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PŘÍSLOVÍ NA MĚSÍC LEDEN
Někteří lidé mají tak tlustou kůži, že ani nepotřebují páteř.

Anketní otázka z webových stránek
Výsledek ankety, která proběhla na oﬁciálních webových stránkách města Počátky
(www.pocatky.cz). Zveřejněno od 19.11.2007 do 19.12.2007
Souhlasíte s prodejem bývalého hřbitova v Lázních Sv. Kateřiny?
ANO (11%)
NE (78%)
tento problém nesleduji (7%)
je mi to jedno (4%)
Počet hlasů: 165

ZASTUPITELÉ ZASEDALI
Na svém 7. zasedání konaném dne 11.12 2007 zastupitelé mimo jiné schválili:
-

-

-

ponechat v platnosti Obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 4/2005
o místních poplatcích, a neměnit výši poplatku za odvoz komunálního odpadu,
který činí 490,-Kč na občana. Náklady na jednoho obyvatele pro rok 2008 jsou
stanoveny ve výši 558,- Kč. Dle zákonné normy může občan přispívat nejvýše
částku 500,-Kč, rozdíl navýšené ceny bude dorovnán z rozpočtu města na rok
2008
navýšení ceny za vodné a stočné vodovodu města Počátky ve výši 38,15 Kč
vč. 9% DPH v termínu od 1.1.2008 (vodné pro město Počátky a Vesci 18,-Kč,
stočné pro město Počátky 17,-Kč)
zpracování změny územního plánu města Počátky na zřízení průmyslové zóny,
s možností výstavby strojírenské ﬁrmy, v lokalitě od čerpací stanice pohonných
hmot směrem k Žirovnici, souběžně s ﬁrmou Setora a areálem Agrodružstva
Počátky
schválili rozpočet města Počátky na rok 2008

Zastupitel Mgr. Pavel Kešner navrhl rozpočtovou změnu pro akci „Obnova
zeleně“. Finanční prostředky by byly použity na vytvoření projektu obnovy zeleně v Moravské ulici (podél potoka), na Lipárkách a výsadba aleje dubů v lokalitě
U sosny. Pro tuto akci budou osloveni rodiče dětí narozených v roce 2007, spolky, zájmová sdružení, podnikatelské subjekty, účastnit se budou též skauti. Akce
ponese název „Zasaď si svůj strom“. Cílem tohoto návrhu je, podle autora nápadu, započít s koncepční, postupnou a dlouhodobou obnovou zeleně v Počátkách
a zapojit do tohoto procesu v co největší míře občany.
(Přála bych si, aby si důkladně přečetli tento odstavec lidé, kteří stromy navrtávají,
aby jim nepřekážely či nestínily, např. břízy ve Vesci).
JiZ
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Z obsahu:
OZ jednání
zastupitelstva
OPřežijeme pololetní vysvědčení
OProdej hřbitova
OKurz profesního vzdělávání
OZ jednání Rady
města Počátky
OPočátecký fotbal
O100 let Počáteckého vodovodu
OKino Počátky
OZe zápisníku
Policie ČR
OObnova církevních památek
OByli jsme na
Kateřině
OKultura
OInzerce

Letem nejen
počáteckým světem
Opět zážitek!
Těšení se na společný
vánoční koncert Počátecké
dechovky a žáků ZUŠ Počátky
došlo svého naplnění v našem
kině. Jak jsem již v titulku uvedl, byl to opět zážitek. Vánoční koledy v podání dechovky
i jejich zpěváků v první polovině
koncertu byly něčím, co se jen
tak všude neslyší. Možno jen
chválit. Dojemné, ostatně jako
vždy bylo i vystoupení žáků
ZUŠ. Díky!
FRK
Vánoční trhy a Živý Betlém
Živý Betlém jsme letos poprvé viděli v souběhu s Vánočními
trhy v naší sokolovně v podání
dětí z Počáteckého divadelního spolku. Bylo znát, že se tito
mladí na své vystoupení dobře
připravovali. Úspěch se proto
dostavil.
Letošní Vánoční trhy byly
určitě nejpovedenější v historii
jejich konání - hlavně prodejem nekomerčního zboží. Takto
vyráběné amatérské výrobky se
jinde hned tak nevidí.
Ve stejný den jsme stačili
navštívit i jindřichohradecký zámek s podobným zaměřením.
Samozřejmě zámecká atmosféra byla půvabná. Pokud se ale
týká nabídky na Vánočním trhu,
počátecká nabídka byla nesrovnatelně lepší!
FRK
Opravdu se stalo…
V pondělí 10. prosince se
Tovární ulicí směrem od Zmeškalů k Agrostroji řítilo velkou
rychlostí osobní auto tmavé
vínové barvy (pravděpodobně
třídvéřový Golf). Na hrázi rybníka
zpomalilo, pootevřenými dveřmi vyletěl z auta pytel směrem
k rybníku. Dveře se přibouchly
a auto zmizelo tak rychle, jak se
objevilo. Z pytle vykoukla vyděšená hlavička štěněte. Malý asi
tříměsíční chundelatý pejsek se
vystrašeně rozhlížel, než se ho
ujaly vlídné ruce kolemjdoucích.
Pejsek měl ve svém neštěstí
i velký kus štěstí, že nedole-

PŘEŽIJME VE ZDRAVÍ POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
Máme měsíc leden a školní rok se láme
napůl. Poslední den měsíce je čas vysvědčení a mnoho žáků i studentů jistě prožívá
chvíle napětí, očekávání nebo stresu. Od
dob, kdy se na školách zavedlo známkování,
či jiná forma hodnocení zažívají žáci radost
i strach.
Už v 16-17. století jsou zaznamenány
v jezuitských školách snahy o jakési školní
hodnocení. Avšak hodnotící systém ve školách se stal státní normou až koncem 18. století za vlády Marie Terezie. Školní řád tehdy
uzákonil mimo jiné konání veřejných zkoušek na konci každého roku a také vydání
školního vysvědčení. Klasiﬁkovalo se čtyřmi
stupni a to za návštěvu školy – velmi pilná,
pilná, nestálá, řídká. Mravy byly hodnoceny takto – velmi dobré, dobré, prostřední,
školnímu řádu neodpovídající. Prospěch
byl hodnocen těmito stupni – velmi dobrý,
dobrý, prostřední, slabý. Hodnocení nebylo členěno podle předmětů, ale podle dílčích
dovedností žáka, například za různé druhy
počítání nebo za krasopis.
V 19. a 20. století se zavádí známkování, celý systém se ustálil v roce 1905,
kdy byly klasiﬁkace a vydávání vysvědčení
upraveny Vyučovacím řádem škol obecných
a měšťanských. Tento rakouský předpis platil bez větších změn několik dalších desetiletí a některé podstatné součásti, jako je např.

pětistupňová škála, včetně pojmenování
jednotlivých známek, se používá dodnes.
Dnes už se nehodnotí pilnost, ta mohla být
– vytrvalá, náležitá, dostatečná, nestálá,
nepatrná. Rovněž se už neznámkuje úprava písemných prací, ta mohla být – velmi
úhledná, úhledná, nedosti úhledná, neúhledná, nedbalá.
V roce 1937 byl vydán zkušební a klasiﬁkační řád pro střední školy, který zdůrazňoval, že výsledná známka nemá být
aritmetickým průměrem známek dílčích, ale
má být stanovena se zřetelem k žákově práci v celém období, k celkovému stavu vědomostí a schopnosti jich užívat.
Až v 60.-80. letech se objevují tendence
prosadit i jiné formy hodnocení než je tradiční klasiﬁkace. V metodických pokynech je
zdůrazňován např.význam pochval k posilování dobrých výkonů žáků i k udržení kázně.
Klasiﬁkační řád z roku 1973 např. zdůrazňuje, že učitel je povinen zdůvodnit žákovi,
proč dostal určitou známku. Základní charakteristiky školního hodnocení se tedy
příliš nemění už desítky let. Nemění se ani
strach dětí z trestu, nesou-li domů nějakou
špatnou známku na vysvědčení. Využívám
této příležitosti a apeluji na zdravý rozum
rodičů, známky byly….jsou,…a budou….
zachovejte klid, nejde o život.
JiZ

PRODEJ HŘBITOVA
Děkuji všem členům zastupitelstva, kteří nehlasovali pro prodej hřbitova u kostela sv.
Kateřiny a naopak chtěli tento záměr, který bohužel nadále zůstal v platnosti, zrušit. Vážím
si jejich osobní odvahy a statečnosti.
Vyprošuji jim a jejich rodinám do nového roku hojnost Božího požehnání a vytrvalosti
v dobrém.
Pater Vendelín Zboroň

Několik subjektivních poznámek k prosincovému zasedání zastupitelstva města
Zasedání Zastupitelsva města Počátky bylo přehlídkou chodu místní politiky par
excellance. Zastupitelé i vedení města předvedli velice extrémní výkony, od přístupu
zasvěceného a odborného, až po neinformovanost a pletení dojmů a pojmů. Řešili věci
velice důležité se stejnou naléhavostí jako ty, kterými by se snad ani zabývat nemuseli.
(Narážím zde na poměrně obsáhlou diskusi o tom, že ze suchého písku se nedají stavět
bábovičky!)
Přišla jsem na toto zasedání proto, že jsem chtěla vyjádřit nesouhlas s prodejem
hřbitova v lázních Sv. Kateřiny. Se stejným úmyslem se dostavila i řada dalších občanů
Počátek, kteří se však nedočkali pozdní rozpravy, takže svůj názor nemohli vyjádřit.
Veřejnost byla na zasedání zvána několikrát rozhlasem. Podle mých zkušeností pozvání
znamená, že přítomnost zvaného je vítána, zde tomu bylo spíše naopak. Nepochybuji
tom že, vedení města a zastupitelé věděli o jejich přítomnosti i o jejím důvodu. Nicméně
po celou dobu zasedání byli vzadu sedící občané snad jen vzduchem, nebyli na zasedáni ani uvítáni.
Jednání o prodeji pozemků dopadlo jak dopadlo. Musíme jen doufat, že se nedostane do jednání někdy v budoucnu znovu, až nebude přítomna veřejnost a někteří zastupitelé, kteří s prodejem nesouhlasili a statečně se snažili tuto záležitost ukončit. Bylo toho
řečeno již mnoho, ale mne by zajímala ještě jedna maličkost- město chtělo prodat tyto
pozemky s tím, že na ně zajistí věcným břemenem právo přístupu pro veřejnost. Podle
mých informací, které jsem si ověřila u několika zdrojů, mimo jiné i na katastrálním úřa-
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dě v Pelhřimově, nelze zřídit právo přístupu pro veřejnost (věcné břemeno lze zřídit
pro fyzickou nebo právnickou osobu – což není veřejnost). Nevím, jestli měla radnice
v rukávu jiný způsob, jak toto zařídit, nebo neměla informace, nebo jen opíjela veřejnost rohlíkem!
Pokud by se pozemky v lázních prodaly, byl by to jen další dílčí krok k postupnému uzavírání areálu lázní veřejnosti. Tomuto mému názoru se mnozí na zastupitelstvu vysmáli. Chápu, kritizuji a ještě k tomu nejsem rodačka- jak mi bylo naznačeno!
Můj názor zde není hodný ani pozastavení. Ale vězte, páni konšelé, to není jen můj
ojedinělý názor. Tato obava je pro mnohé celkem reálná a logická vyplývající. Ale
budu mluvit za sebe- pokud to zůstane jen planá obava, budu nadmíru potěšena
a vůbec se nebudu zlobit, že jsem se mýlila.
Co se týče věcí veřejných zastávám princip předběžné opatrnosti a uvážlivostina rozdíl od naší radnice, jak se zdá. Proto jsem se na tomto jednání kromě jiného
dotázala, jestli někdo z vedení města slyšel, že by se mělo v areálu lázní stavět
jakési malé golfové hřiště. Neslyšel! Jak by mohl! Jsou to soukromé pozemky, tak ať
si tam dělají, co chtějí- bylo latentně přítomno v zastupitelstvu. Nechci zde rozepisovat o obsáhlé problematice golfových hřišť a jejich vlivu na životní prostředí. Chci
jen zdůraznit, že na údržbu golfového trávníku se používá obrovské množství pesticidů a dusičnanů. Hřiště by bylo na kopci, pod kopcem prameny počátecké vody!...
Nechám na každém ať si domyslí důsledky. A golfové hřiště nemusí být do budoucna
zdaleka jedinou stavbou přesahující svými dopady areál lázní. Kdo se nad tím však
bude ochoten zamyslet? Kdo je dnes ochoten přemýšlet jinak než v rovině investice
a okamžitý zisk?!
Na závěr chci říci už jen tolik. Nejsem z těch, kdo by chtěl někomu komplikovat
podnikání. Je jistě dobré, že lázně dál nechátrají, budou zde pracovní příležitosti,
atp. Ale je třeba si uvědomit, že dnes vlastní lázně jedna společnost, zítra to může
být jiná a ta se bude o to méně cítit zavázaná jakýmikoliv sliby městu. Od naší radnice bych očekávala citlivější a uváženější přístup k hodnotám, které tu zanechaly
generace před námi, přírodnímu bohatství a ne prosté mávnutí rukou nad tím, co se
nás zdánlivě netýká bez uvážení důsledků.
Hana V. Konvalinková

Ještě jednou o hřbitově v lázních …
Vážení a milí spoluobčané. Rád bych touto cestou poděkoval zastupitelům, kteří
odmítli prodat starý hřbitov u kostela sv. Kateřiny. Nikdy jsem neměl naše zastupitele
za neznalé problému, jak mi bylo v minulém čísle Martinem Pavlíčkem vloženo do úst.
Pouze jsem poznamenal, když jsem před tím o připravovaném prodeji hovořil s několika desítkami lidí ve městě, že většina občanů Počátek tuto skutečnost ani netuší.
Proto jsem napsal článek, abych uvědomil občany o záměru prodeje hřbitova a tento se
pokusil odvrátit. Také jsem uvedl dokument, který byl dle mého soudu porušen. Není to
pouze můj soukromý názor, protože totéž konstatovala i mnou oslovená odborná veřejnost. Nejsem soudce a zastupitelstvo města má svůj kontrolní orgán, který pokud to
uzná za vhodné nebo bude pověřen, konání v případě změny využití pozemku hřbitova
posoudí a udělá závěr. Jistě se nespokojí s dokládáním faktů na základě ujištění:“…byli
jsme vyzváni…“ a „...byla nám podána informace…“, ale bude žádat konkrétní dokumenty a jejich znění, když je vše tak snadno doložitelné, jak uvádí moji oponenti.
Jako reakci na články v minulém čísle PZ jsem vydal interní materiál, který jsem se
rozhodl dále plošně nezveřejňovat. Pokud někdo reaguje na mou občanskou výzvu tak,
jak reagovali dva radní v předchozím čísle PZ na můj článek, musí mít důvod k takovému chování. Věnovat více času jejich textům považuji za ztrátu času svého i ostatních.
Na stole vedle počítače mi leží „Projekt záchrany architektonického dědictví“, týkající
se kostela sv. Kateřiny a přilehlého hřbitova (H projekt J. Hradec, Ing. arch. Hájek Miroslav, duben 1998). Podle tohoto projektu, který má 4 etapy je celá akce v závěru tzv.
3. etapy. Na posledním kontrolním dnu (podzim 2007), na kterém jsem byl též přítomen, bylo odborníky konstatováno, že je potřeba odkrýt kamennou dlažbu pod hlavním
oltářem, protože pod dlažbou je zemina, kterou vzlíná vlhkost. Tuto zeminu je potřeba odtěžit, provést odvodnění, zásyp kamennou drtí a opětovné zadláždění původní
dlažbou. Oprava kamenné zdi hřbitova před touto stavební úpravou v interiéru kostela
by byla nerozumná, protože odtěžená zemina bude muset být naložena a odvezena,
teprve potom může být opravena boční hřbitovní zeď. V opačném případě by musel být
stavební materiál transportován po schodišti, což je velmi komplikované a drahé. Bez
zajímavosti není, že ve výše uvedeném projektu je projektantem vyčíslena cena opravy
hřbitovního zdiva na 85 000 Kč. Ano, projekt je téměř 10 let starý, ale pokud propočítáte
aktuální cenu dle indexu navýšení cen ve stavebnictví, dostanete se maximálně na trojnásobek ceny, uvedené v původním projektu. Vůbec proto netuším, kde moji oponenti
vzali cenu opravy ve výši 750 000 Kč, jak jsem se od nich dočetl v regionálním tisku.
Již dnes se, společně s P. Zboroněm a kolegy, snažíme obstát v dalších dotačních
titulech pro záchranu architektonického dědictví.
pokračování na další straně
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Letem nejen
počáteckým světem
těl s pytlem až do rybníka a že
celou smutnou událost viděli hodní
lidé. Pasažéry auta nechci nazvat
dobytkem, protože bych tak urazila
skutečný dobytek.
JiZ
Šedivé náměstí
Také jste si při vánočních
a novoročních procházkách po
slavnostně osvětleném Palackého
náměstí všimli jaká barva fasád
domů převládá? Nejsem jistě sám,
na koho ta opelichaná šeď působí
až skličujícím dojmem. Není těžké
si domyslet co je toho příčinou.
Fasády by po mnoha letech
potřebovaly opravu. Je ale víc než
jisté, že většina majitelů na náročnou opravu či úpravu zřejmě nebude mít dostatek ﬁnancí. Naskýtá se
otázka, co s tím? Jeví se to jako
neřešitelné. Přitom má dojít k úpravám povrchu náměstí a domy
zůstanou v původním opotřebeném stavu? Nepříliš radostné konstatování na začátku roku. I když
řada domů na náměstí je dobře
udržovaných. Za to patří majitelům
dík a uznání.
FRK
Fšechno?!
Možná si řada z nás vzpomene na vtip vyprávěný ještě za
bývalého režimu. Tehdejší představitelé naší země se domlouvali
co zdražit. Tak to vzali podle abecedy: a - automobily, b - benzin, c
- cigarety ... až došli k písmenu F
- fšechno. Léta letí a nynější představitelé asi uvažovali obdobně.To
už ale není vtip, ale bohužel smutná skutečnost.
Tak nám ten obávaný rok
s osmičkou na konci pěkně začíná.
My tzv. obyčejní lidé budeme mít
zase hlouběji do peněženky. Citovat všechna zdražení nebudu. Ale
být například nemocný bude už
dvojnásobným rizikem.
O zdražování autobusového
jízdného zatím nepadlo nikde ani
slovo, ale pěkně se také navýšilo.
Například autobusová jízdenka
z Počátek na nádraží ČD vzrostala z 8 Kč na 12 Kč. Ale už dost. Asi
si budeme muset novoroční přání doplnit o dvě slůvka: „vydržet
a nekrást!“
FRK

Věřím, že i tento rok bude úspěšný a na jeho sklonku se budeme
společně radovat z dalšího dokončeného díla. K tomu nám všem
přeji pevné zdraví, dobrou vůli, špetku štěstí a odvahu. Provozovatelům lázní přeji úspěšný rozjezd jejich hotelového komplexu
a mnoho úspěchů v podnikání.

Úplně na závěr mi dovolte myšlenku na spokojený život. Spokojeně mohou lidé vedle sebe žít jen tehdy, pokud silnější neutiskuje slabšího, bohatší neutiskuje chudšího, … Věřím, že tento
předpoklad je v Počátkách naplněn a děkuji za to.
Ing. Luboš Rudišar

Prodám hřbitov v pěkné lokalitě. Zn. Levně, včetně kostí
V prosincovém vydání zpravodaje jsem si přečetl příspěvky,
v kterých se paní starostka a pan radní Pavlíček vyjadřují k aktuálnímu záměru prodat hřbitov u Sv.Kateřiny společnosti Šém
a.s. Z jejich vyjádření vyplývá, že z vedení města jsou právě oni
v celém případu nejvíce zaangažovaní. Svou podporou prodeje
hřbitova zřejmě chtějí dokázat, že jim skutečně není naprosto nic
svaté. Leckterý věhlasný iluzionista by zíral, jaká efektní zmizení
lze vymyslet. Město vlastní hřbitov, dokonce jeden z nejstarších
hřbitovů na Vysočině, ale co se hřbitovem? Už léta se zde nepohřbívá, tak jaképak ohledy. Abrakadabra eláá hop a světe div se
-hřbitov je pryč ! Město v katastru nemovitostí vygumovalo způsob
využití pozemku a jediným mocným úderem razítka se vše zázračně mění, hřbitov už není hřbitov, ale zeleň, a tak šup s pozemkem
na trh, předem vybraný zájemce už netrpělivě čeká. Proč se zabývat takovými detaily, jako je ochranné pásmo nemovité kulturní
památky, kde se způsob využití pozemku měnit nesmí?
Rád bych vedení města Počátek upozornil, že je do jejich funkcí
zvolili místní občané, nikoliv zástupci ﬁrmy Šém. Neznám ani paní
starostku, ani pana Pavlíčka, a nevím skutečně naprosto nic o tom,
s jakým volebním programem jako Nezávislí kandidovali. Pochybuji
však o tom, že lidem před volbami slibovali podporu kontroverz-

ních podnikatelů a spekulativní rozprodávání městských pozemků.
Je potřebí také konstatovat, že předmětem podnikání společnosti
Šém není péče o kulturní památky a hřbitovy, ale koupě zboží za
účelem jeho dalšího prodeje, prodej a poradenství v oblasti ekonomie. Slibovat se dá podle potřeby cokoliv, ale není nutné pochybovat, že se zde obchodníkům s nemovitostmi daří, deník MFDnes
nedávno zveřejnil údaj, že Šém už v okolí Sv.Kateřiny vlastní 55
hektarů pozemků! Stále však mají málo, potřebují i hřbitov a možná
se třeba jednou dočkáme i toho, že si koupí celý Lísek.
Na závěr jen pro pořádek připomínám, že Ing.Petr Zempliner
z ﬁrmy Šém kupoval od Kraje Vysočina zrušenou dětskou léčebnu s výslovně deklarovaným záměrem vybudovat zde pečovatelský dům pro důchodce. Jako mávnutím kouzelného proutku však
vzniklo něco zcela jiného- luxusní hotelový komplex, zaměřený
na cílovou skupinu unavené obézní vrchnosti. Hejtmanovi, krajské
radě, ani vedení města ale tato prapodivná změna evidentně nijak
nevadí. Počátečtí zastupitelé jistě nemohou nijak ovlivnit, koho
podporuje vedení kraje, měli by se však s maximální pozorností
zabývat tím, koho a jak podporuje vedení města.
Rudolf Ševětínský

Otevřený dopis Ing. Petra Zemplinera
Vážení,
sděluji vám, že ﬁrma Šém, a.s. odstupuje od svého úmyslu koupit pozemek bývalého hřbitova, který se nachází v bezprostřední
blízkosti kostelíka sv. Kateřiny v lázních sv. Kateřina.
Žádám tímto současně o zrušení vyhlášeného záměru prodat předmětný pozemek předem určenému zájemci – společnosti Šém, a.s.
Chci tím zamezit dalšímu osočování některých členů zastupitelstva,
především starostky, paní Hrnčířové a pana Pavlíčka.
Jediným důvodem našeho zájmu o uvedený pozemek byla snaha uvést okolí kostelíka do hezkého stavu, který by odpovídal nově
rekonstruovanému areálu resortu sv. Kateřiny.
O těchto úmyslech jsem osobně, spolu se svým spolupracovníkem, panem Jiřím Tučkem z Žirovnice, v polovině listopadu, podrobně informoval faráře Vendelína Zboroně.. Na schůzku přizval pan
farář, nevím z jakého titulu, mile a přátelsky se tvářícího, bývalého
člena zastupitelstva, pana Rudišara.
Pan farář se na příjemné schůzce při šálku čaje a čokoládových
perníčkách dotazoval, zda by nám vadilo, kdyby se čas od času
v kostele sv. Kateřiny konaly mše, kdyby zde oddával, organizoval
koncerty. Opakovaně jsme konstatovali, že nikoliv; naopak zdůraznili jsme, že máme zájem na spolupráci s církví, městem a místními
občany a nabídli jsme mu při plánovaných aktivitách pomoc.
K mému překvapení následovala v několika dalších dnech zahořklá a nekorektní mediální kampaň, která používá tendenční a lživou
argumentaci. Dovolte proto, abych se pokusil alespoň nejkřiklavější
nepravdy a polopravdy uvést na pravou míru.
Z mnoha ﬁrem, ve kterých jsem v minulých sedmnácti letech
ﬁguroval jako společník, akcionář nebo člen statutárních orgánů byly
předmětem likvidace pouze dvě ﬁrmy. Zlikvidovány byly proto, že
se přestaly zabývat předmětem své činnosti, nebyly již zapotřebí.
Nejednalo se o konkurs, ani bankrot. V tisku jsem se však dočetl, že
většina ﬁrem ve kterých ﬁguruji byla zlikvidována.
Dočetl jsem se též, že jsem se angažoval při prodeji paláce
Lucerna, v Praze na Václavském náměstí ﬁrmě Chemapol, která
patřila bývalému agentu STB panu Junkovi. Nepochybně seriózní
novinář, píšící tento článek, zapomněl, zřejmě nedopatřením, uvést,
že naše poradenská ﬁrma zastupovala stranu prodávající, manžele
Havlovy (majitele poloviny předmětné nemovitosti : pana Ivana Hav-

la, bratra prezidenta Václava Havla, s chotí ).
Tímto tvrzením se autor článku snaží čtenáři podsunout, že v mé
minulosti je cosi temného. Proto pro úplnost uvádím: nikdy jsem nebyl
spolupracovníkem STB, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany.
Dočetl jsem se, že nově zrekonstruovaný kostel svaté Kateřiny je
trnem v oku kontroverzního podnikatele Petra Zemplinera..
Nechápu proč. Provinil jsem se snad tím, že jsem řádně, ve veřejné soutěži, kterou organizoval krajský úřad, koupil areál bývalé léčebny? Pochybil jsem tím, že jsem včas zaplatil plnou kupní cenu? Hřeším snad tím, že s nemalými náklady uvádíme do původního stavu,
v minulých desetiletích naprosto zdevastovanou, historicky cennou,
budovu pavilonu?
Dočetl jsem se, že podnikám s pány Tlustým a Třebickým.
Prohlašuji, že pana poslance Tlustého jsem „živého“ neviděl nikdy
a nikdy jsem s ním nemluvil, zatímco s panem Třebickým jsem poprvé
přišel do kontaktu před několika dny na našem společném předvánočním setkání v Kateřině.
Na příčinu mého označení: „kontroverzní“ se ani neodvažuji zeptat.
Bojím se, že bych se dozvěděl spoustu věcí o kterých jsem dosud
neměl ani potuchy; třeba, že jsem vystřelil z Aurory.
Dočetl jsem se, že v resortu sv. Kateřina jsou místní občané
zaměstnáváni pouze v podřadných pozicích.
Konstatuji, že z přibližně čtyřiceti osob, které jsou v resortu zaměstnáni nebo s námi spolupracují jako osoby samostatně výdělečně činné,
jsou pouze tři lidé z Prahy, dva z Thajska a ostatní jsou z Pelhřimova,
Počátek a okolí. Místními jsou obsazena místa jako například : vedoucí recepce, hlavní technik resortu, vedoucí wellness, vedoucí provozu
restaurace, šéfkuchař. Tímto způsobem bych mohl pokračovat. Nechci
vás unavovat, proto končím.
Kladu si však závěrem otázku, kde se v některých našich bližních
bere tolik zloby a zášti, že jsou ochotni lhát, lhát dokonce veřejně. Že
jsou připraveni vědomě ubližovat, škodit, kazit pověst slušných lidí
a manipulovat postoji svých spoluobčanů.
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce vám přeje
Petr Zempliner
25. prosince 2007 ve sv. Kateřině u Počátek
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Hřbitov na prodej – u kostela svaté Kateřiny
Dnes již ostatní plocha – veřejná zeleň
Původně: ostatní plocha – hřbitov
Vlastník hřbitova – Město Počátky hledá kupce za symbolickou
cenu 10,- Kč/m2 včetně historického kamenného schodiště
a ohradní zdi.
Proč ta neochota postarat se o svůj majetek, když „sousedi“
po mnohaletém úsilí podpořeném i ze strany města, a to díky
přičinění kritizovaného bývalého radního Ing. Luboše Rudišara,
dokončil i obnovu fasády kostela.

-

V článku starosty Ing. Marie Hrnčířové v Počáteckém zpravodaji (12/2007) jsme si mohli přečíst, že
- „Město za posledních 5 let nerozpočtovalo žádné ﬁnanční
prostředky na údržbu bývalého hřbitova a ohradní zdi (dnes
již trosek zdiva) u kostela Sv. Kateřiny.“ A to prý „Přáním,
asi nejen mým, ale nás všech, je, aby pozemek byl udržován v důstojném stavu.“
- „Změnou zápisu v katastru nemovitostí, rozhodně nebyl
a nebude měněn charakter porostů ani způsob využití pozemků v ochranném pásmu.“ Na jiném místě radní
Martin Pavlíček, který téměř hystericky hájí prodej hřbitova
a různými způsoby neoprávněně napadá Luboše Rudišara uvádí, že „Pozemek byl a stále je ostatní plochou, pouze město nechalo jako nesoulad v katastru změnit využití
pozemku. A to je velký rozdíl. Původní využití hřbitov bylo
změněno na veřejnou zeleň.“ To není zlý sen, ale zásadní
rozpor mezi výše uvedeným tvrzením starosty a radního.

z městského rozpočtu. Zdá se to absurdní, když např. pouze projekt na „zahájení smělých plánů na rekonstrukci kina
a náměstí“ (citace z konce článku) nás bude stát téměř milion korun (bez dvou tisíc). I z jiné odpovědi Martina Pavlíčka
k otázce Ing.Třebického na straně 4 Počáteckého zpravodaje 11/2007 je vidět, že opravy hřbitovních zdi nejsou prioritou některých volených zástupců.
Administrativní kroky, které vedly ke změně zápisu využití
pozemků považuji pouze za účelové a provedené asi i bez
pověření rady, neboť jsem v usneseních rady zveřejněných
na internetu žádný souhlas nenašel.

Jaké jsou alternativy řešení vzniklé situace:
- Nejlépe uvést zápis v katastru nemovitostí do původního
stavu, zrušit vyhlášený záměr prodeje a v rozpočtu města
na r.2008 vyčlenit alespoň částku na materiál pro opravu zdi
hřbitova..
- Při prodeji hřbitova obchodní společnosti mohou nastat problémy s přístupem při opravě systému vnějšího odvodnění
kostela v budoucnu. Rovněž skutečné využití pozemku novým majitelem či další převod majetku nejsou bez rizika.
Kostel sv. Kateřiny s okolím v budoucnu
- Kostel sv. Kateřiny je památkou regionálního významu a je
zařazen v programu Ministerstva kultury ČR – „Záchrana
architektonického dědictví“, z něhož byly ﬁnancovány téměř
všechny jeho opravy.
- Možná bude pro Počátky větším zdrojem turistického ruchu
než samotné centrum města.

Jak mohlo dojít k vyhlášení záměru prodeje hřbitova?
- Z článku Martina Pavlíčka vyplývá, že druhý „soused“ hřbitova – nový majitel lázní sv. Kateřiny požádal „město o uvedení pozemku a zejména hřbitovní zdi do odpovídajícího
stavu hodného pietního místa.“ A když majitel lázní prý
nabízel provedení oprav hřbitovní zdi ve vlastní režii, pokud
Město Počátky zaplatí alespoň materiál, tak byl odmítnut
s tím, že ani materiál na opravu zdi není možné zaplatit

Na počátku nového roku 2008
Myslím si, že již na jaře r. 2008 by bylo možné, ve spolupráci
Města s novým majitelem lázní, provést potřebné opravy zdi
hřbitova. A k tomu všem voleným zástupcům přeji dostatek
osobní odvahy a zdraví pro jejich mnohdy těžkou službu veřejnosti.
Ing. František Peroutka

KURZY PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V listopadu a prosinci roku 2007 proběhlo v zasedací místnosti Pacovského zámku a ve Střední škole v Kamenici nad
Lipou 6. tématických seminářů pořádaných sdružením Via rustica.
Kurzy jsou realizovány v rámci projektu „Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“, který je
připraven jako pilotní testování nového vzdělávacího programu. Tento výukový program bude ihned po ukončení pilotního otestování akreditován na Ministerstvu školství a bude dále nabízen i v jiných regionech. Semináře projektu jsou určeny především
pro zemědělce, lesníky a vodohospodáře.
V novém roce připravuje sdružení Via rustica 5 dalších seminářů, které proběhnou v lednu roku 2008. Jedná se o tyto
tématické semináře.
2. a 3.1.

Problematika marketingu, odbytu produkce a odběratelských sítí v regionu

9. a 10.1.

Vodní hospodářství – rybníkářství: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba vodních ploch,
chov ryb

16. a 17.1.

Myslivost: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba lesů, chov zvěře

23. a 24. 1.

Alternativní šetrné postupy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství; problematika ekologického zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

30. a 31. 1.
Problematika a rozvoj pastevectví a živočišné výroby
I
Přesto, že jsou semináře pořádané zdarma, není kapacita učeben zcela využita. Pokud tedy má kdokoliv zájem se seminářů
účastnit, i když není zemědělec apod., je vítán a může svou účast nahlásit na tel. čísle 774 407 665 nebo na emailové adrese
brazdova.lucie@email.cz.
Na tento výukový blok dále navazuje příprava e-learningového systému, který je v současné době připravován. E-learningový systém bude obsahovat materiály z pořádaných seminářů a dále bude obsahovat testy, kde bude možné si vyzkoušet či
zdokonalit své znalosti. E-learningový systém k projektu naleznete na adrese www.profesni-vzdelavani.viarustica.cz
Lucie Brázdová, projektový manažer, Jiří Hodinka, koordinátor sdružení
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA POČÁTKY (LISTOPAD A PROSINEC 2007)
Rada města schvaluje:
- žádost ředitele ZŠ Počátky k likvidaci demontovaných drátěných šatnových boxů;
- osazení svodidel v délce cca 6 m před domem č.p. 60, na rohu křižovatky ulic Horní a Žižkova, z důvodu několika havárií v tomto úseku a následného poškození fasády domu pana Lubomíra Ábela; dopravní zařízení bude provedeno v rámci rozpočtu
VTS s.r.o. a rada pověřuje jednatele společnosti zajištěním umístění svodidel v rámci možností klimatických podmínek.
Rada města pověřuje:
- vedoucího stavebního odboru MěÚ zajištěním zpracování studie k záměru možné přístavby hasičské zbrojnice pro činnost
RZS, jako podkladu k žádosti o dotaci; dále bere na vědomí předpokládanou výši rozpočtovaných nákladů na opravu střechy
hasičské zbrojnice a případné přístavby.
Rada města bere na vědomí:
- žádost města Počátky o vyznačení a zavedení naučné stezky „Cestou starých soukenických mistrů počáteckých“ do
sítě TZT KČT, předanou Klubu českých turistů;
- informace ﬁrem ENERGY 21 a.s. a SOLAR HOSTING s.r.o., o záměrech přípravy projektů na výstavbu fotovoltaických elektráren; stavby těchto zařízení lze umístit pouze v zónách určených územním plánem pro průmyslovou výstavbu;
- informaci Ing. Václava Kodeta, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, k záměru výstavby dopravního obchvatu okolo Počátek;
o obchvatu není v současnosti uvažováno a ani v nejbližších letech se neuvažuje o přípravě jeho stavby; na základě žádosti
starostky města ze srpna 2007, je v rozpočtu Kraje Vysočina pro Počátky v roce 2008 plánována příprava projektové dokumentace na opravu (rekonstrukci) průtahu silnic II/132 - ul.Havlíčkova a III/13212 – ul. Nádražní s tím, že samotnou realizaci
lze předpokládat až v roce 2009;
- informaci SFŽP ČR o neakceptování žádosti o podporu podané v rámci Operačního programu Životní prostředí na „Rekonstrukci ČOV Počátky a kanalizace Vesce a Palackého náměstí“;
- cenovou nabídku na zpracování energetického auditu na budovy základní školy a sportovní haly, předloženou od IP
Izolace Polná, s.r.o. a pověřuje jednatele VTS s.r.o. a ředitele ZŠ zajištěním minimálně tří nabídek na zpracování auditu v uvedených objektech;
- informace členů rady o nepřiměřeném záboru veřejných prostranství k soukromým účelům některých občanů a pověřuje pracovníka na úseku životního prostředí MěÚ Počátky, aby tyto občany upozornil na využívání veřejného prostranství v souladu
s obecně platnými vyhláškami města;
- výhradu ﬁrmy Jan Bouzek-ELEKTRO, Počátky, Horní 75, adresovanou správci počátecké farnosti proti nepravdivým výrokům poškozujícím jméno ﬁrmy v článku „Oprava zvonů na kostele Sv. Jana Křtitele“; článek byl zveřejněn v Počáteckém
zpravodaji a na webových stránkách farnosti;
- oznámení Nemocnice Počátky s.r.o. o dalším poskytování lékařské služby první pomoci občanům Počátek od 1.1. 2008;
služba bude poskytována ve vlastní režii a v dosavadním rozsahu.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 24.11.2007 uspořádal Počátecký divadelní spolek v Počátkách Taneční merendu v maskách. Touto cestou děkujeme
všem sponzorům, kteří nám přispěli svými věcnými dary do tomboly a též děkujeme sponzorům za ﬁnanční příspěvek pro náš
spolek. Děkujeme:
SITO Starý Pelhřimov
TEGAL spol. s r.o. Počátky
Ing.Marie Hrnčířová,Počátky
Český svaz žen Počátky
Optika JARO, Jan Ročeň, Počátky
Jan Konvalinka, Počátky
Hana Váňová - Kuchyňka Počátky
Jana Janková – Elektro
Uzeniny MAREČEK
Monika Trkolová
Jaroslav Vrábel, Malířství, natěračství
Počátky
SETORA spol. s.r.o. Semily
Josef Krátký, Počátky
Quelle Počátky
Kulturní zařízení města Počátky

Jiří Budek, Počátky
Jana Hanzálková, Polesí
Stanislav Žižka, Počátky
Milena Křížová - Galanterie Počátky
Milena Drbalová, Počátky
Jaroslav Skalický - Papírnictví, hračky,
sport Počátky
Aleš Povolný
Lenka Smrčková - SLUNOVRAT, Počátky
Jana Nováčková, výtvarnice, Počátky
MĚSTO Počátky
Vlasta Bouzková, Kadeřnictví, Počátky
BAPON-ŠTEPON s.r.o. Počátky
Cukrárna, Palackého nám.16, Počátky
Jana Kráslová, Počátky
Zdeněk Berka, Veselá

Rovněž děkujeme všem nejmenovaným dárcům.
Za ﬁnanční příspěvek děkujeme:
Nemocnici Počátky a panu Karlu Parkanovi Malířství, natěračství Počátky
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Miroslav Zikmund, Častrov
Pavlína Krátká, Počátky
FORD FOPO Počátky
Mirka Veselá, Počátky
N.Hernová, Drogerie Počátky
Lubomír Chovanec, Hospoda Pod Lipami, Stojčín
Jan Brož - Klenoty Počátky
Lékárna „U Sv. Kateřiny“ spol. s.r.o.
Počátky
Renáta Vetišková, Jihlava
Jiří Vojta, Uzenářství, Počátky
Jana Panáčková, Počátky

FOTBALISTÉ JIŽ MYSLÍ NA NOVOU SEZÓNU
Přestože za okny má ve svých rukou vládu paní zima, náš oddíl kopané se již začíná připravovat na jarní část fotbalového
ročníku 2007 – 08.
V oblasti organizační se připravuje kalendář zápasů všech družstev dle rozpisu krajského a okresního fotbalového svazu.
Na tomto základě se již zajišťuje doprava na zápasy u Autodopravy Kocián a ﬁrmy VYKA. Zajišťuje se materiální zabezpečení
pro nadcházející ročník. Připravuje se ﬁnanční rozpočet a jeho pokrytí, což bude pro výbor oddílu asi nejtěžší úkol. Koncem
roku však výbor oddílu na této problematice začal aktivně pracovat a to v širším měřítku než v předchozích letech. Doufejme,
že vše dopadne dobře, oddíl bude ﬁnančně zabezpečen a počátecký fotbal bude vzorně reprezentovat naše město.
V oblasti přípravy začíná A mužstvo mužů tréninkové venkovní výběhy 12. ledna 2008. Mimo tuto přípravu se hráči pravidelně schází 2x týdně ve sportovní hale. Před začátkem soutěže jsou dojednané tyto přípravné zápasy:
Sobota 23.2. 2008 Kamenice n/L. A Sobota 1.3. 2008

Ustrašín - muži A

Neděle 9.3. 2008

Třebětice -

Neděle 16.3. 2008 Pelhřimov B

muži A

začátek ve 14:00 hodin
- tréninkové hřiště v Kamenici (škvárové), odjezd ve 13:00 hodin
začátek v 17:30 hodin
- umělá tráva v Pelhřimově při osvětlení, odjezd v 16:30 hodin

muži A (účastník Jihočeské I.B třídy) začátek v 15:00 hodin
- umělá tráva v Horním Žďáru, odjezd ve 13:45 hodin
-

muži A

začátek ve 14:00 hodin
- umělá tráva v Pelhřimově , odjezd ve 13:00 hodin

V listopadovém vydání zpravodaje byl zhodnocen rok 2007. V závěru příspěvku byla zmíněna i otázka veliké pomoci sponzorů, kteří nám pomáhali různými aktivitami a to jak ﬁnančními nebo různými dary nebo pomocí, bez které by náš oddíl nemohl
fungovat. Jedná se o tyto sponzory :
Město Počátky, Agrostroj Pelhřimov, FOPO p. Lehejček, KUBESO p. Rychta, Potraviny + Pension Zmeškal, I. Kamenická
a obchodní, VTS Počátky, KBNK Žirovnice, Agrodružstvo Počátky, Mountﬁeld Pelhřimov, JAVOS stavební ﬁrma p. Voharčík,
Dlažby a obklady p. Mejsnar, Plastikov Jihlava , Zemní práce p. Přeslička, Řeznictví uzenářství p. Vojta, Hodinářství Brož,
Galanterie p. Křížová, Zelenina p. Smrčka, Drogerie p. Hernová, Autokomplet p. Ižovský, Quelle p. Komínová, Autodoprava
p. Vopravil, Traﬁka Šteﬂ, Elektro p. Bouzek, Květiny-dárky p. Hörnerová, Elektra A až Z p. Janků, Malířství p. Vrábel,
Malířství p. Kysela + Parkan, Štěpon Počátky, Sklenářství p. Norek, Pohřební služba p. Doležal, Restaurace U Karásků p. Karásek,
Hotel Modrá Hvězda p. Blatná, Vinotéka p. Nekola, VYKA p. Kalina+Vytiska, Hračky papír p. Skalický, Pneuservis p. Povolný,
Lékárna Pod Javořicí p. Blecha, Lékárna U Svaté Anny, p. Preisinger, Pivovar Poutník Pelhřimov, Elektra p.Janková, Řeznictví
Mareček, p. L. Neuberová, Krejčovství p. P. Pelechová, KZM Počátky, hasiči Počátky
Všem výše jmenovaným oddíl kopané co nejsrdečněji děkuje za jejich obrovskou pomoc, bez které bychom naši sportovní
činnost nemohli provozovat.
Informace: od 1.1.2008 budou fungovat www stránky našeho oddílu, kde se budete moci seznámit se všemi potřebnými
informacemi. (www.skspartakpocatky.cz )
PeK

PRO MOZKOVÝ ZÁVIT - ZADÁNÍ
Vezměte nůž a třemi řezy rozdělte sýr Hermelín na 8 stejných dílů.
Řešení najdete na str. 8

100 LET POČÁTECKÉHO VODOVODU – 3 ČÁST
Byl sepsán zápis o prohlídce prací. Ing. Kašpar žádal,
aby kanceláři Zemské rady byla jednou týdně zasílána zpráva o postupu prací za přítomnosti ing. Hauptmana. Dne 9.
srpna 1907 přijel p. Vačkář a ing. Kašpar. Provádělo se měření pramenů a vydatnost sv. Markéty
za 14 vt. 29 litru, sv. Vojtěch za 20 vt. 29 litru. Kladla se Anenská ul. (Březinova), kopalo se náměstí. Potrubí kladly 4 party.
Pracovalo 82 lidí.
Dne 8.září 1907 přijel ing. Kašpar. Betonovala se pravá
komora vodojemu. Kladlo se potrubí od pramenu sv. Markéty,
k měšťanské škole a v ulici od sv. Anny ke stodolám (Tyršova
ulice). Dne 26.září 1907 byl naplněn vodojem vodou. Dne
27.září 1907 byla puštěna voda do města, vodovod fungoval
znamenitě. Stojany postavené chrlily spoustu vody. Odpoledne byly vodojemy vyprázdněné kvůli vyčištění. Pracovalo 36
lidí.
Dne 3.října 1907 byla voda puštěna do města. Pracovalo
18 lidí. Stavěly se stojany. Dne 13. prosince 1907 byla pro-

hlídka vodovodu v lese a na trati z lesa ku městu. Bylo shledáno vše v pořádku, až nato že omítka z armovaného betonu na
několika místech opadla. Pro pokročilost času bylo prohlédnutí a přijmutí vodovodní sítě, hydrantu a stojanu odloženo až
na úterek 17. prosince. Toho dne byla dokončena prohlídka
a v 13 hodin byl předán vodovod ve městě. Prohlídka vodovodu se děla za přítomnosti purkmistra Wernera, radních Kotála, Knaiﬂa, Novotného a zástupce ﬁrmy ing. Baníře.
V roce 1907 bylo provedeno přívodní potrubí do města od
vodojemu v lese. V lese nad hájovnou dvoukomorový vodojem o kapacitě 120 m3. Dvě sběrné jímky a svodné potrubí do
vodojemu od sběrných jímek. Vodovodní řády byli položeny
v Lázeňské ul., Tovární ul., Mariánském nám., Palackého
nám., Riegrovo nám. a na Hrázi k mostu ze Šafkova rybníka.
Moravské ul., Hejmanecké ul., Studenské ul. k Sefrtum dnes
Vařečkům, Horní ul., Žižkově ul. na křižovatku se Stodolní ul.,
pokračování na další straně
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Tyršově ul. na křižovatku se Stodolní ul., Anenské ul. dnes
Březinově ul., Havlíčkově ul. na křižovatku rovněž se Stodolní
ul. Vodovodní přípojky měly jen některé domy.
Bylo postaveno mnoho výtokových stojanů, některé
dokonce i s lucernami. Stojany se nacházely v uvedených
místech: Ve Stodolní ul. nahoře před domem p. Nechvátala
dnes p. Kota, V Žižkově ul. před Smejkalovi dnes Malínkovi,
v Horní ul. před sodovkárkou p. Petrů dnes p. Jonáka a někde
dole. Na Palackého nám. před Městských úřadem a za kostelem u křížku. Na Riegrově nám. u křížku a na křižovatce
s Pešinovou ul. V Tovární ul. u štítu stodoly p. Doležala dnes
dílny p. Němce a u schodu pod Fortnou. Na Moravském nám.
u křížku. Ve Studenské ul. na křižovatce s ul. v Cihelnách.
V Březinově ul. před p. Jankovými dnes p. Jirásková. Dole na
Štítného nám. V Havlíčkově ul. Před kaplí bývalé nemocniční kuchyně. Většina obyvatel chodila pro vodu k těmto stojanům.
V roce 1908 byla navržena pamětní deska kamenná, která je umístěna nad vchodem vodojemu v lese nad hájovnou.
Při procházce do těchto míst si můžete přečíst co je na desce
vytesáno:
Vodovod tento, v němž soustředěny jsou blízké pro
svou dobrou a osvědčenou jakost chvalně známé pra-

meny sv. Vojtěcha a sv. Markéty a jiné byl nákladem obce
Počátecké, za podpory záložny Počátecké, země a státu.
Péčí zastupitelstva města Počátek vedené prospěti obyvatelstvu města opatřením dobré pitné a užitkové vody.
Přáním zastupitelstva města jest, aby vodovod tento
prospíval zdraví a potřebám obyvatelstva města nyní
i v nedohledných dobách budoucích. Stavba vodovodu
provedena byla v roku 1907, kdy v čele městské rady
nalézali se:
Starosta města Raimund Werner
a členové městské rady
JuDr. F. Petrof MuDr. Beran
J. Kubeš F. Povolný
F. Kotál J. Brdlík
E. Dvořák M. Francán
V Počátkách v listopadu 1907.
F. Ježek kameník.
Uvnitř vodojemu je umístěna deska, že vodovod vybudovala ﬁrma Pekař a Vačkář, Praha – Karlín.
(pokračování příště)

Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA
Dárek

Znáte své město?

Do večerního města vtrhla vánice.
Zběsile tančí v ulicích.
Bubnuje na okna a kvílí u dveří.
Hledá mě. Nese mi dárek,
který mi nosívá na konci prosince
a který nikomu jinému nesvěří.

Během vánočních svátků mnozí z nás navštívili hřbitov a možná si také povšimli kamenné výzdoby nad
hlavním vchodem kostela Božího těla. To byla fotograﬁe č. 9 z prosincového PZ.
Dnešní hádanka je opravdu lehká pro ty, kteří si
všímají a chodí s otevřenýma očima.

Když stokrát prolétne okolo náměstí
a každou zlou stopu vymaže bílý prach,
vím, že již brzy ten dárek pro štěstí
položí obřadně zas na můj práh.
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Ten dárek svázaný stříbrnou stuhou,
kterou vánice upletla z hvězd,
je moje město, můj rodný kout.
Je to můj balzám,
květina, která v mrazu dokáže kvést.
Stačí jen nezapomenout.

PRO MOZKOVÝ ZÁVIT - ŘEŠENÍ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Doležalovi za důstojné vypravení pohřbu
a panu Dvořákovi za smuteční projev. Dále děkujeme známým, kteří se přišli rozloučit dne 16.11.2007 s paní Marií
Dvořákovou.
Rodina Dvořákova a Holých
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KINO POČÁTKY
LEDEN 2007
Prodej vstupenek 20 minut před
zahájením představení.
Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle
zákona ČNR 241/1992 Sb.
Změna programu vyhrazena! Obvyklé
vstupné 50,- Kč.
Minimální počet návštěvníků pro
uskutečnění představení je 5
platících osob.

30 DNÍ DLOUHÁ NOC
USA 2007; 116 MINUT; DO
15 LET NEPŘÍSTUPNÝ;
ČESKÉ TITULKY

Každý rok se město na severu
Aljašky na měsíc ponoří do
tmy. Je to doba, kdy obyvatelé
balancují na hraně mezi přežitím
a zkázou, jelikož s tmou přichází
i něco jiného. Čerstvá krev láká
predátory a úsvit nepřichází…
Film je adaptací známého
hororového comicsu.…

neděle 6. 1. 2008, 20 hod.

RATATOUILLE

USA 2007; 110 MINUT;
MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ;
ČESKÝ DABING
Nejoriginálnější komedie sezóny
o tak bizarním přátelství, jaké si
jen lze představit. Hrdinou ﬁlmu je
krysák Remy, který sní o tom, že
se stane vyhlá-šeným kuchařem
v pařížské pětihvězdičkové
restauraci. Společně Linguinim
se vydají za svým cílem stát
se nejvyhlášenějším kuchařem
v Paříži.

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
Zajímavost
Jízda pod vlivem alkoholu
Pod vlivem alkoholu byl řidič, který byl kontrolován policejní hlídkou. V sobotu (15.12.2007) před
23,00 hodinou byl kontrolován v Horní Cerekvi řidič vozidla Citroen Xantia. U 32 letého řidiče
byla provedena dechová zkouška přístrojem Dräger, při které bylo zjištěno 1,62 promile alkoholu
v dechu. Řidič byl poté odvezen na odběr žilní krve do Nemocnice v Pelhřimově a byl mu zadržen
řidičský průkaz. Muži bude po vystřízlivění ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Náraz do veřejného osvětlení
V úterý (4.12.2007) v 19,00 hodin vyjížděli policisté k dopravní nehodě do Horní Cerekve. Řidič
vozidla Škoda 135 Forman jel od Jihlavy. V Havlíčkově ulici nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
vozovky a v levotočivé zatáčce dostal na zledovatělé vozovce smyk. S vozidlem vjel vpravo
mimo vozovku, kde narazil do lampy veřejného osvětlení. Ke zranění osob nedošlo, alkohol byl
vyloučen přístrojem Dräger. Hmotná škoda činí 12 tisíc korun. pachatel způsobil škodu ve výši
téměř 9.000 korun.

LEDEN V DIVADELNÍ SOUBORU J. K. TYL
Jen pár dní uplynulo z roku 2008 a my se opět po krátkých dnech volna scházíme v šatnách kina při nácviku divadelní hry Podskalák. Postupně se sžíváme s postavami, ve kterých
se představí ostřílení herci, ale i úplní začátečníci. Můžete se těšit na Václava s Boženkou,
Františka s Pepičkou.
Na světem protřelého Saturnina Brambora a jeho věrnou ženu Aurélii, na učeného Frkoslava Angrešta, starostlivého Veverku, na pána ze Sommerfeldů a jeho ženu Rescencii a na
mnoho dalších skvělých postav.
Samozřejmě k této hře patří krásné písničky Karla Hašlera, Ta naše písnička česká, My
jsme ti Pražáci, Kdyby zašlo Podskalí, Až já půjdu do nebe a další.
A tak hurá do práce, ať se máte na co těšit.
Divadelní soubor J. K. Tyl

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI I V ROCE 2008 V POČÁTKÁCH

neděle 13. 1. 2008, 17 hod.

CRASH ROAD
ČR 2007; 90 MINUT; DO 12
LET NEVHODNÝ
Veronice je 18, má po maturitě
a odmalička má pocit, že osud
je proti ní. Aby nad osudem
vyhrála, dělá „nečekané věci“.
Pod tlakem okolností odchází
z Prahy a vydává se hledat
„dobré lidi“. Situace se vyvíjejí
proti její vůli ale přesto je silnou
a zajímavou osobností. Komedie
ČR. V hl. roli A. Hanychová

neděle 20. 1. 2008, 19 hod.

BEOWULF
USA 2007, 114 MINUT, DO
12 LET NEVHODNÝ; ČESKÉ
TITULKY
V dávných dobách hrdinů žil
mocný bojovník jménem Beowulf,
který zabil svého démonického
soka Grendela. Tím vyvolal
konflikt s jeho nebezpečnou,
zároveň však velmi svůdnou
matkou. Z krále se stává legenda.
Vizionářský průkopník Robert
Zemeckis přichází s takovou verzí
Beowulfovy ságy, která překoná
všechny vaše představy.
neděle 27. 1. 2008. 19 hod.

Nemocnice Počátky s.r.o. bude provozovat lékařskou pohotovost pro občany Počátek od 1.
ledna 2008 v rozsahu jako doposud, přestože dotace od kraje ani města nedostane.
Nemocnice Počátky s.r.o. – oddělení LSPP pro dospělé
Havlíčkova ul. 206, Počátky
tel.: 565 301 370 – ústředna
Provozní doba:
pondělí – pátek: 15:30 – 22:00
sobota, neděle, státní svátek: 8:00 – 20:00

OBNOVA CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK
Hřbitovní kostel Božího Těla
Oprava mobiliáře hřbitovního kostela Božího Těla byla zařazena do Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR.
Provádí se postupně, v několika etapách, z nichž první proběhla v r. 2004. Restaurátorské
práce provádí pan Jaroslav Benda z Pelhřimova – restaurátor uměleckých děl.
Kompletní restaurátorské obnovy už se dočkala kazatelna a 3 boční oltáře – oltář sv.
Jana Paduánského; oltář sv. Jana Nepomuckého a v listopadu loňského roku (2007) byla
dokončena obnova bočního oltáře Panny Marie Loretánské, který pochází z II. desetiletí
18. století.

Kostel sv. Kateřiny
Přesné datum jeho vzniku není známo, ale úzce souvisí s historií starobylých lázní
sv. Kateřiny. Připomíná se snad již r. 1553; v r. 1770 byl uveden do provozu jako hřbitovní
se založeným přilehlým hřbitovem. Kostel sv. Kateřiny je dochovaná významná vrcholně
barokní stavba a představuje tak významnou kulturní a architektonickou památku. Tvoří
lokální dominantu širokého okolí a je bezesporu neobyčejně cenným kulturním dědictvím
a barokní perlou architektury.
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V r. 1996 byl proveden stavebně – historický průzkum, který označil stav kostela jako částečně havarijní. Proto byl v r. 1997
vypracován projekt jeho obnovy – projekt záchrany architektonického dědictví, který byl nazván Obnova kostela sv. Kateřiny.
Jeho cílem je již zmiňovaná záchrana architektonické památky a plnohodnotné navrácení všech funkcí kostela a jeho zpřístupnění veřejnosti.
Celková rekonstrukce byla rozčleněna na jednotlivé etapy dle závažnosti a spočívala v zajištění havarijních částí objektu,
statickém zajištění porušených částí, odvodnění okolí, vysušení zdiva, obnově fasád a rekonstrukci střechy. Dále pak v obnově
interiérů včetně výplní otvorů, v obnově el. instalace, ozvučení a restaurování mobiliáře.
V listopadu loňského roku (2007) byla dokončena obnova fasád; v současné době zbývá z celého projektu ještě dokončení
obnovy el. instalace a ozvučení; zrestaurování mobiliáře a odvlhčení podlahy.
Projekt Obnova kostela sv. Kateřiny je ﬁnancován z účelové dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci Programu
záchrany architektonického dědictví ČR za ﬁnanční spoluúčasti vlastníka - ŘK farnosti Počátky. V r. 2006 uhradilo povinnou
ﬁnanční spoluúčast město Počátky.
Pater Vendelín Zboroň
ŘK farnost Počátky

BILANCE CÍRKEVNÍCH OBŘADŮ – ŘK FARNOST POČÁTKY
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

pokřtěných
1
5
2
2
5
7
5
10
14
11
16

pohřbených
28
23
18
19
32
22
24
24
28
16
16

oddaných
4
1
4
1
2
1
3
5
5

BYLI JSME NA KATEŘINĚ
bahenní zábaly, thajské masáže, parní lázně, vířivka,… příjemná
zákoutí nabízejí chvíle pro relaxaci a odpočinek. Svatá Kateřina by se tedy mohla opravdu stát místem zdravého pobytu, každý
kout zde nabízí činnost zdravou a prospěšnou.
Pokud chcete znát více odborných informací, zadejte si internetovou adresu www.katerinaresort.cz a dozvíte se víc.
Přejme si tedy, aby svatá Kateřina dobře fungovala a prosperovala. I když se z nás, obyčejných občanů s podprůměrnými platy, nestanou pravidelní návštěvníci lázní, stačí že zde našlo práci
30 lidí z Počátek a okolí. Zda natrvalo,
ukáže budoucnost. Líbilo by se nám
snad víc, kdyby se historie svaté Kateřiny zastavila, prázdné budovy chátraly
a rozpadaly se? Pokud se, díky svaté
Kateřině, dostane jméno POČÁTKY do
povědomí bohatých klientů z celého
světa, nemůže to být jistě na škodu.
V lednu nebo v únoru bude organizován v lázních den otevřených dveří.
Doporučuji všem, kterým není minulost
ani budoucnost lázní lhostejná, aby si
udělali čas a přišli se podívat. Celý areál bude i nadále volně přístupný, resp.
průchodný pro veřejnost. Také všechny nabízené služby mohou
po dohodě využívat i občané z okolí, tak jako je tomu i v jiných
lázních či hotelích. Pro zachování a udržení krásného životního
prostředí nebude dovoleno vjíždět do areálu motorovými vozidly.
ČOV byla zmodernizována a odpadní vody neohrozí okolní životní prostředí ani zdroje pitné vody.
Hlavní budovou nás provázel a informace nám poskytl:
- ing. Petr Zembliner, předseda představenstva ŠÉM a.s.
- ing. Milan Jůza, výkonný ředitel
- ing. Martin Zikmund, výkonný ředitel
- Martin Pavlíček, šéf technického úseku
JiZ

Zastupitelé Počátek spolu s dalšími osobnostmi našeho města přijali pozvání k neformální schůzce s vedením resortu sv.
Kateřiny a k prohlídce areálu. Naše návštěva proběhla ve večerních hodinách, proto jsme neviděli venkovní prostředí, za to jsme
si důkladně prošli a prohlédli hlavní budovu.
Dřevěný pavilon je těsně před dokončením, bude zde zachován historický interiér a bude zde umístěna kavárna. Kdysi zde
bývala také restaurace, konaly se zde plesy a bývalo tu významné
kulturní zázemí. V bývalé hospodářské budově jsou dnes pokoje
pro návštěvníky. V budově školy a školky se dokončují tělocvičny. Tenisové
kurty jsou zachovány, stejně jako jedno multifunkční hřiště. Vytvořit golfové
hřiště není v dohledné době plánováno.
V areálu lázní už je dnes šest koní, které budou k dispozici návštěvníkům. Také
projížďka psím spřežením, zimní běžkování, cykloturistika bude patřit k nabídkám resortu.
Nyní vstupme do hlavní budovy.
Z tuctové třípatrové ubytovny se stal
moderní, vkusně zařízený a příjemně
působící hotel. Hlavní budova je dnes po
náročných úpravách připravena k svému účelu – poskytnout klientům komfortní péči v moderním prostředí. V přízemí je recepce
s nepřetržitým provozem, se špičkovým počítačovým zázemím,
dřevěné podlahy, černý kožený nábytek, tlumená světla, kombinace pastelových barev, květinová výzdoba, doplňky z přírodních
materiálů.. to vše působí vkusně a příjemně. Restaurace s prosklenou, odnímatelnou stěnou, aby mohli hosté posedět i na otevřené terase s výhledem na přírodní bazén. V něm bude možnost
se i vykoupat, v zimě bude plocha jezírka připravena k bruslení.
Kapacita celého komplexu bude 160 lůžek. Zájemci si mohou
víkendový nebo týdenní pobyt zajistit po internetu včetně nabízených služeb - např. jóga, cvičení v několika tělocvičnách, posilování pod odborným dohledem, pobyt v sauně s aromaterapií,
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MY A CENY
Loňský pohyb cen vzhůru (okolo 3%) byl především
důsledkem jejich růstu u cigaret, alkoholu, pohonných hmot
a energií. U potravin došlo za 3/4 roku k průměrnému zvýšení cen o 2,5%. Opačným směrem (průměrně o 1,3%)
poklesly ceny průmyslového zboží. Ekonomika rostla téměř
o 6% . Jejími hlavními tahouny byla spotřeba domácností,
vývoz dopravních prostředků (automobilový průmysl) a stavební činnost. Dobré výsledky ekonomiky posilovaly hodnotu české měny, čímž např. pozitivně tlumily strmý světový
nárůst cen ropy.
Začátek roku 2008 přináší mírný nárůst příjmů téměř
všem, ale současně i jednorázové zvýšení cen proti minulému roku vlivem daní, růstu regulovaných cen (energie, bydlení, poplatky u lékaře) a bohužel jak bývá zvykem své si
přidají i výrobci a obchodníci. Celkový průměrný nárůst cen
můžeme očekávat do 6%. Působením reálné ekonomiky se
toto jednorázové zvýšení postupně utlumí a meziroční nárůst cen už v průběhu léta poklesne k hodnotě 3%. Trend
klesajících přírůstků cen bude pokračovat i v začátku roku
2009 po předchozím mírném tradičním předvánočním nárůstu v závěru roku.
Tyto předpovědi Českého statistického úřadu, České
národní banky a dalších odborníků a institucí jsou závislé

(v obou směrech cenového vývoje) na světových pohybech
cen ropy a dalších energií, které my podstatněji neovlivníme.
Výjimkou z tohoto v podstatě dlouhodobě stabilizovaného
stavu bylo koncem roku 2007 výraznější vybočení cen potravin, zejména obilovin. To ovlivnilo několik faktorů. Rychlý rozvoj ekonomik Číny, Indie a Brasilie (dohromady 3 mld. obyvatel), dále pokles světové produkce obilovin včetně rýže a to
v době zvýšené poptávky globální spotřeby pro potravinářské
účely, krmiva pro hospodářská zvířata a na stále větší výrobu biopaliv. Připočteme-li nepřízeň počasí v Severní Americe i v Evropě a katastrofální sucho v Austrálii (znamenalo
pokles vývozu obilovin o 1/3) pak důsledkem je celosvětový
pokles produkce rýže a kukuřice o 1% a produkce pšenice
o 5,4%. Svůj podíl na cenách má i letošní pokles kvality obilovin. Světové ceny zemědělských produktů narostly celkem
o 18,1%, z toho rostlinné produkty o 32,3%. V ČR byla sice
sklizeň oproti předchozímu roku mírně vyšší, ale ceny přesto
narostly o 62%. Zvýšily se i ceny olejnin, zeleniny a ovoce.
U živočišných produktů narostly celosvětové ceny v průměru
o 4,5%. U drůbeže, mléka a vajec nárůsty cen proti předchozímu roku dokonce přesahují 100% hranici.
Jan Třebický

MY A EURO
Po přijetí jednotné měny ztrácí svou pozici a význam naše
Česká národní banka. Bankovky pak budou jednotné, měnovou politiku provádí Evropská centrální banka a v národním
provedení mohou zůstat jen mince(konkrétně jen jedna jejich
strana). Pohybu kapitálu v případný náš neprospěch bude
velmi obtížné čelit. Zatím se zdá, že pro nás je nejmenším
problémem očekávaný fakt, že ve všech zemích spolu s jeho
zavedením dochází současně i k zaokrouhlování cen zboží
zpravidla nahoru. To jsou důvody, a přirozeně ne všechny,
proč předpoklady přijetí EURA v roce 2009 nebo 2010 jsou
nereálné. Nyní ke kritériím. Přibližování kurzu měn je postupně realizováno již několik let, dlouhou
dobu plníme i kritérium nízké inﬂace
(cenové stability) a totéž vykazuje
i bankovní sektor. Přibližování kupní
síly probíhá postupně, podmínka stability úrokových sazeb je rovněž plněna, kladně je hodnocena otevřenost
české ekonomiky. Plán postupného
snižování schodku (dluhu) veřejných rozpočtů není plněn. Např.
náš zahraniční dluh 1,31 bil.(tisíců
miliard) Kč představuje 38,8% HDP,
přesto u dluhu veřejných rozpočtů
nedosahujeme možného limitu kritéria tj. 60%. Vedle veřejného dluhu
(vlády, státních fondů, krajů, obcí) je
navíc zadlužení domácností ve výši 648 mld. Kč a zadlužení
ﬁrem 850,3mld. Kč. Chybí reformy ke zpružnění ekonomiky, zejména trhu práce. Pozn.: Počet ekonomicky aktivních
lidí v ČR je 4,89 mil., počet lidí v důchodu je 2,71mil. Jednoho důchodce živí 1,85 plátce. Ekonomicky aktivní lidé chybí v místech jejich poptávky zejména vlivem strnulého trhu
s byty. Poslední dvě neplněná kritéria zůstávají hlavními riziky
pro fungování české ekonomiky v eurozóně a brání realizaci
výhod spojených s přijetím EURA. Datum přijetí EURA pro
ČR se proto odvine od vyřešení těchto problémových míst.
Jan Třebický

Nutno říci, že se vstupem do EU jsme kladně odpověděli na otázku zda na jednotnou evropskou měnu přistoupíme. Zbývá rozhodnout kdy a za jakých podmínek. Opatrný
postup všech našich vlád, kterých se dosud tato otázka
dotýkala lze hodnotit jako zodpovědný. Rychlý přístup by
znamenal významný přínos podnikání a obchodu, ale
i nepříjemnou skokovou změnu pro většinu lidí. Proč? Kupní
síla se v ČR postupně přibližuje průměru eurozóny a nyní
je mírně nad 70%. Naše ceny jsou v přepočtu na EURO na
58% průměru EU. Hodinové náklady jsou u nás na úrovní
31% EU. V porovnání s průměrem EU máme sice větší podíl
průmyslu, ale např. ve službách ho
zdaleka nedosahujeme. V mnohém
se můžeme srovnávat se zeměmi EU jako jsou pobaltské státy,
státy bývalého RVHP, s Řeckem
a Portugalskem. Na vzniku EURA
a pravidel pro jeho přijetí (tzv.
Maastrichtských kritérií) se ovšem
nejvýrazněji podílely velké země
EU Německo a Francie. A obě tyto
země mají problém tato „svá“ kritéria dodržovat. Někteří významní
členové EU – např. Velká Británie
na EURO dosud nepřistoupily.
Z uvedeného vyplývá, že úrovně
zemí EU nejsou nijak jednotné, ale
naše nižší ceny a podstatněji nižší výdělky než je průměr
zemí EU by přijetí společné evropské měny při působení
volného obchodu pozici našich lidí (zvláště důchodců) dosti
komplikovaly.
Plnění základních kritérií pro přijetí EURA asi v dohledné době zvládneme(viz. dále), ale při zodpovědném přístupu musíme zvážit i další dopady. Nyní je pro nás např. příjemné jak stoupá hodnota naší měny a tím i našich úspor
k EURU. Mezikrokem pro jeho přijetí je ovšem min. dvouletá
ﬁxace naší měny k němu a při ní bychom o zaslouženou
výhodu kursového posilování růstem naší ekonomiky přišli.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím domek nebo byt – tel. 722 618 912.
Koupíme RD se zahradou v Počátkách. Tel: 728 188 592, 602 803 842

KULTURA

INZERCE

KAMENICTVÍ
Severa Karel
KĜemešnická 1946
393 01 PelhĜimov
tel.: 565 323 360
777 162 132
Po-Pá: 6.30-15.30h

SLEVA 10% NA ZAKÁZKY UZAVěENÉ
V NABÍDCE
NOVÉ
TVAROVÉ
DO
KONCE
ÚNORATYPY
2008 POMNÍKģ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

V NABÍDCE NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKģ

PĜijímáme zakázky na výrobu a montáž:
• PomníkĤ,rámĤ a krycích desek na hroby
(z pĜírodních i umČlých materiálĤ)
• Zhotovení základĤ pod pomníky
• Výrobu schodĤ,parapetĤ,obkladĤ
• Prodej hĜbitovních doplĖkĤ
(svítilny,vázy,kĜížky – výbČr dle katalogu)
ZAVOLEJTE
ZAKÁZKU PěIJEDEME SJEDNAT OSOBNċ

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
činoherní pohádka pro děti na
motivy
klasické
pohádky v podání
Umělecké agentury MLS - Mladá
scéna Ústí nad
Labem.
9. února 2008,
sál kino Počátky
od 14:00 hod.
Vstupenky zakoupíte přímo u vstupu 30 minut
před začátkem představení v ceně 50,- Kč.
Pořádá KZM Počátky, tel. 561 034 921.
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Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j. 0330014687. Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.:
384 362 512 Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.
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