Rok 2006
K významným událostem tohoto roku patřily volby do Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR a následně pak i volby do obecních zastupitelstev. Výjimečné však
bylo, že i když nejvíce poslaneckých mandátů získala Občanská demokratická
strana, neměla potřebnou většinu. Pro sestavení vlády tak byla utvořena koalice
s KDÚ- ČSL a stranou zelených, ale i tak dohromady získala jen 100 poslanců,
tedy polovinu z celkového počtu členů sněmovny. Opozice, skládající se z poslanců
sociálně demokratické strany a komunistů tak měla ve sněmovně druhou polovinu.
Další jednání se protahovala a i když volby se konaly v červnu, nebyla dokonce roku
ustavena vláda, která by měla důvěru Parlamentu.
Politická situace poznamenala i účast voličů v říjnových volbách do obecních
zastupitelstev, která byla i v našem městě nižší, než obvykle. Na ustavujícím
zasedání nového měst. zastupitelstva byla pí. Ing. Marie Hrnčířová zvolena
starostkou a je tak první ženou v čele města v celé jeho historii.
Ve výstavbě města byla díky fin.dotaci 8 mil. Kč prováděna rekonstrukce
některých místních komunikací a chodníků, zejména ve Stodolní ulici, autobusovém
nádraží, u sídliště Lipárky, v Krátké ulici a v ul. Švermově.
Došlo také ke změnám majitelů rekr. střediska Volmanec a býv. Dětské
léčebny v Lázních sv. Kateřiny a v obou zařízeních probíhají stavební práce na
rekonstrukcích, na Volmanci byl již na krátkou dobu zahájen rekreační provoz pro
turisty, zejména z Holandska.
Dále se rozvíjela spolupráce se švýcarskými přáteli z Konolfingenu i se
slovenskými občany z Lokce na Oravě. Úspěšný byl ,,Den přírody“ i ,,Václavské
slavnosti“, nová tradice v pořadech pro děti byla založena uspořádáním ,,Her bez
hranic" ve Sportovní hale, jejichž pořadatelem byl oddíl ,,Sport pro všechny“ .
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Volby 2006
Příloha č. 2, 3, 4, 5, 6.

Po uplynutí čtyř let je možno tento rok opět prohlásit jako volební. Konaly se
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby do městského zastupitelstva.
Nekonaly se ale volby do Senátu, protože tam je volební období senátorů šestileté, a
každé dva roky se obměňuje třetina senátorů. V našem obvodě se senátor volil v roce
2002, tedy další volby budou až v roce 2008. Nejdříve se konaly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které byly vyhlášeny na dny 2. –
3.6.2006. Ve volebním kraji Vysočina bylo k volbám zaregistrováno 19 politických
stran a hnutí. Na kandidátkách těchto stran se z našeho města objevila pouze pí.
místostarostka Ing.Marie Hrnčířová na kandidátce strany SNK – Evropští
demokraté na šestnáctém místě. Veřejná shromáždění k volbám organizovaly pouze
stávající parlamentní strany. Působení na voliče bylo směrováno doručováním
různých předvolebních letáků, volebních novin i osobních dopisů. Používána byla i
t.zv. velká agitace prostřednictvím billboardů, inzerátů v novinách i při vysílání
televize, kdy byl dán prostor pro agitaci nejen velkým stranám, ale i těm nejmenším.
Velmi ostrá agitace probíhala mezi dvěma nejsilnějšími stranami – Občanskou
demokratickou stranou a sociálními demokraty , kdy byly používány mnohdy i
nevybíravé výrazy a prostředky. V našem městě bylo do seznamů voličů zapsáno
2.217 voličů. Voleb se zúčastnilo 1419 občanů což bylo 64% voličů. Jak naši občané
hlasovali ukazuje následující tabulka
číslo
str.
01
03
05
06
08
09
10
11
12

název strany, nebo hnutí
Strana zdravého rozumu
Balbínova poetická strana
Právo a spravedlnost
Nezávislí
Koruna česká /monarch.strana/
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK-Evropští demokraté
Unie svobody – Demokratická unie
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počet
hlasů
8
1
5
3
3
377
514
52
1

procent
0,56
0,07
0,35
0,21
0,21
26,62
36,29
3,67
0,07

14
15
17
18
20
21
22
24
25
26

Pravý blok
VIZE – www.4vize.cz
Moravané
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
Křest.demokratická unie – Čs.strana lidová
Nezávislí demokraté /předseda V.Železný/
Strana rovnost šancí

3
2
3
60
210
-0-0159
8
7

0,21
0,14
0,21
4,23
14,83
0,00
0,00
11,22
0,56
0,49

Na podzim se konaly volby do místních zastupitelstev. Byl stanoven termín na
20.10. – 21.10.2006. Příští zastupitelstvo bude mít zase 15 členů. O tyto
mandáty se ucházelo 5 volebních stran, z nichž ODS postavila 15 kandidátů,
KDÚ-ČSL rovněž 15 , KSČM a Sdružení nezávislých delegátů také po 15, jen
ČSSD uvedlo na kandidátce pouze 10 jmen. Na předvolebních schůzích se kandidáti
představili svým voličům a seznámili je s programy, které by chtěli v Zastupitelstvu
města prosazovat. V těchto volbách se předpokládalo, že účast voličů bude vyšší, než
ve volbách parlamentních, ale nebylo to pravda. Snad bylo důvodem i to, že
v parlamentních volbách došlo k patové situaci, kdy o 200 poslaneckých mandátů se
podělila pravice s levicí rovným dílem po 100 mandátech. Přesto, že se volby konaly
již v červnu, dlouho se poslanci nemohli shodnout ani na obsazení vedoucích funkcí ve
sněmovně a nebyla do voleb místních zastupitelstev jmenována vláda, která by získala
důvěru parlamentu. Voliči byli asi dlouhotrvajícími mediálními tahanicemi už
politikou znechuceni.
Do voličských seznamů bylo zapsáno 2148 voličů, k volbám se jich dostavilo
1110, což představovalo pouze 50,6 %. Každý volič měl k dispozici maximálně 15
hlasů, za které si mohl vybrat z předložených kandidátek stran 15 jmen, nebo si mohl
označit celou kandidátku jedné strany. Mnozí voliči však tohoto práva v celém
rozsahu nevyužívali. Celkem voliči využili 14.813 hlasů, o které se podělily volební
strany takto:
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Poř.
1.
2.
3.
4.
5.

Volební strana
Počet hlasů
Křesť.demokratická unie-Čs.strana lidová
3.646
Sdružení nezávislých kandidátů
3.476
Občanská demokratická strana
3.400
Komunistická strana Čech a Moravy
2.404
Česká strana sociálně demokratická
1.887

%
24,61
23,46
22,95
16,22
12,74

Po konečném výpočtu dle zákonem předepsaného vzorce získala KDU-ČSL
4 mandáty, Sdružení nezávislých také 4 mandáty, ODS 3 mandáty, KSČM a
ČSSD po 2 mandátech. Jako jednotlivý kandidát získal nejvíce hlasů současný
starosta Ing. Jan Třebický, ODS 526 hlasů, na druhém místě byl Karel Šimánek
za KDÚ-ČSL se 462 hlasy, na třetím pak MUDr. Pavel Heřmánek ODS se
442 hlasy a na čtvrtém místě současná místostarostka Ing. Marie Hrnčířová,
nezávislá se 435 hlasy. Podrobné údaje o složení nového zastupitelstva a jeho
orgánů budou uvedeny ve zvláštní kapitole.
•

•

Nové zastupitelstvo města Počátky.
Ve volbách do měst. zastupitelstva konaných 20.-21.10.2006 bylo zvoleno
15 nových zastupitelů. Za KDÚ-ČSL byli zvoleni Karel Šimánek, MUDr. Miloš
Beutl, PharmDr. Otmar Krasl, Mgr. Pavel Kešner, za ODS získali mandáty
JanTřebický, MUDr. Pavel Heřmánek a Vít Kratochvíl, za KSČM to jsou Karel
Beneš a Jan Záruba, za Sdružení nezávislých kandidátů Ing. Marie Hrnčířová,
Martin Pavlíček, Jitka Zlukyová a Karel Štefl. Za ČSSD byli zvoleni František
Vichr a Jiří Nováček. Nejstaršímu zastupiteli je 62 let, nejmladšímu pak 23 let.
Ustavující schůze nového zastupitelstva se konala 30.10. Všichni zastupitelé složili
předepsaný slib. Zastupitelé souhlasili, že zasedání se bude řídit jednacím řádem
dosavadního zastupitelstva. Následovala volba funkciomářů. Starostkou, první ženou
na tomto místě v historii města, byla zvolena Ing. Marie Hrnčířová jako dlouhodobě
uvolněná pro tuto funkci, místostarostou byl zvolen Pharm.Dr. Otmar Krasl jako
neuvolněný člen zastupitelstva pro tuto funkci. Dalšími členy rady města byli zvoleni
Martin Pavlíček, MUDr. Miloš Beutl a MUDr. Pavel Heřmánek.
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Při dalším jednání byl zvolen finanční výbor – předseda Mgr. Pavel Kešner,
členové – Martin Dvořák, Jan Kouba, Ing. Luboš Rudišar a Ing. Drahoslav
Kadlec. Dále byl zvolen kontrolní výbor – předseda Karel Beneš, členové –
Oldřich Jelínek, Mgr. Karel Štefl a František Vichr.
•

•

Personální změny na MěÚ v roce 2006.
Od 1.3.2006 odešla do důchodu matrikářka pí. Jaroslava Rybářová. Na její místo
byla jmenována od 1.4.2006 pí. Dana Šimánková, dosavadní pracovnice soc. odboru
a evidence obyvatel. Na její místo byla jmenována pí. Romana Zaňáková, dosavadní
pracovnice fin. odboru a jako náhrada na fin. odbor byla přijata pí. Hana Šelová.
Dana Šimánková však 20.9.2006 zemřela a vzniklou situaci bylo nutno
okamžitě řešit. O výpomoc byla požádána bývalá matrikářka pí. J. Rybářová, která
nastoupila na poloviční úvazek do konce roku. Naštěstí pí. Zaňáková hned po
nástupu na soc.odbor absolvovala matrikářský kurs a mohla být tedy od 1.12.2006
jmenována matrikářkou. Při této práci zajišťuje také evidenci obyvatel. Na její místo
na soc. odboru bylo vypsáno výběrové řízení s požadavkem, aby uchazeč měl znalosti
s novou agendou na soc. odboru, tj. poskytování dávek v tzv. ,,hmotné nouzi.“ Od
1.12. byla přijata pí. Hana Šicnerová, DiS /diplomovaná specialistka/ze Studené.
•

•

Zastupitelstvo a rada města v roce 2006.
Příloha č. 7.

Městská rada se sešla v roce 2006 do voleb nového zastupitelstva v říjnu
celkem 9x. V tomto zápise se budu zmiňovat jen o některých zásadních
rozhodnutích rady, ostatní činnost popíši souhrnně za celé období.
Zasedání č. 52. z 13.1.2006.
Rada vzala na vědomí informaci radního J.Soukupa, že rozebraný skelet dřevěného
pavilonu u školy zmizí do konce ledna 06. Rovněž vzala na vědomí odpovědi
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zastupitelů na předložené otázky týkající se prodeje nájemných měst. domů, prodeje
veřejně přístupných ploch a na promítání nebo nepromítání filmů v kině. Vyjádřilo se
9 zastupitelů. Rada vyhlásila výběrové řízení na akci ,,Rekonstrukce komunikací“ a
to v ulici Švermova, chodníky v ulici Stodolní, chodníky v Lipárkách, kompletní
povrchy v ulici Krátká s přilehlými částmi a komunikace v místní části Leskovec.
Dále rada pověřila vedoucí měst. muzea zpracováním historie místních částí pro
webové stránky města. Rada dále vzala na vědomí oznámení stavebního odboru o
zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou na stavební akce - rekonstrukce
místních chodníků a komunikací v roce 2006.
Zasedání č.53 z 3.2.006.
Rada projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit přístavbu
prefabrikovaných lodžií u domu čp.577 na Sídlišti a souhlasit s prodejem části
poz.parcely pro tento účel. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtovou
změnu ve výši 77.tis. Kč na spolufinancování opravy kostela sv. Kateřiny v Lázních.
V budoucnu může kostel sloužit i jako reprezentační prostor, případně koncertní sál,
může být využíván i pro občanské obřady. Rada dále schvaluje cenu rybníků Malé a
Velké valchovské jezero ve výši stanovené znaleckým posudkem 1,378.180 Kč a
pověřuje MěÚ přípravou a projednáním návrhu smlouvy na nákup druhé ideální
poloviny těchto rybníků. Rada rovněž schválila vyhlášení zjednodušeného výběrového
řízení na vybudování počítačové sítě s vysokorychlostním připojení internetu v budově
městského úřadu.
Zasedání č.54. z 6.3.2006.
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit některé rozpočtové změny, zejména
v souvislostí s opravou chodníků a komunikací, dále pak přijetí grantu z Fondu
Vysočiny pro vybavení měst. knihovny nábytkem, přijetí daru ve výši 250.000 Kč
od dárce Lesy ČR s.p. na rekonstrukci prameniště kojenecké vody u sv. Ludmily a
rekonstrukci kaple sv. Markéty také s pramenem pitné vody. Doporučeno bylo i
zvýšení ceny vodného a stočného na 17 a 15 Kč + 5%DPH ze současných 28
Kč/m3. Rada pověřila jednatele Vodotech.služeb s.r.o.Počátky zadáním vypracování
dokumentace k rekonstrukci čistírny odpadních vod a kanalizace dle předloženého
návrhu v maximální ceně 1,100.000 Kč + 19%DPH.
Zasedání č. 55. z 7.4.2006.
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit majetkoprávní vypořádání
nemovitostí mezi městem Počátky a Krajským úřadem kraje Vysočina. Dále
schválila rozdělení prostředků z dotace na regeneraci měst. památkové zóny
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jednotlivým žadatelům v celk. výši 440.000 Kč. Rada také schválila nového
nájemce a provozovatele bufetu na autobusovém nádraží - paní Šárku Škodovou ze
Studené. Na vědomí byla vzata smlouva o dílo mezi městem Počátky a firmou
1.Kamenická stavební s.r.o. na zhotovení díla ,,Rekonstrukce místních komunikací a
chodníků“v majetku města Počátky za 8,249.691 Kč s datem předání 30.9.05 a
zárukou v délce 60ti měsíců.
Zasedání č.56. z 5.5.2006.
Rada vzala na vědomí smlouvu o dílo uzavřenou mezi VTS Počátky a
Vodohospodářským rozvojem a výstavbou, a.s. na akci ,,Kanalizace a ČOV
Počátky“ v celkové hodnotě 1,154.300 Kč, dále na akci ,,Digitální pasport“vodovod, kanalizace Počátky v celkové hodnotě 273.700 Kč a dodatek k této
smlouvě č.1. jehož předmětem je příprava žádosti o dotaci na projekční práce z Fondu
Vysočiny. Rovněž vzala na vědomí zprávu o přípravě ,,Dne přírody 2006“.
Zasedání č. 57. z 9.6.2006.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit záměr na řešení vlastnických poměrů u
rybníků ve Valše, rozpočtovou změnu na vybudování přístupové komunikace k novým
rod.domům v Tyršově ulici, rozpočtovou změnu na pokrytí části nákladů na mříže u
hlavního vchodu do kostela sv.J.Křtitele i další rozp. změnu na vybudování el.
přípojek u parcel pro byt. výstavbu v lokalitě ,,Nad Lipárky“. Rada rovněž doporučila
zastupitelstvu schválit počet volených členů Zastupitelstva města pro další volební
období na 15 členů. Rada rovněž schválila přesun pojistného plnění od pojišťovny
Kooperativa ve výši 463.218 Kč na Základní školu za pojistné události –
poškození střech a okapů námrazou a sněhem v letošní zimě. Dále rada schválila
provedení rekonstrukce bufetu na autobus. nádraží v hodnotě 83.628 Kč na
náklady nového nájemce, který tímto bude mít předplacené nájemné.
Zasedání č. 58. z 14.7.2006 .
Rada vzala na vědomí oznámení odboru lesního a vod. hospodářství kraje Vysočina o
poskytnutí podpory grantového programu ,,Čistá voda 2006“ z Fondu Vysočiny a
schválila smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na studie a projektovou
dokumentaci v oblasti zásobování pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních
vod v programu ,,Čistá voda 2006“.
Zasedání č.59. z 10.8.2006.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit nabytí ideální poloviny Velkého jezera
Valcha odkoupením od rodiny Konečných a převod ideální poloviny Malého
jezera , která je ve vlastnictví města p.Petru Tomandlovi. Rada také schválila podání
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žádosti o podporu při zpracování generelů bezbariérovgých tras ve městě z programu
,,Generely bezbariérových tras“ z minimálním podílem příjemce podpory ve výši 40
procent nákladů.
Zasedání č.60. z 8.9.2006.
Rada schválila žádost jednatele Vodotech. služeb s.r.o. p. Martina Pavlíčka o
odvolání z funkce jednatele této společnosti a uložila mu připravit podmínky a postup
pro vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele a jednatele VTS s.r.o. Dále rada
schválila podnájem pro Nemocnici s.r.o. Počátky jako školskou právnickou osobu
,,Zařízení školního stravování při nemocnici Počátky“ v nebytových prostorách
budovy Mateřské školy Počátky od 1.8.2006 pronajatých za účelem provozování
kuchyně. Nová právnická osoba vznikla pro zajištění stravování dětí Mateř. školy.
Rada rovněž schválila návrh smlouvy o dílo mezi Městem Počátky a ing. arch.
Frant. Laubem z Pístova, jejímž předmětem je vypracování generelu bezbariérových
tras a dopravy na území města za cenu 47.600 Kč. Rovněž byla schválena
smlouva o dílo pro stavbu ,,Rekonstrukce cesty ke studánce sv. Ludmily“ se
zhotovitelem Lesostavby Třeboň se sídlem v Jihlavě za cenu 216.229 Kč bez DPH.
Zasedání č. 61. z 13.10.2006.
Rada schválila Organizační řád KZM, dále pak zápis do Kroniky města Počátky
za rok 2005. Vzala také na vědomí zprávu jednatele VTS o bezproblémovém
průběhu příprav na rekonstrukci ČOV, kanalizace Vesce a na Palackého náměstí.
Rada také schválila smlouvu o dílo s 1.Kamenickou stavební a obchodní firmou na
zhotovení díla ,,Místní komunikace v lokalitě k Vesci“ za částku 415.404 Kč.
Toto bylo poslední zasedání městské rady ve starém složení před ustavující schůzí
nově zvoleného zastupitelstva.
Zasedání č.1. 8.11.2006.
Nově zvolená rada schválila jednací řád Rady města Počátek s účinností od
8.11.06, projednala termín a program 2. zasedání zastupitelstva, výši odměn
neuvolněným členům zastupitelstva, jmenovala zástupcem města v představenstvu
firmy SOMPO starostku Ing.Marii Hrnčířovou. Dále rada schválila zřízení
komisí jako poradních orgánů - komisi pro vzdělávání a spolkovou činnost, komisi
pro regeneraci měst. památkové zóny, povodňovou komisi a komisi pro partnerskou
spolupráci. Schválila i zástupce z řad zastupitelů a občanů pro místní části města.
Zasedání č.2 z 20.11.2006.
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Rada doporučila zastupitelstvu schválit možnost bezplatného užívání budovy kina
pro divadelní činnost Počáteckého divadelního spolku. Dále rada schválila
specializaci a odpovědnost jednotlivých členů rady za příslušnou oblast v samostatné
působnosti města. Rada vzala na vědomí návrhy požadavků jednotlivých městských
organizací na příspěvky z rozpočtu města v roce 2007.
Zasedání č.3. z 11.12.2006.
Rada se opět zabývala Počáteckým divadelním spolkem a doporučuje zastupitelstvu
města jako alternativní řešeni poskytnout spolku roční příspěvek 20.000 Kč,
z něhož by hradil nájemné správci budovy kina tj. KZM. Dále rada doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí návrh MO čs. rybářského svazu na odkoupení ideální
poloviny Malého a Velkého jezera ve Valše s tím, že rada žádá o předložení
písemného závazného stanoviska výroční schůze rybářů. Rada schválila zřízení
komisí rady města a jejich složení dle návrhů zástupců jednotlivých volebních stran a
pověřila zaměstnance Měú jako garanty pro pomoc jejich činnosti. Ke čtyřem
komisím, které byly již zřízeny na prvním .zasedání rady byla zřízena ještě
letopisecká komise. Rada mimo jiné schválila smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu
Vysočiny na ,,Systém sběru a tříděni odpadů 2006“ na rozšíření sběrné sítě na
separovaný odpad při hodnotě fin. podpory 48% z celkových nákladů /54.720 Kč/
.Rada také schválila právo užívání závěsného odznaku se státním znakem České
republiky také pro PharmDr. Otmara Krásla, místostarostu města. Toto právo
schválila také pro Václava Marka, tajemníka MěÚ a Karla Šimánka, člena
zastupitelstva pouze při významných příležitostech.
Mimo výše uvedené záležitosti projednávané radou města se tato zabývala běžnými
provozními záležitostmi, jako jsou návrhy pro jednání zastupitelstva, které spadají
do pravomoci tohoto orgánu, zejména v oblasti prodejů pozemků a nemovitostí,
rozpočtových změn a dalších, schvalovala různé nájemní smlouvy na byty, pozemky a
pod. Rada rovněž projednávala výsledky kontrol prováděných příslušnými
organizacemi v zařízeních jež spadají do působnosti města. Zabývala se i
informacemi a směrnicemi z nadřízených orgánů, zejména z Kraje Vysočina a
jednotlivých ministerstev, projednávala i žádosti a stížnosti jednotlivých občanů.
Zastupitelstvo města ve starém složení zasedalo v letošním roce celkem 3x.
Zasedání č. 24. z 24.3.2006.
V prvním bodě jednání byly schvalovány prodeje pozemků a nemovitostí dle
doporučení rady města. Rovněž na doporučení rady byly schváleny nové ceny vodného
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a stočného pro rok 2006. Zastupitelstvo také přijalo dar od s.p. Lesy ČR ve výši
250.000 Kč na rekonstrukci prameniště studánky sv. Ludmily a kaple sv.
Markéty. . V dalším bodě zastupitelé projednali a schválili rozpočtové změny
v rozpočtu na r.2006 dle návrhu zpracovaného ved. fin. odboru. Zastupitelstvo
nepřijalo žádné usnesení k přehledu hospodaření organizační složky Lesy města
Počátky za minulý rok z důvodu nedostatečného rozkrytí jednotlivých položek.
Zasedání č.25. z 22.6.2006.
Zastupitelstvo stanovilo pro další volební období opět patnáctičlenné zastupitelstvo.
Dalších 8 bodů jednání se týkalo převodů nemovitostí, vesměs dle návrhů rady, proto
již podrobně neuvádím. V další části zasedání byl projednán a schválen závěrečný
účet města za rok 2005 s výhradami a přijetím opatření k nápravě nedostatků.
Pak zastupitelé schválili velké množství rozpočtových změn vyvolaných přijetím
různých dotací, plněním pojistných událostí za zimní škody a rozdělováním
ušetřených prostředků z minulých let na potřebné akce. Podrobně bylo toto uváděno
již v části týkající se činnosti rady města. Bylo také rozhodnuto o poskytnutí 3
půjček s Fondu modernizace bydlení žadatelům, kteří splnili předepsané náležitosti .
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozdělení dotace na akce v programu regenerace
městské památkové zóny a přehled hospodaření org.složky Lesy města Počátky
vypracovaný dle požadavku zastupitelů na minulém zasedání.
Zasedání č.26. z 22.9.2006 .
První čtyři body jednání se týkaly opět prodejů a výměn nemovitostí. Zastupitelé
také schválili název nově vznikající ulice nad ulicí Krátkou, kterou nazvali ulicí
Luční. Dalším bodem jednání byly rozpočtové změny. Zastupitelé se pak vyjádřili i
k zamýšlené modernizaci a rekonstrukci čistírny odpadních vod a doporučili variantu
č.3. Nebylo zatím dohodnuto naplnění záměrů o odkup ideální poloviny Velkého
jezera ve Valše, protože se zatím neuskutečnil prodej ideální poloviny Malého jezera.
.Další zasedání zastupitelstva se uskutečnilo až po obecních volbách. První
ustavující se konalo 30.října 2006 a jeho průběh byl zapsán ve stati o volbách.
Zasedání č. 2 z 23.11.2006.
Zastupitelé schválili program jednání a zvolili na celé volební období návrhovou
komisi – předseda Martin Pavlíček, členové Vít Kratochvíl a Karel Šimánek. Dále
byli určeni ověřovatelé zápisů na celé volební období a to Vít Kratochvíl, Jiří Nováček
a Jitka Zlukyová. Dále zastupitelé zvolili dalšího člena do Kontrolního výboru a to
Petra Janko a jako zástupce města do představenstva SOMPO a.s. Ing. Marii
Hrnčířovou. V dalších bodech jednání byly schváleny prodeje pozemků, měsíční
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odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva – místostarostu, členy rady a ostatní
zastupitele. Rovněž bylo schváleno několik rozpočtových změn a bylo usneseno
ponechat v platnosti obecně závaznou vyhlášku města o místních poplatcích.
Zastupitelé vzali na vědomí otevřený dopis předsedy představenstva a.s. ŠÉM
s žádostí o projednání prodeje pozemkových parcel v areálu bývalých Lázní sv.
Kateřiny.
Zasedání č.3 z 21.12.2006.
Zastupitelé schválili několik převodů nemovitostí z majetku města –drobné
pozemkové parcely, revokovali usnesení z 19.zasedání zastupitelstva ze dne 22.4.05
o prodeji sanitních vozů z bývalé nemocnice tak, že pověřují radu města prodejem
sanitního vozu FORD Tranzit SPZ PE 79-47 zájemci s nejvyšší nabídkou,
minimálně za částku 15.000 Kč. Zastupitelé dále schválili záměr na nutnou
rekonstrukci budovy kina, využívanou jako víceúčelové kulturní zařízení. Stanovisko
bylo potřebné pro další jednání s Národním památkovým ústavem Brno a
zpracovatelem projektu. Jelikož se blížil závěr roku, byly na návrh ved.fin.odboru
schváleny mnohé rozpočtové změny a přesuny fin. prostředků. Posléze byl také
schválen návrh rozpočtu města na rok 2007 jako přebytkový v celkovém objemu
příjmů 28,095.700 Kč a výdajů 26,174.500. V další části jednání byla
schválena pravidla hospodaření s rozpočtem města v roce 2007 v sedmi bodech a
rozpočtový výhled města Počátky na roky 2008 – 2010 jako pomocný nástroj
pro střednědobé plánování rozvoje města. Nakonec zastupitelé vzali na vědomí návrh
předsedy MO ČRS Počátky na odkoupení ideální poloviny jezera Valcha a
stanovisko spoluvlastníků ideální poloviny jezera Valcha k nutné rekonstrukci hráze
a k převodu nemovitosti.
•
•

Výbor pro partnerskou spolupráci v roce 2006.
Příloha č.21

I tento rok pokračovala aktivní spolupráce a přátelské setkávání s obyvateli i
zástupci partnerských měst Konolfingenu ve Švýcarsku a Lokce na Slovensku.
Ve dnech 9.4. až 12.4. navštívila naše město skupina učitelů a jejich rodinných
příslušníků z Konolfingenu. Vedl je již starý známý p. J.L. Lehman. Rozhodli se
opět pokračovat ve výměnných návštěvách žáků obou škol. Přijeli, aby s našimi
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učiteli připravili program pro návštěvu švýcarských žáků v září v Počátkách.
Návštěva byla pracovní. Paní Pfistrová se svými děvčaty měla připravený pracovní
program pro děti z mateřské školy, kde strávila s dětmi velmi příjemné dopoledne.
Hodinu německého jazyka v zákl. škole navštívili zase učitelé z Konolfingenu. Další
jednání probíhala i na radnici.
V květnu do našeho města přijel pan Ruedi Schmutz s manželkou, také člen výboru
partnerského spolku v Konolfingenu, na soukromou návštěvu. Přesto si členové
našeho výboru našli s ním společný čas na projednání programu, který by se měl
uskutečnit v letošním podzimu.
Ve dnech 20.7. až 23.7.06 navštívilo Počátky na pozvání fotbalového oddílu
Spartaku Počátky a Města Počátky 35 fotbalistů a 11 zástupců obce Lokca na
Slovensku. V den příjezdu, po večeři se v Sokolovně konalo přátelské posezení se
zástupci města, sportovců a pozvaných hostů. Druhý den byl pro hosty zorganizován
celodenní výlet do okolí a okolních měst. Večer pak byla v Sokolovně uspořádána
diskotéka pro širokou veřejnost. Další den patřil pobytu na fotbalovém stadionu kde
byl uspořádán již 52. ročník turnaje ,,O křišťálový pohár“ za účasti mužstev
ZVVZ Milevsko, FC Sapeli Janovice, TJ Lokca Slovensko a Spartak Počátky.
Turnaj byl zahájen slavnostním otevřením rekonstruovaných obou fotbalových hřišť
za přítomnosti starosty partnerské obce Lokca, p. ing. Miroslava Valčičáka, starosty
města Počátky p. ing. Jana Třebického a předsedy TJ Spartak Počátky, p. Mgr.
Stanislava Hávy. Projev přednesl předseda oddílu kopané Petr Král. Místní
fotbalisté porazili hosty ze Slovenska 2 : 1 a turnaj vyhrálo mužstvo ZVVZ
Milevsko. Další den ráno jsme se se slovenskými přáteli rozloučili.
Od 2.9. do 6.9. pobývala v našem městě početná výprava 51 žáků z Konolfingenu
s doprovodem pedagogů. Program jejich pobytu byl připraven již při výše uvedené
návštěvě p. Lehmana v dubnu t.r.
Pro další řádky jsme použil výňatky z článku o pobytu švýcarských žáků
v Počáteckém zpravodaji od vedení naší základní školy. V sobotu 2.9., ještě před
oficiálním zahájení nového školního roku, zastavil odpoledne před Sokolovnou
patrový autobus s dlouho již očekávanou milou návštěvou. Hosté se ubytovali
v Sokolovně a protože jich bylo více než je kapacita ubytovny, poskytl jim ubytování
také p. děkan Zboroň na faře. Uvítacího večera se zúčastnili hostitelé – žáci naší
základní školy a jejich rodiče, většinou maminky, kteří také pro hosty přinesli
spoustu sladkých i slaných domácích českých specialit. Hosty přivítal p. starosta
Ing.Jan Třebický a ředitel školy p. Mgr. J. Blažíček. Za hosty přítomné pozdravil
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p.Thomas Mader, učitel jedné ze dvou škol v Konolfingenu, které se tohoto projektu
účastní. V další části večera žáci zazpívali několik českých a švýcarských písní, které
si předem vzájemně vyměnili a nacvičili. Pak se 39 našich žáků seznámilo se svými
protějšky a představilo je rodičům, protože další den stráví hosté v našich rodinách,
které pro ně připravily program, většinou výlety do okolních měst – Jihlavy, J.Hradce
nebo Telče. Při obědě měly děti možnost ochutnat v rodinách českou kuchyni. Hosté
– učitelé se vydali s našimi pedagogy na pěší túru přes Javořici do Telče. Další den
v pondělí po zahájení školního roku se děti rozdělily do smíšených skupin a vyráběly
různé výrobky – batikovaly trička, pletly košíčky, malovaly skleněné přívěsky a
obrázky ,,ubrouskovou“ technikou. Navečer se ještě pokochali vyhlídkou z počátecké
věže.Večer pak patřil tanci na diskotéce v Sokolovně. Další den dopoledne vyjeli na
výlet do Pelhřimova, kde navštívili Muzeum rekordů a kuriozit a nakoupili nějaké
dárky domů. Odpoledne bylo věnováno různým sportovním soutěžím na fotbalovém
stadionu. A již tady byla středa, poslední den návštěvy. Dopoledne absolvovali hosté
ještě orientační trasu po našem městě podle nového informačního značení, po obědě si
děti vyměnily ještě poslední dárky , podaly si u autobusu ruce a zamávaly na
rozloučenou. Naši žáci – hostitelé se již začali těšit na červen příštího roku, kdy by
se měli vydat na oplátku, na návštěvu do Konolfingenu.
Ve dnech 28.9. až 1.10. navštívila naše město skupina 33 občanů z Konolfingenu,
většinou členů Spolku pro vzájemnou spolupráci, vedených prezidentem spolku p. B.
Kummerem. Po příjezdu hostů byl uspořádán společný večer s místními občany,
podnikateli a zástupci spolků. Byla podána informace o přípravě na ,,Dny Počátek“,
které by se měly uskutečnit v Konolfingenu v roce 2008, při místní oslavě výročí
sloučení okolních obcí s Konolfingenem do jednoho správního celku. Další dva dny
využili hosté na návštěvy svých přátel v našem městě a výlety do okolí.
Poslední letošní hosté pobývali v našem městě od 11.11. do 13.11. a byli to radní města
Konolfingen se svými rod. příslušníky v počtu 17 osob. Přiletěli do Prahy, po
příjezdu z letiště byli uvítáni v přednáškovém sálu muzea. Následovala večeře
s radními našeho města a společná beseda. Další den si prohlédli naše město a
městská zařízení, navštívili Telč a povečeřeli v restauraci ,,U Karásků“. 13.11 odjeli
do Prahy na prohlídku města a večer odlétali domů.
Pro informovanost veřejnosti uváděl Výbor pro partnerskou spolupráci průběžně
zprávy o návštěvách našich hostů na web. stránkách města.
•

•
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Výstavba města v roce 2006.
Příloha č. 1, 8, 9, 10, 11, 12.

V letošním roce byla dokončována přístavba sportovní haly, kde byly získány
prostory pro posilovnu, solární zařízení a v budoucnu i pro saunu. V tomto roce
získalo město státní dotaci na zlepšení místních komunikací ve výši 8 mil.Kč. Dle
výběrového řízení byla tato stavba zadána 1.Kamenické s.r.o. z Kamenice n. L. Byly
rekonstruovány chodníky i části vozovek v ul. Stodolní, na autobusovém nádraží, na
Lipárkách, v ulici Krátké, u nových rod. domků nad Lipárky, v ul. Švermově, Tyršově
/příjezdová cesta k novému r.d. Novotných/. Příjezdové komunikace k novým rod.
domkům v ul. K Vesci a v ul. Luční byly jako nové investice hrazeny z prostředků
města.
Vydaná stavební povolení:
Jednota, spotř.družstvo – rekonstrukce prodejny čp. 528.
Zboroňová Lenka, Pešinova ul. 671 – přístavba krytého stání pro auta.
Sídliště – čp. 552, 568, 579, 580, Lipárky čp. 532 a 533 – výměny oken,
zateplení, nové fasády.
Doležalová Vladimíra, Vesce čp. 20 – přístavba garáže.
Ryšavý Pavel, Vesce čp. 19 – přístavba garáže.
Rokos Jan čp.319 – demolice čp. 319 v uličce za ul.Rudé armády.
Vojta Dominik, ul.Rudé armády čp. 692 – nástavba bytu.
Park Fontána, s.r.o. Volmanec čp. 359 – stavba recepce v rekr.zařízení.
Šamal Petr – stavební úpravy čp. 203 pod nemocnicí.
Zmeškal, s.r.o. Horní ulice čp. 97 – demolice 2 garáží v zadní části domu.
Sídliště – čp. 575, 576 – výměny oken a oprava fasád.
Zmeškal, s.r.o. Horní ul.čp.97 – přestavba zadního traktu domu.
EON, a.s. – přestavba trafostanice ve Vesci.
Sídliště čp. 570 – oprava fasády.
I-invest, s.r.o. Žirovnice – přestavba sklad. haly u Agrodružstva.
H. Zmeškalová, Švermova ul. čp. 207 – přestavba rod.domku.
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Kolaudace:
M. Joachimstal čp. 669 - provozní objekty u sádek ,,U mlýnů“
EON, a.s. vedení n.n. u garáží pod nemocnicí
Karel Kapoun, Žižkova ul. přestavba čp. 627
Jednota, spotř.družstvo čp. 528 – úprava prodejny.
Agrostroj, a.s.Pelhřimov, závod Počátky – plynová kotelna a horní hala.
Město Počátky – přístavba sportovní haly.
Agrodružstvo Počátky – nový kravín na farmě statek a mléčnice.
M. Maršíková a R. Maršík čp. 197 Na Blátě – rod.domek.
Pavel Fuk a J. Fuková, Tyršova ul. 414 – přístavba garáže.
EON, a.s. Č.Budějovice ved. nn u trafostanice u hřbitova.
M. Adamcová – demolice čp. 318 v uličce za ul.Rudé armády.
Vl. Bouzková a R. Bouzek Nádražní ul. čp. 685 – nový rod.domek.
David Karásek, Horní ulice čp.41 přístavba kuchyně a velkého sálu u restaurace.
Zboroňová Lenka, Pešinova ul. 671 – nový rod. domek a stání na auta.
Vl. Doležalová, Vesce čp. 20 – přístavba garáže.
Pavel Ryšavý, Vesce čp. 19 – přístavba garáže.
Změny v držbě pozemků.
Berková Jarmila, Praha 10-Hostivař, prodej poz.parc620/15 o vým.95m2
v k.ú. Leskovec za 1.045 Kč.
Ing. Tomáš Urbánek a Hana, Brno, prodej p.p.473.2 o vým. 279 m2 v k.ú. Leskovec
za 7.191 Kč.
ŠÉM, a.s.Praha prodej p.p. 4136/28 o vým.818 m2 a p.p. 4136/29o vým.759
m2 v k.ú. Počátky za 162.575 Kč.
Straka Jan, Tichopádová Jana, Volcová Dana, Brno – výkup p.p.PK 3242/1 o
vým.5338 m2 v k.ú. Počátky za 151.870 Kč pro parkoviště na Sídlišti.
Pecina Milan a Ilona, Praha 5 – prodej čp.25 se stav.parc. o vým.484 m2 a
dalších 6 pozemk.parcel o vým. 1.040 m2 za celkovou cenu 246.340 Kč v k.ú
Prostý / bývalá škola a okolní pozemky/.
Kejval Josef, Počátky R.armády čp. 386, prodej p.p. 4524/63 o vým.32
m2v k.ú.Počátky za 2.240 Kč.
Kos Jaroslav a Jana, Počátky, Švermova ul. čp. 594 – prodej p.p. 4120/40 o
vým.574 m2 v k.ú. Počátky za 29.588 Kč.
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Kraj Vysočina Jihlava – dar parcel dle DS o výměře 825 m2 v Lázeňské ul, cena
daru je 43.314 Kč.
Kraj Vysočina Jihlava – dar p.p. 4542/9 o vým.31 m2v ul.Lázeňské – cena daru
je 155 Kč.
Kraj Vysočina, Jihlava, dar p.p. 252/2 v k.ú. Heřmaneč o vým. 6170 m2 a p.p.
4474/23 v k.ú. Počátky o vým. 148 m2 celková cena daru je 26.280 Kč.
Kraj Vysočina, Jihlava dar p.p. dle DS o celk.výměře 5.932 m2v k.ú. Počátky, cena
daru je 41.035 Kč.
•
•

Rekonstrukce kaple sv. Vojtěcha a pramenu sv. Ludmily.
Příloha č.14, 15.

V lázeňských lesích, několik set metrů od hájovny lesní cestou vpravo, najdou
návštěvníci kapli sv. Markéty a sv. Vojtěcha. O kapličce sv. Markéty nevíme, kdy
byla postavena, opravena byla naposled před několika lety. Kaple sv. Vojtěcha byla
zřízena péčí místního rodáka Msgre. V.Švehly, který při jejím dokončení v roce
1886 daroval pro její výzdobu dřevěnou polychromovanou sochu světce. Kaple sv.
Vojtěcha byla v dezolátním stavu. Město požádalo Lesy ČR s.p. o příspěvek na její
opravu a žádosti bylo vyhověno darem ve výši 200.000 Kč. S rekonstrukcí bylo
započato v minulém roce, v letošním byly práce dokončeny, zbývá ještě provést opravu
přístupové lesní cesty. Obě kapličky byly postaveny nad prameny kvalitní minerální
vody a již v prvních zmínkách o Lázních sv. Kateřiny ze 16.století je zmínka o
léčebných účincích těchto pramenů. V roce 1906 byly zahájeny práce na výstavbě
vodovodu pro Počátky a změřena vydatnost těchto pramenů – sv. Markéta 126
lt/min, sv. Vojtěch 104 lt./min. Oba prameny byly staženy do nedalekého vodojemu
a neústí již na povrchu.
V lese nedaleko za rekr. střediskem Volmanec se nachází vydatný pramen
vynikající vody sv. Ludmily opředený rovněž dávnou pověstí o jeho léčivých účincích.
Místní občané i majitelé chat z blízké chatové oblasti často tento pramen navštěvují
a odnášejí si křišťálovou vodu, o které říkají, že káva z ní uvařená je nejlepší.
Vodotechnické služby s.r.o. pravidelně provádějí rozbor kvality a parametry jsou
opravdu vynikající, je doporučována zejména pro přípravu stravy pro kojence.
Protože okolí pramenu postihla v letošní kruté zimě i sněhová kalamita a bylo nutno
několik okolních stromů odstranit, bylo také potřeba upravit okolí pramenu. Město
proto opět požádalo s.p. Lesy ČR o příspěvek na tuto akci včetně opravy přístupové
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cesty. Žádosti bylo vyhověno v částce 250.000 Kč. Z této částky bylo upraveno
prameniště i vyústění pramenu, postaven malý přístřešek pro návštěvníky při nepřízni
počasí a opravena příjezdová lesní cesta.
•

•

Budoucí vzhled Palackého náměstí.
Město Počátky bude v následujícím období žádat o dotaci ze strukturálních
fondů Evropské unie na rekonstrukci městské kanalizace a čističky odpadních vod.
Do této akce se plánuje i vybudování kanalizace na Palackého náměstí a úprava
jeho povrchu. Studenti stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně
vypracovali několik návrhů na vzhled našeho náměstí v budoucnu. Tyto návrhy byly
zveřejněny v průjezdu budovy KZM ve vývěsní skříní a občané byli požádáni o
vyjádření ve vyhlášené anketě. K dispozici měli 5 anketních lístků označených dle
návrhů písmeny A až E , na kterých mohli ten který návrh ohodnotit jako ve škole
číslicí 1 až 5 a následně anketní lístek vhodit do připravené schránky. Nejvíce
sympatií občanů získala varianta B. Všechny varianty jsou stále zveřejněné na
webových stránkách města.
•

•

Hospodaření města v roce 2006.
Hospodaření města bylo v letošním roce přebytkové, na dobrém výsledku se
podílelo jednak překročení některých daňových příjmů, hlavně pak nižší náklady
některých investičních akcí, některé investice nebyly do konce roku dokončeny a budou
dofinancovány v příštím roce, nečerpání rozpočtových rezerv a i úspory v provozních
výdajích. Staré úvěry byly spláceny v dohodnutých lhůtách i obnosech a nedošlo
k přijetí žádných nových úvěrů.
Hospodaření města skončilo přebytkem, hodnotíme- li podle staré metodiky tj.
se započítáním i financování v příjmech a výdajích, tak ve výši 6,875.058 Kč ,
hodnotíme-li pouze rozdíl mezi příjmy a výdaji, pak hospodaření skončilo přebytkem
ve výši 5,538.339 Kč.
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Příjmy:
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Daň ze závislé činnosti zaměstnanců
Daň z příjmů srážková
Daň z příjmů fyz.osob z podnikání
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky
Poplatek z místa
Poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatek za výher.hrací přístroje
Poplatek za znečištění ovzduší
Poplatek za odnětí zemědělské půdy
Splátky půjček ze sociálního fondu
Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení-občané
Splátky půjček z FRB – obec
Splátky půjček z FRB – stav.bytové družstvo
Úroky fondu rozvoje bydlení
Příspěvek obcí na provoz základní školy
Náhrada za pohřby
Bytové hospodářství- služby, nájmy
Nebytové prostory – služby, nájmy
Pronájem obřadní síně na hřbitově
Hřbitovní poplatky
Odvoz odpadů
Pronájem honitby
Prodej popelnic
Pronájem pozemků
Pronájem sportovních zařízení
Příjem z lesů
Dar od st.p. Lesy ČR /kaple sv.Vojtěcha /
Dům s peč. službou - poplatky za služby
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3,491.208
435.473
239.933
1,008.669
4,440.098
627.900
6,884.373
1,349.394
145.210
86.861
29.740
415.200
31.820
80.000
5.100
747
13.200
209.168
309.835
115.384
53.826

1,598.762
760.770
43.756
66.414
1,349.565
3.812
2.685
84.984
30.200
2,627.307
250.000
149.126

18,477.048

794.678

701.413
312.449
24.300

2,403.288

1,561.160
2,877.307

Dům s peč. službou – náhrada za jídlonosiče
Vnitřní správa – nájmy
Vnitřní správa – kopírování, hlášení v měst.rozhl.
Výtěžek z provozu hracích automatů
Úroky, dividendy
Prodej majetku – pozemky
Prodej majetku – budovy
Sbor dobrovolných hasičů – ost.příjmy
SDH – pronájem prostor
SDH – prodej majetku
Pronájem jídelny mateřské školy
Smlouva na výkon KPP
Pronájem Sokolovny
Pronájem jezera Valcha
Pojistné události
Nahodilé příjmy
Sankční platby
Tříděné odpady – část tržeb od SOMPO
Lékařská služba první pomoci- dotace od kraje
Dotace: sociální dávky
Školství
Výkon státní správy
Sbor dobrovolných hasičů
Veřejně prospěšné práce
Válečné hroby
Rekonstrukce místních komunikací
Základní a mateřská škola
Grant pro Kulturní zařízení města
Obnova památek
Volby do zastupitelstva obce
Volby do Parlamentu ČR
Provoz Domů s peč. službou
Kanalizace a čistírna odpadních vod
Zalesnění
Zůstatek depozitního účtu
Příjmy celkem
Financování
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7.000
51.394
46.970
21.513
238.253
244.692
21.340
3.024
6.000
125.000
250.090
3.000
200.000
8.790
633.534
5.105
27.500
110.057
4.022.000
583.371
1,405.117
255.740
126.000
70.000
8,000.000
14.700
49.956
440.000
28.063
28.786
250.000
384.846
37.900

156.126
98.364
259.766
266.032

134.024

1,238.076
432.731

15,696.479
363
45,433.604

Převody z fondu rozvoje a rezerv
Převod ze sociálního fondu
Převody z fondu rozvoje bydlení

3,015.600
152.519
210.000

Výdaje:
Silnice /doprava/
Silnice – dopravní značení
Rekonstrukce komunikací
Silnice – projekty
Obrubníky v Žirovnické ulici
Počátecký potok, požární nádrž na Moravě
Čistírna odpadních vod- projekt na rekonstrukci
Autobusové nádraží – čekárna pro cestující
Parkoviště na Sídlišti – výkup pozemků
Mateřská škola – příspěvek od města
Základní škola – příspěvek od města
Základní škola – příspěvek od kraje
Základní škola – použití výsuvné plošiny
Stravování v zákl.škole – přísp.od města
Sportovní hala – příspěvek na činnost
Přístavba haly – vybavení, stavební dozor
Muzeum – přípěvek na činnost
Kult.zař.města – příspěvek na činnost
KZM – příspěvek na investice
KZM – příspěvek z grantu
Dům s peč.službou č.1– oprava fasády
Veřejný rozhlas
Výbor pro partnerskou spolupráci
Obnova památek
Obnova památek z dotace
Kostel sv. J.Křtitele – mříž u hlavního vchodu
Kostel sv. Kateřiny v lázních
Pojištění věže
Sbor pro občanské záležitosti
Podpora spolků
Podpora sportovců
Počátecká dechovka – příspěvek
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1,057.488
123.711
8,249.451
184.660
70.000
149.379
935.150
28.230
151.870
380.700
1,833.218
14.700
11.067
343.581
699.991
47.370
1,409.649
90.000
49.956

33.200
440.000
61.000
77.000
950
1.323
25.000
20.000
10.000

9,685.310
1,084.529
180.100

2,583.266
747.361
1,108.944

1,549.605
182.239
3.796
132.051

612.150

56.323

Půjčky z Fondu modernizace bydlení
Lékařská služba první pomoci
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Nebytový prostor v domě čp.408
Pohřebnictví
Pohřby na náklady obce
Oprava válečného hrobu
Lesy města
Lesy – opravy kaple a lesních cest-dar Lesů ČR
Rekonstrukce nemovitostí –příst.Sport.haly
Nad. Lipárky – přípojka el.proudu
Krátká ul., parkoviště u hřbitova-přípojka el.pr.
Autobus.nádraží –dveře u čekárny a bufet
Odpady
Svoz odpadů - SOMPO
Nebezpečné odpady
Odpady – rekultivace skládky
Odpady tříděné – SOMPO
Nákup popelnic
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení – ul..Luční a Švermova
Péče o veřejnou zeleň a úklid města
VZ – pojištění, nájem pozemků
VZ – veřejně prospěšné práce
Komunální služby a územní rozvoj
Mapa města
Sbor dobrovolných hasičů
Sociální dávky
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba – veř.prospěšné práce
DPS č.2. – vybavení interiéru
Péče o staré občany
Sdružení FOKUS – příspěvek
Sdružení OKNO – příspěvek
Volby do Parlamentu ČR
Volby do Zastupitelstva města
Členské příspěvky
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210.000
432.731
1,708.078
308.130
38.340
134.989
14.490
94.010
1,792.306
298.742
49.738
36.289
26.457
150.474
1,310.260
18.515
30.107
110.057
7.849
345.568
53.838
1,173.946
18.084
63.000
32.107
18.388
3,713.483
1,160.788
63.000
43.856
7.017
5.000
1.000
28.786
28.064

2,054.548

243.489
2,091.048
79.978

112.484

1,627.262
399.406

1,255.030
50.495
1,009.443

4,994.144
56.850
98.200

Úroky z úvěru- za zrušenou nemocnici
Úroky z úvěru na rekonstrukci Sokolovny
Úroky z půjček z Fondu modernizace bydlení
Poplatky za vedení bankovních účtů
Zastupitelstvo města
Vnitřní správa
Vnitřní správa – výdaje ze soc.fondu
Daň příjmu za obec
Daň z nemovitostí
Finanční vypořádání –rok 2005 – vratka
Celkem výdaje

237.589
104.137
27.593
49.052
885.497
5,101.557
152.519
627.900
6.650

Financování:
Splátky úvěrů
Převod do sociálního fondu
Zvýšení zůstatku Fondu rozvoje bydlení
Zvýšení sociálního fondu
Zvýšení zůstatku rezervního fondu

1,791.835
102.830
688.213
13.200
1,229.100

Stav bankovních účtů, úvěrů a fondů k 31.12.2006
Základní účet
Účet u Sparkasse z prodeje akcií
Depozitní účet – mzdy za 12/2006
Blokovaný účet - skládka
Fond rezerv
Sociální fond
Fond modernizace bydlení
Nesplacený úvěr -Sparkasse
Nesplacený úvěr – Komerční banka
Nesplacené půjčky z Fondu rozvoje bydlení
•

7,649.194
3,062.500
509.453
20.000
7,819..658
116.370
1,751.007
3,000.000
3,924.494
751.168
•
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418.371

6,139.573
634.550
61.989
39,895.265

Z městské matriky v roce 2006.
Informace z městské matriky poskytla nová matrikářka pí. Romana Zaňáková.
Narození:
V tomto roce se narodilo počáteckým občanům 23 dětí, z toho bylo 11 chlapců
a 12 dívek.
Veronika Stránská
Sabrina Novotná
Daniel Potůček
Aneta Akrmanová
David Kozelek
Vojtěch Kremlička
Michaela Rohacká
Jiří Kalášek
David Soukup
Lukáš Žák
Karolina Kyselová
Adéla Havlová

Počátky 453
Počátky 575
Počátky 495
Počátky 554
Počátky 237
Počátky 217
Počátky 551
Počátky 530
Počátky 578
Počátky 609
Počátky 574
Počátky 569

Patrik Kremlička
Eliška Kolmanová
Valentýna Abelová
Jakub Šrámek
Anežka Hronová
Lukáš Dubský
Adéla Janková
Hana Pospíšilová
Vojtěch Dvořák
Karolina Jonášová
Tomáš Chadim

Počátky 576
Počátky 85
Počátky 60
Počátky 469
Počátky-Prostý 3
Počátky 573
Počátky 575
Počátky 18
Počátky 533
Počátky 567
Počátky 186

Sňatky v roce 2006.
V matričním obvodě Počátky bylo uzavřeno 9 sňatků, z toho 5 sňatků bylo
počáteckých občanů.Dalších 15 sňatků počáteckých občanů bylo uzavřeno mimo
matriční obvod Počátky
Zdeněk Ronzani
Počátky- H.Vilímeč 29
Dominik Vojta
Počátky 101
Milan Fáček
Počátky 46

Eva Tobiášová
Roztoky 749
Hana Janková
Počátky 612
Petra Hůšová
Počátky 623
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Radek Šindelář
Počátky 554
Roman Bašta
Počátky 656

Ivana Zabilková
Počátky 569
Veronika Kapounová
Počátky 627

Zlatá svatba.
Bez slavnostního obřadu, bylo zasláno písemné blahopřání.
17.11.2006 Jaroslav a Marie Lehejčkovi, Počátky-Vesce 6
Diamantová svatba
Bez slavnostního obřadu, bylo zasláno písemné blahopřání
31.12.2006 Jan a Eliška Dederovi, Počátky 397
Rozvody 2006.
Bylo rozvedeno 11 manželství počáteckých občanů.
Blahopřání k životnímu jubileu.
Občanům starším 75 let bylo v letošním roce zasláno 48 písemných
blahopřání. Ke konci roku žilo v našem městě 7 občanů ve věku 90 a více let.
Marie Povolná, Počátky 13
nejstarší občanka města
Marie Hofhanslová, Počátky 575
Jan Bouzek, Počátky 44
Hlavová Růžena, Počátky-Leskovec 21
Martínková Milada, Počátky 58
Prokůpková Vlasta, Počátky 256
Martínková Růžena, Počátky 256

nar.7.3.1912 – 94 let
nar.29.11.1914 – 92 let
nar.25.11.1915 – 91 let
nar.7.8.1916 – 90 let
nar.27.11.1916 – 90 let
nar.10.12.1916 – 90 let
nar.31.12.1916 – 90 let

Úmrtí v roce 2006.
V matričním obvodu Počátky zemřelo 139 osob, z toho bylo občanů Počátek
jen 14. Nárůst počtu zemřelých z jiných obcí je způsoben tím, že v loňském roce byla
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uvedena do provozu Nemocnice Počátky s.r.o.- léčebna dlouhodobě nemocných, kde
většina pacientů je starých a těžce nemocných občanů i z jiných obcí. Naproti tomu
v jiných matričních obvodech, převážně v nemocnicích, zemřelo 16 našich
spoluobčanů.
Petr Semorád
Zdeněk Holický
Josef Plášil
Božena Francánová
Milan Čadek
Václav Vít
Marie Tománková
Bohumil Petrů
Bož. Topolančinová
Libuše Doležalová
Karel Brož
František Přeslička
Jiří Zezula
Karel Uxa
Dana Šimánková

Počátky 64
Počátky 226
Počátky 636
Počátky 172
Vesce 14
Vesce 14
Počátky 256
Počátky 538
Vesce 37
Počátky 14
Počátky 367
Počátky 568
Počátky 1
Počátky 580
Počátky 426

82 let
76 let
50 let
81 let
44 let
27 let
90 let
75 let
83 let
81 let
68 let
52 let
53 let
73 let
44 let

Marie Kuňasová
Růžena Bezděková
Josef Mareš
František Veselý
Libuše Kožichová
Štefan Zluky
Antonín Hradil
Anna Petrů
Marie Lehejčková
Jiřina Trávníčková
Věra Nováková
Karel Růžička
Marie Kalužová
Karel Ježek
Milada Veselá

Počátky 186
Počátky 256
Počátky 317
Počátky 509
Počátky 608
Počátky 349
Počátky 119
Heřmaneč 24
Počátky 277
Počátky 192
Počátky 308
Počátky 477
Počátky 532
Počátky 480
Počátky 532

86 let
90 let
90 let
83 let
84 let
52 let
66 let
88 let
77 let
81 let
62 let
76 let
89 let
78 let
77 let

Počet obyvatel k 31.12.2006.
Heřmaneč
16
Vesce
78
Horní Vilímeč
46
Počátky 2.461
Léskovec
20
Celkem 2.647
Prostý
26
•

•

Žijí mezi námi.
Příloha č. 55

Stalo se již pravidlem, že v každoročním zápisu do kroniky nechybí tento
titul, ve kterém zaznamenávám osudy a činnost významných nebo svými aktivitami
zajímavých občanů našeho města. Pro letošní rok padla moje volba na pana Jiřího
Kalinu a jeho největší zálibu, kterou je amatérská meteorologie.
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Navštívil jsem p. Kalinu v jeho domě na Žirovnické ulici a trochu jsem jej
vyzpovídal. Je mu 44 let, po ukončení povinné školní docházky studoval na Střední
zemědělské technické škole v Táboře. Již v této době se začal u něj projevovat zájem o
počasí, protože zemědělství a meteorologie jsou obory vzájemně hodně propojené. O
tom, jak dobré jsou záznamy o průběhu počasí pro zemědělskou praxi se přesvědčoval
i v zaměstnání, když pracoval jako farmář na státním statku Telč, provoz Panské
Dubenky.
S pravidelnými záznamy průběhu počasí začal v roce 1991. Byly to záznamy
těch nejjednodušších přírodních jevů – teploty a srážky, pochopitelně ručně a
s primitivními přístroji. V devadesátých letech si také koupil a zrekonstruoval
rod.domek v Žirovnické ulici, kde má i dobré podmínky pro rozvíjení svého koníčka.
V té době již také sháněl informace o domácích meteorologických stanicích na trhu a
možnostech jejich získání. Zjistil poměrně rozsáhlý sortiment těchto digitálních
přístrojů od jednoduchých za několik set korun, až po složité za desetitisíce.
Zlomovým okamžikem pro něj byl nákup počítače, seznamování se s jeho obsluhou a
hlavně propojení s internetem. Každým dnem objevoval nové informace a získával
nové kontakty s meteo-tématikou. Spojil se s řadou lidí z celého světa se stejným
koníčkem. Právě díky internetu se dozvěděl o důmyslném počítačovém programu,
který dokáže pracovat s informacemi získanými z meteorologické stanice.
Pořídil si domácí meteorologickou stanici Vantage Pro2+, jejímž výrobcem je
firma Davis Instruments z USA. Pro laika, jako jsem já, je to poměrně malá
krabice zavěšená na stěně v pokoji se spoustou čudlíků a nápisů, ale co všechno umí.
Umí měřit teplotu, atmosférický tlak, relativní vlhkost vzduchu, směr a rychlost
větru, množství a intenzitu srážek, energii slunečního záření a ultrafialové zářeníUV index. Navíc vypočítává teplotu rosného bodu, pocitovou teplotu při větru a výpar
vody do ovzduší. Stanice nepracuje pochopitelně sama o sobě. Musí být spojena
s venkovním zařízením, které ji údaje o aktuálním počasí zjišťuje a předává. A tak je
střecha rod.domku p. Kaliny ověšena různými anténami, anemometrem pro měření
větru, zařízením na měření velikosti srážek a čidly pro zjišťování teploty a tlaku
vzduchu. Na komíně je připevněna i webová kamera, která zachycuje po celý den
oblohu nad i v okolí Žirovnické ulice.
Všechna tato zařízení by však neměla smysl bez možnosti takto nepřetržitě
získávané informace nějak zaznamenat a zpracovat do podoby pro praktické využití.
Právě tím chytrým pomocníkem je počítačový program Weather Display, který
umožnil po nainstalování do počítače propojení s meteorologickou stanicí. Začátky
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práce s tímto zařízením nebyly pro p.Kalinu vůbec jednoduché. Jednak program byl
vybaven pouze anglickým textem, kontaktoval celou řadu lidí z různých zemí se
žádostí o rady, sám se musel řadu pojmů v češtině naučit. S internetem začal před
čtyřmi roky a nyní si již může říci, že umí možnosti své meteo stanice využívat. Více
jak hodinu jsem s ním na počítači sledoval jak stanice pracuje, zobrazování různých
grafů, vypočítávání různých průměrných údajů o počasí, jejich záznam a ukládání do
paměti počítače. Počítač a meteostanice jsou zapnuty nepřetržitě 24 hodin. Údaje se
snímají on-line, stanice je předává do počítače každou minutu a do internetové sítě
jsou dodávány do 15 minut.
Pro prezentaci své činnosti pořídil p. Kalina své webové stránky, které mu
pomáhal vytvořit kamarád dcery a posléze i ochotný člověk z druhého konce
republiky. Spolu na dálku vytvořili novou podobu těchto stránek, kterou si nyní p.
Kalina sám upravuje podle svých dalších nápadů .
Základní údaje o počasí v Počátkách mohou zájemci najít nejen na web.
stránkách p. Kaliny, ale i na oficiálních webových stránkách města Počátky, data
jsou zasílána také na web.stránky o přehledu počasí na Vysočině, v zimě i včetně
sněhové pokrývky. Ze světových shromažďovatelů údajů o počasí uvádí sdružení
amatérských pozorovatelů AWEKAS, Citizen Weather Observer Program, nebo
nejznámější světově proslulý server Wunderground.
Jistě stojí za zmínku, že zatím existují v naší republice pouze dvě soukromé
meteorologické stanice, jednou z nich je právě ta p. Kaliny.
•

•

Zapomenutý rodák Vincenc Švehla 1830 – 1910.
Používám pro tento zápis několik údajů z Počáteckého zpravodaje č.1/06.
Zapomenutý rodák se narodil v Počátkách 1.4.1830 v Horní ulici čp. 44, byl
přímým předkem pí. Marie Bouzkové z tohoto domu. Po absolvování obecné školy
odešel studovat do semináře a v r. 1853 byl vysvěcen na kněze, pak působil v Praze,
kde získal celou řadu církevních titulů – Msgre. Vincenc Švehla, papežský prelát,
kanovník vyšehradské kapituly a mnoho dalších. Jeho zásluhou bylo opraveno okolí
mariánského sloupu na Strážném kopci, postaral se o obnovu a výzdobu kaple sv.
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Anny v Březinově ulici, opravu kostela Božího Těla na hřbitově , výstavbu kaple sv.
Vojtěcha v lázeňském lese. Dával štědré dary chudobinci u sv. Anny a spolupracoval
s děkanem A.Svobodou při zřízení dětské opatrovny v našem městě. Zemřel
18.2.1910 a jeho ostatky byly převezeny do hrobky na starém hřbitově v Počátkách.
K této hrobce se váže kuriózní vzpomínka na válečná léta, bohužel známá jen
z ústního podání pamětníků. V roce 1945 po skončení války přišel za pí.
Doškářovou, roz. Švehlovou tehdejší místní děkan Josef Brada a sdělil jí
překvapující zprávu. Během války ukryla skupina lidí z odboje společně s děkanem
Bradou do hrobky V. Švehly pušky, munici a i malé dělo. Hrobka je patrová a velmi
prostorná, otevření bylo provedeno asi odborně, protože nikdo z rodiny o tomto
skutku neměl ani tušení. Po válce byly prý zbraně odvezeny, kým a kam není rovněž
známo.
•

•

Betlém – symbol vánoc.
Betlém, jako zobrazení výjevů narození Ježíše Krista se staví v křesťanských
domácnostech takřka 800 let. Nejvíce známé z našeho okolí jsou třeba ,,Krýzovy
jesličky“ instalované v muzeu v Jindřichově Hradci, nebo Betlémy v Třešti,
světoznámý je i Betlém v Třebechovicích p. Orebem. Jistě i v našich mnohých
domácnostech se v předvánočním čase staví betlémská krajina s chlévem, jesličkami a
svatou rodinou, figurkami pastýřů, oveček i tří králů ať již z papíru, nebo ze dřeva,
ba i z keramiky. Jednoho zajímavého majitele a tvůrce ,,betlému“ našla i redaktorka
Počáteckého zpravodaje pí. Jitka Zlukyová a napsala o něm zajímavou reportáž. Je
jím p. František Povolný, bývalý výborný natěrač, zejména nábytku, nyní důchodce. Z
jeho vyprávění jsem část použil i pro tento zápis v kronice.
Na konci třicátých let byla v našem městě zřízena pobočka dřevozpracujícího
družstva ,,Dorka“, která se zabývala výrobou dřevěných upomínkových předmětů,
zejména soustružených, jako byly talířky, šachové figurky, různé sošky i dózičky a
také betlémy. V Počátkách bylo hodně soustružníků perleťových knoflíků, za 2.
světové války nebyla k dostání potřebná surovina a tak se uplatnili právě při
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soustružení dřevěných výrobků. S výrobou vlastního betlému započal p. Povolný
v roce 1963, kdy pracoval v malé továrničce na nábytek jako natěrač. Z ,,Dorky“
měl doma několik figurek – babku s nůší s husou, ovečky, pastýře, tři krále i
klečícího dědka. Zkusil si nějaké figurky také vyrobit, napřed také pomocí brusky a
dláta, pozdější figurky vyřezával ručně z lipového dřeva, protože nebyly symetrické.
Bylo to třeba babka s hrbem, shrbený dědek, figurky zvířat. Každý rok vyřezal jednu
až dvě figurky, dnes jich má kolem padesáti. Inspiraci pro postavy čerpal ze
skutečných lidí v našem městě – preclíkář p. Kremlička nosil výborné preclíky
z pekárny p. Hály v koši na řemenu do restaurací a hospod, ba i na Valchu, tak
podle něj vyřezal i krásnou figurku, má i figurku slečny Brdlíkové, štíhlé a vysoké
dámy, která hrála na klavír a zpívala a on jako dítě stál pod oknem a poslouchal.
Předlohou pro betlémové figurky byla i udřená, sehnutá paní Popelková, p. Přech, pí.
Dvořáková s kabelkou i další. Betlémská krajina – skály, kameny, stromy, chlév
s jesličkami, domy je vytvořena z klíženého papíru, ze dřeva jsou vyřezané i doplňky
figurek jako hudební nástroje, fajfky, košíky v pozadí je i počátecká věž. Letos si p.
Povolný vyřezal pro betlém i svoji figurku. Při úklidu luxoval i pod postelí a
v zrcadle uviděl sám sebe klečícího a nataženého. Tak sám sebe zkusil vyřezat
z lipového špalíku a letos klečí v Betlému i on.
•

•

Sociální dávky v r.2006.
Vedoucí soc. odboru Měst. úřadu pí. Heřmánková vypracovala pro tento zápis
v kronice přehled vyplácených dávek sociální péče, které jsou v kompetenci města.
Nezaměstnaní, bezdětní
Rodiny s dětmi
Příspěvek při péči o osobu blízkou
Příspěvek na zvýšené životní náklady
Příspěvek na provoz telef.stanice
Příspěvek na individuální dopravu
celkem

503 tis.Kč
186 tis.Kč
619 tis.Kč
64 tis.Kč
10 tis.Kč
13 tis.Kč
1.395 tis.Kč
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Zajímavý je i vývoj nezaměstnanosti v našem městě v jednotlivých měsících
roku 2006.
měsíc
počet občanů
leden
100
únor
103
březen
106
duben
106
květen
83
červen
74
červenec
75
srpen
68
září
55
říjen
61
listopad
64
prosinec
62

% práceschop.obyv.
5,35
5,51
5,67
5,67
4,44
3,96
4,01
3,64
2,94
3,26
3,42
3,32

Další sociální dávky vyplácí kontaktní místo MěÚ Pelhřimov , sídlící
v přízemí naší radnice. Údaje ze statistiky za rok 2006 mi sdělila pí. Marková.
Z celkového počtu dávek za okres připadá na kontaktní místo Počátky 9,72%, tj.
22.900 ks žádostí a 22,459.810 Kč. Nutno podotknout, že soc. dávky se zde
vyplácejí nejen místním občanům, ale i dalším bydlícím v obcích v působnosti
kontaktního místa. Tyto obce byly vyjmenovány již v dřívějších zápisech v kronice.
Vyplácejí se zde následující dávky :
Druh dávky
Počet žádostí Výplata Kč
Příspěvek na děti
16.617 8,352.877
Sociální přísp.
2.158 2,371.309
Rodičovský přísp.
2.439 8,844.537
Přísp.na bydlení
1.454 1,050.079
Dávky pěst.péče
133
439.572
Porodné
65 1,005.436
Pohřebné
68 340.000
56
56.000
Přísp. na
pomůcky
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Obvodní odd. Policie ČR Počátky r.2006.
Jako obvykle jsem si pro informace zašel za velitelem místní policie. V místní
policejní služebně jsem ale již nenašel mjr.Mgr. Radka Dvořáka, který během roku
povýšil a odešel pracovat do Jihlavy jako vedoucí nově zřízeného centrálního
krajského dispečinku. Na jeho místo nastoupil od srpna npr. Bc. Petr Mikeš, který
před tím pracoval na Okresním velitelství v Pelhřimově na kriminálním odd..
Rozsah obvodu a působnost obvod.odd.Počátky se nezměnily a byly uvedeny v
kronice v předchozích letech.
V našem policejním obvodu bylo v roce 2006 spácháno 98 trestných činů,
z toho bylo zatím objasněno 24, které byly předány soudům. Z tohoto počtu bylo
např. 5 případů násilné trestné činnosti, 1 případ mravnostního deliktu, 23 vloupání,
51 krádeží a 1 podvod. Přestupků bylo vyšetřováno 258, z toho bylo 24 vážnějších
předáno k vyřízení trestním komisím pověřených obcí, ostatní byly řešeny blokovou
pokutou. Z celkového počtu přestupků se 199 týkalo porušení dopravních předpisů.
Při vyšetřování trestné činnosti nedošlo k použití zbraně, pouze v 15
případech byly uplatněny donucovací prostředky a 1x byl i útok na policistu.
Dopravních nehod, kdy nedošlo ke zranění osob, bylo vyšetřováno 72, ostatní
nehody řešili policisté dopravního odd. z Pelhřimova. K vážnější nehodě došlo
v Žirovnici, kdy bylo zraněno 5 osob a řidič požil před jízdou alkohol. V tomto roce
došlo ke krádeži pouze 2 aut, také v Žirovnici.
Ze zajímavých případů uvádím dva a to loupežné přepadení trafiky p. Štefla
v Tyršově ulici, ke kterému došlo 9.3. v odpoledních hodinách. Maskovaný pachatel
s nožem v ruce donutil prodavačku k vydání tržby vložené do igelitové tašky, ta se
však začala bránit a křičet. Pachatel jí přitom poranil nožem ruku, pak se ale zalekl
a utekl bez peněz. Následně byl během dvou hodin dopaden. Druhý případ byl velmi
kuriózní. 7.9. 06 v 02:45 hodin bylo v pobočce České spořitelny v Počátkách
v Horní ulici spuštěno zabezpečovací zařízení. Pachatelé vnikli do budovy spořitelny,
vytrhli bankomat ze zdi, naložili jej na vlek za osobním autem a ujížděli s lupem
směrem na obec Jihlávku. Za nimi již ujížděli místní policisté. Na začátku obce
Jihlávka v ostré zatáčce se jim vlek i s bankomatem utrhl a převrátil do silnice
v okamžiku, kdy obcí Jihlávka projížděla hlídka policie z Telče, do jejíhož obvodu
tato obec patří. Tito policisté do havarovaného vleku narazili. Mezitím lupiči
v silném terénním autě ujeli a dosud nebyli vypátráni.
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Sbor dobrovolných hasičů
Příloha č.39.

Údaje pro tento zápis jsem čerpal z výroční zprávy o činnosti sboru v roce
2006, přednesené starostou místního sboru dobrovolných hasičů p. Františkem
Syrovátkou na výroční schůzi konané 16.12.2006 v nově otevřených prostorách
v hostinci ,,U Karásků“.
Místní sbor dobrovolných hasičů měl ke konci roku 133 členů – 106 mužů a
27 žen. Během roku zemřel dlouholetý člen p.Oldřich Kopecký. Při bilancování
letošního roku byl zkoumán i věkový průměr členů sboru a bylo konstatováno, jak
rychle náš sbor stárne, vždyť i věkový průměr soutěžních družstev je okolo 30 i více
let. První krok ke změně této situace byl vykonán 18.10., kdy pro žáky Základní
školy byly v požární zbrojnici předvedeny ukázky práce policie a hasičů v různých
situacích – požárech, dopravních nehodách a jiných katastrofách. Současně byl
proveden nábor do kroužku mladých hasičů. Prioritním úkolem je sehnat k mladým
zájemcům o hasičskou činnost potřebný počet fundovaných vedoucích.
A nyní již o činnosti členů sboru. Při požárech a dopravních nehodách
odpracovalo 129 hasičů 210 hodin. Na technické pomoci při letošní abnormální
sněhové nadílce, při čerpání vody ze zatopených prostor sklepů, při umývání silnice i
zalévání trávníků na rekonstruovaných hřištích na stadionu ale i při vypalování sila
ve Stojčíně se podílelo 152 hasičů po dobu 567 hodin. Údržbě a opravám požární
techniky se věnovalo 77 hasičů po dobu 292 hodin. Na různých kurzech a školeních
se zúčastnilo 59 členů sboru po dobu 256 hodin. Třech větších námětových cvičení
se zúčastnilo 21 hasičů společně se členy okolních sborů. Další důležitou výcvikovou
činností je účast místních družstev na hasičských soutěžích. Letos bojovali se
střídavými úspěchy na soutěžích v Borovanech, Turnově, Kamenci, Českém Rudolci,
Kvasinách, Ostravě i jiných místech. Soutěží se účastnilo 115 mužů a žen místního
sboru a společně prožili 756 hodin napětí, úspěchů, ale i zklamání. Místní hasiči se
věnují mimo svou profesní činnost i zábavné činnosti pro členy i veřejnost. Začínají
již tradičně v zimě hasičským plesem, obnovili i oslavu svátku žen. Jaro přivítali
s dětmi a jejich rodiči při tradičním pálení čarodějnic v prostoru svého cvičiště.
V létě uspořádali několik pohárových soutěží a na začátku měsíce září velkou akci
,,Loučení s létem“. Je pozoruhodné, že se stále najdou lidé / u hasičů se to bere jako
samozřejmost/ pro které je bezplatná práce zálibou. I naši hasiči dostali za tuto
činnost na výroční schůzi různá vyznamenání. Od 1.1.2007 platí pro udělování
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různých vyznamenání nový statut, rovněž nový je ,,stejnokrojový předpis“ který má
zdůraznit hasičskou hrdost na příslušnost ke sboru i na hasičskou uniformu.
Na závěr ještě několik údajů ze statistických hlášení za rok 2006.
Zásahová jednotka místního sboru se podílela 7x na dopravních nehodách, 21x na
technické pomoci a technických haváriích, zejména na odstraňování sněhových převisů
a ledových masivů sněhu na střechách, kterým hrozilo prolomení i na odstraňování
zřícené střešní konstrukce obytného domu ve Stojčíně., ale i při úniku ropných
produktů ve Stojčíně, čerpání vody ze sklepů a odstraňování lávky z potoka při jeho
rozvodnění. 9x zasahovali při požárech a 2x vyjeli k planému poplachu.
Místní požárníci mají i svoji e-mailovou adresu –hasici pocatky.cz a
webovou stránku, kde se zájemci mohou seznámit i s historií sboru. Ve vedení sboru
došlo během roku pouze k jedné změně – jednatelkou se stala Jaroslava Machová.

•

•

Základní škola O.Březiny, šk. rok 2005-06.
Příloha č.22, 23, 24, 25, 26, 27.

Tento zápis v kronice byl pořízen podle výroční zprávy školy zapůjčené
ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Blažíčkem.
Škola má právní subjektivitu a sdružuje základní školu, školní družinu a
školní jídelnu. Zřizovatelem školy je Město Počátky, které financuje provozní
náklady včetně oprav a rekonstrukcí budov a zřizování nových potřebných provozních
kapacit.
Dnem 1.1.2006 byla zřízena Školská rada v 6 členech, která je poradním i
schvalovacím orgánem pro školu. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Dana Kuklová,
místopř.Vlasta Bouzková, dalšími členy jsou Mgr. Roman Šohaj, Ing. Jan Třebický,
Lenka Novotná a Vladimíra Doležalová.
K 30.9.05 měla škola 16 tříd s 328 žáky, z toho dojíždí z okolí 102
žáků. Do dvou oddělení školní družiny je přihlášeno 63 žáků z 1.stupně školy. Dále
do školy chodí 7 žáků cizí státní příslušnosti. 21 žáků má specifické poruchy učení a
je jim poskytována kvalifikovaná péče odbornými asistentkami.
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Škola má 38 zaměstnanců, z toho je 6 kuchařek, 1 školník, 4 uklízečky, 1
adm. pracovnice, 2 vychovatelky a 24 pedagogů.V učitelském sboru nedošlo
k žádným personálním změnám. Za nemocné pracovníky zastupovali důchodci.
Ve školní kuchyni se vaří cca 550 obědů – pro žáky 279, další obědy se
vaří pro všechny zaměstnance a pro 233 důchodců a cizích strávníků.
Pro výuku má škola všechny potřebné prostory, jak pro učení, tak pro těl.
výchovu i ruční práce. Pro odborné předměty jsou specializované třídy s potřebným
vybavením. Proti stavu v minulém školním roce došlo pouze k jedné změně a to, že
učebna výpočetní techniky byla doplněna na 16 kompletních pracovišť a jedno
pracoviště učitelské.
Výuka ve škole začíná v 7:55 hod. a končí ve 13:25 hod. Pouze 8.a
9.ročníky mají ještě v pondělí odpoledne jednu hodinu navíc. Školní družina je
otevřena do 16 hod. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy má stejné funkcionáře i
výbor jako v min. roce, rovněž jeho činnost je obdobná Stejný je i výčet organizací a
úřadů s nimiž škola spolupracuje.
Učební plán vzdělávacího programu je stejný jako v min.roce, navíc jsou snad
ve volitelných předmětech semináře – zeměpisný, biologický a společenskovědní. Ke
změnám nedošlo ani ve složení zájmových kroužků, do kterých je zapojeno téměř
300 žáků. /Někteří jsou i v několika kroužcích./
Zápis dětí do prvních tříd byl proveden 7.2.2006. Zapsáno bylo 43 dětí,
z toho šesti byl povolen odklad školní docházky. Z jiných zákl.škol byly přijaty 3
děti. Byly tedy otevřeny 2 první třídy pro šk.rok 2006/07.
Školu ukončilo 38 žáků, všichni byli z devátého ročníku. Po přijímacích
zkouškách bylo na gymnázia přijato 8 žáků, na střední odborné školy 16 žáků, na
střední odborná učiliště studijní 7 žáků a na střední odborná učiliště učební 7 žáků.
Přetrvává trend, že na školy chodí 2/3 žáků a 1/3 do učebních poměrů .
Některé další údaje o žácích školy – ze sedmi žáků cizí národnosti jsou dva
mongolské, dva ukrajinské, dva ruské a jeden bulharské národnosti. Školní rok
ukončilo 190 žáků s vyznamenáním, tři obdrželi nedostatečnou a budou dělat
opravnou zkoušku. Z kázeňských trestů bylo 13x uděleno napomenutí tř. učitele, 9x
důtka tř. učitele, 6x ředitelská důtka, 1x druhý stupeň z chování a 1x třetí stupeň
z chování. Naproti tomu 51x byla udělena pochvala, 79x knižní odměna a 12x
věcná odměna. Dojíždějících žáků bylo 102 a to z okr. Pelhřimov, Jihlava a
J.Hradec.Na konci školního roku ukončila svoji činnost na 2. stupni Zákl.škola
v Kalištích, od nového školního roku se očekává nárůst až 40 ti žáků.
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Kulturní a vzdělávací akce školy byly prováděny v tradičním rozsahu aktivit
žáků a jejich pedagogů, za zmínku stojí zdařilé divadelní vystoupení žáků tř. 9.a,
kteří nacvičili a předvedli hru ,,O ševci Matoušovi a komtese Julince.“ Ve
sportovních aktivitách se plaveckého výcviku zúčastnilo 121 žáků, lyžařského výcviku
40 žáků. Ve sportovních soutěžích v rámci okresu nedosáhli žáci žádných
významnějších umístění, kromě druhého místa mladších žáků v hodu míčkem a
3.místa v běhu na 50 m. Nejlepšími sportovci školy byli vyhlášeni M.Pulkrab z 8.b
a Radka Krejčová z 9.b. V dyslektické olympiádě získali žáci školy 1. místo,
v chemické olympiádě v okr.kole 4. místo a v krajském 17. místo, v psaní na
klávesnici počítače 13. místo ze 46 účastníků, výtvarná soutěž za námět ,,Houby“ 1.
místo, 3. místo v německém jazyku a 2. místo v anglickém jazyku.
Výroční zpráva školy byla zakončena celkovým zhodnocením ze strany ředitele
školy, z ní vyjímám- upozornění na pokles průměrných výsledků klasifikace žáků
oproti minulému roku, zhoršení chování žáků – objevila se i šikana. Drogy zatím ve
škole zjištěny nebyly. Problémy jsou i se získáváním nových pedagogů s potřebnou
aprobací.
•

•

Kam se dnes jezdí na školní výlety.
V mateřské škole dříve obvykle pořádali pro děti jednodenní výlet do
zoologické zahrady v Jihlavě. Letos to bylo jinak. Čtyřicet předškoláků se svým
doprovodem se vydalo na výlet autobusem k orlické přehradě na Vltavě. Tam je
čekala plavba motorovou lodí po přehradním jezeře, kterou si mohli díky ochotnému
kapitánovi i dobře prohlédnout. Pak je čekala prohlídka zámku Orlík s výkladem
přiměřeném věku dětí. Ostatních téměř šedesát mladších dětí mělo výlet v pravdě
zajímavý a náročný. Autobusem se vydaly na nádraží do Stojčína, odtud pak
motorovým vlakem do Jindřichova Hradce. Následovalo rychlé přemístění do
rezervovaného vagónku úzkokolejné dráhy a klidná pohodová jízda krásnou jarní
krajinou do Kamenice n. L. Tam měla každá třída naplánovaný vlastní program –
návštěvu místní školky, prohlídku města a zámku i zámecké zahrady s památnou
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lípou. Pak všichni malí turisté statečně zvládli asi 3 km dlouhý pochod kolem
rybníka Kalich do vesničky Březí, kde navštívily rodinu Maleňákových zabývající se
chovem koní. Všechny děti překonaly strach a vyzkoušely si jaký je pohled na svět
z koňského hřbetu. Počasí na výlety bylo příznivé, kuchařky z kuchyně nemocnice
připravily pečlivě pro děti celodenní stravu. Výlety, ač byly náročné, proběhly v klidu
a zanechaly v dětech silné dojmy.
Žáci 9.b třídy základní školy si vybrali za cíl posledního společného školního
výletu zábavní středisko Babylon v Liberci, kde navštívili AQAPARK,
LUNAPARK, Muzeum Poznání i Laserové hry. V Lunaparku objevili zajímavé
elektronické hry, např. virtuální hokej, zajímavé hrací automaty, simulátor jízdy na
motocyklu apod. Pak se celá třída přesunula do Aqaparku a strávila tam úžasné
odpoledne. Vyzkoušeli všechny skluzavky a tobogány, největší zážitek byl na
,,trychýři“, zklidnili se v páře a schladili v ledové jeskyni. Pak se příjemně unaveni
přesunuli na výbornou večeři podávanou formou švédských stolů.
Žáci 9.a třídy základní školy se 1.června vydali autobusem na náročnou cestu
na Slovensko. Cílem výletu byla Orava a partnerská obec našeho města Lokca.
Cestou byla zastávka v Kopřivnici, kde si prohlédli Technické muzeum podniku
Tatra Kopřivnice. K vidění zde byly historické modely osobních i nákladních aut zde
vyráběných, vojenská dopravní technika, letadla, motory, hasičské vozy apod.
Navštívili i výstavu věnovanou tamnímu rodákovi – běžci a olympionikovi Emilu
Zátopkovi . K večeru dorazili do Lokce, kde je vřele přivítali místní žáci i učitelé.
Ubytovali se ve škole a večer tančili a seznamovali se s místní mládeží. Druhý den
po snídani začali projížďkou motorovou lodí po Oravské přehradě. Zastavili se na
Slanickém ostrově, kde je pěkný kostelík a galerie fotografií a obrazů obcí, kdysi
zatopených přehradním jezerem . Pak se chtěli vydat do pohoří Roháče na
vysokohorskou trasu, ale jejich plány zhatil déšť. Místo toho si prohlédli Muzeum
oravské dědiny a jeli do Oravice, kde navštívili termální koupele s nádherně teplou
vodou. Večer byli se slovenskými kamarády na diskotéce s mnoha hrami a soutěžemi.
Ráno se pak v Lokci rozloučili, cestou si prohlédli ještě Oravský Hrad a město
Dolný Kubín.
Deváťáci se nespokojili pouze s tímto výletem, ale 11.-13.června absolvovali
ještě turistický a sportovní výlet po našem okolí. Ráno se vydali na pochod po trase
Počátky – Javořice – camp Řásná. Po ubytování je čekala spousta her, opékání
špekáčků a ještě noční pochod za úplňku, při němž museli prokázat i svoji odvahu.
V další den po ranní rozcvičce se vydali na pěší výlet ke zřícenině hradu Štamberk.
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Odtud do obce Mrákotín. Tam si počkali na autobus, který je dovezl do Telče, kde
strávili pohodové odpoledne prohlídkou zámku a historického centra města. Po
návratu do campu poseděli u táboráku a absolvovali noční hru. Poslední den se vydali
na prohlídku hradu Roštejn, po návratu do campu si trochu odpočinuli, sbalili výstroj
a vydali se domů.
•

•

Mateřská škola – šk. rok 2005/2006.
Příloha č.27, 28.

Pro tento zápis mi pí.Trkolová, řed. školy zapůjčila výroční zprávu za minulý
školní rok.
Do mateřské školy bylo zapsáno 116 dětí, z toho do první 20. Šesti dětem
byla odložena docházka na příští rok.
Ve škole pracuje 8 pedagogických pracovnic, 2 provozní pracovnice a 1
pracovnice ve výdejně stravy. Nově do školy nastoupila pí. uč. Eva Zemanová
z Kamenice n. L. jako náhrada za pracovnici, která odešla do důchodu. Protože
školní kuchyně byla předána do provozu Nemocnice Počátky s.r.o. včetně jejích
zaměstnanců byla přijata nově pí. Kateřina Čadková, která provádí výdej stravy pro
děti, mytí nádobí a pod.
Učitelky pracovaly ve školním roce podle nového rámcového programu pro
předškolní vzdělávání nazvaného ,,Hrajeme si celý rok.“ Program je zpracován do
deseti tématických bloků, kde jsou zapracovány hlavní a specifické vzdělávací cíle.
Učitelky si tento program částečně upravují podle potřeb jednotlivých tříd.
Ve školním roce nebyla provedena školní inspekce, dvakrát byla provedena
kontrola z Okresní hygieny.
V uplynulém roce byly nakoupeny potřeby pro výtvarnou a pracovní výchovu a
hračky do všech tříd. O prázdninách byla prováděna rekonstrukce tří umýváren a
WC. Obě budovy mateř. školy byly vymalovány a na konci srpna bylo provedeno
čištění koberců.
Na slavnostní zahájení nového školního roku byla zahrada školky vyzdobena
pohádkovými náměty – zámek, brána a pohádkové postavy. Během roku se
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uskutečnila pátá drakyáda, zamykání zahrady, dvě třídy se účastnily plaveckého
výcviku. Ve školce byla uspořádána Mikulášská nadílka a výstava výtvarných prací.
Pro rodiče a veřejnost předvedly děti a učitelky v sále kina pěkně nacvičenou vánoční
besídku. Pro děti bylo uspořádáno několik výletů – na zámek Orlík, do J.Hradce a
Kamenice n. L. malým vláčkem a na zámek v Žirovnici. Na konci roku se konalo
slavnostní rozloučení s předškoláky se šerpováním.
•

•

Počasí v roce 2006.
Příloha č. 6, 13,15, 55, 65.

Rok jako celek byl velmi teplý a mírně vlhký se značnými výkyvy průběhu
počasí. Byla dlouhá zima do konce března, horké léto v červnu a červenci, chladno a
deštivo v srpnu, rekordně teplý a suchý podzim a teplý začátek nové zimy.
Základní klimatická data naměřená v Počátkách.
měsíc
prům.teplota min.teplota max.teplota srážky mm
leden
-6,3
-23,8
2,0
66,4
únor
-4,3
-21,0
8,8
71,9
březen
-1,1
-15,1
17,2
97,2
duben
7,2
-4,0
21,5
70,3
květen
12,0
2,8
21,8
118,1
červen
16,5
2,2
29,5
115,0
červenec
20,3
7,3
32,1
46,2
srpen
13,8
5,6
27,2
172,1
září
15,0
3,5
24,7
10,0
říjen
9,8
-0,6
20,5
22,8
listopad
4,8
-7,0
13,0
49,8
prosinec
1,4
-7,0
13,2
17,8
rok
7,4
-23,8
32,1
857,6
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Počet dnů v roce podle druhů počasí
měs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
rok

ledových
22
15
8
0
0
0
0
0
0
0
2
2
49

mrazových
30
28
25
5
0
0
0
0
0
1
6
18
113

letních
0
0
0
0
0
14
22
2
0
0
0
0
38

tropických
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
9

beze
srážek
10
14
24
18
15
12
9
17
4
7
18
14
162

jasných zamračených
8
13
2
15
2
16
1
11
3
10
3
4
8
1
1
11
10
2
7
7
0
17
5
18
50
125

se sil.
větrem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

s mlhou s bouř.
kou
5
0
2
0
5
0
3
0
0
0
0
3
3
3
2
2
4
0
2
0
6
0
7
0
39
8

sněh.
pokrýv
31
28
31
3
0
0
0
0
0
0
1
3
97

Na závěr několik zajímavostí z průběhu počasí během roku. 20.1. byly 2°C
nad nulou, ale 24.1. bylo již minus 23,8°C, u země dokonce minus 29 stupňů.
Během ledna napadlo 71 cm sněhu. V únoru ještě připadlo 66 cm sněhu. Podle
pamětníků taková sněhová nadílka byla naposled v roce 1947. Pátého února byl
naměřen ještě velký mráz minus 21°C, na zemi minus 28,7. Naproti tomu 19.2. bylo
již 8,8°C nad nulou. Na začátku března ještě padal sníh a 2.3. byl mráz minus
15,1°C, 8.března sněhová pokrývka ještě dosahovala výšky 80 cm. Ale 20. března
se již hlásilo jaro s teplotou 19,2 °C, 19.3. dokonce přiletěli čápi, bohužel za pár
dnů zase odletěli a již se letos nevrátili. Čapí hnízda zůstala osiřelá. Nastalo prudké
tání sněhu, mokrý sníh a kusy ledu v okapech prolamoval střechy a strhával okapy.
V ohrožení byla i střecha Sportovní haly, kam byl zakázán vchod a sníh ze střech
shazovali hasiči, sportovci i další občané. Z některých ulic musel být sníh odvážen.
Rybáři hlídali a ošetřovali hráze rybníků, takže k protržení hrází nedošlo. Poslední
sníh padal 22.3., na konci března byla ještě souvislá pokrývka sněhu ve výši 28 cm.
29.března bylo možno u nás sledovat částečné zatmění slunce.
Poslední mráz byl 7.dubna a to minus 4°C, 22.4. bylo již teplo 21,5 °C ,
kvetly jarní květiny, i když ještě 18.a 30.4 byly sněhové přeháňky.
11.května byl ještě naměřen přízemní mrazík 2°C, ale 12.5. bylo již 21,8 °C tepla.
Červen byl střídavý – 2.6. bylo při zemi naměřeno ještě minus 0,8°C, 21.6. byl již
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skoro tropický den 29,5°C a 29.6. první větší liják – napršelo 68,7 mm.
V červenci bylo nejchladněji 17.7. a to 7,3°C, nejtepleji pak 28.7. + 32,1°C.
V červenci pršelo v 9 dnech. I srpen byl v teplotách kolísavý. Nejchladněji bylo 30.8.
5,6°C, nejtepleji pak 17.8. +27,2°C. Za dva dny 6.a7. srpna napršelo 71,6mm
srážek, některé potoky se rozvodnily, zvláště z povodí od Měst.rybníka a
v Moravské ulici byly zaplaveny některé zahrádky a dvorky. 20.srpna byla poslední
bouřka. Září bylo poměrně teplé- 7.9. bylo ještě naměřeno +24,7°C, ale suché,
opadávalo listí ze stromů. Začaly nevídaně růst houby, zvláště pravé bílé hřiby,
každý kdo šel do lesa tak našel i na místech, kde jindy houby nerostly. Říjen byl
velmi suchý, bylo ale pořád pěkné počasí a houby rostly dál, i když 18.10 se vyskytl
první přízemní mrazík. Suché počasí pokračovalo i na začátku listopadu, 4.11. byl již
větší mráz – minus 7 °C, při zemi minus 8,5°C. První sněhové přeháňky od 1.11.do
4.11., sníh ale roztál a pěkné počasí pokračovalo až skoro do vánoc. Ještě 15.12. bylo
naměřeno +13,2°C. Teprve 28.12. napadlo 8 cm sněhu a byl mráz minus 7°C.
•

•

Infocentrum Počátky.
Příloha č.66, 69.

Při Kulturním zařízení města bylo zřízeno v budově býv. záložny v přízemí
informační centrum.
Pro turisty, ale i místní občany jsou zde nabízeny následující služby:
turistické informace o stravovacích a ubytovacích zařízeních, o možnostech
kulturního i sportovního vyžití v Počátkách a blízkém okolí a o vyhledání
dopravního autobusového a vlakového spojení.
Dále jsou zde nabízeny informační letáky o blízkém i vzdálenějším okolí,
suvenýry s logem města a turistické mapy, především okres Pelhřimov a okolí.
K dispozici je zde veřejný internet za 0,50 Kč/min, kopírování, faxování,
laminování, černobílý i barevný tisk. Je zde také možno zajistit ubytování, do
úschovny kol /do 10 kusů/je možno uschovat i zavazadla. V infocentrum je i
redakce Počáteckého zpravodaje a prodej vstupenek na místní kulturní akce.
•

•
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Městská knihovna v roce 2006.
Příloha č. 59.

O tomto zařízení jsem podrobněji napsal v roce 2004, kdy se zaváděla
digitální evidence knižního fondu a čtenářů. Rovněž jsou pomocí snímání čárkového
kódu z knížek evidovány výpůjčky a vratky knih a časopisů jednotlivými čtenáři a
dodržování výpůjčních lhůt. Ke konci roku 2005 došlo v knihovně k personální
změně, odešla pí. Iveta Přibilová a na její místo byla přijata na poloviční úvazek pí.
Irena Smejkalová. Došlo také ke změně výpůjční doby, knihovna je pro čtenáře
dostupná v pondělí po celý den až do 17 hodin a pak v pátek rovněž od rána do 15
hodin. Celkem má veřejnost k dispozici knihovnu 17,5 hodiny týdně. Pokud se
v knihovně konají jiné akce např. se žáky škol a pod. děje se tak v ostatní dny
v týdnu. V roce 2005 se také z I.patra budovy KZM odstěhoval do přízemí
vedoucí KZM p. Kratochvíl a v přízemí bylo zřízeno informační centrum a veřejný
internet. Od 1.1.2006 byla pro KZM přijata na plný úvazek účetní a zároveň
pracovnice pro Infocentrum Hana Přesličková. V prvním poschodí budovy KZM je
tedy městská knihovna, kde je také umístěn veřejný internet, velký sál, klubovna a
příslušné sociální zařízení, které bylo v tomto roce také rekonstruováno. Všechny
místnosti knihovny byly vybaveny novým interiérem a moderními regály.
Nyní již k vlastní činnosti knihovny. Použil jsem údaje z ročního výkazu o
knihovně, který se zasílá ministerstvu kultury
Stav knihovního fondu k 31.12. obnášel 18.799 knih, z toho bylo 5.197 svazků
naučné literatury, beletrie /krásná literatura/ měla 13.602 svazků a 6 byly ost.
dokumenty v elektronické podobě /CD/ Během roku bylo nakoupeno 504 nových
knih za 65.000 Kč, 77 knih bylo vyřazeno. Knihovna odebírá 9 periodik.
Ke konci roku bylo zaregistrováno 277 stálých čtenářů, z toho bylo 85 dětí
do 15 let. Následují údaje o výpůjčkách. Dospělí čtenáři si vypůjčili 2.939 svazků
naučné literatury a 9.132 krásné literatury, děti pak 702 knih naučných a 2.879
knih krásné literatury. Časopisy byly půjčovány 1.650x
V knihovně bylo během roku uspořádáno 16 vzdělávacích a výchovně
kolektivních akcí a 1x seminář s odbornou konzultací. Návštěvníci mají k dispozici ve
zvláštní místnosti šest studijních míst a jeden počítač s připojením na internet.
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Naši občané i návštěvníci odjinud mají k dispozici knihovnu opravdu na vysoké
úrovni. Bylo by snad si jen přát, aby těch mladých se objevovalo v knihovně více a
půjčovali si i jiné knížky než povinnou školní literaturu.
•

•

Značení veřejných objektů a ulic ve městě.
Na autobusovém nádraží byla umístěna velká mapa města, na které jsou
označeny jmény všechny ulice, jsou zde označeny veřejné objekty a i sídla některých
soukromých firem, které o to měly zájem. Po celém městě byly rozmístěny
informativní směrovky, které informují o jménech ulic i o umístění institucí a služeb,
které zajímají především turisty , motoristy i ostatní návštěvníky našeho města, jako
jsou např. pošta, informační středisko, peněžní ústavy, nemocnice, lékaři, muzeum,
ubytování, restaurace apod. Dodavatelem značek byla budějovická firma DOZNAČ
a náklady na jejich pořízení a instalaci činily 120.000 Kč.
•

•

Vodotechnické služby s.r.o. , rok 2006.
Jednatel Vodotech. služeb p. Pavlíček mi předal několik údajů o činnosti
v tomto roce. I když tento zápis píši v dubnu 2007 není ještě hospodaření této
organizace konečné a řeší s daňovým poradcem ještě nějaké problémy. Podle
stávajících informací činily tržby v roce 2006 – 10,871.756 Kč, náklady Kč
13,105.874 /z toho odpisy, které se neúčtují Kč 2,372.441 / takže zisk po
odečtení odpisů činí Kč 138.023.
V organizaci bylo ke konci roku zaměstnáno 19 pracovníků.
Kromě běžné činnosti jako je úklid města, péče o vodovod, kanalizaci a čistírnu
odpadních vod, udržování veřejné zeleně nejen ve městě ale i v místních částech,
udržování veřejného osvětlení, péče o pohřebiště prováděl podnik se svými
zaměstnanci i některé větší investiční akce.
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Byly to: výměna vodovodního řadu ve Švermově ulici za 308.248 Kč
výměna vodovodního řadu v Krátké ulici za 316.896 Kč
nová kanalizace v Luční ulici za 144.330 Kč
nový vodovodní řad v Luční ulici za 84.614 Kč.
Velké úsilí museli pracovníci VTS vynaložit v prvních měsících roku při likvidaci
mimořádné nadílky sněhu, kdy většina ulic by byla bez odvážení sněhu neprojízdná.
Zasahovali rovněž při odklízení sněhu ze střech veřejných objektů, aby zamezili
jejich zřícení. Bylo tomu tak např. u střechy Sportovní haly, základní školy i domu
s pečovatelskou službou č.1.
•

•

Nové ceny vodného a stočného od 1.4.2006.
.
Zastupitelstvo schválilo 24.3.06 nové ceny vodného a stočného. Za 1 m3
vody se bude platit 17,90 Kč, za 1 m3 stočného se nyní bude platit 15,70 Kč.
K navýšení ceny dochází po třech letech. K tomuto kroku vedlo zastupitelstvo
zejména navýšení ceny za elektřinu a nutná spoluúčast města na projektování a
přípravě rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod. Jedná se o akce
s předpokládaným nákladem cca 30 milionů korun.
•

•

Změny v obchodní síti v roce 2006.
Příloha č. 41, 42 43, 44, 45, 46, 68.

22.2.06 byl zahájen opětný provoz v rekonstruované prodejně Spotř. družstva
Jednota ve Stodolní ulici. Prodejní plocha byla značně rozšířena a vybavena novými
regály, mrazícími boxy, novými pokladnami a dalším novým příslušenstvím. Byl
rozšířen i sortiment prodávaného zboží.
8.6.06 byla na místě dřívější prodejny drůbeže ,,Rabit“ v Horní ulici otevřena nová
prodejna masa a uzenin p. Marečka z Třeště. Vedle stávající prodejny masa a
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uzenin p. Vojty v ul. R. armády je to druhá prodejna s výsekovým masem a
uzeninami z výrobní dílny pana majitele, kterou si spotřebitelé velmi pochvalují.
Vedoucí prodejny je pí. B. Holubová.
1.7.06 byla otevřena prodejna ,,Rychlého občerstvení“ p. Škodové ze Studené
v rekonstruovaných prostorách kiosku na autobusovém nádraží. Tato firma provozuje
již od minulého roku i cukrárnu na náměstí. Vedle běžného bufetového sortimentu –
baget, obložených chlebíčků, ohřívaných uzenin , studených a teplých nápojů, sušenek
oplatků apod. je zde k dostání několik druhů zmrzliny a cukrářské zboží. K lítosti
dřívějších ,,štamgastů“ se zde již nečepuje pivo, které je k dostání pouze
v plechovkách. K prodejně náleží i dosud zavřené veřejné WC.
22.11.06 byl v nové přístavbě restaurace ,,U Karásků“ otevřen ,,Music bar“ k němuž
náleží větší společenská místnost a dvě galerie. Jistě se stane místem společenského
setkávání zejména příslušníků mladší generace. V dalších stavebních úpravách této
restaurace se pokračuje – rekonstrukce 1. patra na penzion pro turisty.
1.12.06 byla otevřena v Horní ulici na místě kadeřnictví pí.Jelínkové, které se
přemístilo do nových prostor v Moravské ulici, prodejna přírodnin, keramiky, biočajů,
suché vazby i řezaných a hrnkových květin ,,Slunovrat“ pí. Smrčkové. Na závěr ještě
malá poznámka. Na náměstí v čp. 14 byla dříve malá prodejna s bazarovým zbožím.
Když byla před časem zavřena prodejna Železářství p. Ledvinky na náměstí v čp. 5.
neměli naši občané žádnou možnost nakoupit si ve městě potřebný železářský
sortiment, jako jsou hřebíky, šrouby, ruční nářadí apod. Něco málo snad řešil p. Janků
v prodejně Elektro. Příležitosti se chopil p. Josef Preissinger který i v miniprodejně
v čp. 14 dokázal pro své zákazníky zajistit bohatý sortiment. Přispívá k tomu jistě i
mimořádná ochota prodavačky pí. Hurbanové, která co na prodejně nemá, dokáže
zákazníkovi do druhého dne obstarat.
•

•

Výhled na rozšíření prodejny potravin firmy Zmeškal s.r.o.
V současné době prodávají v našem městě potraviny pouze dvě samoobslužné
prodejny a to - Jednota, spotř.družstvo Kamenice n. L., prodejna ve Stodolní ulici,
která byla rozšířena a modernizována na začátku letošního roku a prodejna fy.
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Zmeškal s.r.o. v Horní ulici čp. 97. Tento objekt byl vrácen rodině Zmeškalových
v restituci a rozsáhlejší modernizace a rozšíření prodejní plochy bylo realizováno už
v roce 2001. O tom, že majitelé plánují další zlepšení prodejny ve prospěch
zákazníků podal informace p.ing. Tomáš Zmeškal, jednatel společnosti. V minulém
roce se firmě podařilo koupit sousední nemovitosti směrem k Továrnímu rybníku, což
vytvořilo předpoklady pro rozšíření prodejny alespoň na dalších 20 let. Bude zde
vystavěn nový moderní sklad, který umožní zásobování prodejny z dolní strany od
rybníka. Bude tak uvolněn prostor v Horní ulici, kde zásobovací vozidla zatěžovala
při vykládce její průjezdnost. Při zamýšleném rozšíření prodejny dojde k využití
plochy stávajícího skladu a kanceláře situované do Horní ulice pro prodejní prostor.
Bude možno rozšířit sortiment o samoobslužný prodej ovoce a zeleniny, prodej
balíčkovaného masa, zvýšit počet pokladen a bude zajištěna i větší průchodnost
zákazníků po prodejně. Realizace tohoto záměru se přepokládá do května příštího
roku. A nyní ještě jedno překvapení, které v prodejně přichystali pro zákazníky o
letošních prázdninách. Byl zahájen prodej čerstvě pečených housek ,,kaiserek“, které
se pečou přímo na prodejně. Mražený polotovar se kupuje od fy. Nowaco a ve
speciální peci se každé ráno housky pečou.
•

•

Rekreační středisko Volmanec – noví majitelé, nové jméno.
V loňském roce se stali novými majiteli Volmance manželé p. Rein Roering a
pí. Jantje Roering-Wessels z Holandska. V Počáteckém zpravodaji byl zveřejněn
s nimi rozhovor a z něj vyjímám pár řádek pro tento zápis. Když Vomanec změnil
majitele, změní se i název střediska? Ano, postavili jsme zde malou fontánku a tak
se budeme jmenovat PARK-FONTANA- Volmanec. Je toto letovisko určeno
jenom pro Holanďany, vaše krajany? V žádném případě ne, rádi přivítáme všechny
hosty, samozřejmě i Čechy. V minulém roce, když jsme začínali, skoro na konci
sezóny, tak se tu našim krajanům moc líbilo. Kraj, příroda, okolí i lidé. I letošní
sezóna začala trochu později, protože bylo nutno dokončit potřebné stavební práce.
První hosté byli přijímáni od 1.července a sezóna pro nás skončila už 1.září, kdy
přišlo špatné a deštivé počasí. V roce 2007, když budou včas skončeny všechny
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potřebné opravy na budovách, by provoz měl být zahájen od 1.6. a ukončen na konci
října. Rekreanti mohou zde hrát fotbal, plážový volejbal, plavat v novém bazénu,
nebo v rybníku, používat lodičky i rybařit. Ve společenské místnosti mohou hrát
kulečník, stolní hokej, šipky, fotbálek, k dispozici je i internetová kavárna se čtyřmi
počítači. Středisko zatím nemá vlastní kuchyň, pouze snack-bar s typickými
holandskými jídly, hamburgry a jinými maličkostmi. Klienti jezdí do Počátek, nebo
do Horní Cerekve a v místních hospodách se jim líbí. V kempu jsou nově vybudované
plochy pro karavany s elektřinou a vodou a je při nich pěkné sociální zařízení,
v hlavní budově je v přízemí kavárna pro mladé a v poschodí na straně od rybníka
COFEE-SHOP, kde se prodává káva a jiné nealko i alkohol.nápoje. Ve středisku
jsou zaměstnáni pouze Češi z Počátek, Žirovnice a Pelhřimova..
•

•

Budoucnost bývalých Lázní sv. Kateřiny.
O tom, že Dětská léčebna v tomto objektu byla vloni zrušena bylo v kronice
také již napsáno, jakož i to že Kraj Vysočina společně s městem hledali pro tento
objekt nové vlastníka a využití.
Objekt nakonec zakoupila a.s. ŠÉM z Prahy a jeden z majitelů ing. Petr
Zempliner poskytl tyto informace:
Objekt bývalých lázní bude postupně rekonstruován na sportovní a
odpočinkové středisko, zaměřené zejména na snižování nadváhy klientů. Hlavní
budova bývalé Dětské léčebny je v letošním roce rekonstruována na hotel ve standartu
tří resp.čtyřhvězdičkového zařízení. Bude mít kapacitu cca 80 osob, které budou
ubytovány ve 12 jednolůžkových, třiceti dvoulůžkových pokojích a třech apartmánech.
Hotel bude disponovat vlastní kuchyní, restaurací se 60 místy, dvěma kavárnami a
barem. Lázeňská část hotelu bude vybavena dvěma saunami a bazénem, párou,
několika whirpooly, soláriem a dalšími léčebnými zařízeními. Budou zde i prostory
pro masáže klasické i thajské, kosmetický salon a kadeřnictví. V hlavní budově
budou dvě tělocvičny pro cvičení jógy, v budově bývalé mateřské a základní školy bude
zřízeno dalších pět tělocvičen. Další budovy bývalé Dětské léčebny by měly být
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rekonstruovány v dalším roce. Předpokládané zahájení provozu je první pololetí
r.2007.
•
•

Agrodružstvo Počátky r.2006.
Příloha č. 40.

Rozloha zemědělské půdy, na které Agrodružstvo hospodaří se proti
minulému roku nezměnila. V evidenci je tedy 1989 ha pozemků, z toho zemědělské
půdy je 1951 ha. Rovněž členská základna nedoznala podstatných změn. Za
zemřelé členy byli přijati noví, takže k 31.12.2006 mělo družstvo 55 členů.
V podniku je trvale zaměstnáno 68 osob, dalších 8 je zváno příležitostně na
výpomoc. Jedná se o důchodce. Průměrná měsíční mzda činí 13.500 Kč. Nedošlo ke
změně ani procentní sazby 0,5% kterou družstvo vyplácí vlastníkům půdy z hodnoty
pozemku, nebo podílu vypočítaného při tranformaci býv.JZD. Předsedou podniku je
stále p.Oldřich Jelínek.
Výsledky hospodaření byly letos příznivější, celkové tržby včetně 14 mil. dotací
činily 67 mil. Kč a bylo docíleno téměř 2 mil. Kč zisku. To umožnilo nákup
některých nejnutnějších strojů. Byl to míchací krmný vůz za 1 mil.Kč, přesný secí
stroj na kukuřici za 0,5 mil.Kč, traktor CASE o výkonu 250 koní za 3 mil.Kč a
senážní vůz Petinger za 1,5 mil.Kč. Na stroje byla získána dotace ve výši 1/3
nákladů, na další 2/3 byl přijat dlouhodobý úvěr s tím, že úroky bude hradit
Zemědělský podpůrný a garanční fond. Za chemické prostředky na ochranu rostlin
bylo vydáno cca 0,5 mil.Kč., přibližně stejná částka byla vynaložena i na nákup
minerálních hnojiv. Vedle nového kravína dokončeného v min. roce byla provedena
rekonstrukce starého kravína, rovněž na bezvaznou stáj a ke konci roku zde byly
ustájeny další dojné krávy z kravína ve Vesci.
Rostlinná výroba.
plodina

Výnos
z ha v q
pšenice krmná
42
žito potravinářské 38

Prodejní
cena Kč/q
360
340
186

ječmen krmný
oves krmný
brambory prům.
brambory jídelní
brambory sadba
řepka
tráva na semeno

43
37
240
36

300
300
200
700
900
680

Výnosy obilovin nepříznivě ovlivnily povětrnostní podmínky – sucho v době zrání a
deštivo při sklizni. Rovněž realizační ceny byly u některých plodin nižší než vloni.
Živočišná výroba.
Agrodružstvo chová přesně dle směrnic EU 430 dojnic, 35 masných krav na pastvě
ve zkušebním provozu a 250 jalovic. U krav se dosahuje roční průměrné dojivosti
5.820 lt, realizační cena za litr mléka je proti loňsku nižší o 0,50 Kč/lt a činí
7,80Kč. Je to už cena likvidační, která nepokrývá ani náklady. Cenu mléka stále
stlačují velké hypermarkety a dovozy dotovaných mléčných výrobků ze sousedních
zemí. Býků ve výkrmu je nyní pouze 250 ks, zde se dosahuje denní přírůstek 0,92
dkg/ks. Realizační cena za 1 kg živé váhy činila 43 Kč. Vyšší stav býků
neumožňuje nízký stav krav, nákup mladých býčků není myslitelný pro vysokou cenu
i pro naprostý nedostatek telat na trhu. Pro dojnice je používána po celý rok stejná
tzv. směsná krmná dávka, kde 50% tvoří kukuřičná siláž, 40% senáž, 5% seno a
5% přídavné minerální látky.
Naftu nakupuje družstvo za cca 22 Kč/lt, nafta pro obdělávání půdy,
tzv.,,zelená nafta“ je ještě o 7,20 Kč nižší. Rozdíly proti ceně nafty na trhu jsou
řešeny dotacemi.
•

•

Lesy města Počátky v r.2006.
Dle sdělení p. R. Mráčka, vedoucího této organizace byly v městských lesích
provedeny v roce 2006 následující práce:
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Těžba dřeva úmyslná /mýtní/ 1.154 m3
Těžba dřeva nahodilá /sněhové polomy/ 497 m3
Ožínání buřeně bylo prováděno dvakrát na celk. ploše 16 ha
Nátěry kultur proti okusu zvěří byly provedeny na ploše 6,5 ha
Stahování klestu a jeho likvidace štěpkováním v objemu 1350 m3
V tomto roce nebylo prováděno žádné umělé zalesňování, protože při těžbě bylo
zachováno přirozené zmlazení smrku o rozloze 2,25 ha. Z finančního daru od s.p.
Lesy ČR byla provedena rekonstrukce lesní cesty k pramenu sv. Ludmily.
Organizace je přímo napojena na městský rozpočet a její výsledek je proto uveden ve
stati ,,Hospodaření města.“
•

•

Myslivci bilancovali.
Pro tento zápis v kronice mi poskytli informace členové obou mysliveckých
sdružení působících v Počátkách. Myslivecké sdružení ,,Lísek“ Počátky dle sdělení
p. R. Mráčka nakoupilo pro zimní přikrmování zvěře 15q kaštanů a žaludů, 130 q
jadrného krmiva a usušilo cca 80q sena. Ani to však nestačilo v letošní extrémní
zimě s velkým množstvím sněhu a na jaře bylo nalezeno a spočítáno v honitbě 78
kusů uhynulé srnčí zvěře. V revíru byla postavena dvě nová krmící zařízení. Po pěti
letech opět byly v tomto mysliveckém sdružení organizovány lesní zkoušky malých
plemen loveckých psů.
V honitbě bylo v roce 2006 odloveno 176 ks divokých kachen, 4 lišky a
pouze 2 ks srnčí zvěře.
Za myslivecké sdružení ,,Březina“ Vesce mi podal její hospodář p. V. Houdek
informace pouze o počtu ulovené zvěře. V honitbě bylo uloveno 10 srnců, 1 srna a 2
srnčata, také i jeden jelen a jedna laň. Černé zvěře bylo uloveno 14 kusů, kachen 28
a lišek 13. Po kruté zimě bylo nalezeno 44 kusů uhynulé srnčí zvěře a při senoseči
bylo nalezeno 25 srnčat zabitých zemědělskou technikou.
•

•
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TJ Spartak – oddíl SPV - Sport pro všechny.
Podklady pro tento zápis mi poskytla předsedkyně oddílu pí. Ing. Hana
Benešová ze zprávy pro výroční schůzi oddílu.
V oddílu SPV bylo v tomto roce zapsáno 318 členů – 126 mládeže a 192
dospělých, z nich je 161 žen a 31 mužů. Je to o deset méně než v min. roce a o 23
méně než v roce 2004. Každý rok se členstvo obměňuje zhruba z jedné třetiny, je to
dáno velkým procentem mládeže. Činnost oddílu řídí 15ti členný výbor. Činnost se
dělí na tři oblasti – sportovní, turistickou a veřejně prospěšnou. V oblasti sportovní
cvičí pravidelně 8 oddílů – cvičení jógy, rodiče s dětmi, přihlášeno je 30 rodičů a
48 dětí, cvičení se pravidelně zúčastňuje 20 až 30 osob. Dalším oddílem je cvičení
dětí, kde je přihlášeno 15 děvčat a chlapců. Zúčastnili se oblastního kola podzimního
čtyřboje v Žirovnici, ti kteří se umístili na předních místech pokračovali v krajském
kole v Havl.Brodě a soutěž zakončili koupáním ve Vodním ráji v Jihlavě. Dalších
10 dívek trénuje v druhé polovině haly odbíjenou. Velmi čilý je oddíl dětského
aerobiku, cvičení se účastní 36 děvčat ve třech věkových kategoriích – od první po
devátou třídu zákl.školy. Své sestavy uplatňují při veřejných vystoupeních např. při
hrách bez hranic, na setkání důchodců, při akci děti maminkám k svátku matek, na
školní akademii, při Václavských slavnostech, i na Mikulášské besídce. V létě se
oddíl zúčastnil soustředění v Dolním Žďáře. Muži cvičí pod vedením J. Vrábela a
B. Šimky, hrají převážně míčové hry, ženy trénují volejbal a účastní se okresního
přeboru. Každý rok se v naší sportovní hale koná regionální kolo v odbíjené žen,
vítěz postupuje do krajského kola. Dvakrát týdně se koná cvičení žen, účast je
minimálně 30 cvičenek. Jedná se o různé formy kondičního cvičení s různými
cvičebními pomůckami.
Pro členky oddílu byly během roku uspořádány 4 zájezdy do Vodního ráje
v Jihlavě a 1 zájezd do rekonstruovaných lázní Aurora v Třeboni. V únoru to byl i
jednodenní lyžařský zájezd na Šumavu.
V turistické oblasti byl uspořádán třídenní zájezd na Pálavu, turistický
pochod Českým rájem po zlaté stezce a turistický pochod z Čeřínku na Křemešník.
.Muži se zúčastnili soutěže o cyklistu Vysočiny, organizované Policií ČR v počtu
až 14 osob na jednotlivých trasách. Členové oddílu se hojně zúčastnili tradičního
silvestrovského výstupu na Javořici.
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Náhradou za Pohádkový les upořádal SPV ve Sportovní hale ,,Hry bez
hranic“ za účasti 80 dětí, hojná účast byla i na ,,Loučení s prázdninami“.
Vánočního turnaje v odbíjené pro ,,příchozí“ se zúčastnilo cca 50 osob. Členové
SPV zajišťovali soutěže pro děti na Dnu přírody a na Václavských slavnostech.
•

•

Klub vojáků v záloze – Policie ČR Počátky.
O této organizaci, sice malé počtem členů a velké svými výsledky jsem psal
naposled v kronice v roce 2003. Klub byl založen před více jak 7 lety a tehdy
zvolený výbor s předsedou mjr. Mgr. Radomírem Dvořákem úspěšně organizoval
činnost členů, kteří se hojně zúčastňovali střeleckých soutěží takřka po celé republice
a docilovali i dobrých umístění, jak o tom svědčí množství dovezených pohárů. Ke
konci letošního roku byl předseda organizace služebně přeložen na vyšší funkci na
velitelství v Jihlavě a požádal o zproštění funkce předsedy klubu, jelikož by tuto
funkci pro pracovní vytížení nemohl dobře zastávat. Na výroční schůzi, které se
zúčastnilo všech 17 členů byl zvolen nový výbor ve složení – předseda Vladimír
Krejča, členové Radomír Dvořák, Miroslav Koch, zároveň pokladník, Karel Získal
jako tajemník a Švéda David jako revizor. Navštívil jsem p. Krejču v jeho
autoopravně, aby mi něco řekl o činnosti klubu v roce 2006.
Jako svoji základnu pro tréninky i jimi pořádané soutěže používají moderně
vybavenou střelnici v Horní Cerekvi, kde pod hlavičkou KVZ Policie Počátky
uspořádali několik klubových přeborů a soutěží ve sportovní střelbě např. již tradiční
,,Vojta open“. Během roku se postupně ,,prostříleli“ do říjnového mistrovství
republiky, které se konalo 7.10. v Karlových Varech. Družstvo bylo sestaveno
z těchto členů Koch, Získal, Štancl a Vladimír Krejča a umístilo se ve střelbě
z velkorážné pistole na velmi pěkném 10. místě. Ve stejném složení získali i druhé
místo v soutěži o Českomoravský pohár. Sám p. Krejča, který tomuto velkému
koníčku věnuje většinu volného času se zúčastňuje ročně 60 až 70 závodů nejen ve
střelbě z pistole, ale i z brokovnice, vojenské pušky, samopalu i malorážky.
•

•
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Místní org. Českého rybářského svazu, rok 2006.
Na počátku nového roku 2007 byla svolána výroční členská schůze této
organizace, kde členové hodnotili výsledky své práce za minulý rok. Navštívil jsem
jednatele p. Jana Kuklu, který mi ochotně zapůjčil zprávu o činnosti, přednesenou na
výroční schůzi, ze které jsme čerpal údaje pro tento zápis v kronice.
Místní rybářská organizace má 110 členů, z toho je 96 dospělých, 5 ve věku
16 – 18 let a 9 mladých rybářů do 15ti let.
Na schůzi byly prvním bodem jednání volby nového výboru. Předsedou byl opět
zvolen p. Pavel Kukla, místopředsedou p. Karel Beneš, pokladníkem p. Oldřich
Novák, účetní sl. Jaroslava Machová, jednatelem p. Jan Kukla, hospodářem p. Pavel
Hůša . Místohospodáři byli zvoleni p. Josef Brát a p. Jaromír Kocmánek, jako
rybniční byl zvolen p. David Randlík, který tuto funkci převzal po p. Josefu
Nechvátalovi. Posledně jmenovaný tuto funkci vykonával po dlouhou řadu let a na
této schůzi mu bylo vysloveno srdečné poděkování.
A nyní již k vlastní činnosti organizace. Na začátku roku napadlo veliké
množství sněhu, což znemožnilo provedení zamýšlených prořezávek náletových
dřevin okolo rybníků. Tuhá zima měla i více důsledků. Při rychlém tání sněhu došlo
k velkému přívalu vody, jak z povodí od rybníků v Polesí, tak i z povodí
v Hejmankách. Naštěstí Dvořákův rybník v Hejmankách byl přes zimu prázdný a
zadržel proto i velké množství vody. Přesto došlo v Moravské ulici k vylití
Počáteckého potoka z břehů a zatopení vozovky i některých zahrad. Místní
povodňová komise požádala místní rybáře o pomoc, byly vytvořeny dvě operativní
skupiny, které objížděly rybníky a čistily odtoky tam, kde hrozilo přelití hrází.
Dlouhá a tuhá zima byla znát i na přírůstcích násady kaprů. S krmením se
muselo začít déle než obvykle, až se zvýšila teplota vody na potřebné stupně.
Při pořádání ,,Dne přírody“ v květnu, místní organizace uspořádala tradiční
rybářské závody. Hlavním partnerem závodů bylo Rybářství Tůma z Českých
Budějovic. Tradice pokračovala i v tom, že rybáři připravili pro občany bydlící
v Pečovatelských domech rybářské pohoštění – rybí polévku a smažené rybí řízky
s bramborovým salátem. Členové organizace zajišťovali i rybí pochoutky na další
městské akci a to na ,,Václavských slavnostech.“
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Pak následovaly rybářské žně – podzimní výlovy rybníků, které byly obvykle
zakončovány výlovem největšího chovného Dvořákova rybníka. Bylo tomu však jinak.
Na Valchovském Velkém jezeře došlo k havárii spodní části výpustného zařízení a
tento rybník musel být mimořádně sloven. Došlo k jednání o tom, kdo bude opravu
financovat, protože rodina Konečných, která vlastní polovinu jezera se nechtěla v této
akci angažovat a spíše by chtěla svou část prodat. Druhou polovinu vlastní město
Počátky. Výroční schůze proto schválila návrh o zahájení jednání s rodinou
Konečných o odkupu jejich poloviny. Pak by bylo možno společně s městem tuto
havárii odstranit a znovu zprovoznit nejlepší sportovní vodu, kterou obhospodařuje
místní organizace.
Další nemilou událostí bylo vykradení dílny v hospodářské budově organizace
v Žižkově ulici. Krádež byla zjištěna 17.11., kdy byla také ihned přivolána místní
Policie ČR. Byly odcizeny věci a nářadí v hodnotě 25.000 Kč. Bylo podáno
trestní oznámení na neznámého pachatele, do konce roku nebyl dopaden.
Na konci roku se vzdal své funkce hospodáře ze zdravotních důvodů p. Pavel
Hůša, který tuto práci vykonával svědomitě po celou řadu let.
Na závěr ještě zmínka, kolik rybářů, místních i cizích se v revíru naší
organizace věnuje sportovnímu rybolovu. V tomto roce bylo vydáno 101 povolenek
s působností od celoročních krajských, až třeba jen sedmidenních jen pro místní revír.
V řadách členů místní organizace je i sedm oprávněných příslušníků ,,Rybářské
stráže“ s celokrajskou působností.
•

•

Skautský oddíl ,,Sušený tresky“ – činnost v roce 2005.
Pro tento zápis jsem použil zprávu ved. této organizace p. Pavla Kešnera
zveřejněnou v Počáteckém zpravodaji.
V uplynulém roce došlo ke stabilizaci činnosti organizace, každý týden mimo
prázdniny se konají dvě schůzky pro starší členy v pátek odpoledne a pro mladší
v sobotu dopoledne. Počty účastnících se dětí kolísají mezi patnácti až dvaceti. Díky
pochopení podnikatele p. Josefa Přesličky našli vyhovující prostory pro klubovnu
v admin. budově bývalého Agrostroje. Největší akcí minulého roku byl opět letní
stanový tábor, tentokrát na novém tábořišti u obce Lovětín / u Jarošova./ Zúčastnilo
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se jej 30 dětí a trval 10 dnů. Z krajského grantového programu ,,Fond Vysočiny“
získali skauti 24 tis. Kč, které použili na materiál na nové podsady a stany. Na
montáži stanů a podsad odpracovali dospělí členové a rodiče dětí desítky hodin.
Další novou akcí bylo zimní táboření ,,Po stopách admirála Franklina a jeho
výpravy", které se uskutečnilo v závěru loňského roku. Dvanáct účastníků, z toho
čtyři mladší patnácti let si užívalo ve dvou tee-pee zimních radovánek po dva dny a
dvě noci při teplotách do minus 15°C. V letošním roce uvažují o vyzkoušení lezecké
stěny v Jindř. Hradci a více se věnovat ,,malým treskám.“ V jarním období se chtějí
plně věnovat přípravě zařízení pro letní tábor, letos to bude přístřešek a vybavení pro
kuchyň. To znamená opět obejít případné sponzory a požádat je o příspěvek na
nákup potřebného materiálu.
•
•

Kulturní a společenský život v roce 2006.
Přednášky
Přílohy č. 3, 7, 17, 18.

28.3.

Město Počátky vyhlásilo anketu k budoucímu vzhledu Palackého
náměstí. Bylo vystaveno několik variant projektu vzhledu náměstí, občané
mohli odevzdávat anketní lístky do 15.4.
18.4. Ve Španělském sále Pražského hradu se konalo slavnostní setkání u
příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení ceny za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových zón za rok 2005. Představitelé našeho města dostali na
tuto akci 2 pozvánky.
2.5. Základní škola O. Březiny uspořádala ,,Den otevřených dveří“.
5.5. U pomníku padlých ve 2. svět. válce se konal pietní akt k 61. výročí
osvobození naší vlasti od nacistické okupace.
13.5. Odpoledne se v sále Sokolovny konala v rámci oslav ,,Dne matek“ akce
nazvaná ,,Děti maminkám“, na které vystupovaly děti ze všech
počáteckých škol. Jejich vystoupení bylo prokládáno reprodukovanou
hudbou. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení.
15.5. Česká strana soc. dem uspořádala v sále KZM besedu se senátorem
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16.5.
19.5.

25.5.
27.10.
30.10
.

Milanem Štěchem.
Česká strana soc. dem. uspořádala před Sokolovnou předvolební mítink
za účasti poslanců Jičínského a Zgarby.
Vedení města pozvalo seniory starší sedmdesáti let do Sokolovny na
besedu s představiteli města. Při této příležitosti předali zástupci
okresního výboru Českého svazu tělesné výchovy paní Jarmile Přibylové
vysoké svazové vyznamenání za celoživotní práci v tělovýchově.
Naše město navštívil v rámci předvolební kampaně Mgr. Milan Šmíd,
kandidát ODS do parlamentních voleb a besedoval s občany v obchodech
a na ulicích
Místní org. KDU -ČSL uspořádala u pomníku padlých v 1. svět. válce
tradiční pietní vzpomínku.
V sále KZM se konalo ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva, na kterém byli zvolení noví funkcionáři. Místní sdružení
ODS naléhavě zvalo všechny občany, aby se dostavili v co nejhojnějším
počtu a působili tak na zastupitele aby při volbě funkcionářů města
respektovali přání voličů. Popis jednání bude ve zvláštním článku
v kronice.
.

Divadla a koncerty

Přílohy č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

4.3.

Počátecký divadelní soubor při KZM uvedl rozvernou hudební pohádku
pro malé i velké diváky pod názvem ,,Veselá pohádka.“
7.4. Počátecký divadelní soubor při KZM uvedl pořad plný operetních
melodií s názvem ,,Herkulovy lázně“.
13.4. V Sokolovně natáčela televize Prima další díl pořadu Jiřího Krampola
,,Nikdo není dokonalý.“
Hosty pořadu byli Adéla Gondíková a Aleš Háma a v druhém dílu se
objevili Jana Altmanová a Jaroslav Uhlíř.
1.5
Televize Prima vysílala pořad ,,Nikdo není dokonalý“ natočený
v Počátkách s hosty Adélou Gondíkovou a Alešem Hámou.
18.5. V sále Sokolovny vystupovali zpěváci Vašek a Eva se skupinou SURF.
Na programu byly evergreeny a šlágry pro střední i starší generaci. V sále
bylo stolové uspořádání a během pořadu bylo roznášeno občerstvení.
25.5. Základní škola O.Březíny uspořádala v sále kina školní akademii.
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1.6.
5.6.
16.6.
23.6.
19.8.
25.8.
9.9.
22.9.
6.10.
11.11.
14.12.
16.12
17.12.

Žáci základní školy sehráli v sále kina s velkým úspěchem pohádku ,,O
ševci Jindrovi a komtese Julince“, repríza se konala další den.
Televize Prima vysílala pořad ,,Nikdo není dokonalý“ natočený
v Počátkách s hosty Janou Altmanovou a Jaroslavem Uhlířem.
Zákl.umělecká škola, pobočka Počátky uspořádala před Sokolovnou
veřejný koncert.
Divadelní soubor J.K.Tyl sehrál v sále kina historickou tragikomedii
Fr.Ringo Čecha ,,Dívčí válka“, repríza 30.6.
Počátecká dechovka vystupovala na ,,Pivních slavnostech“
v pelhřimovském pivovaru.
V sále kina se konalo vystoupení známého herce Miroslava Donutila
v pořadu ,,Cestou, necestou II.“
KZM uspořádal v sále kina pořad pro děti ,,Čarování kolem malování“.
Hráli, vyprávěli, malovali a čarovali Miloš Nesvadba a Jan Susa.
KZM Počátky zrušil ze závažných důvodů / úmrtí jednoho
z účinkujících/divadelní představení souboru J.K.Tyl ,,Dívči
válka“.Vstupenky se mohly vracet do 6.10.
Počátecký divadelní spolek nacvičil veselohru se zpěvy a šermem dle div.
hry J. Vrchlického ,,Noc na Karlštejně“ Vystupoval i šermířský soubor
,,Páni z Hradce“. 5. repríz se konalo během měsíce října.
Pro velký zájem vystupovali po druhé v Sokolovně zpěváci Eva a Vašek
a skupina SURF v tříhodinovém programu.
KZM uspořádal v sále kina vystoupení pražských herců s úsměvnou
detektivkou ,,Co v detektivce nebylo“. Ze známých umělců vystoupila Jana
Švandová, Václav Vydra, Petr Nárožný a další.
Počátecká dechovka uspořádala společně se ZUŠ ,,Vánoční koncert“ v
sále kina.
Počátecký divadelní spolek společně se žáky ZŠ, ZUŠ a Výchovného
ústavu uspořádal v kostele sv. Jana Křtitele třetí adventní koncert.

Výstavy
Přílohy č.56, 57, 58, 60, 61, 62, 63.

3.1.

Městské muzeum – prodejní výstava replik historického lesního skla
z hutě Růženka.
20.2. V muzeu byla otevřena výstava ,,Obnovitelné zdroje versus jaderná
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6.4.
8.4.
26.5.
23.6.
5.8.
20.9.

13.10

6.12.

energie“. Výstava je zaměřená na to, jak ušetřit energii a neničit životní
prostředí.
V muzeu byla zahájena výstava grafických prací studentů Střední
umělecké školy grafické z Jihlavy. Trvala do 30.4.
KZM uspořádalo v Sokolovně tradiční ,,Velikonoční výstavu“, spojenou
s prodejem výrobků s velikonoční tématikou vyrobených různými
charitativními organizacemi.
V sále muzea byla zahájena výstava obrazů Ireny Múllerové
,,Spiritualita severoamerických indiánů“, spojená s besedou s Ing. arch.
Vratislavem Tolarem.
Ve výstavní síni muzea se konala vernisáž výstavy Jany Nováčkové ,,Portréty“.
Ve výstavní síni měst.muzea byla otevřena prodejní výstava Bedřicha
Justina – obrazy, plastiky a kresby. Trvala do konce srpna.
V měst. muzeu byla otevřena výstava místní občanky paní Marty Šteflové
,,Paličkované obrázky“. Byly to krásné jemné výtvory svědčící o
výtvarném nadání i veliké trpělivosti své autorky. Výstava byla otevřena
do 8.10.2006.
Měst.muzeum a kronikář města J. Kouba uspořádali výstavu ,,Počátecké
kroniky“. Vernisáž výstavy se konala 13.10. a výstava byla otevřena do
19.11. Tuto výstavu shlédli i žáci základní školy od 6.ročníků výše,
odborný výklad jim podával kronikář. Výstavu obohatili o zajímavé
snímky Počátek sběratelé p. Janko, p. Ledvinka a p. Zluky.
V měst.muzeu byla zahájena výstava výtvarnic Marty Svárovské –
obrazy a Ludmily Harantové – keramika s vánoční tématikou.

Plesy a taneční zábavy
Přílohy č.49, 70, 71.

13.1.
28.1.
17.2.

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy uspořádalo v sále Sokolovny
tradiční rodičovský ples, který byl zahájen předtančením žáků 8.a 9.tříd..
V sokolovně se konal tradiční hasičský ples. Hrála hudební skupina
,,Rotace“
KZM uspořádalo v Sokolovně ,,Valentýský ples.“ Hrála hudební skupina
FACE Třeboň. Vstupenka 160 Kč pro pár, předtančení žáků ZŠ,
vystoupení ,,Maxíků“ a tradiční striptýz.
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13.5.
25.11.

2.12.

9.12.
25.12
25.12
28.12
31.12.

Rodiče dětí z dětského aerobicu při SPV uspořádali v Sokolovně
květnovou zábavu, na které hrála skupina ,,Impuls“ z Havl.Brodu.
Počátecký divadelní spolek uspořádal v Sokolovně ,,Taneční merendu
v maskách“.K poslechu a tanci hrála kapela ,,Spektra Chmelařinka“
z Kamenice n. L. Na zábavě byl půlnoční program, rozloučení s div. hrou
,,Noc na Karlštejně“ a spousta jídla a pití.
KZM uspořádalo pro všechny děti ,,Mikulášskou nadílku“. Program ,,Maxipes Fík“ v podání divadla Špilberg z Brna, následovala
,,Čertovská show“, kde byla čertovská diskotéka vedená DJ Bílkem,
soutěže pro děti, vystoupení oddílu aerobiku a čertovské vystoupení
Maxíků. Pak následoval příchod pravého Mikuláše s andělem a čerty do
Sokolovny. Na náměstí pak následovalo od 18. hodin u vánočního
stromečku ,,Pouliční koledování s pouličníky“ Byly zpívány vánoční písně
a koledy z Čech, Moravy a Slezska v podání souboru ,,Pouličníci“
z Tábora.
Pořadatelé MAXÍCI z Počátek uspořádali v sále Sokolovny taneční
zábavu.Vystupovala skupina Los Čertos s ,,Čertovskou show“.
Music bar v hostinci ,,U Karásků“ – Štěpánská zábava, hrála skupina
FAETHON – rock a pop.
Sport pro všechny - rodiče dětí z dětského aerobicu uspořádali
v Sokolovně taneční zábavu na které hrála skupina X BAND.
Music bar v hostinci ,,U Karásků“ – zábavný pořad ,,Silvestr na
nečisto“ s Liborem Landou.
Music bar v hostinci ,,U Karásků“ – Silvestrovská zábava, hrála
Počátecká dechovka.

Sportovní a jiné akce
Přílohy č. 16, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,40,64,65,67,71

4.1
8.1.
9.1.

Uzavření sportovní haly – z důvodu nadměrného zatížení střešní
konstrukce sněhem se hala uzavírá na dobu neurčitou. Brigáda na
odklízení sněhu svolána na 7.1..
KZM uspořádalo na hřišti u Sokolovny zábavné stavění ze sněhu.Tři
nejlepší stavby byly odměněny.
Sportovní hala je opět přístupná. Množství sněhu bylo ze střechy
odstraněno za pomoci hasičů a brigádníků- sportovců.
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Sportovní hala byla opět uzavřena pro množství napadaného sněhu na
střeše. Byla opět žádána brigádnická pomoc od občanů.
15.2. Sportovní hala byla opět otevřena.
15.3. KZM pořádá akci pro veřejnost – od 15. do 22.3. je v Informcentru
30 min. připojení na internetu zdarma s možností rezervace času. Pro
čtenáře knih z městské knihovny byla vyhlášena ,,čtenářská amnestie“.
Kdo vrátí zapůjčené knihy s prošlou výpůjční dobou do 17.3. nebude platit
sankční poplatky.
18.3. Klub přátel mariáše uspořádal v hotelu M. Hvězda mariášový turnaj.
31.3. V měsíci březnu získalo naše město v soutěži o nejlepší webové stránky
měst a obcí kraje Vysočina nazvané ,,Zlatý erb“ krásné třetí místo. O
webové stránky města pečuje p. Vít Kratochvíl, vedoucí informačního
střediska a Kulturního zařízení města.
1.4.
Sport pro všechny uspořádal pro členy i ostatní zájemce zájezd do
Vodního ráje v Jihlavě.
30.4. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v prostoru hasičské zbrojnice
,,Pálení čarodějnic“, vystupovali ,,maxíci“ a pro děti byly připraveny
různé soutěže.
1.5.
Sport pro všechny uspořádal ve Sportovní hale ,,Den plný pohybu.“
Dopoledne to byly soutěže pro děti školního věku ,,Hry bez hranic“.
Odpoledne si mohl zacvičit každý zájemce zdravotní cvičení, jógu,
aerobic, cvičení se zátěží a overbalem. Bylo možné i shlédnout vietnamské
kung-fu a vystoupení členů kroužku aerobicu.
1.5.
SaunaBar Josef Frey pozvala všechny cyklisty na zahájení jarní sezóny
na trati ,, Přes tři vrchy Vysočiny“ trať dle výběru 8 až 80 km.
6.5 Sport pro všechny uspořádal 3 denní turistický zájezd – PodyjíPálava-Lednice.
11.5. Česká spořitelna uspořádala pro občany akci s názvem ,,Den bydlení
s ČS“ včetně bezplatného poradenství zaměřeného na bytové potřeby.
27.5. Město Počátky uspořádalo již 4. ročník ,,Dne přírody“ ve Valchovské
aleji, v rekr.středisku Valcha a v přilehlých prostorách. Podrobný popis
akce bude uveden ve zvláštní stati v kronice.
28.5 Místní organizace KDU-ČSL chtěla uspořádat tradiční den dětí na
Palackého náměstí. Byly zde připraveny hry pro děti, dopravní soutěž,
skákací nafukovací hrad a simulátor nárazu při dopravní nehodě
13.2.
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24.6.
1.7.
22.7.

25.8.
16.9.
23.9.
23.9.

28.9.
29.9.
6.11.

k ověření situace pasažérů v autě při dopr.nehodách. Pro nepřízeň počasí
byla akce odložena na jiný termín.
Počátecká pouť se konala tento rok poprvé na parkovišti u hřbitova a
v přilehlých prostorách- v části Horní ulice, Valchovské cesty a okolních
chodnících.
V areálu hasičské zbrojnice se konala hasičská soutěž o ,,Putovní pohár“.
TJ SPARTAK Počátky uspořádal 52. ročník turnaje ,,O Křišťálový
pohár“ za účasti mužstev ZVVZ Milevsko, FC Sapeli Janovice, TJ
Lokca Slovensko a Spartak Počátky. Turnaj byl zahájen slavnostním
otevřením zrekonstruovaného fotbalového stadionu za přítomnosti
starosty partnerské obce Lokca z Oravy, starosty města Počátky a
předsedy TJ Spartak Počátky. Projev přednesl předseda oddílu kopané.
Na sportovním stadionu uspořádal oddíl ,,Sport pro všechny“ pro všechny
děti ,,Rozloučení s prázdninami“. Vstupným byl vlastnoručně vyrobený
motýl z různých materiálů.
Spartak, oddíl kopané uspořádal na stadionu již 10. ročník turnaje
,,Starých gard“ za účasti mužstev – Kardašova Řečice, Sokol
Černovice, Sokol Javořice a Spartak Počátky.
Kult. zařízení města uspořádalo 5. ,,Václavské slavnosti“ na Palackého
náměstí. Podrobný popis akce ve zvláštním článku.
Agrostroj a.s. Pelhřimov uspořádal ,,Den otevřených dveří“ v závodě
v Pelhřimově i v Počátkách. Bylo možno si prohlédnout současné
moderní pracovní prostředí a zázemí, které podnik poskytuje svým
zaměstnancům i nejnovější strojírenské technologie a moderní výrobní
haly. Návštěvníkům byly podávány všestranné informace i drobné
občerstvení. V našem městě se zúčastnilo téměř 700 občanů,
v Pelhřimově více než 2.700. Akce byla využita pro nábor nových
pracovníků do strojírenských dělnických profesí.
Oddíl ,,Sport pro všechny“ uspořádal turistický pochod Vysočinou přes
dva vrchy z Čěřínku na Křemešník.
KZM ve spolupráci s Monikou Weisovou uspořádal ,,Kurzy kreativní
tvorby“ – ubrousková technika, obrázky, vícebarevná batika a savová
technika.
Místní org. Českého svazu žen uspořádala ve dnech 6.až 10.11 v salonku
KZM další charitativní sbírku ošacení, lůžkovin, záclon, ručníků, hraček
199

22.11.
1.12.
8.12.
9.12.
23.12.
31.12

31.12.

batohů, školních aktovek a čisticích a hygienických potřeb.
V hostinci ,,U Karásků“ v Horní ulici byl otevřen nový ,,Music bar“. Pro
návštěvníky je připravena jak živá hudba, tak i disco.
V časopise Grand Expres, který je k dostání zdarma ve všech
železničních stanicích bylo zveřejněno i několik propagačních stránek o
našem městě.
KZM a žáci zákl. školy zdobili před Sokolovnou vánoční stromky
ozdobami, které si sami vyrobili.
KZM uspořádalo v Sokolovně již tradiční ,,Vánoční trhy“. Mimo jiné
prodejce, zde firma EVAKO nabízela výrobky JITEXU Písek a
výrobky z Luk nad Jihlavou.
Místní skauti z oddílu ,,Sušený tresky“ rozdávali v předsíni lékárny ,,U
sv. Kateřiny“ betlémské světlo. Betlémské světlo bylo též dostupné
v kostele sv. J. Křtitele před a po mši svaté.
Kulturní zařízení města společně se Svazem dobrovol.hasičů uspořádalo
v prostoru před hasičskou zbrojnicí pro všechny občany společné přivítání
Nového roku 2007. Na shromáždění promluvila starostka našeho města
Ing. Marie Hrnčířová a přesně o půlnoci byl odpálen velký profesionální
ohňostroj. Po něm ještě dlouho přes půlnoc vylétaly ze všech koutů města
různé světlice a rakety, doplňované zvukovou kulisou dělobuchů a
bouchacích kuliček. Počasí na takovou akci bylo nádherné, žádný mráz,
žádný sníh.
Již tradičně na Silvestra byl pořádán pod patronací Klubu českých
turistů z Telče výstup na Javořici a zpět, tentokrát vedla trasa ze
Studené., nebo z Řásné. Akce byla pořádána v roce 118.výročí založení
Klubu českých turistů a 27. výročí úmrtí spisovatelky našeho kraje
Vlasty Javořické ze Studené.
•

•
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Den přírody
Příloha č. 31, 32, 33, 34, 35.

Město Počátky a Kulturní zařízení města společně se zájmovými
organizacemi z města i celé naší oblasti, za široké mediální podpory uspořádalo 27.
května 2006 již čtvrtý ročník této akce pro milovníky a přátele přírody. Záštitu
nad celou akcí převzali ministr životního prostředí RNDr. L.Ambrozek a hejtman
kraje Vysočina RNDr. M.Vystrčil. Hlavními mediálními partnery byli –Český
rozhlas REGION 87,9 FM, Mladá fronta DNES, Deník Vysočina. Pro
návštěvníky bylo k dispozici i ubytování v místní Sokolovně. Celý den bylo také
otevřeno měst. muzeum a rodný domek O. Březiny, bylo možno také vystoupit na
počáteckou věž.
Seznam účinkujících a stručný popis jednotlivých stanovišť:
Valchovská alej
Vstupní stánek Kulturního zařízení města, kde bylo vybíráno dobrovolné vstupné a
bylo možno si zakoupit suvenýry, pohlednice, brožury a předměty s logem města.
Projížďky kočárem taženým párem koní obstarával p. Vlach.
Lesní školkařství a projížďky na ponících – expozice podniku Centrum pro zahradu,
volný čas a les Johanka Kamenice n. L.
Velký stánek pivovaru POUTNÍK – bohaté občerstvení, kryté posezení, výborné
pivo. Návštěvníkům hrála od 10 do 15.30 hod. kapela BLUE Band MINI, od 16
do 22 hod pak country kapela JEZEVCI, a nakonec byla OLDIES
DISCOTÉKA s diskdžokejem Bílkem.
Barevný den – EKONOM naučná výstava o třídění odpadů, soutěže pro děti,
horolezecká stěna.
Ukázky zemědělské techniky – prezentace generálního partnera akce Agrostroj
Pelhřimov a.s.
Agrovýstava – Agrodružstvo Počátky a ZD Častrov – zeměděl. technika dříve a
nyní.
Lesnictví, dřevěné stavby, zahradní nábytek – Lesy Český Rudolec a.s.
Ukázky z plemenného chovu koz – MVDr. Karel Pána, Častrov.
Sokolnictví –ukázky z chovu denních i nočních dravců.
Lesnictví – Lesy ČR s.p. – poznávací soutěže pro děti, prezentace firmy.
Solární energie – ukázka alternativního zdroje energie
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Stromolezectví – Wisteria České Budějovice. Ukázky z oboru, atrakce pro děti –
lávka mezi stromy.
Rybářství – profesionální rybářství Telč – výstava rybářské techniky, ukázky
chovu, občerstvení.
Rybářská škola Vodňany – ukázky z rybářství, vrhání sítí, naučné materiály.
WESTERN SHOW Šiklův mlýn – host dne. 9:30-10:00 – kovbojské
přestřelky v saloonu. 10:30-11:30 ukázky amerického country, výuka tanců. 13:0014:30 soutěžní pistolnické rozstřely mezi klienty, pistolnické vystoupení mistra ČR
v práci s kolty. 15:20-16:00 ukázky práce s lasem a bičem.
Rekreační středisko Valcha.
Včelařství – Český svaz včelařů Počátky – ukázka různých typů úlů, prodej
medoviny.
Soutěže pro děti – uspořádal Sport pro všechny.
Zahradnictví Kamenice n. L. – prodejní výstava, poradenství.
Zoologická zahrada Jihlava – ochočená zvířata, malování dětem na obličeje, ukázky
z činnosti.
Teraristika – p. Krejčí ze Žirovnice – ukázky u chovů hadů.
Městské muzeum Počátky – ukázky ze stálé expozice vesnické jizby, výstava
fotografií.
Osobní automobily Škoda – prezentace generálního partnera akce – Auto Racek
a.s. Humpolec.
Country kapela POUTNÍCI - host dne, účinkovali na verandě Rekr. střediska
Valcha od 12:00 – 13:30. Pak je od 14:00 do 17:00 vystřídala Počátecká
dechovka.
V areálu rekr. střediska byla pro návštěvníky připravena teplá kuchyně, pečené prase,
více druhů piva a nealko nápojů, WC.
Rybářský revír Valcha – Velké jezero a Rekr.středisko Volmanec
Rybářské závody – místa pro 150 závodníků v chytání ryb na udici – Český
rybářský svaz Počátky – bohatá tombola, smažené rybí řízky, občerstvení. Na
Volmanci se pak poprvé představilo veřejnosti ,,Holandské rekreační centrum“. Byl
uspořádán ,,Den otevřených dveří“ a podávány holandské speciality.
Rekreační středisko Českého vysokého učení technického a Dětský tábor ,,Beruška“.
Chovatelství – Český svaz chovatelů Počátky – ukázky z chovu, občerstvení,
poradenská služba MVDr. Zobače. V areálu hrála od 10:00 do 16:30 místní
skupina AWAL Počátky.
202

Malá zemědělská technika – výstavní a prodejní expozice firmy MOUNTFIELD.
Kynologická show – Spolek pro ochranu zvířat Polná- nabídka psů z útulku,
ukázky výcviku psů služebních plemen byly prováděny v 10:00, 13:00 a 15:00
hod.
Chov koní na Vysočině – Dvůr Dvořáková Žirovnice – ukázky jezdectví a
parkurového skákání.
Podvodní říše – prezentace velkolepého projektu z Rakouska z města Schrems
Soutěže pro děti a tombola - pořadatel Český svaz žen Počátky
Rybářství – Rybářské učiliště Třeboň
Lesní sklo – Huť Růženka – prodejní výstava lesního skla.
Centrum pro děti ,,Beruška“ – soutěže pro děti, občerstvení pro děti.
Den přírody se podařil, počasí pořadatelům přálo. Návštěvníků, zejména
odpoledne byl veliký počet, organizace i služby pro návštěvníky byly již tradičně na
dobré úrovni. Hlavní organizátoři akce, Pavel Hůša, ved. odboru životního prostředí
MěÚ Počátky a Vít Kratochvíl, ved. Kulturního zařízení města si oddechli a záhy
již jistě začnou přemýšlet o tom, jaký bude Den přírody 2007.
•

•

Václavské slavnosti 5. ročník.
Příloha č. 35, 36, 37, 38, 40.

Jak rychle nám ten čas letí a tradice se utužuje. Nastal den D 23.září 2006
a naše Palackého náměstí bylo již po páté připraveno přijmout jak místní občany,
tak i mnohé z dalekého i blízkého okolí a poskytnout jim podívanou na stará
řemesla, shlédnout produkce různých kapel i souborů a pochopitelně najít i mnoho
příležitostí pro výborné občerstvení.
Ráno bylo jak vymalované, i když trochu větrné ( ale to je u nás skoro každý
den) a já jsem začal prohlídku trochu netradičně. Zdolal jsem těch několik desítek
schodů na ochoz naší věže a pohled, který se mi naskytl stál opravdu za to. Podzim
už začínal barvit listí stromů v našich alejích a parcích a na náměstí se začali
scházet první návštěvníci. Ti rannější byli ale již dříve na mši svaté v kostele sv. Jana
Křtitele, která začínala již v 8:30 hod. V 9:15 byl zahájen staročeský jarmark
s ukázkami tradičních řemesel- jednotlivé obory bývají každý rok podobné –
košíkářství, výroba příze a pletení, keramika, kováři, ale přesto jsou jiné, protože
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kromě místních je provozují jiní nadšenci, kteří nedovolují, aby staré tradiční výrobní
postupy zanikly. Nově se na ,,scéně“ objevili ,,Pouličníci“ z Tábora, kteří po celý den
předváděli malé scénky a hlavně zpívali staré kramářské písně. Místní oddíl skautů
,,Sušený tresky“ si postavil u cukrárny bílé ,,Tee-pee“ ve kterém měl ukázky své
činnosti a také zájemce seznamoval s účelem humanitární sbírky ,,Postavme školu
v Africe“ kterou zde organizoval.V pokladničce bylo po závěru akce spočítáno
4.342 Kč, které byly odeslány na účet humanitární organizace ,,Člověk v tísni“
Členové divadelního souboru ,,Studio Dell´arte“ z Českých Budějovic sehráli pro
malé i větší diváky pohádku o Šípkové Růžence, žáci naší základní školy předvedli
country tance, další skupinka pak kreaci ,,radost z pohybu“. A již se blížilo poledne
a s tím i chuť na něco dobrého. Nabízeny byly výborné rybí řízky, pečené maso na
kameni, bramborák a různé druhy opečených klobás. Na pití- víno, burčák, více
druhů piv i nealko nápojů. Pochopitelně nechyběly ani stánky se sladkostmi, vždyť
přece musíme také něco přinést z jarmarku domů, a prodej suvenýrů s motivy našeho
města. Návštěvníci měli po celý den možnost si prohlédnout kostel sv. Jana Křtitele,
expozice městského muzea a vystoupat pro krásnou vyhlídku na počáteckou věž.
Místní závod a.s. Agrostroj uspořádal pro zájemce ,,Den otevřených dveří.“ Zájemců
bylo hodně a k prohlížení bylo také co – modernizované tři haly bývalého závodu
s moderním výrobním zařízením, které jen málo připomínalo dřívější hlučné obráběcí
a tvářecí stroje, krásné pracovní prostředí i sociální zařízení pro zaměstnance.
Odpolední program zahájila svým koncertem Počátecká dechovka , členové
divadelního souboru J.K.Tyl Počátky zatančili na pódiu pravou Českou besedu a děti
z oddílu Sport pro všechny předvedly ukázky z dětského aerobicu. Pak následovalo
vystoupení místních ,,Maxíků“ a program zakončila hudební produkce kapely Vesta
Třešť. Jako kuriozita byl ve 13 a 17 hodin v kině promítán film o Počátkách z 30.
let minulého století. Koho ještě nebolely nohy měl ještě příležitost zatančit si na
taneční zábavě v Sokolovně, kterou uspořádali místní hokejisté HC Devil´s. Hrála
tam kapela HORNET. Kulturní zařízení města v čele s p.Vítem Kratochvílem opět
dokázalo, že umí pro občany zorganizovat výbornou zábavu a připravit pohodový
den, pochopitelně za nezištného přispění desítek členů místních zájmových
organizací, žáků škol i místních podnikatelů.
•

•
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Tříkrálová sbírka 2006.
Ve dnech 6.-9.1.2006 se konala v našem městě již tradičně tříkrálová
sbírka. Koledníci nejprve zamířili na děkanský úřad pro požehnání od p. Mgr.
Pátera Vendelína Zboroně a pak se vydali na obchůzku po městě. Koledníky jsem
jmenoval již v minulém roce a letos to byly stejné děti. Tří králové navštívili mimo
Počátky i Vesci, Strannou a Žirovnici. Do uzamčených kasiček vybrali pro charitu
14.409 Kč. Obdivuhodná byla jejich výdrž při koledování a pěkný zpěv.
•

•

Skupina SURF – Eva a Vašek.
Vystoupení této skupiny u nás, které se konalo 18.5. předcházela televizní i
rozhlasová reklama, takže občané již věděli o co asi půjde. Jejich repertoár byl
zaměřen zejména na starší věkové skupiny občanů, kteří si rádi poslechli písničky a
šlágry svého mládí. Hudební produkce byla rozdělena na několik částí, takže si na
své přišli jak příznivci populární hudby, nechyběly ani lidovky a trampské písně i
moravský folklor. Vystoupení bylo koncipováno jako koncert s možností si i zatančit,
v sále v Sokolovně bylo stolové uspořádání a během čtyřhodinové produkce se
podávalo různé občerstvení. Zpěváci vystupovali ,,naživo“ někdy s doprovodem
harmoniky, nebo kytary, většinou však s hudebním doprovodem z elektronického
zařízení. U diváku dokázali nabudit výbornou atmosféru a pohodu a na zaplněném
tanečním parketu mnozí zapomněli na své stáří i neduhy. Při známých lidových
písničkách a evegreenech zpíval celý sál. K úspěchu akce jistě přispěla i vzorná
obsluha a nabídka podávaného občerstvení, což zajišťovalo Kult. zařízení města. Sál
Sokolovny byl naplněn do posledního místečka, bylo zde i hodně posluchačů
z okolních obcí. Pro velký zájem byl koncert této skupiny opakován ještě 11.11.06.
•

•

Zápis za rok 2006
zapsal 2.8.2007
kronikář Jan Kouba
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