Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek

cena 5,- Kč

Březen před 60ti lety
Nezapomenutelně smutným dnem pro naši vlast se stal 15.březen 1939. Časně ráno bylo
ohlášeno rozhlasem, že německá armáda obsazuje zbytek Čech a Moravy. V následujících
dnech se německé jednotky objevily také na území našeho okresu. Jejich příchod komplikovala sama příroda. Tu noc napadl skoro metr mokrého sněhu, který fašisté zdolávali s obtížemi.
Příchod okupantů vyvolal spontánní odpor obyvatelstva, proto okamžitě po obsazení
dostali starostové obcí nařízení zamezit projevům protestů. Hned v prvních dnech okupace docházelo k perzekucím místního obyvatelstva a hromadnému zatýkání funkcionářů a
členů levicových stran
V roce 1985 byl vydán tématický katalog písemností z okresního archivu, který shromažďuje všechny dokumenty související s nástupem fašismu až do jeho porážky na našem
okrese. Písemnosti byly získávány z bývalých okresních úřadů, okresních soudů, archivů měst, kronik obcí, far a škol. Jejich vypovídací hodnota je autentická, alespoň z dob
začátku války. Jiné už to bylo po roce 1945.
Zde je několik vyhlášek, nařízení, policejních hlášení a výpisů z kronik z našeho bezprostředního okolí:
- z kroniky Pelhřimova dne 17.3.- příjezd německého vojska, ubytováni v hotelu Slávie,
v dívčích školách a v soukromí. Němci pořizují fotografie o údajné bídě v Československu
pro propagandistické účely…
- Humpolec, Čáslav a další obce – mezi obyvatelstvem vypukla nákupní horečka, došlo
k růstu cen ( 1kg mouky – za 3,20K, 1kg másla- za 19K, 1kg vepř. masa – za 14 až 16K)
Skupovaly se nejen potraviny, ale také boty a šatstvo.
- 18.3 – Humpolec – nařízení vojenského velitelství odevzdat soukromé zbraně obyvatelstva na četnických stanicích
- 21.3. – velitelství německé posádky uspořádalo v Pelhřimově večírek pro místní obyvatelstvo, zúčastnili se pouze oficiální představitelé města, obyvatelé jej ignorovali
- vyhláška MÚ Pelhřimov 28.3. – zákaz všech spolkových schůzí a valných hromad
- březen – květen – prováděn nábor a organizování Národního souručenství na území okresu
- vydáno opatření k zajištění židovského majetku, zákaz prodeje a převodu nemovitostí
Židů, povinnost přihlásit lesní a zemědělské nemovitosti Židů, součástí byla i mapa pro
označení židovského majetku
- u krejčího Josefa Maška z Počátek byly nalezeny letáky „Tisíciletá modlitba Čechů“
- v hotelu Grand v Pelhřimově byly nalezeny ručně psané letáky s textem: „Dávejte si
pozor před těmito zrádci“ – následují jména 11-ti osob
- oběžník OÚ Kamenice n.L. - zákaz nošení jehlic s obrysem hranic bývalé Československé republiky a nápisem Naše byla, naše je a naše zůstane, jehlic v podobě husitského
palcátu a jehlic s československým lvem, vlajkou a trikolorou
- zabavení mapy Evropy podle uspořádání před 15. březnem vystavené v Hrbkově
obchodě v Pelhřimově
- oběžník OÚ Kamenice n.L.– nařízení opatřit vývěsní tabule obecních úřadů sklem,
mřížkou nebo pletivem proti poškozování a strhávání německých vyhlášek
- zásobovací poměry na počátku okupace: příděly na osobu – cukr 400g týdně, mýdlo
125g měsíčně, maso 500g týdně, tuk 21g týdně, mléko 1 l denně. (v dalších letech se
dávky ještě snižovaly)

Všechny shromážděné písemnosti odhalují tragédii, při které bylo jen na Pelhřimovsku
zatčeno a dále vězněno 1 300 osob. Téměř 700 z nich bylo popraveno nebo umučeno v
koncentračních táborech.
Uplynulo už dlouhých 65 let, ale zapomínat bychom neměli.
(JiZ)
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Anička Hronová

Pitná voda a její kvalita v
Počátkách
Z důvodu častých dotazů na kvalitu pitné
vody v minulém měsíci připomínáme Všem
spoluobčanům, že aktuální rozbor pitné vody
je trvale vyvěšen na úřední desce před kanceláří Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky.
V současné době je dodávána pitná voda
v kvalitě kojenecké vody. Pouze každoročně
v měsících únor – březen se provádí čištění
vodojemů a jednorázová dezinfekce celého
vodovodu. Z tohoto důvodu byl právě v měsíci
únoru větší obsah zbytkového chloru v pitné
vodě. Toto dezinfekční opatření je nezbytně
nutné pro bezproblémovou dodávku kvalitní
pitné vody po zbytek celého roku.
VTS Počátky

Poděkování
Dovolte mi, prosím, abych toto cestou poděkovala panu Ing. Luboši Rudišarovi, členu
Rady města Počátky, za odpověď na moji otázku ohledně Záchranné služby v našem městě.
Děkuji Vám, pane inženýre, za čas, který jste
mi věnoval a především za dobrou zprávu, která vnesla klid a jistotu do většiny rodin našich
spoluobčanů. Přestože tato služba stojí nemalé peníze, je velmi dobře, že na rok 2004 je
zajištěna. Rovněž provoz LSPP jen prospěje
našemu městu i jeho okolí. V posledních dnech
jsem si uvědomila, jak velmi citliví na omezení jakékoli zdravotní péče v Počátkách jsou
naši spoluobčané.
Vůbec není pochyb o tom, že zajištění RLP
a LSPP patří mezi jejich priority. proto bych
chtěla poděkovat Vám a pochopitelně všem,
kdo se na provozu RLP a LSPP podílejí, za
veškerou snahu o pomoc, která vrací lidem
pocit jistoty, že v nemoci či úraze nezůstanou
bez rychlé a kvalitní lékařské pomoci. Věřím,
že zastupitelé našeho města udělají i do budoucnosti vše proto, aby se na stávajícím stavu RLP a LSPP nic zásadního neměnilo. Přeji
Vám všem, kdo tuto péči jakýmkoli způsobem
zajišťujete, hodně zdraví, klidu i kus opravdového štěstí, aby se Vám práce dařila byli jste
s ní spokojeni vy i my, obyvatelé Počátek.
Marie Hajná

Omluva
V lednovém čísle Počáteckého zpravodaje nebyl zveřejněn příspěvek paní Ivy Lutrové týkající se mateřské školy. Přestože nebyl zveřejněn, neodpustila jsem si (pod tlakem okolností) jej v únorovém čísle v krátké glose komentovat. Vedl mě k tomu osobní zájem hájit
dobrou pověst mateřské školy. Jako člen redakční rady jsem tím porušila proklamovanou
nezávislost Počáteckého zpravodaje, a proto
se paní Lutrové omlouvám.
Jitka Zlukyová

Pomohli jste – děkujeme
Počátky jsou sice malé městečko. Ale i zde se najdou lidé, kterým není lhostejné
lidské utrpení. Za rok 2003 mi naši občané předali na fond humanitární organizace ADRA celkem 8203,- Kč. Ráda bych vám všem, kdo jste na záslužnou činnost
ADRY poskytli jakoukoli finanční částku, touto cestou poděkovala.
Přispěli jste na projekt ADRA-ÚL, který má za úkol zajistit finanční prostředky průběžně během celého roku tak, aby v případě akutní potřeby bylo
možné je okamžitě použít. Jde vlastně o jakýsi pohotovostní fond. Rychlost
v poskytování pomoci je v některých případech zcela zásadní. Přesvědčili
jsme se o tom např. při zemětřeseních, kdy každý promeškaný den snižuje
možnost zachránit lidské životy. Dárci ADRA-ÚL poskytují sice někdy i menší částky peněz (od 20,- Kč výše), ale důležité je, že je poskytují opakovaně
(1x za čtvrt roku nebo alespoň 1x ročně). Tím je zajištěno doplnění již použitých peněz z nových darů. Menší obnos peněz člověk snáze oželí. Pokud tak
učiní opakovaně, může se těšit vědomím, že i on nezůstává stát nečinně tam,
kde je třeba pomoci.
ADRA pomáhala již na mnoha místech světa při zemětřeseních, záplavách,
poskytovala pomoc uprchlíkům, pomáhala při likvidaci epidemií. I během povodní v roce 2002 odvedla ADRA obrovský kus práce v mnohých českých vesnicích a městech. Pracovníci ADRY jsou především dobrovolníci. Pouze 8 jejích
členů jsou stálí zaměstnanci ADRY. Pokud by chtěl kdokoli z vás, milí spoluobčané, poskytnout opakovaně i malý finační dar na konto ADRA – ÚL, pak může
buď ve spolupráci se mnou, anebo můžete poslat peníze sami na konto Občanského sdružení ADRA, Peroutkova 570, 158 00 Praha 5, č. účtu: 0000191487500297/0100, var. symbol 556. Podrobnosti získáte i na adrese zlínské
pobočky ADRY: o. s. ADRA, Kúty 1962, 760 01 Zlín. Svůj dotaz můžete též
poslat e-mailem: zlin@adra.cz
Nevíme, co nás v příštích letech čeká. Po zkušenosti s povodněmi v roce
2002 zmizela z mnoha rodin jistota, že nám se nic nemůže stát. Podobně jsou na
tom i lidé v ostatních částech světa. Mým přáním je,
aby přírodních katastrof, válek i dalšího utrpení bylo
co nejméně. Pokud se ale podobné hrůzy lidem nevyhnou, pak je mým přáním, abychom na ně byli
připraveni a dokázali jsme včas a efektivně podat
pomocnou ruku těm, kdo ji nejvíce potřebují. A o to
nám v ADŘE především jde. Bez pomoci ochotných
lidí bychom to ale nikdy nemohli dokázat. Proto
vám všem kdo pomáháte, znovu děkuji a přeji vám
klidný a nerušený všední život, abyste podobnou
pomoc nikdy nemuseli vyhledávat…
Marie Hajná, Počátky

Tip na návštěvu kina
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI - Básníci Dušana Kleina a Ladislava
Pecháčka… trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i
důvod k životu.
Po smrti maminky se Štěpán musí rozhodnout, jak naloží se svým životem. Pracuje
na smlouvu jako lékař u záchranky, jeho vztah s Ute léty zevšedněl, a ke všemu se
k němu nastěhuje Kendy, který se právě rozvádí. Zpočátku je recese baví, ale
když Štěpán potká v lékárně sympatickou Aničku, znamená to pro něj nový důvod
k životu… Štěpán také nastupuje na místo ředitele místní nemocnice a pokouší se
o její záchranu, ale rezignuje ve chvíli, kdy narazí na zkorumpovanou síť
podvodníků a politiků. Vrací se k práci, která má pro něj smysl – k záchrance.
Mezitím dochází k definitivnímu rozchodu s Ute, ale vinou nedorozumění mizí
z jeho života i Anička… Štěpán se ji rozhodne za každou cenu najít…
Hrají: Pavel Kříž, Michaela Badinková, David Matásek, Tereza Brodská, Lukáš
Vaculík, Jana Hlaváčová, Josef Somr, Miroslav Táborský, Adriana Sklenaříková,
Pavel Zedníček, Oldřich Navrátil, Tomáš Töpfer, Eva Jeníčková aj
Kino Počátky promítá 20. března 2004 od 17 a 20 hod. Celý tento český film
má 120 minut a je mládeži přístupný. Jednotné vstupné 50,- Kč.
VK
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ANKETA – Jaká byla vaše plesová sezóna?
Martina Doležalová: My chodíme každoročně na myslivecký ples v jednom městečku nedaleko Havlíčkova Brodu. Tombola je tam vždy bohatá a také se nám líbí
hudba. Výhodné je, že tam je organizován svoz za 10 Kč. Vstupenky jsou za 80 Kč
a navíc jsou slosovatelné.
Monika Jůnová: Chodívali jsme rádi, ještě když bývaly plesy v Častrově. Tady
v sokolovně jsme zatím nebyli, až budou děti větší, tak určitě zase budeme chodit.
Hana Šroufková: Tak letos jsme byli ve Veselé na mysliveckém plese, to je náš
tradiční a jediný. V tombole byly pěkné ceny, škoda, že jsme nic nevyhráli.
Petra Kybová: Letos jsme na žádném plese nebyli. Jenom manžel byl jako pořadatel na hasičském a ten prý se vydařil.
Adam Zluky: Já jsem letos byl na Valentýnském plese, který se mi líbil. Kapela
hrála a zpívala česky a anglicky. Půlnoční překvapení mě překvapilo. Bylo už po
jedenácté. Sodoma, Gomora. To na plese SRPDŠ se nikdo nesvlékal. I ten se mi
líbil. Byl jsem ještě na svém maturitním plese v Pelhřimově. Ten se mi také líbil.
Mě se vůbec líbí plesy.
Kateřina Čadková: Manžel je ze Žirovnice a tak chodíváme už tradičně tam na
myslivecký ples. Do místní sokolovny nechodíme, protože se tam nesmí kouřit.
Iveta Přibilová: Letos byly v Počátkách tři plesy: Společenský (SRPDŠ), Hasičský a Valentýnský. Všech jsem se zúčastnila. Na prvním a posledním jsem byla jako
pořadatel a na Hasičském jsem se byla bavit. Myslím si, že se plesová sezóna
vyvedla, jak z pohledu pořadatelů, tak zúčastněných. Každý ples měl svoje kouzlo, atmosféru, zvláštnost.
Vít Kratochvíl: Prozatím jsem navštívil pouze dva plesy – jeden jako návštěvník
a druhý coby pořadatel. Myslím že oba dva se velice vydařily. Škoda že se letos
v Počátkách konaly pouze tři plesy, snad ale i díky tomu měly všechny slušnou
návštěvnost.
(JiZ)

O práci policie v našem městě
jsem si povídala s majorem Mgr.
Radomírem Dvořákem.
Kdy vzniklo oddělení policie v Počátkách?
Naše oddělení bylo znovu obnoveno 1. 5. 1991 jako Obvodní oddělení Policie České republiky. Původní Obvodní oddělení VB bylo
zrušeno 31. 12. 1983 a územní obvod patřil pod Obvodní oddělení
v Kamenici nad Lipou.
Kolik máte na oddělení policistů?
V roce 1991bylo na zdejší oddělení služebně zařazeno10 policistů. Zde bych uvedl, že v této době nebyla zajišťována nepřetržitá 24-hodinová služba na oddělení.
V současné době je zde služebně zařazeno 13 policistů. Jedná se o tzv. tabulkový
stav, což znamená, že skutečný stav je však nižší. Například v roce 2003 byl skutečný počet policistů ke službě skoro za hranicí možnosti zajištění služby, takže
tato situace byla řešena ve spolupráci s Okresním ředitelstvím PČR v Pelhřimově.
V současné době by se situace již měla stabilizovat. Mimo jiné očekáváme návrat
dvou mladých policistů, kteří se nyní na tuto profesi připravují na Střední policejní
škole v Brně. Jen pro zajímavost – od roku 1991 prošlo místním oddělením 24
policistů.
Jaký územní obvod máte na starosti?
Jedná se o katastrální území 30 obcí, z nichž jsou 3 města a 27 vesnic. Pokud se
podíváte na mapu, tak hraničními obcemi jsou Štítné, Pelec a dále obce Nová
Buková, Těšenov a Chrástov za Horní Cerekví.
Jakým způsobem je celý váš okrsek spravován?
Územní obvodní oddělení je rozděleno do 8 okrsků, do nichž jsou přiděleni policejní inspektoři. V rámci města Počátek jsou 2 okrsky. Máme policejní inspektory
s územní zodpovědností a policejní inspektory, kteří se zabývají především trestním
řízením, tzn. trestnými činy. Úkoly policie jsou dány zákony a interními předpisy.
Jedná se především zákon o Policii ČR, trestní zákon, trestní řád a zákon o přestupcích. Z toho vyplývá činnost při ochraně bezpečnosti osob a majetku a dále spolupů-

Pokr. na str. 4
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Letem nejen
Počáteckým světem…
Hory, doly…
Pomineme-li komunikaci, vedoucí na sídliště, pak jistě k nejfrekventovanějším uličkám patří ulice Školní. Stačí jen v určitých
intervalech sledovat, jaké množství lidiček
tudy projde několikrát denně. Jak už sám
název říká, děti i ostatní do školy, obyvatelé z Výsluní, „Moravy“ a opačně
k zahrádkářské kolonii, od autobusů…
A teď k tomu titulku. Skutečně si připadáte, že jste chvíli v údolí, hned zase na kopci. Tak hrbolatou cestu (od pana Vránka
k Petrům) snad nikde jinde v Počátkách nenajdete. Co ale s tím? Snad dopravní značení pro pěší?

FRK
„Krása bez závoje“ podruhé
A na výbornou! Zmiňovat se šířeji o letošním Valentýnském plese by se nevešlo do této
rubriky. Byl pěkný.
Jedním z mnoha zpestření a možná nejvíce
očekávaným bylo půlnoční překvapení. Rozmýšlel jsem se, zda s ním seznámit čtenáře PZ
– vždyť mohl přijít každý (ale všichni by se
nevešli). Tak tedy krátce.
Pořadatelé po loňské zkušenosti (viz PZ únor
2004) nenechali nic náhodě a prostřednictvím
internetu vybrali skutečné „jedničky“. Pohled
na krásná, „vypracovaná“ těla ženy i muže by
padl do oka i sebevětšímu moralistovi. To nebyl striptýz, to byla pohybová pohádka. Došlo i ke komické situaci, když se počátecký
ochotník, známý svými kdysi milovnickými
rolemi, marně snažil při odstraňování části
oděvu. Nebo jen laškoval a dramatizoval?! A
co striptér? V úvodu řekl: „Uvidíte všechno a
nic“. Takže i když byl nakonec nahatý, svoje
mužství úplně neodhalil. Ale i tak přítomné
dámy projevovaly hlasitě své sympatie. „Bodejť“ by ne – byl dobrý!

FRK
Co takhle čekárnu?
Autobusové nádraží a spojení bylo uhájeno,
ale místo čekárny na autobusovém nádraží nikoliv. Když prší nebo sněží, perou se lidé o
telefonní budku kdo dřív. Důležitější je obchod
a uzavřená prodejna. Na co opět bude sloužit?

Danuše Vlčková
Dlaždicová mozaika
Jestlipak jste si při procházce pražským
Václavským náměstím všimli chodníků vyšperkovaných vyplivnutými žvýkačkami?
Po této stránce začíná mít Praha v Počátkách
konkurenci. Až půjdete od kina k „bráně“,
zkuste spočítat kolik vyplivnutých a rozšlapaných žvýkaček objevíte na dlaždicích.
Nevím, jaká je doba „odbouratelnosti“
tohoto materiálu, ale rozhodně to nesvědčí
o kulturnosti žvýkalů. Psí výkaly se dají
odstranit, ale co s touto výzdobou?

FRK

PROGRAM KINA
POČÁTKY
BŘEZEN 2004
Prodej vstupenek 30 minut před zahájením představení. Změna programu
vyhrazena.
jednotlivé vstupné 50,- Kč
sobota 6. 3. 2004 17 a 20 hod.
SPY KIDS 3D: Game OVER
USA 2003, 84 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ TITULKY, 3D
První trojrozměrný film v klasických kinech! Tajní agenti Carme a Juni jsou opět zpátky na jejich
dosud nejšílenější misi. Akční, dobrodružná komedie USA. Režie: Robert Rodriguez Hrají: Antonio Banderas, Carla Guginová, Alexa Vegaová,
Daryl Sabara … V ceně vstupenky speciální brýle 3D.
sobota 13. 3. 2004 17 a 20 hod.
MASTER & COMMANDER
USA 2003, 132 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY, ŠÚ
Na pozadí napoleonských válek je rozehráno
vzrušující dobrodružství. Námořní kapitán Jack
Aubrey se stává poprvé velitelem lodi, která míří
do oceánu, přímo do jedné z námořních bitev proti
Napoleonovým lodím. Režie: Peter Weir Hrají:
Russell Crowe, Richard Stroh, Paul Bettany…
sobota 20. 3. 2004 17 a 20 hod.
JAK BÁSNÍCI NEZRÁCEJÍ NADĚJI
ČR 2003, 120 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ
Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka…trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu. Volné pokračování legendárních „básnických“ komedií. Hrají: Pavel Kříž, Michaela Badinková, David Matásek, Tereza Brodská, Lukáš Vaculík, Jana Hlaváčová, J. Somr…
sobota 27. 3. 2004 17 a 20 hod.
KAMEŇÁK 2
ČR 2004, 100 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ
Kameňák 2 přímo navazuje na první díl, který
končí vytrysknutím modrého erektivního pramene ze skály na zámku v Kameňákově. Režie: Zdeněk Troška Hrají: Václav III. Vydra, Jana Paulová, Helena Vondráčková, Martin Maxa,
Helena Růžičková, Marek Vašut, Dana Morávková, Josef Laufer…

Pokr. ze str. 3
sobení při zajišťování veřejného pořádku. Obecně je možno označit jako činnost při
plnění úkolů v rámci trestního a přestupkového řízení a dále v rámci běžné činnosti
– např. provádění prověrek pro jiné útvary, doručování písemností, zajišťování osob
v rámci různých řízení. Další činností policistů jsou zákroky při narušování veřejného pořádku či jiné protiprávní činnosti osob na základě oznámení občanů. Dále
provádíme dopravní kontroly, kontroly oblastí (např. chatových), pátrání po pohřešovaných nebo hledaných osobách. Další činností jsou tzv. pochůzky, na které, bohužel nezbývá tolik
času.
Máte na starosti vyřizování úředních dokladů pro občany?
V minulosti tato činnost spadala do působnosti policie, ta zajišťovala vydávání občanských
průkazů, cestovních pasů, řidičských průkazů a evidenci motorových vozidel. Od 1.7. 2000
tuto činnost vykonávají pověřené obecní úřady. Od 1. 1. 2001 zajišťují také vydávání řidičských průkazů a evidenci motorových vozidel. Pro informaci občanů uvádím, že Městský úřad
v Počátkách zajišťuje vydání cestovních pasu i občanského průkazu.
Máte na oddělení nepřetržitou 24-hodinovou službu? Jak si počínat v případě vaší
nepřítomnosti?
Ano, zajišťujeme nepřetržitou 24-hodinovou službu, ale nikoliv pouze na oddělení. To znamená, že část služby jsou policisté na služebně a část slouží v terénu v rámci běžného výkonu nebo
při řešení protiprávních jednání. To znamená, že se pohybují v rámci celého územního obvodu
a nemohou být pouze v Počátkách.
Jak tedy postupovat v případě nepřítomnosti? Doporučuji volat 158, kdy z pevné linky se
dovoláte na Okresní ředitelství Policie ČR v Pelhřimově a operační důstojník se s naší hlídkou
spojí. Druhá možnost je, volat na číslo 112 - integrovaný záchranný systém, který bude
v nejbližší době jednotný pro celou Evropu.
Jaké technické vybavení máte k dispozici?
Vybavení máme standardní, které je občanům obecně známé. Jsou to dvě označená služební
vozidla, motocykl, a vysílačky z roku 1993. Postupně máme přejít pod systém MATRA, který
se zkušebně zavádí i v našem okrese. Dále máme fotoaparáty, radary nemáme, ty má dopravní
policie. Budou zavedeny DRAGERY, na zjišťování alkoholu v krvi, my zatím používáme
ALKOTEST. V rámci oddělení máme mechanické a elektrické psací stroje. V loňském roce
byly v rámci programu PHARE obvodní oddělení vybaveny také několika počítači, takže se
postupně přechází na elektronické zpracovávání dat.
Máte nějaké obranné prostředky?
Kromě klasických obranných prostředků určených právě k zajištění bezpečnosti své, dalších
osob a majetku, mezi než můžeme řadit např. pouta, obušek a konečně i zbraň máme neprůstřelné vesty, které se v dnešní době stávají nutností pro zajištění bezpečnosti zakročujících
policistů.
Uznáváte u policie pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN?
Činnost pořádkové policie je specifická tím, že je vykonávána v uniformě, tudíž policisté této
služby jsou veřejnosti tzv. na očích. Dle mého názoru být viděn má svůj význam zejména
z hlediska prevence. Teprve pokud tato prevence neplní svůj účel, pak teprve nastupuje druhá
stránka činnosti policie tzv. represe. Jednou z těchto činností policistů byly tzv. pochůzky.
Bohužel, při množství úkolů, které musí policie v dnešní době řešit ( i v rámci okresu a kraje) a to
i vzhledem k jejich rozmanitosti, nezbývá na tuto činnost tolik času, kolik bych si představoval. A
právě toto je jedna z oblastí, které musíme i do budoucna věnovat zvýšenou pozornost.
Můžete čtenářům Zpravodaje sdělit nějaká statistická čísla za
uplynulý rok?
V roce 2003 bylo v našem okrsku celkem spácháno 96 trestných činů,
z nichž bylo 52 objasněno a ve 44 případech se nepodařilo pachatele
zjistit. V rámci k.ú. města Počátek to bylo 23 trestných činů. Dále bylo
v loňském roce řešeno 390 přestupků, z nichž bylo v blokovém řízení
vyřešeno 282 přestupků za částku 103.050,- Kč. Z velké části se jedná
o dopravní nehody. Z celkového počtu přestupků jich bylo na k. ú.
Počátek spácháno 65. Běžných spisů bylo řešeno 1059 – spolupátrání,
prověrky, dožádání, ..atd. Zřejmě bude občany zajímat i ta skutečnost,
že 6 osob bylo převezeno na PAZS do Jihlavy. („záchytka“)
Závěrem bych rád uvedl několik poznámek. Bohužel vlivem mediálních kampaní pohlíží občané na policisty spíše jako na svého nepřítele
a nikoliv jako na představitele složky, která jim může a má pomoci či
poradit. Vždyť bez spolupráce a ochoty veřejnosti nemůže ani policie
dobře plnit své úkoly. Na druhé straně i policisté musí k občanům, jež
se na ně obrátí se žádostí o pomoc či radu přistupovat vstřícně a odpovědně, tak aby pomohli občanovi jeho problém vyřešit. Vždyť dobrý
vztah mezi policií a občany by měl být v zájmu nás všech.
(JiZ)

Připravujeme:
3.4. Pán prstenů – Návrat krále
10.4. Úsměv Mony Lisy
17.4.Texaský masakr motorovou pilou
24.4. Kdysi dávno v Mexiku

Kulturní zařízení města Počátek
Horní ulice 87, Počátky CZ - 39464,
tel./fax: 565 495 474, kultura@pocatky.cz, www.pocatky.cz

Marta Vichrová
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Povídání o věži – X.
Už v prvních písemných zprávách o věži se píše o službě
hlásného neboli „vartýře ohňů vycházejících.“ Kronikář
Beckovský ve své „Poselkyni starých příběhů českých“ (II.díl str.293) píše: …r.1577
– okolo poledne nad městem Počátky strhlo se veliké blejskání a takové parno, že
lidé bosýma nohama na zemi státi nemohli. Když na věži proti tomu mračnu zvoniti
se počalo, udeřil hrom do věže a zabil zvoníky na lopatkách, nějakýho Jana Vorala
a Jana Ryšavýho, hlásného pak se šesti osobami obrazil…..
Na nově postavené věži po požáru v roce 1821 mohl už hlásný při své službě využívat
ochoz po obvodu celé věže. Jak se asi žilo rodině hlásného v malém bytě zhruba ve výšce
30 m pod plechovou bání?
Posledním počáteckým hlásným byl pan Petr Krumpl (1869 – 1933). Oženil se v roce
1907 a získal na věži služební byt s adresou – Hlavní náměstí č. popisné 34. Povinností
hlásného bylo pozorovat okolí města a zvonem ohlašovat nebezpečí – oheň, bouřková
mračna, nepřátelská vojska. Další povinností hlásného bylo zvonit ke mši, zvonit umíráčkem a natahovat věžní hodiny.
Podle údajů z matriky se přímo na věži narodily manželům Krumplovým tři děti.
Stanislav Krumpl - *1908
Marie Krumplová – Fišerová - *1910
Alžběta Krumplová - *1912
Život na věži asi nebyl příliš romantický.
Náčrtek ukazuje velikost jejich příbytku, kde si ještě otec přivydělával
výrobou knoflíků – čamrdů.
Dokonce snad měli
Krumplovi nějaký
čas na věži kozu
jako zdroj čerstvého mléka pro děti.
Denně museli
Krumplovi zajištovat chod své domácnosti pomocí kladky.
Vytahovali potraviny, kbelíky s vodou,
dřevo na otop a stejnou cestou spouštěli kbelíky s odpadem, popelem a vším co souviselo
s činností lidského těla. Kladka s lanem byla na východní straně věže (směrem ke schůdkům) a
tam byla také dvířka v zábradlí, aby se nemuselo obtížně manipulovat s kbelíky ve výšce nad
zábradlím. Do věže vede 120 příkrých úzkých schodů. Po nich museli Krumplovi denně
stoupat, často se svými dětmi na zádech. Pokud zůstávaly děti na věži celý den, užívaly si
čerstvého vzduchu běháním po ochozu. Tak se také stalo, že malý Stanislav strčil hlavu do
zábradlí. Potom musel na věž vystoupat kovář a malého Stanislava vysvobodit pomocí pilníku.
Při vstupu do věže jsou na úrovni prvního patra dveře do kostela, které používala místní
honorace. Tyto dveře mohli také používat Krumplovi, na kruchtě měli svou lavici. Poslední
hlásný města Počátek se z věže odstěhoval se svou rodinou pravděpodobně ještě před I. sv.
válkou. Funkce hlásného nebo taky věžného byla využívána ještě mnoho let. Bylo potřeba
pečovat o hodiny a pravidelně zvonit.
V posledních dnech II. sv. války organizoval místní revoluční výbor služby z řad dobrovolníků. Jedním ze stanovišť pro výhled
do kraje byl samozřejmě ochoz věže.
Dobrá vyhlídka z věže byla využívána i
v dobách míru pro tzv. žňové protipožární hlídky. Zraky počáteckých občanů
vzhlížely k ochozu věže pravidelně o Velikonocích. Podle tradice odlétají na Zelený čtvrtek zvony do Říma. Zvuk zvonů
byl po tři dny nahrazován vrčením velké
řehtačky, se kterou obcházel koledník po
ochozu věže. V době totality byl tento
zvyk „zapomenut“ a je dobře, že snaha
pana Josefa Přecha (kostelníka zdejší farnosti) vede k jeho znovuobnovení.
(JiZ)
Okénko do historie se bude v několika
následujících číslech PZ věnovat historii
počátecké nemocnice, kterou zpracoval
MUDr. Bohumil Peterka, lékař, který více
jak 50 let působí v našem městě.
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Pozvánka
Hokejový oddíl HC DEVILS POČÁTKY
pořádá VELIKONOČNÍ ZÁBAVU –
v sobotu 10. dubna 2004 od 20:00 hod.
v sále sokolovny v Počátkách. Hraje skupina TYP PRAHA (repertoár: Argema, Brutus, Katapult, Olympic, Žlutý pes, Premiér,
Petr Novák, Turbo, Kabát, 13. století, Lucie, Harley, Extraband, Team, Aleš Brichta,
Janek Ledecký, Jiří Schelinger, Keks, Mňága a žďorp, Markíz John, Buty, Naturál,
Morava, Petr Spálený, Karel Černoch, Merlin, TYP). Předprodej vstupenek p. Voharčík, Moravská 259, Počátky. Srdečně zvou
pořadatelé.

Český svaz žen připomíná, že „BURZA“ obuvi, ošacení a sportovních
potřeb se již blíží.
16. – 18. března 2004 v sále Kulturního zařízení města Počátek (Horní 87)
16.3.2004
ZBOŽÍ

13 až 16 hod. PŘÍJEM

17.3.2004 10 až 16 hod. PRODEJ
ZBOŽÍ, v tento den TOMBOLA
18.3.2004
ZBOŽÍ

13 až 15 hod. PRODEJ

15 až 17 hod. VYROVNÁNÍ ZA PRODANÉ ZBOŽÍ A VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ
Maminky, babičky… nezapomeňte!
Těší se členky ČSŽ

KADEŘNICTVÍ, HOLIČSTVÍ –
Vlasta Bouzková, Tyršova 535

Otevřeno:
Pondělí 8:30
Úterý 8:30
Středa 8:30
Čtvrtek 8:30
Pátek 8:30

–
–
–
–
–

15:15
15:15
15:15
17:00
15:15

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Objednat se můžete kdykoliv
na tel. 723 231 540,
těšíme se na Vaši návštěvu!

Srpnová romance

Zázraky přírody

Budu vám vyprávět příběh, který se stal loňského léta. Byla horká srpnová středa a já hned
jak jsem se probudil, šel jsem do naší zahrádkářské kolonie. Již dopoledne, kdy se vydatné
sluneční paprsky opřely do mého skleníku a
do mých záhonů, počal jsem na sobě objevovat krůpěje potu. Obvykle se začínám potit až
při vyšších teplotách, avšak toho dne jsem asi
nebyl ve své kůži. Čím více se stíny krátily, tím
více jsem se potil. Odpoledne už jsem měl tričko celé mokré, a tak jsem jej odložil. A nikdo si
toho nevšímal. Každý se staral sám o sebe. To
odpoledne mi jako z nebes přišel nápad. Večer,
až bude alespoň trochu příjemněji, zajdu si na
Volmanec na jedno.
Pivo bylo výtečně vychlazené a jen zasyčelo.
Ani to druhé mi nechutnalo o nic méně. Po
zavírací hodině, počal jsem se míti k odchodu.
Cestou po hrázi na mne padla nostalgická nálada. Nebe bylo jako sametová drapérie, na níž
jsou přišité perleťové knoflíky. Zastavil jsem
se u stavidla a kochal se. Tu jsem se zadíval na
nebe samé, hned zas na jeho odraz ve vodní
hladině. Hvězdy se vlní a zvuky nočního lesa
ustupují melodii ticha. Voda se vlní víc a víc a já
již nerozeznávám jednotlivá souhvězdí. Vroucí
voda se rozestupuje a z hlubin Velkého jezera,
oděna v páře, vystupuje mořská panna. Zelené
uhrančivé oči, drobný nosík a vlasy cudně zakrývající pevná ňadra.
Nemluvila a já i přes to pochopil, že chce, aby
dnešní noc byla naše. K mému obrovskému
úžasu se její šupinatá ocasní ploutev proměnila ve dvě štíhlé dlouhé nohy. V tu chvíli
jsem již nemeškal a zmocnil se jí. Vlny se
vzdouvaly a zase opadaly. Tu v rychlejším, tu
v pomalejším tempu.
Ráno jsem se probudil na hrázi rybníka. Lufťáci z okolních chatek již prováděli ranní hygienu a já se ploužil pomalu domů. Záda mě
bolela, hlava také. Věřte mi nebo ne, ale toho
večera jsem poznal opravdovou mořskou pannu. I když nebyla tak úplně mořská, a panna
dozajista také ne.
(Určeno těm, jimž ve Zpravodaji chybí erotika.)

V tomto čísle Počáteckého zpravodaje se budeme zabývat rostlinami, jejich květy a
opylením.
Pro čtvrt milionu druhů různých rostlin je důležitou součástí rozmnožování vývoj
jejich květů. Ať jsou velké jako stolek nebo menší než zrnko písku, všechny plní
životní úkol, umožnit rostlině vytvoření semen k dalšímu šíření druhu.
Nejmenší kvetoucí rostliny na světě jsou drobničky. Jsou příbuzné s okřehkem, který
vytváří na hladinách rybníků zelené porosty. Drobničky vypadají jako drobounké zelené tečky na hladině. Mají bezlisté kulovité stonky, obvykle s jedním kořínkem, který
visí volně do vody. Drobničky také vytvářejí nejmenší květy na světě. Ty vznikají
v miniaturních měchýřcích a jsou nadmíru jednoduché, bez květních lístků.
Oproti těmto drobničkám největší samostatný květ na světě náleží rostlině jménem
raflesie – květy mají v průměru přes metr a váží 7kg, šíří silný zápach shnilého masa a
přiláká tisíce much (tato rostlina roste v Malajsii), rostlina květy vytváří jen jednou za
rok a každý květ se otvírá na pouhý týden.
Než může rostlina vytvořit semena, potřebuje si s ostatními jedinci svého druhu vyměnit
pyl. V říši rostlin se vyvinula podivuhodná přizpůsobení k přenosu pylu živočichy, větrem
či vodou. Všechna vznikla proto, aby rostliny dosáhly co nejlépe svého cíle – opylení.
Např. pyl borovic má speciální pár křidélek naplněných vzduchem, které pomáhají cestovat
po větru. Pyl borovic je shazován z vrcholků stromů, kam se musí zase dostat. Aby se dostal
ke květům jiných borovic, křidélka mu pomáhají ve vzduchu lépe klouzat a nadnášet se.
Pyl trav je také přenášen větrem, ale jeho zrnka jsou okrouhlá a hladká a po pár
metrech od matečné rostliny skončí cesta většiny pylových zrn. Pyl rostlin se nejlépe
uvolňuje za suchého počasí. Za bouřek vzniká zajímavý úkaz – bouřkové mraky se
tvoří kolem sloupců teplého vzduchu a s tím se nasaje i prach a pylová zrna. Ta bývají
vynesena do stovky kilometrů daleko.
Máme na 800 druhů trav a všechny využívají ke svému šíření pylu vítr. Jediná
rostlina trávy může produkovat až desítky milionů pylových zrnek. Počátkem léta
uvolňují celé mraky pylových zrn. Tato zrna jsou neobyčejně malá a nemají téměř
žádné zásoby energie a pokud se nezachytí do 24 hodin na jiném květu, postupně
odumírají. Velká část zrnek končí již několik metrů od rostliny a pouze nepatrná část
pylových zrn skončí úspěšně svou cestu.
Samozřejmě, že pylová zrnka nepřenáší jenom vítr, ale také různý hmyz, motýli,
včely, ptáci a další živočichové. Pylová zrnka se dostanou různými cestami na samičí
část květu rostliny svého druhu, kde začnou růst. Vytvoří mikroskopické vlákno, které
poroste bliznou k semínku ke zralým vajíčkům. Oplozená vajíčka se mohou vyvíjet a
zrát v semena a tím je úkol pylového zrna završen.
Pavel Hůša

D. Uzamykal

Den přírody se blíží
Letošní ročník velkolepé akce „DEN
PŘÍRODY“ se bude konat v sobotu 22.
května 2004. V předvečer této akce (pátek 21.5.04) bude pořádána taneční zábava s kapelou MORAVA v počátecké
sokolovně. Letošní ročník Dne přírody
probíhá pod záštitami ministra životního prostředí pana RNDr. Libora Ambrozka a hejtmana Kraje Vysočina pana
Ing. Františka Dohnala. Více informací
uveřejníme v příštím vydání Počáteckého zpravodaje a nebo jsou již nyní
k dispozici na oficiálních webových
stránkách
našeho
města
www.pocatky.cz.
Vít Kratochvíl

Ze zápisníku policie…
Dopravní nehoda se zraněním
Dne 31. ledna 2004 v 14,45 hod. došlo k dopravní nehodě došlo kdy 27 letý řidič
osobního automobilu Škoda Octavia Combi, jel po silnici ve směru od obce Polesí
směrem ke křiž. se sil. II/639. Při průjezdu pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost
jízdy svým schopnostem, dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním
podmínkám a na zasněžené ošetřené vozovce dostal s vozidlem smyk, který nezvládl,
vyjel vlevo mimo vozovku, kde pravým bokem vozidla narazil do stromu. Při nehodě
došlo ke zranění spolujezdce , který utrpěl otřes mozku a tržnou ránu na čele s dobou
léčení do 7 dnů. Dále byla zraněna spolujezdkyně která utrpěla pohmoždění pravé
části těla s dobou léčení do 7 dnů. Alkohol u řidiče vyloučen dechovou zkouškou
Drager. Způsobená škoda: 150 000,00 Kč
Dostal smyk a narazil do stojícího vozidla
V úterý 10.2.2004 v dopoledních hodinách řidič /31/ osobního vozidla Škoda Fabia,
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povrchu komunikace a při vyjetí na horizont na
silnici mezi obcemi Horní Ves a Horní Cerekev, kde uviděl právě se míjející dvě
nákladní vozidla začal brzdit, dostal smyk a následně se s vozidlem dostal na levou
polovinu vozovky, kde narazil čelně do stojícího nákladního vozidla Liaz. Způsobená škoda činí 95 000 korun.
Havaroval do lesa
Rychlost jízdy nepřizpůsobil povaze a stavu vozovky ve středu 11.2.2004 v odpoledních hodinách řidič /53/, který jel s vozidlem Opel Frontera mezi obcemi Nová
Buková a Horní Cerekev. Po projetí pravotočivé zatáčky dostal s vozidlem smyk a
havaroval vlevo ve směru jízdy do lesa. Ke zranění nedošlo, vznikla pouze hmotná
škoda na vozidle ve výši 70 000 korun. Alkohol byl vyloučen.
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Základní škola
Tak jako na jiných školách, tak i na naší Základní škole Otokara Březiny v Počátkách
proběhl dne 29. 1. 2004 zápis dětí do 1. tříd. Konal se v učebně 1. A třídy, kde se děti
mohly seznámit jak s prostředím třídy, tak i se svými budoucími učitelkami Mgr.
Danou Kuklovou a Mgr. Ivetou Sobotkovou.
K zápisu se dostavilo 38 dětí se svými rodiči. Děti byly velmi aktivní, dobře spolupracovaly s učitelkami, měly připraveny pěkné básničky a písničky. Ze zápisu si odnesly
vzpomínku v podobě pamětních listů a drobné dárky. Obě výše uvedené učitelky se
na budoucí prvňáčky těší. Ke klidnému průběhu zápisu přispěla i přítomnost pí.ředitelky
mateřské školy Hany Trkolové a pí. učitelky Jany Zvolánkové.
Mgr. Dana Kuklová, Mgr. Iveta Sobotková

Mateřská škola

Dne 9. března 3 roky tomu, co
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dědeček pan
Jaroslav Vichr. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka a synové s
rodinami

Doplněk vnitřní směrnice MŠ - dne 9.2.2004
1. UZAVÍRÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Rozhodnutí Rady města
Uzavřít provoz o hlavních prázdninách na 4 týdny
Vyhláška MšMt č. 35/1992 Sb… o mateřských školách §7 odst. 2
Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel školy po dohodě s obcí a
zřizovatelem, pokud není zřizovatelem obec. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitel
zástupci dítěte nejméně 2 měsíce před uzavřením. Ředitel zabezpečí pobyt dětí v jiné MŠ, pokud to
není možné, vydá zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
Rozhodnutí ředitelství MtŠ
Vzhledem k omezení provozu v době hlavních prázdnin mohou docházet do MŠ pouze děti obou
zaměstnaných rodičů. Prázdninový provoz nebude organizován pro děti nezaměstnaných rodičů a
rodičů na mateřské dovolené.MŠ bude uzavřena 4 týdny.Bylo vyhověno žádosti rodičů a rozhodnuto:ředitelka MŠ určí 2 týdny , kdy bude provoz uzavřen
- další 2 týdny uzavření vyplynou z průzkumu zájmu rodičů / ředitelka tento termín vybere podle
počtu nejméně přihlášených dětí/
- 10 týdnů před prázdninami bude zjišťována docházka písemnou formou na hlavní nástěnce v MŠ
- 8 týdnů před prázdninami ředitelka určí a oznámí rodičům uzavření MŠ o hlavních prázdninách

Z veršů
Josefa Vachka
Jak stále častěji roky mě míjejí,
večer co večer vracím je zpět.
Svádíván koketou nostalgií
letím s ní do doby klukovských let.
Lezu s ní na půdu, vzpomínek kde je klín,
do kouta, kde s ní jsem na chvíli sám.
Tam starou krabici střeží síť pavučin
a já ji opět pomalu otvírám.
Vím, když ji otevřu, noc bude krátká.

2. UZAVÍRÁNÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
Rozhodnutí Rady města
MŠ může uzavřít provoz mezi svátky maximálně na 5 dnů.

Vzpomínky z ní vzlétnou vysoko ke hvězdám
a spánek dokořán musí mít vrátka,

Rozhodnutí ředitelství MtŠ
Může být zajištěn provoz i mezi svátky při odůvodněném zájmu rodičů. Průzkum bude proveden
3 týdny před Vánocemi a operativně rozhodnuto o provozu.

než je zas všechny do sítě pochytám.

3. UZAVÍRÁNÍ MŠ O VEDLEJŠÍCH PRÁZDNINÁCH
Rozhodnutí Rady města
Pokud bude provoz uzavřen o vedlejších prázdninách,musí být zjištěn zájem rodičů a písemně
doloženo, že zájem poklesl pod hranici 5 dětí včetně.

vzpomínka na dětství, na rodný kout.

Rozhodnutí ředitelství MtŠ
Vedení školy nemá v úmyslu uzavírat provoz o vedlejších prázdninách, pouze zjišťovat zájem
rodičů v jednotlivých třídách, aby bylo známo, kolik tříd je nutno otevřít. Jen v krajních případech
bude postupovat podle rozhodnutí městské rady.

Poslední přilétne, u mě se zastaví
Tu schovám u srdce, které ji rozžhaví
a pak z ní ukuje pár pevných pout.

Josef Vachek

4. DOCHÁZKA DĚTÍ DO MŠ
Rozhodnutí ředitelství MtŠ pro školní rok 2003/2004
Z organizačních důvodů je celodenní provoz určen pro děti zaměstnaných rodičů. Děti nezaměstnaných rodičů a rodičů na mateřské dovolené mohou na základě vnitřní směrnice navštěvovat MŠ
polodenně.
Výjimkou jsou:
- děti které dojíždí do Počátek
- o celodenní pobyt mohou ústně požádat rodiče v ojedinělých případech ve svých třídách (návštěva lékaře,nemoc,úřední jednání…)
- ředitelka umožní celodenní pobyt dětí v MŠ podle možnosti a kapacity školy, pokud rodič podá
písemnou žádost s oprávněným odůvodněním
- zaměstnání matky při mateřské dovolené
5. RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
Rozhodnutí ředitelství MtŠ
Celoškolní schůzky pro rodiče budou pořádány 2x ročně a třídní schůzky podle potřeby mateřské školy.
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Michala Netoličková

Dům s pečovatelskou službou
Náklady za provoz DPS v roce 2003 činily 829 000,- Kč Pro letošní rok je z rozpočtu města počítáno s částkou 832 000,- Kč. Příjmy od
ošetřovaných klientů v loňském roce dosahovaly částky 78 987,- Kč. Každý klient přispěl průměrně částkou 2 194,- Kč, přičemž skutečné náklady
na každého klienta činí 23 028,- Kč. Pečovatelská služba se stará nejen o obyvatele domu s pečovatelskou službou v Tyršově ulici, ale také o občany
Počátek žijící ve svých domácnostech. V loňském roce to bylo 36 klientů – 18 klientů z DPS, 18 obyvatel v terénu. Je důležité si uvědomit, že do DPS
jsou přijímáni pouze občané, kteří již sami nezvládnou chod své domácnosti a proto využívají nabízené služby.

Ceník za poskytované služby určuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (ze dne 1.2.2001)
Celková koupel, včetně mytí vlasů
Ošetřovatelské úkony ( podávání léků,…)
Doprovod na vyšetření
Práce spojené s udržováním domácnosti
Příprava snídaně
Donáška oběda
Nákupy
Pochůzky (úřady,…)
Úklid velký
Úklid běžný
Praní drobného prádla
Praní velkého prádla
(včetně pracího prostředku a žehlení)

- bezplatně
- 5 Kč/denně
- 15 Kč/hod.
- 40 Kč/hod.
- 40 Kč/hod.
- 7 Kč/denně
- 8 až 10 Kč
- 5 Kč/denně
- 80 Kč/ hod.
- 40 Kč/hod
- 35 Kč/ kg
- 45 Kč/ kg

(15,-)
(45,-)
(60,-)
(40,-)
(17,-)
(30,-)
(30,-)
(100,-)
(60,-)
(50,-)
(90,-)

V ZÁVORKÁCH JE UVEDENA
MAXIMÁLNÍ ČÁSTKA, KTEROU JE
MOŽNO PODLE VYHLÁŠKY MPSV
ÚČTOVAT.
Od 1. července 2004 dojde ke změně úhrady za
poskytované služby. Platba se bude uskutečňovat
formou paušálu, ceny budou mírně zvýšeny, ale opět
nedosáhnou maximálních hodnot.
Zájemci o byt v domě s pečovatelskou službou II.
(u nemocnice) mohou své žádosti zasílat do konce
dubna 2004 na odbor sociálních věcí v Počátkách
nebo p. vedoucí Miladě Norkové.
(JiZ)

fa.ČESAD Počátky s.r.o.Žirovnická 493 nabízí kompletní pneuservis pro nákladní vozidla
pneu BRIDGESTONE,FIRESTONE - pro bližší info volejte 565 495 878

Počátecký zpravodaj vydává 12x ročně Kulturní zařízení města Počátek. Uzávěrka vždy 15. předcházejícího
měsíce. Redakční rada Iveta Přibilová, Jitka Zlukyová, Vít Kratochvíl.
ADRESA: KZM, Horní 87, 394 64 Počátky, tel.: 565 495 474, e-mail: kultura@pocatky.cz
Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j. 0330014687.
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