce v Sokolovně.
V úterý dopoledne jsme vyjeli do Pelhřimova do Muzea rekordů a kuriozit a na nákupy.
Odpoledne vypuklo na místním fotbalovém stadioně mezinárodní sportovní klání.Smíšená družstva soutěžila v různých
sportovních i dovednostních disciplinách a na vítěze čekala sladká odměna.V závěrečné exhibici se představili i učitelé obou
stran, aby rovněž změřili své síly. Štěstí tentokrát více přálo hostům z Konolfingenu.
Po náročném sportování si každý rád smlsnul na opečených vuřtech s hořčicí.
To, že se sportovní odpoledne tak vydařilo,je také velkou zásluhou početného týmu pořadatelů z řad rodičů, učitelů, členů
sportovního oddílu Sport pro všechny. Zvládnout organizaci při počtu téměř sto dětí bylo chvílemi opravdu náročné, proto všem
patří náš velký dík.
Než jsme se nadáli, byla tu středa, poslední den. Dopoledne jsme připravili pro švýcarské děti ještě orientační trasu
městem, aby si Počátky ještě naposledy prohlédly.Po obědě ve školní jídelně jsme si vyměnili poslední dárky, následovala
slova díků, slova na rozloučenou, přání všeho dobrého.Kromě zástupců školy se přišla rozloučit paní místostarostka ing.
Hrnčířová, předsedkyně Výboru pro partnerskou spolupráci paní Ficková a někteří rodiče. Pak jsme naše hosty doprovodili
k autobusu, naposledy si podali ruce a zamávali na cestu do Prahy. Mnohé rozloučení se neobešlo bez slz.Ale můžeme se
těšit na naše další shledání a to už v červnu příštího roku v Konolfingenu.
Na závěr nám dovolte ještě krátké zhodnocení a poděkování. Tento jubilejní 5. projekt výměny žáků obou škol je počtem
účastníků nejrozsáhlejší a organizací a programem nejnáročnější. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří jakýmkoli
způsobem pomohli ke zdárnému průběhu celé akce:
kolegům učitelům, kteří pomáhali se zajištěním programu, zvláště pak Mgr. Králové za bravurní překladatelství,
kuchařkám ve školní jídelně, kde Švýcaři po celou dobu pobytu obědvali,
panu děkanu Zboroňovi, který nám poskytl ubytování pro část výpravy,
rodičům, kteří se o děti starali nebo pomáhali s programem,
členům Výboru pro partnerskou spolupráci,kteří pomáhali s organizací,
paní místostarostce ing. Hrnčířové,
bývalým žákům naší školy, kteří zajistili diskotéku,
paní Neuberové za organizaci ubytování a snídaní v Sokolovně,
správci stadionu panu Královi za pomoc při organizaci sportovního odpoledne.
Dále srdečně děkujeme sponzorům, kteří poskytli materiální nebo finanční pomoc :
Setora Počátky, Štepon, p. Dvořák-malba skla, p. Křížková, p. Norek ml., p. Ederová, p.Duffek, p. Vetišková, p. Lašanová, p.
Richtrová, p. Štěpánová, SRPDŠ
Doufáme,že nám i v budoucnu zachováte přízeň a pomůžete tím našim dětem rozvíjet jazykové znalosti a poznávat život i
v jiných zemích. V červnu 07 opět naše škola výráží do Švýcarska na týdenní jazykový pobyt.
vedení ZŠ Počátky
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Počáteckým náměstím zněla Česká beseda
každá začíná předehrou.
V první části zní sousedská (Počkej, já povím), furiant (Sedlák,
sedlák), polka (Halou páni muzikanti), řezanka (Počkej holka
za tím roštím), ... V druhé části Kominík (Kominíku, kominíku),
furiant (Sedlák, sedlák), obkročák (Nechoď tam, pojď radš k
nám), polka (Pata, špička). Třetí část obsahuje rejdovák (Učte
se panenky), opět furiant, hulán (Kdybys byl Jeníčku),
kalamajka, ... Ve čtvrté části zní sousedská (Měla jsem milého
parukáře), Kuželka (Počkej holka za tím roštím) nebo
sousedská (Však nám tak nebude). Kuželka se několikrát
opakuje a celý tanec uzavírá strašák (Hezká jsi Andulko).
Česká beseda měla velký význam i v minulém století. Mnozí
naši starší spoluobčané ji také tančili. Je to tanec, který mohou
tančit všechny generace (starší, mladší i děti) A tak vystoupení
bylo tak trochu věnované i jim, aby si zavzpomínali.
Myslím si, že Česká beseda i v dnešní době stále představuje
živou, osobitou, národní čtverylku, která může obohatit
společenskou zábavu a společně s českou polkou může
přispět i k dobré reprezentaci české tradice v zahraničí.
Chtěla bych poděkovat všem tanečnicím a tanečníkům za
ochotu a čas, který nácviku věnovali. Obdivovala jsem jejich
nadšení, elán a zaujetí pro Českou besedu.
A tak: "Páni, dámy, Beseda začíná ...."

V sobotu 23. září na 5. Václavských slavnostech zněla a byla
tančena Česká beseda, kterou nacvičili členové a příznivci
ochotnického divadelního souboru J. K. Tyla při Kulturním
zařízení města Počátky.
Tak tedy něco o historii. Kdo z nás by si pomyslel, že Česká
beseda oslaví za několik let své 150. narozeniny. Poprvé se
tančila na popud básníka Jana Nerudy v listopadu 1862 v
Praze. První polovina 19. století byla dobou probíhajícího
národního obrození. Plnily se snahy českých vlastenců o
pozvednutí národní písně. Byla vypsána sběratelská akce, ve
které se sešlo 300 českých a 50 německých písní a 50
instrumentálních tanců. Směsí písní a tanců se staly základem
českého salónního tance besedy, bez kterého se neobešel
žádný výlet, merenda, ples. Zábavně výchovná shromáždění
získaly nový ráz, ve kterém se mísily rysy zábavné s kulturně
výchovnými, osvětovými a vlasteneckými.
Úlohy sestavit tento reprezentační tanec se ujali c. K. taneční
mistr pro Čechy Karel Link a hudební skladatel Ferdinand
Heller. Link byl také autorem malého spisku o jednotlivých
tancích a krocích, "aby se jim každý mohl snadno naučit".
Základní formaci tvoří čtyři páry, ve tvaru čtverce, které jsou
obráceny čelem do středu. Jaké tance tedy tvoří besedu? Je
jich více než deset, proto byly rozděleny do čtyř částí, z nichž

Mgr. Alena Jandová

Balada bolavých nohou z pokoje 8
Když mě bylo nejhůř a budoucnost mě nechtěla, prosila jsem osud. Prosila jsem osud, volala jsem anděla a on přišel, zrodil
se z mlhy, sundal křídla napil se v lidského vřídla a večer když nad Prahou se smráká převlékl se za žebráka triko bílé, sako
barva hnědá, stojí a dívá se asi něco hledá, možná hledá ženu co se blíží zkáze najde ji? Najde v přeplněné Praze? Ale osud,
ten je si jist obrátil se bolestí přeplněný list. Žebráka k ženě nasměroval a ženu ještě obdaroval poslední ranou pěstí než ukáže
kde leží štěstí. Bolestí jsem přivírala oči, svět ztrácel se a točil, pocit konce duši svíral nohy jedna velká díra. Nic neměla jsem,
sama, bez lásky pak začaly tepny praskat jak provázky. Krev po sobě jsem uklízela, mlčela a neviděla svůj vesmír, pro slzy, a
už mě ani nemrzí, když vlasy jsem si ostříhala nespala jsem, nechodila, jen si lhala, bude líp, teď nemůžu pochopit. Co člověk
všechno přežije vždyť bez krve se nežije!! Když tepna praskla potřetí, vzdala jsem všechno štěstí, jsem viděla, v tom, se
nevracet a krvácet a krvácet. Až do úplného konce, až do pohádkového zvonce, ne nezazvonil zvon, přišel on, ten žebrák co
tam stál, se náhle kolem mě točil, za ruku mě vzal měl tiché klidné oči, dlouze se na mě zadívá "potřebujete pomoci" povídá "i
když vypadám jak z hlíny, mám v sobě něco z medicíny, neptejte se čím sem byl, já bych jen rád pochopil, proč vám chybí
erytrocyty, zahraju si na vaše city. Naše rande bude plné krásy Pojďte se mnou do armády spásy." Poznala jsem že mi nechce
uškodit, vůbec už nemohla jsem chodit. Bolestí zavřené oči, mžitky, svět se točil. Kývla jsem, bolestí se nevzlyká, hvízdnul na
taxíka. Armáda spásy, tlupa lidí, řev, lékař, obvaz dolů, krev ... a už jen telefon, pak sanitka, Bulovka se blíží. "Kde bydlíte? Jak
to že nebydlíte? Máte to pěkně ošklivý, bezdomovec! Pch to se nedivím, děsili a vyčítali a pořád se ptali. Čekala jsem kdy řekne
ta žena "ráno budete zastřelena" tepny mí sešili, desinfekcí polili mastí plácali zas a znova bez jediného vlídného slova. V tichu
a nevlídnou deset dní pak přišel ten poslední "ráno vás převezeme", "kam?" se ptám. Nikdo nic neřekl, dveře se zavřely já
zavřela oči "a je to v pr-li." Tak to jsou konce, ale i začátky, na mě čekaly - Počátky. Nenápadný, dlouhý dům, jak když přijedete
k sousedům. Nikdo se neptal zas a znova, žádné výčitky a ironická slova ničemu se nedivili, pokoj osm přidělili. Pak zaznělo
jak boží hlas "uzdravíme vás". Svět se pro mě už zase točí, už nemám pláčem unavené oči. Bulovka jen krev mi doplnila,
Počátky chtějí abych žila, a zase se smála, zase vesmír milovala. Mám ráda Prahu, romány a lidi, vyléčím se, už to vidím, je
zázračný ten dlouhý dům, dík posílám všem lékařům, kuchyňka je plná čaje, ženám úsměv ve tváři hraje i když ozbrojí se
koštětem, se vzteklým dědou jak s dítětem, zacházet umí, všechna čest, všechna čest a sláva, ta sláva vám - sestřičkám, váš
úsměv uklidňuje a hladí, kus hovínka vůbec nevadí. Ošetřit ránu dobře znáte, k tomu po chodbách naběháte svůj vlastní
maratón, než z kostelíčku zazní zvon a odklinká vám pracovní den než na víčka vám sedne sen, a po noci znova začátek,
děkuji vám sestřičky z Počátek, vracím se do života díky vám, nezapomenu, to přísahám. Vrátím se do Prahy a chci se smát, a
budovat si klidný zbytek žití možná se ještě chytím štěstíčka kus, že neodjel poslední vůz. A žebrák? Ten tajemný muž?
Najednou ho už, když bolestí jsem "nežila" tu vizitku jsem ztratila něco mi sebral, něco dal, má jméno králů a je král, možná zas
oblékl si křídla a nenapil se v lidského vřídla. Odešel někam mezi bohy, a neví že zachránili mi nohy, z Počátek andělé děkuji
vám, přátelé ...
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Pro LDN IV. Urbanová M
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Inzerce
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● Jsem svobodný, mladý muž, věk 25. Přes rok jsem sám a hledám pohlednou dívku, která by chtěla trávit své volné chvíle se mnou.
Zajímám se o rockovou hudbu a hraji ve skupině jako bubeník. Byl bych rád kdyby se nějaká „dívčina“ ozvala.
Tel.: 723/ 998 491
● Prodám pozemky na počátecku o rozloze 5,2 ha. Zn. Dohoda jistá, i na splátky. Tel. 607 234 553 (po 16. hod.)

Klub vojáků v záloze informuje
Ve městě Počátky existuje několik spolků , kde občané Počátek rozvíjejí svoji zájmovou činnost. Mezi
tyto spolky patří Klub vojáků v záloze (KVZ) Policie
Počátky, v němž se soustřeďují lidé, kteří mají kladný vztah ke sportovní střelbě. Nyní nám dovolte několik slov o historii a činnosti našeho spolku:
Počátecký klub byl založen v únoru 1999 několika
kamarády, jež mají oblibu ve sportovní střelbě z krátkých ručních palných zbraní a kteří se pravidelně
účastnili soutěží v tomto odvětví pořádaných českým Svazem vojáků v záloze (zkrácený název KVZ)
při Policii Počátky. Na založení klubu se podíleli: Mgr.
Radomír Dvořák, Milan Pechánek, Vladimír Krejča,
Miroslav Koch, Jaroslav Ježek a Milan Klacna. V den
založení klubu byl na ustanovující schůzi zvolen výkonný výbor, který bez větších změn funguje dodnes.
Tento výbor zajišťuje fungování našeho spolku mezi
jednotlivými členskými schůzemi a chtěl bych mu
touto cestou za jeho dosavadní činnost poděkovat.
Naše členská základna se postupně rozrostla, což
svědčí i o dobré práci spolku a rostoucímu zájmu lidí
o sportovní střelbu a v současné době čítá naše organizace 18 členů, kteří se účastní velice úspěšně
různých soutěží ve sportovní střelbě po celé republice a přiváží odsud různá ocenění a poháry.
Snad nejlepším letošním výsledkem, o kterém bychom chtěli veřejnost informovat, je účast našich členů na říjnovém mistrovství republiky (7.10.2006) v
Karlových Varech, kam se naše družstvo ve složení
Koch Miroslav, Získal Karel, Štancl Jiří, Vladimír Krejča
probojovalo a doslova "prostřílelo" po úporných bojích na střeleckých soutěžích.
Jako svoji základnu používáme moderně vybavenou
střelnici v Horní Cerekvi, kde naše organizace pořádá pod hlavičkou KVZ Policie Počátky různé klubové
přebory, soutěže ve sportovní střelbě (např.Vojta open
atd.).
Na závěr dovolte poděkovat všem našim členům za
obětavou práci pro spolek, členům výboru naší organizace za bezchybné fungování ve svých funkcích a
dále bychom chtěli poděkovat městu Počátky za
každoroční příspěvek na činnost.
Chtěli bychom tímto pozvat všechny zájemce o sportovní střelbu mezi nás!!! Další informace o našem
klubu najdete na www.kvz-pocatky.wz.cz.
Za výbor KVZ Policie Počátky
Vladimír Krejča
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